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TAPE SELECT 
ANRS EO SIAS REC EO OU1PUl lVH 

TO 

10 

120 

Varje kassettdäck av klass har 
finjustering av bandanpassningen. 

Du kan utn~ttja alla t~Rer av kassetter 
till det ~ttersta. 

För att få ut det allra bästa resultatet måste kassett
band och däck vara samtrimmade. Därför brukar däckfabri
kanter rekommendera ett fåtal bandfabrikat och typer. 

Vill Du byta bandfabrikat - eller blir Du tvingad att 
byta - får Du ofta hörbart sämre resultat , främst i form av 
avvikande diskant. 

Enda " lösningen " hitt ills har varit att låta en service
verkstad till dryga kostnader justera Ditt däck . 

Då kan Du använda det nya bandet - men i stället låter 
det gamla fel l 

JVC:s nya finjustering är en extra 5-stegs omkopplare 
på fronten , REC EQ, 5-stegs kopplaren vrider Du in efter 
instruktionsboken varje gång Du byter band. 

Resultat - alltid rätt diskantåtergivning. 
5-stegsomkoppla ren (REC EQ) finns på JVC:s kassett

däck KD-55, KD-65 , KD-75 , KD-85 och KD-95. 

ItUI : 

Exakt kontroll av inspehången minskar brus och distorsion 
Spelar Du in för starkt får Du distorsion , för svagt så 

får Du onödigt mycket brus. Därför brukar bandspelare ha 
medelvärdeskännande VU-instrument så att nivån stämmer 
- i genomsnitt. 

Men VU-instrumenten är långsamma och missar lätt 
snabba , plötsliga toppar , s k transienter. De blir inspelade 
med kraftig distorsion . 

Därför har nästan alla JVC-däck en rad om 5 ljusdioder , 
som reagerar 300 ggr snabbare än VU-instrumenten pa 
signalens toppvärde . 

Toppmodellerna KD-65 och KD-85 har t o m 5 rader , 
som känner av olika frekvenser . 

Resultatet - Du har full kontroll över nivån och kan 
undvika onödig distorsion och brus . 

Upp till 12 dB bättre diskantdynamik 
Modern pop och populärmusik innehåller mycket dis

kant - mycket mer än även de allra bästa kassettbanden 
kan återge. 

Därför skapade JVC Super ANRS, ett elektroniskt sys
tem som ökar diskantdynamiken med upp till12 dB. 

Och på köpet får Du en brusreducering, lika effektiv 
som Dolby. 

Slitstarka tonhuvud som också låter bra 
Innan JVC skopade Sen-Alloy tonhuvudet var Du tvungen 

att välja om Du ville ha ett välljudande permalloytonhuvud 
eller ett mycket slitstarkt ferrittonhuvud . 

Med SA-tonhuvudet får Du mer än permalloyens ljud
kvalitet och bättre slitstyrka än ferriten . 

Annu en unik finess från JVC - musikens mästare. 

JVC 
MUSIKENS MÄSTARE 

Generalagent: Rydin Elektroakustik AB 
Spångavägen 399·401 . 16355 SPÅNGA 
Tel. ()8.76003 20. 



radio& 
television 
En tidning från Specialtidningsförlaget 

OMSLAGET: TV-spelet kom, 
sågs och segrade för någ ra år 
sedan i form av enk la pingpong
tillsatser etc som massgjordes. Ef
terhand har varianterna blivit 
många flera - och lite mer förfi 
nade . Sedan de första TTL- och 
LSI-kretsarna debuterat innebar 
mikrodatorns tillkomst i samman
hanget än nu mycket mera ut
byggda och rikligare möjligheter. 
Några nya sådana spel och elek
troni ska TV -förnöjelser presente
ras som hembyggen i detta 
RT-nummer: Emma. 6, och C/aes. 
5, roar sig här med både målskjut
ning över datorn och att tryc ka på 
en elektronisk tärning. 
RT-foto: Claes Göran Flinck 

Innehåll 
Metallpartikeltapen, en revolution 6 
Ett magnettonband med metallpulverbeläggning i st f den vanliga ox iden väntas 
bli en milstolpe inom magnetbandteknologin . Här skrive r 3M:s tekniske chef ing 
Börje Cronstrand om egenskaperna hos nyheten. 

Finsk s rtsning på färg-TV -bildrör 8 
Den nya I läggningen i Imatra som Valco Oy driver genom finska statens 
samgåendt ned Hitachi och Salora är nu i gång och med gott kapacitetsutnytt
jande. Här akta i text och bild om denna för Norden ännu unika anläggning. 

RT bes ker Intel 10 
Mikrodato lionjären Intel har under sina 10 år genomgått en expansiv 
utveckling I 'h har präglat hela mikrodatorsektorn. Vi ger här några glimtar från 
verksamhe n i " Kiseldalen". 

Nya h" talare, nya pick up-utvecklingar 13 

säsongens 

Pejling 
och del 

Hi fl p: 
En utställ r 
Hasselbacl 

lY efterklangskapande elektronik är några av inslagen som vi har i 
ta hi fi-produktkrönika. 

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

-lasseibacken 28 
~ av främst "tung" hi fi hölls i mitten av oktober på restaurant 
i Stockholm. RT ger några glimtar av den . 

MBS-s'. temet klart under 1979 32 
Televerkett ystem för mobil personsökning, som försiggår över fm-nätet, 
kommer a tt _ .å fullt utbyggt inom kort. Här en or ientering om funktionen. 

1978 nr 12 
Årgång 50 

Gitarrförstärkare att bygga själv 34 
Sedan starten av Bo K/assons serie "Från primitiv klangkropp till popålderselek
tronik" ha r redaktionen delgivits en mängd förfrågningar om ett gita rrförs tär
karbygge. u är det hä r' Konstruktionen är gjord av Lars Miirbeck och Lennart 
Andersson. 

Bygg bruksförstärkare med moduler 46 
RT har provat effek trnod uler från engelska ILP, Mycket och lättbyggd kraft för 
rimlig kostnad , fann vi, men ljudet kunde ha varit bättre. 

Från utvecklingssystem till dator för ,Basic 50 
Serieavsnittet beskriver ett PROM-kort och ett datorspel för presentat ion på 
färg- TV . Se f ö omslaget! 

Skyddstullar mot Östernbildrör? 53 
EG har fått motta nöd rop från de europeiska bildrörstillverkarna om ett a llt 
sta rka re hot från japaner m fl. Man vill ha skyddstu llar . 

DX-sidan 54 
Stig Ado/fsson orienterar om Sydöstasiens mindre kända sändare, många 
absoluta exklusiviteter' 

Radioprognoserna för december 1978 

Elektronisk Yatsy som bygge 

54 
56 

Fem tärningar krävs för spelet Ya tsy . En lätt byggd konstruktion med fem 
elektroniska tärningar. - Även andra spel kan spe las genom att tärningarna kan 
låsas individuellt. 

Kortvågstransceivern SB 104 i ny version 62 
Sedan vi för 3 år sedan testade Heathkit SB 104, en transceiver för 
kortvågsbanden, har denna genomgått stora förändringar. Vi har här testat den 
ursprungliga modellen som modifierats för at t motsvara den nya SB . I 04A. 
Omkonstruktionen är omfattande men starkt förbättrade mätdata har kunnat 
noteras . 

Synkgenerator för stumma bitar i ljudfilmen 66 
Med denna inställbara generator kan du utveckla möjligheterna med RT:s 
ljudfilmsystem. Generatorn är inställbar för att ge exakt det antal synkpulser 
som svarar mot en viss filmlängd. 

Pilottongenerator för RT:s filmljudsystem 71 
De normala sty rsigna lerna i RT:s ljudsystem upptar en kanal på bandspelaren. 
Med pilottonsystemet kan du använda båda kanalerna för ljud eller använda 
en ka na I ig spela re. 

75 W -förstärkaren i ny upplaga 78 
Den nya varianten av E/ving-Åkermarks förstärkare började beskrivas i RT nr 
10, Här följer fortsättningen av den avancerade, numera betydligt driftssäkrare 
versionen . ' 

Hi fl och audio på USA-scenen 80 
Robert Angus tar i sin månadskrönika upp bl a läget på ut stä llningsfronten i 
USA, hedersbetygelser för några audiopionjlirer och lite nytt om direktgrave
ringstekniken . 

Eumig förbättrar däcket CCD 82 
- Se testet i RT:s oktobernum mer' 
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effektförstärkare 
.för HiFi, studio, PA och orkester f rån 2 av våra bästa förstärkartillverkare. 

QU~D 

••• ...... ----

QUAO 405 

Med prestanda för högsta krav. 
QUAO 405 
QUAO 303S 
QUAO 50E 

2 X 1 00 W 8 ohm S-märkt 
2 X 45 W 8 ohm S-märkt 
1 X 50 W linjeslutsteg' 

H//HS130 
H//H S 5000 

eller 
H//H TPA 250 
H//H TPA 500 
H/ / H TPA 1000 

1 X 100W 40hm 
2 X 340W 4 ohm 
1 X 900 W 5 ohm' 
1 X 75W 4ohm' 
1X 100W 4ohm' 
1 X 200 W 4 oh m ' 

TPA -förstärkarna kan även levereras som 
linjeslutsteg . 

1-----------1 
1 Jag vill veta mer om QUAD O 1 

HI/H förstärkare O 

1 Namn 1 
1 Adress I 
1 Postnr o. postadr : 1 

RT 12· 78 ~ 1 Skickas till Harry Thellmod AB ~ 1 
Krossgatan 40. 16226 Vällingby ::': I __________ ...!I 

• For narvarande ej S -markt Tills vidare endast for studiobruk 

HIIH 
electronic 

. ". ,---=----------- HI/ H S 130 

HI/H TPA 1000 

-••• • ", . ' >" . ~ . 

HI/H TPA 500 

-
~ .. --- -'" \,,~ ,----- ,- ~ 

4BD HARRY THELLMOD AB I: KROSSGATAN 40 ·162 26 VÄLLING BY Te I. 08/739 0145 
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Chansen är att ni redan hört talas om det. 
Det kallas Grand Master studio band. Och det är så 

bra att det väljes av fler inspelningstekniker än något 

Det vore ganska lätt att prisa de tekniska fmesserna 
hos Grand Master. Dess otroligt dynamiska omfång. 

annat band. 
Resultatet är att det har använts 

får att spela in den musik. som 

STAII'lSLADDEN MONTERAT FÖR 
ATT GE HÖG STRÄCKFÖRMÅGA. 

flnns på de flesta skivor idag. FEMSTÅI.iJKRUVAIIIDRAGNATILLEXAKT 
VRIDMOMENTSSPECIFlKATION. 

Detta säger en hel del om 
dess prestationer. 

Så ni kommer att bli glada 
att höra att vijust har gjort en ny 
serie band för hi-fl utrustning med 
samma sammansättning och SKÄRM SOM 

inspelningskarakteristik.. FILTDYNA OCH BERYLLI1JMIKOPPAII 

Det har till och med samma namn - I FJÄDERENHETEN. 

Grand Master. PRECISIONSLEDRULLAR MONTERADE 
PÅ ROSTFRIA CENTER. 

Dess stora mättningsförmåga. Dess ovanliga 
känslighet. För att inte nämna dess pålitlighet. 

Men hellre än att blända er 
GRAFITIMPREGNERADE med vetenskap, föreslår vi att ni 
FRlKTIONSPLATTORAV TEFLON. 

ger Grand Master en enkel test. 
lQssna till det själva. 
Vare sig det är kassett eller 

på rulle, så tror vi att ni kommer 
att fmna att det är det bästa band 
ni någonsin hört. 

TRUE·TRACK"" AM P EX SYSTEM FÖR EXAKT 
AZlMUTIIlNSTALLNING. 

Härri spelar lyssnar hela världen. 

s· 



•• Den I juni i år höll 3M en presskonferens i 
New Yo rk, där man in troducerade ett nytt inspel
ningsmedium - SCDtch Metafine metall partikel
band. 

" Melafine~' ~r .3M :s varumärke för iR-spel-nings- -
material där man använder ett fint metall pulver i 
stället fö r oxidmaterial som inspe lningsmedium. 
Introdu ktionen skedde i form av visade kompakt
kassetter för ljudinspelning, men den nya materiai
typen kommer att påverka tekniken inom alla 
magnetinspelningsområden, alltså - och kanske 
inte minst - även inorri-video- och datatekniken, det 
digitala ljudinspelningsområdet inte att förglömma! 

Metafine-kassetter komme r att tillverkas och 
va ra kom mersiellt tillgä ngliga i början av 1979. Vid 
det laget är det t roligt att det finns åtskilliga nya 
maski ner på ma rknaden försedda med omkopplare 
så att man kan använda både Metafineband och 
oxidband. 

3M, som utvecklat och tillverkat magnetband i 30 
år, ha r arbetat med utveck lingen av metall pulver
band under nästan halva den na t id! Det ligger alltså 
mer än ett decenniums projektforskning bakom 
nyheten, som föregåtts av många spekulationer 
världen över. 

Vilka förbättringar man får med denna band typ, 
och hur stora dessa blir, beror i viss mån på 
maskin tillverkarna och hur dessa prioriterar de 
olika egenskaperna. Lägre distorsion , bättre dis
ka ntåtergiv ning, större dynamik, högre utnivå m m 
är förbättri ngar som kan realiserar hos nästa 
generation kassettspelare med Metafineband . 

På kassettbandspelare med kombinerat in i 
uppspelningshuvud ger Metafinebandet vid 333 Hz, 
jämfört med ett kromband, en utnivå som är ca 5 dB 
högre. Ställt mot Scotch Master /I blir nivån för 
tapen ca 3 dB högre . Vid 12,5 kHz har Metafine en 
utnivå som är, jämförd med kromens, hela II dB 
högre och en komparation med Master I I ger vä rdet 
7 dB högre. Samtidigt är distorsionsnivåerna avse
värt lägre, typiskt 10 dB lägre än för krom bandet. 
Detta senare betyder , att om distorsionen hos 
krom bandet är 1,5 % blir den för Metafinebandet ca 
0,5 % (bias C i fig 4) . 

Avspelning möjlig redan nu 
men ins pelning kräver mera 

Dagens kassettspelare med 70 ilS frekvenskorrek-

Av BÖRJECRONSTRAND 
3M Svenska AB, Sollentuna 

Fig 2. M- H -kurvor: Järnoxid, k rom och High 
Energy samt Metajine. 
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Scotch Metafine metallpartikelband: 
Ett magnetbandteknologins 
genombrott 

Efter åratal -av'spekulationer och gissningar-har nästa stora 
steg inom magnetbandteknologin konkretiserats: 

Metallpulverbandet'är här - ett mycket lovande koncept. Men 
priset är högt och ingen existerande kassettmaskin kan användas 
for inspelningen. En ny generation apparater måste alltså fllja. 

Som forsta svenska tidning kan RT här ge en analys av den 
nya tapens egenskaper. 

Typisk S cotch Scotch 
krom Master II Metafine 

Retentivitet, Gauss 1400 1500 3400 
Remanens per 1/ 4", nWb/ m 430 600 800 
Koercivitet, Örs ted 550 550 1000 

Fig I. Jämförelse mellan bandspecijikationer. 

S Daltbredd Då insueln huvudet 3, 175 Il (komb huvud) 6,35 Il (sep insp huvud) 

Bandtyp Krom Master II Metafine Master II Metafine 

Rer punkt rör bias O O + 6 + 1,3 + 61 / 2') . +5') 

Känslighet, dB 
333 Hz O +3 + 2 1/ 2 + 3 + 3 +3 

12,5 kHz O + 2 1/ 2 + 21 / 2 +2 + 1/ 2 +3 
Max utnivå, dB 

333 Hz O + 2 1/2 + 51 / 2 + 51 / 2 + 10 +9 
12,5 kHz O +4 +11 + 3 + 5 +7 

Distorsionsnivå, dB O - 61 / 2 -10 - II 1/ 2 - 23 1/ 2 - 21 

') Bias för mi nim um d is torsion ( B i fig 3 och 4) ' ) Bias för rak frekvensgå ng (C i fig 3 och 4). 

Fig 6. S ammanställning av karakteristika. Scotch Metajine, M aster /I och kromdioxidband. 

tion (= tidkonstant) för krom- och fe rrokromband) "0 

kan spela upp förinspelade Metafine-kassetter med 
ovannämnda förbättringar i ljudkvaliten. För in-
spelning fordras emellertid maskiner med biasoscil-
lator som kan ge mer än dubbelt så hög förmagne
tiseringsst röm som behövs för dagens kromband och 
därtill en ny typ av tonh uvude n som kan klara aven 
så hög bias . 

Äve n raderströmmen måste vara avsevärt högre, 
då bandets koercivitet är ungefär dubbelt så hög 
som för oxidband av kromtyp - I 000 Örsted mot 
550 Ö för Scotch Master I l. 

Från fö rsta början av Metafine-teknikens utveck
ling har 3M samarbetat med maskin tillverkarna. 
Ett hundratal tillverkare av Ijud- och videornaskiner 
har fo rtlöpande informerats och fått prover för att 
kunna utveckla system som kan utnyttja den nya 
bandtypen . Inte minst inom vi deotekniken kommer 
metallpulve rmaterialet att betyda ett stort steg 
framåt: Packni ngstätheten hos Metafine är ungefär 
400 gånger så stor som för de första magnetbanden' 

Priset på de första Metafine- Ijudkassetterna be
räknas till en början komma att ligga mellan dagens 

Forts sid 96 

-,o 

.. ~ 

1"'--
Krom ~ --- ~, 

" ~ "-
i -20 

~ 
SIAS 
" A" 

(Krom) ~;~t6redd 
- J() 

SIAS 
"C" 

-40 BIAS --"S" 
(se Fig.61 

-so 
-6 ·4 ·2 +2 +4 -+-6 +8 +10 

BiasalllPli too. dB 

Fig 3. M aximal utnivå vid 12,5 kHz som Junktio/ 
av bias. Scotch M etajine och kromdioxidband. 



Grundig SVR 4004. Ny TV-bandspelare med 
bl.a. 4 timmars speltid och fjärrstyrning. 

Vilken TV-bandspelare skall du välja? - Att 
kunna spela in p rog ram 1 medan du tittar på 
program 2. - Att kunna spela in TV-program när 
du inte är hemma. - Att kunna gömma 
favoritprogram och se dem så ofta du vill. 

Allt delta är användningsområden som alla 
TV-bandspelare klarar av idag . När du skall välja 
r.låste du se på vad TV-bandspelaren kan 
erbjuda d ig utöver detta. 

Med Grund igs nya TV-bandspelare SVR 4004 
är vi återigen steget före . Med SVR 4004 har 
Grund ig skapat en TV-bandspelare som genom 
sin tekniska överlägsenhet väl motiverar 
ordleken i rubriken . 

Ingen annan TV-bandspelare kan erbjuda dig 
alla dessa fördelar . Jämför själv. 

* Endast Grundig : 4 timmars speltid. Det 
ger dig bästa bandekonomi. På en enda kassett 
kan du samla en hel TV-serie. Eller en hel TV
kväll. 

* Endast Grundig: fjärrkontroll - tråd lös. 
Tillsammans med våra nya fjärrstyrda färg-TV
Super Color 8642 och 8672 - kan du även styra 
alla viktiga funktioner på TV-bandspelaren , 
såsom inspelni ng, återgivning , snabbspolning 
etc . 

* Endast Grundig: fjärrkontroll - med 
kabel. Extra tillbehör för dig som har en annan 
färg-TV. Styr samma funktioner som ovan. 

* Endast Grundig: 10 dagars 
förinställning. Det innebär att även om du är 
borta en kväll eller t.o .m. åker på semester kan 
du spela in d itt favoritprogram . 

19 ;lIhl-lC:.:8 

* Endast Grundig : fullelektron isk 
manövrering. Tillåter direktval mellan alla 
funktioner. Omöjliggör felmanövrering . 

* Endast Grundig: 5 separata motorer. 
2 speciella motorer för snabbspoln ing ger 
kortare spolningstid och säkrare drift . 

* Endast Grundig : 551 - självsökande 
sändarinställn ing. T illsammans med 
AFC-systemet garanterar det konstant bästa 
stat ionsinställning . 

* Endast Grundig : variabel klartecknare. 
Med den karl den högklassiga bi ldåterg ivningen 
anpassas till varje programs spec iella krav . 

Välkommen in till närmaste Grundig-handlare . 
Där kan du själv bedöma vad Grundigs alla 
fördelar betyder vid val av bästa 
TV-bandspelare. 

Ger dig alltid niågot extra 
Informationstjänst 4 
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Valco Oy i drift: 

Högteknologisk satsning 
i Finland på färgbildrör 
D En intressant breddning och stimulans av den finska 
elektronikindustrin innebär tillkomsten av Valco Oy, Nordens 
enda forgbildrörsfabrik. 
D Den högmoderna anläggningen ägs gemensamt av finska 
staten, Hitachi - som byggt upp stora delar av 
tillverknings proceduren - samt Salora Oy. 

•• Sedan några månader är Nordens första 
industri för tillverkning av TV -mottagares 
färgbildrör i gång i Imatra, Finland. Valeo 
Oy, som företaget heter, är en förlängning av 
ett tidigare existerande samarbete på den 
svartvita bildrörssidan mellan finska och ja
panska intressen - nu rör det sig (ursäkta) om 
en bildrörsindustri som grundats av finska 
Salora Oy, japanska Hitachi Corporation och 
finska staten. Härvid är fördelningen att 
statskapital kontrollerar 75 % av aktierna, 
Salora äger 12,5 % och lika mycket kommer 
på Hitachi . Övervägande har alltså statsmedel 
satsats i Valco. 

Det saknades inte varnande röster då pla
nerna på den här industrin bekantgjordes. 

Text: Ulf B Strange 
Foto: pf-studio, Helsingfors 
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Man pekade på den allvarliga konjunkturned
gång som accentuerats under det slutande 
I 970-talet, på den regelrätta kris som en del 
länder drabbats av. Konkurrensen från både i
och u- länder har slagit utomordentligt hårt 
inom hemelektronikföretagens led i Europa. 

I sitt invigningstal berörde också statsmi
nister Ka/evi Sorsa dessa allvarliga faktorer 
liksom den allmänna prispressen, bristen på 
marknadsexpansion och på de svårigheter 
"den elektroniska revolutionen" aktualiserat 
på områdena sysselsättning och avsättning. 

Stor kapacitetsökning 

- Den finska industrin har alltid varit 
något ensidigt inriktad. Vår inhemska elektro
nikindustri är bara kapabel att tillgodose ca 
hälften av efterfrågan på hemmaplan. Ca en 
tredjedel av exporterna exporteras. Var tionde 
anställd av de 13 000 inom elektronikindu-

strin är sysselsatt med forskning och produkt
utveckling. Kostnaderna torde belöpa sig till 
ca sju procent för detta, baserat på omsätt
ningssiffrorna. Denna export- och kvalitetsin
riktning bidrar verksamt till landets ekonomi, 
sade talaren . 

Tillkomsten av Valco, vars lokalisering 
också skett av arbetsmarknadspolitiska skäl, 
innebär att masstillverkning av elektronikpro
dukter på olika områden nu kan starta i 
Finland, framhöll statsministern. Det var 
visserligen fråga om att uppbåda ett aktnings
värt kapital, stort för finska förhållanden, 
hette det , men angeläget därför att man dels 
ville få fram en industri i internationell klass, 
dels uppnå en grad av ekonomiskt oberoende 
av vilken också den politiska obundenheten är 
avhängig. 

Statsministern påpekade, att man med 
Valco fullföljer en tradition som redan avsatt 
statsdrift eller statskontroll av sådana väl
kända företag som Imatran Voima Osakeyh
tiö, Kemira Osakeyhtiö, Outokumpu Osakeyh
tiö, Neste Osakeyhtiö, Rautaruukki Osakeyh
tiö m fl. 

Stark finsk uppbackning 

Valco kunde också från början starta med 
att samarbeta med en rad kända finska 
företag . Redan på projektstadiet för industri
byggnaderna inledde man detta: Så har t ex 
Kone Oy levererat det precisionsbetonade 
transportsystemet till Valco, Rosenlew har 
installerat det industriella robotsystemet och 
hela processautornationen företräder de mo
dernaste synsätten över huvud. 

- Utsikterna för färg-TV i dag verkar 
ljusare än för två år sedan, då beslutet om 
Valco togs, framhöll hr Sorsa i sitt invignings
tal. Allt har också gått enligt planerna i övrigt; 
några svårigheter med arbetskraft etc har inte 
märkts och energifrågan är löst på ett lyckligt 
sätt i det att lokal naturgas kunnat användas. 
Den har visat sig vara av hög kvalitet och är 
ett utmärkt bränsle. 

- Valco är en pionjärindustri i orden och 
har goda utsikter att bli en stor framgång i 
alla avseenden, yttrade talaren. 

Optimist var också Eero Ranta/a, Finlands 
industri- och handelsminister, som är ordfö
rande i Valcos styrande råd. 

- l år kommer ca 8,5 miljoner färg-TV
mottagare att monteras ihop på de stora 
Europamarknaderna, och för detta krävs im
port aven miljon bildrör från länder utom 
Europa . Bildrörsmarknaden kännetecknas av 
oavlåtlig konkurrens, mycket rask utveckling 
och stort utbud av tekniska nyheter från 
sinsemellan konkurrerande fabrikanter. 

- Läget har analyserats noga för vår del, 
sade hr Rantala. Vi går in i denna konkurrens 
genom att hålla en tekniskt hög nivå inom de 
kategorier vilka främst efterfrågas och som vi 
håller oss till. Vi är förberedda i konkurrensen 
bl a genom en mycket hög grad av automati
sering i fabriken, mer än vi från början 
planerade för. 

Till Hitachi , som stått för merparten av 
teknologin bakom processen, riktade invig
ningstalarna sitt särskilda tack . Samarbetet 



ha r löpt i en anda av vänska p och fö rståelse, 
framhöll de, och fö rutsättni ngarna fö r fram
gång är goda. Leveranserna torde f ö redan ha 
inletts då detta läses. 

Datorstyrd produktion 

• Ima tra ligger ca 260 km öster om Helsing
fors. Platsen är va ld ganska mycket av den 
orsaken att man där tillgår na turgas för 
driften . Anläggningen innehå ller 230000 m] 
och ytan upptar 25 000 kvadra tmeter. Fa bri-

Fig l. Skuggmasken formas till exakt geometri 
i ett pressverktyg. Märk ursprunget - Hitachi. 

Fig 4. I den s k ITC-processen - som stilr for 
Integral Tube Components - sätts bildrören pil 
smil vugnar som flyttar sig stegvis genom processen 
enligt ett automatiserat program. Här forses rören 
med spolen. Komikt slutlig inplacering av den 
sker dock manuellt sedan spolen väl fixerats i sitt 
läge. 

ken har ett leveranslager som gjorts 21 m högt 
i tak och med en bredd om 86 m. 

• Bildrörsfabriken har tillgång till en egen 
pumpstation, som ligger 2,5 km från Saimaa 
och huvudanläggningen . Härifrån tas kylvatt
net, som efter omlopp i tillverkningsprocedu
ren återförs höggradigt renat till Vuoksi . 
• Det åtgår elkraft i rätt stora kvantiteter: 
Man har dimensionerat för 8 MW, där 
beräknad toppbelastning f n ligger på 3,5 
MW. Per år förbrukas 20000 MWh. 
• Detta - liksom hela flödet vid tillverknin-

gen - är datorstyrt i hög grad, och ett utbyggt 
robotsystem bidra r också till en rationell 
hantering av enheterna. 
• Valco-a nläggningen är tänkt fä rdigställas 
i två etapper: Första steget, som u är aktuellt , 
innebä r en å rlig produkt ion om 400 000 bild
j rör. I etapp två har man, enligt planerna, 
fördubblat siffran till 800000 bildrör per år. 

Fig 2. I den här snabba automatsvel'sroboten med 
milnga punkter sammanfors skuggmaskmontaget 
i ett moment. 

Fig 5. Här är en kvalitetskontrollstation, där alla 
önskvärda elektriska och optiska kontroll mät-
ni ngar kan ske under ti IIverkni ngens gilng. 

Självjusterande in line-rör 

Vad kännetecknar då dagens produkter? 
Valco-programmet är, framhåller man för 

RT, inriktat på optimering för lågeffektända
mål. Vidare har kvaliteter som fokusskärpa , 
god konvergens och bästa fä rgen het varit 
egenskaper som teknikerna bakom konstruk
tionerna velat prioritera . Man anser sig ha 
uppnått målen genom att använda moderna, 
självkonvergerande bildrör med sadellindning 
av toroiderna och fasta avböjningskretsar i 
själva röret. Alla har fått smalhalsutförande, 

29,1 mm. Samtliga är också utförda fö r 11 0 
graders avlänkning. Elektronkanonen är en 
kretsmässigt sammanförd typ av in line
utförande med snabbkatoder och förmåga till 
fokusering vid två nivåer. 

Bildrören kommer i tre storleka r, 26, 22 
resp 20 tum och ka llas A67-270X. A56-
270X samt A5/-270X. Alla har Jedec 8/ 2-
260 sockel och s k push-through-implosions
säkring. 

Elektriska data uppta r bl a anodspänning
ens maxvärde 27 ,5 kV , anodströmmens 

Fig 3. Bildröret implosionsprovas i den här milng
armade testuppsättningen. 

Fig 6. En friln all världens bildrörslinjer välkänd 
syn - de fordiga rörens transport längs statio
nerna. Pil milnga hilll sker detta med markobundna 
pneumatikanorndingar som lyfter rören pil deras 
ford mot foreningen med chassiet, vilket ju inte 
är aktuellt här. 

största medelvärde l mA och fokuserings
spänningens område 4 700-5500 V. 

Optiskt gäller att man använde fosfortypen 
p 22 och en uppdelning av strålströmmen vid 
6550 0 K om 46:33 :21 mellan rgb-komponen
terna från färgkanonerna - 70 % ljustrans
mission gäller för frontglaset man använder 
framför bildrören. 

RT:s bildglimtar över de här sidorna för
medlar en rad skilda moment från tillverknin
gen, som torde förbli unik i Norden under 
ganska lång tid. • 
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RT i "Kiseldalen" 

Nya banbrytande utvecklingar 
från mikrodatorpionjären Intel 

• I ntel var pionjärer då det 
gäller mikrodatorer, men man 
vilar inte på lagrarna. Nya 
teknologier som H-MOS och 
nya produkter som analog
kännande mikrodatorer, 
emulatorer för service 
m m har sett dagens ljus. 
• RT:s medarbetare rappor
terar här från den expansiva! 
firman som bara 10 år efter 
starten har 10 000 anställda! 

Fig / . Huvudbyggnaden vid Inte/fabriken ser kanske inte särskilt stor ut, men med alla tillhörande 
byggnader har man 8000 personer under tak! De fles ta f abrikerna i "Kiseldalen" söder om S an Francisco 
är inte högre men har som regel påkostade fasader och ligger omgivna av palmer. Marken börjar dock ta 
slut, markpriserna har blivit skyhöga och många företag, däribland Intel, ser sig tvungna att expandera 
på andra orter i USA. 

•• Intel ä r ett ungt fö retag, det fyllde nyligen 10 
år, men ha r på ett mycket påtagligt sätt bid ragit till 
elektronikens utveckling. Man var nämligen först 
med verklig serieproduktion av halvledarminnen 
och mik roprocessorer. De första halvledarminnena 
introducerades 1970 och 197 I var det dags för 
mikroprocessorer. Man kom så att starta en utveck
ling som saknar motsvarighet inom elektronikens 
historia. 

Initiativtagare och drivande krafter var Gordon E 
Moore och Robert N Noyce. vilka båda lämnade 
Fairchild fö r att grunda InteJ. Företaget har i dag 
10 000 anställda och omsatte 1977 över 283 miljo
ner dollar per år. För sex år sedan var omsättningen 
sex miljoner; expansionen har som synes varit 
våldsam. - Se f ö RT:s oktobernr p 19. 

Både Moore och Noyce är tekniker. Noyce är 
doktor i fys ik och Moore är kemist med Ph 
D-examen frå n California Institute of Technology. 
Intel är dock det andra av de företag som de har 
bildat tillsammans och den erfarenheten är väl en av 
förklaringarna till den lyckade utvecklingen . Det 
första företag de gemensa mt grundade var Fairchild 
Semiconductor, numera en del i Fairchild Camera 
and Instrument. 

Namnet In tel ä r en förkortning av integrerad 
elek tronik. amnet stämmer väl överens med den 
verksamhet man ha r i dag. Huvudsakligen produce-

Fig 3. Den smarta lådan IiS COPE 820 är utvecklad 
speciellt fö r service och innehåller en emulator 
som ersätter mikroprocessorn i det system som 
skall repareras eller kontrolleras. 
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rar man LS I-kretsar för mikroprocessorer och 
minnen, men man ti llverka r även färdiga kretskort 
som utgör byggblock i mi krodatorsystem (SBe-sy
stemet). Trots den snabba expansionen har man 
hela tiden lyckats a tt generera nog med kapital och 
har inga vare sig kort- ell er lå ngfristiga skulder. 
Aktierna har i stor omfattning så lts till de anställda. 

Flera företag i ha lvleda rbra nschen har "bränt 
sig" på en produktgren, nämligen digitala arm
bandsur. Här var Intel en av de fö rsta både när det 
gällde att gå in i denna nya marknad och att lämna 
den! Kostnaden för varje kiselbricka blev naturligt
vis låg med de stora serier det var fråga om, men 

kapslingen, inlödningen av benen och den meka
niska sammanställn ingen blev dyra , och man fann 
omsider att det var lämpligare att satsa på mera 
profitabia grenar. 

De "bi lliga" datorkretsarna 
tar en vecka att tillverka! 

"Det tar en vecka att tillverka en mik roprocessor
krets", berättade RT:s guide vid ett besök i huvud
fabriken. Mot den bakgrunden är det fa ntasti skt att 
kretsarna i laO-tal kostar kanske 50 kr per st. De 
stora serierna och den högautomatiserade till verk
ningen med datorhjälp redan på projekteringssta
diet är några av förklaringarna till att tillverkningen 
ändå är sa lönsam. 

A tt det tar så lång tid att tillverka en fä rd ig 
kiselbricka för en LS J-krets beror på de många 
lager som måste appliceras innan kretsen är fä rd ig, 
men det hela drivs rationellt, så a tt många kretsar 
genomgår de olika stegen samtidigt. Tio maski ner 
producerar samtidigt. Varje maskin kostar 150000 
dollar' 

När brickorna är färdiga, ok ulär besik tigas och 
mäts de innan de kapslas. Efter kapslingen sker 
ånyo kontrollmätningar och utsorteringar. 

I majoritet ligger minneskretsarna, som spottas 
fram i antal om 20 miljoner per år, berättade Dr 
Rob Walker då RT:s medarbetare besök te Inte l, 
belägen i Santa Clara, 6 mil söder om Sa n 
Francisco. Han hävdade också att bipolärtek niken 
har kommit till en död punkt , medan MOS ännu har 
utvecklingsmöjligheter. En trend i tillverkningen är 
att man går mot allt nera kretsar framställda i 
H MOS-teknik. Det ger en avsevärt högre snabbhet 
än vad gängse MOS-teknik ger. Vi ska ll hä r ge 
några fakta om H MOS-processen, vad den in nebär 
och vad den kan ge. 

Två väga r att gå 
för att få snabb MOS 

Vi har under det senaste decenniet blivit bort
skämda med att ner och ner kretsfunktioner får 
plats på en bricka samtidigt som snabbheten hela 
tiden ökar. är MOS-tekniken kom in i bilden var 
det fråga om P-ka nal, vilken teknik är lä mplig för 
små räknedosor och liknande produ kter, men fö r 
snabbare tillämpningar gick ma n över till a tt 
framställa kretsa r i NMOS. Ma n ka n i dag göra 
statiska minnen med mi nd re än 70 ns cykeltid och 
dynamiska minnen med 250 ns cykel tid . 

Eftersom man fo rtfarande hade krav på sna bba re 
och mer komplicerade kretsar, var man tvungen a tt 
utveckla MOS-tekniken ytterligare och i dag gör 
man kre tsar som utgör en di rek t utmaning i 
snabbhet gentemot bipolärtekniken. 

Det finns två metoder att göra MOS-processen 
snabbare. Den ena innebär, att man ti ll äm pa r I 
dubbeldiffusion med en relativt lång (5 Ii) ka nal av 

Fig 2. Dr Rob Walker gav intervju vid RT:s besök 
av I ntel. H är som i andra f abri ker är det som regel 
strängt förbjudet att medföra kamera, men den 
här bilden gick dock att arrangera. Vad manfrämst 
är orolig för är spionage f rån Fjärran Östern. På 
mikrodatorområdet har USA ett scort fli rsprlJng 
gentemot Japan ännu så länge. 



Skivspelaren 
som ingen kan lura. 

Den är mycket rädd om dina skivor. Den 
kan inte repa dom! Inte ens om du knuf
far till tonarmen så att pickupen far iväg 
över hela skivan! 

Tonarmen som är av magnesium är 
extremt lätt. Och pickupen har en myc
ket låg rörlig nålspetsmassa. Bara 0,4 mg! 

Upphängningen som vi själva har pa
tent på, ser till att tonarmen inte hoppar 
när skivspelaren utsätts för vibrationer. 
Pickupen spårar perfekt även under dom 
mest uppsluppna fester. 

En annan sak som är bra för skivorna 
är den ovanligt enkla betjäningen. 

Lägger du på en LP, så startar den på 
33 varv automatiskt. Lägger du på en 
45-vatvare, så blir det 45 varv. Och pick
upen går ner på rätt ställe. 

Skivtallriken väger skivorna nämli
gen, så att om du trycker på start fast 
det inte ligger någon skiva på tallriken, då 
startar den inte. Det går inte att lura den 
här skivspelaren, Beogram 2200. 

Bang & Olufsen. 
• 
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• Perssons senaste: 
MP IV T , 100 W 

MP II T, 55 W 

Begär specialbroschyr genom 
tidningens informationstjänst. 

Ljud från Martin Persson! 
Martin Persson AB, Box 19127, Sveavägen 117, 10432 Stockholm. Telefon 08-23 3045. 
Tillverkare av MP-högtalare, generalagent för Sennheiser och TEAC. Expert på ljud. 

Norsk agent för TEAC och MP-högtalarna: Audiotron A 'S Tollbodgt 7, Oslo 1. Tel 02-41 75 35 
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Nya svenska högtalare, 
elektronisk efterklang, 
nya pick up-utvecklingar 

De här nyhetsglimtarna utgör final på 
höstsäsongens RT-presentation av det 
senaste på marknaden, där ett par nya 
svenska högtalare märks jämte flera 
intressanta pick up-tillskott . 

•• Årets sista glimtar av säsongnyheter på hi fi
och a udioteknikens områden inleder vi med att 
kortfattat presentera ett par svenska högtalare 
utöver de redan tidigare nämnda från OM, Philips 
i Norrköping och 3M-gruppen m n. 
• Octab Industrier i Linköping lanserar nu model
lerna laO, 200 och 400, som tilldragit sig intresse 
och vilka kunnat prissättas ganska attraktivt. -
Modell 100 är en tvåvägsljudkälla med åttatums bas 
och kalott för högtonområdet. Högtalaren är gjord 
för att passa de nya skåpbänkarna. Den ak ustiska 
lösningen är en kvartsvågspipa. MellanrnodeIlen 
200 har dubbla åttatums basar ihop med en 
horndiskant. Högta larna sägs besitta hög verk
ningsgrad och stor effekttålighet och passar till 
discomusik och högnivåpop, där höga ljudtryck men 
låg distorsion är ett krav. 

Största nykomlingen, Octab 400, har en tiotums
bas, en 5,5 tums mellanregisterenhet och en mjuk
kalott för diskanten , och dessa ligger i en verklig 
"möbel", som finns i nera utföranden i fråga om 
träbehandling. Frekvensomfånget är brett och lju
det neutralt, heter det, varför högtalaren är en god 
allroundljudkälla. Lådkonstruktionen medför också 
att elementen kommer upp i önskvä rd lyssn ingshöjd 
samtidigt som högtalaren upptar liten golvyta. 
Prisk lass här ä r I 250 kr. Också denna högtalare är 
utförd som en kvartsvågspipa (Octab 400 är ensam 
om att vara ett basrenexsystem). 

Fig 1. Exteriören ap Octab Modell 600. 
Den här högtalaren har skyddssäkrin/:ar. 

• Från Ljudex i Nyköping framh å lls att Modell 2 
är en nyhet som både har hög verkningsgrad och ä r 
prisbillig, ca 2 100 kr paret. 74 W in avsättter nivån 
139 dBp, enligt spec RT fått. Akust isk uteffekt kan 
annars anges som 113 dB . Det ha ndlar om en 40-
literslåda av basrenextyp med högt förlagd tunnel
öppning. Enligt DIN blir tonomfånget 35 Hz till 20 
kHz. Impedans 4 ohm och bestyckni ng en 25 cm 
basenhert, en 10 cm mellanregisteråtergiva re och en 
2,5 cm mjukkalott för högtonområdet. Delninga rna 
är lagda vid 800 resp 3 000 Hz och vid konstruktio
nen av delningsfiltret analyserad,!s de ingående 
kretsarnas ton- och impedansegenskaper och man 
fick fram en lämpad fasgång för önskade goda 
transiens- och linearitetsegenskaper hos högtalaren. 
Baselementet är specialgjort för den här a pplikatio
nen (ursprung dock ej bekant) och membra nupp
hängningen har fått progressivt verkande styvhet. 

Högtalaren levereras med i fundamentet inbyggd 
sladdvinda. 
• Danska till ursprunget men sålda av Kristine
hamnsfirman Progressus Industri AB är en serie 
högtalare , gjorda av Herman Höedholt . Av de fyra 
serierna ä r två särsk ilt intressanta: Variflex och 
Space-line. Utöver dem finns bl a en miniatyrserie 
som heter Micro-Iine och som avsa tt två mini
högtalare med 3 resp 6,8 I volym m n med goda 50 
resp 60 W belastningstålighet. De här två är 
datorberäknade i olika avseenden. 

Varinex-seriens högtalare har en i dag unik 
dubbelverkan som nera tidigare försökt sig på, 
nämligen att det går att förvandla lådorna från 
basrenexsystem till slutna lådor. I fallet Progressus 
kan en steglös konvertering ske med en patenterad 
resonator, vilken består av två till hälften genom
skurna rör som kan vridas 180 0 i varandra. Syftet 
med förvandlingsnumret skall vara att ge köparen 
möjlighet till "optimal rumsa npassni ng"; den halv-

r MC-PICK UPEFtNA 

alltså typen "rörl ig spole", blir bara nera: 
Redan finns en rad mycket esoteriska ameri
kanska och japanska fabrikat. Det senaste (?) 
är att Yamaha nu lanserar en egen konstruk
tion, som tilldrog sig stort intresse på Tokyo 
A udio Fair i höstas. Inga data meddelade 
ännu, ej heller om importsituationen. 

En lovande amerikan är den pick up av 
mc-typ som ESS nu kommer med . Den avger 
en i sa mmanhanget extremt hög utspänning 
som övernödiggör a nslutning av booster-steg . 
Man a nvänder ytterst klena trådar - I 1,5 
mikron, vilket är cirka halva "tjockleken" hos 
ett människohårstrå - för att få in nera 
lindningsvarv i magnetspolarna . 

Utspänningen ligger på 2 mV mot de 
bråkdelar av millivolt som annars gäller. 
Priserna i USA: Från ca 120 till 250 dollar . 

oktav lägre resonansfrekvens man kan få med 
basrenexlösningen och de olika bra nta lutningarna 
hos tonkurvan under resonansfrekvensen som inträ
der i resp fall för lådans avstämning - 12 eller 18 
dB per oktav - kan då, hävda r man, fås att 
samverka med olika akustiska miljöer, så att den 
steglösa resonatorn alltid kan tillhandahålla en god 
karakteristik .. . Varinex-högtalarna sägs ha blivit 
" förberäknade" så att resonanstopparna är borta 
(gäller inte det alla högtalare'?) och väljer man 
basrenexens arbetssätt kan , enligt firman, återgiv
ning ned till 32 Hz ske med "motsvarande distor
sionsvärde ma n begär av studiohögtalare" . 

Tre modeller finns, Prof 100, 80 och 50. Alla har 
nivå reglage för höjning eller sänkning av högtons
områdena och man kan alltså också kompensera 
kurvan för olika placeringar. 

Om Space-line ha r endast meddelats, att det 
kommer att röra sig om en exklusiv, faslinjär 
högtalare med "i mpulsriktigt delningsfilter" . 

Priset för den största Varinexmodellen 100 Mk Il 
med tre element och 44 I volym blir I 195 kr. 
• Mera särpräglade lösningar: På Diisseldorfexpon 
såg vi den originella högtalare som finns i fig 5. Vi 
fick inte tag i närmare data om den och det kanske 
kan göra detsamma - det intressanta är den 
tillämpade principen, som tycks dyka upp då och då 
i skeendet, bestämt redan på I 930-talet ... 

Som synes är det en hög, golvstående pjäs, där ~ 

Fig 2, Ljudex Modell 2 är en annan höstnyhet. 
Basrej1exlåda: 34 x 61 x 33 cm. 
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Fig .J. Här en tyvärr nagot otydlig bild av det nya 
Luxman-verket, som kan ta en extra tonarm tack 
vare en nyutford basplatta med längsgående slits 
i vilken armbasen kan forsänkas på passande 
distans. Fotot är från Dusseldorfmässan. 

toppen är av ljudtransparent skumplast som döljer 
en lågregisterstrålare, riktad snett uppåt - ev kan 
högtalaren ha ett nedåtriktat baselement till inne i 
lådan - bakom vilken monterats en tunn, rörlig 
baffel , som kan svängas och vinklas ihop med de två 
diskantelement som lagts i den. Man skall alltså 
kunna ställa in önskad strålningsriktning för högfre
kvensregistret, är tanken. Misstanken om ett rätt 
svårartat interferensbildningsmönster kunde inte 
fås bekräftad, då högtalaren blott ställdes ut och 
inte spelades över. Firman (eller beteckningen) är 
Dynaudio. 
• En annan mässnyhet där utgjordes aven intres
sant skivspelare från lite mera bekanta firman Lux 
i Japan . Verket, utfört i sedvanlig Jlott finish, är 
mycket långt och lågt; skivtallriken - på typiskt 
Lux-vis - sticker upp på ett något disproportioner
ligt sätt. Driftprincipen kan göra detsamma. det nya 
är montaget av två tonarmar samtidigt (Micro Seiki 
DDX har visserligen t r e men är ett särfall). Här 
sitter t h på sedvanligt vis den ena, medan den andra 
på ett lika enkelt som smått genialt sätt placerats t v 
genom att bas plattan för armarna inte som vanligt 
löper i verkets tvärriktning utan gjorts lång och 
lagts i längsled. Den extra tonarmen är lätt att få dit 
tack vare en lång sli ts i plattan t v om skivtallriken; 
detta medger ju obehindrat montage av också 
ganska långa tonarmar. Märk f ö att Luxman 
använt helt "raka rör" här. 
• Flera Japan-besökande radiohandlare etc har till 
RT uttryckt entusiasm över ett annat. däröver 
vanligt sätt att snabbt fixa en extra tonarm till sin 
skivspelare och det utan håltagning, borrningar och 
komplicerade fastsättningar: där finns nämligen ett 
sortiment tonarmar , som går att stabilt klämma 
fast med en specialfastsättning i kanten av verkplat-

14 RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1978 

Fig 5. Här den tyska Dynaudio-högtalaren med 
sin svängbara överbaffel "separat" från djuptons
resonatorn. 

tan eller på sockeln utan några övriga mekaniska 
ingrepp. Man bara leder kablaget vidare till förför
stärkarens phonoingång nr två; idealiskt då man vill 
snabbt kunna prova två pick uper på samma verk 
och med samma testskivor. Technics är en av 
tillverkarna som har en dylik tonarm (i kol fiber) 
med fästbas. Tyvärr exporteras nästan aldrig de här 
knepiga tillbehören, men för den japanska audiofi
len är de självklara att tillgå ... Jfr den fortfarande 
rätt unika tonarmen Dynavector som kan ställas på 
plattan till grammofonverket' 
• Över till kassettsidan: Nu har också Pioneer 
kommit med en mikroprocessorförsedd kassettma
skin: Den heter CT-F900. Däcket är frontladdat och 
har tre tonhu\'uden, något som blir allt _vanligare i 
den högre prisklassen. Justerbar kontroll finns för 
förmagnetiseri ngen . 

Mikrodatorkretsen gör i det här däcket två saker. 
Först bearbetar och kontrollerar den presentationen 
av in- och avspelningsnivåerna på ett digitronrör. så 
att man kan läsa av de data som krävs vetskap om 
för bästa nivåinställning vid inspelning. Digitronrö
ret visar 20 segment för varje kanal och indikerar 
från + 7 till - 4 dB och i 2 dB-steg under - 4 dB . 
De högsta nivåerna kan alltså precisionsinställas -
överstyrni ng undgås effektivt. Digitronröret kan 
också kopplas så att det fungerar som VU-meter för 
genomsnittsnivå indikering. Man kan också få ut 
toppspänningarna. Vidare kan kretsen programme
ras för att kvarhålla maxnivå som referens och 
registrera samt kvarhålla högre nivåer där de 
uppträder . 

Det andra mikrodatorn gör här är att hålla reda 
på bandet. Bandrnätningen är här digital i CT
F900. När kassettens upptagningshjul roterar, ge
nereras pulser, vilka matas till mikroenheten . Den 

räknar pulserna och ser till att använd bandmängd 
indikeras i sifferform på den 3-ställiga digitronindi
katorn . Bandrnätaren räknar både upp och ned samt 
ha r nollinställning och återställningsfunktioner. 
Från bandrnätaren utgår också styrsignaler. och 
genom att man internt utnyttjar dem ihop med 
minnesfunktionen kan man lätt få funktioner som 
minne, stoppläge, ny uppspelning eller repetition . -
Den väsentliga frågan om digitronrören är inkopp
lade före eller efter frekvenskorrektion lämnas 
obesvarad - med detta står och faller en del av 
finesserna ... 

Tonhuvudena är av Sendust. Automatisk om
koppling av bias för t ex krom band är en finess här. 
Pris 4 300 kr. Se fig 7. 
• Från Pioneer skall vi också visa - i anslutning 
till förra månadens glimtar från "kompakt & 
möbel-trenden " inom hi fi - märkets s k Panasch
linje, som finns i olika utföranden med mer eller 
mihdre 'in~entiösa-skåp,och med högtalare SOth hÖT ' 
till kombinationerna. Som synes har man rikligt 
med instrument att hålla reda på ... Olika " modu
ler" finns på höjden och längden. 
• Till sist en ny, liten och kompakt Pioneer-högta
lare i den nya vågen av sådana - CS-X3. Lådan är 

- av konstmaterial och baffeln gjut~ i"ajumiiiium. Eli"! 
10 cm och en 2.5 cm högtalare ingår. Tål upp till 50 
W. Ljudtrycket den avsätter uppgår till 80,5 dB på 
I m håll och basljudet sägs vara en positiv överrask
ning. (De här mini-högtalarna ingår inte i nyheten 
Panasch; till den finns betydligt större system från 
Pioneer.) 
• Efter några år av experiment och en trevande 
start håller en ny komponent på att vinna insteg hos 
speciellt de amerikanska audiofilerna: de syntetiska 
efterklangsalstrarna. Bakgrunden är förstås multi 
mikteknikens avigsidor och de snustorra upptag
ningarna i studio; allt det myckna pratet om 
"konserthusupplevelser" har a ldrig ljudit tommare 
än för dem som mest köper de stora bolagens 
populärsiktande album. Popen har åtminstone en 
vild experimentlusta och sina egna si nnesretande 
ideal, där elektroniken är sjä lva villkoret för ljud
och klangalstringen. 

u finns dock de digitala tidfördröjarna för 
rumsimiterande. "konstgjord efterklang". Det jag 
hört av dem har inte övertygat mig om att den 
avancerade elektroniken tillfört tekniken något nytt 
eller bättre sedan det tidiga 60-talets SpaceXpander 
m n rörjobbande kretsar. Men här krävs givetvis 
bevis i större skala, och de allra nyaste har jag inte 
bekantat mig med änn u. 

Man adderar alltså "efterklang" till befintliga 
skivor, band och TV -ljud och får ett "djup" eller en 
rumskänsla i ljudet. Man låter kretsarna imitera ett 
renexmönster i en tänkt inspelningslokal - inte det 
egna rummet alltså - och vågformen i musiken 
klipps då ner i ett digitalspektrum, där pulserna 
lagras i minnesblock för att ett antal ms senare 
återta analog signalform. Man kan alltså "släppa 
ut" musiken igen. Dvs det här sker mångfalt och 
med en viss kontinuerlig signalåterföring. Man 
måste ha ett extra par högtalare uppkopplade t ex 
baktill , som på 4-kanaltiden , och man kan välja 
graden - "Folkets hus, domkyrkan" osv - av 
tillfört eko etc. Sådana här kretsar fanns ju t ex i 
vissa 4-kanalförstärkare tidigare, bl a hade Sansui 
en, där "konsert läge" kunde väljas om inte "direkt" 
önskades. Etc. 

I levande livet används dylika system i de stora 
lokalsammanhangen: I London Festival Hall kan 
man ju skåda en lång rad av högtalare under taket, 
genom vilka delar av ljudet distribueras ut. Många 
konserthus runt om i världen har liknande anord
ningar. De skapar elt fas- och efterklangsmönster 
enligt komplicerade akustiska inmätningar i rum
met. 

Personligen tror jag alt tekniken kan utvecklas 



Lyssna på de 4 nya 
frånPhili 

Bland Philips 4 nya hörtelefoner hittar du säkert en 
som passar dina krav. Och plånboken. 
Lyssna i fackhandeln och hör vad de går för. 

Exklusiv HiFi stereo-hörtelefon N 6330 
Ljudåtergivningen sker med 6 st membran i varje 
öronmussla. Det ger en smått fantastisk jämnhet 
över hela registret: distinkt bas, kristallklar 
diskant, ohörbara men viktiga övertoner - allt 
som spelats in finns med. 

Uppfyller HiFi-normerna enl DIN 45500 med bred 
marginal och är Philips svar på den s k elektret
tekniken (permanent statiskt fält). Ljudkapsla rna 
behöver ingen extra strömförsörjning eller trans
formator. Transformatorn sitter på sladden. 
Kan anslutas till alla ljudanläggningar oavsett 
spänning. Exakt återgivning av höga frekvenser. 

PHILIPS 

Halvöppen typ med två volymkontroller. Huvud
bygeln justeras med snäpp-lås. Hörtelefonen man 
IMt faller för när man väger pris och prestanda. 

Stereo-hörtelefon N 6305 
Sluten typ med två volymkontroller. 
Enkelt justerbar huvudbygel. 
L.ågt pris. 

TEKNISKA DATA N 6330 N 6325 N 6309 

F,.ekvensområde 16-20.000 Hl 20-22.000 Hl 20-14.000 Hl 

In,pedans 2x600ohm 1.000 ohm 2x16ohm 
vid 500 Hl 

Kilnslighet 94 dB S.P.l. 104 dB S.P.l. 108dB &P.l. 
vid l mW vidlmW vid l mW 

Ma.x ineffekt 2x200mW 4 V (min 0.5 Vl 2x250mW 

Vikt: ca 390 gr ca 230 gr ca 300 gr 

Sladdlängd Spiralsl3 m Spiralsl3 m 1.75m 

Kontakt 5-pol sym 5-pol sym 5-pol sym 
DIN 360° eller DIN 360° eller DIN 360° och 
3-pol teleplugg 3-pol teleplugg .3-pol tele plugg 

N 6305 

20-12.000 Hl 

2x8ohm 

IOS dB S.P.l. 
vidlmW 

2x250mW 

ca 350 gr 

1.75m 

3-pol teleplugg 
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sta rkt och att det f n är japaner och tyskar som man 
skall vä nta sig något av. "A mbiensljud" är redan en 
stor sak för hörtelefonstereo i Japan och i båda 
länderna är man energiskt inne på att syntet isera ut 
en fullödig rumsklang också i höjdled ur två 
högtalare med olika elektroniska fasrelations nät. 
Det kan låta alldeles fascinerande och ligger ett par 
år fram i tiden. Tekniken kan ses som något bra 
mycket bättre än 4-kanaligheten. sådan den fanns 
en gång. 

I USA är t ex ADS 10 - från Acoustic Dimension 
- Sylllhesizer för tusen dollar omtalad, Har eget 
förstärkeri och extraktorelektronik för "utvinning" 
eller tillförsel av efterklang "ur direktljudet", Man 
kan med rattar välja "scendjupet" och t o OJ lyssna
rens önskade avstå nd till orkestern' Har även 
hörtelefonuttag. 

De analoga skiftregis tren. som vi tidigare skrivit 
en hel de om. har betytt mycket för den här 
utvecklingen . De är också billigare nu än tidigare. 
Advent Corp har en SoundSpace COllIroi för 595 
dollar med digitaldisplay för efterklangsvärde oc h 
mycket tjusiga röda / gröna ljustablåer." Det ä r 
lite enklare och måste kompletteras med både 
stärkare och extra högtalarpar. 

In summa: Ihop med den nya generationen små 
högtalare är de här burkarna inte utan intresse. 
Sannolikt indikerar de en hållbar trend på lite 
längre sikt - om inte ovannämnda totalsymes med 
rymdljud tar över helt. vilket kanske är troligare. 
Vill man ha minigrejor i små rum måste man trolla 

Fig 8. En av många nya mini-högtalare som raskt 
börjat bli populära: Pioneer SC-X3. 

Fig 6. Pioneers Panasch-kombinationer kan se ut 
så här, exklusive högtalarna. Flera varianter finns 
i olika träsla~ och med glasdörrar. hyllor os,'. 

-- ... ~ 
.- --
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med fysiken, så att säga, 
• åg ra ord om en nyga mmal utveckling som pick 
up-fantasterna har skäl uppmärksamma: Från ex
klusiva Japan-firman Sta x kommer nu den första 
separat tillgängliga kondensatorpick upen, Kon
struktören Hayashis mångåriga a rbete med det här 
konceptet kan då sägas ha fullföljts. Den tidigare. 
oerhört exklusiva och enbart äga rna av Staxförstär
keriet (den tonkontrollösa SRA-12 etc) fö rbehå llna 
avkännaren kan nu bli lite mera allmän. Konstruk
tionen drogs med problem. helt klart, men den 
sofistikerade och unika principen var så lovande att 
ytte rliga re utveckling måste ske. Fortfarande kan 
pick upen inte klara sig ensam utan behöver 
tillsatselektronik. men den levereras nu dels som en 
i vanlig fattning apterbar avkän nare. dels med ett 
korrekt ionsnätaggregat (ECP-/) , där de tidigare 
svagheterna med fm-demod ulatorn, nivåkorrektio
nen. strålningsbenägenheten etc verkar övervunna . 
Det är ju andra lösningar som aktualiserats, 

Pick upen heter CP-Y och det är alltså inte fråga 

----

om en målmikrofon av elektromagnetisk, elektrody
namisk eller induktionsmagnettyp. Kondensator
principen innebär här närmast en amplitudomvand
lartyp, och den ska ll t ex inte anslutas någon 
grammofoningång i förförstä rkaren på eljest vanligt 
sätt. De behövliga RIAA-korrektionsnäten finns 
nämligen redan inbyggda i den tillhörande ekvalisa
torenheten, som också strömmatar den lilla integre
rade krets som ligger i själva pick upen. Den ans luts 
till en högnivåingång i försteget (Aux). Ekvalisa
torn innehåller matningskretsar och kommer levere
rad med ett uppladdat 9,6 V batteri. - Man ka n f ö 
faktiskt också direktansluta pick upen till slutsteget, 
om detta har någon form av balans- eller kanaIkon
troller. Hayashi har gått ifrån den tidigare osäkra 
och komplicerade kondensatorlösningen med en på 
signa len verkande polarisationsspä nning; nu an
vänds permanentpolarisering genom elekt retteknik. 
Utspänni ngen från matningsdelen - som i Sverige 
är S-märkt och skall laddas upp från 220 V; röda 
och gröna lysdioder indikerar tillståndet - är 300 
mV vid 1kHz. 

CP- y kan användas i valfri, god tonarm, men 
man får tänka på anslutningarna - här används t ex 
höger jord för matning av ic:n inne i pick upen. I 
några fall måste anslutningarna spegelvändas och 
för det fall de är kortslutna in, som ibland förekom
mer vid automatverk , då man vill undvika brak i 
högtalarna då nålspetsen landar i skivspåret, måste 
detta åtgä rdas . Etc - RT har dock utan några som 
helst svårigheter apterat en CP- y plus matnings
aggregatet, och i normalfallet följer man bara de 
vanliga fyra färgmärkningarna. Jordningen är dock 
viktig. ECP-I-batteriet kan laddas ca 200 ggr, och 

Fig 7. Det mikrodatorutrustade kassettdäcket 
CT-F900 från Pioneer. Se texten. 

Fig 'J. Hurman I\arduns minsta receil'er är modell 
HK 340 i den nya designen och med det originella 
signalstyrke/ mottagningskvalitetsinstrumentet tv. 



Ge musiken en chansl 
Det är lätt att glömma bort högtalarens roll som åter

skapare av den naturliga klangen från or~esterns instrument 
eller den mänskliga stämman i ett soloparti eller i en körsång. 
Brist på utrymme gör ofta att högtalaren trängs in i en bokhylla 
eller skjuts undan i ett hörn, varigenom varje möjlighet 
till en levande klangbild definitivt spolieras. 

Den ljudbild vi upplever i vårt rum är alltid en samver
kan mellan det direkta ljudet från högtalaren och det reflek
tionsmönster som uppstår i alla rummets begränsningsytor. 
Reflektionerna i väggar, golv och tak, samt i möbler och f6re
mål i rummet bildar den akustik som gör rummet levande. Det 
är därf6r viktigt att högtalaren samverkar med rummets aku
stik. Högtalaren måste helt enkelt från början vara konstruerad 
så att den genom en lämplig placering samverkar med rummets 
akustik. 

Om man vill att det skall låta som från en levande orkes
ter hemma måste man. också ge. orkestern. en rejäl chans med en 

riktig placering. mJ!!~~l F 
~-~-----~-~-----------------, 

Vad skall man kräva av bra högtalare? 
Det och mycket annat kan du läsa om i vår nya handbok. Skicka 

in kupongen till oss, så skickar vi ett exemplar av handboken till dig. 

Namn: . . .. ... ... .. . .. ..... .. . . .. . . . .. . .... . .......... .. ... .... . . 

Adress: ... . . ................. .. . . . . ...... . ..... .... . ... .. . .. . . . . 

·Postnr: . . ........... .. ...... .. ... . .. . ....... . .... . . . . . . . .. ... .. . . 

Postadress: . . ... ...... .. . . . . . . . .. .... . .. . ................. ... ... . 

MIp&CH 
L.... _______ Olle Mir~h AB, Bo~23, 1 52.-9.1~t~~äS. _______ -I 
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Fig 10. Ortofons nya MC 30 -
exklusiv mc-pick up, som på export
marknaderna levereras i inredd spe
ciaikoffert ihop med en direktgraverad 
testskiva m m. 

Fig 1/. Den nya transformatorn T Fig· 12. Efterträdaren till MCA- 76 
heter MCA-/O och innebär en ny, 
ultralågbrusande kretslösning. Batte
ridrift. Mär" indi"atorn. 

Fig /3. Den spetsnästa "Concorde" 
- Ortofons nya VMS- pick up-serie 
som saknar skal och gängse tonarms
fattning. Ultraliten massa. 

30 - intressant passivt drivalternativ 
till den traditionella "boostern ". 

fu llt uppladdat räcker det fö r 40 speltimmar, enligt 
Stax. 

I Sverige finns numera den i grammofoningångs
delen förbättrade förförstärkaren S RA /2 S (S
märkt, f ö) och likaså den unika hörtelefonen med 
elektrostatverkan som sysselsatt gamle Hayashi 
under åratal, Sigma. Rättare, det är ett slags 
"huvud burna högtalare" och besökarna vid hi fi
expon på Hasselbacken i höstas verkade klart 
positiva. RT hoppas omsider kunna presentera egna 
omdömen om de här sakerna . Intresserade kan 
annars vända sig direkt till importören, Audio Lab, 
Box 2044, 23502 Vellinge 2. - Enligt uppgift 
kommer de dyra re och exklusivare Stax-komponen
terna i fortsättningen att säljas direkt härifrån och 
inte över detaljisterna. 
• Sedan sist har vi kommit i besittning av lite mera 
fakta om Harman Kardons nya program (se också 
Pejling i RT II) . Vi väljer den här gången receivern 
HK 340: 24,5 W ut per kanal om man mäter 
D/N-troget , effektbandbredd 22 Hz till 100 kHz 
med lägre än 0,2 % distorsion i 8 ohm, im = O, I % 
vid märkeffekt och frekvensomfånget upp till 100 
kHz. Dämpningsfaktorn är 30. Phonodelens s/ n 
anges till 85 dB som A-vä rde och -95 dB ligger allt 
restbrus på, om man går in på högnivåingång och 
väger utslaget. Spänningsderivata 50 V / IlS - I -

och stigt id 3,5 IlS vid 20 kHz, kantvågen har lutat på 
sig mindre än 5 % vid 20 Hz. 

Också fm-delen har genomgående goda pre
standa som känslighet i mono för 50 dB s/n 3.5 /lV, 
enligt data. Stereovärdet ligger på 39,5 /lV . 

Den här receivern är minst i släkten H K och 
kostar I 895 kr. Större modeller är 450. 560 och 
670. Sedan är vi inne på separatenheter som 
stä rka ren A 503/505 med tillhörande fm-del T 500; 
här ligger priserna från ca 2 100 kr till ca 2900 kr . 
Septon i Göteborg importerar programmet, som 
också har tre nya kassettmaskiner, 1500. 2500 och 
3500. 
• Ortofon i Köpenhamn lanserar årl igen intres
santa nyheter. Senast kom den mc-modell av 
"budgettyp" som heter MC I O plus den förbättrade 
FF 15 XE Mk II. som är en magnetodynamisk pick 
up. För 1978-1979 har man nyligen visat fackpres 
sen dels den ur MC 20 utvecklade, förbättrade och 
förfinade MC 30-pick upen av typ rörlig spole, dels 
en förelöpare till en ny serie av lågmasspick uper 
enligt VMS-principen, vägande blott 1,5 g och 
avsedda antingen för montage i de allra bästa och 
lä ttaste tonarmarna av i dag eller som integrerade 
element i tonarmen. En av modellerna har fått 
nam net "Concorde", då den mest av allt påminner 
om detta överljud flygplans spetsvinklade nos i 
landnings- och markkonfiguration . Används den 
nya lågmassavkän naren i tonarmsröret direkt be
hövs va rken något hållande skal eller någon fattni ng 
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Fig 1-1. Här en närbild av ett al' utförandena ar 
den nya VMS-avkännaren av magnetodynamisk 
typ. det for montage i skrl/ I·has. \lärk I'inkl'in. 

fig 15. SI/ här >Illa ()('h !llan"a blir ph'" apana 
for gängse stiftmontage i vanlig arm. Beteckning: 
UL M 60 E. 

av gängse typ . 
Den nya MC 30 blir en mycket dyr och exklusiv 

pick up. Mot föregångaren har den ännu lägre rörlig 
massa , ett nytt och ännu mera verksamt dämpnings
system och en änn u effektivare magnetstruktur. 
Den förfinade samverkan mellan delarna har krävt 
mikroskopmontage (det gäller dock flera av värl
dens bättre pick uper av olika slag) och här som 
eljest innebär detta att tillverkningsmängden måste 
bli begränsad. Bla nd de saker man tagit fasta på hos 
Ortofon vid MC 3D-konceptionen är spårningsför
mågan vid låga frekvenser och en både mera 
utsträckt och jämnare diskantområdeskarakteristik. 
För detta har man tagit till en dubbeldämpning, 
som har o lika verka n vid olika delar av frekvensom
rådet. 

Då RT hoppas kunna prova pick upen senare. får 
en detaljerad redogörelse anstå. Här skall bara 
några nyckeldata ges: 

Vikt 7 g, utspänning 0,08 mV vid 5 cm/ s och I 
kHz, impedans / dc-resistans/ kanal 3 ohm, vertikal 
avspelningsvinkel 20°, frekvensomfång 5-60000 
Hz, frekvensområde till 20 kHz, kanalsepara tion 25 
dB och kanalbalans inom I dB . Dynamisk eftergiv
lighet vid 10Hz 13 /lm / m i båda axlarna, 
spå rningsförmåga vid 315 Hz och korrekt anligg
ning bättre än 75 /lm, distorsion ca I %. 

Dia manten är en naken fine line-typ av Ortofons 
speciella slipning och spetsradien 8 /lm. spetsmassan 
0,4 mag. Avspelningskraft 1,5 p eller 15 mN . 
• Som komplement till MC 30 har Ortofon utveck-

lat en ny, extremt lågbr usa nde och batteridriven 
förförstärkare (vem lanserar ett vettigt svenskt ord 
för det här ??) som heter MCA 10. Hela kretslös
ningen ä r ny jämfört med föregångaren MCA 76. 
som dock verkar bli kvar i produktionen. 
• En annan nyhet från Ortofon är den transforma
tor som kallas T 30. Det ä r alltså fråga om det 
passivt verkande alternativet till MCA 10 etc och 
innebär att man tagit ett nytt grepp på transforma
torsidan, som alltid haft att släpa på ett visst mått 
av bandbreddsbegränsande verkan, fasvridningar 
och bristande transientrespons. De mest fordrande 
användarna har alltid föredragit det aktiva förste 
get. trots att detta innebär risker för brum och brus. 

T 30 har f1ervalsingång. så att praktiskt taget alla 
typer av mc-pick uper passar och likaså finns fem 
impedansområden från 2 till 48 ohm. Upp till 68 
ohm kan man ansluta. En förbikoppling möjliggör 
att man kan använda trafon också för magnetiska 
avkännare eller andra utan krav på skifte av 
kablarna. 

T 30 uppges ha en faslinearitet om ± 15° från 10 
Hz till 30 kHz. Trafo och omkopplare ä r kapslade 
i my-metallsköldar efter montaget och höljet, 
samma som för MCA-76, innebär dubbelisolering 
mot bruminduktion. 

Slutligen: Såväl MC 30 som den nya serien 
lågmass-pick uper har gjorts mycket okä nsliga för 
brum . sedan Ortofon gripit sig an med detta 
problem, som ju är uttalat till följd av att transfor
matorerna till motorkretsarna i de nya direktdrift
verken ligger så ytligt och därför läcker magnetfält 
runt omkri ng sig i en del fall : Vid mätningar i tre 
dimensioner med en fältstyrka om I 000 A/ m har 
Ortofon fått ner brumkänsligheten till en obetydlig
het mot tidigare. 

Den nya serien lågmass-pick uper är bl a avsedd 
för de bästa tonarmar typ ADC eller Black Widow, 
SME III och Thorens etc och här kommer resonans
frekvensen att ligga på lOtiII 15 Hz. Detta gäller för 
båda fallen: Integration "direkt" i armen eller vanlig 
anslu tning. 
• Hjärtpunkten i den nya. magnetodynamiska 
serien är det nykonstruerade. teleskopiska nåIbä
rande systemet. vars diameter nu är minskad från 
0,6 till 0,45 medan massan också starkt reducerats . 
"Sett" från nålspetsen är det fråga om 30 9t mindre 
massa. 

Ännu vid tiden för RT:s besök hos Ortofon hade 
ma n inte avgjort vad slags diameter som skall ingå 
i montaget. Troligen blir det en naken, oinfattad 
spets av fine line-geometri för bästa spårkontakt. 
Men också andra typer undersöks f n och målet ä r 
minsta möjliga avkänningsförlust och bästa dis
kantöverföring. 

VS 
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Sämre fm-mottagare 
störs av mbs-nätet 
Televerket betalar 

Televerket står för andra gången inom 
bara ett par månader i fokus för 
teletekniska tilldragelser som innebär 
fel eller inskränkningar i användbar
heten hos vissa apparatbestånd: Nyli
gen gällde det "felställda" sändare 
som omöjliggör användning av syntes
mottagare i vissa landsändar. Nu spö
kar det nya mbs-nätet för personsök
ning över P 3-sändarna i åtskilliga 
mottagare. RT har mottagit klagomål 
från läsarna och en hel del önskemål 
om något slags undersökn ing. Ett par 
läsare har sänt oss kassetter med 
inspelade störningsljud över den ak
tuella kanalens radiosändning. Tyvärr 
kan vi inte åta oss några omfattande 
analyser av brister i varje enskild 
mottagare - det bör räcka med att 
Televerket är villigt att bidra med 100 
kr för trimning av mottagare som 
blivit utsatt för mbs-interferens. 

Televerkets nya personsökningssy
stem, som RT orienterar om i bl a nr 

En blinds ljudvärld 
konsthuvudstereo 

nder tre söndagar i november har 
SR sänt en programserie i P I om den 
II-årige Jörgen Magnussoll. T yresö: 
"Örat som öga." Det är den första 
dokumentärinsatsen som gjorts i Sve
rige med användande av den s k konst
huvudstereon, tidigare har det gällt en 
radioteaterförest ällni ng och demon
strationsprogram : bl a ingick ett så 
inspelat inslag i Det fria ljudet (upp
tagningen från studentkarnevalen i 
Stockholm). 

Det är tre personer bakom den här 

II samt på annan plats i detta num
mer, är alltså inte a lla radiolyssnare 
glada åt: I vissa apparater hör man på 
p 3 - en kraftig störning. Störningen 
orsakas av intermodulation mellan 19 
kHz och 57 kHz (mbs-bärvågen) som 
interfererar med S-kanalen kring 38 
kHz. Det finns ett flertal alternativa 
eller samverkande orsaker till olägen
heten: 

- Mottagaren är snedställd. Oftast 
förlitar man sig på mottagarens av
stämningsins t rument, som mera sä ll a n 
visar rätt. 

- Mottagaren tar emot både direkt 
och reflekterad signal (löptidsdistor
sion) p g a feljusterad eller olämplig 
antenn. Ofta består denna bara aven 
sladdstump av ej rätt avpassad längd. 

- Intermodulationen sker i motta
garen p g a felaktig trimmad detektor , 
mf-del eller stereodekoder. De icke 
trimbara keram iska filtren kan ibland 
ge problem, därför att tillverknings-

TRUNKEN 

pnH(}fl'rar I1ll'd dl'n har ,Iudiell 
a, den s k burken. ett ordlöst 
attentat av a rtisten Werner Su
kowski, 

dokumentära reportageserien utom 
Jörgen själv: Producenterna Ingmarie 
Froman och Bror Janson - båda 
utlånade från Samhällsredaktionen 
resp Dagens Eko - och ljudteknikern 
elaes Gurell. 

En stor del av det första program
met var inspelat i " realtid" : Vi fick 
följa Jörgen på en promenad från hans 
gamla miljö vid Tomtcbodaskolan, 
meter för meter . Den vandringen gjor
des hösten 1977 och man "hör" med 
Jörgens sin nen : Från början var det 
tänkt att SR-teamet skulle använda 
ett Neumann KM 80-konsthuvud , men 
detta utföll inte bra, varför man till 
sl ut hängde på pojken ett set Sennhei
se rmikrofoner, små elektreter, som 
han bär i öron bygel. Dessa förmedlar 
då dels hans egen röst, ljudet av hans 

data visar upp för stor spridning. 
Särskilt äldre mottagare är då ligt 
trimmade' Japanska receivers har vi
sat sig ge störningar, sä rskilt vissa 
fabrikats äldre modeller. 

Bä rvågsgenereringen på 38 kH7 är 
ibland inte ren . Signalen innehåller då 
19 kH7. och 57 kH7. som ger interfe
renser med mbs-signalen . 

Trimmar man stereodekodern för 
bästa stereoseparation går störningen 
som regel bort. Denna separation lig
ger inte sällan kring 10-20 dB och 
ibland är den obefintlig (O dB)! 

Televerket skicka r nu ut en rapport 
till landets serviceverksllider med råd 
om trimning och information i sam
band med mbs-nätets fullbordan . 

Den som råkar ut för störningar av 
detta slag (på P 3) bör i tur och 
ordning vidta följande åtgärder: 

• Se till all mot taga ren är riilt av
stämd. 

• Pröva med att vrida antennen, höja 
den eller byta till en större antenn om 
signalen är svag' 
• Leder inte ovanstående åtgärder 
till att störningen försvinner, får man 
ta kontakt med Televerkets störnings
tjänst. 

Ekonomiskt hjälper således Tele
verket de störda med 100 kr av priset 
som radioverkstaden tar för noggran-

käpp och alla gatans miljöljud samt 
den bredvid gående intervjuarens röst. 
Som väntat gick inte att helt råda bot 
på den här teknikens svaghet, lokalise
ringseffekten uppåt-bakåt och en viss 
brist på mill-fram-intryck, men det 
uppvägs mer än väl av t ex avsni ttet i 
matsalen, där hela ljud panoramat bli
vit förbluffande stabilt och levande, 
trots att Jörgen ju måste röra huvudet. 
Men lite aven förklaring kan vara att 
en synskadad inte rör huvudet mot ett 
ljuds infa llsvi nklar på samma sätt som 
en seende, som reflexmässigt vill ha 
ögonkontak t också. Här liksom i 
a ndra avsnitt hade man gjort ett rent 
ljudcollage, " må lat " med intrycken i 
sfär runt ska llen . 

I avs nittet med schackspelet i sko lan 
uppstod en viss bakom ryggen-verkan 
men överlag har teamet från SR 
lyckats mycket väl med att förmedla 
intrycken från pojkens värld . Konst
huvudtekniken är mest lämpad för 
dylika insatse r då man får en näs ta n 
tredimensionell ljudbild . 

- Då han sjä lv talar om sig och 
sina framtidsplaner har vi förstås va n
lig mikrofonteknik och då mono, säger 
Bror J anson. I vissa fall hå ller jag med 
om all det finns nivåproblem, då 
mikrofonerna inte kan selektera in
tryc ken som ö rat automatiskt gör. 
Men som regel hörs J örgen fint mitt
placerad, "inuti" ljudbilden, tycker vi. 

- Vi är övertygade om att den här 
tekniken , använd med urskillning, kan 
bidra till a ll avsätta annars mycket 
svårnåeliga intryck, siiger Ingmarie 
Froman. Vi fick va ra med i klassrum
met och i Jörgens övriga miljöer utan 
hinder och han sjiilv var intresserad av 
att medverka. Vi hör verkligen honom 
själv' Inte några andrahandsintryck . 

nare intrimning av mOllagaren . Det 
gäller för apparater som är inköpta 
före den I januari 197!\. Från della 
datum skall niimiigen radiobranschen 
ha informerat sina köpare om att 
risker för störningar vid mbs-uts:ind 
ningar föreligger' 

Hur många som blivit störda före
ligger motsiigande uppgifter om. Tele
verket har f n bara mottagit ell mindre 
antal a nmälningar ( ~ något tiotal) , 
men en hel del läsare har ringt RT-rc
daktionen och framfört klagomål. 
- Se ovan. 

Man kan naturligtvis inte hejda en 
nyutveckling för all det råkar finnas 
ett antal mindre omsorgsfullt utförda 
apparater i bruk i Sverige, men det 
hela får å andra sidan givetvis inte ta 
så stora proportioner all tusentals 
lyssnare får sin mottagning ödelagd. 
Det hela har redan givit feta rubriker . 

Vi avvaktar med intresse den infor
mationskampanj som Televerket via 
handlarna nu bedriver för att söka 
rätta till problemet med de störda 
mottagarna. 

Kan man inte i stort komma till 
rätta med saken, bör hela mbs-frågan 
omprövas, men så illa får man viii 
hoppas all problemet med de "sneda" 
mottagarna inte utvecklar sig. 

G L 

Jurgen \ I~adc sig ock:,a va ra en a\ 
många ting intresserad och vaken 
pojke som hade nyktra och realistiska 
synpunkter på sin tillvaro och hur man 
bör ord na för blinda ungdomar, dvs 
egentligen inte ordna alls - de skall ha 
arbete och utkomst som a ll a a ndra, 
och man bör tillvarata deras speciella 
talanger och förtj ii nster så långt det 
någonsin går. 

En ovanlig och välgjord programse
rie, som SR-trion har all heder av, inte 
minst den tålmodige och kunnige 
Claes Gurell, som skött det tekniska 
och varit ute med agran i ur och 
skur. Fram för flera "gränsöverskri
dande" program och mera experiment 
inom SR, diir nu de ri gida tjänstereg
lementena vållar hinder för ell nytän
kande över avdelningsgränserna. 

På fotona här syns J örgen med 
Gurell och med sin speciella assistent 
i skolan, Yvonne Svensson. 

Programmet krävde för fullt utbyte 
avlyssning över hörtelefoner av den 
öppna typen , ex vis Sennheiser I-I D 
414. 

-e 
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DEBATT 
Dolby-behandlad fm 
- tvivelaktig bättring 

Ja, tyvUrr lir det konklusionerna 
man nödgas dra efter studium av 
Televerkets senaste försök i syfte 
a tt förbUttra den då li ga kvaliteten 
på stereosUndningarna, redovisat i 
verkets tidskrift Tele ( I) . 

Bakgrunden lir alltså det ener
verande brus man m:lste dras med 
- 20 dB slimre s/n lin i monofallet 
- oeh ett brus, som stegras lin mer 
då terrungförhållandena resp av
ståndet till sUndaren inte li r gynn
sa mma (tliekni ngsom rådesgrli n
ser). * Som ingående behandlats t idi
gare i RT kan Dolbyn hjUlpa upp 
detta avsevUrt: man inför då en 
frekvensberoende kompressor, 
som före slindaren ger en nivåbe
roende förs!lirkning av diskant in
nehållct och höjer dct iiver bak
grundsbruset. och i mottagaren 
sitter då en frekvensberoende ex
pander som åters!liller den ur
sprungliga audiosignalen . Det går 
också att reducera sUndarledets 
diskanthöjning : Den diskanthöj
ning som i dag tilllimpas för slin
darna medför i regel en 1:lg utstyr
ning av mellanrcgistret. lim int.: 
diskanten skall tilliitas att bli di 
storderad genom öve rst yrning . En 
övergång till en lUgn: preemfa~ 
skulle bUttre ansluta ~ig till viir 
tids diskant rika programmall:rial 
och möjliggöra en optimal utstyr
ning av hela frekvensomr :"ldet. vil 
ket kan anvUndas för alt öka 
sändarnas tUckningsområde och 
därmed s/ n hos mottagarna, skri
ver förf:a . * Verket har anvUnt en panel av 
tekniker plus lek mUn oeh testat 
olika praktikfall med skilda trans
missionsföru tsUtt ni nga r med biidc 
50 JlS och 25 JlS "förbetoning" eller 
preemfas. bådc modificrade o.:h 
omodifierade mottagare samt 
sändni ng över Dolby-kompressor 
med 25 Jls-höjning oeh expander
försedd mottagare med 25 p~ 
sänkning av diskanten. Etc . Brus 
(hf-) fick man av vUnsterkanalen 
från en vanlig mottagare (efter 
dekodern). Tre signalstyrkor an 
vUndes som gav s/ n resp 'iX,S2 och 
46 dB rel 75 k ll / sving i ~ : indaren 
som vägt värde. Som If-brus an 
vändes förstlirkt bandbrus med 
nivåerna valda enligt CC/R }93-.' 
(rapport) och 4fJS, en 197-1 n:vid.: 
rad rekommendation. Tio pro
gramins lag, glesa som tlita, an
vändes . * Slutsatserna lir ingalunda en
tydiga . Men intressanta' Den 
mest vligande invlindningen be
står i alt vi har en för !lit kanaIin
delning av bandet (100 k l L,) mot 
t ex i USA, som ha r 200 Uh 
gran nkanalavst :lnd . Dli rav följer, 
alt om utstyrningen till :l ts öka 
med bara 5 dB, kommer lyssnare 
inom vissa regioner alt fii besvli-

rande interfcrcnsstörningar från 
gra n n ka na Is li nda re. 

Som vlinta t fick man elj est 
fram detta. att 

- om fm-slindarna från Dolby
kompressorer och diskanten sUnks 
till 25 ps kommer 

l } lyssnarna med goda radio
mottagare som ej modifierats inte 
alt mlirka niigra skillnade r mot nu 
ifråga lim "\lita" program: guller 
det glesa lleh transientrika inslag 
kommer en viss förslimring all 
höras pga kllmpatibilitetsbrist. 

2} lyssnare med DoIby-
expander i nl\lltagaren (25ps) icke 
i något fa ll att få s,imre ljudkvali
tet. I s!lillet l'iirblittras markant 
denna vid glesa, brusstiirda pro
graminslag lJ.i ~ / n ökar piitagligt. 

!'iirf:a Ilimnar ingen rekom
mend atilln fin framtiden. Det är 
glllt att veta all verket velat göra 
n:"1 gli t kon~truktivt i ~aken, men 
tydligt ar att Il-Dlllb}-alternativet 
inte an,e, framkolllligt Ilade det 
"bara" \'arot fi,r kllmpatibiliteten 
hade VI ,akl",t f,irmdat en ~nar 
överg:"lIlg till j)olb\-imat~, llIen 
kanaldelningen. 100 kll/, lir .:n 
ofr:"lnkllmlig ll.:h allvarlig faktm 
dlir. "lIll fralllh :"III" utstyrningen 
har extremt ~tm p:lverkan. I'n 
niv:"lhiiJning om S dH för den 
modulerad.: ,ignalen raserar hel a 
skydd~rc,rh :"lIland.:t vid nuva rand.: 
frek v.:n~av,t :"1 nd . * .la , har ,ilt.:r vi nu med .:tt 
tekniskt gravt underlll:"lIigt sll:rell
system, SOIll definitivt intc passar 
vårt land, forh;"lIlandcn ,\(:h tOPll 
grafi . Att H-f)olb}-:lIt<:fnativ.:t 
vcrkar \t;ingt f:"lr dock iåe fiir 
hindra fmhatta an,tr:ingni ngar I 

kvalitehhlJland.: \,ftc : l lndersiik
ni ng av n}a bru~r.:ducera nde S)

stem. IHiJlling av ~andar~ty rkorna , 
mycket h:hdar.: IIt~tyr ning o.:h 
större frdvclI,sving :in nuvarande 
blebiktiga anvlindning av mate
rialen ctc kamk.: en klllllbina
tion av olika ;Itglirder . .:ventuellt 
en ~elektiv in\ah. " 'I alt :i tmins
tone vissa regioner ka n t illgodoses 
IItan interferensproblem. 1I S 

(I) GLEISS, , KARI A~SON, 
C och KARI $SON, T: Ljudkvali
teten I\()s rad ioprogra III vid iiver
föring via Dolby R-systcm . rl'll'. 
2f7X . ( 'entrallaboratmiet / mlit
kon toret vid Radiola bora tmiet, 
Televerkeh centra lförvaltning i 
Sthlm . 

TEKNOLOGI 
Viewdata-start 
för England 1979 

Brittiska Post Office hyser op
t i m ism bet rli ffa nde sta rten för 
Viewdata -n,itet i landet, som av 
allt att dom a finns funktionsklart 
redan 1')7'). ett :h tidigare än 
berli k na t. 

Systemet Lh dra 2.1 miljoner 
pund, av vilka 5 g:"lr :I t till att 
uppriitta 10 cen tra ler - i London 
och ett par större städer. 
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Luget i år Ur alt det finns :''t tta 
industrier som offererar totalt I I 
Viewdata-försedda modeller och 
på informations,idan ~tiid, pm
jektet av ett 100-1:11 organi,atio
ner, vi lka aecepterat att tillhanda
hålla "tv-sidorna" med faktainne
håll. 

I som ma r ha r PDSt OITic.: ge
noml'iirt ett sliirre ni lt l'iir~Ok med 
I 500 a nv li nda re a k t iva i I.ondon 
och Hi rmingham . I fiirsiiken del
tar bl a tV :"1 kmbulII.:ntkr.:ditföre
tag, vilket albö t}da p:i att också 
vissa tjlinster SOIll re~.:b'lkningar 
etc kan bli tillglingliga iIV<:f detta 
tv-datasystelll . 

Oeks;"1 i Vlisttyskland k'llIIlIIer 
ma n a t t u ppta stora pra k t i k fiir,(jk 
med Viewdata. 

16 g halvledarlaser 
nytt pick up-element 

Ikll lIlIdl' l ,lr ,l t,d 11I 1It.d, l,k pil' 
Illiliren för Philips ~ 1.1'-appara
tur, "tv-skivspelarcn", ,)nc, bli 
kommersiell verklighet Dm bara 
några må nader . 0111 Illa n m r 
tro senastc uppgifter . 1>:'1 ,I lipps 
förSI:I serien ut p;'1 I ISi\-lllarkna
den ,allltidigt ""11 lilan vid 
Philip, i l :indIHlv<:1I \ldarClllveck
lar kUllc<:pt.:t. \'ilk.:t , Uir,la ,cric
version.:n har kapacit<:tell 4S 000 
sti ll bildn clkr lO IIIiII riirligt ma
terial. 

Det lIlall redan kOllllllit 1:'III)!t 
lIled p:'1 labh,idall lir en n~ halvle
darla,cr i ultrakDlIlpaktforlllat. 
SDIIl ger IIHijlighetclI att lIIinska 
sturlekclI ol'h Uirellkla komtrllk 
lionell av d.: frallltida tv-spclarna . 

II :d\'kd arla,erll 'Ilall 1':'1 t t fra III 
:ir cn ""Il ha\cra' pii ahllll,nilllll
gallilllll.Jr~c'lId . Ikn h}gg' iII I.:tt 
avso!-lIillg"y,t<:11l av lIlillifmlll:Jt 

(llllv:Jndlaren ar I CI11 I d,al11': 
ter, 4 ClIl i Ilingd Dch va)!<:f ':IH!:J'I 

16 g. 
Allts:"1 av~.:\':irt kOl11paktare di

mension<:f llll d.:n :Jv.;ilkande del 
som dagen, aktll.:lla bestånd 
VLP-apparater har, ell gaslaser. 
Men livsl lingd och drirt,likerhet 
är li nnu inte under"ikta i full 
skala. Dock hyser mall hos Philips 
grundad optilllisl11 UIIl att system
förenklingoch formatreduktion lir 
möjliga och dlirmed lägre tillverk
ningskostnader framöver. 

INDUSTRINYTT 
Gulton Industries 
ny ägare av Tapco 

Gulton-konglomeratet - elek
tronik, a udi o, instrume nt , kral' t
och Ijustillverkningsprogram, me
taller , rymd- och nygteknik med 
mycket annat - har köpt Wash
ingtonfirman Tapeo, Technical 
Audio Produets Corp. 

(iu lt on, som Uger Eleetro
Voke, anser sig ha gjort ett intres
sant kiip. Tapco Ur ett av musikin
du,trins ledande namn. Särskilt 
pa -an lliggningar och est rade lek
tronik har s:"llt vlil för Tapco, som 
ol11satt mer lin S mi ljoner dollars 
per :'tr . Nu ska ll E- V-programmet 
(lch TapL'Os j lilllkas ihop och dis
tributiunen ,amordnas. 

I ng<:1l a\ parterna har avslöjat 
!-0p':\Ulllmall fOr Tapco. 

RT:s kassettest 
, 11) 7X nr II lIIi"handlade ett par 
h"ndt~l'~r i ~n t ab~1I 1':'1 ,id 46. Tabcl
k n \ " , Id~ larlHl"dka,,~ttc r ordnade 
d Il'" LIlJalllk ,hnallllk. (l~h den skulle 
h,l htl "lin r .. ll~r 
PhoJ,l" SlIpl'r I ~rr(l I 
"'I.Il·llI l Il I' R / Ma,cll 
l Il\1 II 
\ !!Ia SI Il I 
\1l1)'C\ (;ralld Ma ... tcr 

\lId,,, 1agn~t'l' \111 · 
I'"al SlIrl'frl'frll~ 
Sc"tdl 1\1a,t~r I 
Alllp~x 1'111 ' 
M~nH>rC\ M R \ \ 
Philip, SlIpcr I crr" 
Pyral (lptillla 
TJ)J.. All 
AJarll' ( n'tal 
FM III , !-i,kl'l\ 
FUll I \ -1 
Il itadll / hxl'lll lll 
1\ la 1'1" II'gh OlltPllt 
\ ,nl'C\ 20 20 ' 
\lId ", 1\1 :'gnl' lll" 1'111, 
Il<\SI SlIpcr I II 
Il\SI SlIr~rlll - 1 

'\lId ", l\1agnclil' SlIl'l'I' 
I'M I Standard 
II,tadll / 1:l\cll I N 
I\knh'I'l'\ 1\1 R \, 
Ph d 'I" I lT,." 
SI'h"ldl II>!!h I' nl'fl!\ 
Sil'" III 

61 dB 

60 dB 
)9 dB 
59 dB 
59 dB 
59 dB 
)9 dB 
"X dB 
5X dR 
"X dB 
5x dB 
"X dB 
57 dB 
57 dB 
57 dB 
57 dB 
56 dB 

56 dB 

"6 dB "6 dB 
56 dB 
55 dB 
55 dB 
,,5 dB 
55 dB 
55 dB 
55 dB 
55 dB 

IllJ..lhnanll l· :;"dB 
Alal'l" I 1\1 SlIl'l'I' 54 dB 
I'MI SIII'l'f 54 dB 
SOll\ I N 54 d B 
BASI I II "J dB 
FUJ' I J.. 5.1 dB 
Pyraiii, r, 5.1 dB 
Agra Ferm ( 'Illm 52 d B 

Vi beklagar det inlralTadc och hop
pas att v;'ora I,isarc mkat lUsa den stora 
datasalllmanstlillningcn som var relrri . ~ 
Fakliskt. , 



AT 468 är ett rinnande ljus 
med två funktioner och 4 ut 
gångar. Med en omkopplare, 
kan man välja mellan kons
tant rinnande ljus eller mu
sikstyrt . Med rinnande ljus 
menas att lamporna på de 4 
utgängarna tänds, en efter 
en. Ansluts flera lampor t i ll 
varje utgång bl ir det en fan 
tastisk effekt . Med AT 468 
kopplad till en förstärkare , 
fås effekten , att lamporna 
tänds och släcks i takt med 
musiken . Max . belastning 
per kanal : 400 W. Kan ans
lutas till förstärkare på upp 
ti1l60W. 
Byggsats ...... Kr 230:00 
-Låda B468 ... • . Kr 65:00 

~ouch 

AT 357 är en tOllch-växel
strömsregulator. Till skillnad 
från andra touch-regulatorer 
som tänder och släcker en 
lampa, regleras även ljusstyr
kan med AT 357. Om be
röringsplattan vidrörs snabbt, 
så kommer A T 357 att tända 
eller släcka en lampa. Kvar
hålls fingret på beröringsplat
tan, kommer ljuset att regleras 
upp och ner i intervaller om 
ca. 7 sekunder. AT 357 är för
sedd med en MOS-integrerad 
krets som "kommer ihåg" in
ställningen. Även under kor
tare strömavbrott, kommer 
AT 357 ihåg inställningen. 
AT 357 levereras helt komp
lett med inbyggnadsläda, av· 
störningsdrossel och frontp· 
latta av eloxerad aluminium. 
Drivspänningen är 110 - 220 
volt AC. Effektreglering - 400 
watt . 
Byggsats AT 357 .. Kr.l09:50 

Q!'adroJite 8uperJite 
SPOTLIGHTS! 
Till vära ljusorglar finns även 
färgade spotlights i färgerna : 
Röd, Gul, Grön och Blå. 
Tre olika effekter: 40W -
Kr . 16:00 75W - Kr. 21:00 
100W - Kr. 34:00. E27 gänga 
LamphälIare av olika typer 
f inns ocksä. 

~G,m 

JK 101 är ett tjuvlarm för montering i bilen eller blIten . JK 101 
levereras komplett ' med låda, som är lätt att montera dolt . 
JK 101 ansluts t i ll innerbelysningen i b i len . 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 
blir avstängt inom de 20 sekunderna, aktiveras nästa timer. 
Denna timer drar ett relä . Reläet kan då vara anslutet till bi lens 
signalhorn . Den sistnämnda timern drar reläet i 200 sekunder. 
Efter det, nollställs larmet igen. Med byggnadsbeskrivningen 
medföljer flera inkopplingsexempel. JK 101 kan anslutas till 
alla bilar med 12 volts elsystem och minus i chassiet . 
Byggsats JK 101 .••..... . ..... .. .. . .... Kr 139:50 

AT 465 3 - kanalsljusorgel. 
Blinkar i takt med !Tlusiken, 
med blinkningarna uppde
lade i bas, mellan och dis
kantregister . 
FörsHdd med reglage för 
känslighet och ljusinställning 
Max . effekt per kanal 400 W. 
Kan även användas som 
växelströmsregulator med ge
mensam reglering av alla ka
nalerna. Avstörningsfilter för 
alla kanalerna, samt ström
brytare ingår. Passar alla för
stärkare upp till 60 W. 
Byggsats . . . .Kr 200:00 
Låda B465 • . . . . Kr 65:00 

JK 08 är ett tyristorstyrt 
Ijusn31ä som kan tända en 
eller flera lampor när det 
mörknar och sedan släcka 
desS<1 igen när det ljusnar. 
Hur mörkt eller ljust det 
skall vara kan justaras. JK 08 
är mycket lämplig om man 
skall resa bort och vill 
ha ljus tänt på natten. JK 08 
drivs direkt med 220V AC. 
BY91lsats .•.. . . Kr 52:00 

Till JOSTY KIT AB Box 3134 200 22 Malmö 3 

O JOSTY KIT katalog 1978 (350 sid .) Kr 7 :00 plus porto 

" '>.. • • ./ ,i ! .., ..... . 
"' , I 

KATALOG! -. ~ . 
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 

Informationst jänst 75 

o ex . av byggsats typ . . . . . mot postförskott a'pris Kr . ... . . . 

Namn . . . . . . . 

Utdelningsadress 

Postnummer och ort 

FÖredrar Du att ringa till oss, f inns vi på 040/ 
126708, 126718. Du är alltid välkommen till våra 
butiker på Ö. Förstadsgatan 8 i MALMÖ eller i 
GÖTEBORG på Övre Husargatan 12. 
Öppet 10 - 18. Lördagar 10 - 13. 
Alla priser inkl. 20,63% moms Porto til lkommer. 
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LÄST 
Matnyttig bok 
om hf-halvledare 

... MOTO ROLA 

S c rniGo .... d .... c: t or. 

RF-Semiconductor, Techn ical In ror
mation Centre. Motorola Inc 1978. 
Pri , 59 kr . 

.\-långa kommer att hoppa till av 
dunsen då den hä r boken kom mer i 
brevlådan . Den nara I kg tunga och 
600 sidor tj ocka boken iir rylld av 
a pplika tioner och da ta . Såväl kon
struktörer av högrrekvensa ppara tur 
som sändaramatörer bör ha stor nytta 
av de rakta som rörmedlas inom pär
marna . 

Här rinns da ta rör små- och storsig
naltransistorer rör olika rrekvensom
råden och errekter, rärdiga moduler, 
transistorer rör mikrovåg med lågt 
brus. höglinjära kabel-tv-transistorer 
med varianter rör olika matningsspän
ningar. 

Applikationskapitlen omrattar bl a 
olika slutsteg rör proressionella til
liimpningar jämte lämpliga konstruk
tioner rör amatörbruk inom hr och vhr. 
Konstruktionsbeskrivningarna är rull
ständiga med kretskortmönster , styck
listor och beskrivande text. Rikligt 
med mätkurvor anger tydligt vilka 
resuilat ma n kan vänta. En sektion i 
boken ger generell inrorma tion om t ex 
mätmetoder rör intermodulation, 
brustal, anpassningsnät. bred bands
transrormatorer och kombinationsnät 
rör errektsummering. 

Det här ä r en bok som bör rinnas i 
varje hr-konstruktörs hyll a. va re s ig 
han ä r proressionell utövare eller sä n
daramatör. 

Boken säljs av Motorola Semicon
ductor AB, Solna. tel 08/82 0595 e ller 
via Anteco AB, Huddinge, tel 08/ 
7744030. 

MARKNAD 
Exportframgång 
för Salora-tv 
De nordiska hemelektronikröretagen 
synes lyckosamma i sina exportsträ-

va nden - till raden av stora orde r som 
Luxor. B & O och Tandberg säkra t 
under senare tid kan nu rogas Salora, 
som skall export era rärg-tv-mottagare 
ti ll England rör 50 milj Fmk e ller ca 
55 Mkr. i\rrären är ett av Finlands 
största enskilda exportav ta l genom 
tiderna inom elektroniken. 

Levera nserna sker under 1979 oeh 
avser 22- och 26-tums mottagare. 

Under å ret startar Salora också ett 
eget sä ljbolag i England. som traditio
nellt ä r en betyda nde marknad rör 
rirma n. Under 1978 så lde ma n ex vis 
dit rör ca 40 milj Fmk . Den brittiska 
marknaden anses avsätta 1.8 miljoner 
mottagare under 1979. 

Japan-off ens i v: 
Toshiba & Rank 
Japanska Toshiba och brittiska Rank 
har bildat ett samägt bolag rör tv-mot
tagartillverkning. Det ta r öve r Ranks 
tre olönsamma rabriker. som r n håller 
sex proc av marknaden . Toshiba rår 30 
proc av aktie rna i bolage t. som ska ll ta 
över 2 850 anställda. 

Sony har redan en tv- till verkning i 
England. där Philips och Thorn domi
nerar med ca 50 proc. Man kan se -
jrr Valco i Finland - en klar tendens 
till att vilja "vara på plats" i Europa då 
PAL-avtalet utlöper 1979 och pa tentet 
blir allmänt. 

Ra nk / Toshiba vill rörsöka bygga 
350000 mottaga re om tre å r och 
ex portera 36 proc. Av den planerade 
produktionen 1981 skall 40 proc mär
kas med Toshiba- namnet. 

HÖRT 
Mormonorgel, 
Brubeckklanger och 
folkmusik plus 
SHFI:s testskiva 
är vad vi skall ta upp den här gången -
två nya direktgraveringar, där en kan
ske kan på räkna intresse från orgel
vä nnerna, en ny svensk inspelning med 
avvikande ursprunglig musik och s lut
ligen Hi fi - Institutets under hösten 
utsläppta nya testskiva. 
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MORMON TABERNACLE ORGAN. 
Robert Cu ndick . orga ni st. Direktgra
verad lp. Century GA DD 1040. Inspe
lad okt - nov 1977. Sv distrib Thore 
Wallenstrand. Stockholm . Orgelmusik 
och direktgraveri ngsmetoden a nses j u 
höra ihop och vi har också rått någ ra 
goda prov på metodens styrka härvid
lag. att kunna å terge ett mycke t stort 
områng med tillva ra tagande av den 
berintliga dynamiken utan hinder av 
klippande elektriska mella nled i mik
roronkedjan eller kontrollbordet. Men 
egentligen ligger det lite aven konnikt 
i direktmetoden och orgelupptag
ningen. ertcrsom ell a nnat särmärke 
är rriheten rrån distorsion - av många 
slag. Men just orge lns ru nktionssätt 
innebär i hög grad en distorsions
a lstring: den stötvis inströmmande lur
ten i piporna och dess utlopp rnedrör 
ovillkorligen intermodula tion i ton
bildningen. vi lket va rit beka nt mycket 
länge. Just av den o rsa ken kan det 
vara svå rt a tt ha något mera under
byggt omdöme om en viss orgel upp
tag nings reella rrihet rrån distorsion -
inom vissa grä nser. naturligtvis . 

Det ä r det ena . Det andra är. att då 
det gäller inspelning av stora kyr
koorgla r och krävande ve rk brukar 
gramrnoronbolagen faktiskt göra sig 
rätt avsevä rda mödo r vid upptag
ningen och skivrra mställningen : det 
finns i dag ell inte obetydligt a ntal 
skickliga inspelningsspecialister på 
om rådet som givit oss en lång rad rina 
upptagni ngar. där man givetvis använt 
magnetba ndet som medium . Dessa 
skivor bilda r alltså jämrörelserna med 
direktgraveringens produkter. Hä r i 
spa lten ha r tidiga re a nmälts rörnäm
liga röreträdare rör båda lägren - t ex 
Rikskonserters på en 8-kanalmas kin 
upptagna Max Reger-verk i Osca rs
kyrkan i Stockholm med Alf Linder 
resp de USA-gjorda skivorna (CC) 
med Virgil Fax trakterande en jälleor
gel. också en beundra nsvärd presta
tion . 

Hä r har vi nu en upptagning som 
avser ell av världens mest komplexa 
och största instrument, det senast å r 
1948 med si ll helt ombyggda . 8-de
lade stativ om rem manua ler med 189 
stäm mor. rördelade på 10 810 pipor i 
Salt La ke City. Den här bjässen, i 
vilken samma nrörts en rad ideer och 
innuenser rrån stora europei ska före
bilder liksom orglar inom Nordame
rika , finns i mormonernas Tabernakel 
där i Utah-metropolen. Della ovala 
kyrkorum rymmer 6000 pla tser och 
har. ungerä r. dimensionerna 
85 x 30 x 30 m . Bygg naden stod klar 
1867 . Orgeln ha r undergåll å tm ins
tone fyra genomgripande ombyggna
der och ändringa r av di sposition. klang 
och s til. Som vä nta t omspänner den ell 
register rrån 16 H z upp till 16 kHz. 
dvs rör det lägsta tonområdet tillgår 
man 32-fotspipor i pedalorgeln. Bom
barde och KOnlrafagoll (svä lla re) . 
- Hela orgelns disposition ä r f ö 
rörtecknad i a lbumet med rördeI
ningen öve r alla ve rken : kororgeln, 
5010delen, a ntiro nalorgeln , pedalor
geln etc. Det är värderulIt. 

Kyrkans organist , dr Robert Cun
dick (som det svassas en hel del rör i 
albumet) utrör. tvärt emot vad man 
skulle kunna vänta. både en ganska 
stillsam och tämligen exklusiv reper
toar på skiva n. J ag vet personligen inte 
om della skall utgöra någon rö rtjä nst 
i direktgraveringssammanhangct: Ski
vorna köps onekligen på a tt de brukar 
e rbjuda särdeles nervkilllande a kus-

tiska sensa tioner .. . men lika lite som 
" hi fi" betyde r sta rkspel ka n ma n 
naturligtvis hävda alt den här upptag
ningsmetoden måste vara synonym 
med rorten och då nande ... Hur som 
helst ä r hela A-sidan prov på en 
ga nska stilla och seren tonkonst. Inle
dande bjuds på orga nistens egen kom
posi tionstalang. Fanfare. innan den 
sa mtide LOl/is Vieme ta r vid. Jag hade 
hoppats på något av dennes mera 
koloristiska och orkestralt krartrulla 
verk . men den hä r Berceuse. rrå n 
Notre Dame-mästa rens senare 1910-
tal då ha n var ca 45 å r, ä r ell prov på 
kromatik i den lill a ska lan: ell inåt
vä nt. däm pa t variationsverk. som alls 
inte utnyttja r den stora orgelns ka pa
citet. Men visst ä r det mycket fin och 
upphöjd musik som Cundick registre
rar med riness och avv inner intres
santa nyanser. där bl a körorgelns 
nöjtstämmor rra mträder i kontrast till 
svä ll ve rkets dubbelt så stora pipor . 

Voll/nlary in E Major av 
1700-talsbritten William Wolond är 
ur en opera: stycket storreras hä r ut av 
Cundick. som ornamentera r i tidsty
pisk stil. Det avslutande numret på 
A-sidan är Bachs preludium och ruga 
i e moll. 533 i verkrörteckningen: den 
som rått namnet Ka tedra len. ett tidigt 
ve rk . De speltekniska rinesserna och 
Cundicks tolkning rår vi lämna där
hä n: Fugans kontrapunktiska raktur 
är intressantast i dess senare del. erter 
expositionen och ett mellanspel. då de 
ryra kontras ubjekten introduceras. 
Här sker en tona lt mättad uppbygg
nad och en stegr ing. som Cundick 
lå ter kulminera i pedalregistret och 
där 32-rotsstämmorna får rull errek t. 
Det ä r ett intressan t prov på både 
upptagning och - om ma n så hava 
kan - högta larens rörmåga . Inerta let 
rall blir det rörstås ba ra ell bluddrigt 
dån som får rummet all skaka . Men 
tonen ä r ingraverad som rullt spelbar 
i skiva n. 

Ett likaså kräva nde prov erbjuder 
finalens rorte i samma tonregister i 
den sälla n spelade Sigfrid Karg-Elerrs 
opus 72, C1air de LIlIIl'. C undick ger 
här prov på orgelns låga men mjuka 
kontrabourdonstämma (,amma som 
avsluta r Vierne). Det både hörs och 
känns i kroppen' Vi ä r på nyt! nere i 
32-rotspipans 16 H z. ell område dä r ju 
n<lrtalet högtalares ton kurva rallit 
bra nt ner mot noll. Den hä r jällekyr
kan ä r intressant. ak ustiken tycks vara 
sådan i den all också mycket låga och 
utdragna toner går all distinkt höra ut 
över stor dista ns rrån orgelverken uta n 
störande ekoverka n och stående våg
bildning. 

För hi fi-vännerna torde det avslu
ta nde numret på B-sidan .va ra en 
bekant: Cesar Francks Piece Heroi
que, som känt skrivet för invigningen 
aven av Aristide Cavaille-Colls org
lar i Paris på I 870-talet och av den typ 
som a lltseda n dess blivit synonym med 
"symfonisk" orgel. Coli-orgeln rör den 
roma ntiska musiken (jrr t ex den i 
Gustav Vasa-ky rkan i Sthlm). - Jag 
har nog hört verket med större behåll
ning. Det är en ganska bleksiktig 
hjältemålning som Cundick består, 
utan kra rtrullare rörlopp eller mera 
utvecklad klangprakt. Det låter väl 
mera då torrl och orgel n ä r inte 
idea lisk. Den a nna rs glöda nde fina l
sa tsen har ralnat en hel del här i 
mormon ta berna kiel. 

Century-GADD tog dit två Neu
mann-verk, VMS 66. med SX-14-gra-



Vi på Beckmans ber att få önska alla kunder m.fl. GOD JUL! 

~ Bygg själv med färdiga hybridförstärkare 
från ILP-25-200 WaH/kanal 

Begär särtryck av Teknik för Allas gitarrförstärkare på 100 Watt! 

(elektroniken kostar 655:-) 

Prisexempel: 
Effektangivelser i kontinuerlig sinuseffekt. Låda & inkopplingsdetaljer ingår ej. 
NA 122, 201 & 202 har ringkärnetransformator. 

20 W mono 100 W sång 2 x SOW HiFi - först, 2 x 1S0 W 
DISCO förstärkare: eller gitarrförst. skivspelare band-

1 st HYSO, 1 st HYS, 1 st HYS, 1 st HY200, spelare etc. 2 st HYS, 2 st HYS, 2 st HY 400, 
2 st NA202 1 st PSUSO 1 st NA201 2 st HY120, 1 st NA 122 

265:- 655:- 795:- 1.620:-
Begär info om nytt lådsystem med Aluminiumprofiler - för alla applikationer inkllLP. 

Armbandskalkylator 
i byggsats 
8 siffror, 7T , +/ 
+-x...;- % = 

J; .! x2 parentes 
I XI 

M + , M -, MR. Mex. Mc 
Omvandling tu m - cm 

10x38x45mm batte ne r 

DM 235 
Digital 3 1/2 siffrig 
multimeter 

;,i ..... f: ·-~'.i. ~. . ..-: " -:Jftt ~ , 

10M ingångsimp. 

Stor LED-display 8 mm 
AC : 1 mV-750 V 

1 p..A-1 A 
DC : 1 mV-1000 V 

1 p..A-1 A 
Q 1 Q-20 MQ 

Närmast idiotsäker - även 
för 220 V på Q-områdena 

MET ALL- & MINERALDETEKTOR 
Upplev spänningen i att utforska en badstrand, 
ett ödetorp eller en ruin . Finn ett nytt malmfält! 

Prov på vad som 
hittats med metall
detektor ute i naturen. 

Coingetter TR 2 S 395:
Beachcomber 3,8",995:
Beachcomber diskriminator 1 .275:
(Kan välja bort skräp t. ex. ölburkar) 

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

., 
Bygg själv S/V TV-spel 
All elektronik inkl. IC-krets AV 3-8500 
(ej låda, rattar och kabel) 

99. Squash , Tennis, Fotboll , Hockey. 
.- Stälibar spelarstorlek, bollhastighet. 

BECKmAn Javisst ...... Jag beställer ............. ................. .... ...... ... ... ..................... .. ............. ... I 
............................... ... ........ ....... .. ... . totaIt kr ..... ..... .... ... .. porto tillkommer ... .. ..... . .. 

Beckman Innovation AB Jag har 14 dagars returrätt på oskadade varor samt 1 års garanti I 
Telefon 08-44 00 50 Telex 10318 
Wollmar Yxkullsg. 15 A, Box 17116 Namn ..... ...... ........ .... .. ....... .. ... .. ... ....... .. .................................................................. .. . I 

__ S_-1_04_62_S_t_oc_k_h_o_lm_1_7_, _S_W_E_D_E_N_,..."..Adr~ ::'::',='::'::'.:::'::::'::',='::':: ',=":":":: ',='::'::'.:.:'::::'::,:: Postad~s ':'::':''='::'::'':::':':'':':''':':':'' ~ . 
Aterförsäljare: Sthlm : Deltron, Elek, In kox, Multikomponent, Telko & TV-rör. Gävle: Elektron ikkomponenter. Växjö : Ellab. linköping : Eltema. 
Sundsvall: Inkox. Malmö: Josty Kit, Telko. Skövde: Westenco. Göteborg : Deltron, Telko . Jönköping: LSW. Västerås: Micro-Kit. Uppsala : Minic. 
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~ 
DIREKT-
GMVERAT 
CAL TJADER/ lRJRACA'N 
(C,,:-.l<l l elear CCS H(03) 

Cal Tjader, en mästare på vibrafon 
presenterar latin:iar.l. r.1mer tillsam
mans med Claire Fischer och Willie 
Bobo. 

CHARLIE MUSSEL
WIllTE(IlMES 
GETTIN'TOUGHER 
THANTOUGH 
(Cn's,a l Ckar CCS·5003) 
En blandning av' blues, rock och 
soul. Utöver titelmelodin ingår 
"Help me", "Big Iegged woman", 
"Night club", "Help vourself', och 
"Sloppy drunk". 

JON JARVIS/ 
EVOLUTIONS I 
EVOLUTIONS D 

(Cnsta l Ck'ar' CCS·8004/ 8QOS) 
Två album med pianoimprovisa
tioner av Jon Jar.,is, som vänder sig 
till både jazz och pop fans. Spelsti
len påminner om Chick Corea och 
KeithJarrett. 

DAVE BRUBECK/ A CUT 
ABOVE 
(Din.'<:' Disk 00·106) 
Dubbelalbum-en timma och arton 
minuter med den eminente pianis
ten Dave Brubeck och hans söner. 

POWER 
(Din.'C, Disk oo·tO'7) 
En blandning av rock och jazz, där 
den nya gruppen Power presenterar 
ett urval av dagens topplåtar. 

TOMMY NEWSOM/LIVE 
FROMBEAUTIFUL 
DOWNTOWNBURBANK 
(Ojrw'.oisk 00· 108) 
Med trumpetaren Doc Severinsen 
som solist, spelar Tommy Newsom 
och hans storband bl.a. "Sta ving 
"live", "Evergreen" och "Send in 
the c1o\\TIs". 

DON'T LET USBE 
MISUNDERSTOOD 
(Salisbury u,h 020-(02) 
En stor orkester tillsammans med 
två skickliga sångru1ister Una kong 
och Patrick O'Sullivan . 

TRACY NELSON/ 
OOIN'ITMYWAY 
(Auc..liu DirL,ctions AD-lO!) 
Skön soul-musik med den, från 
gruppen "Mother Earth", välkända 
sångerskan Tracy Nelson tillsam
mans med stor orkester. 

Övriga lidar framgår 3'" vår bn)~ch~T. som 
du finner hus välsorterade sk i\'- och HiFi
butiker. 

lONOlA 
5RAM1VClFDN AB 

Box 11061 40030 Göteborg 
Telefon 031 -418814 
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Syd import PR-2340 
23 kanaler med 1 tA PLL-station . Digi
talruta, S- och uteff.-meter, ANL NBL, 
PA, Deltatuning, HF-gainkontroll, 
Squelch, Signallampor för sänd ./mot
tagn . Känslighet bättre än 0,5 uV. 
Obs : Denna apparat är godkänd av 
telestyrelsen och ej att förväxla med 
liknande apparater av annat märke 
men med samma beteckning som ej 
är godkända och sålunda ej får säljas 
eller användas. Kr 795:-

Syd import PR-I S 
Nu i 3,5-wattsutfö
rande. Marknadens 
absolut billigaste och 
minsta 3,5-wattsappa
rat. För sitt pris full
koml igt enastående. 
Tack vare kompakt 
uppbyggnad har di
mensionerna kunnat 
nedbringas till fick
format PR 1 B är ej 
nämnvärt större än 
vanliga 100 mW
stationer. 
PR lB har alla finesser som finns på 
större och dyrare apparater. Kr 445 :-

SC-t55 

SWR/PWR-meter av högsta klass med 
inbyggd variabel anpassningsenhet. 
SWR 1: 1-1:3 uteffekt 0-10 W. Ett 
ypperligt instrument för serviceverk
städer. Kr 175:-

Sydimport 400-Wtr 
DCV : 0,&-5000 Volt, 
8 områden (20 k D/v) 
ACV : 2,&-1000 Volt, 
6 områden (4 k D/v) 
DC A: 50 uA-10 A, 
6 områden AC A: 
tOO mA-lO A, 
3 områden. 
Ohm : R x 1 till 10 k, 
(0-50 M D), 
5 områden. 

Sydimport 72-200 
200000 D/Volt. 
Bättre än FET-instru
ment. DC Volt: 60 
mV, 0,3, 3, 30, 120, 
600, 1200 V. DC Amp: 
6 uA, 1,2, 12, 120, 
600 mA, 12 A. 
AC Volt : 3, 12, 60, 
300, t200 V. 
AC Amp : 0-12 A. OHM: R x t, 
R x 100, R x lK, R x lOOK. DB : -20 
-+66. Instrumentet försett med pol
vändare . Extra kraftiga testsladdar 
medföl jer. Idealinstrumentet för all 
avancerad service. Kr 341 :-

DM-200 
Ett utmärkt hållbart 
och prisbill igt Digital
instrument. 3 stora 
siffror. Ingångsimp. 
10 Mohm. Noggrann
het 2 %. t4 mätom
råde . ACIDC Volt 
O,Ol-t, 10, 100,500 
Volt, AC/DC amp. 
0-0,5 momentant t A. 
lK, lOK, tOOK, l000K. _~.::..;;:;;;.;..... 

360-TRCX 
Nyhet. Kombinerat 
universal instrument, 
transistorprovare och 
kapacitetsmätare. 
Ej att förväxl a med 
den äld re modellen 
360-TRC. Barnsjuk
domarna är nu borta 
och mätområdena 
förbättrade . DC 
2,5 tO, 50, 250, 1000 
u.A, 2,5, 25, SOO mA. ACV : 5, 
250, 1000 Volt. Ohm: xl, x l 0, xl K, 
xl0K. Hfe: 0-1000. ICo: 0-50 uA. 
C: 50 pF-3 UF, 0,01 uF-50 uF. 
Noggrannhet 3 %. Käns l ighet l OOK 
ohm/V. Kr 341 :
Ett mindre anta l av den äldre typen 
360-TRC utförsäljes. Kr 220:-

Älvsjö Sydimport .flkt:iebolag 
Vansövägen 1 t2540 iX lvsjö 2 

Telefon 08-470034 
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Celestion 
Högtalarelement 

Modell Effekt W Resonans· Flödes-
RMS frekvens täthet 

Hz GAUSS 

G10-60 60 85 13000 

G12-50 50 55 13500 
G12-80 80 75 16000 
G12·80 SO 80 75 16000 
G12-80 LF 80 35 16000 

G1 5-100SD 100 45 12000 
G15-100 100 35 12000 

MH 500 
DC 100 100 17000 
Powerc. H F20 100 17000 
MH 1000 25 120013 

dELTR{'~~' 
{ 'RUDIO 
Gatuadress: Flemmingg. 95-97 Sthlm 
Postadress: Box 490 46, 10028 Sthlm 
Tel: 08-54 8130 

Användbart 
frekvensomr. 
Hz 

60·8000 

45·8000 
60-8000 
60-8000 
30-5000 

40-6000 
30-4500 

500-8000 
3000-20000 
800-10000 
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Diameter 
mm 

256 

310 
31 0 
310 
31 0 

387 
387 

458x204 
139 

172x92 

CROMEMCO· DATORER 

Pris 
ink!. 
moms 
21 5 :-

225 :-
285 :· 
295:-
325:-

495:-
475 :-

575 
395 
495 
255 

Besök oss på Frejgatan och lär känna 
Cromemco - nr 1 bland mikrodatorer. 

PROGRAMVARA 
• C DOS och CP/M - operativ system 
• Assemb ler 
• Extended Basic 
• Fortran 
• Cobol 
• Ord behandl ing 
• Databassystem 

HARDVARA 
• System 2 och System 3, 

Z80-baserade mikrodatorsystem 
• CPU-kort, 16k-RAM, Bytesaver, 16k-PROM, 

TU-ART m fl. Samtl iga kort 4 MHz, 

VI HAR ÄVEN 
• Micropolis diskar 
• Dynebyte minnen 
• Bite-8 
• litteratur 

DATORISERING AB 
Fack 2 . 10052 Stockholm 
Databutik : Frejgatan 93, telefon 08-329247 
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verdosor kopplade till SAL 74-förstär
kare. Man hade byggt en passiv spe
ciaimixer med bandbredd till 50 kHz 
och början vid 10Hz . .. det kan ha 
sina risker. det. med tanke på alla 
störningar som kan gå in. Ingen fre
kvenskorrigering. Tydligen ingen 
brusreduktion heller. Och brusar gör 
det ganska enerverande i mitt ex! 
Eftersom det är oacceptabelt dåligt i 
nera andra avseenden undras om det 
rent rumbleliknande muller man hela 
tiden hör ligger i Teldecs pressjobb 
eller i kyrkorummets egenbru etc 
e II e r i ett modermatrisfelry Det 
mullrar a lldeles väldigt. låter lastbil. 
och det kan som känt vara presseriets 
fel. Tyvärr är skivan dessutom skev på 
ett betänkligt sätt - det förbättrar 
givetvis inte det lågfrekventa bullret -
samt är skadad i något led: A-sidan är 
nämligen full av hårda knäppar och 
det distorderade oljudet i Bach-fugans 
final unikt för en direktgrave ring . Här 
"frasar" det på ett alldeles onjutbart 
sätt i innerspåren med svår distorsion 
i ljudet. 

Det är också fråga om en i samman
hanget a nmärkningsvärt långspe la nde 
skiva. A-sidan upptar 19 m 13 s och 
B-sidan håller hela 19 m 27 S1 Hur har 
man lyckats med detta, egentligen? 

I nera viktiga avseenden blev skivan 
en besvikelse. trots de lovande premis
serna med den intressan ta jätteorgeln. 
Men lyssna själv - jag får hoppas att 
det översända exemplaret hör till un
dantagen i partiet som distribueras i 
Sverige. Century-GADD brukar göra 
toppenfina produktioner. 

US 

A CUT ABOVE. The new Da,e Bru
beck Quarlel. 4 lp-sidor. 33-varvare i 
dubbelalbum. DireCl-Di.~k Lab.~ di
rektgravering 1978. USA. Special Li
mited Edition . Sv distribution Tonola 
AB, Göteborg. Jag skall inte förneka 
att det var med olust jag såg fram mot 
resten av Brubeek-utgåvan efter att 
dels ha spelat igenom första sidan. dels 
tittat på återstoden av titlarna : Hela 
första sidan upptas av ett Ellil/gton
potpurri, och trots ett ibland nästa n 
formidabelt lyckat ljud tyckte jag då, 
Apollon förlåte mig. att den här Bru
beck-klanen - fader Dave och hans 
tre musikcrsöner - stundtals lät som 
en (medclmåttig) svensk dansbane
eller stadshotellensemble mera än nå
got annat... det låter nämligen 
ibland förvillande likt dragspel om son 
Darius B:s uppbåd av elektroniska 
klaviaturer på den sidan1 Och så var 
det titlarna - verk som Fyrtio Dagar. 
Bergspredikan. Unisphere och annat 
kan få den tålmodigaste att ana öknar 
av akademiskt komponerade: ane
miskt, spekulativ t och trist. Lägg till 
dctta en sexsidig (1) 4-färgspresenta
tion av Dave Brubecks li v och gärning. 

med bl a Playboy-material, ett omslag 
från Time samt ett skulpterat huvud i 
lera av mästaren. så inser man att 
världen ar klu\'en i två läger: Ett 
(amerikanskt och starkt collegeanknu
tet) som dyrkar Dave B som gud och 
ett som väl ger blanka fan i högstden
samme. Märk väl nu att undertecknad 
icke hör till de senare: alltsedan jag 
någon gång 1955 fick tag i hans 
Philips / Fonlana-Ip Ja== Goes To Col
lege (eller var det Campus?) och fick 
höra Dave och Palll Desmond har jag 
känt sympati för Milhaud-eleven. den 
klassiskt skolade. mycket skick lige och 
drivne pianisten Brubeck. som så 
egensinnigt och konsekvent blandar 
stildrag från samtida europeisk kon
sertmusik med Jazzelement och afri 
kanska rytmmönster mot en improvi
sationsfond , som förankrar alla dessa 
svårförenliga ingredienser i en något 
tung jazz: ibland svulstig. t)"l'urr. Man 
kan beundra mycket hos Brubeck men 
kanske ställa sig kritisk till ännu mera, 
främst kanske att han. som påtagligt 
kommer fram över de här lp-sidorna. 
knappast utvecklats något sedan sina 
tidiga succeer. Det där med de svåra 
och pretentiösa titlarna har sin förkla
ring: Av och till har han skrivit i and ra 
genrer och faktiskt gjort både hela 
oratorier. baletter och konsertmusik 
för det stora sammanhanget. USA
kritiken har varit positiv. 

Nå. skalar man av den här öve r
byggnaden av filosofiska. religiösa och 
mystiska motiv han älskar röra sig 
med i sin musik och. som jag omsider 
gav mig tid till. verk ligen försöker 
fånga hans klang- och musikskapar
värld. känner man respekt i många 
avseenden. tror jag. Det finns faktiskt 
mycket fin musik i det stundtals 
svullna och lite överlastade . det finns 
elegans och intrikata ideer som både 
får födas och fullkomnas i gruppens 
spel. och det på olika plan. 

Jag skall inte försöka några djupa 
analyser av de här verken. inte annat 
än konstatera. att de lever på en 
originellt förtätad stäm ning, en myc
kenhet udda och ovanliga taktarter -
vad sägs om 15 / 8 eller 3/ 4 onwäx
lande - jo. det är ju ett gammalt 
Brubeckdrag, detta med valsryt
men .. ! eller de andra indelningarna. 
7/4 etc. som känns igen från olika 
gamla nummer. vilka här bestås en 
retrospektiv hyllning: Från albumen 
Time 0111. Time Changes och Time 
Furrher Out etc. Och givetvis tar man 
upp gamla Take Fil'e från 1959 (5 / 4) . 
Allt fram hugget ur mäktiga aekord
block ä la Brubeck . 

u har Dave med sig sina tre söner. 
alla tydligen med gedigna akademiska 
musikstudier bakom sig. DariIIs B, 
Fender Rhodes elpiano. Arp av tre slag 
plus en Roland Space eko-apparatur, 
Dan B. som trakterar två trumset. och 
Chris B. som spelar två saker utmärkt 
väl. en gitar r för basen och en trom
bone (den förra är en Rickenbacker 
FreIIess Bass) och visar sig blåsa den 
senare med vacker. varm och bärig 
ton. Alltså en ny kvartett. 

Ta först förekomsten av hela fyra 
lp-sidor och sen det faktum. att Mae 
Evans i Maslerfonics (= gravering) 
och ha ns kolleger i Sound Slage Stu
dios i Nashville . diir Direcl Disk Labs 
ligger (de två torde vara samma före
tag i olika avseenden). har lyckats 
gravera rekordlånga sidor. så kan nog 
siigas. att man med det här albumet 
får mycket för slantarna. Från 
Direct Disk ifrågasättes, om inte den 
här produktionen innebär ett bransch-

rekord i fråga om en direktgravering. 
någon sida är faktiskt uppe i totalt 20 
minuter. så när som på fem fattiga 
sekunder1 Övriga sidor håller genom
snittligt ca 18 minuter. Det är skIck
ligt. desto mera som ljudet är obesku
ret och ypperligt i sin klarhet. Tekni
kerna i mixern har anpassat tagningen 
efter Brubecks speciella anslagsteknik 
och det är reellt fråga om en fängs
lande "crisp" klang med hög energi 
lössläppt över hela registret. Jag vill 
dock invända att pianot låter lite 
glättat. trots den nästan fenomenala 
klarheten. plus att mixen är bastung. 

pelar man de här skivsidorna. nästan 
likgiltigt vilken. över ett par sämre 
högtalare blir ljudet olidligt diffust 
och resonant. då registren kommer att 
låta övennättade och i avsaknad av de 
reella grundtonerna. Anslagen. täthe
ten och ackordens tonala rikedom med 
all den här energin i snabba förlopp 
går inte ihop med feldimensionerade. 
dåligt internt balanserade ljudkällor 
som dessutom lider a\' frekvensbeskär
ningar. \1ed återgivning över ett par 
rimligt stora och kapabla högtalare 
kan det däremot låta alldeles utmärkt 
- bortsett från a tt basen blir över rik 
och får rummet att "svara" för myc
ket. 

Sound Stage har använt en ny 
tra nsforma torlös mikrofon förförs tär
kare från Valley People i :\ashville. en 
mycket lågdistorderande t) p som säljs 
under namnet Trans-All/p och börjar 
dyka upp här och va r. Intressant är a tt 
- av någon anledning - albumsida tre 
blev inspelad med gängse trafobe
mängd teknik i kontrollbordet. I nå
gon mån kan man instämma i att 
sidorna med Trans-Amp uppvisar ett 
bättre diskant ljud. där cymbalerna 
klingar ut renare och friare och att 
ljudbildens klarhet och fina kvaliteter 
överlag får ett lyft. Jag menar att man 
kan höra detta mycket bra också i 
trumljudet och från nygeln. som är 
kolossalt ren. stark och distinkt men 
ändå knappast så där frsiskt påtaglig 
i högtalarna som vi va nt oss vid från 
några and ra goda inspelningar. gjorda 
på närma re håll. fransmannen Kissel
hafs. t ex. eller några här i Sverige. 
Det akustiska perspekti\'et är studions. 
vilket är en följd av den använda 
tekniken med delvis separerade musi
kerbås och instrumentstackar. 

Den här "jazzsymfonin". som de 
fyra skivsidorna utgör. mer eller 
mindre fantasirikt varierad i sitt tema
tiska material. ä r ju ett kraftprov i den 
meningen att det varit fråga om upp 
till 20 minuter långa. knepiga direkt
tagningar med delvis improvisation. 
delvis hård bundenhet till ett uppbåd 
givna ideer. Här visar sig förstås att 
gammal är ändå äldst - och de tre 
Brubeck juniors har ju knappast fa
derns nästan 25-åriga estradvana. så 
här är applåder på sin plats. 

Kanske ogillar du Brubeck på för
hand. synd. Den här exklusiva dubbel
utgåvan i direktgravering bör absolut 
få sin chans. A CIII Above är inte 
förvånande en storsäljare i USA. 
Också här verkar succen utveckla sig! 

- Omslaget till mappen visar en 
rymdinspirerad teckning av Brubec
karna klivande omkring i ett landskap 
av stereoskivspår i jätteförstoring. 
över vilka Slanlons nya nålspets för 
avspelning av de negativa spåren i 
pressmatrisen av metall hänger (man 
spelar av ryggarna och i motsatt varv
riktning mot den fiirdiga skivans). 
Skivkvaliteten hos Brubeek-albumet 
är mycket hög i termer av distorsions-

frihet. tysta ytor. god centrering. myc
ket god planhet. rena välkylda spår 
utan grums i och \'äl sammansatt 
material (liksom en uppenbart minu
tIÖS al'syning och en stadig mapp) , T\'å 
ex jämförda. a\'spelade med tonkon
trollerna inaktil'a. 

A Cut Above kan kanske öler,Jttas 
med Ett Spår Vassare. 

r,nIlUEBLA:\D1\I:\G. Harpan 
min. H M F-l. stereo 33-varvare. I n
spelad 1978 av Sell/II/Y Laearoff med 
familjen KlIoppala. Jag är Gunnar 
SI'ärd på Impex tacksam för att han 
uppmärksammade mig på den här 
skivan. vilket hände sig på S:t Eriks
Mässans hi fi-expo under demonstra
tion av Fisher-högta larna. som vi be
handlat här i RT. Skivan gick inte att 
få tag på vid den tiden. inte med 
rimligt uppbåd av tid (= åtta butiker 
genomsökta). så upphovsmannen och 
inspelningsteknikern Sell/II/Y La=arojj" 
bestod mig slu tligen ett ex. Och med 
det är han tillbaka igen här i spa lten . 
vilket är roligt att notera. Senast han 
var ak tuell var med Lrssna-seriens 
Carll/en-tagning. som hade många 
fina förtjänster men bestods så usel 
marknadsföring att det väckte för
stämning. 

Semmy är ju en man med ideal. 
tillika en oslagbar entusiasm och hän
givenhet. Hans gedigna musikerbak
grund - han är medlem av Filharmo
nikernas förstaviolinstämma - och 
pedagogiska intressen (lära rverksam
het m m) har avsatt inspelningar som 
ä r smått legenda riska. Tekniskt har 
han omsider från en rätt enkel början. 
en Tandberg och några Pearl-mikar. 
kunnat investera i en rätt omfattande 
egen utrustning där hjärtat är en 
Telefunken-maskin. 

Hjärtat. ja. Att sk riva att Semmy iir 
en "ent usiast" vore bra torftigt. När 
han gör något är det faktiskt med 
hjärtat1 Hans artistiska känsla och 
hans minst sagt kritiska klangsinne är 
de bärande faktorerna i hans inspel
ningsverksamhet. som annars på allt 
sätt bär entusiastprägeln . Den som vet 
hur Semmy kan låta en hel symfonisk 
besättning vänta medan han nyttar 
mikar någon cm fram oeh åter och 
ångestfullt lyssnar i sina högtalare vet 
också att det bara ii r att ge sig på nåd 
och onåd. Man kan höra det där i 
Carmen-skivan (trots att man förstört 
den delvis för honom i andra led) . i en 
skiva för Fylkingen och inte minst här' 

Ty något så vita lt och levande i 
klang och närhet tror jag inte detta 
slags musik beståtts tidigare . Inspel
ningen gäller ett 23 nummers urval a\' 
den repertoar som Harpan II/in = 
Mats. Inger. Nia och Ol'ar KlIuppala 
brukar framföra på fiol och nyckel
harpa. och även röstmaterialet har 
Semmy och hans assistent Ann Pers
son tagit tillvara a lldeles speciellt ge-
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nom att pä gamla Danvikshem i 
Stockholm leta upp loka ler med precis 
rätt ve rkande erterk la ng och ak ustisk 
res pons rör att ge de h,ir artisterna de 
rätta tekniska betingelserna . Jag är 
övertygad om att en vanlig studiotag
ning knappast skulle avsatt ett så här 
helgjutet och inspirerat resu lta t, där
rör att här rrämst, teknik i a ll ä ra, 
krävts insatser aven männ iska som 
ä lskar det äkta och genuina och är 
beredd att gå långt för att rörve rkliga 
si na idea l - uta n a tt ha något direkt 
tvingande kommersie ll t tryck på sig. 

H,i r har Semmys mikroroner tagit 
upp visor oeh va lser, å ldr iga lå tar och 
nyare, polskor och dik ttonsiiltni ngar. 
J a , på B-sidan ges även prov på det 
urgam la så ngsätte t käl ning, Inger 
Kuoppa/a rörkroppsligar hä r e n trad i
ti on rrå n Fryksda le n. Titlarna är bara 
de rasc ine ra nde, tycke r jag: Nidvisa 
f rån Tierp, Ängloket. Tarmgnidarn 
("en låt t ill ägnad dom som tycker att 
en riol lå ter som när man t rampa r en 
katt på svansen"), Ju/visa i Finnmar
ken. av Dan Andersson. Gäng/åt efter 
K/as Harpare eller Viks ta-Lanes G
dur rJO /ska! - Flera av inslagen har 
tyd ligen sitt ursprung i vistelser på 
Ingesunds rolkliga musikskola eller 
sommarkurser på Wik utanrör Upp
sala, där olika rärgstarka personer 
inspirerat.. De korta men kä rleks
ru ll a text presentationerna av Ovar K 
ä r roa nde och rantas iegga nde. 

Det är inte rör mycket sagt att den 
här med ryckande. genuina musiken 
med al la si na urspru ngselement så 
varligt tillvaratagna är som ett rriskt 
bad; stimulerande vore en underdrirt. 
Ljudtekniskt lite av den derinitiva 
upptagningen i det här sammanhanget 
- lyssna till den täta. nära klangen 
och rumsintrycket' Jag tvivlar pä att 
Semmy använt brusreduktionstillsats, 
rör pauserna är räll mycket tystare än 
de spår då modulationen börjar men 
musikens karaktär maskerar nästan 
heltäc ka nde brusrörekomsten. 
- Täm ligen spatiös gravering. yllerst 
ringa distorsion' 

Jag hoppas Semmy snart gör något 
igen. och jag t ror vi är många som 
gärna lyckliggörs av Harpan min på 
nyll. när de ger så hiir rina och lyckade 
prov på sin ko nst. 

Inga data meddelade om gravering. 
matrisering eller pressni ng, men det 
enda ex jag kunnat granska måste rå 
högt betyg i alla avseenden, inte minst 
i störni ngsrrihet och planhet. Alla 
nivåer har kunnat återges med an
mä rkni ngsvärd jämnhet skivan ige
nom. Avspelningen gjord utan några 
aktiva tonkontro ller. skivan kan med 
rörde l återges "rakt". 

Speltider : A-sidan 16 m 29 s. B-si
da n 18 m 30 s. 

BÄTTR E LJ U D. S. IIi fi - Ins titut ets 
testskiva 2. Inspe lad 1977. lp 33 varv. 
Dramatiscrad av Ernst-Hugo Jär/'-

gård. Distrib bl a genom hi ri-detalj is
terna och grammofonbranschen rrån 
EM I. Solna . 

Som sig bör får man i sin hand mcd 
den här skivan en dubbclmapp. och 
albumsidan är disponerad för skisser 
och rigurer plus cn på många sätt 
nytt ig och informativ text där en he l 
de l. från uppackning och ins tal lation 
till a kusti ska elementa. är medtagna i 
kort fo rm. Här återfinns bl a goda råd 
om kabcldimensionering. bra' 

He la de t här materialet ha r arbe ta ts 
fram aven grupp ur distributörIedet. 
som väl i någon mån kunnat bygga på 
e rraren heterna frän den röregående 
skivan (W r rortfarande finnas på 
några hå ll , f ö) . Arbetsgruppen, i vi l
ken också Kjell Sten.uon och teknik
kons ul te n Rune Sagt/eli ingick. ric k 
den goda idcn att Hitta upp det här 
ma te rialets talande sida genom att 
engagera Rösten i vårt land. herr 
J äregå rd, rör att sälla sin pe rsonliga 
prägel på stofret. Det lyckas mycke t 
bra och det ,ir trevligt att det hiir, från 
en rad brittiska test- och rådgivnings
skivor övertagna greppet (de tyska 
skall vi väl inte framhå ll a som några 
exempel i det här samma nhanget) 
utrallit så levande och e ngagerat. Tro
ligen skulle Jä regård. mot lämpat 
gage. också kunna läsa börsnote ring
arna så. att de ifråga om dramatisk 
ve rve och kUnsloström ninga r blev till 
drama' 

Det hela är genomgående mycket 
klart. pedagogiskt och lättfattligt. 
Verkan blir utmärkt - de t enda som 
jag själv skulle velat ha annorl unda är 
några omotiverade redigeringspauser 
och avbrott i signalexemplen som man 
siller lite frågande inför. Och att, som 
man låter J säga. "billiga" skivspelare 
svajar. är viii ändå en oacceptabel 
generalisering och he ller inte riktigt 
sant'1 Det finns utmärkta lågprispro
dukter som visar alldeles god tagbara 
svajvärden. Det som borde sagts -
d v s skrivits av vederbörande förr - är 
väl snarare all diverse elekt roroner. 
enkla plastfonografer och icke norm
uppryli a nde appara tur r iske ras svaj 
med. 

För musiksidan har man dels till
gått bra material från såväl SR som 
ett antal grammoronbolag . Det är 
roligt att kunna rekommendera urva
let. rör det är faktiskt utmä rk t oc h bör 
passa mycket breda köpa rkategorier. 
Och Lars Resherg har lyckats vä l med 
att ge väsentliga kommenta rer till 
varje avsnitt. vare sig det gäller Rach
maninov, Alice Babs elle r SR-symfo
nikernas kontrabasgrupp (både ku l 
och ovanligt r ö) . Det är svårt all på så 
litet utrymme säga något vikt igt och 
det utan att rördjupa sig i det tekniska, 

. men Resberg har inspi rera ts till all 
hilla goda infallsvink la r ti ll a ll a ins la 
gen . 

Järegård etc ,ir ins pe lad av O/a 
Kejvillg. SR :s musiktek ni k. och SR 
har som antytts också bestått en de l 
material. I nspelningen av de effekt ljud 
som finns med för enkla sjä lvtester har 
han fått göra utomhus kl 5 på morgo
nen (med lite trafikbulle r dock hör
bart i bakgrunden). Den biten ä r gjord 
i mono med en euma nn U-!l7 och 
med lägre nivå ä n norma lt rör att 
spårningsproblem ska ll vara elimine
rade. 

S ki van bjude r al ltså både studioljud 
och utomhus upptagni nga r för att låta 
trans ie ntka rak t,iren gå fram resp 
hålla a ll kl a ngpåverka nde lokaIin
nuens borta. - Det rinns fa kt isk t 
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också ett slags ljud till, nämligen 
direktgraverat : Sådant har a nvänts 
f rå n en tongen.:ra tor. som ger 500 H z 
i e tt pick up-spårningsprov . Allt ev 
svaj bör därrör ligga i avspdning,le
det' Tonen når sin intensitetstopp mot 
slutet. vilket innebiir en tvärhastighet 
på skivan om 10 cm / s efrektivvärde. 
vi lket rör 500 H7 motsvarar spåramp
li t uden 32 /lm effektivärde eller 90 /lm 

toppvärde. 
"Krävande men inte extrem musik" 

har valts som ljudande exempel. och 
g raveringen har ('utting Room hart 
om hand. Vem som pressa t meddelas 
faktiskt inte i den annars utförliga 
presen tationen av de medverkande. 
men pressjobbet verkar kvalitetsmed
vetet gjort med rullt acceptabel brus
frihet . god centrering och invänd
ni ngsfri planhet. Dock, av mina två 
exemplar av skivan dras de t som 
recensionsex utslinda med så grava 
störningar i ena kanalen över ett helt 
avsnitt, att jag inte skulle tveka om ett 
utbyte för det rall skivan var köpt i 
hande ln. Över orgelavsnittet ligger 
vida re hårda knäppar. som icke rinns 
i Phi lips-originalet (65002/4) . - Fe
len ligger knappast i pressningen som 
sådan utan ä r troligen dels ytskador 
till komna i senare led. dels matris
orenheter och snedhet. 

B-sidans musikinslag upptar sju 
spår med en total speltid om 18 m 25 
s. 

Musikavsnillen avspeJade utan in 
sats av några tonkontroller. "rakt". 

Vid avspelningen använd utrustning: 
• Förstärkare: A & E Technical 
Research. AE. Jlitachi HMA 9500 
och Yamaha B2/ C2. 
• Pick uper: Stax kondensatortyp 
plus Ortoron MC JO. Denon 103 och 
Satin. alla av elektrodynamisk typ . 
Tillsatser Fidelix L -I. Ortofon 
MCA-76 m Q. 
• Högtalare: Ljudledningar. Ya
ma ha NS 1000 Monitor. B & O M 
100 och Philips 545 M FB Studio. 
• Skivspelare: Dual 721. Technics 
SL 1100 med ADC kolfibertonarm 
och Technics SP 10 Mk II med EPA 
100-tonarmen. US 

tIRMANYTT 
Garrard, Dantax 
till Champion 
Seda n en tid har C ha mpion Radio 
agenturen rör skivspelaren Garra rd . 
Denna brittiska produkt görs inom 
P lessey- koncernen . 

Det i år 40-åriga Champion inleder 
med rem modeller av Garrard-verken. 
Champion orienterar sig mera mot 
he me lektronik. vilket också kan ses 
mot bakgrund av att ma n numera även 
är företrädare för det danska högt a
larfabrikatet Da ntax. 

Sanyo räknare 
hos ny agentur 
Sanyo riikneapparater och dikterings
mask iner jämte Riso overheadprojek
torer d ist ri bueras numera av det ny
sta rt ade företaget NPG a b, uttyll Ny
lu nd. Privcr. Gardtman. Göteborg. 

N PG, som gå r i n efte r Ekman & ('o 
på de hä r fabri ka ten, fö reträdet Sanyo 
rä kna re i Sverige och Riso i Norde n. 

HÄNT 
Tandberg-koncernens 
grundare har avlidit 
I höstas avled civ ing VebjlJrn Tand
herg, skaparen av de n industri som bar 
hans namn . Han blev 73 år. 

Han var rödd i Bodö och sta rtade 
si n radiofabr ik är 1933, som erter 
hand kom att bli den största i Norde n. 
Med åren kom också andra fa br iker 
att ingå i gruppen, vars ti llgånga r 
förvaltades aven stifte lse. Eft er en rad 
svårigheter kom Tandbergföretagen 
att övertagas av norska sta te n hä rom
året. 

Produkterna omfattade bl a rad io
mottagare och tv-appara te r, me n det 
ka nske mest vä lkä nda vä rlden över va r 
nog ba ndspela rna som gick u t i må nga 
modeller och stora upp lagor. 

VIDEO 
Optisk videoskiva 
nytt Pioneerprojekt 

Ett nytt fö retag. Universa l Pioneer 
('orp. har bildats av japanska Pioneer 
ihop med Philips-partnern M C A Ine 
för att sälja en ny optisk videoskivspe
lare. som betecknas som "överlägsen 
de två andra system som tag it s fram 
på andra håll" - rimligen måste väl 
VLP rrån Philips resp vIse från 
Matsushita avsesry 

Pioneer Electric Corp är en av de 
japanska. audiodominerade elektro
nikfirmor vilka nu går in på video
marknaden och därmed den i framti
den hägrande. totala systemintegra
tionen mellan bild och (digitalt) ljud. 
Det har tagit fem års utveck li ngsar
bete all rullborda Pioneer= MCA
apparaten . Firman bildades de j ure 
redan i slutet av 1977 och ägar relatio
nerna är 50/ 50. Avspelningsdelen be
står aven helium-neon laser och sk iva n 
är 30 cm i diameter. Lagringskapaci
teten uppges til l 54000 bilder per 
skivsida. Stillbild och slowmotionmöj
lighet finns. Till det ytt re ser spelaren 
ut som övriga i den här kategorin. 

Pioneer avser att erbjuda apparaten 
under årets sista del på institutions
marknaden och 1979 är det dags för 
bearbetning av konsumentmarknaden. 

MCA skall. precis som i Philipsfal
let. rörse kunderna med programvaran 
och vidare skall koncernen bidra med 
sitt stora marknadskunna nde rrån om
rådena rilm och skivor samt underhåll
ni ng. sport etc . Pioneer tror all serie
modeller kan säljas fö r 500 dol lar i 
framtiden. 



~HITACHI 

De första 50111 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 får 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. 

Informationstjanst 9 

Har 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 bryt
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 sto rt anta l s pecialutbildade HITACHI HiFi -jterförsäljare 

HITACHI SALES SCANDINAVIA AB 
Box 7138 · 17207 Sundbyberg ' Tel.08-985280 
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High Fidelity 
på Hasselbacken 

* Gamla restaurant Hasselbacken 
invid Skansen på Djurgården i 
Stockholm fylldes under ett par da
gar i oktober av audioteknik och 
välljud: Den "alternativa" mässan 
för "tung" materiel = dyr-fl. * Ca 2 500 personer le.tade sig dit, 
och bland dem fanns även RT:s ut
sände, som ger några glimtar av vad 
som visades. 

•• Der finns många skrymslen och vrår på . 
gamla anrika Hasselbacken och alla fylldes 
under utställningen med blandade ljudtek
niska karameller . Miljön är kanske inte helt 
lämpad som demonstrationslokaler för tung hi 
fi, som det hela till största delen rörde sig om, 
bl a fick en del utställare dela på ett demorum 
och spela växelvis. 

Edenljud visade bl a nålmikrofoner från Pic
kering och bland dem främst XSV/3 000 med 
den nya nålslipning man kallar Stereo-hedron. 
De undre bilderna här ovan visar i 2 500 
gångers förstoring nålen i ett skivspår samt 
hur stor yta som aktivt känner av skivspårin
formationen. Den ökade kontaktytan skall ge 
mindre skivslitage, sam tidigt som man bibe
håller god spårning. 
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Det kan inte hjälpas att högtala re intog en 
dominerande plats på utställningen, icke 
ovä ntat. B & W demonstrerades i ett ambitiöst 
program med ljusbilder och allt. Högtalaren 
på bilden är DM 2-11. ett trevägsystem med 
basreflexprincip i det lägsta frekvensområdet. 
Man beröm mer sig, som tidigare rapporterats , 
bl a av att högtalaren har ett 19-elements 
(fasgången!?) delningsfilter som datorberäk
nats för att ge optimal överföringskarakteri
stik. Karakteristiken är nog bra, av ljudet att 
döma, men att skylla datorn för det är kanske 
en smula onödigt ... 
Portresonansen i basreflextunneln har sänkts 
så långt ner som till 17 Hz och man har 
därigenom motverkat nackdelarna med en 
konventionell basreflexlösning. Frekvensom
fånget anges till mellan 50 och 18 000 Hz, 
mätt rakt framifrån på 2 m avstånd , och 
högtalaren skall ge 95 dB på 1 m avstånd vid 
6,8 W in. 

Hos engelska KEF har man arbetat mycket 
med att få optimal spridning i rummet och 
presenterar ovanstående lösning med vridbara 
diskant- och mellanregisterelement. Om man 
så vill, kan man täcka hela arrangemanget 
med ljudgenomströmlig topp efter avslutat 
inställningsarbete. Maximalt ljudtryck ut är 
107 dB, och maximalt påförd effekt uppges 
till 200 W. I högtalaren finns en inbyggd 
överbelastningsindikator för förstä rkaren. In
dikatorn är inställbar för olika nivåer mellan 
40 och 200 W, och meningen är alltså att man 
skall ställa in indikatorn efter de effektresur
ser man har, och på så vis kunna avgöra om 
man har klippning, även visuellt. Delningsfilt
ren är fjärde ordningens Linkwitz-Riley band
passfilter och delningsfrekvenserna 400 och 
2500 Hz. 

Bland alla superprodukter fann vi dessa mera 
anspråkslösa högtalare från Audioprodukter i 
Karlskoga . Högtalarna heter alltså capella 
och chaconne. är byggda som ljudlednings
högtalare och i främsta hand tänkta för 
akustisk musik . 
I jämförelse med annat som utbjöds på 
tillställningen är data blygsamma, men ambi
tionen att kunna återge akustisk musik tycks 
man ha lyckats väl med . Den större av 
högtalarna, chaconne, är två vägs, tål 35 W 
och ger 83 dB på en meters avstånd med l W 
In . 



Vem har sagt att du inte har 
råd med en moving-coil-pickup? 

Alla experter är överens. En moving-coil
pickup återger musiken mer exakt än andra pick
upkonstruktioner. Men en sådan pickup represen
terar det yttersta av ett mycket dyrbart system. 
Spolarna har med komplicerade arbetsformer 
lindats under ett mikroskop. Och dess ringa ut
spänning och låga inre resistans kräver en trans
formator för att höja signalnivån. Så en moving
coil-pickup är naturligtvis bra. Och dyr. 

Bra? Ja. Dyr? Inte nu längre. 

Graverhuvudet och den rörliga spolen. 
I ett graverhuvud används ett rörligt spol

system för att gravera musiken i lacken. Med en 
moving-coil-pickup avkänns musiken på samma 
sätt. Detta är en av orsakerna varför moving-coil
pickuper återger musiken mer exakt. 

En moving-coil-pickup du har råd med. 
Ortofon, utvecklare av systemet med rörlig 

spole, och ett av de mest aktade namnen när det 
gäller pickuper, har gjort det möjligt att skaffa en 
moving-coil-pickup - MCIO - till samma pris som 
för en bra magnetisk pickup. 

Gå in till din Ortofon-handlare och låt honom 
demonstrera MClO för dig och förvåna dig med 
det låga priset. Eller skicka in kupongen så får du 
broschyr med alla data om Ortofons nya MClO. 

Moving-coil-pickupen du har råd med. 

ortofon 
accuracy in sound 

Generalagent: Elfa Radio & Television AB, 17117 Solna 
r- - - - - - - - - --, 

Jag vill veta mer om Ortofons nya moving-coil-
1 pickup MClO. Sänd broschyr. AT 12-78 1 

1 Namn ---------- - - I 
1 Adress --------- ---1 
I Postadress ------------

L.!ill Elfa Radio & Televisi~ AB, I71I7~olna . .J 
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Det är förvisso svårt att göra skivspelare med 
de krav på perfektion i alla avseenden som 
krävs för att man skall kunna utvinna den 
graverade informationen exakt och störnings
fritt. Att arbeta med tangentialtonarm har väl 
ansetts vara den mest kompromisslösa lös
ningen hittills, men vad skall vi då säga om 
Transcriptors lösning på bilden? 

10 ~ RT i "Kiseldalen" 
"depletion load" (utarmningstyp) i serie med en I Il 
lång kanal i enhancement load (återvinningsmod). 
Processen kallas DMOS om strukturen är plan och 
VMOS om strukturen är V-formad (se RT /977 nr 
3; ny komponent för radioteknik, audiobruk och 
switch-ändamål: Vertikal MOSFET). I endera fal
let måste man införa en ny processteknologi och en 
kretsstruktur, som avviker från den etablerade 
halvledarteknikens. 

Den andra metoden går ut på att man skalar ner 
den gängse MOS-tekniken. Intel kallar metoden 
H MOS. Detta är inget nytt; det har man gjort 
successivt sedan MOS-processen togs i bruk. 
Fördelarna är som sagt att man inte radikalt 
behöver lägga om tillverkningen. De fotolitogra
fiska metoderna går framåt och elektronstråletill
verkning av brickorna står för dörren . 

Den utveckling MOS-tekniken har genomgått 
seda n den introducerades är lätt att belysa i siffror: 
Kretsar tillverkade enligt "enhancement load", 
1972 hade en snabbhets-effektprodukt av 18 pj 
(pikojoule). Med NMOS i "depletion load" kunde 
man 1976 göra en förbättring till 4 pj. HMOS
tekniken medger i dag I pj och 1980 räknar Intel 
med att nå 0,2 pj . Fördröjningstiden per steg är då 
reducerad från 15 ns (1972) till 0,5 ns (1980). "-

Som exempel kan vi nämna minneskretsen 2/02, 
som blivit något aven standard i mikroprocessorba
serad utrustning. 1972 hade denna en åtkomsttid a 
I ilS. I dag finns 2// SA att tillgå, som även den har 
en åtkomsttid på snabba 45 ns (maxvärde). Den nya 
mikroprocessorn 8086 görs enbart i HMOS. Om 
drygt ett å r räknar man generellt sett med att ha 
gått över till HMOS-teknik inom Intel. 

Analogkännande dator 
ger nya möjligheter 

De "stora" mikroprocessorerna i programmet är 
naturligtvis 8085 som arbetar med åtta bitar och 
som för några år sedan ersatte 8080A och den nya 
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Här har vi en fast tonarm och nålmikrofon, 
monterad i locket som kan fällas ner över 
skivan. På nålmikrofonen sitter kännare som 
styr skivtallriken och för den i sidled, så att 
nålen kan känna av skivans spår. Priset uppges 
till omkring 4000 kr, d v s i samma nivå som 
t ex Re~oxs skivspelare med tangentialton
arm. Och fast skivtallrik. 

16-bitars datorn 8086. Båda dessa är främst av
sedda för större system med minnen och periferi
kretsar. 

En ny typ av datorer dök upp för drygt ett år 
sedan . Det rörde sig då om en komplett mikrodator 
i ett hölje med processor, klockkretsar, minnc och 
anpassningssteg för in- och utmatning av data. 
Kretsar av den typen är 8048 som har ett inbyggt 
maskprogrammerat ROM och 8748 som har ett 
elektriskt programmerbart ROM , dvs ett PROM . 
De är, tack vare den kompakta systemlösningen, 
synnerligen lämpade för styrändamål. 

Intel har gått vidare på den här linjen och har 
nyligen presenterat en ny mikrodator med inbyggd 
A/ D-omvandlare för direkt inmatning av analoga 
signaler, åtta ingångar med ana loga komparatorer 
för t ex kontrollsignaler från en touch-panel, noll ge
nomgångsdetektor för enklare styrning av tyristorer 
och triacs samt två utgångar med hög drivkapacitet. 
Typiska applikationer är processtyrning, styrning av 
spisar, motorer, kylanläggningar m m där man 
sköter manövreringen från en kontrolltavla, inhäm
tar analoga värden och styr en växelström. 

Den nya datorn heter 8022 och finns i en 
nedbantad variant utan a/d-omvandlare och lite 
färre in- och utgångar som betecknas 802/. 

A/d-omvandlaren i 8022 arbetar med successiv 
approximation . Upplösningen är å\ta bitar och 
noggrannheten ± I bit. . • 

Man räknar ju med att det i fra'~iden skall 
finnas minst fem mikrodatorer i varj hushåll för 
specialändamå l; uppvärmning, styrning v TY -mot
tagare eller Hi fi-anläggningar, i tvättmaskinen, i 
bilen m m, och för denna typ av tillämpningar borde 
mikrodatorn i en krets vara given. Säkert är det 
dessa kretsar som kommer att dominera i antal i 
framtiden. De kapabla 16 bits-datorerna har natur
ligtvis en framtid i sig, men dominansen av 8 bits 
datorer kommer säkert att bestå ett bra tag till. 

En intressant detalj i sortimentet är utvecklings
system med emulatorer. Tekniken innebär att man 
ersätter mikroprocessorkretsen i en egen konstruk-

Quads elektrostatiska högtalare är sannerli
gen ingen nyhet utan snarare en gammal 
relikt, som dock av många anses som fortfa
rande oöverträffad. Här visades den stackad 
med två element på varje kanal. Drivkälla var 
förstås Acoustical Quads strömavlastande 
405, som skymtar på bilden ihop med tuner 
och skivspelare. 

Många tycktes ha kommit för att f f g få 
höra live på den berömda Stax-anläggningen. 
Audio Labs Peter Ernmark var också tillfreds 
med intresset, och det torde gälla flertalet 
utställare på Hasselbacken. LEA i Stockholm 
hörde till dem som valt att hyra in sig på 
hotell; här visades USA-produkterna från 
GAS (A mpzil/a, Grandson och allt vad de 
heter) jämte bl a Cerwin-Vega-programmet. 

Hasselbackens mässa var knappast nyheter
nas utställning. Här visades i stället ett urval 
mycket dyra och exklusiva apparater som 
ligger utanför det vanliga handelssqrtimentet. 
Ingen mässa för massorna, alltså. Kanske kan 
RT ta upp några utvalda produkter lite 
senare, vilket blir både mera informativt och 
rättvist än att söka förmedla intryck inom den 
här begränsade ramen. • 

BH 

tion med en prob kopplad till ett utvecklingssystem. 
Emulatorn är specifik för varje system. 

Utvecklingssystem 
med emulatorer 

Den första ICE-modulen, som var avsedd för 
8080, kom ut för I 1/ 2 år sedan och har nu bildat 
skola när det gäller programutvecklingsmetod. 
Emulatorn är utbytbar och finns att få för proces
sorerna 8022, 8048, 8080, 8085 och 8086. Med 
utgångspunkt i erfarenheter från ICE-systemet har 
man brutit ut vissa funktioner och gjort en service
väska som kallas IlScope. Systemet är specialiserat 
för service och felsökning och man har därvid 
kunnat hålla nere priset till ca 12000 kr, där väska 
resp emulatorprob står för ungefär hälften var. Med 
den utrustningen kan man övervaka, visa och ändra 
in- / utvärden hos det system som testas. Det ger 
också en komplett kontroll av mikroprocessorns steg 
inklusive stopp, enkelstegning, körning med indika
torpresentation och drift i realtid. 

På sätt och vis innebär IlScope ett nytt verksam
hetsområde för Intel i och med att det är fråga om 
ett instrument, men man får se det som ett rent 
komplement till den huvudsakliga verksamheten: 
Mikroprocessorer med minnen och periferikretsar. 

Vad som hör framtiden till är programmering i 
högnivåspråk. Intel har valt att först och främst 
satsa på PL/M. Det språket är speciellt utvecklat 
för mikrodatorer och för den typ av arbete som 
dessa normalt används för. 

yl igen har även Fortran introducerats och man 
säger sig vara öppen för ytterligare förslag på nya 
språk att bredda programmet med. Övergången till 
högnivåspråk kräver naturligtvis större minnen som 
ger ett dyrare system, men priserna på halvledare 
går ju fortfarande nedåt. Priset för en dyrare 
utrustning har man snart tjänat in eftersom pro
grammeringen i högnivåspråk går så mycket snab
bare att utföra. Vi kommer att orientera om detta i 
ett kommande RT-nummer. 

GL 



· Bilden är arrangerad. 
Naturligtvis bor ingen venig människa i ett sånt här eko

fritt. döddämpat rum. 
Ändå envisas många tillverkare av vanliga högtalare med 

att prova ut sina konstruktioner i testkammare som denna. 
Man mäter ljudet med mikrofoner aUdeles framför högtalarna 
och far fram vackra kurvor. Som dessvärre inte berättar sär
skilt mycket om hur det hela låter i hemmiljö. 

Det här var ett av många ljudliga missförhåUanden som 
fick akustikprofessorn Amar G. Bose och hans amerikanska 
forskarkoUegor att ägna 12 års tid åt uppgiften att konstruera 
en högtalare, som skuUe kunna återge musik mer levande och 
naturligt än några andra i möblerade rum. 

Ansträngningarna resulterade i den direkt/reflekterande 
modeUen Bose 90 l , "Varldens mest lovordade högtalare", som 
utnynjar rummets väggar för att reflektera musiken och återge 
den på samma sätt som i en konsertsal. 

90l-modeUen samverkar, liksom övriga Bose-högtalare, 
med aUa reflekterande ytor och sprider varje nyans i musiken 
likadant över praktiskt taget hela rummet. Och därför testas 
högtalarna förstås i vanlig rumsmiljö och inte i ekofria rum. 

Det är en av anledningarna till att Bose-högtalare inte lå·ter 
som högtalare. 

Utan som musik. 

.sa nära levande musik man kan komma. 

Ring eller skriv så skickar vi broschyr och uppgift om nännascc aucklOriserade Bose-åcerjörsä/jare. Bose Scandinavia AB, 100 56 Stockholm. 08-6701 80. 

Informationstjanst 11 
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Tele-personsökningen 
har debuterat i höst 
Full utbyggnad förestår 

Televerkets personsökningsservice har 
startat och detta automatiska system 
använder telefon, dator och fm-sändare. 
Så här fungerar systemet. Det kommer 
att stå fullt utbyggt strax efter nyår, 
räknar man med. 

•• I mitten av november startade Tele
verket personsökningstjänst som RT tidi
gare varit inne på. Personer med en 
speciell mottagare kan alltid nås per 
telefon överallt och personsökningen fun
gerar automatiskt över telefon, dator och 
radions fm-sändningar. 

Mottagare fanns i handeln från star
ten, i början endast som fickmottagare 
men längre fram också i större format. 
Den mest avancerade mottagaren har en 
inbyggd siffertablå som direkt visar vilket 
telefonnummer det är som söker. Det 
aktuella läget är f n detta: 

Fig I. Ln ul'jicJ..muITugurnu I'i>ur din' J..r ,"i/J..er 
telefonnummer det är som söker. både riktnummer 
och abonnentnummer. 

Personsökningen sker nu i början i 
södra och mellersta Sverige, söder om en 
linje Gävle-Borlänge. Vid årsskiftet står 
systemet fullt utbyggt över hela landet 
inklusive Gotland. Sökningen kan ske 
överallt där man har god mottagning av 
radions fm-sändningar. Söksignalerna 
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kommer inte att störa vare sig radioappa
rater eller bandspelare. 

Mottagarna av fickmodell kommer att 
kosta ca 4 000 kr . Televerkets inträdesav
gift blir 100 kr. Abonnemangsavgiften 
varierar mellan 65 och 110 kr per kvartal , 
beroende på mottagarens kapacitet. Den 
som ringer till en mottagare debiteras två 
markeringar, f n 34 öre. 

Alla som ringer till mottagarna kopp
las först till centralutrustningen i Örebro. 
Därifrån skickas signaler till Västerås 
och Borlänge, vidare per radio genom ett 
system av mottagning och återutsändning 
vid varje station. Hela nätet är dubblerat 
för att garantera hög driftsäkerhet. 

Det tar ca en halv minut från det att 
man har slagit de speciella söknumren till 
dess söksignalerna har gått ut över landet 
och hittat rätt mottagare. Om sökkön är 
lång kan det ta något längre tid . Kortaste 
tid åtgår för dem som väljer tjänsten 
"prioriterad sökning". All sådan sökning 
behandlas med förtur av centraIutrust
ningen. Endast ett begränsat antal priori
terade abonnenter ryms inom hela sök
systemet. Den tjänsten blir också betyd
ligt dyrare än de andra. 

Sökningen över radions fm-nät sker 
med en särskild märkning av signalerna 
som gör att mottagaren alltid är inställd 
på rätt kanal. Det spelar ingen roll om 
man förflyttar sig från ett område, där 
sökningen sker på t ex 99,7 MHz, till ett 
annat område där man söker på 98,5 
MHz. Mottagaren ställer automatiskt 
om sig. Oftast sker sökningen parallellt 
med utsändningen av P 3-programmet, 
men ibland kan sökningen gå över till 
P 2-sändarna. Även då ändrar sig motta
garen automatiskt. 

System med köordning 

Om två personer samtidigt söker en 
mottagare expedierar centraIutrust
ningen först en av dem. Den andra får 
vänta ca 20 sekunder medan den första 
sökningen pågår. Därefter påbörjas den 
andra sökningen. 

Mottagare finns i några olika versio 
ner. För att nå en person med del 
enklaste modellen slår man ett s k till trä 
desnummer och ett s k söknummer. Nä 
mottagaren tagit emot signalerna frål 
fm-sändaren larmar den med en tonsig 
nal. Den man söker kan då t ex ta kontak 
med sitt företags växel eller göra någo 
annat som är överenskommet i förväg. 

Den här modellen finns också i el 
kodspärrad version. Efter de två nämnd: 
numren får man också slå in en tresiffril 
kod för att nå en sådan mottagare. Kodel 
kan på begäran ändras, vilket kan van 
bra att veta. 

Med en annan mottagare kan man vi: 
en talmaskin i centralutrustningen fi 
besked, per telefon, om vilka telefonnum 
mer som ringt till mottagaren de senast! 
två timmarna. Den som söker en persor 
med en sådan mottagare måste eftel 
söknumret slå in sitt telefonnummer 
vilket lagras i centralutrustningen undel 
två timmar. 

För att hindra att någon obehörig 
ringer centralutrustningen och via tal ma· 
skinen kontrollerar vilka som har ringt til 
den egna mottagaren kan man ansluta er 
tresiffrig kod för öppning av talmaskinen 

Till den mest avancerade mottagarel1 
måste man slå in sitt eget eller annat 
telefonnummer. Den mottagaren har er 
inbyggd siffertablå som efter tonsignalel1 
visar vi lket telefonnummer det är som 
söker. Numret kan lagras i mottagaren. 

Alla mottagarna drivs med batterier 
En laddning räcker ca 200 timmar. Där· 
efter kan omladdning ske med ett ladd· 
ningsaggregat som sätts in i ett vanligt 
strömuttag. Alla mottagare har en av
stängningsknapp. Se f ö RT J 978 nr ]G 

m fl. 

Mottagarna kommer att tillverkas av 
flera företag, av vilka bara ett blev klart 
till starten för att få sin mottagare 
typ-godkänd av Televerket, men flera 
fabriker är aktuella nu, bl a svenska. • 



Begagnade Högtalare. 
Varje Allison högtalare som köps är "använd". I 20-30 

minuter. Så mycket tid går det nämligen åt för att mäta och 
trimma varje 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 d 
namn--------------·~~z 
adress :{rC?4-
postadress ___________________ _ 

AI/ison högtalare marknadsförs i Sverige av 3D-gruppen ab. 
Svartmangatan 16, 11129 Stockholm. RT 12- 78 

Informatlonstjanst 12 

DEN BÄSTA Empires 2000 serie med den bästa, 2000Z, har den bästa kanalseparationen mätt till bättre än 35dB vid 10kHz. 
Rakaste frekvensgången 2000Z har knappt märkbar awikelse från rak frekvensgång. Testad till mindre än 1/2dB 20-20000 
Hz. Nålspetsmassa 0,2 mg. Den bästa när det gäller lyssning, 2000Z har placerat sig främst i många tester världen över. Den 
bästa för dej? Kanske Empire 2000Z eller någon av Empires övriga i 2000 serien. Hör själv på Empires pickuper. 

DEN BILUGASTE. Empires 2000 serie omfattar 7 st pickuper. Den som kostar minst är 2000. Verkligen överkomlig för alla. En 
bra pickup sliter skivorna mindre - Empire gör bra pickuper. Med tanke på skivpriserna borde man kanske alltid köpa den 
bästa pickupen 2000Z. Empire alltid en av de bästa i sin prisklass? 

DEN MODERNASTE. Empire 2000T är den senaste i 2000 serien. Empire 2000T är en ekonomi pickup av 2000Z och kostar 
ungefär hälften av storebror 2000Z, men har nästan lika bra data. Skillnaden är hårfin vilket förmodligen gör 2000Ttill det bästa 
köpet 

DEN RÄTTA Du har stora möjligheter att välja fel pickup. Det finns många 
pickuper som inte passar i kombination med din tonarm. För att hitta den rätta 
pickupen fordras kunskap. De som säljer Empire har kunskaperna. Empire 2000E 
med nålfjädringsmj.ukhet som är den rätta för de flesta på marknaden förekom
mande tonarmar. 2000E har även data som får den att framstå som en dyr pickup 
vilket den inte är. Data som bara de bästa kan uppvisa. Empire pickupen är 
tillverkad för att vara den rätta för dig. 

Informationstjänst 13 

ACC Electronic AB 
Box 4054 
42104 VÄSTRA FRÖLUNDA 
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Gitarrförstärkare 
att bygga själv 

Diskussioner om gitarrförstärkare 
ledde fram till unik konstruktion 
* Ett återkommande önskemål från stora delar av RT-läsekretsen har gällt byggbeskrivning till 

en god gitarrförstärkare. * Efter en lång tids provning och värdering av skilda förslag finns den nu. * Här är bakgrunden till projektet. 

•• De flesta gitarrister, inklusive un
dertecknade, har nog alltid tyckt att våra 
rörförstärkare lät mycket bättre än de 
transistoriserade förstärkare som vi tidi
gare provat. När Bo Klasson, med anled
ning av önskemålen från bl a RT:s läsare 
om en gitarrförstärkare att bygga själva, 
började fundera över ett byggprojekt 
studerades ett antal rörbyggen, men rör 
är dyra (åtminstone bra slutrör), och de 
kan vara svåra att få tag på, att inte tala 
om nät- och utgångstransformatorer! 

Sådana hade vi förmodligen varit 
tvungna att låta tillverka särskilt för 
ändamålet. Generalagenterna för de rör
förstärkare som importeras hade väl tro-

Av BO KLASSON, JANNE SCHAF
FER och NICKE WÖHRMANN 

ligen inte varit så intresserade av att sä lja 
reservdelar till ett sådant bygge. 

Samtidigt blev Ingemar Ohlsson, Lab 
Electronics, efter omfattande egna försök 
och utvecklingsinsatser alltmera påstri
dig i sina hävdanden att det går att få 
fram en musikaliskt acceptabel distorsion 
som påminner om rördist ur en transistor
förstärkare. HH (valve sound), Yamaha 
och Roland visade på olika sätt att 
klangen från transistoriserade gitarrför
stärkare kunde förbättras betydligt. 

Tanken på ett rörförstärkarbygge bör
jade därför att kännas allt mindre själv
klar, men så pass utförliga scheman på 
några klassiska rörförstärkare infogades 
i serien (RT 1977 nr 8), att en kvalifice
rad byggare skulle klarat av att utföra ett 
sådant jobb. 

Gitarrförstärkare 
med "syntetiserat rörljud" 
D Länge har det saknats en byggbeskrivning över en bra, 
välljudande och hållbar gitarrförstärkare. Genomgående har 
gitarristerna efterlyst en rörbestyckad konstruktion, en. som kan 
ge "det rätta ljudet". 
D RT:s nya förstärkare är visserligen uppbyggd med 
transistorer, men tack vare en kompressor med GMOS-kretsar 
har också kritiska bedömare accepterat ljudkvaliteten. 
"Rörljudet" verifieras också av mätresultaten. 

•• Som Bo Klasson, Janne Schal/er och 
Nicke Wöhrmann tidigare nämnt inledes sam
arbetet med utvecklingen av gitarrförstärka
ren för drygt ett år sedan. Under denna tid har 
förf haft nöjet att mer eller mindre aktivt 
deltaga i flertalet av Bo Klassons tester och 
provningar av diverse gitarrer, förstärkare; 
högtalare och tillbehör. Många ideer har fötts 
vid dessa tillfällen . Framförallt har många 
infallsvinklar till både principer och detaljlös-
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ningar under konstruktionsarbetet kunnat dis
kuteras; verifieras eller förkastas tack vare de 
åtski lliga gitarrer, högtalare, effektboxar m m 
som firmor och privatpersoner har ställt till 
förfogande under Klassons arbeten. 

Speciellt intressa nt för den här artikeln är 
att många gitarrförstärkare av olika fabrikat 
och i olika prisklasser vid ett och samma 
tillfälle har kunnat jämföras kritiskt. De olika 
förförstärkarnas karaktärer har därvid fram-

l stället började B K tillsammans med 
Göran Hägg att fundera på hur man 
skulle kunna bygga en progressiv (nivå
beroende) kompressor. Vi ville inte ha 
någon - eller i varje fall minimal -
inverkan upp till ungefär halva klipp
ningssspänningen, men sedan skulle kom
pressionen progressivt sätta in så, att 
signaldiskontinuitet genom klippning inte 
skulle kunna inträffa. 

En komplikation är att en sådan krets 
helst bör vara en ingångskrets och då 
måste den naturligtvis ge extremt lågt 
brus. Man kan emellertid lägga den 
senare, om de föregående stegen har 
mycket god överstyrningsmarginal. 

CMOS-kompressor simulerar rörljud 

Vi hade just börjat grubbla över saken, då 

kommit på ett tydligt sätt. Visst kan ibland 
transistor- och rörförstärkare låta olika - och 
i vissa fall mycket olika! Att den senare 
kategorin har givna fördelar hävdas ofta av 
gitarristerna . 

Rör- och transistorljud 
med stora skillnader 
Låt oss analysera det här med "rörljud" och 
"transistorljud" i förstärkaren: Vi betraktar 
först det fall då förstärkaren styrs ut till högst 
halva toppeffekten. Den skillnad man då hör 
i ljudkaraktär mellan en rör- och en transistor
förstärkare ä r minimal. 

Andra (flertalet?) transistorförstärkare har 
dock en tendens att låta odistinkt men samti
digt vassa, och de kan lätt få anslagen att 
"gröta ihop" sig. 

Enkla kretslösningar 
ger dynamiska problem 
Förf tror sig våga påstå att detta till största 
delen beror på förstärkarens dynamiska egen
skaper. Med andra ord kommer sådana be
grepp som tim, di m, sid och allt vad de nu 
heter, in i bedömningen . Flagranta exempel 



R T 1977 nr 4 dök upp. Där presenterade 
Lars Murbäck, U-66 Elektronik, en ny 
förstärkare (sid 68) för hi fi med "rör
ljud". Hans lösning för att få ett snabbt 
fallande distorsionsspektrum (en CMOS
kompressor) verkade intressant. - Långt 
senare har vi fått veta att SUNN i USA 
tillämpat samma teknik i den gitarrför
stärkareserie som nu lanseras. 

Mtirbäck kontaktades och fick sig till 
livs en mängd synpunkter på gitarrför
stärkare, t ex om vanlig intermodulation, 
transientintermodulation, frekvensgång 
och tonkontroller, samt några överta
lande komplimanger för sin CMOS
kompressor. Man kan inte påstå att 
denne handlingens man med ord svarade 
med någon större entusiasm, men under 
samtalets gång kunde man höra hur han 
redan började värma upp lödkolven. 
Medarbetaren och gitarrisen Lennart An
dersson fick nys om saken och gav 
draghjälp. 

När förf genomförde gitarrförstärkar
testet (RT 1977 nr 9) dök Mtirbäck och 
Andersson upp med en prototyp och en 
högtalarIåda med två Philips AD 12100 
G8H, och vi fick känna på en transistor
förstärkare som verkligen fick oss rörfan
taster att börja tänka om. 

Först spelade vi länge och njöt av den 
rena, analytiska klangen hos förstärka
ren, som inte tycktes påverkas av hur 
mycket man drog på (Prototypen gav 170 
W över 4 ohm). Sedan började Lars att 

FUZZ 

Fig I. Blockschema över gitarrforstärkaren. 

förekommer, vilka skulle få professor Matti 
Otala att ta sig för pannan om han fick se 
krets lösningen hos många förstärkare. Så
lunda kan man finna operationsförstärkare av 
typen 741 eller liknande i förförstärkare, och 
detta dessutom vid höga signalnivåer! Dess
utom är slutstegen ofta byggda efter receptet 
låg inre bandbredd (långsamma effekttransi
storer) och hög råförstärkning, d v s allt som 
garanterat inför hög dynamisk distorsion! 
Förstärkaren kommer därför i vissa fall att 
blockeras vid transienta förlopp, som vid 
anslag av strängarna. Det ger nämligen ett 
frekvensspektrum som bl a innehåller mycket 
höga frekvenser. 

Rörförstärkaren som är konstruerad efter 
andra principer är inte i samma utsträckning 
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demonstrera CMOS-kompressorns möj
ligheter och Janne Schaffer fick det "löd" 
i soundet han ville ha för att börja ösa på. 

Med "idealisk" inställning av CMOS
kompressorn kunde främst Janne konsta
tera att förstärkarens karaktär låg någon
stans mellan Ampegs och Boogies. Utan 
kompressorn klingade förstärkaren kris
tallklart och kompressorn var steglöst 
inställbar! 

Efter några diskussioner om rörför
stärkarens framtidsprognos beslöt vi oss 
för att satsa på L M:s konstruktion som 
R T:s byggprojekt. Han fick resa hem till 
Göteborg och putsa detaljer. 

Samtidigt började vi planera de prov 
med högtalarelement och -lådor, vilka 
tidigare redovisats. Basreflexhornet från 
RT 1978 nr 2 ökades med två cm på 
bredden för att förstärkaren vid transport 
skulle få plats i porten. 

Förstärkaren klar 
till högtalarproven 
När vi träffades för de prov med högta
larelement och elementkombinationer 
som redovisades i RT 1978 nr 9 var den 
nya gitarrförstärkaren klar med undan
tag av att den extra, enklare ingångska
nalen ännu ej byggts in. 

Vi började högtalartestet mycket am
bitiöst genom att använda både den nya 
U-66-förstärkaren och en av marknadens 
bästa rörförstärkare men fann snabbt att 
vi inte behövde rörförstärkaren. Den nya 

L _______ V_OJ...Y.tJL ____ _ 

behäftad med den typen av dynamisk distor
sion utan återger transienta förlopp utan 
interna blockeringar, om än med ett begränsat 
eller i amplitud fallande övertonspektrum. 
Framförallt utgånstransformatorns begräns
ning uppåt i frekvens inverkar härvid. 

Goda konstruktioner med operationsför
stärkare och/eller transistorer förekommer 
dock, vilka i ingen eller ringa grad, är behäf
tade med dylik dynamisk distorsion . Dessa 
förstärkare kommer rörförstärkaren närmast, 
även om de inte alltid lyssningsmässigt blir 
helt lika. 

Vi har därmed till en viss del kommit in på 
de psykoakustiska skillnaderna. Gemensamt 
för flertalet transistorförstärkare är att den 
statiska distorsionen (thd, im o s v) ligger 

Gitarrförstärkare 
att bygga själv 

gitarrförstärkaren kunde ge allt vi be
hövde. Rent, analytiskt ljud, varm rör
klang, mjuk överstyrning av rörtyp och 
skärande transistorfuzz, oberoende om vi 
låg på låga behagliga "kompnivåer" eller 
pressade elementen allt vad de tålde. 

Rekordhög volymeffekt 

Förstärkaren är mycket kompakt. Frågan 
är väl om det finns någon gitarrförstär
kare (topp) som slår den vad gäller 
W 1m3? De nätta dimensionerna ledde oss 
tidigt till tanken att utföra förstärkaren
heten som "pedal" att ställas på golvet 
och att kontrolleras med fötterna. Iden är 
rolig men för med sig så stora krav på 
vissa komponenter att den övergavs. 

Man kan fråga sig varför förstärkaren 
har två ingångar? Det går man ju numera 
ifrån på sina håll. Skålen till den extra 
ingången är tvl1.: 

Dels finns det faktiskt många små 
grupper som klarar sig med en gitarrför
stärkare med en extra ingång för t ex 
sångmik. 

Dels kan man snabbt vilja växla 
"sound" på sin gitarr, och då kan man 
antingen flytta över sladden till den andra 
ingången eller växla med fotswitch. 

En viktig finess är möjligheten till 
högnivåanslutning av pedaler eller boxar. 
Under förutsättning att inte pedalen eller 
boxen överst yrs kan man slippa bruspro
bem och bekymmer med potentiometer
skrap i pedalen! • 

relativt lågt, medan den för rörförstärkaren 
ligger en till två ID-potenser högre men dock, 
enligt tidigare utsagor, ohörbar. De psykoa
kustiska effekterna i ljudåtergivningen är 
något vi i dag vet förhållandevis lite om, men 
frågan är om inte viss form av distorsion i 
lagom mängd, applicerad på olika instrument, 
t ex gitarr, kan ge ett behagligare ljudintryck 
med ett "rundare" ljud än det odistorderade? 

Helhetsbilden viktig 
Förstärkaren ingår i instrumentet 
För att anknyta till ovanstående hävdar Bo 
Klasson i en av sina artiklar att det inte enbart 
är gitarren som skall ses som ett instrument, 
utan kombinationen gitarr, förstärkare, hög
talare. Deras sammanlagda klangliga karak
tär - framförallt förstärkarens och högtala
rens övertonsbi ldning eller distorsion - är det 
som ger "instrumentet" dess slutliga karaktär. 
Med element som JBL eller Hokutone, med 
sina från början väl definierade och klara 
signal karaktärer märker man lättast vid test 
den klangliga skillnaden mellan förstärkare, 
och redan vid låg distorsionshalt upplever man 
hörbara skillnader i ljudet. 

Ytterligare ett antal parametrar kan ge 
förklaring till skillnader mellan rör- och 
transistorljud, men vi skall inte fördjupa oss i 
deras inverkan, då de troligen bidrar med en 
betydligt mindre skillnad än vad tidigare 
nämnda faktorer gör. 

Vid full utstyrning 
blir skillnaderna större .. 
Hittills har vi studerat skillnader i ljudkarak- III 
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Fig 3. Tonkontrollerna i ingångsforstärkare I uppvisar detta reglerområde. 

Fig 4. FK-variatorns frekvensgång med tonkontrollerna var for sig ställda på 
max resp min. Endast maxiägena är inritade i de övre kurvorna, eftersom 
reglerområdet är symmetriskt. Reglagens mittfrekvenser bestäms av kondensa
torvärdena enl tabell I. Den övre kombinationen lämpar sig främstfor elbas, den 
i mitten är bäst for gitarr och den nedre är frä mst avsedd for orgel, elpiano, 
synthesizer eller dylikt. 
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Fig 7. Nätdelens schema. 

tär mellan förstärkare utstyrda till ca halva 
uteffekten . 

Om vi nu gör motsvarande jämförelse på 
förstärkarens beteende upp till klippning, 
kommer vi att kunna notera betydligt större 
skillnader mellan rör- och transistorförstär
kare. Den senare är näst intill linjär (låg 
distorsion), ända till dess att toppklippning 
sker. Härvid ökar distorsionen lavinartat och 
övertonspektrum sträcker sig mycket högt i 
frekvens. Den överstyrda förstärkaren blir 
under denna tid helt blockerad och även en 
viss fördröjning av blockeringen sker p g a 
"tröghet" i systemet. 

Rörförstärkaren, däremot, uppför sig som 
en kompressor när utsignalen börjar närma sig 
matningsspänningen, varför övertonspektrum 
blir av betydligt lägre frekvens och en even
tuell toppklippning hörs som betydligt "mju
kare". På vissa rörförstärkare finns en om
kopplare, där man kan sänka anodspänningen 
till slutrören, varvid gitarristen kan använda 
ovannämnda karaktär vid olika hård överstyr
ning för att skapa sitt "sound". 

Ett flertal fabrikanter har med kompresso
rer / limiters på transistorförstärkare försökt 

Gitarrförstärkare 
att bygga själv 

Fig 6. Slutstegets kopplingsschema. 

Tabell l : 
Genom att välja kondensatorer i FK-variatorn kan 
man få önskade ingreppsfrekvenser för resp filter. 

BAS GITARR ORGEL 

Fo 45 Hl 45 Hl 45 Hz 

CL! 27 nF 27 nF 27 nF 
CL2 100nF 100nF 100nF 
Fo 110 Hl 140 Hl 200 Hz 

CLMI lOn F 6.8 nF 5.6 nF 

CLM2 33 nF 22 nF 21 nF 
Fo 400 Hl 500 Hz 800 'Hz 

CMI 3.3 nF 2.7 nF 1.8 nF 

CM2 lO nF 8.2 nF 4.7 nF 
Fo 1200 Hl 1800 Hl 2800 Hl 

C HMI 1.2 nF 0.82 nF 0.56 nF 

C HM 2 3.3 nF 2.2 nF 1.2 nF 
Fo 3400 Hl 6800 Hl 1I000 Hl 

CHI 0.47nF 0.22 nF 0.15 nF 

CH2 1.0 nF 0.47nF 0 .27 nF 

+15" 

-15" 

efterlikna den hårt ansträngda rörförstärka
ren, med skiftande resultat som följd. 

Av ovannämnda framkommer, att en tran
sistoriserad gitarrförstärkare för att låta så 
likt en rörförstärkare som möjligt skall vara 
uppbyggd efter samma kriterier som en mo
dern hi fi-förstärkare med avseende på dyna
misk distorsion . 

Speciella krav 
för gitarrförstärkare 

Förutom kravet på snabbhet har följande 
kriterier uppställts vid konstruktionen av här 
intill presenterade gitarrförstärkare: 
• Hög uteffekt för acceptabel akustisk utef

fekt utan risk för toppklippning . 
• Hög överstyrningsmarginal i ingångs för

stärkare och tonkontroller. 
• Låg brus- och brumnivå. 
• Inkopplingsbar distorsionskrets för att si

mulera rörförstärkarens olinjäritet före 
och vid överstyrning. 

• God anpassning av pick up. 
• God möjlighet att med tonkontrollen ändra 

instrumentets klang. ........ 
• Tappning/retur för eko eller dylikt på ~ 
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Fig 8. Komponenternas placering pli det dubbelsidiga kretskortet. 

linjenivå. 
• Litet format. 
• Mekaniskt stryktålig. 
• Låg vikt. 

Blockschemat för fö rstärkaren återfinns i 
fig l. Som synes har förstärkaren två in
gångar. Den ena är enbart bestyckad med 
tonkontroll, medan den andra är försedd med 
effekter; " fuzz" och "valve sound". Dessa 
båda ingångar mixas samman och påförs 
tappningen/ returen. Här kan diverse effekt
pedaler kopplas in utan att signal/brusförhål
landet eller impedansanpassningen av gitarr
mikrofonen går förlorad, vi lket ofta är fallet 
då de kopplas in mellan gitarr och förstärkare . 
Vidare kan eko e dyl kopplas in till denna 
in/utgång. 

Signaler från mixern eller "returen" påförs 
volympotentiometern, vilken är av gangad 
typ, där ena halvan ligger före och den andra 
halvan efter den 5-bandiga fk-variatorn ; detta 
för att maximalt signal/brusförhållande skall 
uppnås samtidigt som överstyrningsmargina
len skall vara optimal. 

Signalen påförs härefter effektslutsteget. 
Via en buffert ka n den även tappas till 
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eventuellt pa-system, mixerbord eller till ett 
separat effektslutsteg. 

I fig 2 visas de båda ingångarna med 
summator. De båda ingångsförstärkarna är i 
princip identiska och är uppbyggda omkring 
en snabb operationsförstärkare, LF 356. vil
ken har en "slew rate" om ca 13 V/s . Med 
aktuell signalamplitud och utan slew rate
begränsning skall den kunna klara ca I MHz. 
Kretsen är dessutom tämligen lågbrusig. För
stärkningen är va riabel och kan regleras från 
ca 3 ggr till ca 150 ggr vid 1kHz. 

Ingång 2 är dessutom försedd med fuzz, 
vilken fungerar på det sättet att förstärknin
gen i kretsen ökas ca 10 ggr då fuzzknappen 
trycks in. Förstärkningskontrollen reglerar då 
i vilken grad signalen blir överstyrd . En 
dämpsats på utgången anpassar den "fuz
zade" signalen i amplitud, varför någon större 
skillnad i ljudtryck ej uppstår då fuzz kopplas 
in och ut. 

Kapacitiv belastning 
av gitarrpick upen 
En annan deta lj som skiljer dessa ingångssteg 
från gängse standard är att ingången belastar 

gitarrmikrofonen kapacitivt vid högre fre
kvenser och ej rent resistivt, som brukligt är. 
Förutom en bättre filtrering av insignalen 
hf-mässigt får man en bättre belastning av 
mikrofonen . Här kan man se en tydlig paral
lell till det förhållande som råder vid anpass
ning mellan pick up och förstäkaringång, 
något som vid ett flertal tillfällen har belysts 
i RT. Ett visst diskantfall får man dock, men 
det kompenseras aven motsvarande höjning i 
förstärkaren . 

Ingång l är försedd med tonkontroll av 
Baxandall-typ och även den är uppbyggd 
omkring en LF 356. Tonkontrollernas regler
område visas i fig 3. Brytfrekvenserna för 
"Bas" och " Diska nt" kan lätt ändras genom 
att kondensatorerna på 47 nF för basen och på 
l 500 pF för diska nten byts ut. Sålunda ger en 
dubblering av kondensatorvärdet en halvering 
a v brytfrekvensen . 

Antingen påförs signalen från ingång 2 
summatorn eller också kan "rördistorsions
kretsen" kopplas in. Den är uppbyggd om
kring en dubbel CMOS-krets, en fyra ingång
ars inverterande OCH-grind med beteck
ningen 4012 och har givits önskad karaktär 
inom det linjära området samtidigt som den 
klipper på ett sätt, som är snarlikt rörförstär
karens. 

Teorin om CMOS-kretsens användning i 
det linjära området har tidigbare avhandlats i 
RT 1977 nr 4. Vi visar därför i mätresultatru
tan endast rördistorsionskretsens signa l be
handling vid olika grad av överstyrning. 

Spektrumanalys 
påvisar skillnader 
[ mätresultatrutan åskådliggörs olika grad av 
överstyrni ng aven l kHz sinuston med 
tillhörande frekvensspektrum för rördistor
sionskretsen, och detsamma för klippning i en 
transistorkoppling. Lägg märke till skill na
derna. Distorsionsgraden ä r lika i C och G resp 
E och l men övertonspektrum skiljer . 

Att i detalj analysera skillnaderna i över
tonspektrum ter sig besvärligt att göra, men 
tendenser går klart att urskilj a. Så till vida har 
rördistorsionskretsen ett snabbare fallande 
övertonspektrum och samtidigt kan man 
också se att de udda övertonerna dominerar 
för transistorfö rstärkaren vi lka bidrar till den 
råare klangen då transistorförstärkaren klip
per. Jämför man med kurvorna som ä r upp
tagna på olika gitarrförstärkare i R T 1977 nr 
9 finner man ett släktskap med fig A, som 
visar övertonspektra hos den "odistorderade" 
CMOS-kretsen och spektrum före klippning 
hos rör förstärkarna Ampeg, Fender, Music 
Man och Traynor. 

CMOS-kretsarna i rördistorsionskretsen 
och fk-variatorn bör selekteras med avseende 
på brus och råförstärkning, då detta kan 
variera högst väsentligt även mellan kretsar i 
samma leverans, men framförallt finns det 
skill nader i kretsar från olika tillverkare. 

Till distorsionskretsen hör även en dubbel 
potentiometer som reglerar graden av över
styrning. Den fungerar på så sätt, att när 
insignalen ökas och kretsen mer och mer 
överst yrs, dämpas utnivån av den andra poten
tiometerhalvan (här råder ett olinj ärt förhål
lande), så att signalamplituden ut från kretsen 
hålls konstant. 
Fk-variatorns frekvenser 
väljs efter tillämpning 
Efter sum ma torn, som samtidigt tjänstgör I 
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"MED SIN NYA KASSETTBANDSERIE o 

SITTER SCOTCH MED STARKA KORT PA HAND!' 
SCOTCH MASTER I 
Normal bias.120 i-tS EQ 

Master I är ett järnoxidband avsett för in
spelning på kassettdäck utan bias
omkopplare eller med omkopplaren ställd 
i normalläge. 
Bandet har mycket hög dynamik och ut
styrningsnivå jämfört med tidigare låg brus
band. Frekvensgången är jämn och rak. 
Brusegenskaperna bland de allra bästa. 
Och tack vare hög mättnadsnivå vid alla 

frekvenser läm-

1
11111111 par sig bandet 

bra för alla typer 
av musik. Huvud
slitaget blir dess
utom extremt 
lågt med denna 
typ av band. 

:;-==~.~ ..... --

mHELTNYTT~, 
.Genomsynligt hölje till- St 

verkat av värmetålig , •• 
slagfast plast, möjliggör 
full insyn över bandets 
funktion . 

• Roterande, ekrade löp
rullar på axlar av rost
fritt stål , ger lägre svaj ~ 
och underlättar rotations -~ 
kontroll. 

• Veckade .. g!idblad med c;griEl0:l 
grafltsmorjnlng ger 
bandet jämn upplindning iii 6 ii: 
och ytterligt tyst gång både 
vid snabbspolning och spelning . 

• Tryckkudden av filt sitter fästad på en fos
forbronsfjäder. En stor skärmplåt skyddar 
mot brumstörningar. 

• Ledarbanden är gjorda för att klara stora 
påfrestningar. De varken töjs eller går av 
vid tvärstopp efter snabbspolning. 

SCOTCH MASTER D 
Chrome bias. 70 i-tS EQ 

Master II är ett kromsubstitutband avsett för 
inspelning på kassettdäck med omkopp
lare för krom. 
Detta bands speciella egenskaper har upp
nåtts genom en koboltbehandling av järn
oxidkristallerna. Resultatet har blivit en unik 
kombination av hög utstyrbarhet och 
låg brusnivå, dvs en OSlagbar dynamik 
som ligger ca 2 dB högre än hos alla andra 

band på markna
den av kromtyp! 
Bandet tål dess
utom att spelas 
otaliga gånger 
utan risk för re
por eller andra 
skador. Huvud-

!:.=_-::::.~-- slitaget är lika 
lågt som med 
Master I. 

SCOTCH MASTER m 
Fe Cr bias. 70 i-tS EQ 

Master III är en ferrokromkassett avsedd för inspelning 
på kassettdäck med omkopplare för ferrokrom . 
Precis som Master I och II har detta band en dynamik 
som är bland det allra bästa som går att få. Detta tack 
vare bandets speciella uppbyggnad av två oxidskikt, 
vilket förbättrar känsligheten både vid låga och höga 
frekvenser. Bandet tål att spelas 'otaliga gånger utan 
risk för repor eller andra skador. Huvudslitaget är lika 
lågt som med Master I. 

Master-kassetterna förenar smått 
otroliga ljud prestanda med stor 
mekanisk tålighet. Detta gör det 
möjligt för dig att optimalt utnyttja 

ditt kassettdäck - oavsett vilken 
modell du har. 
Ditt däck har kanske aldrig fått 
visa vad det går för - ge det 
den chansen, det är det värt. 

Ring eller skriven rad med ditt namn 
och adress så skickar vi en kopia av artikeln 

i Radio III Television. 
3M, Staffansvägen 4,19189 Sollentuna , 08-7540080. 

SCOTCH MASTER 
InformatlOllstJanst 15 



Kenwoods nya fdrstärkarsystem 
med High-speed 

En ny teknik 

Kenwoods High-Speed-förstärkare är 
resultatet aven perfekt avvägd 
kombination av tre ting : 
• En ny typ av transistor används. 
Den kallas EBT, en förkortning av 
Emitter Ballast Transistor . 
• Stor vikt har lagts vid krets
lösningarna med syfte att få fram 
elektrisk symmetri. 
• Själva totalkonstruktionen, 
inkluderar ledningsdragning och val 
av komponentdetaljer , är ett resultat 
erfarenhet och noggrann teknik. 

En separat effektförstärkare 
till varje högtalare 

Kenwoods tekniker upptäckte för 
några år sedan en dittills okänd källa 
till distorsion, den dynamiska över
hörningsdistorsionen. Den yttrar sig 
så att en kraftig transient, t ex ett 
trumanslag, i den ena kanalen ger 
upphov till en störningssignal i den 
andra kanalen. Orsaken är ändringar 
i matningsspänningen och distorsionen 
kan bara elimineras om förstärkaren 
har två separata nätaggregat. Flera 
Kenwood-förstärkare har redan för
setts med dubbla nätdelar . 

Ingångssignal 

I det nya förstärkarsystemet har 
Kenwoods tekniker gått ytterligare 
ett steg. Systemet består aven 
kontrollförstärkare (förförstärkare) 
och separata effektförstärkare, en till 
varje högtalare . Effektförstärkarna 
är uppbyggda som monoförstärkare 
och ger därför ingen dynamisk över
hörningsdistorsion. 
De förbinds med högtalarna via 
korta, specialtillverkade kablar vilket 
reducerar den ljudförvrängning som 
kan uppstå i kablar av konventinelI 
typ. 

En superanläggning 

High-Speed-konstruktionen, DC-för
stärkare och separata effektför
stärkare, det är tre detaljer som gör 
den nya Kenwood-anläggningen helt 
enastående. Det ser man på mät
resultaten. Men, framför allt , man 
hör det. 
Lyssna, jämför och hör skillnaden: 
det är skillnaden som kallas ton
kvalitet. 

Det är för tonkvalitetens skull 
som transientresponsen måste 
vara perfekt 

En förstärkare ska kunna motta och 
förstärka skurar av signaler med 
olika frekvens och spänning, s k 
transienter. Det krav man måste 
ställa på en bra förstärkare är att 
den har en bra transientrespons, d v s 
att utgångssignalerna till högtalarna 
är så lika ingångssignalerna från 
programkällan som möjligt. 

Utgångssignal i en konventionell för
stärkare. Signalen deformeras på grund 
avden långa stigtiden. 

Transienterna ger upphov till stora 
spänningsskillnader under korta 
tider. Om inte förstärkaren förmår 
svara på dessa spänningsskillnader 
uppstår ljudförvrängning. 

DC-förstärkaren -
ett stort steg framåt 

Problemet med fasåtergivningen i de 
låga frekvenserna har Kenwood löst 
med DC-förstärkaren (likspännings
förstärkaren). Till skillnad mot 
AC-förstärkaren uppstår i DC-för
stärkaren ingen fasvridning. Den 
utgående vågformen blir identisk 
med den ingående. 

Utgångssignal i Kenwoods nya effekt
förstärkare. På grund av den korta 
stigtiden är signalen nästan helt identisk 
med ingångssignalen. 

K 

High-Speed -
en fråga om stighastighet 

Om man matar en konventionell 
förstärkare med en fyrkantsvåg 
deformeras vågen. Förstärkaren 
hinner inte att tillräckligt snabbt ge 
den spänning som behövs för att 
även den utgående vågformen ska bli 
fyrkantig. 
Man använder begreppet stigtid för 
att ange hur snabbt en förstärkare 
kan nå upp till maximal spänning, 
stigtiden definieras som den tid det 
tar för spänningen att stiga från 
10 flJo till 90 flJo av maximum. 
En konventionell förstärkare har en 
stigtid på l-S ILsek. Den är olika för 
olika spänningar vilket gör att del
signalerna i en komplex musiksignal 
inte når utgången samtidigt. 
Kenwoods tekniker har nu kommit 
tillrätta med den distorsion som 
orsakas av de långa och oregelbundna 
stigtiderna och av att vågformen 
återges på ett otillfredsställande sätt. 
Den nya konstruktionen kallas 
High-Speed. 
Stigtiden i Kenwoods nya effekt
förstärkare ligger på 0,55 ILsek och 
den är exakt densamma för alla 
spänningar. Konstruktionen ger 
också en vågform hos utgångs
signalen som är nästan identisk med 
ingångssignalens . 

Några data om Kenwoods nya 
jörstärkaranläggning 

L07CII - kontroll förstärkare 
TH-distorsion vid 3 V, max 0,003 flJo 
Max ingångsspänning Phono I (MM) 
450 mV, Phono 2 (MC) 40 mV 

L07MII - effektförstärkare 
Minimieffekt 150 W FTC, 8 ohm, 
20-20 000 Hz, med en maximal 
TH-distorsion på 0,007 flJo 
Stigtid 0,55 ILsek 
Slew rate ± 170 V / ILsek 
Frekvensområde DC-6OQ 000 Hz 
+0 dB, -3 dB 

LOSM - effektförstärkare 
Minimieffekt 100 W FTC, 8 ohm, 
20-20 000 Hz, med en maximal 
TH-distorsion på 0,005 flJo 
Stigtid 0,55 ILsek 
Slew rate ± 170 V / ILsek 
Frekvensområde DC-6OQ 000 Hz 
+0 dB, -3 dB 

OD 
TRIO-KENWOOD SVENSKA AB . 
Kemistvägen 10A Box 68, 18321 Täby 
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Gitarrförstärkare 
att bygga själv 

MÄTRESULTAT 
OCH TESTDATA 
Oscillogram och spektrogram visas här rör gitarr
rörstärkaren under olika betingelser. Lägg märke 
till hur olika spektrum kompression resp klippning 
ger! 

E och F. Höggradig komprimering i CMOS-steget. 

........ som buffert åt tappningen, påförs signalen den 
""IIIIlIII första halvan av volympotentiometern, vilken 

är försead med en konventionell "bright 
switch". fk-variatorn (fig 5) är uppbyggd som 
ett S-bands, seriekopplat bandbass/bandre
jekt-filter med ca ± 14 dB reglerområde. 
Centerfrekvenserna har för gitarr efter ut
provning valts till 45, 140, 500, I 800 och 
6500 Hz (sefig 4). 

Eftersom förstärkaren skall kunna användas 
till allt från elbas till elpiano eller orgel, 
presenteras här även lösningar där det översta 
bandet har förlagts ca en oktav lägre resp 
högre i frekvens. De kondensatorvärden som 
är uppställda i tabell l avser resp kondensator 
i fk-variatorn svarande mot resp centerfre
kvenser. 

Valet av CMOS-kretsar i fk-variatorn be
ror till största delen på kretsarnas höga 
bandbredd i förhållande till priset. Snabbhe
ten är som bekant ett problem vid konstruk
tion av tonkontroller, då kretsen skall vara 
stabil inom ett stort område med avseende på 
förstärkningen. Bruset från kretsarna i fk-va
riatorn ger inte något större tillskott till det 
totala bruset, eftersom de arbetar vid en hög 
signalnivå utan bruset bestäms främst av 
ingångskretsarna. 

Fk-variatorn följs av volymkontrollens 
andra sektion, som reducerar rest bruset samt 
en emitterföljare vilken utgör buffert för 
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J och K. Hård klippning i slutsteget med ungerär 
samma distorsionsgrad som i rallet E och F. 

I ! II 
UlJLJL. i 

L. Insignalens spektrum vid DI M 3D-mätning. 

M . DI M 3D-mätningen visar hur distorsionskompo
nenter tillkommit irörstärkaren jämrört med signa
len i L. 

signalavtappningen. Effektförstärkaren är 
helsymmetriskt uppbyggd på konventionellt 
vis. Ingångssteget utgörs av dubbla differen
tialingångar med tillhörande strömgenerator. 
Spänningsförstärkningen är ca 10ggr. Efter
följande spänningsförstärkande steg har mot
kopplats till knappt 100 ggrs förstärkning. Det 
medför, att spähningsförstärkningen innan 
motkoppling är ca I 000 ggr. Förstärkningen 
efter motkoppling är 70 ggr, vilket medför en 
motkopplingsgrad om ca 14 ggr (23 dB). 
Uppmätt slew rate är knappt 50 V Is, vilket 
med aktuell maximal uteffekt kan handha 
frekvenser upp till ca 300 kHz utan att slew 
rate-begränsning i slutsteget uppstår. För att 
undvika sid har vi därför satt in ett lågpassfil
ter på ingången, vilket börjar begränsa vid ca 
30 kHz. 

Tåliga, långsamma slutsteg 
ger måttlig OlM 

I fig 8 visa r resultatet av dim mätningar 
gjorda på RT Lab på effektförstärka ren . In
signalen (15 kHz sinus/3, 18 kHz - 1:4 och 30 
kHz lågpassfilter) kan ses ifig L medanfig M 
visar hur insignalen kompletterats med de i 
förstärkaren bildade blandningsprodukterna. 
Den i amplitud högsta ligger ca 47 dB under 
15 kHz-stapeln, vilket medför ca 0,4 % dim . 
Det totala värdet av dim fås ur roten av 
kvadratsumman av samtliga blandningspro
dukter. Det medför att dim ligger vid 0,5 %. 

Man räknar med att hörbarhetsgränsen ligger 
vid 0,2 % hos vissa personer (Medan andra 
inte förmår uppfatta 5 %!) Dim kan givetvis 
sänkas ytterligare genom att framför allt 
snabbare effekttransistorer anvä nds, men 
dessa är i så fall gjorda med en a nnan 
teknologi. Det medför, att de blir betydligt 
känsligare för sekundärt genombrott och vi 
blir då tvungna att göra avkall på driftsäker
heten för förstärkaren. 

Som strömförstä rkare har valts en komple
mentär transistortrippel av emitterföljartyp. 
Tre skäl finns för detta val: Den måttliga 
drivningen till första transistorn vilket förenk
lar dimensioneringen av ingångssteget, den 
relativt höga snabbheten samt dess goda 
termiska egenskaper . Drivtransistorer samt 
sluttransistorer är dubblerade för att de skall 
arbeta med god marginal inom "SOA R". 

Förstärkaren är kortslutningsskyddad med 
en konventionell "effektbegränsare". Även om 
prototyperna både avsiktligt och oavsiktligt 
har kortslutits på utgången utan haveri av 
vare sig driv- eller sluttransistorer, bör för
stärkaren ändå handhas med viss försiktighet 
när det gäller kortslutningar. 

Mekaniskt stryktålig 
liten, lätt låda 

ågra av konstruktionskriterierna gällde att 
apparaten skulle vara liten till formatet men 
framförallt lätt och samtidigt mekaniskt 
stryktålig. De två första kriterierna förde 
genast tanken till Oäktkylning. Det medförde 
i sin tur att den tvångskylda kylkroppen för 
effektransistorerna skulle bli både liten och 
lätt , samtidigt som övrig elektronik i appara
ten på ett effektivt sätt kunde kylas. Den stora 
frågan var dock om störn ivå n från Oäkten 
skulle vara besvärande. 

Men efter det att ett antal försök med 
reducerat varvtal hos föreliggande, tystgående 
Oäkt hade genomförts, var det svårt att höra 
ljudet från Oäkten på någon meters avstånd 
samtidigt som den önskade kylningen av 
förstärkaren uppnåddes. Genom att a nvända 
en toroidtransformator i nätdelen kunde även 
vikten och volymen på nätdelen minimeras. 
Sålunda kunde konstruktionen ifråga efter en 
del knåpande monteras i en för RT-Iäsarna till 
utseendet bekant låda med de totala ytterrnåt
ten 400 x 220 x 80 mm. Hela konstruktionens 
vikt begränsades till 6,5 kg, vilket utgör en 
brå kdel jämfört med motsvara nde på markna
den hittills förekommer förstärkare. 

I övrigt är elektroniken uppbyggd på ett 
dubbelsidigt, etsat kretskort, där ovansidan i 
stort utgörs av ett jordplan. För att så långt 
som möjligt eliminera tråddragning har kom
ponenter för kretskortmontage valts. Sålunda 
monteras samtliga potentiometrar och ini 
utgångar på kretskortet. I övrigt är det endast 
transformator och Oäkt som inte monterats 
direkt på kretskortet. 

För dem som vill bygga steget efter R T:s 
beskrivning visar vi komponentplacering på 
kretskortet med tillhörande komponentför
teckning. Kretskortet ä r dock dubbelsidigt och 
stort till formatet, varför RT måste avstå från 
att publicera dessa mönster i full skala. 

' Kortet kan köpas löst från U-66 Elektronik 
i Göteborg, som även säljer kompletta bygg
satser. I dem kommer att ingå en stegvis 
byggbeskrivning, så att även mindre vana 
byggare skall kunna lyckas. • 



setter 
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
n i ngsresu Itat. 

teter som täcker alla kassett
spe'lare på marknaden . Även 
japanska och amerikanska 
- den nya SUPER FERR01 
är anpassad just för sådan 
bias-trimning. Hämta vår 
folder i fackhandeln . Där 

information - kontakta 
Svenska AB Philips, 
Stockholm. 
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. Vil l du ha utförligare 

"",oating 
töil SECURITY 

Universalkassetten 
för allmänt bruk. 
Lågbrusband med 
mycke t fint balanse
rad utsignal och 
frekvenssvar. 

Kassetten för högre 
anspråk. Det spe
ciella bandkoncep
tet garanterar en 
mycket hög utsignal 
inom ett stort 
frekvensomrade 
och en låg brus nivå. 

Kräver nagot högre 
förmagnetisering 
(bias) än SUPER 
FERRO. Används i 
alla kassettspelare 
med ferra-bias 
markt Normal. t ex 
japanska . 
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Kromdioxid-kassett 
som möjliggör 
utomordentlig HiFi
atergivning pa kas
settspelare med 
Chromium (Cr0 2l
omkopplare. 

PHILIPS ; 
: II H/U) : 

C HROM IUM ••••• . .... " 

••••• --~ ---
Det dubbla oxid
skiktet förenar 
ferra - och kromdio
xidernas fördelar 
för att nå perfekt 
balans och högsta 
HiFi-egenskaper 
över hela ;rekvens
området. 

Philips kassetter för all världens kassettspelare och ljud 
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Bygg bruksförstärkare 
med krnftfuIla moduler! 
~ Förstärkarbygge med moduler kan vara ett attraktivt 
alternativ för självbyggaren. 
~ Vi har undersökt ett par moduler ur I LP:s sortiment med 
engelskt ursprung. M an får mycket effekt för pengarna, 
konstaterar vi, men ljudkvaliteten är inte den allra högsta. 

, •• Modulerna finns i flera olika effektklas
ser från 25 W upp till 200 W. Vi har granskat 
typ HY 120 och HY 200 som skall ge 50 resp 
100 W sinus i 8 ohm . 

Fördelarna med att bygga audioförstärkare 
med moduler är flera. Man kommer ganska 
billigt undan, jämfört med färdigbyggda ap
parater, och slipper ändå att öda mycket tid 
och kunnande på konstruktionsarbetet. För
stärkaren blir också extremt lättbyggd med de 
här engelska modulerna. 

Till varje effektsteg görs endast fem anslut
ningar: Plus, minus, in, ut och noll. Mycket 
enklare kan det inte bli! Dessutom blir den 
mekaniska monteringen också mycket enkel. 
Kylflänsen är fast sammanbyggd med själva 
förstärkaren, och allt behöver endast fästas i 
två skruvar. 

Syårförstörbara enheter 
ger hög driftsäkerhet 

Modulerna lovas också vara säkrade mot all 
tänkbar misshandel utom möjligen överspän
ning hos nätaggregatet. Vi har prövat att elda 
upp slutstegen på olika sätt, men dessbättre 
misslyckats. Kortslutning av utgången , öppen 
utgång, reaktiv belastning, överhettning ge
nom avsiktligt dålig ventilation - allt sådant 
går spårlöst förbi! 

OIN Il TUI\EA 

DIN 3 MIK 

DIN 2 ptjX 

OIN 1 PlCX-UP ~E-:~I)-o 

p, 

P2 

P3 

P4 

PS 

CH'\SSJ JOf{) 
LOOöAA PÅ DINKCM" AKT 

100< LIN 

100< LIN 

SK LIN* 

100< LOJ 

22K LIN 

OM ENDAST EN J<N.lAL AN

vÄNes ERSÄTTES P3 AV 

ETT FAST I,(Jl'ST,4m 2,2K 

TILL J{R). 

+V - v 

PS 

VAAIJIElEL KÄt-SLIQ-ET PÅ 

PLIX - INGÅNG 

För att man skall få en fungerande förstär
kare av modulerna krävs också att man har ett 
passande nätaggregat till dem. Importören, 
Beckman Innoyation, har tagit fram såda na 
med toroidtransformatorer. Mätningarna är 
gjorda med sådana nätaggregat där inget 
annat sägs. 

För den större modulen , I LP 200, presente
rar vi grundliga mätdata medan den mindre, 
I LP 120, ges en något mera summerisk 
mätpresentation. Uppenbarligen är de båda 
mycket lika i de flesta avseenden och skiljer 
sig i stort bara åt när det gäller effektkapaci
tet. 

Det framgår av mätningarna att man väl 
får ut de effekter som utlovas. Dock ger inte 
det föreslagna nätaggregatet NA 201 den 
matningsspänning som krävs för att man skall 
kunna få 100 W i 8 ohm från ILP 200. Med 
den maximalt tillåtna matningsspänningen 
kommer man emellertid över 100 W-gränsen. 

Effektbandbredden är något låg i förhål
lande till många moderna förstärkares i dag, 
men värdena innebär inte i sig någon avgö
rande begränsning när det gäller I LP 200. 

Distorsionen intill klippgränsen är mycket 
låg, 0,02 % hos HY 200 och är alltså helt 
försumbar. Som allenarådande mått på för
stärkarens välljud är dock inte ett distorsions-

TAFE !.O\ITIOO 
UT IN P1 BAS 

SK.ÄFIMAC:E LEDAFES SKÄRM ÄR STFECKAD. 

CB3!:A\tERA ~A5 NBUJTNING 

Fig 2, Inkopplingsanvisning för förförstärkaren. Motstånden R I och R2 skall ha värdet 2 kohm 
för matningsspänningar mellan ± 25 och ± 50 V. För spänningar mellan ± 16 och ± 25 V behövs 
inga förkopplingsmotstånd. Angående volymkontrollens placering, se texten! 
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Fig I. Effektmodulen med kylfläns och 
endast fem anslutningar och den tillhö 
rande förförstärkarmodulen HY 5. 

värde särskilt lyckat. Vid samma nivå har vi 
mätt dirn 30. dynamisk intermodulation, en
ligt Orala m fl och fått fram ca I %. 

Hög transientdistorsion 
begränsar användbarheten 

Så höga värden på den dynamiska intermo
dulationen ser man , dessbättre, sä llan hos 
förstärkare i dag. Värdet tyd'er på att man 
internt i modulen använder långsamma kom
ponenter, kombinerat med hög motkoppling . 
Detta understryks också av de något knappa 
värdena på effektbandbredden . 

Försök har visat att hörbarhetsgränsen för 
transientdistorsion ligger vid ca 0.2 % och vi 
har här alltså hamnat betydligt högre. I 
lyssningsprov med olika musik har vi också 
klart kunnat konstatera en typisk grumlighet 
eller slöja, som kan hänföras till bristande 
tra nsien t behandl i ngsförmåga . 

Effektmodulerna är därmed inte att klassa 
in i den högre hi fi-skolan, men priset ligger 
också lågt med ca 300 kr för 100 W -modulen. 
Den "blurrighet" som ges av den dynamiska 
intermodulationen diskvalificerar den heller 
inte för användning i många sammanhang 
utanför den exklusivaste hi fi:n . ästa n un
dantagslöst lät alla transistoriserade stä rkare 

Mätresultat HY 120 
Uteffekt vid 1 kHz och begynnande 
klippning. Nätaggregat N A /22. 
1 8 ohm 63 W 
14 ohm 95 W 
Effektbandbredd vid 0,1 % harmonisk 
distorsion . 8 ohms last. 

12- 13000 Hz 
Brus på utgången vid kortsluten in

gång, vägt enligt lEe A. 
60 JLV 



Mätresultat HY 200 
Uteffekt vid I kHz och begynnande klippning. 
Vid max matningsspänning = ± 45 V. 

18 ohm 101 W 
14 ohm 143 W 

Med nätaggregat NA 20/ 
18 ohm 92 W 
14 ohm 132 W 

Kantvågssvar 

Kantvågssvar vid 10 kH z med last a v ~ ohm 
parallellt med I jlF. 

Småsignalba ndbredd vid I W i 8 ohm. 17-
31000 Hz 
Effektbandbredd vid O, I % harmonisk distor
sion . 8 ohms last. 14- 17000 Hz. 
Harmonisk distorsion vid nivån -I dB under 
klippgränsen och 1kHz. 
0,02 %. 

dB 
o 
I- . -

-10 
f- - --

-20 
-

-JO r-- --

-'O r-- -
-

-so 
-

-60 
~ - -

-70 
~. -

~ 111 - Frekyens 
-80 

~pektral fördelnIng av distorsionsprodukterna 
vid I kHz I dB under klippgränsen. 
Övergångsdistorsion 

Överst utsignal vid I kHz I W, underst 
utsignal från distorsionsbrygga . 
Dynamisk intermodulation eller transientdi
storsion plus statisk intermodulation mätt 
som dim 30 I dB under klippgräns. 
1, 1 %. 

dB 
Or-----,------------------------~ 

-10 

-20 

-JO 

-'O 

-so -

-60 

Spektrogra m över dim-mä tningen med 3, I ~ 
kHz 4-kantvåg och 15 kHz sinus. 

så här till för några år sedan, innan man 
började upptäcka vad som egentligen lät 
sämre eller rentav illa i en transistorförstär
kare i jämförelse med en rörförstärkare! 

Med sitt pris, sin tålighet och sin lätthanter
lighet är modulerna högst användbara som 
bruksförstärkare i många applikationer, där 
man behöver hög effekt till lågt pris men inte 
ställer de allra högsta kvalitetskrav. 

. Förförstärkare 
i lättskött modul 

l samband med effektrnodulerna säljs också 
en förförstärkarmodul, HY 5. Den innehåller 
två förstärkarsteg som kopplas efter varandra. 
Det första steget kan kopplas om för olika 
förstärkning och innehåller även frekvenskor
rektion enligt RIAA för nålmikrofon . 

Förstärkningen för första steget varierar 
mellan 30 och O dB för olika valda ingångs
känsligheter. Det andra steget ger en fast 20 
dB förstärkning och dessutom möjlighet till en 
enkel inkoppling av tonkontroller. 

Lämplig inkoppling av HY 5 framgår av 
schemat. Man föreslår där att volymkontrol
len skall placeras efter det andra förstärkar
steget, men gör man så får man orimlig låg 
signalkapacitet på ingångarna, för RIAA
ingången endast 29 m V före klippning. 

Vid samma förhållande har vi mätt upp ett 
vägt brus på 75 dB under 3 m V, som är den 
uppgivna ingångskänsligheten. Med volym
kontrollen placerad mellan de båda stegen 
skulle brusvärdet försämras en aning, men 
samtidigt skulle signalutrymmet på ingången 
nå mera realistiska proportioner! 

Om man vill vara extra omsorgsfull kan 
man anordna volymreglaget i form aven 
dubbel potentiometer, verkande både mellan 
och efter förstegen . En sådan lösning före
kommer i åtskilliga exklusivare förstärkare 
just för att man skall få en kombination av 
bästa utstyrningsegenskaper bch brus. 

Tonkontrollernas frekvens bestämmande 
element finns inuti kretsen, varför endast 
resistiva potentiometrar behöver anslutas för 
att man skall få bas- och diskantkontroller. 
Verkningsområdet för kontrollerna framgår 
av mätningarna. 

RIA A-stegets frekvenskompensation följer 
den ideala frekvenskurvan mycket väl över ca 
50 Hz, där man satt in ett mullerfilter som 
skär ej önskvärda lågfrekventa signaler. ~ 

Modulerna kan köpas 
från Beckman Innovation AB, Box 
171 16, 104 62 Stockholm, tel 08/ 
440050. 

HY /20 kostar 195 kr, HY 200 kostar 
295 kr och förförstärkaren HY 5 kostar 
75 kr . Nätdel NA /22 till HY /20 kostar 
285 kr och NA 20/ till HY 200 kostar 
285 kr. 
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Mätresultat HY 5 
Vid mätningarna har båda förstärkarstegen 
kopplats efter varandra och tonkontrollerna 
ställts i mittläge där ej annat anges. Matnings
spänning ± 25 V. 

lonkontrollernas verkningsområde. 

J 
5k lOk LOk SOk. 

79 .... 75 W slutsteg forts 

ingångskontakten till kortet. Till skillnad från 
det gamla steget behöver inte ingångskontak
ten vara isolerad från chassit. Orsaken till att 
två jordledningar har använts är, att i den 
skärmade ledningens jord (skärmen), skall 
endast signalström finnas för att man skall 
undvika brum. Alla styrströmmar från kortet 
går då via en separat ledning till kraftaggre
gatet. Det gör att man får en tyst och fin 
förstärkare. 

Om man t ex belastar med reaktiva laster, 
som ger höga strömmar i jordledningarna, 
kommer det inte att påverka signalen, vilket 
annars varit fallet med annat jordningsförfa
rande. 

Reducerad spänning 
vid premiärdriften 

När slutsteget tas i drift är det fördelaktigt 
att ha tillgång till en vridtransformator så att 
man sakta kan öka spänningen. Endast ett 
steg i taget bör kopplas in första gången. Tag 
bort säkringarna till det andra steget. Om en 

. vridtransformator inte finns till hands, kan 
man antingen chansa på att steget är rätt 
kopplat och slå på matningsspänningen eller 
också monterar man ett par motstånd, 220 
ohm/2 W, i serie med transformatorns sekun
därlindning vid anslutningarna till .likriktaren. 
Detta kommer att minska spänningen med ca 
16 V normalt. Kortets ström förbrukning är 
med ± 44 V in ca 85-90 mA. 
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I nspänning fö r klippning på utgången 
vid I kHz (m V effektivvärde) 

Inspän ning för klippning efter första 
steget vid l kHz (V effektivvärde) 

Förstärkning i första steget vid 
I kHz (dB) 

Brus på utgången vid kortsl~ten ingång. 
Vägt enl I EC A (/1- V effektiv värde) 

Signalbrusavstånd vid 3 mV in (dB) 

Dynamiskt område mellan klippning 
och brus (dB) 

Bandbredd (Hz) 

Avvikelser från ideala RIAA-kurvan på pick 
up-ingången. 

Med samtliga ingångar blir klippgränsen 

Modulerna utgör sammanfattningsvis ett 
intressant alternativ för den som behöver en 
förstärkare med mycket effekt och som dess
utom är mycket tillförlitlig och svår att sätta 
ur funktion. Priset för en stereoförstärkare 
med 2 x 100 W uteffekt , komplett med förför
stärkare och nätaggregat kommer att hamna 
i närheten av \ 000 kr, och det priset gör 
kanske att man i många applikationer kan 

Efter det att man har försäkrat sig om att 
kortet ä r korrekt skall effekttransistorernas 
tomgångsström ställas in till en ström av 
20-50 mA. Det lägre värdet är helt tillräck
ligt för att eliminera eventuell övergångsdi
storsion. Om man önskar göra en mera perfekt 
inställning, skall man påföra en signal om ca 
\5-20 kHz. Med en signal om ca 1-2 V i 8 
ohm påför man utgångssignalen till en distor
sionsbrygga (thd) och undersöker restproduk
terna på ett oscilloskop. Oscilloskopet skall 
vara x-y-kopplat och matat av nyttosignal 
resp restsignal. Man ställer nu in strömmen 
så, att man får en så jämn ellips som möjligt 
utan några spikar. Spikarna svarar nämligen 
mot övergångsdistorsion. För mycket ström 
kommer att visa sig genom att ellipsen får en 
krok ungefär mitt på. 

Minsta "offset"-spänning 
ger inte alltid lågt thd 

Efter detta skall man justera in offsetspän
ningen till noll på utgången med potentiome
tern P2 . Det är ju brukligt att justera ut
gången till noll volt ut, vilket ger minsta 
effektförlusterna i vila för slutsteget och ingen 
kon- "offset" i den anslutna högtalaren . 

Det är emellertid inte säkert att det ger den 
lägsta distorsionen' Den "offset"-spänning 
som bildas på utgången är ju ett resultat av 
obalans i bl a differentialtransistorerna . Vi 
vet, att för att få så låg distorsion som möjligt 
i different ialsteget skall vi ha en så perfekt 
balans som möjligt mellan transistorerna . 

Om man har tillgång till en distorsionsmät-

-

pick up mik tuner aux 

29 38 440 850 

0,23 0,27 1,15 1,40 

29 27 5 O 

150 170 65 65 

75 72 - -

95 94 \02 102 

- 24- 16- 5-
63000 63000 63000 

på utgången 23 V topp till topp eller 8, I V 
effektivvärde . Andra stegets förstärkning är 
konstant 20 dB för alla ingångar. 

leva med den höga dynamiska intermodula
tion som slutstegen ä r behäftade med. 

För övrigt är ju slutstegens användningsom
råde inte begränsat till ljudområdet: Spän
ningsomvandling, styrning och reglering av 
andra kraftelektroniska uppgifter borde även 
med gott resultat kunna lösas med lLP-modu
lerna! 

BH 

brygga kan man ställa in offsetspänningen 
med den genom att åte r igen påföra stärkaren 
en signal om ca 5 kHz och balansera ut 
signalen. Restprodukten minimeras sedan 
med offset-balanseringen. 

Förf har i vissa andra slu tsteg kunnat 
minimera distorsionen före apphcerad mot
koppling till storleksordningen 0,0 I % där 
distorsionen låg på 0,5 till O, I % vid balans på 
utgången. Det hela måste i detta fall bli en 
kompromiss och avvägning mellan distor
sionsminimering och "offset"-spänning ut och 
ett flertal faktorer måste tas med i beräknin
gen och avvägningarna, bl a "kon-offset" i 
högtala ren. 

Det kan ju här påpekas att de flesta, att inte 
säga alla, högtalare har en dynamisk offset 
som i viss mån är frekvensberoende men som 
till största delen skulle kunna kompenseras 
genom en väl vald offset från slutsteget. Den 
experimentsugne byggaren kan ju innefatta 
högtalaren i distorsionsmätningen vid balan
seringen av slutsteget. 

H ar man tur, kanske offsetspänningen har 
ett värde för minimum distorsion i slutsteget 
som koinciderar med rätt påförd offset
spänning för högtalaren. så att båda har 
minimal distorsion. Naturligtvis kan ju mot
satsen inträffa , men då kan man skifta faserna 
på högtalarledningarna under förutsättning 
att man inte är anhängare av den "absoluta 
fasen'". Efter dessa smärre inställningar skall 
slutsteget vara klart att tas i bruk. 

En lämplig förförstärkare kommer nu som 
nästa punkt. • 
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(Ju få en verkligt avancerad an-

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

I Luxor Professionai ingår 3 kompletta paket: 
2x 70 W FTC, pris ca 9.000:-. 2 x 50 W FTC, 
pris ca 6.600:-. 2x35 W FTC, pris ca 6,000:-. 
I samtliga paketpriser ingår även en elegant 
stereo möbel ! 

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

Irr!urn, .. I ",II',I.ll . : ld 

Luxor Professionai 2x70 W FTC 
SKIVSPELARE 938 1, 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 diskant kontroller. Omkopplare för bandkopienng. 

TUNER 7082T, högkänslig, FM mono/stereo 1 ,9/20 liV 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 iiI. 

STEREOMÖBEL 9585 (ej med på bilden) i äkta ädeiträfaner. 

LUXDR. 



Mikrodatorn som hobby 

Från utveeklingssystem 
till dator för Basie, - de/I2 
• Vi skall i detta avsnitt se hur man kan använda terminalpro
grammets funktioner i egna program. Ett spelprogram i Basic 
som använder grafisk presentation presenteras av vår mjukvaru
expert Tommy Bladh. 
• Ett schema for modifiering av färg-tv med spänningsforande 
chassi har utvecklats och beskrivs. 
• På maskinvarusidan har vi kommit till monteringen av 
EPROM -kortet. 
•• Terminalprogrammet VTP är ett speciellt 
program som styr processorn under interrupt, vilka 
genereras av PI A-kretsen för tangentbordet eller 
ACIA-kretsen för terminaldelen. När en tangent 
intrycks, kommer programmet att jämföra koden 
för den intryckta tangenten med en tabell för 
kontrollord. Finns ej denna tangents kod i tabellen, 
sänds tecknet till datorns ACIA $SOOS. De koder 
som ej sänds iväg utan direkt bea rbetas är Controi 
A, Controi B, Controi E, Control O och Controi P. 
Se tabell 2 på sid 68 i RT nr 1978, 10. 

Detta innebär att man från datorn kan sända ut 
kontrolltecken för att nytta cursorn till önskad plats 
på skärmen. Det finns även två ytterligare koder 
som man kan använda i egna program. Detta är 
$CB och $CC. $CB raderar en rad på skärmen, 
radnumret (0-23) måste dock först läggas in i 

Av ÅKE HOLM och TOMMY BLADH 

hexadecimal form ($00-$17) på adress $D3 F7. 
$CC är identisk med CB men placerar efter 
raderingen cursorn till början av den raderade 
raden . 

I vissa fall kan det vara bra att ha tillgång till en 
rutin som radera r hela bildskärmen. Detta önske
mål har tillgodosetts genom att den i terminalpro
grammet ingående subrutinen för detta placerats på 
adress $DCOO. Har man ett eget program där 
bildskärmen skall raderas, gör man en JSR till 
$DCOO, så är den saken ordnad. 

RGB-ingång på färg-TV 
utan kallt chassi 

På färg-tv med kallt chassi kan man ex vis 
använda den koppling som beskrevs i förra numret 
av RT. Vi har funnit att det finns ett tillbehör till 
Nordmendes mottagare som egentligen är avsett för 
tv-spel men som går utmärkt att använda även med 
denna tillämpning. Principschemat fö r Nordmendes 

adapter å terges i fig I . H ur den skall kopplas in 
framgår av den anvisning som medföljer adaptern. 

På en mottagare med ett chassi som ej är isolerat 
från nätet måste man använda optokopplare för att 
mata in rgb-signalerna. I fig 2 finns ett schema på 
hur detta lämpligast skall göras. Kopplingen är 
snarlik den i förra numret av RT med den skillnaden 
att transistorerna har ersatts av optokopplare från 
Hewlett-Packard . I fig 3 visas var man ska ll koppla 
in signalerna i dekodern. Schemat är hämtat från en 
Saba men kan appliceras på andra mottagare med 

. samma eller liknande dekoderkretsar. 
Det är svårt, att inte säga omöjligt, att ge en 

fullständig beskrivning av hur man modifierar alla 
typer av mottagare. Vi har därför bara inriktat oss 
på att ge en förklaring till hur det skall göras på en 
vanlig typ av färg-tv. Man får nog räkna med lite 
egna laborationer om man har en av annat fabrikat. 

Ett EPROM-kort 
för 18 K byte 

Det Eprom-kort som nu ska ll beskrivas är avsett 
att innehålla maximalt IS st EPROM av typ 270S 
(S x 1024 bitar). I dessa EPROM skall finnas 
program som man ofta använder och därför vill ha 
snabb tillgång till. Exempel på sådana program är 
Basic och en kombinerad editor-assembler. Princip
schemat för EPROM-kortet återges i fig 4. Funk
tionen är följande. De sex högsta adressbitarna 
avkodas med IC2, IC6 och IC7. Adressavkodningen 
är fast och sker till de adresser som angivits längst 
till höger på schemat. Från IC6 och IC7 går IS 
ledare ut ti1l1C9- IC26 och kopplar in dessa på sina 
respektive adresser. Via dioderna D l - D IS och 
omkopplarna SI och S2 kopplas signalen till ICI 
som i sin tur öppnar data bufferten ICS i rätt 
ögonblick. Med S I och S2 kan man koppla in de 
kretsar som man har monterade på kortet. 

Detta har vi gjort med tanke på att man kanske 
först testar sitt program i RAM på exempelvis 
adress $A400. Då måste EPROM-kortet vara 
urkopplat på den adressen. I annat fall får man 
kortslutning av dataledningarna. När programmet 
väl är provat och klart, programmerar man en 
EPROM och sätter in den i sin sockel på EPROM-

Fig 5. Kretskorte! for I ~ st EPROM typ 2708. För att inte göra figuren oläslig visar vi endast översidans ledningsmönster i forg och 
komponentplacermgen I svart. 
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RGB-Modul 
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Fig l. Principschemat fö r Nordmendes rgb-adapter fö r färg-tv 
med kallt chassi. 

Fig 3. Inkopplingen av rgb-signa
ler i en modern färg-tv. 
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Fig 2. Principschema för rgb-ingång med optokopplare. 
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Fig 6. Bilden visar Nordmendes rgb-adapter. 

Tabell l: 
Komponentförteckning 

till EP ROM-kortet: 
CI - 27.32 O. II'Ftantal 
C28-3 1 471'FI6Vellyt 
DI - 18 IN4148 
ICI 74LSI0 
10 CA-6308 
IC3 - 4 MC6885 el 6887 
IC5 74LS240 
IC6-7 74LS42 
IC8 7905 
RI 4,7 kl / 8W5 O/C 
SI-2 DIP-switch 9 el lO-pol 
I kretskort C A-6808 
I M3-mutter 
I skruv ECS 3 x 5 
2 kortutdragare 
I 14-pins IC-hållare 
5 16-pins IC-hållare 
I 20-pins lC-hållare 
18 24-pins IC-hållare 

Kompletta satser kan rekvireras från Ingen
jörsfirma CÅ-Elektronik AB, box 20 I O 135 02 
Tyresö. tel 08/74234 al . eller från Digitronie, 
box 127, 19401 Upplands Väsby. te l 0760/ 
836 70. En komplett sats utan EP ROM kostar 
548 kr inkl moms, 

kortet , i det här fallet ($A400) IC 16. Därefter 
inkopplas IC 16 med en av polerna på S I. 

IC3 och IC4 ä r bu ffert kret sar för de 10 adress led
ningarna till EPROM-kretsarna, lC2 ä r en förpro
grammerad PRO M för adressavkodningen , 

Kretskortet återges i fig 5. Komponenterna mon
teras enligt stycklistan. Använd sockla r till alla 
IC-kretsar, Alla lödningar skall göras på kortets 
undersida, 

När kretskorl€!t är monterat bö r man kontrollera 
det utan IC-kretsar (endast IC8), så att spä nning
arna + 5. -5 och + 12 volt finns på a ll a EPROM
,,'ckhr \ r nctta fallet. kan IC-kretsarna sä ttas på 

o 1 

2 3 

4 6 

Fig 7. Figuren 
anger vilka bi
tar i en cell 
som skall ett
ställas för att 
tända resp gra
fiska delfält. 

'~ 

,.1 

,c', . 
'-, '."'i 

... , "~c 

- -

Fig 8. Pil detta sätt byggs fortet upp. Figuren ger de 
första radernas vänstra minnesceller. 
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plats och kortet kan tagas i bruk. Observera att 
EPROM-kretsa rna skall sitta åt motsatt håll mot de 
övriga kretsa rna' 

I kommande nummer av RT skall vi beskriva en 
EPR O M -progra mmera re. 

Nu över till något annat: 

Apropå omslaget: 
Nöjsamt datorspel 

Videominnet som ingår i RT:s mikrodatorserie 
kan användas för presentation av text och grafiska 
symboler. Både i färg och svartvitt. I detta avsnitt 
skall vi ge tips på några sätt att manipulera med 
bild minnet. Som åskådningsexempel tjänar ett pro
gram skrivet i Basic. Programmet är resultatet av 
några experimentella timmar vid tangentbordet. 
Det gör därför inte anspråk på att vara annat än ett 
lekfullt försök att testa några av videominnets 
möjligheter . 

Basic-tolkare 
a nvänd i spelet 

Att använda högnivåspråket Basic ger både för
och nackdelar. Till fördelarna hör att programko
den blir kompakt och relativt lättläst. Språket 
innehåller ett antal matematiska och trigonomet
riska funktioner, vilka kommer väl till pass i vå rt 
experimentprogram. De inneboende editeringsfunk
tionerna underlättar också skrivandet. Till nackde
larna hör främst den långsamma programavverk
ningen. Ett program skrivet i assembler blir själv
klart snabbare än ett som skall interpreteras i 
körögonblicket. Bristen på snabbhet märks när 
rörelse skall simuleras samt då större fält snabbt 
skall förä ndras på skärmen. 

Programmet skrivs med blandning av 
VTP rutiner och direktaccess 

Från Basic-programmet skriver man i bild minnet 
dels via terminalprogrammet, VTP, dels med di
rektadresserande operationer . Via VTP kan cur
sorns position styras och text placeras valfritt över 
bilden med hög hastighet (480 tecken per sekund). 
Vidare kan raderingsfunktioner styras med spe
ciella kontrolltecken . 

Demonstrationsprogrammet består i att man från 
ett fort skjuter med en kanon mot en stridsvagn. 
Avståndet mellan fortet och stridsvagnen kalkyleras 
med tillskott från slumptalsgeneratorn RND. 
Skottlängd och projektilbana beräknas med hjälp av 
ekvationerna fö r kastk urvan (funnen i ELFYMA). 
Däri ingår bl a utgångshastighet för projektilen och 
elevation. Höjdvinkeln frågar programmet efter. 
Utgå ngshastigheten är satt till 500 m/s. I spelreg
lerna gäller att stridsvagnen räknas som förstörd om 
neds laget är inom 300 m. Träff inom 500-300 
meter ifrå n får till resultat att stridsvagnsföraren 
kör sitt fordon I 000 m närmare fortet. 

På framsidan i detta nummer av RT kan man se 
hur spektaklet tar sig ut på en färgmonitot. 

Programmets uppbyggnad 
i stegvisa operationer 

Eftersom avsikten med denna redogörelse inte är 
att beskriva hur man programmerar i Basic skall vi 
koncentrera oss på de avsnitt i programmet som 
manipulerar i videominnet. De operationer som kan 
va ra av in t resse är: 
I. Normalisering av bildminnesadressen och rade
ring av skärmen. 
2. Utläggning av ett violett fort och en grön 
gräsmatta. 
3. Utläggning aven gul stridsvagn på ett avstånd 
proportionellt mot ett slumpgenererat verkligt av-

stånd. 
4. Utskrift av rubriker och initialdata. 
5. Plottning aven projektilbana. 
6. Uppdatering av data på skärmen. 
7. Förflyttning av stridsvagnen. 

Med normalisering av bildminnesadressen menas 
att man ser till att lägsta minnesadress motsvarar 
positionen i övre vänstra hörnan på skärmen. Varje 
gång VTP programmet scrollar, dvs fl yttar all text 
en rad uppåt för att få in en ny rad längst ned, 
förändras adressambandet minne/ bild. Samtidigt 
med normaliseringen är det lämpligt att radera hela 
skärmen. Båda dessa funktioner utför VTP om man 
skickar koden control-E till det. I Basic får man lov 
att ange koden som ett decimalt tal åt funktionen 
CHR$. Exempel: 4010 PRI NT CHR$(5). 

är Basic skall direktadressera används funktio
nen POKE (adress. värde). Både adress och värde 
kan utgöras av konstanter, variabler eller uttryck . 
Gemensamt är dock att de båda argumenten skall 
anta positiva heltalsvärden. Adressområdet ä r det
samma som för mikrodatorn, dvs 0-65536. Värdet 
som skall lagras i den av adressdelen utpekade 
cellen begränsas till åtta bitar. Värdeomfånget är 
således 03255. Exempel: sk riv mellanslag på adress 
$AOOO. 5000 POKE (40960, 32). 

För omvandling från ASCII till decimalt finns 
funktionen ASC$ . För radadresserna på skärmen 
kan det dock vara lämpligt med en tabell i både 
hexadecimal och decimal form. Denna finns i rabell 
2. Låt oss nu rita ett violett fort från rad 16 
(53888) och nedåt på skärmen. Fortet ligger över 
fyra rader. På va rje rad behövs sju tecken. Varje 
tecken har sin betydelse: I Kontrollord. Ger grafisk 
mod och violett färg. 2-6 Grafiska tecken i fortet. 
7 Återgå till normal teckenrepresentation . 

I RT nr JO och J J visades principerna för 
uppbyggning av fä rger och grafiska fält. Här nöjer 
vi oss därför med att säga att kontrollordet för 
grafiska violetta fält är $D5 (213). Genom att 
ettställa lämpliga bitar i efterföljande ord, se fig 7. 
kan vi bilda grafiska fält. Bit 5 måste alltid vara 
ettställd. 

Vårt fort byggs sedan upp av lämpliga bitkombi
nationer. I fig 8 syns de två första radernas två 
vänstra minnesceller. "Skottgluggarna" är ganska 
effektfulla och uppstår genom utelämnade bitposi
tioner. I programmet återfi nner vi koden för bildan
det av fortet på raderna 4000-4165 . Med ett par 
nästlade loopar hämtas fyra poster om vardera åtta 
tecken upp. Varje post innehåller som första data en 
bildminnesadress. Övriga är kontrollo rd och gra
fiska data. Alla data är förbestämda och ligger 
lagrade i satserna 4130-4 165. 

På rad 4030 hämtas adressen först upp till 
variabeln Fl. Därefter hämtas de efterföljande sju 
orden upp i fältet W på rad 4040-4060. Kvar blir 
sedan endast att lägga ut dem på skärmen. Detta 
görs på raderna 4080-4100. Observera, hur adress
delen i POKE ökas från den upphämtade i Fl till 
slutvärdet sex positioner längre högerut på raden' 
Detta förlopp sker över alla fyra raderna på 
skärmen genom FOR-NEXT loopen över raderna 
4020-4105. 

Den gröna gräsmattan ritas med en loop som bara 
stegar en adress från vänster till höger i 39 steg. 
Detta är satserna 4200- 4240. Kontrollordet för 
grönsättning är lagrat genom programsatsen 4070. 
Den borde egentligen ha radnummer 4205, efter
som den hör till "gräsmatte"-rutinen. 

Efter detta skall stridsvagnen utplaceras . Om 
elevationsvinkeln 45° insätts i ekvationen för kast
kurvan fås maximala skjutavståndet. Divideras 

Tabell 2: Adressamband efter 8 $D140 53568 

normalisering av videominnet 9 $D168 53608 
lO $D190 53648 

Rad Första adress 3 $D078 53368 11 $DIB8 53688 
Hex Dec 4 $DOAO 53 408 12 $DIEO 53728 

O $DOOO 53248 5 $DOC8 53448 13 $D208 53768 
I $D028 53288 6 $DOFO 53488 14 $D230 53808 
2 $D050 53328 7 $D118 53528 15 $D258 53848 
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detta sedan med tillgängliga positioner på raden får 
man en skalfaktor. Den används vid utplaceringen 
av stridsvagnen samt vid plottningen av projek tilba
nan. Efter att skärmposi tionen för st ridsvagnen 
uträknats (4290-4300) hämtas dess teckenrepre
sentation (4410-4420) in till fältet W2 (4310-
4330). Därefter skriver subrutinen 4340-4360 ut 
den i bildminneI. Stridsvagnen ligger på två rader 
med sex tecken på varje rad . 

Även i höjdled behövs en skalfaktor (S2). I 
programmet blev de båda skalfaktorerna 800. En 
ruta på skärmen motsvaras av ett verkligt värde på 
800 meter. 

Rubriker och initialdata skrivs ut på skärmen 
med satserna 4440-4500. Först läggs cursorn i övre 
vänstra hörnet med control- L. Detta motsvaras av 
CHR$( 12) . Sedan sker ett par line-feed med 
CH R$( I O). Det senare raderar även eventuellt 
skräp på dessa rader. Satserna 4460-4470 skriver 
texten i rubriken. Sedan ger sats 4480 de numeriska 
vä rdena under rätt delrubrik . Sist parkeras cursorn 
ånyo i vänstra hörnan (4490). 

Rutinen för att flytta en kula i bana över skärmen 
ligger mellan satserna 4650-4730. Inmatad höjd
vinkel räknas först om till radianer. Skottlängden 
beräknas därefter (X2). I beräkninga rna för höjd
position (Y) och horisontalläge (X) ingår tiden som 
styrande variabel. Ett nytt läge uträknas var 7:e 
sekund. Höjden beräknas med ekvationen: 
y= VO"r"sin (aj - A"r"r/2 (sats 4650). Horisontal
positionen kan i sin tur beräknas: X= VO"r"cos (aj 
(sats 4660). Där VO är utgångshastigheten i m/s, r 
är tiden i sekunder, A är jordaccelerationen samt a 
är höjdvinkeln . Efter division med skalfaktorerna 
vet vi på vilken rad relativt utgångspunkten som 
kulan hamnar. Vi vet även (X) hur långt in på raden 
dess position är. Vad som återstår är därför bara att 
från utgångsradens adress subtrahera antal rader" 
antal tecken per rad samt addera horisontalvärdet. 
Detta utförs med satsen 4690. 

Innan kulan inskrives i en ny cell i minnet måste 
föregående läge raderas . Detta sker på rad 4700. 
Plottningen abryts innan kulan träffat symbolen för 
stridsvagnen. På grund av symbolernas oproportio
nella storlekar motsvaras en träff på skärmen 
troligen inte aven i "verkligheten". 

Satserna 4790-4810 gör att kulan i sin sista 
position förvandlas till textsträngen " POFF". Efter 
en tidsfördröjning (4820-4830) raderas tecknen 
( 4840-4860). 

Efter varje avslutat skott uppdateras värdena 
under rubrikerna . Detta görs över VTP på raderna 
4750-4780. Cursorn flyttas först till vänstra hör
nan med CHR$( 12) . Sedan positioneras den på rätt 
rad med ett antal control- W tecken . Dessa skrivs 
som CH R$(23 ) och medför ingen påverkan på de 
rader som förbistegas. Slutligen fyller en vanlig 
PRI T-sats (4780) i de nya värdena. 

Med satserna 5330-5420 kan stridsvagnen flyt
tas närmare fortet. Varje grafiskt tecken ersätts 
först med en blank. Därefter läggs det ut igen i sin 
nya position . Observera, hur kon t rollorde t CH R$ 
(200) i skrivsatsen 5330 får efterföljande text 
"STRIDSVAG EN KÖR FRAMÅT" att blinka 
på skärmen. 

För att inte göra en lång beskrivning längre 
avslutas den här. Den som är intresserad kan säkert 
hitta hur man skriver det "PANG'" i blå storskrift 
som syns på första sidan. Dä ri kan även ses att ett 
grafiskt fält bör raderas från höger mot vänster. 
Orsaken är kotrolltecknet som vi lagt i början på 
raden. Slår man ihjäl det först, förvandlas de 
efterföljande grafiska fälten till vanliga ASC II 
tecken' • 

16 $D280 53888 
17 $D2A8 5J 928 
18 $D2DO 53968 
19 $D2F8 54008 
20 $D320 54048 
21 $D348 54088 
22 $D370 54 128 
23 $D398 54 168 



Tabell 3: Programlista 
över spelprogrammet 

PAGE 001 FORTET • SA ' o 

0 100 REM PRO(iRAM FöR ATT DEMONSTRERA 
0110 REM DE GRAFISKA Mö')LlGHETERNA P" 
0120 REM CA-ELEKTRONIKS VIDEOMINNE 
o 130 REM 6806. AV TOMMY BLADH . 
0200 DIM W(21),1-I0(3).W1(63) 
0210 VQ=SOO 
0220 A=9.81 
0230 81=53248 
0240 81=30 
0250 $2=800 
0260 H2=VO*VQ 
0270 S3=800 
0280 OlM W2(12) 
0290 X2=Q 
0300 REM R I TA upp FORTET 
0310 GOSUB 4000 
0320 REM RITA GRÄSMATTAN 
0330 GOSUB 4200 
0340 REM STÄLL STRIDSVAGNEN PÅ ETT NA-
0350 REM GOT SLUMPMÄSSIGT AVSTÅND. 
0360 GOSuB 4260 
0305 REM PREPARERA "PANG" 
0366 GOSUB 5240 
0370 REM SKRIV RUBRIK OM PARAMETRAR 
0380 GOSUB 4440 
0390 REM FRÅGA OM ELEVATIONS VINKEL 
0400 GOSUS 4520 
0405 REM SKRIV PANG. TAG BORT PANG 
0408 GOSUB 4900 
0410 REM BER!\KNA X, Y KOORDINATER 
0420 GOSUB 4550 
0430 REM SKRIV UT NYA DATA 
0440 GOSUB 4750 
0450 REM UTVARDERA RESULTATET 
0460 W1=D9-X2 
0470 W1=ABS(Wl) 
0480 IF Wl >SOO THEN 390 
0490 I F W 1 >300 THEN 520 
0500 GOSUB 5440 
0510 STOP 
0520 GOSUB 5330 
(/530 REM NYA PARAMETRAR 
O!')40 (jOSJ JS 4440 
0550 GOTO 390 
4000 REM RITA FORTET 
4010 PR I NT CHR$(5) 
4020 FOR 1=1 TO 4 
4030 READ Fl 
4040 FOR ,J=1 TO 7 
4050 READ W(,J) 
4060 NEXT ,J 
4070 POKE( 54048.210) 
4080 FOR • ..1= 1 TO 7 
4090 POKE( Fl+.J-l.WC.J» 
4100 NEXT ,J 
4105 NEXT I 
4110 RETURN 
4120 REM KOD FöR VIOLETT FORT 

PAGE 002 FORTET • SA : o 

4 130 
4135 
4 140 
4 145 
41 50 
4 155 

DAT A 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 
DATA 

5 388 8 . 2 13 .1 25. 125. 125.125.53 
199 
53928.213. 1 19 .11 9. 11 9.119.53 
199 
53968.2 13 .11 9. 11 9 .11 9. 11 9 . 5 3 
199 

4160 DATA 54008.213.125.55.35.125 . 53 
4 165 DATA 199 
4 170 REM 
4200 REM RITA UPP EN GRöN "GR!\SMATTA" 
4210 FOR I ~I TO 39 
4220 POKE ( 5 4 0 4 9+1-1.35) 
4230 NEX T I 
4240 RETURN 
4250 REM 
4260 REM GENERERA ETT SLUMPMÄSS I GT 
4270 REM AVST ÅND. SKALA NED OCH 
4280 REM RI TA upp STRIDSVAGNEN . 
4290 D9=I NT ( RND*10000)+15000 
4300 08=INT(D9/800) 
4310 FOR 1= 1 TO 12 
4320 READ W2( I) 
4330 NEXT I 
4334 07=08 
4335 GOSUB 4340 
4336 RETURN 
4340 FOR 1= 1 TO 2 
434 2 FOR .. J = 1 TO 6 
4344 POKE ( 5396$+07+( I-l )*40+,J-l.w2(6*( I-l ) + ,J» 
4350 NEXT .) 
4355 NEXT I 
4360 RETURN 
4390 READ W(,J) 
4400 REM KOD FöR STRIDSVAGNEN 
4410 DATA 2 11 .96.112. 120. 124.52 
4420 DATA 2 1 1.32.32.126.47.125 
4430 REM 
4440 REM RUBR I K OM PARAMETRAR 
4450 PRINT CHR$ (12) ; CHR$ (10); CHR$ (10); CHR$( 10) 
4460 PR I NT "AVSTÅND SKOTT LÄNGD 
4 4 70 PRINT "SKOTT KVAR" 
4480 PRINT D9;TAB(II);X2;TAB(26);SI 
4490 PRINT CHR$ ( 12) 
4500 RETURN 
4510 REM FRAGA OM V I NKEL 
4520 PRINT CHR$( 12) ; CHR$(23); "Hö,JDVINKEL 
4530 INPUT E 4 
4540 RETURN 

4 550 REM PL OTTA X, Y 
4560 REM 
4570 E5 =E4*3 .14159265 1180 
4580 K2=S IN ( ES) 
4 590 K3=COS< E5) 
4600 X2=H2*K2* K3*2/A 
4610 X2=I NT(X2) 
4620 REM PLOTTA 
4625 P5=5 384 8 
4630 T=O 

PAGE 003 FORTET . SA : O 

4640 T=T+7 
4650 Y=VO*T*K2-A*T*T/2 
4660 X=VO*T*K3 
4670 Y=INT(Y/S2) 
4680 X=INT(X/S3) 
46'~O P4=53889-40*Y+X 
4695 IF P4>53967 THEN RETURN 
4700 POKE( P5,32) 
4710 POKEC P4,166) 
4720 P5=P4 
4730 GOTO 4640 
4740 REM 
4750 REM SKRIV SKOTTLÄNGD.SKOTT KVAR 
4760 PRINT CHR$ (12); CHR$ (23); CHR$ (23); CHR$ (23); 
4765 PRINT CHR$(23) 
4770 31=81-1 
4780 PRINT D9;TAB( l U;X2;TABC26>;Sl 
4790 FOR 1=1 TO 4 
4800 POKE( PS+I-l.ASC(MID$("PtJFF".I.l») 
4810 NEXT I 
4820 FOR 1=1 TO 70 
4830 NEXT I 
4:340 FOR 1=1 TO 4 
4850 POKE ( P5·H -1 • 32 ) 
4860 NEXT l 
4870 PRINT CHR$( 12) 
4880 RETURN 
4890 REM 
4900 REM SKRIV G~AFISK "PANG ! " 
4910 .j2=0 
4920 FOR 1= 1 TO 3 
4930 FOR • ..1=1 TO 21 
4 9 40 ,J2=,J2+ 1 
4950 POKE( WOCI)+.j-l.Wl(,.J2» 
4960 NEXT . ..1 
4970 NEXT I 
4980 REM 
4990 REM LÅT PANG ST Å NÅGRA SEK. 
5000 FOR 1= 1 TO 75 
5010 NEXT r 
5020 REM RADERA "PANG" 
5030 FOR 1=1 TO 3 
5040 WI=WO( l) 
5050 FOR . ..1=21 TO 1 STEP -I 
5060 POKE( W1+,J-l.32) 
5070 NEXT <' 5080 NEXT l 
5090 RETURN 
5100 REM KOD FöR PANG 
5110 DATA 53608.214.55.35.35.52.56.35 
5120 DATA 4 1 .48.117.32.32.53.54.35.35 
5130 DATA 32.32.32.58 . 199 
5140 DATA 53648.214.61.44.44.33.61.44 
5150 DATA 44.53.53.41. 4 8.53.53.40.44 
5160 DATA 4 $ . 32 . 32.53.199 
5170 DATA 53688,214, 53,32,32,32,53,32 
5180 DATA 32.53.53.32.34.53.101.112. 1 12 
5190 DATA 37.32 . 32 . 52. 199 

PAGE 004 FORTET • SA : o 

5200 REM 
52 10 DATA 53608,5364 8,53688 
5220 REM 
5230 REM LÄS I N PANG I VAR IABELFALT 
524 0 ,)2=0 
5250 FOR 1= 1 TO 3 
5260 READ WO ( l ) 
5270 F OR .)= 1 TO 2 1 
5275 J2= .. J2+ 1 
5280 READ Wl (,J2) 
5290 NE XT .) 
5300 NE XT I 
53 10 RETURN 
5320 REM 
5330 FR I NT CHR$ (200) ; "STRIDSVAGNEN KöR FRAMMÅT" 
5350 0 9=09-1000 
5355 D7= INT ( 09/$OO ) 
5360 FOR 1= 1 TO 2 
5370 FOR .)= 1 TO 6 
5380 POKE ( 53968+08 +40*( I -l )+ ... /- 1. 32) 
5390 POKE ( 5396 8 +D7 +40 * ( I - l ) +.j- l.W2(6* ( I - l ) + ,J» 
5400 NEXT ,J 
54 10 NEXT l 
5420 RETURN 
5430 REM 
5440 FRINT "STR I DSVAGNEN FöRSTö RD " 
5450 REM 
9999 END 

"Skydda Europa 
mot fo,rgbildrör 
från Östern" 

•• Med en omsättning på nästan 18 
Mkr per år och en personal kader om ca 
150 000 anställda ser de europeiska till
verkarna av färg-TV-bildrör med oro på 
den japanska expansionen, som stadigt 
ökar på Europamarknaderna - jfr också 
den nya finska Valco-anläggningen, som 
licenstillverkar Hitachi-bildrör och alltså 
"bakvägen" hjälper upp statistiken, som 
f n utvisar, att av I 00 sålda mottagare i 
vår världsdel (= inom EG) 47 har främ
mande bildrör, där 33 är japanska. Bild
röret representerar mer än en tredjedel av 
mottagarens värde. 

Det är EECA , European Electronic 
Components Manufacturers Assn, som 
anser att EG-kommissionen och regering
arna i tid måste se upp med hotet mot 
branschen, vilket ju sedan gammalt också 
anses "tidsinställt" i och med PAL-paten
tets utlöpande. 

Utöver anläggningen i Finland, som 
RT skildrar på annan plats, har japanska 
intressen fabriker också i Italien och 
England. Avtal har dessutom ingåtts med 
Sovjetunionen om att Nippon Electric, 
NEC, skall uppföra en fabrik där för en 
årsproduktion om 1,5 miljoner bildrör. 
Kontraktet är värt 286 Mkr. 

Också franska RT A får bygga en 
anläggning för TV -bildrör i Sovjet, men 
man hade hoppats på långt större utdel
ning av de ivrigt vidmakthållna vänskaps
och utvecklingsrelationerna man har med 
Sovjet sedan 1960-talet. Det franska 
kontraktet är "bara" värt 110 Mkr, upp
ger Veckans affärer. 

Den finska Valco-anläggningen går f ö 
mot ett allt högre kapacitetsutnyttjande 
och enligt VD, diplomingenjör Lauri 
Saari, har man nu efter en intrimnings
period och en del mindre missöden i 
produktionen nått högre än väntat i 
kvalitetshänseende. De första verkliga 
produktionsserierna kom i gång under 
augusti och nu, fyra månader senare, är 
driften i stort sett problemfri. 

F ö bör de svenska och finska elektro
nikindustrierna samarbeta i framtiden, 
säger en utredning från de båda länder
nas industridepartement. Underlaget har 
givits de ekonomiska samarbetsdelegatio
nerna. Det är dock inte fråga om militär
elektronik, heter det. • 
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•• Laos är i DX-sammanhang nå
got av ett "udda" land. Genom fre
kvensval till företrädesvis låga fre
kvenser hörs stationer i detta land i 
stort sett endast under månaderna 
december - januari. Radioverksam
heten är här uppbyggd med bistånd 
från länderna ingående i Colombopla
nen, t ex Nya Zeeland, V-Tyskland , 
England och Australien. Samtliga har 
bestått materiellt och tekniskt bistånd . 

Säkraste hörigheten i detta land är 
huvudstaden Vientiane. Förra sä
songen loggades 25 kW-sändaren på 
7 145 kHz. Man sände ett halvtim
meslångt nyhetsprogram på bl a eng
elska kl 14.30 SNT. Uppenbarligen 
var dessa sändningar avsedda för ut
landslyssnare. Några QSL dök t o m 
upp, ehuru i total avsaknad av tek
niska detaljer. Senare ändrade man 
frekvens till 7070 kHz, gled ännu 
senare upp till 7 108 kHz och nuva
rande QRG är okänd men bör vara i 
området 7 100-7 150 kHz. Adressen 
är helt enkelt Radiodiffusion Natio
nale, P B 310, Vientiane, Laos. 

Ute i provinsstäderna finns också i 

DX
ING 
Stig Adolfsson 
rapporterar 

Sverige hörbara sändare. Vanligast 
förra säsongen var Radio Savannak
het på 7385 kHz, strax före c10se 
down vid 15-tiden. För att undvika 
störningar från Radio Peking har man 
nu bytt frekvens och i skrivande stund 
är deras nya QRG okänd. Sändaren i 
Savannakhet är på 3 kW . 

Radio Houa Phan hörs mera sällan . 
Frekvenserna är 6 203 och 4 223 kHz. 
"On the air"-tiderna är 11.25-12.30 
samt 13 .55 -15.30 SNT. Inga QSL är 
kända och tillfällena då den hörs 
belöper sig till 2 ä. 3 gånger årligen. 

På 6676 kHz har en hittills oiden
tifierad laotisk station hörts fram till 
stängningsdags vid 15-tiden. Det kan 
möjligen röra sig om Radio Xieng
houang eller Radio Luang Prabang. 
Bägge lär ha I kW i antennen. -
Några andra stationer från Laos har 
inte avlyssnats här. Ministeriet i Vien
tiane tycks inte ha någon aning om var 
och när de regiona la stationerna sän
der . Dessa i sin tur iakttar inga ITU
regler beträffande frekvensall.okering. 
Å andra sidan stör de inte mycket 

Laos, Sydöstasien: 
,Kort hörbarhet här 
Vietnams "eterkri g" 

heller, åtminstone inte i denna del av 
världen. 

Efter-sirener 
var CIA-röster 

I orostider dyker alltid en massa 
propagandasändare upp i etern. Klas
siska exempel härpå är brittiska un
derrättelsetjänstens sändningar på 
tyska under andra världskriget, To
kyos Ros m n . - Strax efter "eld 
upphör"-avtalet i Pa ris gav Henry 
Kissinger ordet om att CIA, den ame
rikanska underrättelsetjänsten, skulle 
starta "gråa" radiosändningar i Viet
nam . Samtliga sändare kom att rikta 
sina sändningar till olika stammar i 
Vietnam och Kambodja. Sta tionerna 
kallade sig "Voice of the Southern 
Nam Bo", "Voice of the Sacred 
Sword" samt "Mother Vietnam". Stu
dior sattes upp i en fallfärdig byggnad 
vid Hong Tap Tu Street No 7 i Saigon . 
I CIA-kretsar kallades hela etablisse
mentet "House 7". Beteckningen 
"gråa" radiostationer avsåg att statio
nerna i sin propaganda gav sken av att 

vara icke-kommunistiska och rege
ringsoberoende. Totalt opererade man 
på sju frekvenser. Mest framgångsrik 
blev "Mother Vietnam". Med sin nos
talgiska musik och kvinnliga radiopra
tares mjuka förföriska öster riktade 
" Mother Vietnam" sina sändningar 
till de nordvietnamesiska styrkorna i 
träskområdena vid Mekongnoden. 
Ständigt blev den nordvietnamesiske 
solda ten påmind om allt han lämnat i 
sitt hemland; den lugna tillvaron med 
familjen, skördarna på risfälten, sam
va ron i byarna etc. Skickligt doldes det 
politiska budskapet i sändningarna, 
djupt begravt i sentimentalitet. Den 
mest kända av de två kvinnliga radio
pratarna var en mycket vacker, sofis
tikerad vietnamesiska vid namn Mai 
Lon. Hon hade studerat rundradio i 
USA och hennes far var en högt 
uppsatt regeringstjänsteman i Thai
land. Mai Lons sensuella röst blev 
oerhört populär ute bland soldaterna 
och lika omtyckt var hon bland de 
amerikaner som besökte "House 
T'. 

Föreståndaren för radioverksamhe-

RAD SER I RT 1971, nr 9, visades hur diagrammen ska tolkas . Diagrammet 
över brusfältsstyrkan anger den fältstyrkenivå i dB över I uV / m 
radiobruset förväntas överstiga högst 10% av tiden. Bandbredden 
antas vara 3 kHz, men kurvorna kan lätt omräknas till annan 
bandbredd om 10 log B/ 3 adderas till avläst värde. B är önskad 
bandbredd i kHz. December 1978 
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Blaupunkt CR 2001 D 
Bandspelardelen: Dolby brusreducering, Auto-reverse, 
reverseringstangent, Auto-eject, Auto-replay. 
Radiodelen: 5 snabbtangenter på UKV / MV, muting, 
ASU störätare. 

Blaupunkt CR 2000: Samma som eR 2001 D 
men utan Dolby och snabbtangenter. 

Big Booster Sound! 
Två nya Equalizer-Boosters - BEA 100 och BEA 200. 
Reglerbar ljudstyrka fram/bak, fem reglage för individuell 
korrigering av frekvenskurvan . BEA 200 har dessutom 
frånkopplingsbar eko-synthesizer som ger extra djup
verkan och rymd åt ljudet. I programmet ingår också en 
ren Booster - Blaupunkt 215 - som ger 2 x 15 W vid 
l 070 distorsion. Samt nya, effekttåliga högtalare. 

eBLAUPUNKT 
BOSCH gruppen 
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Bygg själv 

Fem elektroniska 
speltämingar 

Ett elektroniskt 
tärningsspel med 
fem funktioner 
som det här är 
lätt att bygga 
ilwp. Man spelar 
då Yatzy, For
tuna eller Craps 
m fl spel, vilka 
kräver mera än 
en speltärning. 

roar med Yatzy, 
Fortuna och Craps 
•• En elektronisk Yatzy är vad många 
frågat efter sedan den elektroniska tärningen 
publicerades i RT 1978 nr 617. Denna Yatzy, 
som alltså innehåller fem elektroniska tär
ningar, lämpar sig som självbygge för såväl 
nybörjare som erfarna elektronikbyggare. 
Varför inte bygga den som en julklapp och 
överraska de övriga i familjen? Den kommer 

att roa barn, vuxna och familjens vänner. Ett 
riktigt trevligt familjespel som också kan 
användas till Monopol och liknande samt 
tärningsspel som t ex Fortuna och Craps. 
Dessa förklaras senare i texten . 

Denna elektroniska Yatzy bygger på den 
tidigare publicerade tärningen. Yatzyn ger 
fler fördelar än vad fem separat byggda 

Av BERNT LINDGREN 

tärningar skulle ge. Dessutom blir Yatzyn 
något billigare med en komponentkostnad 
runt 150 kr. Priset är beräknat på endast 
elektronikkomponenter plus kretskort. Sedan 
tillkommer tryckknappar och låda mm. 

Dessutom vill författaren att några bet y
{jande funktioner skall finnas med för att 
Yatzyn skall fungera på ett riktigt sätt; bl a ~ 

+ Yatzy + + 

Fig J. Kopplingsschema för 
Yatzy. 

e, 

e2 
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överträffad! 

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

FÖR RENASTE LJUD! 
BASF Grön har 

...... ~ .. det lägsta bruset 
av alla kassetter 
avsedda får järn
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 för att ta emot 
och registrera mycket kraftiga partier 
utan ljudförvrängning. 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! 

BASF 
BASF Svenska AB, 
Box 53008, 400 14 Göteborg. Tel. 031-8132 60. 

SÄKERHETS MEKANIK 
FÖR SÄKER DRJFI'. 

För att musik 
från kassett ska 
låta bra krävs ock
så perfekt meka
nik. BASF har 
- för 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 förbi ton
huvudet. Ett säkert skydd för att du 
ska få njuta av den musik du tycker om! 

r---------BA~Fii;~:j~:t~;k!-------:~~l 
I Jag vill gärna veta mer om BASF Namn: ............ .... ...... ............... Ålder: .. .... ..... I 
I HiFi - Recievers, Stereodäck, I I Högtalare och Kassetter. Adress: .. ..... .. .. ........ ... ............ ...... ...... ..... .... .... I 

Postnr: .. ..... ......... .. Postadr: ......... ..... ........... . 
I I ---------------------------------------
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Bygg själv 

Fif.: 2. Der iirre J..or(e ( ~ l1/ u nHe r I ,J..a/u 1:1 . 

Fig 3. Komponenternas placering pa det övre 
kretskortet. 

Fig 5. AomponenrernlH placering pa det undre kor
tet. Det kommer atl hänga i lödpunkterna för 
strömbrytarna. 
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stoppfunktion av resp tärning med återställ
ning . Yatzyns konstruktion har utmynnat i II 
IC-kretsar, 40 lysdioder och ett antal mot
stånd och kondensatorer . Den är av praktiska 
skäl uppbyggd på två kretskort. Som tidigare 
nämnts drar SN74LS-serien lite ström och är 
generellt sett billigare än SN74-serien. För
fattaren var dock tvungen att använda en 
krets ur SN74-serien , nämligen SN74118 
(hex set-reset latches) , som är en lC-krets 
med sex låskretsar och återställning. Den 
saknar motsvarighet i SN74LS-serien och 
strömförbruklningen är ca 180 mA. 

Den elektriska funktionen är i stort sett 
densamma som i den tidigare beskrivna tär
ningen. Skillnaden är dock bl a att här använts 
en enda oscillator (ICla och IClb) för samt
liga räknare. För att det hela skall fungera 
slumpmässigt har författaren gjort en tidför
dröjning (R4 och C3 - R7 och C6). Dessa 
står i förhållande till oscillatorafrekvensen 
som måste väljas mycket högre än i den 
tidigare tärningen. Om man t ex minskar 
oscillatorfrekvensen måste man öka tidför
dröjningen hos RC-näten för att slumpmäs
siga resultat skall uppnås. Dessutom skulle 
kondensatorerna bli mycket större och dyrare. 

IC4a - 4e är låsgrindar, till för att låsa 
12a-2d. IC2a-2d är tre ingångars NOR
kretsar som skall användas för att koppla ihop 
de tre funktionerna utan att de inbördes 
elektriskt sett påverkar varandra . 

Om man vill spara något av tärningskasten, 
trycker man in den eller de tryckknappar som 
gäller för respektive tärning (S2-S6) . Detta 
indikeras med lysdioderna (DI-D5) . För att 
upphäva stoppfunktionen trycker man in S7 
och då skall de lysdioder som var tända 
slockna (DI-D5). 

Yatzyns uppbyggnad 
Yatzyn är monterad i en ny typ av låda, där 

man inte behöver några skruvar för att sätta 
ihop den. Lådan har en form av snäppfastsätt
ning, vilket underlättar batteribyten. 

Kretskorten är inte heller fastskruvade , 
utan det ena kretskortet är fastlött direkt på 
tryckknapparna. Detta underlättar bl a mon
teringen och man slipper dra flera trådar till 
tryckknapparna. Dessa är upptagna i kompo
nentförteckningen och är utvalda för att deras 
längd är av viss betydelse, eftersom monte
ringen av kretskorten skall vara så exakt som 
möjligt. Se jig 8. 

När man skall rita måttskissen på lådan 
måste den vara ihopsatt för a tt måtten skall 
stämma. Montera och löd komponenterna 
enligt komponentplaceringen i jig 3 och 5. 
Borra och såga lådan (använd figursåg) enligt 
fig 6. Montera därefter sa mtliga tryckknap
par samt vippomkopplaren. Limma sedan fast 
batterihållaren i botten på lådan. 

Inna n kretskorten skall monteras i lådan 
bör man testa att a llting är rätt inkopplat. För 
att göra det tar man en trådbit och fäster den 
till minus. Om nu strömmen är påslagen skall 
lysdioderna lysa. Tag tråd bitens lösa ände och 
gör kontakt på den vänstra, stora lödpunkten 
längst till höger. Se jig 3. Nu skall samtliga ...... 
tärningar blinka. ....... 



:~ ~ 

j J. 

't 

i • 

Förebilden för rack är det professionella arbetet i en studio där 
säker funktion och snabb överblick spelar en avgörande roll. Samma 
kriterier har legat till grund vid konstruktionen av FISHER HiFi
system 7000. 

I FISHER HiFi-system kan följande enheter kombineras: 
Timer TR 7000 med absolut och relativ tid. Tuner FM 7000, 
känslighet stereo bättre än 20J.! V. Förstärkare 7000, uteffekt 
2 x 40 W FrCO,2f1Jo THD. Förförstärkare CC 7000 THD 0,1 %, 
tonkurva 20-20.000 Hz .T- l dB. Effektförstärkare CP 7000, 
uteffekt 2 x 50 W FfC O, 1 % THD. Kassettdäck CR 7000, svaj 
0,15 % DIN tonomfång 30-16.000 Hz. Skivspelare MT 6225, 
liniärdrift svaj 0,03 %, rumbel 70 dB. Högtalare: Basreflex med 
diskanthorn. 

If 
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FISHER HiFi-system 7000 finns i polerad aluminium eller svart 
metallic. 

FISHER' s produktprogram: 7 recievrar, 6 förstärkare, 4 tuners, 
5 skivspelare, 8 kassettdäck, 12 högtalare. 

FISHER 
The jirst name in high jidelity 

FISHER HIFI SVERIGE, Box 35,145 01 Norsborg-Stockholm. 
Tel. 0753 / 390 30. 
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Bygg själv 
Gör nu likadant på samtliga stora lödpunk

ter från höger till vänster. Om allting stäm
mer, kommer lysdioderna som är monterade 
under resp tärning att lysa, och när man gjort 
kontakt längst till vänster skall samtliga 
lysdioder släckas. 

Lägg nu kretskortet med alla lysdioderna 
mot plexiglaset (se till att kortet vä nds rätt, så 
att dioderna DI-D5 ligger närmast tryck
knapparna). Sedan lägger man dit en skump
lastbit som är ca 5 mm tjock och som har 
dimensionerna 50 x 145 mm. Därefter passar 
du in det andra kretskortet, så att tryckknap
parnas lödstift sticker ut på foliesidan. 

Sist löder man fast samtliga tryckknappar 
och har därmed en underhållande Yatzy. 
Mycket nöje! 

Spelregler för Yatzy 

För att spela Yatzy måste man ställa upp en 
tabell. l lodrät följd skriver man då: Ettor, 
tvåor, treor, fyror, femmor, sexor, summa, 
bonus, I par, 2 par, tretal, fyrtal, liten stege, 
stor stege, kåk, chans, Yatzy, summa. På den 
vågräta axeln skriver man sedan deltagarnas 
namn. Antalet deltagare är obegränsat. Ex
empel: 

Eulalia Gustav Guiseppc osv 

Ettor 

Tvåor 

Treor 

Osv 

I varje kolumn kan man bara skriva in ett 
pOängtal en gång. Sedan är kolumnen spärrad. 
Det gä ller att samla så många poäng som 
möjligt. Ettor t o m sexor skall man försöka få 
så många som möjligt. Om man i den första, 
övre avdelningen uppnår 63 poäng eller mer 
får man 50 poäng i bonus. 

(m.m. ' 

10 ,.3 

·T 
10 I 

,. 27 .. 77 lO' 
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Komponentförteckning 

för Yatzy: 

le I 74LS04 (ELFA nr 73-6814-5) 
Ic 2-lc 3 74LS27 (ELFA nr 73-6855-8) 
le 4 74118 (ELFA nr 73-5680-1) 
le 5-1e 9 74LS90 (ELFA nr 73-6880-6) 
Ic lO-le I I 74LS02 (EHA nr 73-6812-9) 
D 1-40 Til 209 a (ELFA nr 75-0010-1) 
C I -C2 5 n F (ELF A nr 65-6549-3) 
C3-C6 4,7 uF/ 6,3 V (ELFA nr 67-7480-6) 
R I 8,2 K (EH A nr 60- I 060-7) 
R2-R3 15 K (ELFA nr 60-1063-1) 
R4-R32 220 ohm (ELFA nr 60-1041-7) 
SI Tryckknapp grön (ELFA nr 35-0635-9) 
S2-S6 Tryckknapp vit (ELFA nr 35-0639- I) 
S7 Tryckknapp röd (ELFA nr 35-0632-6) 
S8 Vippomkopplare (ELFA nr 35-3700-8) 
Låda (ELFA nr 50-2113-4) 
Batterihållare (ELFA nr 69-5050-5) 
4 st Alkaline batterier MN-1500 

(EHA nr 69-2520-0) 
Batterikontakt (ELFA nr 42-0420-2) 
Ett plexiglas röd 
Kretskort-sats 35:- (ELFA nr 80-121 0-6) 
Enbart komponenterna till kretskorten kostar 
ca 120:-, sedan tillkommer omkopplare, låda 
och kretskorten m m. 
Tillägg för batteri-eli mina tor 
Kontakt . (ELFA nr 42-0470-7) 
BZX55 / C5Vl (ELFA nr 70-0538-2) 
Passande batteri-eli mina tor 

(ELFA nr 69-3920-1) 

Som exempel kan vi nämna talserien 2-
2-1-4-3. De kan skrivas in alternativt på 
tvåor eller par. I respektive ruta skriver man 
det totala antalet ögon. I den valda rutan 
skriver man då 4. Man får dock inte skriva in 
i en ruta som redan är upptagen! Är bägge 
alternativen upptagna, kan man skriva in på 
chans. 

I det fallet skall tärningarnas sammanräk
nade ögon (= lysdioder) skrivas in. Om även 
den är upptagen , måste någon av de tidigare 
rutorna strykas. Man väljer då den som har 
lägsta pOängtalet av de berörda rutorna. 

Slår man så att alla tärningarna visar 
samma tal, har man haft turen att få Yatzy. 

152 

127 131i 152 

.... 

1 

. 

Fig 6. Hditagning 
av Iddans översida 
och underst lämp
lig koppling .for 
val av batteri-resp 
nätdrift. 

I den kolumnen kan man då notera 50 
poäng. Det maximala poängtal som kan nås i 
spelet är 374. 

Fortuna - spel för tre tärningar 

Ett anna t tärningsspel ä r Fortuna, som bara 
kräver tre tärningar. Man stoppar då helt 
enkelt två tärningar, så att bara tre fungerar. 
Man utser en bankir som skiftas enligt över
enskomna fö rsta, tredje eller femte rundan. 

Börja med att rita tärningen i läge ett t o m 
sex. Alla satsar så (t ex två stickor) på ett av 
de sex lägena . Sedan kastar förste man 
tärningarna. 

Om man har satsat på t ex en femma, men 
ingen av tärningarna visar det talet, har man 
förlorat insatsen till bankiren. 

Om dock en av tärningarna visar fem, får 
han tillbaka insatsen. 

Om två tärningar visar fem , får han tillbaka 
dubbla insatsen och med tre femmor vinner 
han tre gånger insatsen. - Sedan är det nästa 
spelares tur att kasta. 

,Craps för två tärningar 

Craps är ett annat tärningsspel som kräver 
två tärningar. Tre tärningar blockeras alltså. 
Man börjar med att komma överens om vem 
som skall kasta först. Sedan spela r deltagarna 
i tur och ordning medsols kring bordet. 
Deltagarna kan lämna spelet närhelst de vill. 

f ii; - . Ladan; innanmäte. /Je ;tura liidpanJ"terna 
överst pd det kretskort som skymtar avser anslut
ning till strömbrytarna. 

Insatsen lägger var och en framför sig. Kasta
ren kan antingen täcka alla, dvs tillsätta lika 
mycket eller några av insatserna. Sedan kas
tar han tärningarna. 

Antag att han får en sjua eller en elva. Då 
får man tillgodoräkna sig hela insatsen. Kas
tar han en tvåa , trea eller en tolva innebär det 
Craps och han förlorar vad han satsat. 

Andra kombinationer kallas poäng. Man 
skall försöka att få samma pOängtal åte r, men 
slår man en sjua förlorar man och motspe
larna vinner den täckta insatsen. 

Så går spelet vidare till näste man som då 
blir kastare. Detta kan han vägra och när
maste man (eller kvinna) till väns ter om 
honom / henne kastar. 

De som har byggt denna elektroniska tär
ning med fem "tä rningar" rekommenderas att 
läsa någon bok om spel för att verkligen kunna 
utnyttja apparaten. En bra såda n bok är »All 
jordens spel och lekar«, redigerad av Fredrik 
W Grund/eldt och utgiven i Sverige av Bra 
Böcker. • 



Fuji FX I. 
Bandet som ger superdynamik 
passar alla bandspelare 
och kassettdäck. 

Bara Fuji-kassetter har den! 
Utmärkande för den nya generationens kassettband är spikrak frekvensgång, 
hög utstyrbarhet och extremt lågt egenbrus. Fuji FX II Beridox är i särklass på 
att lagra inspelningar under lång tid utan kvalitetsförsämringar. Som kronan 
på verket kröner nu Fuji marknadens mest avancerade band med att lämna 3 års 
garanti. Vill du veta mera om garantin och Fuji's nya kassettband, så fråga i din 
ljudbutik. 

FU'-'I Generalagent: Teleton, 0470/45550. 

Bara Fuji har 3årsgarantin 
InforrnatlonstjanSI 22 RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1978 6 1 



För radioamatörer 

SSB-transceivem SB 104 (A) 
nu starkt förbättrad 

• I ett stort test f ör tre år sedan synade vi transceivern SB 104 från Heathkit: 
En bredbandsavstämd kortvågstation fö r amatörradiobanden. 
• Den har sedan dess undergått så omfattande förbättringar att man kan tala 
om en ny konstruktion. 
• Vi har modifierat den tidigare provade byggsatsen med en ombyggnadssats från Heath 
som gör den kompatibel med nya SB 104 A. 
• Här redovisas testdata efter mätningar gjorda l RT-lab . 

•• För ca fyra år sedan inleddes en ny era då det 
gäller amatörradioutrustning. Man började då 
överge de traditionella. avstämda sändarna för att i 
stället bygga bredbandiga förstärkare . Tekniken 
blev möjlig genom att halvledarna a rbeta r med 
lägre impedanser än som var brukligt på "rörtiden". 
Först med detta var At las som i sin transceiver i 
miniatyrformat lyckades inhysa ett 180 W slutsteg 
som var bredbandigt och som därför saknade de 
utrymmeskräva nde avstämningskomponenterna. 
Handhavandet underlättades naturligtvis av att 
bara en ratt behövdes för avstämning. 

;-.Jär Heathkit. som sedan lång tid tillbaka tillver
kat byggsatser för radioamatörbruk. arbetade på en 
ersättare till de rörbestyckade apparaterna. utgick 
man ifrån att sändardelen skulle vara bredbandsav
stämd . Även mottagardelen fick passbandsavstäm
ning för att täcka ett helt amatörband och avstäm
ningen med endast V FO blev synnerligen enkel. 
Därtill lät man den sedvanliga mekaniska frekvens
skaian utgå och byggde i stället in en frekvensmeter_ 
som presenterade den inställda frekvensen digitalt. 
I dag fi nns det en mängd apparater med den här 
konfigurationen , men Heathkit var onekligen först 
då apparaten. S8 104. presenterades i slutet av 
1974. 

Kanske hade man litet för bråttom') En hel del 
svagheter kom nämligen med i konstruktionen och 
ändringarna blev många . Känsligheten. t ex. höll 
inte de värden som utlovats (Se testet i RT 1975 Ilr 
8) . de interna falska frekvenserna, "spurioserna" . 
var många och starka och en rad olägenheter 
yppade sig efter en tids praktiskt bruk. Heathkit har 
tagit fasta på kritiken och den version som säljs i 
dag, S8 104A. är omkonstruerad i flera avseenden . 
För dem som redan har byggt den gamla varianten 
finns dock en konverterinsats att tillgå . Vi har byggt 
om det tidigare testade exemplaret och redovisar 
här testdata. Mätningarna ha r utförts i RT-Iab. 

Omfattande ombyggnader 
på flertalet kretskort 

Komponentsatsen för ombyggnaden ä r ganska 

Fig 2. Så här ser det nya kretskortet fö r mottaga r
ingången ut i S8 104A. Det ingår även i den 
konverteringssats som säljs till dem som byggt 
den tidigare varianten S8 104. Kortet är 
j1irdigbyggt och trimmat och ger väsentligt bättre 
känslighet och ären intermodulationsdata har 
förbättrats i viss man. 

Text och mätdata: 
GUNNAR LILLIESKÖLD, SM0DIS 
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omfattande . Praktiskt taget varje kretskort fordrar 
ombyggnad . Totalt räknar vi med att 20 timmars 
a rbetstid krävs. 

Mottagarens ingång är radikalt omkonst ruerad. l 
stället för de tidigare MOS-tetroderna i första och 
andra blandare har man nu ba lanserade diodblan
dare. Efter första blandaren finns ett förstärknings
steg. som dels kompenserar för blandningsdämp
ningen och dels ger en resistiv belastning till 
diodblandaren. Dessa är nämligen mycket känsliga 
för impedansvariationer. något som brukar avspegla 
sig i intermodulationsegenskaperna. Hela ingångs
delen levereras nu färdigbyggd och trimmad . l 
jämförelse med det tidigare kortet skiljer praktiskt 
taget varje komponentvärde. Fabr ikst rimningen av 

avstämningskretsarna är en av anledningarna till att 
känsligheten är förbättrad till helt godtagbara 
vä rden . Övergången till diod blandare är en annan 
anledning. eftersom de ger lägre brus än vad 
MOS-tetroder gör. Bandpassfiltren för resp ama
törband är annorlunda utförda och ger nu förmod
ligen lägre dämpning av ingångssignalen. 

De omkonstruerade blandarna kräver andra sig
nalnivåer från oscillatorerna och därför är vfo:n 
konverterad. Signalen passerar nu genom ett filter 
som är verksamt på al la band. Filtret ha r givit en 
renare signal och därför är de interna spurioserna 
nu svagare. men fortfarande starka på de frekvenser 
som Heathkit nämner i sin specifikation. Även i 
filter- och mf/ lf-korten är en hel del komponentvär
den ändrade. 

Förbätt rade mottagardata 
efter ombyggnaden 

l mätresultatrutan ser vi att känslighe tsvärdena 
ligger mellan 0,3 och 0.64 Il V emk (klämspänningen 
är halva detta värde och denna anges vanligen av 
fabrikanterna) . Man kan konstatera. att känslighe
ten nu är alldeles tillräcklig. Högre känslighetsvär
den kan man som regel inte utnyttja, eftersom man 
får räkna med det atmosfäriska grund bruse t till ika 
med störningar av annat slag. 

Selek'tivitets- och blockeringsvä rdena är som 
tidigare bra och tämligen normala för appara ter i 
den här prisklassen. 

En av de viktigaste egenskaperna hos mottagare 
är dess förmåga att klara så sta rka signaler som 
möjligt utan att intermodulation uppstår. Blanda r
steget är vanligen en bov här. och situa tionen 



förvärras om det föregås av ett hf-steg som ökar 
signalstyrkan på de störande signalerna. 

Man skiljer mellan im 2 och im 3, dvs a nd ra eller 
tredje ordningens intermodulation . Den första bil
das t ex av två störande frekvenser på 14 100 kHz 
och 14090 k H z. I något steg, före trädesvis bla nda
ren , summeras dessa och bildar en signal som stör 
då man lyssnar på 10 m ba ndet. näm ligen 28 190 
kHz. 

Tredje ord ni ngens in termod ulation bildas då två 
frekvenser f, och f, ger en skillnadston enligt 
formeln 2 x f,-f, eller 2 x f,-f,. 

Om vi t ex har frekvenserna 14 100 kHz och 
14090 kHz, kan dessa ge 14080 och 14 110kHz. 
Just dessa mätfrekvenser har vi använt och de 
resultat vi fått får anses vara tämligen bra. Det är 
dock en smula förvånande att im3-värdet 72 dB 
(mätförfarandet beskrivs i mät resu ltatrutan) inte är 
högre mot bakgrunden av att man använt dubbel
balanserade diodblandare; im2 mätte vi till 92 dB -
ett gott värde. 

Intermodulationsmätningarna är gjo rda enligt 
S INAD-metoden, som bl a tillämpas av Televerket 
i Sverige. En rad olika metoder att uttrycka en 
mottagares in te rmod ulationsegenskaper förekom
mer och det kan därför vara svårt att göra direkta 
jämförelser. De senaste åren har en ny metod börjat 
tillämpas . Man anger "Interceptpoint" (ett svenskt 
ord saknas för detta). Denna punkt uttrycker den 
nivå hos insignalerna då dessa ger upphov till 
intermodulationsprodukter som är lika starka som 
den önskade signalen. Punkten är konstruerad, och 
förhållandet kan inte nås i praktiken eftersom 
nyttosignalen då är starkt komprimerad. Punkten 
konstrueras grafiskt eller räknas fram enl igt mätre
sultatrutan. Vi tillämpade båda delarna och kom 
fram till -25 dB; ett tämligen vanligt värde för 
amatörradiomottagare i den här prisklassen . 

Fördelen med interceptpoint är alltså att man har 
ett tal som ·medger direkta jämförelser. Dock är 
siffran inte alltid relevant, eftersom mottagare kan 
komp rimera den utstyrda signalen på olika sätt. 
Därför redovisar vi här både interceptpoint och 
intermodulation enligt S INAD-mätning. Vi kom
mer att tillämpa detta i kommande provningar i RT. 

S tabil utnivå vid ökad insignal 
men S-meterns område är litet 

Lågfrekvenss igna len ut är tämligen konstant vid 
var ierande inspän ning över ca 30 Il V. S-meterns 
dynamiska område är tyvärr tämligen begränsat. 
Det är dock snarast en regel i det här samma n
hanget, och praktiskt taget all amatörutrustni ng 
visar denna brist. S-metern är graderad upp till 
S9+60 d B. Med 6 dB/ S-enhet sku ll e detta ha 
inneburit 104 d B, men i verkligheten verkar metern 
inom bara 50 d B med 2 dB per S-enhet; se 
mä tresultaten. 

Vi mätte äve n upp agc-spän ningen och fan n a tt 
denna börj ade ve rka 15 dB under den nivå då 
S- metern började röra på sig. T röskelnivå n beror på 
en diod som ma n in fö r t fö r att få en någorl unda 
li njär dB-ska la . Den experimenterande amatören 
ha r här dock möj lighet att kompensera för tröskeln 
t ex genom att spä nn ingsmässigt "hissa upp" neder
ä nden av R 534 och det borde även finnas möjlighet 
att med den potentiometern j ustera så. att om rådet 
uppåt även utökas. 

Övriga mottaga rda ta talar fö r sig: Spegelfre
kvensdämpni ngen är låg, störutstrålni ngen från 
apparatens ingång har sänkts avsevärt mot tidigare 
och så har även de interna spurioserna. 

En detalj som kräver omnämnande är sändarde
lens inverkan vid mottagning. I vårt byggda exem
plar ger den så starkt brus att mottagarens käns lig
het avsevärt reduceras. Eftersom det kan vara 
specifikt för den här apparaten, har vi avlägsnat 
kabeln märkt LO till sändarens drivsteg under 
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Fig 3. Schema över mottagarens ingäng. M an ser här ett fi lter for vartdera amatörbandet och de tva 
balanserade diodblandarna. 
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För radioamatörer 

MÄTRESULTAT 
OCH TESTDATA: 
Provningsobjekt: Heathkit SB 104. efter modifie
ring motsvarande SB 104A 
Prov ningspe riod: Oktober 1978. (Grundversionen 
provad i RT 1975 nr 8) 
Byggsatsens serienummer: 01505 
Konverteringssa tsens serienummer: 01810 
Konverteringssa tsens beställm ngsnummer: 830124 
Omgiv ningstemperatur: 21 ° C 

Mätutrustning: 
Frekvensräknare: Philips P M 6624 
O sc illoskop: Tektroni x 76 \3 
Spektrumanalysator: Tektronix 7L12 
Signa lgeneratorer: Hewlett Packard HP 86548 och 
Radiometer MSIIG samt specialbyggda kristallos
cillatorer 
Hybridkoppla re 
Distorsionsmeter: NF DM 154 
U teffektmeter: Kyori tsu KHE 505 
Konstlast : Heathkit HN 3 1 
LF-genera torer : Radford LDO 3 och Hickok 270 
Digitalvoltmeter: Simpson 464 

Mottagardelen: 
Mätn ingarna är utförda med 13.6 V likspänning 

frå n nä taggregat (220 V) 

I) Känslighel 
Mätningarna ä r gjorda enligt 12 dB S INAD 

(Signal / Signal + brus + distorsion) . Mätfrekven
se rna ä r så valda att de inte samma nfa ller med 
interna spurioser : se denna punkt nedan. 
Frekvens emk ( = dubbla klämspän-

3,6 MH z 
7,1 
14,1 
21,1 
28,1 
28,6 
29,1 
29,9 

ningen vid anpassning) 
0, 32 11 V 
0,5 
0,5 
0.5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,64 (Utanför specomr) 

2) Känslighelsvaria lioner inom ell band 
14.0 MH z 0,6411V 
14, I 0,32 
14,2 0,32 
14,3 0,32 
14,4 0,32 
14,5 0,3 

..... mottagarmätningarna . Effekten märks framför allt 
på 20 m-bandet. Om man a nvänder separat motta
garingå ng förekommer inte detta brus . Förmodli
gen måste ma tn ingsspänningen till sändarens mf
kort brytas vid mottagning. men detta kan ge 
tråk iga effekter vid CW-sändning om inte omkopp
lingen ä r tillräc kligt sna bb. 

Sända rens utsigna l 
ä r nu renare 

Konverteringa rna ha r lett till a tt sändarens signal 
nu är betydligt renare och mind re belastad med 
fal ska signale r. I de nya byggsa tserna, SB I 04A, är 
sändarens mf-kort färdigbyggt och trimmat och 
man ka n därför vä nta ytterligare förbättrade da ta 
gentemot dem vi mä tt upp . BI a va rierade ju 
uteffekten kraftigt i 10m-banden, men det beror 
fr ä mst på a tt vi sökte trimma för renas te utsigna l 
snarare än högs ta möj liga uteffekt. Det gick hä r a tt 
få ut 100 W på a lla fyra 10 m-ba nden, men 
spurioserna var då väl kraftiga . Bandet 29,0 - 29,5 
M H z har fortfarande starka spurioser som ligger 
ba ra 30 dB undertryckta och som inte ka n trimmas 
bort. Bandet 28,0-28,5 M Hz ä r nu kl a rt förbättrat 
gentemot tidigare med en sänkning från -30 dB till 
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3) SeleklivileI. 
Mätning utförd som tvåsignalmätning där den ena 
signalen fö rst justerades till 12 dB SINAD och den 
störande signalen ökades till dess att den önskade 
signalen minskade till 6 dB SI AD. Skillnaden i dB 
mellan signa lernas a mplituder, mätt i dB, är då ett 
mått på selektiviteten . Mä tninga rna upprepades vid 
olika frekvensavstå nd mella n önskad och oönskad 
signal. 

Störande signa ls frekv 
rel ativt önskad signa l 
5 kH z 
10 k H z 
20 kH z 
100 kHz 
300 kHz 

4) Blockering 

Selektivitet 
(Amplitudskillnad) 
33 dB 
90 dB 
90 dB 
90 dB 
96 dB 

Störande signa l, 100 kH z från den avlyssnade, 
ökades till dess a tt ö nskad signa ls amplit ud mi ns
kade med 3 dB: 88 dB rela tivt känslighetsgränsen. 

5) Inrermodlllalion 
Två signa ler med lågt sidba ndsbrus (kristalloscil

latorer) med samma a mplitud och med 10 k H z resp 
20 k H z frekvensskillnad från avlyssnad frekvens 
ökades till dess att intermodulationsprodukten gav 
12 dB SI AD. Mä tfrekvenser 14100 och 14090 
k Hz användes , vi lket gav 2 x l4100 - 14090 = 
14110 kHz och 2 x 14090- 14100 = 14080. I 
båda fallen registrerades 72 d B över känslighets
gränsen ( im 3). 

Mätfrekvenserna 14 100 och 14 090 kan även ge 
upphov till frekvense n 28 190 (im 2).12 dB SI AD 
uppmättes därvid då signa lerna låg 92 dB öve r 
känslighetsgränsen . 

6) Inl erceplpoinl 
Detta är en konstruerad punkt som a nge r vi d 

vilken nivå intermodulationsprodukterna har 
samma am plitud som nyttosigna len skulle ha haft 
om den ej var di storderad . Den ka n fås fram grafisk t 
eller beräknas enl formeln lP = 1/ 2 (Po- Pd) + Pi, 
där lP 'T tredje ordningens intercept, dBm 

Po = Utsigna len (ej komprimerad) i dBm 
Pd = Tredje ordningens di storsion vid Po i dBm 
Pi = Ingångseffek t. 
Båda metode rna pe kade på I P = - I h J B 

7) Slalisk agc-karakl erislik (svan ) 
S-melerll (slag (färg) 

- 50 dB. Spurioserna uppkommer p g a att signalen 
till sändarbla nda ren ä r oren . En viss lit en inve rka n 
har här frekve nsrä knaren , som tydligen belastar den 
blandade osc ill a torsigna len olinjä rt. 

För a tt testa hur myc ket If-di storsion sända ren 
gör sig skyldig till mod ulerar ma n med två toner. 
t ex 800 Hz och I 800 H z. Utsignalen spektruma na
lyseras sedan . De två tonerna justerades så a tt de låg 
6 dB under övre .ska lstrecket på spektruma na lysa
torns skä rm . Då ka n ma n enkelt avläsa distorsions
grade n I dB under PEP. För I W-läget låg denna vid 
-25 dB och för 100 W-läget var motsva rande siffra 
- 21 dB. 

Värdet ä r inte sä rski lt bra, och därför gjordes 
några kompletterande mätningar för att utröna var 
distorsionen uppstod . Något förvånande kunde man 
finna att If-signalen var distorderad reda n innan den 
hade nått sända rens ba la nserade modu lator. Modu
latorn las ta'de hå rt en emitterföljare som därvid gav 
kraftig di storsion. Ett motståndsvä rde ändrades 
från 470 till 270 ohm, R216 , och signalen blev 
genast rena re . Vi mä tte nu - 30 resp -25 dB under 
PEP för I W resp 100 W , vilket får a nses som 
acceptabelt. 
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8) M ellanfrek vensdämplling 
Mä tt på transceiveringången 

MOllagell frekvells Dämpning 
3500 kHz 58 dB 
14000 kHz 72 dB 

Om drivsteget: kabel LO kopplas 
bort blir resultatet : 
MOllagell frekvellS 
3 500 kHz 
14000 kH z 

Dämpning 
59 dB 
114 dB 

Om mottagaringången används blir 
resultatet: 
Mottage n frekvens Dämpning 
3500 kHz 59 dB 
14000 kHz 109 dB 

9) Spegelfrek vensdämpning 
Första mf 8895 kH z-8395 kHz. Mä t
fre kvens 3500, Signalen 21290 kH z: 
84 dB 
And ra mf 3395 kHz. 
Mätfrekvens 3500 kHz, signa len 2 105 
kH7 : 116 dB 

10) Ekviva lenr slörlllslrålning 
Från exklus iv mottagaringång endast 
vid 2 1 MH z: 230 I1V 
Ö vriga band under 3011 V 
Transceiveringång: (Sändardelen ger 
dessa till skott jä mfört med ova n 
nämnda signa ler ) 
80m ba ndet under 13 11 V 

Sammanfatt ning 
och utvä rdering 

-
1->0<1<. ""lo, ,.c. 

, ... 
'-lO ,.,. 
• f 
i • l 

Nu fungerar äR tli gen transceivern som den skall. 
Ba rnsj ukdoma rna ä r bo rt a och resultatet ä r en 
transceiver som vä l står sig ikonkurensen 1l1ed de 
många färdiga japanska och a merika nska apparater 
som är uppbyggda efter sam ma koncept. H ur pass 
bra den stå r sig får visa sig framöver. Vi avser att i 
RT då och då å terko mma med radio tester. 

Som har framgått fi nns det en och a nna n detalj 
som man skulle vilj a förbättra för att nå fram till 
"den ideala transceivern", och den som har lite 
experimentlusta (det borde vä l egentligen a ll a 
sä nda rama törer ha ' ) får goda möj ligheter till det. 
eftersom sta ti onen ä r uppbyggd på lösa moduler. 
Den mycket rikli ga dokumentationen ä r till god 
hj ä lp . 

Ha ndhava ndemässigt är SB I 04 utomordentligt 
trev lig a tt arbeta med. Efter modifieringen av vfo:n 
klarar den nu betydligt större spänningsvar iationer 
och den kan därför mycket väl användas mobilt. 
Stationä rt fungera r den utmä rkt tillsammans med 
det stabili se rade 20 A sta rka nätaggrega tet. • 



40 m 
20 m 
15 m 
10 m band I 
IOmband2 
IOmba nd 3 
IOmba nd4 

1,4mV(Ca 10MH z) 
3 mV (ca 17 MH z) 
1,2 mV (ca 24 MHz) 
3 mV (ca 30 MH z) 
2 mV (ca 31.5 M Hz) 
1,5 mV (ca 32 MHz) 
1,1 mV (ca 33 MH z) 

II) Interna spurioser 
Frekvens Spänning 
3.65MHz 8!'V 
3,74 8 
14,058 2,4 
14,200 3 
14,240 5.5 
14,47 1 2.6 
21.200 0,94 
21.233 1,0 
28,464 II 
28,900 20 
29,339 II 
29,776 15 

Sändardelen 
F rekvens I W läge 100 W läge 
3600 kH z 1,6 W PEPI40 W PEP 
7100 1.6 W PEPI 20 W PEP 
14 100 2 W PEP 100 W PEP 
21 100 1.2 W PEPI20 W PEP 
28100 1,4 W PEPIOO W PEP 
28600 1.8 W PEPIIO W PEP 
29100 I WPEP 80 WPEP 
29 600 0,6 W PEP20 W PEP 
2) Spektrumana lys av utsignalen. 100 
W område. 

3,5 M Hz. 3 kHz ba ndbredd 200 
kHz/ ruta. 

Tillverkarens 
specifikationer: 

14 M Hz. 3 kHz ba ndbredd 2UU kH zj 
rut ;! 

21 MHz. 3 kHz bandbredd 200 kHz j 
rUL! 

\ I II /. ,11/ DdlhlO/' cuu 

M Hz / ruta. 

Frekvensband: 3,5~4,0, 7 ,0~7,5 , 14,0~ 14, I, 21 ,0~ 21 ,5, 28,0~ 29 , 7, samt 
endast för mottagning 15,0~ 15 , 5 MHz. 
Frekvensstabilitet: Mindre än 100 Hz drift per 30 min efter 30 min 
uppvärmning. Mindre än 100 Hz drift p g a primärspänningsvariationer. 
Arbetsrnoder: Undre eller övre sidband och CW 
A vläsningsnoggrannhet: ± 200 Hz 
Lågfrekvensområde: 350 till 2450 Hz ± 75 Hz (6 dB) 
Matningsspänning: 12,6 till 16V max 20 A vid full uteffekt. 3A vid 
lågeffektläge och 2A vid mottagning. 

Sändarens data: 
Hf-uteffekt: SSB och CW 100 W PEP (± I dB), 50 ohm eller I W 
Utgångsimpedans: 50 ohm, mindre än 2: I SVF 
Bärvågsundertryckning: 50 dB under 100 W enkelton 1kHz 
Sidbandsundertryckning: 55 d B under 100 W 
Övertonsundertryckning: 40 d B under 100 W 
Spurioser: ~40 d B inom ± 4 M H z från bärvåg ~60 dB utanför ::t 4 M Hz 
utom på 10 m bandet: ~50 dB. 
Tredje tonsdistorsion: 30 d B under tvåtonssändning. 100 W PEP 
Sändarens handhavande: SSB pit eller Vox. CW: N ycklad Vox eller manuellt 
I lågeffektläget sker a ll omkoppl ing med halvleda re. 
Tongivning vid telegrafi: Internt kopplad, via högt , 700 Hz. 
Mikrofoningång: Högimpedans. ungefä r 25 kohm ~45 till ~ 55 dB känslighet. 

Mottagaren: 
Känslighet: Mindre än 0,5 !lV för 10 dB S+ N / N SS B (Klämspänning) 

').lllLl~lr~ll IIhHJUh.:LiU Illt.:U 1\.1 101ll'r 

~OO Hz och I 800 Hz. I W ut. Distor· 
,ionen ligger "id ~25 dB rel PEP. 

Distor,ionen i fö rra fallet beror i stor 
utsträckning på att If- steget i modula
torn di storderar. Efter det att mot
ståndsvä rdet R216 halvera ts till 270 
ohm sä nktes distorsionen till 30 d B 

nde P enl bi lden . 

För radioamatörer 

ev. ->Ignalens ubcendc med det ka
rakteristiska sidba ndsbruset vid foten. 
Använd band bredd 300 Hz och 10 
kHz / rut a. 

Selektivitet: 2, I kH z vid 6 dB, max 5 kHz vid 60 d B 
Telegrafiselektivitet: 400 Hz vid 6 dB, 2 kHz vid 60 d B 
Total förstärkning: Mindre än I !lV in för 0,5 W ut 
LF-utgång: 2,5 W i 4 ohm, 1,25 W i 8 ohm, 10 % dist 
agc: Mindre än I IlS tillslagstid, 100 ms eller I s urkopplingst id. Frånkopplings
bar. 
Intermodulation: ~60 d B 
Spegelfrekvensdämpning: ~60 dB 
Mellanfrekvensundertryckning: ~60 d B för 8 395~8 895 kHz ~55 dB för 
3395 kHz. 
Interna spurioser: Under 2 !lV ekvivalent antennsignal utom för 3,65 , 3,74. 
14.24.2 1.2. 28,46, 28.9 och 29,33 MHz. 
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Inställbar synkpulsgenerator 
ger nya möjligheter 
åt RT:s synkronljudsystem 

RT:s film ljudsystem har byggts i stort antal och används 
runt om i landet. Vi har tidigare lovat en beskrivning över 
hjälpmedel för redigeringsarbetet: här presenteras 
byggbeskrivning på en inställbar pulsgenerator, som gör 
det möjligt att blanda in stumtagna scener i en ljudfilm. 
Dessutom ger vi en del praktiska tips. 

Fig l . Redigeringen är trots allt den svåra biten i vårt ljudjilmsystem. Med den här 
uppkopplingen kan man dock lösa de allra flesta uppgifter. Ljudet kan kopieras mellan 
kassettspelare och bandspelare, jilmen kontrolleras i en betraktningsapparat, R T:s 
synksystem håller ljud och bild samman, med den inställbara pulsgeneratorn kan man 
ljudsätta även stumtagna scener (pulsgeneratorn här i prototypskick utan låda), ljudet 
kan bearbetas i det ak tivajiltret under kassettspelaren och allt kan slutligen kontrollyssnas 
i hörlurar, eller över högtalare om man så vill. 

Ro 
KlO I - - ~e;:no;S 8 I 

Reflexdetf'ktor +8V 
K12 

Extro uttag 
l synkrol'lIsotorn 

2.2 
k 

lA 

L70 

5.' 
IW 
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Fig 2. Så här har redi
geringsapparaten Pre
stinox S8 byggts om 
för synkronlj ud. Re
flexdetektorn känner 
alltså rotationen hos 
en skiva med 12 svarta 
fält. S kivan gör näm
ligen ett varv medan 
12 bilder matas fram. 

•• I RT 1977 nr I l presenterades resultatet av 
det arbete som nedlagts på ett perfekt fungerande 
och felfritt system vad gäller själva synkronise· 
ringen. 

Sedan artike lns tillkomst har ansträngningarna 
varit inriktade på att förbättra redigeringsmöjlighe
terna. och vi kommer nu att ge praktiska tips om de 
möjligheter till redigering som finns. I artikel n ingår 
även den tidigare utlovade enheten som ska ll kunna 
sätta till styrpulser till en "stum" filmbit. 

Säkerhetsbryta re 
underlätta r filmning 

Först några ord om själva filmningen. Det enkla
ste sättet har visat sig vara att man startar 
bandspela ren (kassettspelaren) innan kameran star
tas. För a tt inte kameran skall kunna startas utan 
att bandet går. monterar man switchar vid de 
kontroller som ovi llkorligen måste tryckas ned då 
bandspelaren skall gå i läge inspelning. Switcharna 
kopplas i serie med kamerans fjärrkontroll uttag. 
Exempel på sådana kopplingar gavs i RT 1977 nr 
II . I serie med switcharna kan man äve n koppla ett 
kortstlutande telefonpropputtag som monteras i 
bandspelaren. I detta uttag kan en fjärrutlösare 
anslutas. Full valfrihet fås nu vad gälle r start och 
stopp av kameran. Man kan a ntingen sköta man
övreringen på vanligt sätt via kamerans avtryckare, 
eller proppa in fjärrutlösaren i bandspelaren och 
sköta start och stopp med den. Det senare ä r mycket 
praktiskt vid t ex intervjuer. 

Avancerad redige ring 
krä ver förberedelser 

Vid redigeringen börjar man med att göra en 
noggrann förteckning över scenerna i filmen och 
noterar ljudbandets räkneställning vid varje scens 
början . Har inspelning skett på kassett, kopierar 
man över ljudscenerna till rullband och ser till att 
det blir någon sekunds paus i styrpulserna mellan 
varje scen. Man noterar även räkneställningen vid 
varje scen på rullbandet. 

Nu ka n man provtitta alla scener och kassera 
eller nytta om som man vill. under förutsättning att 
man tar med hela scener. Vill man ta bort ett 
mindre antal rutor i börja n eller sl utet aven scen går 
det förstås att räkna rutor på filmen och styrpulser 
på bandet genom att sakta för hand föra bandet 
förbi bandspelarens avspelningsh uvud . 

Vill man ha bättre möjligheter till klipp mitt inne 
i en scen, får man enklast detta om man skaffar en 
motordriven redigeringsapparat som styrs över syn
kronisatorn. Vill man inte investera i en färdigköpt, 
torde det inte vara svårt att bygga in en motor i en 
handdriven apparat, om man nu redan har en sådan. 
Fig 2 visar kopplingsschema på hur P restinox S8 
har byggts om för synkronstyrning. Med denna 
koppling äventyrar man inte på något sätt den 
normala funktionen på appara ten . Funktionsvälja
ren skall vid synkronstyrning stå i neutralläge. 
Skulle man emellertid av misstag samtidigt vrida 
funktionsväljaren till läge "back", kortsluts appara
tens spänningskälla . Därför har säkringen lagts in. 
Renexdetektorn känner aven skiva med 12 svarta 
fält. Denna skiva är placerad på en axel som gör I 
varv för 12 frammatade bildrutor. Det är viktigt att 
avkänningspulsen genereras vid bildväxling = då 
bildskärmen är svart. 

Bort kli ppning 
av scenslut 

Bortk lippning av andra hälften aven scen sker på 
följande sätt: Man kör scenen från början . Obser
vera, att scenens första bildruta skall synas på 
skärmen nä r man startar l J ust där man vill klippa, ~ 
stannar man bandspelaren och raderar bort några III' 

Av ARNE DAHLBERG 



160% mer dynamil 
än vanliga low-noise 

band och 70% me 
dynamik än gamla Agfi 
SFD ger dig Nya Agfi 

Super Ferro Dyna:mic ) 
Ett som i nr 1. Det är järn 

oxidbandet som internatio 
nella HiFi-däck har ropa 

efter. Det ger förresten bättrE 
dynamik på alla bandspelarE 

med normal Fe-inställning. De 
ger också en utstyrningsresen 

genom minskad distorsion. Dess 
utom renare ljud genom förbättra< 
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 

60 1--_ _ 

Båda spellängderna har iden 
tiska akustiska värden. 
Så mycket mer till 
så lågt pris ger bara 
Nya Agfa Super 
Ferro Dyna:mic I. 
Ett som i nr 1. AGFA -GEVAERT 

6 MINUTER LÄNGRE NJUTNING 



20 cm hög. 40 Watt! 
31 cm hög. 75 Watt! 

Tro oss eller ej, men nu finns det riktiga 
HiFi-högtalare som är knappt en tvär
hand höga! 

Högtalarna som heter C 40 respek
tive C 75 är avsedda för normala bokhyl
lor i rum upp till 30 m 2. 

Att det rör sig om yppersta HiFi-ljud 
är en sak som är säker. Att detta är 

möjligt att åstadkomma i så här små hög
talare beror på ett helt nytt system. Det 
handlar bland annat om en sluten ljudka
nal. Låda i massiv aluminium. Och helt nya, 
specialkonstruerade högtalarelement. 

Bang & Olufsen 
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Fig J. J:;u me/..uni;/..r rUhnererh pu redigl'nng;up
paraten håller reda på scenernas längd i filmen. 

Fig 4. Kopplingsschema for generatorn som ger 
ett inställbart antal pulser, eller snarare pulssku
rar. Observera, att eMOS-grindarna i le 1 och 
le 2 bör vara obuffrade. Skulle sådana kretsar 
vara svåra att få tag på kan man få det hela att 
fungera som avsett om man lastar utgång 3 på le 
2 med 470 pF till jord. 

Komponentförteckning 
för styrpulsgeneratorn 
I st motstånd 1/8 W 
I st motstånd 1/8 W 
23 st motstånd 1/8 W 
3 st motstånd 1/8 W 
2 st trim liggande 
I st trim liggande 
I st kondensator keramisk 
6 st kondensatorer keramisk 
3 st kondensatorer 
plasttyp raster 7,5 mm 
I st kondensator 
plasttyp raster 15,0 mm 
17 st dioder 
2 st le eMOS, obufrrad 
4 st le eMOS 
I st le eMOS 
2 st omkastare l-pol miniatyr 

3,9 k 
330 k 
100 k 
IM 

100 k 
10 k 

470 P 
10 nF 

100 nF 

I )lF 
I N41 48 

4011 
4029 
4001 

4 st pos binärt kodade tumhjulsomkopplare 

I par gavlar till dito 
I st skruv till dito 
4 st muttrar till dito 
I st phonokontakt 
25 st lödstift 
I st låda 

Elfa 35-8001-6 
Elfa 35-8004-0 
Elfa 35-8008-1 
Elra 35-8007-3 

Elra 48-9510-8 
Elra 50·5530·6 

9 V batteri , batterikontakt, kopplingstråd 

Komponenter 
till generatorn kan köpas från Inkox Elektronie, 
Karlbergsvägen 84, I 1335 Stockholm, tel 08/ 
315115. 

Komplett komponentsats med kort och låda 
kostar 265:- enbart mönsterkort kostar 39 kr. 

Samma firma säljer också en reflexläsgaffel 
som går att använda i stället för den hemlagade 
som beskrevs i RT 1977 nr I \. Den heter SPX 
1404 och kostar ca 36:-. Alla priser med moms. 

Fig 5. Mönsrerkort till den inställbara pulsgeneratorn. Skala 1:1. 
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Fig 7. Haltagningsritning fö r puhgeneratorn. 

25 

25 

styrpulser, så att det motsvarar någon sekunds pa us. 
Raderingen sker med bandspelarens raderhuvud 
(läge inspelning) . 

Nu kör man åter scenen från bö rjan och nä r man 
kommit fram till "klippstället" , stannar man ba nd
spelaren och räknar på lysdiodindikatorn hur 
många rutor redigeringsapparaten rullat fram . 
Räkna "O" på lysdiod nr 7 (= den vänstra av de 
gröna). Om synkronisatorn utrustats med digital 
visning enligt RT 1978 nr 5. avläser man direkt 
rutantalet. u räknar man "O" på den ruta som syns 
på skärmen och rullar tillbaka lika många . Gör ett 
klipprnärke på den ruta som nu syns. 

Denna ruta skall alltså klippas bort vid skarv
ningen. Skulle redigeringsapparaten råka stanna 
med svart bildskärm, rullar man fram så nästa bild 
syns . Då ä r man säker på a tt bilden tagits med av 
räknaren. 
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Fig 'I. Sa här ser kopplingen ut pa korret. Detta är en prototyp som ännu inte försetts med lada. 
Det är därför omkopplaren sitter lödd direkt på kortet. 

Fig 8. Sa här kan manöverpanelen pa pufsgenera 
torn anordnas. Med rumhjusomkopplaren kan man 
ställa in upp till 9999 pulser, vilket motsvarar 
nästan 6 minuter vid 24 b/ s. Pulstågets längd 
räcker alltså till betydligt mera än en hel 
super B-kassett. 

Bortklippning 
av scenstart 

Bortkli ppning av första hä lften aven scen sker på 
ungefä r samma sätt. För att åstadkomma en paus i 

styrpulserna kan man emellertid inte radera utan 
måste klippa in en "stum" bandbit vid det stä lle man 
vill göra klippet. ä r man sedan rullar tillbaka 
redigeringsappa ra ten , gör man det samma a ntal 
rutor som lysdiodindikatorn anger plus en och gör 
klippmä rket på den ruta som då syns. Ha ndlar man 
enligt denna beskrivning kan man klippa ett obe
gränsa t a nta l gånger i en film utan att förlora en 
enda ruta i synkronism . 

Hela redigeringsa rbetet avslutas så med att man 
på bandet klipper bort de delar som inte har några 
styrpulser, dvs a lla pauser som ha r blivit mellan 
sty rpul serna för varje scen. 

Synkgenerator 
rör stumscener 

I den tidigare a rtikeln utlovade vi en enhet som 
kan sätta till styrpulser på ba ndet om man vill 
klippa in en filmsce n, till vilken man inte har något 
motsvarande ljudband. Lösningen är ett räk neverk 
på redige ringsappa raten samt en styrpulsgenerator 
med an ta lsinställ ning. Ma n förser all tså redige-
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Pilottontillsats till RT:s synksystem 
ger möjlighet till jilmljud i stereo 

~ RT:s synksystem for smalfilmsljud från 1977 fungerar utmärkt men kräver att man använder 
en tvåkanalig bandspelare. Ena kanalen används for ljudet och den andra for synk pulserna. 
Stereofoniska ljudupptagningar går alltså inte att göra. 
~ M ed det pilottonsystem vi beskriver här kan man använda enkanalig bandspelare eller utnyttja 
båda kanalerna hos en stereos pelare for ljudet . 

•• Den synkronljudtillsats som beskrevs i RT 
1977 nr II möjliggör att synkront hi fi-ljud spelas in 
samtidigt som en scen filmas . Ljudet spelas härvid 
in på ena ka nalen i en stereoba ndspelare meda n 
synkpulser spelas in på den andra kanalen. För 
många ändamål krävs det att den anvä nda bandspe
laren är bärbar. En bärbar monobandspelare som 
t ex en kassettspelare är utesluten, eftersom det 
fordras två parallella kanaler på bandet. Vidare är 
det omöjligt att göra filmljudspelningen i stereo, 
något som kan vara önskvärt i många sammanhang 
som t ex musikevenemang, motortävlingar, Oygupp
visningar eller ba ra när två personer står och 
samtalar framför ka meran. Detta skulle då i princip 
kräva en 3-kanalig bandspelare såvida man inte har 
tillgång till en stereobandspela re med pilottonhu
vud. 

Ett annat sätt att lösa problemet på är att bygga 
ett pilottoninkodare/ avkodaresystem. Det nu fram 
tagna systemet är främst avsett för anslutning till 
den beskrivna ljudfilmsynkronisatorn, men ka n 
naturligtvis även användas i andra sammanha ng. 

Pilottonsystemet består av två apparater (se fig 
I): En inkodare som omvandlar pulserna från 
kameran till lågfrekvent sinussignal vilken går in på 
bandspelaren tillsammans med audiosignalen. samt 
en avkodare som detekterar denna sinussignal och 
återvandlar den till en kantvåg med rätt pulsförhål
lande. Det praktiska handhavandet av systemet är 
helt okomplicerat. 

Systemets inkodare 
gömmer synk i ljudet 

Inkodaren ersätter helt den i RT 1977 nr II 
beskrivna tonskurgeneratorn som användes vid in
spelningen av ljudet. Inkodaren erbjuder dessutom 
en mycket lågbrusig förförstärkare för vardera 
ljudkanalen samt hög- resp lågnivåingång. 

Inkodaren är uppbyggd i en plastlåda av snäp
plåstyp, utan skruvar. Yttermåtten är 65 x 120x 25 
mm. Strömförsörjningen sker med en ackumulator 
i samma låda. Ackumulatorn kan laddas med den 
nätanslutna avkodaren. 

På inkodaren finns en 3-vägsomkopplare med 
lägena TILL, FRÅN samt TEST, där TEST-läget 
används för inställning av inspelningsvolym på 
bandspelaren. Inkodaren fungerar enligt följande : 
18 Hz-pulserna från kameran passerar en monosta-

Av LEIF MARENlUS 

~ Inställbar forts 

ringsapparaten med en lämplig utväxling och ett 
mekaniskt räkneverk. H ur detta ordnades på förf:s 
Prestinox S8 visas i fig 3. 

Räkneverket har plockats från en kassettspelare. 
Den mekaniska lösn ingen valdes fra mför en elektro
nisk för att undvika svårigheten med riktningskän
nande givare. Ett elektroniskt räkneverk skulle 
också bli avsevärt dyrare utan att erbjuda några 
väsentliga fördelar framför en mekanisk räknare. 
Med räkneverket räknas alltså bildrutorna i den 

Fig I. Praktisk uppbyggnad av pilotloninkodare t v och avkodare t h. 

bil vippa som omvandlar dessa till 4-kantpulser som 
förs vidare till IC3 som arbetar enligt PLL-princi
pen (PLL = phase /ocked /oop = faslåst slinga) . I 
denna får utgången från en faskomparator styra en 
VCO (VCO = vo/tage controlled oscillator = 
spänningsstyrd oscillator) . Utsignalen från den får 
passera en frekvensdelare, 1/2 IC2. för att sedan 
anslutas faskomparatorn igen och på så vis bilda en 
sluten slinga . VCO:n kommer härvid att styras till 
en frekvens som är två gånger in signalens frekvens, 
dvs 36 Hz vid 18 b/s. Denna signal, som är en 
4-kantvåg, påförs ett brant bandpassfilter som 
omvandlar den till en sinussignal. Härefter passerar 
signalen en strömbrytare i form aven FET-transi
stor, och vidare till en blandningspunkt där 36 

scen man vill klippa in. På styrpulsgeneratorn ställer 
man med tumhjulsomkopplare in antalet och förser 
ett band med samma anta l styrpulser. 

Principschema på styrpulsgeneratorn framgår av 
fig 4. mönsterkortet ses i fig 5 och komponentpla
cering med inkopplingsanvisningar i fig 6. Kortet 
passar i sa mma sorts låda som synkronisatorn är 
gjord i och en måttritning för hålen ges i fig 7. 

Med detta hjälpmedel får man också möjlighet 
att lägga in exakt synkrona ljudeffekter i en 
eftersynkroniserad film . Man räknar då antalet 
bildrutor mellan varje ställe där de synkrona ljuden 
skall in. Bandet förses med samma antal styrpulser 

Hz-signalen blandas med ljudsignalen som skall 
spelas in. Ljudsignalen har nu passerat genom en 
lågbrusig förstärkare med ca 36 dB förstärkning. 
Endast signalen till vänster kanal innehåller synkin
formationen men för balansens skull förstärks dock 
även höger kanals audiosignal med 36 dB. 

Strömbrytarkopplingen med TI kan fordra en 
närmare förklaring . PLL-kretsar och branta filter 
har normalt långa insvängningstider. Detta skulle i 
vårt fall resulterat i förlust av ett antal synk pulser 
i början av varje scen och därigenom ge upphov till 
ett konstant och ganska stort synkfel på kanske fem 
till tio rutor. För att råda bot på detta får IC3:s 
VCO arbeta kontinuerligt, oavsett om kameran går 
eller inte. Dess frisvängande frekvens trimmas med 

med en tydlig paus mellan varje del. Första styrpul
sen efter en sådan "identifikationspaus" markerar 
det ställe där den synkrona ljudeffekten skall in. 

Genom att kombinera ovan beskrivna metoder 
får man i stort samma möjligheter som med ett 
professionellt system, och det utan att man behöver 
investera i dyra och komplicerade specialapparater 
som kvartsstyrda kamerarnotorer, magnetfilmband
spelare och klippbord. 

Allt är anpassat till den kräsne amatörfilmaren 
som vill kunna utnyttja de grejor han har hemma i 
form av kamera , projektor. redigeringsapparat och 
stereobandspelare. • 
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Fig l. Kurvformer i pilottonsystemet. Överst syns 
pulssignalen som kommer från kameran. I mitten 
syns utsignalen från avkodaren. Den utvinns alltså 
från bandet och styr sedan synkronisatorn. Den 
undre kurvan visar den sinussignal med frekvensen 
36 Hz som lagras på bandet. 

Fig J. Den övre signalen innehåller bade Ijud
och synkroniseringssignal från band. I den undre 
kurvformen har synksignalen balanserats ut så, 

Fig 4. ;i'ven här ligger den sammansatta signalen 
från bandspelaren överst. Under den syns utsigna
len till synkronisatorn. Amplitud ca 10 V. 

att signalen tillljudforstärkaren är fri från pilot
tonbrum. 

för drop outs . 

Styrton plockas fram 
av aktivavkodare 

PI till den frekvens som kameran normalt har. Det 
innebär att VCO:n endast behöver korrigera sin 
frekvens ytterst lite för att faslåsa när kameran 
startar och det klarar den på mycket kortare tid ä n 
den hade behövt för en komplett insvängning. För 
att VCO:ns signal inte skall gå in på bandet när inte 
kameran går, används Tl som brytare styrd av 1/2 
IC l, vilken detekterar befintl iga pulser på 
PLL-kretsens ingång. 

Avkodaren ä r nätansluten och uppbyggd på ett 
kretskort som monteras i en plastlåda. Förutom in
och utgångskontakter har den uttag för laddning av 
inkodarens ackumulator. Funktionsprincipen för 
avkodaren är som följer: 

komplexa utsignalen från bandspelaren. Denna 
utsläckning kontrolleras med PI och P2 på a pparat
lådans frontpanel. Den signal som går från bla nd
ningsförstärkaren till utgången är alltså befriad 
från störande 36 Hz-brum, se fig 3. 

Utsignalen från filtret går dessutom till en 
sinus/ 4-kantomvandlare som dels driver en lysdiod, 
vilken underlättar intrimning av rätt filterfrekvens, 
och dels a nsluts till ena ingången på en PLL-krets. 
Dess VCO-utgång ansluts till en D-vippa, 1/2 ICS, 
som även styrs av en utgång från IC4 som indikerar 
att insignal föreligger. D-vippan driver en frekvens
delare, 1/ 2 ICS, vars utsignal alltså blir 36:2= 18 
Hz. Denna signa l snyggas till i en monostabil vippa 
sOm gör om den till en signal med pulser av ca 18 ms 
längd vilket överensstämmer med utsignalen från 
tonskurgeneratorn , se fig 4. Signalen är nu klar att 
anslutas till synkronisatorns ingång. 

De pulser som går in på bandet är alltså 
sinusformade och med frekvensen ca 36 Hz. Nivån 
ska ll vara ca 6 dB under full utstyrning under 
förutsättning att den använda bandspelaren är 
frekvenslinjär ned till denna frekvens . I annat fall 
måste en högre signalnivå användas. Att frekvensen 
36 Hz valts, beror dels på att den lätt kan filtreras 
utan att något väsentligt i audiosignalen går förlo
rat, och dels att en låg frekvens är mindre känslig 

Höger kanals signal kopplas direkt från ingången 
och påverkas ej. Om man använder en monospelare 
används höger kanal över huvud taget inte. Den 
komplexa signalen i vänster kanal förs genom ett 
impedansomva ndlarsteg dels till en blandningsför
stärkare och dels till ett bandpassfil ter för 36 Hz. 
Utsignalen från filtret går tillbaka till blandnings
förstärka ren , 1/ 2 IC2, där den ansluts i motfas för 
att "släcka ut" den 36 H z-signal som ligger i den 

Filmjobbets fällor: Missljud, redigering 

•• Synksystemet fungerar utmärkt , 
men det kan ändå ge problem av skilda 
slag. Ett problem kommer sig av att en 
kassettspelare för stereo ha r ganska 
låg överhörningsdämpning mellan ka
nalerna . 

Det beror till största delen på att de 
båda spåren på kassettbandet ligger 
a lldeles intill va ra ndra . Detta gör att 
ett stereoinspelat kassettband till nöds 
kan spelas upp på en monospelare. 
Hos en 4-kanalig ba ndspelare ligger 
stereospåren separerade av ett spår 
som löper i and ra riktningen. Dess
utom har man på ett band större 
fysiskt avstå nd mellan kanalerna. 
Aven på en 2-kanalig bandspelare har 
man ett väl tilltaget , outnyttjat ut
rymme mellan kanalerna. 

Om man använder band för inspel
ning av ljud och synkpulser till film
ningen bör det alltså inte uppstå några 
problem. De kommer först när man 
vill använda den smidigare kassetten. 
Synkpulserna läcker då gärna över till 
ljudkanalen och hörs som ett irrite
rande "fnissel" i ljudet. 

Den som studerar kopplingssche
mat för a ntalspulsgeneratorn i detta 
nummer finner att själva pulsskurge
neratorn är förändrad gentemot den 
ursprungliga konstruktionen i RT 
J 977 nr J J. Ändringen består i en 
tillagd kondensator tvärs över ut
gången. Med dess hjälp rundar ma n av 
pulserna, så att man får ett mindre 
brett spektrum att spela in . Resultatet 
är hörbart på överhörningen . Den 
siffermässiga skillnaden beror på vil
ken apparat som använts, men med en 
JVC J 635 blev ski llnaden i störsigna l 

ca 3 dB . 

Missljud av överhörning 
Fortfarande kan man i kritiska lä

gen höra en viss överhörning, men vi 
rekommenderar a tt kondensatorn 
sätts in även i den pulsskurgenerator 
som kopplas till kameran. 

Man kan dock faktiskt gå ett steg 
längre i reduktion av störande synk
rester i ljudkanalen. Om bandspela ren 
har tillräckligt god lågfrekvensåter
givning kan man spela in 18 (eller 24) 
Hz-pulser direkt på bandet utan att gå 
över pulsskurgeneratorn! 

Man behöver dock större amplitud 
ut samtidigt som känsligheten hos 
kassettspelaren normalt sjunker kraf
tigt vid så låga frekvenser . Om man 
emellertid spela r in mycket kraftigt på 
bandet fungerar metoden. 

Resultatet blir en avsevärt förbätt
rad undertryckning av synksignalen, 
med praktiskt taget ostört ljud i a lla 
situationer. Metoden har emellertid 
nackdelar: 

Pulserna blir svåra re att lokalisera 
på bandet vid redigeringen. Dessutom 
blir pulsens kurvform ganska underlig 
på grund aven kombination av då lig 
lågfrekvensåtergivning och kraftig 
överstyrning av bandet. Pulsen kom
mer därigenom att se ganska oprecis 
ut och på så vis svårtolkad, men 
synkroniseringen fungerar ändå sä
kert. Här finns en del experiment att 
göra! 

För att man skall få god överhör
ningsdämpning skulle man också 
kunna tänka sig att spela in synksigna
len med avsevärt lägre amplitud ä n 
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ljudet. Då uppstår i stä llet a ndra 
problem: 

Lika väl som synken kan läcka över 
till ljudkanalen, ka n ljudet läcka till 
synkkanalen och därmed förrycka fil
mens synkronism. 

I synkpulsmottagaren fin ns ju inga 
frekvensurskiljande kretsar, och alla 
signaler på synkkanalen tolkas där
med som synkpu lser. Ett smalt ba nd
passfilter i synkpulsmottaga ren skulle 
i viss mån lösa det problemet, men 
man kan då få svårigheter med in
svängningstiden av samma slag som i 
det pilottonsystem vi beskriver i detta 
nummer. 

Om man vill hålla fast vid kassett
systemet finns en annan lösning på 
överhörningsproblemet. Man kan an
vända en kassettspelare med ett spe
ciaIhuvud för just synkbruk . I första 
hand är sådana spela re oftast tä nkta 
för användning till styrning av diapro
jektorer, men de går utmärkt att 
använda även för filmbruk. 

Dylika spelare ha r ett sä rskilt, vä l 
avskiljt, spår för synkpulserna och kan 
därigenom ge betydligt högre separa
tion mellan kanalerna än en stereokas
settspelare av gängse slag kan. 

Vi har inlett provning aven sådan 
spela re från Philips, typ 2229. och 
återkommer med resultat från den så 
små ningom . 

Elektronisk redigering 
För redigeringen av ljudet bör man, 

som vi tidiga re sagt, spela över origi
nalljudet på band för att där kunna 
klippa efter behag. Vi har gjort försök 
med elektronisk redigering av ljudma
terialet och funnit att det låter sig 
göras. 

Man kan därigenom slippa att lägga 
över ljudet på rullba nd, men man 
behöver i gengäld två kassettspelare 
eller en kassettspelare och en bandspe
lare. 

Av spelarna krävs att de i sitt 
pausläge skall ha avspelningselektro
niken akt iv och att huvudet ligger mot 
ba ndet. In te alla kassettdäck är så 
funtade, speciellt inte dyrare däck 
med elektronisk manövrering. 

Med den nu avspelade kassettspela
ren i pausläge drar man nu för hand 
ba ndet framför huvudet och söker 
första pulsen i en scen. (Vi förutsätter 
att vi tidigare har spelat in scener på 
den inspelande spelaren.) Den ma
nuella framdragningen av bandet kan 
ske med ett gem eller dylikt i kasset
tens nav. 

När första pulsen i scenen är lokali
serad på den kassett som skall spelas 
av, backar man så lå ngt att man 
ha mnar just före pulsen. Därefter 
stä ller man den inspelade apparaten i 
avspelning och söker för hand rätt på 
den sista pulsen i den sista scen man 
tidigare spelat in . Så ställer man 
bandet i läge strax efter sista pulsen. 

Slutligen ställer man om den inspe
lande maskinen till inspelning och 
startar båda spela rna exakt sa mtidigt 
med paustangenten. Man har då fått 
en fin "elektronisk klippning", som 
inte ger några störningar i synkronisa
torn (om man vari t noggrann). 

Detta låter kanske besvärligt och är 
det vä l också. Med lite övning går det 
dock ganska smärtfritt och resultatet 
bli r bra. Metoden går naturligtvis 
också att tillämpa med en bandspelare 
och en kassettspelare, om man vill 
undvika den fysiska klippningen i ban
det. • 
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Problemlösare från 
Texas Instruments 

Löser du problem och/ eller fattar beslut? Hur ofta hinner du testa al
la mÖjligheter och räkna igenom problemen. Har du tur finns det en 
dator med lämpligt program som hjälper dig. Oftast får du lita till 
intuition och uppskattningar. 

En TI 58 eller TI 59 från Texas Instruments hjälper dig att behand
la mer data och att kalkylera med större insikt. Du kan välja mellan 
fler alternativ och fatta korrekta beslut grundade på siffror och fak
ta. Dessutom sparar du tid. Och - med en TI 58 eller TI 59 får du mer 
för pengarna - hur du än räknar. 

TI 58 har 170 tangentfunktioner , upp till 480 programsteg . Ackumu
latorer, laddare och svensk programmeringshandbok medföljer. 
Ca pris 795: -

~ . 
TI 59 har samma egenskaper som TI 58 men den har dubbelt sa 

stort programmeringsutrymme, 
upp till 960 steg och upp till 100 
minnen. Dessutom har den mag
netkortsminne. Ca pris 1950: -

Innovatörer inom 
vardagselektronik ~ 

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

Informationstjänst 25 
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Fig 5. Komponentplacering och inkopplingsanvisning for inkodaren. 

Fig 6. Komponentplacering och inkopplingsanvisning for avkodaren. 
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Fig 7. Till vänster syns en färdigbyggd inkodare 
och till höger en avkodare. Laddningsuttag saknas 
dock i detta exemplar. 

Börja uppbyggnaden med inkodaren, dvs det lilla 
kretskortet. Samtliga komponenter monteras på 
kortet enligt fig 5. Klipp eller skär bort de fyra 
kretskortdistanserna i lådans bottendel (den halvan 
som är helt slät på utsidan). Limma fast DIN
uttaget på insidan av frontpanelen mitt för hålet. 
Använd 2-komponentlim. Skär bort de båda krets
kortsdistanserna som sitter närmast batteriets plats, 
sefig 7. Sätt frontpanelen på plats och ta upp hålen 
för ingång och omkopplare. Montera därpå om
kopplaren 01. Löd in R28-R31 på DI -uttaget 
samt också C 17 och C 18, vilka skall placeras mellan 
DIN-uttaget och O l. Placera ett par gummibuss
ningar i hålen på frontdelens gavel samt trä 
ledningen för kameran och ledningen till bandspela
ren genom var sin bussning. Anslut höljena på 
DI -uttaget respektive 01 TILL - på kretskortet 
för skärmningens skull. När samtliga anslutningar 
gjorts enligt fig 5 kan batteriet anslutas sedan 
kretskortet monterats i lådan med två skruvar. Ställ 
01 i läge TILL samt vrid P3 fullt medurs. 

Nödvändig trimning 
utan extra instrument 

Anslut bandspelaren och ställ den på inspelning, 
utan band. Anslut kameran och kör den, utan film, 
med 18 b/s. Trimma P2 för max utsignal. Even-

~
I+ 

• CI 

TiU { 
komero ~ 

RJ2 

PI 

R8 

CIO 

019 

Fig 8. Kretsschemafor inkodaren. 

tuelIt måste bandspelarens inspelningsvolym eller 
P3 vridas ned en aning. Om ingen utsignal kan 
upptäckas måste PI ställas i ett annat läge så att 
PLL-kretsens låsområde skall omfatta insignalens 
frekvens. Om utsignal nu fås kan kameran stoppas, 
varvid utsignalen skall försvinna . 

Då P2 nu är optimalt trimmad betyder det att 
bandpassfiltret ger en ren sinus ut, och har högst 
förstärkning exakt för den frekvens som kameran 
arbetar med. 

Slå nu över 01 till läge TEST. Kameran skall ej 
gå. Trimma PI så att PLL-kretsens VCO antar 
samma frekve ns som kameran hade. Detta kan man 
se på bandspelarens VU-meter, som skall anta sitt 
högsta värde vid den rätta frekvensen, dvs vid den 
frekvens som ba ndpassfiltret är intrimmat för. Har 
man nu trimmat omsorgsfullt kan man, fortfarande 
med O I i läge TEST, starta kameran och konstatera 
att VU-metern ej nämnvärt ändrar utslag. 

Förförstärkarna testas med bandspelaren inkopp
lad på båda kanalerna, kameran avstängd och O I i 
läge TI LL. Koppla in ett par mikrofoner på 
DIN-ingången och se att VU-metrarna gör riktiga 
utslag. Eftersom utsignalen från inkodaren är 
ganska hög bör normalt bandspelarens högnivåin
gång användas. 

Leta nu upp en lagom utstyrningsnivå för band-

RI6 

In 

RI7 

Tt 

RJI 

CI8 

CI7 

RJO 

ICS~ 

R26 C14 

+ 
R27 'lC16 

R20 

Fig 9. Kretsschemafor avkodaren. 

,-----r-,--_.10V 
Ack.-

R2' 

spelaren med mikrofonerna inkopplade. Slå sedan 
över 01 till läge TEST. VU-meterns utslag på 
vänster kanal justeras med P3 till ca -6 dB. 
Inkodaren är nu helt färdig och vi kan övergå till att 
bygga den nödvändiga avkodaren. 

Montera samtliga komponenter som skall sitta på 
kretskortet enligt fig 6. Montera DIN-uttagen, 
bananhylsorna, gummibussningarna samt frontpa
nelen på plastlådan. Ta upp hålen i frontpanelen 
med en liten kniv samt montera P I, P2, D7 och S I 
i frontpanelen . Anslut dessa och kontakterna till 
kretskortet enligt fig 6. Löd sedan in R I och R2 på 
DIN-uttagen. Skruva fast kretskortet i lådan. An
slut höljena på P I och P2 till jord (OBS! Ej till -). 
PI kopplas till endera sidan av R II beroende på hur 
hög utsignalen blir från bandpassfiltret när P3 har 
trimmats. 

Spela nu in en stunds synksignal på bandspelaren 
med inkodaren i läge TEST. Använd den utstyr
ningsnivå som den tidigare beskrivna trimningen 
gjordes med . Spela sedan upp inspelningen genom 
avkodaren. Vrid P3 fullt medurs. Justera FRE
KVENS till det läge där lysdioden lyser starkast. 
Om den gör det över en stor del av justerområdet 
måste insignalen dämpas genom att P3 dras ner 
något. Rätt läge för P3 är när lysdioden har max 
ljusstyrka över ett så smalt område som möjligt när 
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Fig II. Mönsterkort för avkodaren ; skala 1:1. ~--------------------
Dessutom : 2 st _ S mm 
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Jo 
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12,S 17,S 20 "'~ ~~' 
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Lock Ntdrt govol 
Fi}; 12. lIaIIU};nin};srit
ningfor lådan till inko
daren. 

Fi}; /J. Halta};ningsritning for ladun li/l 
avkodaren. 

Komponentförteckning 
för avkodaren: 
ICI. IC 2 MC/458 ICJ 
IC4 4046 ICS 
DI. D2. DJ . D4 IOD2 
DS. D6 /N4/48 
D7 LED röd J mm 
CI. CS. C7. C 10. CI2 0.221' 
C2 I I' la nlal CJ. C6 
C4 10 I' ellYI C8 
C9.CII lOn 
C13. CI4 100 I' ell yl 
RI . R2. RI S. R1 7. 
R21. R22. R2 7 lO k 
RJ. R4. R5. R6. R7. 
R9.RI2.R24 lOOk 
R8 . R IJ 6.8 k R 1 O 
RII. RI4 47 k RI6 
R 18 68 k R 19 
R20 220 k R2J 
R25 ISO k 
R26 100 ohm 
PI 4.7 k log pol 
P2 500 ohm lin pol 

MC/ 74/S 
40lJ 

JJ n 
0.47 I' ellYI 

JJ ohm 
1.8 k 
120 k 
560 k 

pJ lOk lrimpol liggande 
SI nälslrömbrylare 
Tr IrarO 2 x 6 V 1 VA 
2 SI DIN-ullag S-pol 
2 sI bananhylsor 
2 sI banankonlakler 
1 sI ballerikonlakl 
3 st aluminiumrallar 
1 sI näIsladd 
1 sI kabelgenomröring 
1 sI gummigenomröring 
1 sI apparallåda OKW 90.JO.087 
1 sI krelskort 
I sI 
4 sI 
1 sI 

frompanel i aluminium 
MJ x 5 skruvar 
lysdiodclip 
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frekvensreglaget vrids . . 
Anslut nu avkodaren till en stereoanläggning och 

spela upp testbandet igen . Det brum som hörs i 
vänster högtalare skall släckas ut när NIV Å vnds In 

till rätt läge. Om detta ej är möjligt får PI anslutas 
till a ndra sidan av R II . En ytterligare finjustering 
av FREKVENS kan bidra till att dämpa ut 
eventuella brumrester. Kom ihåg att frekvensregl a
get a lltid skall vara det primära vid intrimningen, 
eftersom det är dess inställning som är avgörande 
för systemets funktion i stor utsträckning. 

Anslut nu synkronisatorn till avkodarens utgång 
och se till att den räknar framåt när bandspelaren 
gå r . 

Pilottonsystemet är nu klart att användas. Ytter
ligare ett par saker lJör dock poängteras. För det 
första få r man med det här systemet ett konstant fel 
som totalt uppgår till ca 1,5 ruta på grund av de 
många olika tidskonstanter som ingår. Detta är 
dock inget problem i praktiken då det lätt kan 
kompenseras för genom att projektorn får starta en 
till två rutor längre fram än annars . 

För det andra kan pilottonens signal nivå behöva 
ökas eller minskas genom att P3 trimmas i endera 
in- eller avkodaren. Om synkpulser går ut till 
synkronisatorn när endast ljud och ingen pilotton 
finns på bandet måste P3 i avkodaren dras ned 
och / eller P3 i inkodaren dras upp. 

På motsvarande sätt, fast tvärtom, åtgärdas om 
synkfelet överstiger ca 1,5 ruta. 

Med en batterikontakt och två banankontakter 
gör man en adapter för laddning av ackumulatorn 
från decodern. Totalladdningstid för urladdad 
ackumulator är ca 14 timmar. • 

"-omplett komponentsats för pilotton in -/ av
kodare inkl borrade lådor kostar 585 kr inkl 
20.63 q moms och tillhandahålles av Ingen-

11 Jör firma Leif Marenius & Co HB, Box 5086. 
·nl 05 Västra Frölunda. tel 031 / 29 80 86. 

11 

Komponentförteckning 
för inkodaren: 
IC I 
IC2 
IC3 
IC4 
IC5 
TI 
Dl. D2 
D3 
CI 
C2, C3 . C4, CII, 
C14. C17. CI8 
C5. C7. C8 
C6. C12. CI3 
C9 
CIO 
C15 . CI6 
CI9 
R I. R2. R8, R16. 
R 17. R29 , R31 
R3 
R4. R6 
R5. R7. RI4, R 15. 

4093 
4013 
4046 
MCl458 
LM38 1 
2N5639 el likn 
IN4148 
IOD2 
lO n 

0.22 IJ. 
0,47 IJ. ellyt 
lO IJ. ellyt 
47 IJ. ellyt 
1 IJ. ta ntal 
100 IJ. ta nta l 
100 IJ. ellyt 

100 k 
220 k 
330 k 

R18 . R19. R20. R21 lO k 
R9, RIO, RII. RI 3 120 k 
R 12. R23 . R26 47 ohm 
R22. R25 3.3 k 
R24, R27 . R28. R30. 
R32 1 k 
PI 100 k trimpot stående 
P2 500 ohm trimpot lig

P3 
DI 

1 st 
I st 
I st 
1 st 
1 st 

1 st 
I st 

2 st 

gande 
lO k trimpot liggande 
omkopplare 3-vägs. 2-
pol 
9 V ackumulator 
batteri kontakt 
DI N-uttag 5-pol 
DIN-kontakt 5-pol 
plastlåda SESAM 
003 / 003 
kretskort 
frontpanel 
nium 
M3 x5 skruvar 

alumi-



• YAMAHA hifi 
(rall \'iirldcl1s k.~lal1dc tilllCrkarc ,11' IIlllsiki I1SITtllllmt 

Skivspelaren YP-B2 B 
Remdriven. Automatisk återgång och 
avstä ngn ing. 
• Signal/störavstånd 62 dB (DIN) 
• Svaj 0,08 % vägt värde 

Förstärkaren CA-V2 
Helt oberoende in- och avspelning. NDCR
område: 30 mW-35 W 
• 2X45 W, 8 ohm, IEC 
• 2X35 W, 20- 20.000 Hz, 0,05 % 

distorsion, 8 ohm 
• Signal/störavstånd 85 dB (phono 

A-vägt vä rde) 

Tunern CT-V2 
Nyhet! Automatisk selektivitetsom
kopplare (Auto-DX), 
Signa I kva I itetsmäta re. 
• Signal/störavstånd 75 dB stereo 
• Distorsion stereo 0,2 % 

Kassettdäcket TC-520 B 
Finjustering av bias. Rec.-muteomkopplare. 
Yttre tidur kan anslutas. 
• Signal/störavstånd >65 dB (med Dolby) 
• Svaj 0,07 % vägt värde 

HiFi-möbeln LC-V! 
Mått: 48,6 X96,8X38 cm . 

--------------------, Vill du veta mer om Yamahas nya V-2 system eller 
övriga mycket breda HiFi-program (bestående av 7 I 
receivrar, 7 tuners , 9 förstärkare, 4 skivspelare , 4 I 
kassettdäck samt 7 högtalare - flera modeller till - I 
gängliga både i valnöt och/eller helt i svart) kontakta I 
oss gärna på telefon eller skicka in nedanstående I 
kupong. 
Jag önskar ytterligare information om Yamahas: : 
:::J Y-2 system D Kompletta HiFi-program 
D Ovriga HiFi-system D I 

Namn 

I Adress 

I Postnr/Postadress 

I 
I 

=ll 
~I 
~I 

L ____________________ ~ 

Yamaha Svenska AB, Box 4052,40040 Göteborg. Tel. 031-420355,4272 35, 

Informationstjänst 57 
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Bygg själv 

75W slutsteg i nytt utförande: 
Snabbare, tåligare, driftsäkrare 

Den välkiinda 75W-förstär
karen, som tidigare beskrivits 
i RT och i Bygg själv Ljudtek
nik kan göras driftsäkrare 
som framgick av tidigare av- . 
snitt i RT nr 10. 
Modifieringarna har lettfram 
till ett nytt kretskort som här 
presenteras jämte några ytter
ligare förbättringar. 

•• Sedan första delen av artikeln om slut
steget lämnats till RT-redaktionen har en del 
mindre ändringar vidtagits som ytterligare 
förbättrar konstruktionens egenskaper. I serie 
med basarna på transistorerna T 1 t o m T 4 
ligger nu motstånd om ca 1 kohm för att 
ytterligare minska risken för eventuell själv
svängning p g a jordslinjor. 

Vidare har fördröjningskretsen med transi
stor T7 fått en ökad fördröjning genom att ett 
emittermotstånd lagts in (2 kohm) . Man 
skulle därför kunna minska kondensator C6, 
men i stället har förf valt att behålla det gamla 
värdet för att få ökad stabiliseringstid. - Se 
fig 2. 

För att minska den eventuella offsetspän
ningen på utgången har motkopplingsmot-

Av PER ELVING - ÅKEMARK 

e1 e2 R2 -w-
R1 

Fig 1. Sedan pre
sentationen i fore
gående avsnitt har 
några komponen
ter tillkommit. 
Det gäller mot
stånden innanför 
de färgade ring
arna respektive 
komponenterna 
inom den jQrgade 
ramen. 

e3 

R51 
1k 

R5 e, 

R' 

R52 
1k 

R56 
+ U --C

10
:J
k
--"--, 

09 

D8 

R'7 
- U--c

10
:::J-
k
--'---' 

P2 

stånden ökats en dekad i storlek från 8,2 kohm 
resp 270 ohm till 82 kohm resp 2,7 kohm 
samtidigt som kondensatorn C5 har tagits 
bort och ersatts med en kompenseringskrets 
för den kvarstående offset-spänningen, se fig 
J. 

Slutsteget har hittills byggts i 10 exemplar 
och alla har uppvisat samma egenskaper med 
avseende på stabilitet och driftsäkerhet. För
sök att på olika sätt förstöra stärkaren med 
kortsluten utgång, felaktiga tomgångsström
mar och komplicerade laster har inte lett till 
destruktion. Den har bara bränt av sina 
Säkringar i vissa fall (kortslutning) eller så har 
den fortsatt att fungera helt klanderfritt . 
Visserligen är 10 byggda ex ett väldigt litet 
underlag för att säga att det är helt felfritt, 
men resultatet pekar på en viss säkerhet för 
dem som kommer att bygga efter beskriv
ningen. 

Nytt kretskort 
förenklar ombyggnad 

I förra avsnittet nämndes att vi skulle visa 
hur man modifierar sin gamla effektdel till 
denna nya variant. Detta är möjligt, men förf 
förordar en annan lösning, nämligen att kom
ponenterna; transistorerna i första hand , flyt
tas till ett nytt kretskort och där kompletteras 
med nya motstånd och kondensatorer. Detta 
därför att det ingår så många nya motstånd i 
kopplingen och att det utan tvivel blir tämli
gen trångt på det gamla kretskortet om alla 

Till basen hos T5 

R18 7,5 k 

R5' 
1 k 

R19 1M 

T7 

R53 e6 
+ 

1k R55 _ 22,IJ 
2,2 k 

T i II bosen hos T6 

R'1 

R'2 

komponenter skall få plats. Den annorlunda 
placeringen av komponenterna kommer dess
utom att påverka den omotkopplade band
bredden. Detta är något som kan få ödesdigra 
följder för steget. 

Högre effekter 
kan tas ut 

Det ger i sitt nya utförande, utom de 
nämnda fördelarna, även möjlighet till att ge 
högre effekt genom en transformator med 
högre sekundärspänning. Förf har provat med 
en transformator som ger 2 x 40 V och 10 A 
och på så vis i 8 ohms last fått ut effekter i 
storleksordningen 140 W. Det bör understry
kas och påpekas att detta samtidigt minskar 
säkerheten mot spänningsgenombrott i transi
storerna! Speciellt gäller det transistorerna 
TII och T13, vilka bör bytas ut om man 
använder högre matningsspänning. De kan 
ersättas av MPS-U JO i stället för BD 529 och 
MPS-U 60 i stället för BD 530. 

Det är två transistorer med V ceo om 300 V 
och Icmax 0,5 A. Spänningen över sluttransi
storerna är som högst hälften av den totala 
matningsspänningen. Med ± 45 V (90 V 
totalt) gör det att transistorn har 45 V som 
högsta V ce-spänning. 

För att inte få distorsion genom modulation 
av spänningen över transistorn, bör man ha en 
matningsspänning som inte överstiger 70 % av 
transistorns V ceo-spänning. Överskrider man 
denna gräns, kommer distorsionen att öka 

R37 

e10 R39 

R,9 Sr 

10 
L1 R'3 

10 varv 
,1mm R50 Ut 

\;;u 
e11 

R'8 

Fig 2. Motstånds
värdet i emittern 
hos transistorn T7 
är ändrat. 

Fig ). Vid for
stärkarens ut
gång har några 
komponenter 
tillkommit. 

R'O [ 

R38 
Till O V i kraft
aggregat 

8,2k 

e22 
100n 

R" 
82k 

R'5 

(Inom denjQr-

L--________ --4-___ ..J 2,7k 

gade ramen.) Drosseln är till for att forhindra 
radiosignaler att komma in "bakvägen" och i övrigt 
ligger näten här för att förhindra /I M dvs interak
tion mellan högtalare och forstärkare. 
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Fig 5. Komponenterntls pltlCering på kretskortet. 

o 1T19 

Bygg själv 
ganska snabbt vid höga effektuttag. Detta gör 
a tt maximal spänning över sluttransistorerna 
inte bör vara mer än 70 V i fallet med 100 
V-transistorer. Med en matningsspänning av 
± 70 V får vi då en effekt av ca 228 W i 8 
ohms last. 

Allt detta innebär naturligtvis att kylningen 
av transistorerna måste vara mycket god. Som 
riktvärde för förlusteffekten i det nyss 
nämnda fallet blir det ca 62 W/sida, vilket 
innebär 31 W per effekttransistor. Kylflänsen 
måste då ha en termisk resistans lika med eller 
mindre än 0,7 e/w. Normalt räcker det med 
en kylkropp om ca 1,0 till 1,5 e/w om vi 
använder en standardtransformator med 
2 x 30 V sekundärspänning. Effektförlusterna 
är beräknade med sinusformad signal och en 
last om 8 ohm. Med 4 ohms last blir förlust
effekten dubbelt så stor, vilket bör tas i 
beaktande! 

Stabil uppbyggnad 
på aluminiumchassi 

Uppbyggnaden av förstärkaren bör ske i ett 
aluminiumchassi och vara utfört med så hög 
kvalitet som möjligt. Komponenterna monte
ras på kretskortet och det gäller alla kompo
nenter utom de som skall vara monterade på 
utgångskontakten, drosseln LI som är lindad 
på ett motstånd om 10 ohm 2 W (R45) samt 
länken med R50 och e21. Dessa monteras på 
kontakten direkt. Kretskortet skall monteras 
med så korta anslutningar till effekttransisto
rerna som möjligt. De distanser som används 
för att montera kortet på monteringsplåten 
skall vara av metall, så att en så god jordning 
som möjligt kommer till stånd mellan kort och 
plåt. 

Undvik jordslingor 
för lägsta brum 

Kretskortet har tre jordslingor vid ingångs
delen . En är avsedd för att jorda kortet i 
spänningsaggregatet (anslutning?) och de två ....... 
andra för att ansluta en skärmad kabel i från ....... 

r---------~--+u 

I 
t:l 70--+-____ ---' 
Il:: 

", I ;..f1 9,0--+-___ --' 

--R41-

13 

14 

-R42- 120--+--------, 
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I 
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Hi Fi 
&audio 
Robert Angus: 
USA-rapport 

Vinterns hi fi-mässor 
Ännu flera billig-band 
Utökad direkt-speltid 
•• Här har vi haft flera stora hi 
fi-utställningar, bl a den i New York, 
som ägde rum i en tidningsfri storstad 
p g a strejken vid alla de stora dagstid
ningarna . Det visade sig eftertryckligt 
att annonsering över etermedia, radio 
och tv inte alls kunde konkurrera med 
pressinföranden. Många försökte 
köpa programtid men ingen blev nöjd 
- kostnaderna var stora, verknings
graden ringa. Som en följd av läget 
kom nationen i övrigt att ligga långt 
före ew York i fråga om försäljning. 
Traditionellt är New York USA :s näst 
största marknad efter Sydkalifornien. 
Trots usla tider, fallande dollarvärde 
och annat har dock människor fortsatt 
att köpa hemelektronik: Säljresultaten 
pekar på lika bra eller lite bättre än för 
hösten 1977, rent av. 
~ Många ligger nu i startgroparna 
för att förbereda vinterns stora begi
venhet - Winter Electronics Show i 
Las Vegas tiden 6-9 januari 1979. Ett 
härligt ljumt klimat väntar under en 
skinande sol ... torrt, fint och loc
kande! Den mässan ser ut att få 
mycket stor anslutning. Rumspriserna 
varierar från ca 30 dollar för enkelrum 
till 30-35-40 för tvåbäddsrummen 
medan dubbletterna kostar ca 40-45 
dollar, till vilket kommer 6 % skatter 
lokalt . Men det finns minst 10-12 
priskategorier och 22 rekommendabla 
stora hotell i Las Vegas med 20000 
rum, så ingen lär bli utan ... ett antal 
av de största och bästa är kongressho
tell för CES; alla lyxhotell med lägre 
priser än något annat jämförbart i 
USA. 
~ Över till direktgraveringarna igen: 
Sound 80 Studios har funnit på ett sätt 
att krama in mer än 25 minuter speltid 
(musik/sida) över en direktskuren lp. 
Det är ca 10 minuter längre än vad 
någon annan kunnat. Man har använt 
en tonhöjdkännande automatik vid 
lackskärningen och fått en variabel 
funktion med servostyrning som spri
der ut spåren över skivan enligt styr
kan i programmodulationen . Nå, sä
ger alla, en sådan spårspridande och 
avkännande automatik är ju inget nytt 
utan används sedan 20 år i alla grave r
rum! Nej. det som är nytt är denna 
tekniks användning ihop med direkt
gravering, något som är lättare sagt än 
gjort, eftersom automatiken förkänner 
över ett tonhuvud !.nnehållet på mas-

terbandet ett sekundkort moment i 
förväg före det skäreggen eller nålen i 
dosan ristar upp spåret och alltså 
avgör om spårvindlingen skall "stöta 
ut ~ från sin granne - för det fall 
ljudliga passager eller högenergilad
dade signaler är på väg - eller om det 
går att dra ihop spårbredderna över 
ytan, dvs då låg modulation föreligger. 
Då löper spåren tätt tillsammans. 
Sound 80 klarade av det här genom att 
göra en bandkopia av musik materialet 
som man tog upp under den slutliga 
repetitionen och därpå synkronisera
des bandet med den finalversion som 
skulle gå till lacket. Det uppstod 
säkert problem ? undrar nu läsaren. Jo. 
Men bandet spelades upp från en 
maskin vars hastighet gick att variera 
kontinuerligt aven tekniker som stod 
och följde orkestern på en tv-monitor. 
Det gick att anpassa livernaterialet 
exakt med bandkopians. 

Den slutliga skivan, som upptar 
Aaron Coplands svit Appalachian 
Spring (jfr skivrecension i Pejling nr 
10, red:s anm) och Three Places in 
New England av Charles Ives med St 
Paul Chamber Orchestra. kostar 15 
dollar och föreligger nu i handeln. 

Det är alltså s a s andra gången 
tv-kikande drar in i graverrummen: 
Den nya generationen graveranlägg
ningar använder tv-monitorer för att 
operatören skall slippa anstränga ögo
nen genom att hela tiden kika i sitt 
mikroskop över spåren. Nu hjälpte den 
här tekniken studion att dra full nytta 
av den automatik man annars hittills 
alltid måst koppla ur vid direktgrave
ring till förmån för ett alltigenom 
manuellt jobb, vilket är svårt, minst 
sagt. Frågan är om metoden kommer 
att vinna allmän anslutning. Det vore 
mums få längre speltider om kvalite
ten från nu behålles. 
~ Om vi för ett ögonblick lämnar 
USA och flyttar uppmärksamheten 
till Europa gäller, att firman Inter
Magnetics, ett bolag som hittills syss
lat med magnetbandteknologi och till
verkning i u-länder som Indonesien, 
Malaysia och Indien, nu dragit in på 
Europama rknaden och öppnat ett Eu
ropakontor i Geneve plus ett försälj
ningskontor i London. Firman plane
rar att sälja kassetter vilka kommer 
från dess licenstagande och legojob
bande fabriker i Singapore, på Tai-
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wan, i Hong Kong, Filippinerna, 
Transkei och andra platser utöver dem 
man också har i Indonesien, Malaysia 
och Indien . 

InterMagnetics är grundat och upp
byggt av band pionjären Irving Katz . 
Firman är verksa m med praktiskt 
taget allting inom kassett-business och 
på alla nivåer. Bolaget säljer fabrika
tionsutrustning och know-how till in
vesterare i u-länderna, firman tillver
kar och säljer tape i bulkmängder 
jämte kassettmekanik och plasthöljen 
etc som görs aven licensinnehavare i 
ett land till licensinnehavare i andra. 
Bolaget köper också upp surplusposter 
av band etc från olika licensfirmor och 
dessa restpartier säljer Katz därpå i 
USA, Europaiänderna eller på andra 
håll , där bolaget inte direkt är involve
rat i egna tillverkningar. Ty framställ
ning av programvara är en stor del av 
verkstamheten och det sker tillsam
mans med exempelvis partners som 
Swire-gruppen i Hong Kong, den brit
tiskägda finansgruppen som bl a dri
ver flygbolaget Cathay Pacific. 

Förra året rapporterade Katz att 
InterMagnetics hade framställt mer 
än 250 miljoner av den totalt mer än 
miljardstora posten blankkassetter 
som avsattes världen över. Firmans 
kritiker ocb konkurrenter är dock 
ganska eniga om att det genomgående 
gäller lågprisband och lågkvalitetspro
dukter. Det blir alltså ett ökat mark
nadstryck i Europa nu på budget band
sidan. 
~ Det något utsatta I H F, Institute of 
High Fidelity. har ändrat sina planer 
beträffande ett nytt mässarrangemang 
i Atlanta för enba rt fackfolk . Mening
arna om den första är nämligen de
lade. En del utställare anser att I H F
expon sommaren 1978, blott tre vec
kor innan CES ägde rum i Chicago i 
juni, blev en katastrof i publikhän
seende. Ett annat läger röstade ändå 
för att man skulle genomföra iden 
också för 1979. En av branschens 
succefigurer, VD Howard Ladd i Fis
her Radio, a nsåg dock a tt de förra 
hade rätt och hotade med att lämna 
organisationen om planerna genom
fördes . (Inom parentes: Fisher är se
dan länge ägt av japanska Sanyo, 
Efter en del år med ointressanta pro
dukter av receivertyp har man radikalt 
satsat på mera avancerad hi fi och 
vinsterna ligger nu för Fishers del 
absolut i topp.) En av dem som var 
mer än nöjd med 1978 års Atlanta-

expo är Harman Kardons Irving Stem. 
som tog framgången där till intäkt för 
att över huvud gå in som medlem i 
I H F! Så motsättningarna var inte 
obetydliga. 

Det kompakta missnöjet i leden 
föranledde vice presidenten Jack 
Way man i EIA:s Consumer Electro
nics Group (El A = Eleclronics Indu
stries Association) att föreslå ett sam
gående. Hans ide var att slå ihop I H F 
med CEG. alltså gruppen som står 
som sponsor för både vinterns och 
sommarens Consumer Electronics 
Show. På det sättet skulle större pu
blik lockas och en medtävlare elimine
ras ... Då Wayman lät läcka ut att 
han haft viss framgång för sin tanke 
under samtal med en del I H F-med
lemmar blev IHF-chefen Jerry Kalevs 
arga svar att det icke fanns något som 
tydde på någon nära i tiden förestå
ende sammanslagning. " IHF kommer 
alltid att vara en oberoende organisa
tion", fyllde vicepresidenten Bob 
Gur-Arie i, "men vi kan givetvis tänka 
oss att samarbeta med EIA ifråga om 
en målsättning som har till syfte att 
främja hi fi, särskilt i sådana avseen
den som för kundmarknaden, indu
stristandarder och statsmaktens 
branschinblandning". Alltså en något 
mjukare hållning med många öppna 
dörrar ... 

å, nu har IHF beslutat att sepa
rera nästa Atlanta-show lite bättre 
från sommar-CES i Chicago. Prelimi
nära data handlar om 4- 6 maj 1979, 
och vissa tecken tydcr på att man går 
från Atlanta till förmån för St Louis 
eller Chicago i stället. Chicago skulle 
alltså få två stora hi fi-utställningar, 
lite märkligt! 
~ Många har sett namnet Lafayette i 
USA-tidskrifterna. Den här kedjan 
för hobby- och hemelektronik var en 
gång landets tredje största återförsäl
jare av hi fi-apparatur och den täcktc 
hela kontinenten (Lafayette Radio 
Electronics). Nu har rörelsen sålts till 
elt investmentföretag för 16 miljoner 
dollar, enligt uppgift. Då Lafayette 
stod på toppen drev kedjan mer än 200 
helägda butiker och hade ytterligare 
500 som franchising-anknutna rörel
ser (ett slags arrende) över USA och 
Kanada. 

Lafayette grundades redan 1921 av 
Abraham Pletman. Han är borta se
dan länge, och firman har haft skif
tande öden, men den kom till på den 
framsynta grundtanken att tillhanda-

På sitt riktiglI podium och inte i studio Slltt Clevelllndllrnll då Fennell gjorde 
den "historiskll" digitIllinspelningen i $..everllnee HIlII for Telare Reeords (nr 
5038). Tre samstämdII eardioidmikar framfor orkestern plus diverse stödljud
mikrofoner i huvudhöjd kan ses jämte en "ambiens"-mik vid parkettens början 
(tro!i/:I'n fanns flera). 



' hålla materiel för radioamatörer och 
ljudexperimentlystna - detta alltså 
vid en tidpunkt då elektronröret ännu 
var nästan nytt och rundradion ett 
nästan okänt begrepp i flertalet län
der' På 1 930-talet var Lafayette i New 
York en a v de få pla tser där ma n 
kunde köpa importvaror i branschen 
som t ex Garrards skivväx lare. Likaså 
förde man Philharmonie-mottagaren 
och den s k teater-högtalaren från 
Stephens. 

Firman överlevde både depressio
nen och världskriget. Den verkliga 
succen kom efter det, ca 1947, då den 
första hi fi-vågen började ta fart och 
det var ett våldsamt sug efter grejor 
att bygga egna hemljudanläggni~gar 
av. Aren efter 1947 köpte nämltgen 
Lafayette upp allt firman kunde av de 
idogt strävande tillverkarna Marantz, 
Rek-o-Kut (fina grammofonverk!) och 
Bogen (David Bogen gjorde förstär
kare, pa-Ijudgrejor etc) och sålde över 
butiksnätet , och det stödet var inte att 
förakta. 

y ägare ä r ett investmentgruppfö
retag och en bankirfirma, Gibbons, 
Green & Rice, Lafayettes VD Arthur 
Blackburn kommer att kvarstå som 
chef, och enligt det nya avtalet är det 
meningen att han skall köpa aktier så 
att han själv stå r för 12 % av bolaget. 
~ Nyligen hyllades tre audiopionjä
rer med en plats i något som kallas the 
Audio Hall of Farne. Det kan översät
tas närmast med Ärans eller Beröm
melsens Sal, och just den här speciella 
Hedershallen bekostas av branschtid
ningen Audio Times (hur konkret den 
här Hallen är framgår inte av vännen 
Bobs text , kanske är det en högst 
imaginär Hall som avses. Bob är 
a nna rs Audio Times redaktör. RT:s 
anm.) 

Trion av storheter som nu beretts 
"odödlighet" i denna Hall är Henry 
Kloss, Saul Marantz och Rudy Bo
sak . . 

Den sist nämnde pensionerade sig 
förra å ret efter en lång karriär inom 
ljudbranschen. Han började med att 
göra högtalare i sitt garage precis efter 
andra världskrigets slut och så upp
stod det aktade tillverkningsnamn som 
blev synonymt med mycket stora, pro
fessionella högtala rsystcm. R T Bozak 
Ine upptar i dag en modern, 40000 
kvadratfot stor fabrik i Stamford, 
Connecticut, där ett 60-tal personer 
utom högtalarna framställer diverse 
materiel som förförstärkare, kraftde
lar och tidfördröjningskretsar m m. 

Saul Marantz har också nyligen 
dragit sig tillbaka efter en le.gendarisk 
bana inom audiovärlden. Aven han 
drevs av nyfikenhet , förbättrariver och 
lust att göra något icke dittill s skådat , 
då han efter kriget egenhändigt bör-
jade sätta ihop hi fi-grejor i sitt hem . 
Det var 1946 som den just demobilise-
rade marinkaptenen S Marantz fång-
ats av ljud hobbyn, som han raskt insåg 
skulle bli en världsrörelse. Han pro
vade, grubblade och konstruerade, och 
i början av 1953 hade han fått fram en 
förförstärkare som blev ryktba r - dvs 
bara inom en trängre krets; hans 
vänner ville ha var sitt exemplar. Det 
blev början till the Marantz Company, 
som tog fast form 1954. Firman behöll 
han till 1964 då den övergick i andra 
händer. Förförstärkaren 7 etc, de slut-
steg som kom och den fantastiska 
tunern 10 B etc, alla blev de över en 
natt erkända som ljudindustrins flagg
skepp i USA. Marantz blev förmögen ........ 
på sina skapelser och sysslade hela l1li"""'" 

NYHET! 
EMI Kasetter HI FIDELITY Super och Standard 

·JOd8 

En av Englands ledande specialtidskrif
ter i ljud »Hi Fi for Pleasure» skriver 
när de redovisade sitt stora kassett-test 
i juli -78: 
»EMI har också tillverkat en ny kassett
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». 

EMI Kassetter finns för att passa alla olika typer av kassettbandspelare från den 
enklaste batteridrivna till den semiprofessionella. 
Med EM I Kassetter är det enkelt att få rätt kassett till rätt spelare: 

EMI Kassett Hi Fidelity 

EM'I Kassett Super 

EM I Kassett Standard 

TYPlCAl FAEOUENCY RESPONSE OF EMI CASSfrrES 
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1. Den mätmetod som är använd är den av 
EMI rekommenderade med 2.5 dB över
bias vid 6_3kHz hänförd till tillverkarens 
referensmaterial e 521 V (biasvärdet an
vändes internationellt av majoriteten av 
bandspelartillverkarna) . 

För högsta klass av spelare. 

För de flesta förekommande kassett
bandspelarna. 

För enklare batteri-nätanslutna 
kassettbandspelare. 

Tonbandshastighet 4.76 cm/sek. 
(1 7/8 in/sek.) 
Spalthöjd 0.6 mm. 
I nspelningshuvud spalt 2.um. 
Avspelningshuvud spalt 2.um. 
Avspel ni ngskorrekt ion 1 20 .u sek. 
och 3.180 .usek. 
(Överensstämmer med lEe publika
tion 94 utgåva 3,BS1568 del 1 och 
DIN 45513) . 

2. Avspelningsförstärkaren justerad till rak 
frekvensgång 25 Hz- 15kHz jämfört till 
referensmaterial e 521 v vid -30dB. 
(Ref.1 X ) 

x) Ref. 1. Mätt vid RMS flöde av 250 nWb/m 
vid 25 mMx/mm och 315 Hz (j överensstäm
melse med lEe publikation 94 del 2). 

För att ge Er extra trygghet lämnar vi naturligtvis Ett års GARANTI från inköps
dagen. 

Rulleband: 
EMI SUPER Standard - Long .och 
Double play, för att möta de ökade 
kraven på precision. 
Storlekar: 
5 ,53/4 och 7 samt 10 1/2 LP. 

Importör: Strandberg Scandinav Electronic AB, Stockholm 

Distributör konsumentsektorn: • . ~. AB CHAMPION RADIO 
MALMÖ Tel. 0401181160 SUNDSVAll Tel. 060152 64 40 
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~ tiden med att gå in i olika projekt, och 
........ fast han faktiskt redan pensionerat sig 

en gång, omkring 1967, kunde han 
inte hålla sig borta länge från audio
scenen utan t ex 1973 finner vi honom 
-på nytt aktiv tillsammans med Jon 
Dahlquist. u lär han dock försöka bli 
pensionär på riktigt ... men man kan 
aldrig veta med den vitale och entu
siastiske Saul Marantz. 

Kloss är däremot fortfarande aktiv 
som tillverkare av elektronik för pro
jektionssystem för televisionsbruk. 
Han hade knappt lämnat universitetet 
1954 förrän han deltog i grundandet 
av firman Acoustic Research Inc 
samma år och blev en av huvudmän
nen bakom Ed Villchurs sedan så 
berömda utveckling av den slutna 
högtalarIådans princip. Tre år senare 
gick han till det då startande bolaget 
KLH, där K:et i namnet står för Kloss. 
Här fanns han som inspiratör för 
produktutvecklingen på nästan alla 
fronter fram till slutet av 1960-ta1et. 
Sedan han sålt KLH till Singer Inc 
grundade Kloss östkustföretaget Ad
vent Corp. Bolaget skulle då göra ett 
tv-projektorsystem. Men för att få 
ihop det rätt stora kapital som syntes 
nödvändigt började man göra kassett
däck för KLH och vidare kom man att 
syssla med en del semiproffselektronik 
som stora B-Dolby-apparater, en del 
instrument m m. Advent kom ju också 
att stå för några mycket omskrivna 
mindre högtalare, och upprinnelsen 
till att Kloss gav sig in på det området 
var att kassettmekaniken firman 
gjorde inte visade sig fungera riktigt 
som tänkt. Advent kom i vissa finan
siella svårigheter 1976 och firman 

överläts på Peter Sprague, varpå 
Kloss tillkännagav att han ämnade dra 
sig tillbaka - något som ingen tog 
riktigt på allvar. Och mycket riktigt 
har han på nytt fått stor uppmärksam
het genom att han i det tysta jobbat 
fram ett omskrivet , förbättrat tv-pro
jektorsystem. Just nu är han i full färd 
med att tillverka elektroniken själv ... 
~ Den första rent digitala inspel
ningen i USA aven skiva upptagande 
äldre och tyngre musik har ägt rum. 
Skivan finns numera också att köpa . 
Som tidigare rapporterats i RT heter 
dirigenten Frederick Fennell och det 
är Cleveland Symphonic Winds som 
spelar, alltså en blåsarensemble ur 
filharmonikerna där. Skivan upptar 
verk som HoiSIS Svit för militärorkes
ter, Händels Musik vid ett kungligt 
fyrverkeri och Bachs Fantasi i G. 

Inspelningstekniker var, liksom med 
Orinda-skivan tidigare, dr Thomas 
Stockham och han anvä nde Sound
streams digitala mångkanalmaskin. 

Fennel, som är en klangmedveten 
man och som har ett förflutet inom 
high fidelity sedan de tidiga dagarna 
då han ledde banbrytande bra stereo
inspelningar för Mercury Records på 
1950- och I 960-talen, ger betyget 
" Remarkable". 

Det är Telarc som står för inspel
ningen, och det masterIack som utgör 
den analoga signalbäraren graverades 
med halva normala hastigheten för 
bästa stereoseparation, lägsta distor
sion och största dynamiska omfång. 
Skivorna har pressats av Teldec i 
Hamburg. Inga kompressorer, ekvali
satorer eller begränsare var i bruk 
under tagningen. I USA kostar skivan 

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 ett 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 på alla Audio
band. 
Dessutom finns Audios 
unika världspatent Pa
raflo Guides, en styr
mekanism för per
fekt bandmatning, på 
Extra Plus, Super och XHE. 

~AudioMagnetics 
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Köptrygga nyheter från världens största 
tillverkare av kvalitetsband. 
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15 dollar. - Audio Lab i Sverige är 
agent för Telarc. 

~ Inom FCC råder en del ovilja till 
följd av att, som RT redan berättat. 
teknikerna fick nobben av administra
törerna i frågan om ytterligare prov 
med de fem am-stereosystem som 
kämpar om bästa position. Från bör
jan var det faktiskt sju system, men 
Sansui, Japan, drog frivilligt tillbaka 
sina två förslag. Men det lär bli 
ytterligare prov. Principbeslutet står 
dock fast - am-stereo ska ll det bli, där 
näten så vill ha. 

Ovilja uppstod också till följd av 
FCC-chefernas tummen ner för 4-ka
nalstereo på f m, som kan ta många år. 

Det gäller alltså s k diskret 4-kanal
teknik. Bandbreddskraven för den gör 
FCC betänksamt. åväl, man har 
sedan dess fått en hel del brev från 
USA-allmänheten och enligt uppgift 
har en stor majoritet uttalat sig för att 
man glömmer det där med diskret 
flerkanalighet och går in för CBS 
SQ-matrissystem. Nu tror man rätt 
allmänt att FCC tar ett nytt grepp på 
ämnet rätt snart men då uttalar sig för 
ett matrissystem, 4-2-4 alltså. 

Egentligen behövs inget policybe
slut: En lång rad fm-stationer har sänt 
matris-"q uadracast" under åratal nu, 
antingen med SQ eller QS, som är 
Sansuis system. För att sätta in de här 
inkodningsenheterna krävs inget till
stånd alls. Likaså använder många 
stationer B-Dolbyn för bättre s/n och 
längre räckvidd utan krav på effektök
ning, vilket FCC intar en mycket 
restriktiv hållning till. 

På å terhörande nästa månad. • 

54 ~ DX forts 
ten, Bill Johnson , försökte när kriget 
led mot sitt slut att flytta anläggning
arna. Han föreslog CIA två alternativ, 
dels Thiland och dels Phu Quoc Island 
utanför Mekongdeltat. Thailand an
sågs olämpligt p g a försämrade poli
tiska relationer. så det senare alterna
tivet förordades. Strax efter mörkrets 
inbrott den 21 april 1975 etablerades 
så en luftbro Saigon - Phu Quoc 
Isla nd , med C-46:or och C-47:or till
hörande Air America (CIA). 

Fyra dygn senare var hela operatio
nen över. 144 vietnamesiska anställda 
med familjer , totalt över 1 000 perso
ner, hade då i hemlighet flyttats till ön 
och etablerat sig. Sändaranläggningen 
demonterades av CIA-personal och 
fraktades till Tan Son Nhut där de 
lastades på båt. Genom ett misstag 
destinerades emellertid båten till Fi
lippinerna i stället för Phu Quoc Is
land! Båten, med last värd lO-miljon
tals kronor, var försvunnen flera må
nader, vilket vållade CIA viss oro. 
Sammanbrottet för kriget i Vietnam 
kom sedan hastigt och "Mother Viet
nam" kom aldrig mer i luften. 

Den smäktande musiken med de 
förföriska rösterna hördes vintertid 
alldeles utmärkt här i Sverige på 7 085 
kHz. Då få av oss förstod vietname
siska blev identiteten ald rig röjd. Ra
diopejlinga r pekade rak t på Saigon, så 
vissa a ningar om stationens verksam
het förelåg, men dessa kunde konfir
meras först då ex CIA-agenten Frank 
Snopp publicerade si n bok "Decent 
Interval". - Snopp åta lades f ö av 
CIA för denna publikation ... 

Kassettdäcket 
Eumig CCD 
I RT 1978 nr 10 testade vi Eumigs 
kassettdäck CCD. Vi fann då en 
del punkter att klaga på. RT har 
nu fått meddelande om att kon
struktionen är ändrad. 

•• I RT-testet, och även i andra 
test, har framförts invändningar mot 
detaljer i konstruktionen. Man har i 
Wien hos Eumig tagit dessa anmärk
ningar ad notam och presenterat en 
lång lista över förbättringar som har 
genomförts från och med mitten av 
oktober. Bland dessa kan vi nämna 
yttre reglage för kalibrering av Dol
by-nivå, phonokontakter för in- och 
utgångarna, 6,3 mm telejack för hör
telefonuttaget, större utamplitud, 
bättre diskantutstyrning, bättre sig
nal/brusförhållande på ingångar och 
Dolby-krets, lägre distorsion m m. 

Trots alla kvalitetsförbättringar har 
priset sänkts från 5 000 till 4 500 kr! 

Uppenbart är att man på Eumigfa
briken inser, att man måste vara 
mycket lyhörd för rimlig kritik för att 
man skall kunna slå sig in på Hi 
fi-marknaden. Förbättringarna verkar 
vettiga, även om vi fortfarande inte 
kommer väl överens med det ovant 
fungerande minnesräkneverket . .. • 

Dagens Vietnam-sändare 
många, ingen ger QSL 

- Radioverksamheten i dagens 
Vietnam är mycket omfattande. Flera 
regionala sändare opererar dagligen. 
De flesta hörs i Sverige, liksom Laos, 
bäst under månaderna december -
januari. Inga QSL är kända från dessa 
stationer. För närvarande opererar 
följande: Radio Bac Thai, 7098 kHz 
till 15 SNT. Lätt att identifiera genom 
täta anrop. Radio Quang Ninh, spora
diskt fram till 15 på 4 708 kHz (varie
rar något). Radio Son La, relativt 
vanlig till 15 på 4 770 kHz. Voice of 
the People of Son Be Province är 
uppfattad i Australien till 13 SNT på 
4 599 kHz. Ännu ej hörd här. Voice of 
Binh Tri Thien är hörd på 4678 och 
6667 kHz till efter 16. Radio Nghe 
Tinh sporadiskt på 4 780. Close down 
före 14, vanligen . 

Radio Cao Laong har senast note
rats på 6258 kHz till close kl 15. 
Andra frekvenser som på senare tid 
nyttjats av denna station är: 4 783, 
4816,6210,6224 samt 6 234 kHz. 

Radio Ha Tuyen driver mellan 
4822 och 4824 kHz. Close omkring 
14.30. Från Ho Chi Minh City, d v s 
gamla Saigon, tycks endast två av de 
gamla sändarna vara aktiva, nämligen 
9622 och 6 167 kHz. Tidigare fanns 
här flera operativa frekvense r men 
ovan nämnda tycks nu vara de enda 
aktiva. 

Lycka till med lyssnandet på Syd
ostasien! I nästa nummer av RT skall 
vi presentera en aktiv a ntenn som 
kanske är lösningen på alla DX-ares 
antennproblem. • 





JOSTI BYGGSATSER 
LJUSORGLAR M.M.!! 

AT 685 
AT 65 AT 645 3-kanals 

3-kanals 4-kanals ljusorgel med AT 868 

Ijusorgef 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 AT 761 att sätta på och 
stänga av t.ex . TVn. Räckvidd 5-6 m. drivsp 
9 Volts batteri. 
Byggsats AT 760 Ultraljudsmottagare 
Byggsats AT 761 Hållkrets f. relä 
Byggsats AT 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 för 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. Bl.a. ingår förstärkarkonstruktioner 
av såväl germanium- som kiselteknik från 1/2 till 120 Watt 
såväl M.ONO 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 

'JOSTI ElECTRONICs "GENERAlKATAlOG" 
på ca . 400 sidor innehåller beskrivningar. bilder och data 
på inte mindre än 2 125 olika elektroniska prylar. bl. a. 
byggsatser. högtalare och delningsfilter med samman
kopplingsexempel. halvledare. data- & ekvivalentlistor -
och mycket. mycket mer!! Flerfärgstryck. 12 :- plus porto 
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---------------------------------------------
Till 
ElECTRO-BYGG • JOSTI ElECTRONIC 
Box 1107, 251 02 Helsingborg ' 

Namn 

Adress 

Postadress. 

Ev Kundnr 

Obs Glom el fylla , namn o. adress! 

D Sänd mig "GENERALKATALOG" pris '17 i- i förskott el. 18 i- mot 
postförskott. (inkl. frakt) 
D Sänd mig DIAGRAMMAPP . varunur. 1000 mot postförskott, frakt 
tillkommer. 
D Sänd mig ...... ............ ... .. .. ............... ...... .... .... .. .... .. mot postförskott 

ALLA PRISER INKl MOMS. leveranser över 600 . - Iraktfrin. . 
Forskonsbelalning kan ske genom ,nsänning på vårt poslgiro 2981n·7 eller bankgiro 162· 
8098 eller genom check ulSläl1d på oss. OBS' 12 . - Irakl vid lörskollsbelalning. 
VoIIDu vela mer så ring eller skrov lill oss - lelelon OC!·13 33 73. Allärsadress I<at1aQatan 
9 Dar Irällas vi mellan 930 och 1730. pli IOrdagar lill 13.00. ORDERMOTTAGNING 
DYGNET RUNT 



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 avspel ningsfel 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. 

, 
I 
I 
I , , 

\ , 
\ \ 
\ \ 
\ \ 
\ \ 
\ \ 
\ \ , \ 
I I 
I I 
I I 
, I 
I I 
/ I 
I I 

I I 

UNAMCO kan nu också presentera mätningar s 
visar hur olika populära pick-up er beter sig i 
UNAMCO-annen inom området 2-20 Hz. 

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 

Informationstjänst 28 

I I 
I I 

I / 
/ I 

I / 
/ 

/ Axiom, den kortaste sträckan mellan 
2 punkter är den räta linjen. 
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Ekonomi -oscilloskopet 
för dig 

Modellerna I T 9QO·serlen 
T 921 - DC 01115 MHz. En kanal , enkel tid bas, 
T 922 - DC 111115 MHz. Två kanaler, enkel tidbas, 
T 932A - DC till 35 MHz. Två kanaler, enkel tid bas. 
T 935A - DC till 35 MHz. Två kanaler, tidbas med svep

fördröjning , 
T 912 - DC till 10 MHz. Minnesoscilloskop med 

skrivhastighet upp till 250 cm/ms. Två kana· 
ler, enkel tid bas, 

T 922R - DC till 15 MHz. Två-kanaligt oscilloskop för 
rackmontage. 

TEKTRONIX för prestanda, kvalitet och 
ekonomi! 

TEKTRONIX' oscilloskopserie T900 är utvecklad 
för ekonomisk användning vid service, utbildn ing 

och produktion skontroll: billig i inköp och drift 
utan att därför göra avkall på vare sig 

prestanda eller kvalitet. 
T 900 serien består av fem portab la oscilloskop 

med olika prestanda och ett avsett för 
rackinstallat ion . 

Gemensamt för modellerna i T 900-serien är: 
en stor och lättavläst bildyta (8 x 10 cm), 

kompakt konstrukt ion och låg vikt (ca 7 kg). 
Känsligheten ligger mellan 2 mV/div och 10 V/div 

i 12 kalibreringsteg . Dessutom inbyggd 
spänningsstabilisator och 3 % noggrannhet på 

vertikalförstärkare och tidsbasenhet. 
Till T900-serien finns en komplett uppsättning 

tillbehör samt beskrivande servicemanual. 
TEKTRONIX AB 
Fock . 171 04 SOLNA. Tel , OB -83 00 80. Göteborg 031- 42 70 35. 

HAR UTKOMMIT MED MASSOR AV NYHETER BL.A. 

YY2!!12SA7 
Lödfri kit i 
toppklass 
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Nya RT-Hornen 
Nya sidosystem 

Nya proffshögtalare 
Lödfria högtalarkits 
Nytt 3 -D filter 
Nya högtalarelement 

(OLM] 
QLM 4810 
Lödfri kit i 
proffsklass 

Ja, sänd mig er nys klits/og. jBg bilog8r5:- i trim eller sedtJJ . 
. .tl-drllgf'-, !'id IIrdf'r 

........ Ort . 
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Sänd mig information om 
O Sentec serie 8 O Sentec EC8 O Sentec serie 77 . 
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VI LÄR DIG 
DATOR-TEKNIKEN 
Du behöver det för att hänga med i utvecklingen och 
de fina jobben. 

Vår kurs SYSTEM 78 
är rätta vägen att lära sig mikrodatorn . Kursen vänder 
sig till ingenjörer, elektroniker, lärare och hobbyfolk. 
Du bygger en liten dator i etapper och lär Dig hur 
blocken fungerar och hur de arbetar tillsammans. 
När Du är färdig vet Du mikrodatorns uppbyggnad 
och hur den programmeras. 
Kursen är på svenska, men Du får "datorengelskan" 
på köpet. 
Vi håller lågprislinjen: Allt material och 8 kursbrev 
(1098:50) . 1325:- inkl. moms. Eller: Brev nr 1 
265:- och var 14:e dag 7 ggr fl 160:-. 
Moms ingår och allt portofritt. 
Frivillig avslutningsuppgift som insändes och rättas, 
varvid intyg om genomgången kurs erhålles . Kostnad 
50:- . 

TVEKA INTE BESTÄLL NU 

ELEKTRONIKBYGGARE 
SENASTE NYTT. 

Ad,ustable Regulator .,.. ftn Improved 
R,pple AejKtooo 

v,. 

LM350 
Vin 
Vut 
OBS. 3A 

TO·3 
35V 

l ,2·30V 

LM 350 To-3 kostar endast 95:-. Med komp. enl. 
schema 105:-. Ett ypperligt lab-aggregat. 

~National 
~ Semiconductor 

IC-kretsar och 
böcker. Vi är 
distributören. 

NY KATALOG UTKOMMEN 
God sortering DL·kretsar, \ 74·serien, även 74LS och CMOS. 
Mikrodator·kretsar och tillbehör. 
Komponenter och mönsterkortsmaterial är vi som vanligt bra på. 

OBS NY KATALOG. Sändes mot 5 :00 . Bit. i kuvert eller till p·giro 
227710·1 . 

ELEKTRONIKTJÄNST I HJO 
BOX 40,54400 HJO Tel. 0503/123 94 

In nrmrHlOnstjänst 3 1 

eXPAno YOUR 02 

SiUTd 6800 C OMPuT E J:l' 
S Y STEM D 

The D2 ADAPTOR lets you economically upgrade to: 
48K Bytes of RAM - Terminal Input - Additional I/O 

Have you ever wished for an economical, simple method of expanding the memory, adding additional 
output ports, or using terminal input with your " Motorola" MEK6800·D2? Our 02 ADAPTOR now 
makes this possible. Instead of a dead end you can now have a system that is expandable and which can 
be upgraded to 48K of RAM and over a Megabyte of on·line disk storage. 
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PHASE 1-

02 phase one allows you to expand the RAM 
memory that may be accessed from the 02 hex 
pad to 32K bytes. It also provides power for the 
02 card and the additional RAM . It provides the 
basis for additional expansion of capabilities and 

upgrading to terminal input, disc storage and 
additionalil O. 
02·P1 Kit-Power supply. chassis, mother board and 

adaptor card .... ......... .. ......... ........ .. ..... .. ......... 695:-

PHASE 2-
Phase two converts your 02 to a normal micro· 
computer. I t consists of the standard processor 
card and monitor used in our 6800 system- less 
the usable parts from your 02. (MC 6800 and MC 
6810) and aseriai interface. You now have ter· 
minal input, up to 48K of RAM/ EPROM capabi· 
lit y, up to eight 1/0 ports, and compatibility with 
a wide variety of reasonably priced software. 
D2·P2 Kit-MP-A2 processor and serial interface kit 

Ues. noted partsi ....... ... ................ .... .... ....... l 075:-

gwediSh ~Cf1tOVltCg tJ.J 
BOX 2065, 75002 UPPSALA 
TEL: 018-10 01 90 



MODELL 4 
1.700:;lpar 

MODELLS MODELL 2 

o 

·8 

HRIA 
3.800:;lpar 

2.800:;lpar 2.l00:;lpar 

((((~~gaQEX)))) Ring eller skriv efter vAr informativa broschyr. 
LJUDEX, Bagaregatan 35, 611 00 Nyköping 

Tel. 0155 - 15191, 151 51 

Informationstjänst 33 
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FREKVENSIA GETE AB I 
BREDDENVÄGEN 31 

19400 UPPL.VÄSBY 



NY SVENS K TI DNING OM MODERN DIGITALTEKNIK-MIKRODATORER, 
TEORETISKA OCH PRAKTISKA ARTIKLAR FÖR PROFFS OCH AMATÖRER, 

UR INNEHALLET : 
BYGG DITT EGET MI KRODATORSYSTEM TILL ETT RIMLIGT PRIS, MED 
STORA UTVECKLINGSMÖJLIGHETER , 

FOLJ MED FRAN BöRJAN - PRENUMERERA NU ! 
T O M 31/12 ENDAST 39:- FMR HELAR (6 NR) , 

ANVÄND POSTGIRO 5 37 00-1 
HAR DU RAD ATT INTE Li1SA MIKRODP.TORN? 
~IKRODATORN, BOX 109, 126 22 HÄ GERSTEN 08-45 57 74 

Tennsugen med de 
många möjligheterna! 

PI AB MIKROSUC 
en tryckluftsdriven "MINIATVRSUGARE" 
- utan rörliga delar. 
• Minimalt underhåll 
• Helt rekylfri 
• Mycket låg ljudnivå - 65 dBA 
• Kan förses med steri lfilter - f iltreringsgrad 99,998% DOP 
• Även lämplig för uppsugning av lödrök, rensugning, 

plockning av detaljer etc. 

RING 0764-64050, Boka demonstration i vår utställning 
och rekvi rera produktblad! 

PIAB 
PIAB AB · BOX 123 ·18400 AKERSBERGA . TFN 0764-64050 
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Passa på under december 1978 

10 % introduktionsrabatt 

På våra redan mycket låga priser 

Skicka efter katalogen idag 

Prisexempe l (utan rabatt) 
8080 59:- SN7400 1:40 
6800 86 :- SN74LSOO 1:60 
uA 741 1:95 4001 B 1:70 
ne 555 2 :45 4011 B 1:80 

Vi har dessutom motstånd , 
kondensatorer, lådor, sladdar, 
instrument m. m. 

KATALOG mot 3 :90 i frimärken 

Skriv ti ll 
H N Elektron ikkomponenter 
Fack - 126 10 Hägersten 

ELEKTRONIKBYGGARE -
STORLAGERRENSNING 
Motstånd 1/4 W, 3/2 w m.m. 
Kondensatorer - keram iska styrol 
Elektrolytkondensatorer 6-30 V, 1 mf-2OOQ mf 
Skjut- o. vr idpoten tiometrar 
Nät-. utgångs- o. drivtransformatorer 
Högtalare 2"-8"; runda ovala 4-8 ohm 
Strömbrytare . Vridomkoppl are 
Tonhuvud; 8-spårs o. 4-spårs ; mono-stereo 
Motorer 6-12 v med och utan elektronisk styrning 
Tryck-knappsomkoppl are. D ispl ayer 
Spolar: MF. FM ; d iskr. 455 kc-10.7 mhz 
Ovanstående lev. i hela satser till det enastående priset av Kr. 75:
exkl. porto o. moms. 

Sänd Din beställ ning t i ll 

TELEKONSULT AB 
Trädgårdsgatan 6, 411 08 GOTEBORG 

InfnrmrttinnSlj(m", 40 

arbetar 1000 timmar st stan-
dardbatterier. har lättavläst stordis
play av flytande kristall med 18 mm 
siffrore 2 års garanti .20 mätområden 
. .. Pris995:-exkl. moms 

-- J~~~in;;t;-nTeroömnyaMx50o -;;-;:;; ---

Namn IffJl Adress 

Postadr. 
-------------------.R~T'2~1-7~8 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB ELIT 
BOX1237.16112 BROMMA· LOVASVIGEN 40008/262720 
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Acoustic 160 
160 liter 160 W 
Acoustic - högtalarbyggsatser be
st(1r av färdigmonterade lådor val
nötsfanerade eller i svartbetsad ek. 
Me~ byggsatserna följer allt som be
~övs för att få ett par helt färdiga 
högtalare i samma finish som ett par 
fabriksbyggda men till ett mer tillta
lande pris. 

ACOUSTIC 
CELESTlON 
CORAL 
OS 
ELECTRO
VOICE 
GAMMA 
GOOOMAN 
ISOPHON 
JBL 
KEF 
PEERLESS 
PHILIPS 
RCF 
SEAS 
SINUS 

HaG TALAR
ELEMENT 
FILTER 
TRA"SATSER 
70180 HORN 
SPOLAR 
KONDENSA
TORER 
PICK UPER 
TYG 
SKUMFRONTER 
M.M 

Demonstration och butiksförsäljning: 

Oppet : månd.- f red. 11 - 18, lö rd . 11 - 14 

Sänd mig gratis katalog 

Namn 
••••••• • . • 0.0 •• 0. 0 •• • • 0. 0 • • 0.0 • •••• 0.0 •• 0.0 . ' •••• • • 

Adress .. ... .......... .... ... ...... ..... ...... ... .... .. . 

Postnr ........ .... Ort .. ....... ..... ........ ... ...... . 
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HEATHKI:T 
AMATÖRRADIO - DATORER - BIL- och 
HEMELEKTRONIK - HIFI - INSTRUMENT 
MARIN - UTBILDNINGSKITS 

ET-3400 MIKROPR OCESSOR 
TRAlNE R 
Lär hur mikrodatorn fungerar . 
Trai ner med utförlig dokumenta
tion 1 k ROM monitorprogram 
ingår 256 bytes RAM (utökas ti l l 
512 bytes med "kurspaketet 
EE -34011. 
Byggsat s 1 202 :- ex. moms, 
mont erad 1 925 :- ex. moms. 

IM-4190 B ID I R EKTlONAL 
WATTMETE R 
100 M Hz-1GHz. Fabrikska libre
rade och matchade kom ponenter. 
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 
tillfälligt montage. A nslutes ti l l 
signalhornet. 

Byggsats 361 :- ex. moms. 

MIKRODATORSYSTEM FÖR HOBBY OCH INDUSTRI 
Ko mp letta system med marknadens utförl igaste dokumentation. 
Sta ndard software medföljer utan extra kostnad. 
Hll byggd på DE C:s LS I· ll . 
Skr ivminnen både till Ha och Hll . 
Nu även DE C writern LA 36 på lager. 

HEATHKIT Schlumberger AB 
Norr Mälarstrand 76 
Box 72081 . 10223 Stockholm 12 

Tel : 08-52 07 70 
Öppet : MAnd.-Fred . 09.00 - 17.00 
Lunchstängt 12.00- 13.00 

r-----------------~ I I HEATH I I 
I Sänd mig gratis katalog ",Qm@(-!§. I 
I Namn I 
I I 
I Adr. I 
I I 
.::n~~. ~~=a!~~~ .~ .~ ~.~ .~ .. ~.~ ... 
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Professionella BAS HORN I mas
SIV furu ' SJu olika modeller. 
Kom och lyssn a. 
Tel. kvbll 08-306288. 

... : RT2 och RT3 byggare .. 
Det rekommenderade elementet 
till RT2 och RT3 Hokutone 
W300F08 endast 348:-. 
Pnsllstor gratis. H,F, Sound. 
Box 415. 621 04 Visby 4 

Soundcraft Sene s 2-16/8 saljes 
For nilrmare upplysningar nng 
08-96 40 65 efter kl. 18.00. 

Nytt annorlunda hornsystem med 
bl a 1000 I pelarbas demonstr 
för musIkintresserade 
Audiotest, tel. 08-964376. 

RT2 och RT3-byggare VI har ele
mentsatser tdl grosslstpnser. Ex 
100 W Gamma 12" + mellanreg 
horn Typ 350 Hz Klipsch + Iso
ph on OKT 11 med sekliOnsllns 
eller Electrovolce T358 600 :
med filtemtn . För 3D-delar 
200:- (2 kan) 4 x S inus 5294 
FX 650: - mm. S ~nd porto for 
lista över löselement. 
Aud io importen , Box 77 . 
191 21 Sollentuna. 
Endast postorder tills vidare. 

Heathklt SB310 kortvågsmot 
1600 Rooyn 75- 88 144-174 
MHz. Båda obetydl begagnade. 
Telefon 018-301338. 

Aud io research SP 4 forforst 
Kenwood M 700 Slutst. 2 x 170 
Wa t FTC QUAD ESL-Hogtalare 
+ Forstarkare 090-121494. 

... : HIGH-FI DELlTY IMALMO ... : 
V, saljer de flesta kanda och 
några okanda marken av kvali
tets HIFI. V, har alltid lågpriS på 
pickuper. tonarmar. hogtalarele
ment och band. Sentecs 8-ser ie 
alltid uppkopplad for demo Kom 
in e l. nng så får Du veta mer. 
ELTEC H,-F, och Stereo 
But ik: V. Rönneholmsvagen 59 
Te lefon 040-980860. 
Postadress: Box 5034. 
20071 MALMO 

Agfa PE 36 1080 M kaka 42: 
lOst 380: - PEM 368 10.5" 
met.sp 120:- rek v prislista. 
BoProd .. Klostergatan 24 . 
44200 Kungälv . Tel 0303-101 34 
efter 18.00. 

O livetli 310 inkl remsperf/ lasare 
110 baud. körd endast 800 t im 
nyservad. Saljes 4.950: - p g a 
moderni sering . 
Firm a POLKO 
Te lefon 08-505990 Leksen . 

.:: Aud iogenerator THD 0.02 % 
S inus/fyrk. 10 Hz-l 00 kHz i 4 
omr. 0.01 - 1.0 V I 600 ohm. 
Färdig och trimmad 285:-. 
Pro ffsmodell med THD under 
0.0015 % 375:-. THD-ana lyser 
matomr. t il l under 0.01 % 475 :
+ moms. 031-432900. 

,..lt möjligt" 
Det k o~tar bara 15:- per rad alt annonsera under "a llt mojligr " -

radio & televisions radannonser. Annonsen skall inte vara langre an I O rader. 
Ugsta pris ar ..t~ : - (J rader) . Har du nagol att sa lja 'i3 ~kalJ du prova 

"allt mojligC ' - radio & televisions radannonser ~ Anvand kup . som finns i tidningen. 

V, önsk<1r kontilkt med leveran
törer av v kilssetter (Sony). 
OnskiJr ocksil kon ~kt m svens
kn, dnnska nmtl!orer. 
Trondheim VIdeoklubb. Box 3347 
7001 Trondheim. Norge . 

Teilc A-3340S inköpt januilrl 78 
Luxor TV-spel m 21 st spel pil 
10kilssetter. filrg. privat. 
Telefon 0221-16643. 

Synthese lzer Roland SH3A. 
Telefon 08-7671509. 

Marantz 4400 Receiver obet beg 
med Osc Iloskop Inkl CD4 och 
SQ4-kanalst !satser. 4 x 60 W 
alt 2 x 120 W. Kont 6900 :- . 
Nyprs 10000,- Tel 08-5472 75 

Hogtalarsa s dl "KOLBOXEN" 
och likn. Orlglnalde ,1r . 150:-/ 
st. 20 st 137 - . K':l' etslador 
fran 145:- st -'- moms Endast 
hamtn Tel 08-698001 e 19.00. 

Billig a kassettband! 
MaxelI UD C90 12:40. UDXLI-II 
C90 18'20. LN 8:80. UD C60 
9:20 TDK AD C90 11 :80. SA 
C90 16:80. Sony HF C90 11 :20. 
C60 8.60. Ph ilips Ferro C90 
11 :80. Pyra i Opt ima C46 6: - . 
Bred sor er·ng 
Bils tereo 20--40 % rabatt. 
Telefon 0380-15323. 

. Spe la schack mot en dator .... 
Chess Chal'enger ar ett schack
spel uppbygg kr,ng en 8080-
dator Nu med 10 svarlghetsgra
der Mo sva'ar ~pels yrkan från 
nyborjar- t II expertklass. S
milrkt 1 <1rs garantI. 1 360: - -"
moms. Jarl Johansson. 
Systemer.ng AB. Vretavagen 17. 
14700 Tumba. tel 0753-36218. 

Tung och bygg H,FI i Skellefteil ' 
V, saljer bl a Gaz. Stax. Sansu i. 
Quad. Sentec. Dua l STD. Luxor. 
Zachry. Coral. Cerwln-Vega. 
Tangent. Seas. Peerless. JBL 
tonarmar. p,ck uper m m. 
Ljudshopen . ygatan 93. 
931 00 Ske lleftea. tel 0910-10590 

Låga pnser - Bra service - Kva 
lite. Sand efter vilr katalog. Det 
t janar du pa! MIE, Box 28. 
12621 Hagersten . 

Revox A77 , hogstbjudande . 
Telefon 011-1220 70 eft kl. 1 g.OO 

Heathk ,t motortrImmare CM 1050 
som nyl Elektrisk mätapp för 
bdvård sa'Tlt Heathklt Portable 
D igital Mult,meter IM -2202 . 
Tel. 08-81 8497 efter kl. 18.00. 

2 st orkest. hogtala re Hagström 
(2 st JBL 075 1 st JBL K130) . 
Obet beg NYPriS: 4295 :- . Nu 
2400 :- st. Ev saljes elementen 
lost. Te lefon 013- 17 32 13. 

CSC koppllngsdeck Prlsex Exp 
300 75:-. digitalur fr"n 145:
F,ckr"knilre med Inbyggd klocka 
med tidtagn ing och <11<1rm 260:
For mer Inform. KL-Electronlc. 
Box 32. 1450i Norsborg. 

TRS -80 minidator 16 k RAM ink I 
Assem )Ier och Edltor. transform 
Tel. 08-61 4501 efter kl. 18.00. 

Oscilloskop Tek ron IX 543 30 
MHz. 2 pluggilr . 2 probar. ma
nualer m m. Spektrumanalysator 
HP 302A-50 kHz saljcs e bytes 
m HI Fl. Telefon 08-7420653 

Wers l-orgel W248S s<1ljes blhgt 
9 körer I b<1da man. 18 fasta reg 
I ovre man. 16 I nedre Wah
wah. piano. prec pa alla korer 
Gl issando m m En av markn 
mest avancerade orglar. 
Telefon 0302-14534. 

PRIS ER BJUDANDE. Overskotts
lager av komp omkoppl. ring· 
karnetrafo m m. Kraftigt reduce
rade priser 30 W forstarkarc 
stereok'ar FM-radlO Sklvvnrds
det BI8 Groov- och Ze rostat 
Begar prislista. 
PROG . IND . AB. Box 3048. 
681 03 Kristinehamn. 
Te lefon 0550-15390. 

ELEKTRONI K-SURPLUS 
Tulegatan 37. STOCKHOLM 
Trans. reluer. hogtalare. moto
rer. nstrument m m. m m. 
Oppettider vardagar 17-20. 
lordagar 10-14 

Fabriksnya Dskante lement JBL 
077 saljes tdl formånligt pris . 
Ring Stefan ef;er kl 18.00 
Telefon 013-174745. 

HOGTALARANLAGGN INGAR 
I TOPPKLASS for dlsco. orkest
rar. tung H,F,. biografer. sam
lings- och konferenslokaler. 
Idrottsanlaggn lngar m m. 
"skra ddarsys" och monteras 
efter behov. 
HB Ljudanlaggnlngar. Uppsala. 
Telefon 018-11 91 27. 

ELEKTRON IKKOMPONENTER 
med rimliga priser. Nytt sorti
ment vantas hem Utforsaljn lng 
av vissa typer. Begar katalog. 
bi foga 1: 15 I frImarken .. 
U Jo nsson Komponenttjanst . 
Box 916. 931 02 Ske lle fteå. 

Stereo III forstarkare . sklvspel. . 
hogt. kassettd. recelv av mark
nadens led fabr tdl vrakpri ser. 
Ex: Kenwood. NC. Revox , Ya
maha. Technics. Sony. JBL. Lux
man. P,oneer. Nakamlch l. AR. 
H-K. Tdlfalle ' Restparti av Son
ab hogtalare: OA 2212 OA 14. 
OA 12. OD 11 I svart lack och 
valn öt. 
Ljudorama , telefon 08-52 75 70 
efter kl. 18.00. 
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BYGGSATSER tdl rundsträla nde 
hogtal<1re Ilkn OA 5-2 samt exp 
horn 
Bnllsta Träindustri AB 
Karlsbodav<Jgen 12. Bromma 
Telefon 08-291616. 

METALLS POLAR 10.5" NAB 
Omonterade. Min best kvant 10 
st 256,- inkl moms + frakt. 
Live Recordlng. NordenskIölds
gatan 23. 41309 Goteborg. 
Telefon 031-242244. 

Ljusk laminat for monsterkort. 
Belzon- Produkt , Gransholmsb 6. 
12742 SkMholmen 
Telefon 08-7107511 

DJUNGELLJUD for tsatter låg
pr,sllnjen: ADC XLM mk 3 
340:- etc Dessutom succen 
N sco NK 450 en 30 W hogtalar
byggs. 'nkl låda 425 - / par A llt 
inkl frakt och garanti. 
Telefon 08-594892. 
Box 334. 121 03 Johanneshov . 

TANDSYSTEM med optisk gi
vare 2 ars garanti 360: - . KOM
RADIO 5 W 23 kan. 1 års garan

I 425 - SCAN-ELECTRO. 
Telefon 0521-21 639 

Ro'. trans,storer. dioder. kaska
der m r'1 t II TV. alltid valfyll t la
ger Endast drektforsaljning. 
N Issons Elektronik. 
Solbackav<Jgen 5. 
572 00 Oskarshamn 
Tele'on 0491-11660 

OSCILLOSCOPE SUCCEI 
Scopex. engelska kvalltetsln stru
men AD-l0A. 2-kanals 10 MHz. 
10 mV. 1 Ils-0.5 s 'cm. stab nat
del 1 690: - . 4S -6 l-kanals 
1 1 gO - . 4D-25 2-kanals med 
slgnalfordrojnlng 2675:- . 
lS-10 l-kanals nat batt 2.075 :
Telefon 031·432900. 

OBS' NY ADRESS MX-TEKNIK 
Wrangelsgatan 4. 41662 Gote
borg Ljuskansllgt kretskofts 
transfer for overfor.ng av krets
korts layout. Sand frankerat ku
vert for mer Info. 

Stabaggr 11-14 V. 6-10 A , 
stab 0.3 %. kortslutn sakert. 
495 kr D ·o 22-28 V 5A 495 kr. 
Antennforst 75- 200 MHz mobd 
12 V 58 kr . Otron brandvarn 
godkand end 145 kr. Stö ldsaker 
bd stereo Mach CS 695 kr . Frakt 
tdlkommer. 
Graf isk Elektronik AB. 
Storgatan 31, 43400 Kungsbacka 
Tele fon 0300-16148. 

* WE WILL NOT BE UNDER
SOLD! * 
Ny pris li sta med bl a DUAL (ny 
mod.), LEAK. PIONEER, REVOX, 
SONAB. och mycket annat -
till BOnEN-prlser l Best. den 
omgaende - bifoga svarsporto . 
Sound Center, Box 20018. 
200 74 Malmö. 



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 I O rader. Lägsta 
pris är 45:- (3 rader). Har 
du något att sälja så skall du 
prova "allt möjligt" - radio 

- I 

. Manus till 'allt möjligt" 
radio & televisions radannonser 

'\i r 
l 'tg dag 
!\1anusdag 

2 3 4 5 6(7 8 9 10 II Il 
25/ 1 22/2 22/3 26/4 24/5 26(7 30/8 27/9 25/ 1 () 22/ 11 
9/ 12 10/ 1 7/2 10/3 7/4 9/6 18(7 15/8' 12/9 lO/ lO 

S kriv din annons här! 

• 

- -

D E , rr- G lA ~ I N ~14 T E CK E N P Å . RA le EN 
-

:'Iiamn: .............. ......... -...... Tel: ... ..... . ... .. . . . 

Adress: ... ...... ................ .... _ Postadres.<i: ._ ... . _ ._ . __ .... -. 
-' _.... .___ --r-_,r 

OBS! Endast förskottsbetalning!! Betalningssätt : 

& televisions radannonser! D Pg 2344-0 D Check ( '\lärk talongen med "RT-radannons") 
------------------~._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.-

Prenumerera på 
radio & 
televIsion 
så får du den 
direkt hem i 
brevlådan! 

[nte dumt. 

Vill du 
veta'mera? 

• 

PRENUMERATION 

J a. jag prenumererar på RADIO & TELEVISION 
ett ar rrall1at och får 12 nr (Il utgåvor) för kronor 

99:85 J ag betalar senare när inbetalningskortet 
kOlllmer. 

VAR GOD 07 207 392 
TEXTA TYDLIGT~ 
Eftern amn Fo rnamn 

c/o 

Gata. rostlada. hox etc 

Postnummt:rl Ad rt:ssrostanstalt 

. 



radio & 
television 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

_._._._._._._._._._._._.-.-.-._._._._._.~ 

radio & 
television 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 

I 
• 
I 
I .. -._._._._._._._._.-._._.-._._.-.-._._._~ 

6 .... Scotch forts 
högvärdiga ljudkasselter och motsvarande 1/ 4' 
spolband. 

Extrema egenskaper 
samlade i nya tapen 

Den magnetiska komponenten i Metarine är el 
metall i pulverrorm - huvudsakligen jä rn . Båd( 
koercivitet och retentivitet är avsevä rt högre än ho 
någon annan bandtyp i praktisk a nviindning i dag 
sefig I. 

Fig 2 visar uppkomma M-H-kurvor, med kurval 
rör Metarine överlag rad kurvorna rör de i dal 
kommersiellt tillgängliga oxiderna hos kromdioxi( 
och High Energy, samt (den minsta kurva n) del 
praktiska begränsningen hos tidiga re , rena järnox 
ider. Den dramatiska ökningen av ytan iandr: 
kvadranten visar Metarines stora möj ligheter til 
kvalitetsrörbä tt ring. 

Fig 3 ger utnivåer vid 12,5 kHz rör Metari ne ocl 
bästa kommersiellt tillgä ngliga krom band. Max 
imal utnivå (mältning) är 7 dB högre rör Metarin, 
vid optimal bias rör bägge banden. 

Fig 4 anger maximalnivåer och klirrnivåer. N ivå l 
rör 3 % tredjetonsdistorsion vid 333 Hz är upp till ' 
dB högre rör Metafine än rör kromba ndet. Distor 
sionen vid normalnivå är avsevärt lägre rör Meta 
rine - i bästa rall 23 1/ 2 dB lägre vid optimal bia 
rör bägge banden (bias A rör krom och bias C rö 
:vIetarine) . 

Av fig 5 ser vi maxima l utni vå (med en spaltbred, 
hos inspelningshuvudet av 3,175 /1) vid optimal bia 
rör banden och .vid alla rrekvenser. 

I tabelIrorm ger fig 6 en summering av värden: 
cnligtfig 3.4 och 5. . 

Vi kommer alt höra mycket av MetarinckonccJl 
Il't i rramtidcll I 

"0+------+-----1--,,1-=;;;---1 

,o 

~ 
,/ 

i 
~ ·20 "", 

/ 
JO lredjctona_ 

dlaloreion 

~+-----~-~ 

., 
Bi • ..-plltud.dB 

Ilg -I. \lIIXIII/III 1111//11/ Iftl 333 1/:. och di.IIOf.I/l1f 
\1/11/ funktion al' bias. Scotch Metafine och kroll/ · 
dioxitlhand. 



UIII ut VI UUUMll ~UIII UlIllUIlJll UJ I 
tidningen. Ringa in numren på de 
annonser som du vill veta mer om. 
Varje annons är ju forsedd med et~ 
nummer. Det är bara att fy\\a l 

kortet Ined naInn . adress etc och 
det. t..\\ oss. Vi. se..- t.'\\ at:.t. du 

~S~~t. får svar. A\l i.nt'"o!""~:=--t.,on.~
".~~ st. är Kost.nads[rl. ~ Sand '" 
·lan: . h n'a"ad ..... ~-
):.up4',nt!<-~n Inu ,",' 

®WE~1i1 årets segrare 
i världsmästerskapet tör elektronorglar i USA 
Orglar med elektro
nisk Leslie, string 
orchestra, elpiano 
och 64 fritt 
programmerbara 
kombinationer . 
Bassynthesizer, 
rytmaggregat med 
kompautomat, 
mixer, förstärkare, 
boxar - allt även 
som lätt byggda 
byggsatser som ger 
stor flexibilitet och 8 olika orgelmodeller 
låga priser . - från combo till konsert. 

®WE~1i1 orgel ab 
Box 2003 - 1 ~ 1 02 Huddinge - Tel. 08/711 31 60 

NYHET! 

(.;J 
lQW 
reflexhornbox 
med 120 W 
bashögtalare 
och 3 piezoelek
triska diskant
"superhorn". 

--;::==========-~~~~~~~=========:;-r---------- Informatlonstjanst 4 9 

UTDRAG UR VART SPECIALERBJUDANDE 1978/1979. Nettopriser i svenska kr. 
Sedan 31 år levererar vi beprövade kvalitets rör till oslagbara priser! 
Separat förpackade i kartonger. Med 6 månaders garanti I 

DY 802 5:-' EF 183 3:90 1 PCF 80 4:20 1 PCL 805 6:-1 PL 519 23:55 
EABC 80 4:20 EF 184 3:90 PCF 82 4:- PD 510 35:- PY 88 5:50 
ECH 81 3:75 EY 500 13:- PCH 200 6:80 PL 95 4:40 PY 500A 9:65 
ECH 84 5:- GY SOl 11:80 PCL 84 4:80 PL 504 9:- 6L6GS 9:-
EF 80 3:55 PC 900 6:65 PCL 86 5:20 PL 509 17:60 807 11:-
Mängdrabatt: fr. o. m. 50 st. även osorterade: 6 %1 
C-MOS 74 .. . TIL 
4000 1 :-14012 1 :-14033 6:-17400 0:70 17410 0:90 4002 1:- 4014 4:40 4041 3:55 7402 1:- 7412 1:-
4007 1:- 4016 2:- 4047 3:20 7403 0:70 7420 0:80 
4008 5:- 4025 1:- 4OSO 2:- 7405 0:90 7440 0:80 
4010 2:- 4030 2:45 4069 1:40 7408 1:- 7442 2:40 

Kisel-Bridge-
1

7473 1 :30 
7490 1 :80 
74121 1 :30 
74141 2:20 
74192 3:60 

DIODER och TRANSISTORER 10 st. 100 st. Rectiflers 1 st. ' 10 st. 
DUG Univers. Germanium-Dioder 0:80 7:40 S 40 C 3200/2200 3:70 33:20 
DUS Univers . Kisel-Dioder 0:90 7:80 S 40 C 5000/3300 5:80 52:20 
TUNG Univers . NPN-German . Trans is . 2:40 23:- S 80 C 3200/'2200 3:90 35:
TUN Univers. NPN-Kisel -Transis. 2:60 24:- S 80 C 5000/3300 6:20 55:80 
Beställ broschyr om vårt KOMPLETIA SPECIALERBJUDANDE med ytterligare 
mycket fördelaktiga Komponenter, Sortimenter, Byggsatser m. m. 

Bygg ditt eget 

I Sensvact-programmet finner du larmkomponenter rår 
varje 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 08126 68 70 

r------------------------~ Skicka mig Sensvact komponentfårteckning och planeringsanvisningar. I 
I I 

E) 
I ::::s': : : : : : :: :: : :: : : : : : ::: : : :::::: ::: : : :: : : :: :: :: ::: : : : :: : ::::~ I 

, I Postnr .. . ... . . . .. . Postadress .... . .. .. .. . .. . . Tel ... .. . . ..... . . . 0: . 
_

_ ~~~~~A~U~9U~s~te~ns~tr~. 6~.T~e~I.~46~3~5~8~3~. D;.8~5~OO~N~u~. rn~b~er~g/~va~ .. s~tty~s~kla~n~d~~~~~~~--~--~--;;--~--_--__ --_--~--------------~------------------~ 

Försändelsen sk ickas mot pos tförskott från Lager Nurnberg . Emballage och porto 
mot självkostnadspris tillkommer. Mellanförsäljning förbehålles . 

Eugen OJJeck Ingenieur·8uro Import - Export - Transit 

InformattonstJ anst 4 7 Informauonst janst 50 -----------

Komponent 

I(atalogen 

Komponenter, byggsatser, 
instrument, verktyg, böcker. 

Sändes mot 8:- i frimärken. 
Gratis till skolor och berörda företag 

samt institutioner. 

MaTer Import 

Fack 
22002 Lund 
Tel. 046-1477 60 

Butik: 
Karhögstorg 2 
Lund 

Ett företag med 6 år på nacken inom elektroniken 

Informationstjänst 48 

Oscilloskop os 245 -)OOUlDADVANCE 

-(\ (\(\ i\ I 

V\/ IV'/ 

• Två kanaler DC-lO MHz 
• Känslighet 5 m V-20 V/skd i 12 områden 
• $,vephastighet l I1S-0, 5 s/skd i 18 områden 
• Akta X-Y, känslighet 5 m V-20 V/skd 
• Skärmstorlek 8X 10 skd (l skd=8 mm) 
• Accelerationsspänning 1,5 kV 
• Dimensioner 270 X 132 X 317 mm, vikt 5 kg 
• Pris :1.990:- exkl. moms 

~~lffi!l[o]~ffi METRICffillli 
BANVAKTSV. 20 171 19 SOLNA 1 TEL. 08/820400 
DANMARK: TEl. fY2/ 80 42 00 NORGE, TEl. 02/ 2826 24 

Informationstianst 51 

FINLAND: TEL. 90/ 46 08 44 
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AMPEX ATR-100 

Utföranden 
Full spår (1-kanal) 
2-spår 
4-spår 

AMPEX 
Ampex AB, Ljudavd., Box 7056 
S- 172 07 Sundbyberg/Sverige 
Tel. 08/28 2910 

deltron 
- aktuellt -

Philips Högtalare Frekvens- Resonan s ~ l -a l -a 
Diem Effekt omlång Ireklvens exkl. inkl. 

Högtelerelement i tum W i Hz i Hz moms moms 
AD014O/T 4 alt T8 1 40 1600-20000 1200 40:00 48: 25 
AD0161/T4 alt T8 1 40 1500-22000 1000 42 :00 50 :65 
AD0162/T8 alt T15 1 50 2000-22000 1000 44: 00 53: 05 
ADOl63/T8 alt T15 1 80 2000-20000 1300 45 :00 54 :30 
ADOl99/Z25 11/4 0,2 550-13000 700 13 :00 15 :70 

AD0210 /S Q4 alt SQS 2 60 550- 5000 370 82 :00 98 :90 
AD2271 /T4 alt T8 21/4 10 1000-18000 1000 15:00 18 :1 0 
AD4080/X4 4 3 165-12000 165 18:00 21 : 70 
AD4681 /M4 4x6 6 100-20000 135 21 :00 25 : 35 
AD5060/SQ4 alt SQ8 5 40 400- 5000 210 61 :00 73 : 60 

AD5061 /M4 al t M8 5 10 75-20000 85 42 00 5065 
AD5061/SQ4 alt SQ8 5 10 1300- 5000 680 5800 69 95 
AD5081/M4 5 6 70-20000 135 2200 2655 
AD6960/M4 6x9 6 60-18000 77 2800 33 75 
AD7062 /M4 alt M8 7 30 30-20000 45 5000 60 30 

AD7063/M4 alt M8 7 15 20-20000 55 47 00 56 70 
AD7066/W4 alt W8 7 40 50- 2000 45 51 00 61 50 
AD7080/M4 7 6 60-18000 105 2300 27 75 
AD6061/W4 alt W8 8 30 30- 5000 42 4700 56 70 
AD8066/W4 alt W8 g 40 30- 5000 39 6300 7600 

AD8067 /W4 alt W8 8 50 25- 1000 38 6900 8325 
AD6081 /M4 alt M8 B 8 50-20000 75 2300 27 75 
9710/MC 81/2 20 45-19000 50 8500 10255 
AD1065/M4 alt M8 10 10 60-18000 55 9000 108 55 
AD1265/M4 alt M8 12 20 40-18000 45 9500 114 60 

AD10100/W4 alt W8 10 40 35- 800 25 14000 168 90 
AD12100/G8 12 120 35- 5000 46 170 00 20505 
AD12100/H P4 alt HP8 12 50 45-12000 60 15500 18695 
AD1 2100/M4 alt M8 12 25 30-15000 45 150 00 180 95 
AD12100/W4 alt W8 12 40 30- 700 19 160 00 19300 
Ovr iga typer av Ph ilips högta lare hemtages på beställning 

Informatlonstjånst 53 
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Annonsörsregister för 
Radio & Television nr 12. 
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ACC Electronics 
Agfa Gaevert 
Alaric Electronic 

33 
67 
83 

Ampex 5, 98 

Audio Stockholm 85 
Bang & Olufsen 11 , 68 

8ASF 56 
Beckman Innovation 23 
BJ A-produkter 93 
Bosch 55 
Bese 31 
DatOrisering 24 
Deltran 98 
Ekman & Co 82 
Electrobygg 84 
Elektromktjänst 88 
Elfa 29 , 42 , 43 , 100 
Elit 91 
FrekvensI8 Gete 90 
Grundlg 
Hi Fl Klt 92 
Hitachi 27 
HN Elektronikkomp 91 
Impex Audio 59 
Jenving. Tommy 91 , 97 
Josty Kit 21 
LJudex 89 
Ljudia 86 
Luxor 49 
MaTer Import 97 
Microdatorn 91 
Mirsch, Olle 17 
Persson, Martin 12 
PIAB 91 
Ploneer 36 , 37 
aueck , Eugen 97 
Aydin Elktroakustlk 2 
Scandla Metric 97 
Schlumberger Heathklt 92 
Sentec 87 
Septon 99 
Servex 15. 45 
Sifon Skyddslarm 97 
Som bras Audio 91 
Sono Elek tronlk 97 
Strandberg Skand Electr 81 
Swedish Electronics 88 
Tektronix B6 
Telekonsult 91 
Tele-Radio 98 
Teleton 61 
T exas Instruments 73 
Thellmod, Harry 4 
Tonola Grammofon 24 
3D-gruppen 33 
3M Sv AB 41 
U66 Elektronik 93 
Yamaha 77 

RADIOSTYRNING 
av 

Industri portar - Dörrar 
Grindar - Bommar 

Vinschar etc. 
Chambron System S-100 

Radiostyrda Garage
portöppnare 

för Vi llagarage 
CHAMBRON -ELECTROLlFT 
För närmare upplysningar 

kontakta: 

TELE-RADIO 
Box 81 45300 - Lysekil 
Tel. : 0523/10734 - 11944 

Informationstjänst 54 

Prenu merationstjänst 
Postadress : Box 3263 , 
103 65 Stockholm 3 
Telefon : 34 07 90 
Postgirokonto : 88 9 5 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 Prenumerationstjänst. Box 3263 
10365 Stockholm 3. I Sverige på närmas 
te postanstalt med postens t idningsinbetal 
ningskort postgirokonto 88 95 0 0 -5 . 

Defini tiv adressändring . som måste var; 
förlaget tillhanda senast 3 veckor Innan der 
skall trada I kraft . gors skriftligt ant ingen pi 
av förlaget utsand blankett eller postens ad 
ressandflngsblankett 2050.03. (Adressänd 
flngsavglft 1.50.) 

Nuvarande adress anges genom att ad 
resslappen på senast mottagna tidning elle 
dess omilag klistras på adressändrings 
blanketten 

Adressandnng på utländskt postabonne 
mang verksta ll es på posten i respektiv, 
land. 

Aldre lösnummer kan rekVireras direk t frår 
Åhlon & Åkerlunds Förlags AB, Torsgatar 
21 , 105 44 Stockholm. tel 34 9000 -
Lösnummerexpedi t ionen . Som regel finn! 
dock endast ett halvt år gamla tidningar at 
tillgå . 

Bifoga Inga pengar : tidningen sänds mo 
postförskott. Redakt ionen kan inte effek 
luera beställningar på kopior av artiklar u 
äldre nr. Vissa bibliotek har inbundna år 
gångar och kan ibland stå till tjänst med ko 
PIOr. 

ADVERTISING REPRESENTATIVES 
Bel gium 
PubiicItas Medla. Vlemlnckveld 44. B-201 
Antwerpen. Telephone 03/ 33 54 61 . Tele 
33795 
France 
RI.P S A 26. avenue Victor-Hugo. 751 
Pafls 16, Telephone 011727 7304. Tele 
61067 
Denmark 
Clvl10konom Bent S Wisslng . Internatlone 
Marketing Service . Kronpnnsensgade 1 
DK-1114 Köpenhamn. Tel 01 / 115255 
Germany 
Publicitas GmbH . 2 Hamburg 39. 8ebelal 
lee 149. Tel 040/ 511 0031-35. Tele 
02 15276 
Holland 
Pubhcltas. 38 . Plantage Mlddenlaan. Am 
sterdam 1004. Telephone 020/ 23 20 71 
Telex 11656 
Italy 
Etas Kompass. RIv1ste Estere. Via Manteg 
na 6. 20154 Milano. Telephon 
02/ 34 70 51 . Telex 33152 
Switzerland 
Mosse-Annoncen AG. CH-B023 Zur d 
LImmatquai 94 . Telephone 01 / 4734 OC 
Telex 55235 
U nited Ki ng do m 
Frank L Grane Ltd. 16 - 17 Bride LanE 
London EC4Y BE8. Tefephone 0 1/ 353 
1000. Telex 21489 
Principscheman 
Principsche m an i RT är ri t ad e enli gt föl 
jande riktlinjer : 

Kom ponentnumren korresponderc 
mot motsvarand e nummer j ev styckl i~ 

tor. 
Beträffand e komponentvä rdena i SChE 

mana gäller att för mot st and utelämna 
ohm-t ecknet . och fö r kondensa torer utE 
lä mnas F. 

Således är 100 = 100 ohm, 100 k ' 
100 kohm, 2 M = 2 M ohm, 30 p = 3 
pF, 30 n = 30 nF (1 n = 1 000 p). 3 u = 
uF osv. Alla motstånd Q,5 W , alla kon 
d ensa t o rer 250 V provs p om ej anna 
anges i stycklist a. 

Alla fö rfrågningar som avser i RT pu 
bl icerat mater ial - artiklar. pro duktöver 
sikter m m samt byggbeskrivningar sche 
man och komponenter l iksom kretsar -
resp allmänna frågor skall göras skrift 
l igen t i ll red . Telefonförfrågningar kan 
allmänhet inte besva ras p g a tidsbris' 
För alla upplysningar om äldre RT-nr : 
inn ehåll hänvisas till bibliotekens inbune 
na ärg med årsregister. 



Skicka in kupongen så får du mer information om JBL. 

Namn ________________ _ 

Adress ______________________________ -=~~ 
RT 12 78 UHL 

Postnr. Ort ______________________ __ 

SEPTON ELECTRONIC AB, Box 4048, 42104 V. Frölunda, Tel. 031-299400. 



Sänd broschyrer om Revox Audio Rack och 
SerieB. 


