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Så tysta att du kan höra 
en knappnål falla! 

BASF Svart! För professionellt 
lyssnande på chrominställning! 

Det är den här kassetten - BASF 
Chromdioxid super - som tvingat våra 
konkurrenter att leta fram alla möjliga 
gamla tester, i närmast desperata försök 
att "isa att deras kassetter är de bästa. 
Tester där BASF Svart ofta inte ens 
varit med. Men tittar man i Radio & 
Television nr 1 -78 där den var med, då 
kan man läsa: 

"Lyssningsprov visade, att återgiv
ningen av den extrema diskanten blev 
renare och skarpare med BASF-tapen än 
med kromekvivalenterna. " (Maxell UDXL 
II och TDK SA). "Skillnaden är alltså inte 
blott mätmässig utan också möjlig att upp
lev~ vid kritisk lyssning." "Bäst utstyrbar
het vid höga frekvenser hade utan tvivel 
BASF Super Chrome på alla provade 
maskiner. För musik med extremt högt 
diskantinnehåll som åtskillig modem pop 
musik bör det bandet alltså låta bäst. " 
"Vid låga frekvenser . . . jämbördigt med .. 
Maxell och TDK, om man i samtliga fall 
styr ut banden till samma förvrängning. " 

Egentligen behöver vi väl inte säga 
mer. Men låt oss sammanfatta: Ingen 
kassett har lägre brus än BASF Svart. 
Ingen kassett har bättre frekvensom
fång. Ingen har därmed lika bra dynamik 
som BASF Svart (Ca 10 dB bättre än 
Maxell UDXL II vid 14 kHz!). BASF 
Svart har alltså de absolut bästa värdena 
på de punkter som är viktigast för klart 
och distinkt ljud. 

BASF Svart skonar tonhuvudet! 

30 Tid (hl 

Ett gammalt svenskt uttryck för en 
situation när det är så tyst att även minsta lilla 
ljud kan höras. Ett uttryck som diir{ör passar 
väl in för att beskriva den låga brusnivån på de 
två nya kassetterna från BASF. För BASF 
Svart är den brusfriaste kassetten av alla 
kategorier, och BASF Grön brusfriast av alla 
avsedda för jäminställning. 

Inte nog med att BASF Svart uppvisar ljud· 
mässiga egenskaper som skrämmer upp konkur
renterna. BASF Svart dödar också ett av deras 
käraste, men tyvärr osannaste, argument mot chrom
kassetter. För BASF Svart sliter MINDRE på ton
huvudet än konkurrentbanden. Diagrammet här 
intill talar sitt tydliga språk. Studera det! 

Informationstjänst 1 

BASF Grön! För kritiskt 
lyssnande på jäminställning! 

Den här kassetten har utvecklats 
speciellt för den högre förmagnetisering 
(bias), som först kom på japanska 
kassettspelare, men som nu blir allt 
vanligare också på många europeiska 
märken. Bandet har anpassats så att det 
ligger väl till för så gott som alla kassett- . 
spelare. I motsats till många japanska 
band som bara ger optimalt resultat på 
ett eller ett fåtal märken. 

BASF Grön - Ferro super LH 1-
har marknadens lägsta brus bland 
kassetter avsedda för järninställning. 
Och det är just lågt brus som är grund
förutsättning för klart, rent och naturligt 
ljud. Ljud man verkligen kan njuta av. 

BASF Grön har också klart för
bättrad frekvensgång, vilket märks 
speciellt i det övre registret. Detta inne
bär i sin tur att BASF Grön har avsevärt 
bättre dynamik än sina föregångare. 
Förändringar som innebär stora skill
nader imusikupplevelsen. BASF Grön 
är, kort sagt, en av de allra bästa repre
sentanterna för modem kassett
teknologi. 

Bara BASF har C-box! 
Ett helt nytt system som är 
både förvaringsask och 
kassettställ sam tidigt. 
Till syste met hör också 
en vinkel och ett bär
handtag. Alltså ett 
plett system - allt i ett -
som ger ordning och reda 
bland kassetterna. 

Men de vanliga askarna 
också, för dig som vill ha dem. 

BAS F 
BAS F Svenska AB, Tel. 031-8132 60 
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OMSLAGET: Illustratio
nen anspelar på den ur
gamla drömmen att få kon
takt med fjärran civilisatio
ner, något som i dag föran
leder en stark, måli nri ktad 
forskning. Forskningspro
jekten sammanfattas i en 
art ikel på sid 10. 
RT -illustration: Florent 
Sickenga 

Liten, lättbyggd, strömsnål tärning 4 
Som ett h mpl igt nybörjarprojekt presenterar vi här ett litet bygge som är lä tt och 
billigt a förverkliga . 

Rapp rt från Communications 78 7 
Vår eng.. ke korrespondent Michael MorIimer beskriver i en rapport vad nytt 
som visa 's på kommunikationsexpon. En förskjutning från radio- till data kom
munikat n har skett samtidigt som utställningen nu ä r större, ka n man 
konstate ' . 

Kont ter i universum söks med 
elektl onikspaning 10 
RT-med. -betaren Florent Sickengo sammanfattar här några ol ika forskni ngs
projekt l ed syfte att spåra liv i världsrymden. 

Star . 'rek som räknedosprogram 13 
Omslag~ ilden ha r inspirera t oss att bjuda på ett rymdspel som kan program
meras ip lå en Tf 59. 

Digit. I termometer som hembygge 14 
En digi t~ ' termometer med god noggra nnhet kan i dag byggas tack va re 
ti llgången på LS I-k retsar. 
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Från utvecklingssystem till dator för Basic 
- del 7 16 
Konverteringen av utvecklingskortet till "stor" dator går vidare. Här ser vi hur 
mikrodatorkortet kompletteras med ett mindre kretskort för anpassning till 
terminal, nya PRO M mm. 

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

RT provar kassettdäck: Philips N 2521 28 
Däcket från Philips har ett al ldeles eget utseende och i huvudsak goda data, 
finner vi i vår provning. Brusreduktion med både Dolby och DNL ger mycket stor 
dyna mik i vissa fall . 

Utvecklingstendenser inom ljudbandtekniken 34 
Bandinspel ningstekniken har genomgått en stor förvand ling sedan tillkomsten 
med bl a reduktion av hastigheten frå n 152 till 4,75 cm/s. Ma n kan skönja en 
tendens till övergång från oxider till metall partikel-beläggningar hos tonbanden, 
kons taterar författa ren Börje eranstrand. 

Byggbeskrivning till åtta högtalarsystem 36 
De tidigare presen terade högta la rsystemen, att användas som sidosystem 
tillsammans med gemensam bashögtalare, visas hä r i detalj med utförliga 
bygganvisningar. 

Från primitiv klangkropp till popålderselektronik 
- del 12 55 
Bo Klassons serie om gitarrer omfattar i detta avsnitt lagning av gitarrer. 
Meningarna är dock delade om det går att reparera en gitarr. Vissa menar att 
klangen för al lt id är förstörd, medan andra praktiskt visar att ett instrument 
a lltid gå r att laga, oberoende i vi lke t skick det är. 

Mikrodatorer hjälper handikappade 59 
Mikrodatorns användningsområden är i stort sett obegränsade och kan t ex 
användas som handikapphjälpmedel. Vi ger här ett sammand rag av detta tema 
under före läsningarna vid Second West Coast Computer Fai re. 
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Bygg själv 

Liten lättbyggd tärning 
med strömsnåla kretsar 
• En digital tärning är ett 
lämpligt objekt även för den 
ovana elektronikbyggaren. 
• Ett flertal beskrivningar över 
tärningar har cirkulerat under 
åren. Den här konstruktionen 
grundar sig på prisbilliga lågef
fekts Schottky-TTL-kretsar. Att 
välja CMOS är att skjuta över 
målet menar författaren, efter
som lysdioderna drar merparten 
av strömmen och de kretsarna 
dessutom är tämligen känsliga 
för statisk elektricitet. 
• Den valda lösningen har ut
mynnat i bara två integrerade 
kretsar. 
•• Denna ele ktroni ska tärning skilj e r sig frå n 
tidiga re konst ruktioner genom a tt den endast ha r 
två integrerade kretsa r och ett få ta l di skreta kom
ponenter . Den ko mmer dä ri genom a tt betinga ett 
lägre pris ä n tidiga re kopplinga r. 

I konstruktionen ha r förf a nvä nt kretsa r ur S 
74LS-seri en. e ft ersom de e nda st dra r 20 'if av den 
ström som S N 74-ser ien gö r. Dessutom ,l r de 
billiga re . Ström fö r brukningen i föreli gga nde ko n
struktion ä r ca 2S mA. 

Av BERNT LINDGREN 

E lEK TRONISK 'AIINING 

.. ... .. , . 
"9(0 O, " 
"9012' O, . 
" 0(11 Oc 

. 
, 

"0121 00 " 

Funktion 
IC2:s grinda r "a" och "b" ä r kopplade som en 

asta bil m ul tivibra tor som ger pulser om ca 200 H z. 
N ä r S2 tryc ks ned kom mer pulserna in på I C I:s 
ingå ng A, varv id de n rä kna r till s man släpper S2. 
Då kom me r resulta tet a tt visas på lysd ioderna som 
a kti veras be roende på Q-utgå nga rnas hög- ( I ) e ll er 
låg- (O) ni vå. 

IC2:s gr ind "c" li gge r som en bu ffert t ill D3 och 
DS. IC2:s grind "d" är till för a vkodning å t D2 och 
D6. 

Fun ktione n fra mgå r av sa nningsta bc\ len i fig 2. 
vil ken ä r lätt a tt av läsa . Tag t ex ett tärningskast 
som ger en tvåa; se nr 2 i ta be ll en dä r respek tive 
"kast" visas. E n etta betyder att den aktuella 
lampan (lysdioden ) lyse r; en noll a a tt den är släekt. 

När Q D ä r låg ko mmer D I och D7, vil ka är direkt 
kopplade ti ll plus. att lysa. Q C och QB ä r båda låga. 
men gr ind "d", som är en NOR-grind , kommer a tt 
inve rt era signalen till hög ni vå. Det innebä r a tt Dl 
och D6 som Ur kopplad c till plus ej ko mmer att lysa. 

QA ä r också låg, men D4 ä r kopplad till minus. 
vil ke t innebä r a tt den ej lyse r. 

Uppbyggnad 
Pulsfrekve nsen ä r vald till ca 200 H z fö r att ge 

ex tra e'ffekt å t tä rningen nä r de n rä kna r. Då 
komme r nä mligen lysdioderna a tt blinka. Vid högre 
frekve ns kommer de att lysa kontinuerlig t. Även om 
a nd ra konstruktioner ha r fr ekve nser på nera kH z. 
räcke r de nna låga pulsfre kvens fö r a tt man inte 
ska ll kun na fuska . Prova sj ä lvl 

Mat ningsspä nningen till IC-k retsa rna skall ju 
vara 4.5 - 5.S V. men då blir ma n ofta låst ti ll t re 
ell er fyra I .S V ba tterier . I denna koppling har fö r f 
dä r fö r a nvä nt en zene rdiod o m S, I V, ett motstå nd 
och e l t 9 V ba tteri . 

Fö rdele n med detta är a tt inbyggnadsmå tten bli r 
mind re och dessutom blir det billiga re ä n om man 
t ex vä ljer tre I ,S V ba tterier med hå ll a re . • 

' . 
" " 0, 

I ' . o, 
" 

" 
o, " 

I 
l 

Fig 4. Komponelllernas 
placerinK pa krerslw,.tet. 

SI 

~ 9V 

I kOl k02 

·R, ---.R7-

-I :03 ~04 :05 
*-RS- -R4-
Da tos- As- ~D 7 

Cl ~3J2 O r:l 
c',IIO LJ 

Fig I. Den digitala tämingen byggs lämpligen 
in i en plastlåda enl bild och styckiisla. Korlel 
vilar pa en bil skumplast, S om lock al/l'änds röll 
plexiglas som I'äl släpper igenom Iy sdiode,.nas 
sken. 

Q - outputs 

D C B 

O O 

O O O O 2 O O O 

O O O 3 I . O O 

O O O 4 O O 

O O 5 O 
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Fig 3. Sanningswhell. Till .. ällSler ser vi utgång
arnafrån räknarna. Till höge,. visas lysdiodernas 
tillstånd. De lyse,. vid" /" och är släckta vid "O". 

_I 

Fig 5 . . \!iin.ltl'"h"l"Il't .. i.\l1I i .11.11/11 l: I. 

riK 2. S(·helllll }iir täm; IIgell. 
S2 T o-_ _ _ -.--J 

Komponentförteckning: 
RI 
R2,R3 
R4, R5, 
R6,R7 
CI, C2 
DI-D7 
D8 
lCI 
1C2 
SI 

Motstånd I SO ohm (Elfa nr 60-1039-1) 
Motstånd 10 k (Elfa nr 60-1061-S) 
Motstånd 220 ohm (Elfa nr 60-1041-7) 
Motstånd 220 ohm (Elfa nr 60-1041-7) 
kond tantal /LF (Elfa nr 67-7800-5) 
lysdioder TIL 209/\ (Elfa nr 7S-00 10- 1) 
zenerdiod BZX 55/CSV I (Elfa nr 70-0538-2) 
74LS90 (Elfn nr 73-6880-6) 
74LS02 (Elfa nr 73-6812-9) 
l-pol skjutomkoppl (Elfa nr 8S-3160-0) 
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S2 l-pol återfjädr tryckknapp (Elfa nr 35-1009-6) 
Batterikontakt (Elfa nr 42-0420-2) 
Låda Teko P/I (Elfa nr 50-2IS0-6) 
Batteri 9 V typ 6F22 (Elfa nr 69-0820-6) 
Ett plexiglas S2 X 81 X 3 mm 
Kretskort DT 038/1 (Elfa nr 80-1200-7) 
Enbart komponcnterna till kretskortet kostar ca 30: -. Sedan tillkommcr 
omkopplare, batteri kontakt , låda och kretskort m m. Plexiglas kan man köpa hos 
ett glasmästeri för ca 5 kr. Kretskortet kostar 10 kr. 
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• HITACHI 
- kassettbanden som i alla 
tester kommer på medaljplats! 
I de kassettbandstester som år efter år görs av fack
pressen världen över har Hitachis kassettband alltid 
erhållit toppresultat och hamnat bland de bästa kas
settbanden, senast i Radio & Television nr 10, 1977. 

Titta på de här detaljerna och jämför med andra kas
settband så förstår Du varför: 

3 

62 57416 

1. Startsladd, 5 seku nder. 2. Rengöringsband. 3. Skru
vad kassett ger hög stabilitet. 4. Teflonfolie ger jämn 
upplindning av bandet. 5. Brumskärm som effektivt 
skärmar av störningar. 6. Brytrullar styr bandet rätt. 
7. Filtkudde med fjäderblad som ser till att kontakten 
mellan bandet och tonhuvudet är perfekt. 

I-\itachi har flera olika typer av kassettband som alla 
har samma goda mekanik men i pris och prestanda kan 
uppdelas i följande användningsområden: 

UD-EX och UD-ER för kräsna hifi-anläggningar. 
U D- EX är ett järnoxidband men ska användas med 
kassettdäckets krom-inställning. Ger då bättre käns
lighet (2 dB) och högre utsignal än vanliga kromband . 
U D- EX- bandet är speciellt lämpligt för klassisk musik 
som kräver låga brusnivåer och perfekt diskantåtergiv
ning. 

UD-ER är ett järnoxidband för HiFi-anläggningar som 
skall användas på kassettdäckets Normalinställning . 
Genom att UD-ER -bandet har hög känslighet och god 
överstyrningsmarginal, så är det speciellt lämpligt för 
popmusik som kräver stor dynamik. 

U D (Ultra Dynamic) ett mycket prisvärt järnoxidband 
med stort frekvensomfång och lågt brus. Lämpligt att 
användas till alla typer av stereo-kassettspelare med 
höga krav på ljudåtergivningen. 

low Noise, (LN), det prisbilliga lågbrusbandet. som 
du med bra resultat kan använda till enklare typer av 
kassettspelare. 

~HITACHI 
HITACHI SALES SCANDINAVIA AB 
Box 7138 172 07 Sundbyberg Tel. 08 -98 52 80 

Illto lll'lationsllallSl 2 
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Communications78 
Communications Equipment and Systems 

~ 
~ ~ 
~ ~ ~ 

• Utställningen Communica
tions omfattade denna gång inte 
bara radiokommunikation. 
I själva verket är i dag data
kommunikation den stora biten. 
• Mässan har i alla avseenden 
vunnit på att flyttas från Brigh
ton till Birmingham, menar vår 
engelske rapportör Michael 
Mortimer. Den samlade i år 
15 000 personer som kunde 
besöka de 300 montrarna. 

•• Det vartannat år å terkommande evenemanget 
Communications höll s denna fjärde gång i National 
Exhibition Center nära Birmingham. Att man 
nytta t norrut från Brighton tycktes inte ha gjort 
någon skada. I själva verket tycks effekterna ha 
varit de motsa tta och man noterade redan på 
utställningens fö rsta dag ett ökat publikdeltagande. 

Communica tions 78 visade sig vara en idealisk 

Fig l . Kanske inte någon lämplig leksak . .. Krets
kortet på bilden undertrycker ekon vid långdistans
överforing av telefonsamtal och tillverkas av Stan
dard Telephone and Cables. Det heter SP-IO och 
kan användas ihop med många olika ledningstyper. 

Av MICHAEL MORTIMER 

Kommunikationsexpo 

med bred täckrring 
avskj utningsramp för introduktion av nya produk
ter. I nom området personsökare t ex introducerade 
två firmor nästa n identiskt lika produkter vid 
samma tidpunkt. Multitone Electric Co Ltd an 
vände utstä llningen till att lansera sitt digita la 
personsökningssystem som innehåller en indikator 
med lysdioder och tycktes plocka poäng under 
uts täl lningens början, då konkurrenten inte hunnit 
få s in monter färdig. Instrumentet ä r konstrue ra t 
för bruk i byggnader och arbetar på fm-bandet. Det 
har ell minne som lag rar inkommande siffror . 
Genom att använda denna metod kan användaren 
sända ett meddelande till den som bär personsök
nings mottaga re för över förande av meddelanden 
om telefonnummer. Instru mentet har en kapacitet 
av upp till fyra s iffro r som visas i tur och ordning på 
en enda sifferindika to r . 

Dessutom fick några besökare tillstå nd att ge 
priva ta demo nstrationer av speciella utrustninga r 
som just hade utvecklats av företagens utvecklings
avdelningar. De var kons truerade för telefonsvarar
maskiner och de gjorde det möjligt för a nvä ndare n 
a tt veta när ett sa mta l ha de blivit inspelat och 
använde personsökningssystemet för a tt fråga ut 
tel , fonsvararen. 

Två digitala 
personsökningssystem 

ä r problemen med monterns uppbyggnad hade 
lösts av Pye / Philips gjorde ma n en demonstra tion 
av dess senaste digita la personsökningssystem, DP 
6000. Detta system ger möjlighet till överfö ring av 
fem siffror till personsökningsmottaga ren . En in
tressa nt deta lj hos utrustningen ä r dess fullst ä ndiga 
moduluppbygg nad. Va rje specialitet kan pluggas in 
som en modul så att systemet kan moderniseras när 
så behövs. Lågfrekvens-, V H F- eller U H F-sänd
ningar a nvä nds och DP-6000 kan a npassas till 
telefon - eller sna bbtelefonsystem . 

På grund av att den är helt digitaliserad menar 
Philips a ll en typisk personsöknin g inklusive överfö
ring av fem digitala siffror ka n sändas på mindre än 
200 ms. vi lket ger e ll effektivt system. 

Trådlös personsökning var också ett tema i 
montern hos Thorn-Ericsson. Precis som Philips och 
Multitone har företaget baserat si tt nya system på 
dig ita lteknik . Utmä rkande för Ericall Contactor 
EC I 10 är dess kompletta system som inte fo rdrar 
någon sä rsk ild ins tallation. eftersom sä ndare och 
a ntenn ä r sa mmanbyggda med av kodningsenheten . 
Med en över fö ringshastighet av tre sa mtal per 
sekund ä r det möjligt att ansluta upp till 16 
termina ler för si multa nt användande. 

Den lill a EC 110 har en kapacitet av 100 
mottagare. I den öv re delen av sortimentet fins EC 
200 som är modu luppbyggd för a tt kunna a npassas 
till ett nästan obegränsa t a ntal mottagare. Båda 
sys temen medger tvåvägs talöverföring, igenkUn
ningssignaler och frånvaroindikering. 

Racal dominerade 
Elva företag ingår 

Ett företag som nästan dominerade utställningen 
genom sin närvaro va r The Racal Electronics Group 
med en omsättning i storleksordningen 200 miljoner 
pund. Gruppen, som tog upp 550 m' , premiärvisade 
nya produkter från dess II deltagande firmor och 
gjorde nera utspel under utställningens gång. 

Racal fortsätter att expandera och tillkännagav 
att man nu har förvärvat änn u ett amerikanskt 
bolag (som blir det tredje inom en period av två år). 
Vadic Corporation, en ledande tillverkare av låghas
tighetsmodem. har köpts till ett pris av f 5353693. 

Detta inköp får ses som ett komplement till förvär
vet av Milgo Elect ronic Corporation, Mia mi , som nu 
kallas Racal Milgo Inc och som utgör en majorite
rande del i The Racal Electroni cs Group inom 
handel av da taöverföringssystem för området 
300 - 9600 bps (bits per second). E tt a nnat företag 
som tillfogats till The Racal Group är Dana 
Laboratories Inc i USA, nu kallat Racal-Dana, och 
äve n gruppen Dana Electronic France SA ha r lagts 
till. Det nybildade bolaget går under na mnet 
Racal-Dana Instruments SA och är det första 
franska bolaget inom Racal-gruppen . 

lO-kanalsystem 
till lågt pris 

Bland de produkter som visades för första gången 
var ett nytt lågpr is radiokommunikatio nssystem för 
10 kana ler som utvecklats av Racal Communica 
tions ltd . Det ä r konstruerat för att möta kraven 
från kommersiell a och civila anvä ndare genom dess 
högstabi la kristallsty rd a kanaler och det kan a rbeta 
i fasta e ller mobil a systemlösningar. 

Den viktigaste egenskapen hos System 10 ä r dess 
tillförlitlighet. och utrustningen torde va ra unik i 
denna klass genom att 1 kW-sändaren ha r finesser 
som t ex "active s ta nd by". Skulle det vara nödvä n
digt a tt ta bort en hf-effektmod ul för se rvice 
kommer sända ren att automatiskt fortsätta att 
fungera utan avbrott med halv effekt. 

System 10 innefa ttar R A 1260 som är en 
I O-kanal mottagare, TDA 1181, som ä r en hf-sän
dare för I kW med kanalindelning, MA 1955 som 
är en an tennavs täm ningsenhet och LA 151 7/1518 
och LA 1519/ 1520 som är kontrollenheter. Det är 
avsell a ll brukas inom frekvensområdet 1,6 till 25 
M H z med am, cw e ller ssb. U tbyggnadsmöj lighe
terna omfattar radiotelcprintcr och oberoende sid 
ba ndöverföring. 

De huvudsak liga till ä mpningarna för S ys tem 10 
ve rkar vara i privata nät. sådana som a nvä nds vid 
oljefält till havs, civilt m as kinbygge och byggnads
industrier och i c ivil a tjänster , sådana som meteoro
logiska kontor, kommunikation frå n mark till luft 
e ller från skepp till kust, internationella polisnät 
eller nyhetsöverfö ringssystem . 

Fig 2. Denna terminal, Motorola Modat, gör det 
möjligt for mobila användare att få direktforbind
ning med datorer via radioöverforing. 



Liten transportabel 
satellitstation 

En liten transportabel , jordbaserad satellitkom
munikationsstation är resultatet av ett 18 månaders 
utvecklingsarbete enligt ett kontrakt mellan Racals 
Advanced Development Division och Radar and 
Signal Research Establishment (RSRE). Leveransen 
kommer att ske om en månad och stationen 
innehåller både sändare och mottagare som ryms 
inom 61 X 38 X 53 cm och är gjord för att användas 
med en 152 cm hopfällbar tallriksantenn. 

Stationen arbetar med 24 V batterispänning och 
kan stämmas av i I kHz-inkrement över hela 
kommunikationssatellitbandet 7,25 -7,75 GHz vid 
mottagning och 7,9 - 8,4 G Hz vid sändning. Det 
kompletta systemet omfattar ett nätaggregat med 
kontrollenhet, ett modem, frekvenskonverteringsen
heter för mikrovåg, en lågbrusig para metrisk för
stärkare för mottagaren, en 35 W förstärkare för 
sändaren och en antenn. 

Hughes radiostation 
för bl a svenska armen 

En ovanlig syn i Redifon Telecommunications 
monter var den bärbara radiostationen Hughes 
ANjPRC-104. Närvaron av denna enhet bekräftade 
det annonserade samarbetet mellan Redifon och 
H ughes Airc raft beträffande internationell mark
nadsföring. Denna radioutrustning är huvudsakli
gen framtagen för amerikanska marinen, flyget, 
flottan och den svenska armen. Samarbetet innebär 
att Redifon Telecommunications är ansvarig för 
försäljning och marknadsföring av utrustning i 
England, Afrika och delar av Asien samt Mellersta 
Östern . 

Stationen PRC-104 mäter 32X26X7 cm och 
väger 6,3 kg inklusive batterier. Den har 280000 
kanaler i 100 Hz-steg från 2-29,9999 MHz, och 
dess uteffekt är 20 W. En omkopplare för val av 
övre/undre sid band och 100 Hz-inkrement gör det 
möjligt att kommunicera inom frekvensområdet 
med varje annan ssb-sändare i världen . 

En annan intressant detalj i Redifons monter var 
den nyligen presenterade mottagarserien R 1000. 
Dessa instrument ger snabb, kon.tinuerlig frekvens
syntesavstämning över området 15 kHz till 30 MH z 
med en enkel kontroll. 

En betydelsefull detalj i serien är ell 20-kanaligt 
minne. I detta lagras frekvens, bandbredd och andra 
inställningsdata för upp till 19 kanaler. Informatio
nen ligger kvar även vid frånslagen matningsspän
ning , vilket är en fördel om denna plötsligt skulle 
falla ifrå n. 

Mikrodatorstyrd 
telefonöverföring 

Ett 60-linjers PCM-system som erbjuder en 
uppsäIlning tjänster visades för första gången av 
General Telephone & Electronics Corporation. 
Detta ä r ett kontrollsystem med lag rade program, 
tillägnad beteckningen GTE-60. Det innehåller en 
mikroprocessor och tid uppdelad omkoppling för all 
erbjuda mer än 40 inslag. Dessa omfattar nummer
vai med tryckknappar, samtalsöverföring, stam
gruppering, påskyndande av samtal, automa ti sk 
överkoppling, konferenssamtal, diktering och sök
ning och många and ra funktioner. 

Bland de mera praktiska funktionerna var dess 
förmåga, när alla linjer ut var upptagna, att 
reservera en linje automatiskt och å teruppringa 
användaren när linjen var tillgänglig . På samma sätt 
fungerar den utåt: är växeln är upptagen internt 
kommer den all hålla kvar linjen och den kommer 
automatiskt att ringa upp när någon linje ä r fri. 

Digital 
telefonväxel 

Av Plessey visades för första gången systemet 
PDX (Private Digital Xchange). Systemet ger 
80- 800 interna linjer och kan byggas med upp till 
120 linjer ut. Det är det första privata högtrafiknät 
som kan förmedla utbyte av upp till 4000 digitala 
interna linjer. 

Sedan dess introduktion i millen av februari har 
system som detta beställts till ell värde av 6 miljoner 
pund. Det är enkelt att arbeta med, har hög 
noggrannhet och är moduluppbyggt med en dubbel 
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SPC-processorkontroll, tidmultiplexomkoppling 
och pulskodmodulation av talkanalerna. 

ITT Business System Group visade sitt nya 
datoriserade, elektroniska system Unima1 4080. 
som handhar 100 - 2000 linjer. Systemet erbjuder 
en mängd goda egenskaper med stora utbyggnads
möjligheter i form av tjänster. 

Firman passade även på att visa modell 6100 
ADX. Detta mikroprocessorbaserade system för 
meddelanden och data arbetar med minne och 
framförhållningsprincip och sägs öppna en ny 
marknad för ITT i form av prisbilliga växlar för 
överföring av meddelanden, vilket hittills bara har 
skett inom större organisationer. 

Vid presentationen av det nya systemet sade 
Geoff Meadowcrofl. försäljningschef för ITT Busi
ness System Group, att dess låga pris har uppnåtts 
genom massproduktion . System 6100 A DX kan 
arbeta med upp till 64 linjer med en överföringshas
tighet mellan 50 och 300 band. Minnet är ett 
skivminne med 1,7 mega byte kapacitet och utrust
ningen är antingen CCITT V28 Telegraph eller 
DCE 3A Telex interface. 

Ny generation 
telexut rustning 

PlantronicsjFrederick Electronics valde att intro
ducera det senaste av deras Eltex-system under 
Communications 78. Ellex V som visades för första 
gången för publ ik, är en ny generation telex och 
dataomkopplare med upp til l 131 072 anslutningar 
vid 50 till 300 baud . Dessutom ger den komplett 
obruten överföring av 65 536 kanaler med 300 
baud. Systemarkitekturen och modulkonstruktio
nen ger en flexibel uppbyggnad, mångsidig drift och 
har ett fullt område av tjänster. Fastän Eltex V är 
gjord för att anslutas till ett stort antal anslutningar 
är den ekonomisk redan med ett så litet antal 
ledningar som 64, säger firman. Den kan också 
byggas upp för att användas med olika överförings
hastigheter inom området 50- 80 000 baud. 

Cable and Wireless som har samarbetat med 
Frederick Electronics Corp i USA med utvecklan
det av dataprogrammet till Eltex V för kontroll
funktioner, har exklusiv rätt att marknadsföra 
utrustningen inom viktiga områden i världen. 

J L Bird. som är marknadsdirektör för området 
kommunikationssystem och service hos Cable and 
Wireless. sade: "Vi vet från våra erfarenheter som 
internationella marknadsförare av privata system 
att behovet för telex växer explosionsartat. Jag tror 
att Eltex V med alla dess möjligheter kommer att 
vara ekonomiskt lönande och kommer att möta krav 
från både existerande och kommande tillämpningar 
av telex." 

Pendolan Ltd, ett kommunikationsföretag som 
ligger i Northampton, visade sitt nya Telephone 
Management Syslem under utställningen, vilket ger 
företag möjlighet att hålla en kontroll av telefonräk
ningarna . Det kallas för P 2000 och maskin- och 
programvara har utvecklats av Pendolan i samar
b.ete med dess associerade företag Bunzl Data 
Systems. 

Informationen om telefonsamtalen bearbetas i en 
dator av typ II jX3 och den information som 
produceras presenteras i form av lä ttl ästa utskrifter . 
Flaggor inom systemet varnar då budgeten över
skrids och information ges också för telextrafik. 

Ell mikroprocessorbaserat system som är gjort 
för att effektivt utnyttja kanalerna i taktiska 
kommunikationssystem är en intressant nyhet från 
System Designers Ltd. Den nya produkten, TCMS 
(Tactical Communications Management System) 
effektiviserar existerande och framtida kommuni
kationssystem till relativt låg kostnad säger företa
get. Urspru ngligen gjordes TCMS för att svara mot 

Fig 3. Ett prisbilligt system for bearbetning av 
meddelanden tillverkas av Sperry och heter 
SCAMP-X. Det är tillverkat for kommersiella an 
vändare och visades for forsta gången under utställ
ningen. Standardutförandet kan programmeras for 
många användningsområden vilket omfattar bearbet
ning av officiella telexmeddelanden, lagring och 
växling, formattering av meddelandeuppställning 
och textinnehåll. 

brittiska armens krav på effektiv ledning av deras 
mobila enheter via det taktiska kabelkommunika
tionsnätet Bruin. 

Till TCMS kan man koppla ett anta l undergrup
per via existerande kommunikationskanaler och den 
kan placeras vid ändarna av kommunikationssyste
met. 

Grunden för TCMS-systemet innehåller en mi
kroprocessorenhet med central processor, kärn
minne, anpassningskretsar och bandspelaren het 
med separat tangentbord och printer. Systemets 
inneboende flexibla uppbyggnad tillåter andra faci
liteter att läggas till för att möta olika krav. Dessa 
enheter kan innehålla kärnminne, massminnesut
rustningar sådana som flexskivor , flera indikatoren
heter och ytterligare processorer för specia ltillämp
ningar som beräkning av frekvenssvar. 

Mikroprocessorenheten i TCMS innehå ller en 
Inte I 8080A-1 med upp till 128 k bytes, direkt 
adresserbart kärnminne, anpassningskretsar, nät
aggregat och kylen het, och den har 12 kommu nika
tionskanaler för duplexförbindelse med anpassning 
till kabeldrivare som klarar 100 m kabel. Överfö
ringshastigheten kan varieras med en programkon
troll. 

Systems Reliabili ty Ltd har kommit långt inom 
området dataunderhåll, sedan starten för sex år 
sedan. u har produktionen kommit igång på 
produkter som är baserade på dess avancerade LSP 
(Logiska Signalprocessor) . 

Ett sådant system är Nelcom. en ku nda npassad 
kommunikationsnätprocessor som sägs va ra en ideal 
anpassning mellan många datorer och terminaler. 
Det är en anpassningslänk mellan olika datanät med 
olika uppbyggnad och varierande överföri ngshast ig
heter, teckenlängder och koder. 

En stor uppsättning standardanpassningar kan 
behandlas av etcom, från enkla låghastighets 
serieöverföringar till parallellöverföri ngar med 
höga hastigheter. Asynkron eller synk ron kommu
nikation kan ske över följande anpassni ngssystem: 
CCITT V24, Telex och strömslinga på seriell eller 
parallell basis. 

En produkt som också i stor utsträckning använ
der LSP är firmans Tel- Tag-system. Detta datorba
serade system är kapabelt att hantera ögonblickliga 
rapporter om varaktighet, frekvens, tid och data , de 
siffror som slagits och kostnaden i perioder vid ett 
telefonsamtal. Kostnaderna presenteras automa
tiskt på en bildskärmsterminal eller via en tryck
verksenhet. 

Firman har nyligen sålt ett Tel-Tag-system till 
Londons stadspolis och kommer snart att installera 
ett vid nya Scotland Yard. 

Lågprofil sradio 
fö r hf och vhf 

Decca Communications Ltd har satsat på helt ny 
formgivning i sin nya mobila kommunikationsradio 
för hf och vhf som utmärker sig för låg effektför
brukning. Den är baserad på den nyligen utkomna 
DTR 2002 100 W hf/ ssb-transceiver och systemet 
demonstrerades i två versioner; som en komplett 
fordonsinstallation för vhf och som en mobil hr-sta
tion monterad på den militära vers ionen av motor
cykeln Triumph TR 7. 



DTR 2002 är heltransis toriserad och a rbetar 
inom bandet 2 - 16 M Hz, och den innehåller tal
och telegrafimöjligheter på upp till sex kanaler. 
Systemet kan byggas ut för direkt anslutning till 
telefonnätet och för mottagning av radiosändningar 
med presentation på teleprinter. 

Störningsmätningar 
med ny utrustning 

Decca gör också ett stort genombrott inom 
området spårning och mätning av radiofrekvens
störningar, vi lket tidigare bara kunnat göras med 
ext remt dyrbar utrustning. 

Firman har introducerat nya hand burna, por
tabla mätmottagare, DRX 3002, som arbetar inom 
området 128 kHz- 32,2 M Hz. Utrustn ingen till
verkas på licens av British Post Office och möter 
specifikationerna från Home Office, och den inne
håller många specialegenskaper som medger nog
grann mätning av pulsade interferensstörningar och 
mätning av fältstyrka. 

Mottagaren kan drivas från nätet , men också med 
batterier, vilket gör den idealisk för fältbruk i 
många industriella miljöer. 

Datainformation 
överförs via radio 

Vid Communications 78 ställde Motorola ut den 
mobila dataterminalen Modat, som gör det möjligt 
för mobila användare att komma i direkt kontakt 
med en dator via radioöverföring. Systemet kan 
sända och mottaga alfanumeriska meddelanden till 
och från en kontrollstation eller a ndra mobila 
enheter. 

Uppbyggnaden är kompakt och speciellt lämpad 
för mobil användning och den ger presentation av 
240 tecken på sex rader. Meddelandet visas i form 
av stora , lättlästa tecken och kan fås att blinka när 
viktig information överförs. 

Exklusiv mottagare 
från Watkins-Johnson 

Watkins-Johnson hann just få fram sin nya 
mottagare W J-8718 i tid för att visa den på 
utställningen. Denna allmänt användbara motta
gare för hf är konstruerad för att användas anti ngen 
manuellt eller med fjärrkontroll. Enheten är kapa
bel att mottaga am, fm, ss b, isb, Isb, och usb
sändningar (A I, A2, A3a, A3b, A3h, A3j, A4, Fl, 
F2, F3 och F4) inom frekvensområdet S kHz till 30 
MHz. Instrumentet har flera valbara mellanfre
kvensbandbredder från 0,3 - 16 kHz (inklusive 
möjligheten att komplettera till usb) och frekvens
presentationen sker på sju digitala , gröna Iysdiodin
dikatorer. 

Den manuella kontrollen tillåter frekvensavstäm
ning från frontpanelen med en enkel ra tt eller med 
automatavstämning inom fyra hastigheter (10 Hz, 
100 Hz, I kHz eller 10 kHz upplösning). Den 
manuella kontrollenheten innehåller även ett minne 
som automatiskt registrerar frekvens om strömför
sörjningen skulle falla ifrån. 

Fjärrkontroll 
av IBM 360/ 370 

För första gången demonstrerades för publik den 
fjärrstyrningsenhet, PIX, för datorer som utvecklats 
av EMI Technology. Detta system har utvecklats 
speciellt för IBM 360 och 370 som behöver styra sin 
centrala dator från en av lägsen terminal på effekti
vaste möjliga sätt. 

Systemet har en unik uppbyggnad och gör det 
möjligt för fjärran terminaler att verka som om de 
vore lokala. 

Automatisk distribution 
av telefonmeddelanden 

Ett nytt flexibelt kontrollsystem som kommer att 
spela flera roller inom området kommunikation, 
beroende på vilken programvara som a nvänds, 
visades för första gången av Enquiry System Ltd. 

Kommunikationskontrollenheten ESL 1044 är 
kapabel att handha åtskilliga telefonväxlar i privata 
nät med huvudsaklig användning för distribution av 
lokala meddelanden. Systemet sägs ge en ny dimen
sion åt begreppet kommunikation inom företag som 
har stora automatiska telefonväxlar. Genom att 
använda 1044 som en satellitomkopplare kan den ge 

Fig 4. Denna Netcom-processorenhet for privata 
telefonnät tillverkas av System Reliability Ltd och 
är baserad påflrmansframgångsrika LSP (Ligical 
Signal Processor J. 

fördelar som t ex automatiskt meddelandesökning i 
lokala situationer. 

Till exempel kan en 1044 som installeras nära en 
växeltelefonist användas för att distribuera momen
tana inkommande meddelanden från en central 
telefonväxel till olika avdelningar inom organisatio
nen, sådana som t ex försäljning , kassa och lager. 

Ekosignaler 
kan nu undertryckas 

Apparaten SP-IO, som utvecklats av Standard 
Telephone & Cables, undertrycker ekon vid långdis
tanta telefonsamtal och firman hävdar att den är 
lika verkningsfull vid stallitöverföring, koaxialka
bel , mikrovåg och radiokommunikation. 

Utrustningen fjärrkontrolleras och är avsedd för 
4-tråds ljudöverföring och den undertrycker effek
tivt ekon från sändarens mottagningskanal. Dess 
huvudsakliga fördelar är litet format, låg kostnad , 
låg effektförbrukning och drift utan övervak ning. 

Företaget MEL demonstrerade sitt starka delta
gande i militärkommunikation. I en del av firmans 
monter visades det framgångsrika radiosystemet 
C/ansman VRC 322. Denna fordonsburna 300 
W-station har konstruerats för att vara ett supple
ment till en an nan väletablerad "Clansman"-sta-

tion, 40 W-stationen VRC 32/, vilken är lämplig att 
användas i sa mmanhang där långdistanta jordvågor 
behövs för tillförlitlig kommunikation, särskilt un
der svåra situationer av radioutbredning. 

Skeppsburna anpassningskretsar för automatisk 
bearbetning av meddelanden för praktiskt taget 
vilket radiostyrt system som helst för M EL. Enhe
ten är ett modem med ett stort dynamiskt område 
(SO dB) och den senaste versionen medger va l av S4 
bärvågsfrekvenser, av vilka 34 har smalbandskift 
(± 42 ,S H z) för mångkanalbruk. 

Mikroprocessorstyrd, 
selektiv nivåmeter 

Den nya mikroprocessorkontrollerade, selektiva 
nivåmetern anses vara revolutionerande och har 
utvecklats av Marconi Instruments Ltd. Den inne
håller TF 2356 nivåoscillator (sändaren) och TF 
2357 selektiv nivåmeter (mottagaren), vilket gör det 
möjligt för ingenjörer inom telekommunikation att 
på enkelt vis mäta den exakta kvaliteten i telefon
kretsar. 

Både sändare och mottagare innehåller en hög
stabil frekvenssynteser med 5 Hz upplösning och de 
är båda mikroprocessorstyrda för att ge en upplös
ning som hittills varit otänkbar vid en precision som 
är lika bra eller bättre än tidigare generationers 
utrustningar. 

Nivåindikationen är automatisk och den visas 
med 3 1/2 siffra tillsammans med ett mätinstru
ment med skalan ± 0,6 dB för att göra det möjligt 
att mäta med en upplösning till 0,01 dB. En inbyggd 
automatisk kalibrator arbetar på driftfrekvensen 
för att kalibrera bort fel hos frekvensgången och i 
hf-dämpsatsen . Filter för pilot , kanal och 1,7 kHz 
effektiv brusbandbredd ingår och automatisk bär
vågsskift sker när övre eller lägre sidbandet väljs för 
respektive kanalfilter. Ljudet kan kontrolleras via 
en inbyggd högtalare och det tas från en SSB-detek
tor. 

En viktig egenskap (och ett av de tre patenten 
som finns i SLMS) är det elektroni~ka balanshjul 
som används vid den a naloga avstämningen. Genom 
att anvä nda denna kan snabb analog avstämning ske 
för avsökning av signa ler ovanför en förinställd 
nivå. När en signal över denna nivå mottas låses 
signalfrekvensen via au tomatisk frekvenskontroll. 

Kontroll av telekommunikationsnät 
Datorstyrd testutrustning 

Automatisk kontroll och övervakning av system i 
bruk till testutrustning har tidigåre bara kunnat ske 
till hög kostnad. Dessutom ä r automatisk testutrust
ning driven av minidatorer oftast klumpig. För att 
komma ifrån dessa nackdelar, har Siemens introdu
cerat en kompakt test kontrollen het som är baserad 
på mikroprocessorteknologi. Den kallas Pegamat S 
2313 och är den första kontrollenhet som innehåller 
en 16 bitars mikrodator. Massminneslagring sker på 
en liten flexskiva med 50 kbits minneskapacitel. 
Program och speeifika kontrollinstruktioner matas 
in via ett van ligt alfanumeriskt tangentbord. Pro
gramtestning och exekvering kan övervakas på en 
sex raders plasmadisplay (40 tecken / linje) med 
måtten 61 X2 18 mm. 

Communications har sedan sin stan, då expon 
mätte I SOO m', med 100 utställare 1972 vuxit till en 
utställning med en yta i storleksordningen 10000 
m' med nära 300 utställare. Den har utan tvivel 
blivit etablerad och ett bevis på detta var väl de 
15000 personer som besökte utställningen. Många 
tillverkare använde nu utställningen till att introdu
cera nya produkter och utställningen / konferensen 
har blivit en fokuspunkt för industrin. Om två år 
kommer Comm unications 80 att slå upp dörrarna i 
National Exhibition Center igen och utställningen 
kommer då förmodligen att ha vuxit ytterligare, till 
15 000 m' och 3S0 utställare . • 
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ÅpI·OjJll omslaget: 

Universal-kontakter sökes! 
Svar t. TeUus,Vmtel1rdtan 
•• Aldrig tidigare i människans histo
ri a har man sökt så intensivt och med så 
många förfinade tekniska hjälpmedel ef
ter liv ute i världsrymden. Förberedelser 
har träffats för att kunna ta emot medde
landen från andra civilisationer på en 
miljon frekvenser. De kan komma från 
vår egen galax men även från avlägsna 

vintergator på tusentals ljusårs avstånd . 
Ännu vet ingen med säkerhet om det 

finns intelligent liv någonstans därute, 
men man förmodar att, liksom på vårt 

klot, liv kan existera på andra planeter 
som finns runt stjärnor i vår egen och 
andra galaxer. Stora radioteleskop värl
den runt riktas nu mot rymden för att 

Fig J. Jorden kan tjänstgöra som rymdradiofyr. Två radioteleskop, belägna på var sin sida om jorden, kan 
fungera som sändarkällor, medan två i synkronbana placerade avlyssningssatelliter kan ta emot budskap från 
andra civilisationer. Nederst t v Areciboteleskopet i Puerto Rico. ÖVerst: Solsystemets och jordens plats i vår 
Vintergata. De sträckade linjerna anger de områden som kan nås med från jorden utsända signaler. 

-
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* Den urgamla drömmen om att få kontakt med varelser från andra, fjärran civilisationer föranleder i 
dag nästan lika stark, målinriktad vetenskaplig aktivitet som sf-skildringar av typen "Närkontakt av 
tredje graden". ' * A t t det i universums oändlighet existerar olika former av intelligent liv finns ännu inga säkra bevis 
för, däremot starka indicier och en känslomässig övertygelse - varför skulle planeten Jorden, av alla, 
vara den enda, då förutsättningar för liv i fysisk och kemisk mening bör finnas också på andra håll? 
* RT-medarbetaren Florent Sickenga sammanfattar här några aktuella forskningsprojekt. 

försöka uppfå nga signaler vilka antas 
utsända av andra varelser på olika fre
kvenser. 

Hittills har inga "supercivilisationer" 
upptäckts, men man har egentligen just 
börjat utforska trakterna kring stjär
norna . Bortåt ett tusental har nu avlyss
nats men det är inte mycket, jämfört med 
den enorma mängd stjärnor som finns i 
Vintergatan, där det finns tvåhundrafem
tio miljarder stjärnor! V år galax är just 
bara en bland miljarder andra. 

I Vintergatan kan finnas mer än en 
miljon högutvecklade civilisationer. Så 
sades vid en kongress om extraterrest liv 
år 1971 i Byurakan, Armenien, av ryska 
och amerikanska vetenskapsmän. Det 
växande intresset för utomjordiskt liv 
sammanhänger med tillgången till allt 
finare observationsinstrument. Stora, yt
terst noggrant inställbara radioteleskop 
utvecklas. De som redan finns fÖrbättras, 
som exempelvis det 330 meter i diameter 
stora Arecibo-radioteleskopet i Puerto 
Rico . 

Nyligen upptäcktes också att det finns 
mängder av s k interstellära molekyler i 
rymden, som både för oss och andra 
civilisationer skapar en förutsättning att 
kommunicera med varandra eller åtmins
tone sända budskap på olika frekvenser. 
21 cm vätelinje ansågs länge vara lämpli
gast men är egentligen inte det, eftersom 
störningsnivån där är stor. Lämpligare är 
vattenmolekylens frekvens, utsänd på 
1,35 cm. Eftersom vatten är basen för 
livsvillkoren på jorden och kanske även 
för andra varelser på deras planeter är det 
här man skall lyssna. Kanske på en av 
OH-linjerna och då särskilt den starkaste 
på 1 667 MHz (se även RT 1976 nr 12 p 
19). 

Med Areciboteleskopet ämnar man 
avlyssna 50 närbelägna galaxer. Därvid 
skall en ny, 1 000 kanals korrelator an
vändas som har en upplösning av ca 50 
Hz per kanal, vilket möjliggör att man 
kan skilja mellan artificiella "narrow 
band"-signaler från mera vaga emissio
ner vilka kan väntas komma från inter
stellära moln . Man tror att dylik avlyss
ning med Areciboteleskopet innebär god 
chans till att man påträffar liv, eftersom 
hela galaxer samtidigt kan avlyssnas i 

stä llet för bara trakterna kring enstaka 
stjärnor. 

Projekt Ozma 
Redan på I 960-talet söktes efter livs

tecken i universum av den amerikanske 
radioastronomen, numera chefen för 
världens största radioteleskop, dr Frank 
Drake. Hans uppseendeväckande "pro
jekt Ozma" var det första steget på vägen 
till att söka kontakt med andra civilisatio
ner. Med dagens utrustning är chansen 
att finna liv ute i rymden oändligt mycket 
större. Med ett modernt 80 meters radio
teleskop kan i dag avlyssnas lika mycket 
på fem minuter som det tog fyra dagar 
förr med Ozmautrustningen . En del ast
ronomer anser, att intelligenta civilisatio
ner visserligen existerar men inte så pass 
nära att vi skulle kunna rymd konversera 
med dem. Den närmaste civilisationen 
kanske ligger på tusen ljusårs avstånd. 
Astronomiskt sett är detta ändå relativt 
nära, men jämfört med vår livstid är det 
en oöverstigligt lång tid för rymdkonver
sation. Ett meddelande till en rymd
granne på I 000 ljusårs avstånd kan vi 
inte vänta oss få svar på förrän tidigast 
efter den dubbla tiden, oberoende av 
vilken frekvens eller typ av radioteleskop 
vi använder, ty ljusets hastighet kan 
troligen inte överskridas, trots spekulatio
ner om saken. Med det 330 meter i 
diameter stora Areciboteleskopet har 
man skickat en hälsning till en stjärnhop 
som kallas för M 13. Den finns på runt 
24000 ljusårs avstånd, vilket innebär att 
budska-
pet far genom rymden med ljusets hastig
het (trehundra tusen km i sekunden) un
der tjugofyratusen år! Om vi får något 
svar, kommer det till jorden om 48000 
år! 

Meningslöst med rymdbudskap ? 
Att utsända budskap är inte menings

löst, säger dr Drake, ty om a lla högt 
utvecklade civilisationer meddelar sin 
existens till andra stjärnor, kommer en 
dag beviset för att "vi inte är ensamma". 
Från våra närmaste stjärngrannar har 
hittills inga livstecken kunnat uppfångas. 
Enligt radioastronomen Gerrit Ver
schuur vet man nu att inga signaler i 

storleksordningen en megawatt utsänds 
från 100 meter stora radioteleskop på 
någon av planeterna som kretsar runt tio 
av de närmaste stjärnorna. Bland dem är 
vår näst närmaste stjärngranne, Bar
nards stjärna, som åtminstone har fyra 
planeter i storlek med Jupiter . 

Ändå signaler? 
Ryska vetenskapsmän har undersökt 

Il stjärnor, avlyssnade på 30 cm våg
längd, av samma storlek och uppbyggnad 
som vår sol och på ca 60 ljusårs avstånd. 
De har uppfångat sporadiska signaler på 
olika våglängder, 50, 30 och 16 cm, men 
det går inte att dra den optimistiska 
slutsatsen att de verkligen härrör från 
högre civilisationer, eftersom interferens 
från jordiska sändarkällor inte helt kan 
uteslutas och man heller inte känner till 
om de möjligtvis kan tillskrivas naturliga 
fenomen. 

Sovjet har börjat ett IS år långt 
avlyssningsprogram, där man skall söka 
på frekvenser från 1 till 100 G Hz. Med 
ett nytt radioteleskop planerar man också 
att lyssna på våglängder från 21 cm ner 
till 0,8 cm. Både i Sovjet och USA växer 
intresset för mer aktiva avlyssnings- och 
signalutsändningsprogram, s k CETI
program (CETI är: Communications 
from Extra-Terrest lntelligence). 

Jorden skulle kunna fungera som en 
radiofyr, se teckningen i svart-vitt, där 
två radioteleskop, placerade på var sin 
sida om jorden, kan utsända budskap 
medan två avlyssniogssatelliter placerade 
i synkronbana runt jorden - på 35 800 
km höjd - kan ta emot budskap från 
rymden . 

Rymdflygstyrelsen Nasa håller f n på 
med att dra upp riktlinjer till en helt ny 
form av rymdverksamhet, nämligen att 
utforska förutsättningarna att etablera 
kontakt med andra rymdcivilisationer. 
Med den amerikanska rymdfärjan kan 
redan under nästa decennium uppsändas 
stora avlyssningssatelliter. 

Kanske gör man med dem århundra
dets största upptäc~t: Beviset för att vi 
inte är ensamma i det oänd ligt stora 
rymdhavet, utan att det finns andra 
civilisationer där ute på annat håll i 
universum. • 
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Av CHRISTER ANDREASSON 

Bland stjärnor och nebulosor kretsar vår fiktiva farkost, styrd aven jordisk räknedosa. 
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STAR TREK 116 13 13 234 00 O 
117 7 1 SBR 235 67 EQ 

000 91 R/S 118 01 01 236 02 02 
001 76 LBL 119 3 1 31 237 55 55 
002 13 C 120 10 E' 238 73 RC. 
003 43 RCL 121 32 XIT 239 13 13 
OC1 14 14 122 43 RCL 240 59 I NT 
OO~ 92 RTN 123 19 19 24 1 67 EQ 
006 76 LBL 124 22 INV 242 75 -
007 14 D 125 44 SUM 243 73 RC. 
008 43 RCL 126 13 13 244 13 13 
009 15 15 127 25 CLR 245 22 INV 
010 92 RTN 128 32 X: T 246 59 INT 
011 76 LBL 129 81 RST 247 65 x 
012 15 E 130 68 NOP 248 01 l 
013 43 RC L 131 43 RCL 24 9 00 O 
014 16 16 132 13 13 250 95 = 
015 92 RTN 133 29 CP 25 1 67 EQ 
016 76 LBL 134 67 EQ 25 2 75 -
017 43 RCL 135 01 01 253 61 GTO 
018 43 RCL 136 22 22 254 10 E' 
019 18 18 137 75 - 255 43 RCL 
020 85 + 138 01 l 256 19 19 
021 89 •. 139 00 O 257 22 INY 
022 95 = 140 95 = 258 44 SUt1 
023 33 X2 141 77 GE 259 12 12 
024 22 [NY 142 01 01 260 25 CLR 
025 59 HIT 143 22 22 261 91 R/ S 
026 42 STO 144 92 RTN 262 76 LBL 
027 18 18 145 03 3 263 12 B 
028 65 x 146 71 SBR 264 73 RC* 
029 09 9 147 00 00 265 13 13 
030 85 + 148 72 72 266 22 liN 
031 01 l 149 01 l 267 59 HIT 
032 95 = 150 44 SUt1 268 65 x 
033 59 lIH 151 15 15 269 01 l 
034 92 RTH 152 43 RCL 270 00 O 
035 76 LBL 153 19 19 271 75 -
036 10 E' 154 44 SUt1 272 43 RCL 
037 73 Re .. 155 13 13 273 12 12 
038 13 13 156 71 SBR 274 95 = 
039 22 INV 157 01 01 275 50 l x i 
040 59 INT 158 31 31 276 65 x 
041 65 159 97 DSZ 277 05 5 
042 01 l 160 17 17 278 85 + 
043 00 o 161 02 02 279 02 2 
044 71 SBR 11:.2 20 20 280 00 o 
045 04 04 163 02 2 281 95 = 
046 67 67 164 42 STO 282 71 SBR 
047 85 + 165 17 17 283 00 00 
048 . 73 RC+ 166 7 1 S8R 284 72 72 
049 13 13 167 43 RCL 285 25 CLR 
050 59 HIT 168 42 STO 286 72 ST. 
051 71 SBR 169 21 21 287 13 13 
052 04 04 170 73 RC- 288 71 SBR 
053 69 69 171 21 21 289 04 04 
054 65 x 172 29 CP 290 60 60 
n55 02 2 173 22 INV 291 97 DS: 
056 87 IFF 174 67 EQ 292 16 16 
057 02 02 175 01 01 293 10 E' 
058 00 00 176 66 66 294 00 O 
059 67 67 177 71 SBR 295 35 l .~ 

060 85 + 178 43 RCL 296 91 R/S 
061 43 RCL 179 72 Sh 297 76 LBL 
062 12 12 180 21 21 298 11 A 
063 22 INV 181 32 xn 299 43 RCL 
064 28 LOG 182 71 SPoR 300 12 12 
065 65 x 183 43 RCL 301 32 xn 
066 03 3 184 67 EO 302 73 RC' 
067 85 + 185 01 01 303 13 13 
068 43 RCL 186 82 82 304 59 INT 
069 11 11 187 55 - 305 77 GE 
070 95 = 188 01 l 306 03 03 
071 92 RTN 189 00 O 307 35 35 
072 22 IIW 190 95 = 3U8 32 X:T 
073 44 SUN 191 74 Sth 309 73 Re* 
074 14 14 192 2 1 21 310 13 13 
075 43 RCL 193 01 l 311 22 INV 
076 14 14 194 44 SUt'l 312 59 [NT 
077 29 CP 195 16 16 ·313 65 A 

078 22 INV 196 61 GTO 314 01 l 
079 77 GE 197 02 02 315 00 o 
080 75 - 198 20 20 316 95 = 
081 92 RTN l'='9 76 LBL 317 22 HI ',' 
082 76 LBL 200 17 B' 318 77 GE 
083 19 D' 201 01 l 319 03 03 
084 42 STO 202 94 +/- 320 50 50 
085 20 20 203 6 1 GTO 321 75 -
086 01 l 204 02 02 322 43 RCL 
087 94 +/ - 205 09 09 323 12 12 
088 42 STO 206 76 LB L 324 95 = 
089 19 19 207 16 A' 325 50 l xi 
090 61 GTO 208 01 l 326 65 x 
091 0 1 01 209 87 IF F 327 05 5 
092 01 01 21 0 01 01 328 85 + 
093 68 NOP 211 75 - 329 01 l 
094 lE. LBL 212 42 STO 330 00 O 
095 18 C ' 213 19 19 331 95 = 
096 42 STO 214 44 SU~1 332 61 GTO 
097 20 20 21 5 12 12 333 02 02 
098 01 l 21 6 02 2 334 82 82 
099 42 STO 217 71 SBR 335 32 xn 
100 19 19 2 18 00 00 336 73 R C ... 
101 43 RCL 219 72 72 337 13 13 
102 20 20 220 43 RCL 338 22 [NV 
103 87 I FF 221 12 12 339 59 IIH 
104 01 01 222 29 CP 340 65 x 
105 75 - 223 67 EQ 341 01 l 
106 29 CP 224 10 E' 342 00 O 
107 22 liN 225 43 RCL 343 95 = 
108 67 ED 226 12 12 344 77 GE 
109 01 01 227 32 xn 345 03 03 
110 45 45 228 01 l 346 50 50 
111 86 STF 229 94 +/- 347 61 GTO 
1 : ~~ 02 02 230 77 GE 348 03 03 
113 43 RCL 231 02 02 349 21 21 
114 19 19 232 55 55 350 01 l 
115 44 SLlM 233 01 l 351 00 o 

-

352 71 SBR 
353 00 00 
3 5 4 72 72 
355 73 RC. 
356 13 13 
357 68 flOP 
358 59 INT 
359 22 liN 
360 74 St'!> 
361 13 13 
362 61 GTO 
363 10 E ' 
364 76 LBL 
365 75 -

, 366 05 5 
367 00 O 
368 05 5 
369 66 PAU 

, 370 66 PAU 
371 66 PAU 
372 25 CLR 
373 35 l / X 
374 43 RCL 

1375 15 15 
376 86 STF 
377 01 01 

1378 9[ ,: / $ 
379 76 L8L 
380 25 CLR 
381 29 CP 
382 48 EXC 
383 18 18 
38 4 22 lIlV 
385 67 ED 
386 03 03 
387 90 90 
388 43 RCL 
389 18 18 
390 47 Ct'lS 
391 42 STO 
392 18 18 
393 02 2 
394 05 5 
395 00 O 
396 42 STO 
3717 14 14 
398 02 2 
399 05 5 
400 02 2 
401 05 5 
402 42 STO 
403 15 15 
404 05 5 
405 42 STO 
406 00 00 
407 42 STO 
408 16 16 
409 03 3 
410 42 STO 
411 17 17 
412 01 l 
413 01 l 
414 01 l 
415 01 l 
416 01 1 
417 01 
418 01 l 
419 01 l 
420 01 l 
421 01 1 
42 2 4~~ STO 
423 11 11 
424 71 SBR 
425 43 RCL 
426 42 STO 
427 13 13 
428 73 Re* 
429 13 13 
430 2'=' CP 
431 22 IIlV 
432 67 EQ 
433 04 04 
434 24 24 
435 71 SBR 
436 43 RCL 
437 72 ST "I: 
438 13 13 
439 32 X:T 
440 71 SBR 
441 43 RCL 
442 67 Et) 

! 443 04 04 
444 40 40 
445 55 
44E, 01 I 

1447 00 O 

I::~ 95 = 
74 S~l' 

450 13 13 
451 97 DSZ 
,452 00 00 ,m 04 04 

24 24 
455 05 5 

1
456 42 STO 
457 13 13 
458 10 E' 
459 81 RST 
460 35 I X 
461 66 PAU 
462 25 CLR 
463 02 2 
46 4 44 SUt'1 
465 17 17 
46E. n RTlI 
467 95 = 
468 29 CP 
469 67 EO 
470 04 04 
471 74 74 
472 22 IIIV 
473 28 LOG 
474 92 RTN 

L 
[ 
l 

STAR TREK 

.... I ~ 
GUIf , FRASER 

lÄ 
I bränsle 

Här visas flödesdiagram över funktionerna GUN 
och PHASER samt de fyra flrflyttningsmöjiighe 
tema. 

Ful/ständig programlista över STAR TREK. 

, •• Rymdspelet har inspirerats av TV-serien Star 
Trek. Den serien har gett upphov till en mängd 
spelprogram i varierande språk och för olika maski
ner. Det vi presenterar här är skrivet för Tf 59 och 
det använder dosans sifferindika tor som ett slags 
enkel bildskärm. 

Spelet går ut på att det egna rymdskeppet, 
Enterprise. skall förOytta sig i och mella n nio 
galaxer i universum . I somliga av gala xerna döljer 
sig en opreciserad och ondskefull fiende som ska ll 
oskadliggöras. Det kan ske med endera av två 
vapen: GUN, eller va nlig bössa, och PHASER, som 
är ett hittills lyckligen ouppfunnet va pen med de 
mest häpnadsväcka nde egenskaper. 

För att komplicera uppdraget att utplåna fienden 
har det programmerats in diverse stjärnor i ga lax
erna. Om Enterprise hamnar bakom en stjä rna ka n 
det inte skjuta fienden genom stjärnan med GU , 
utan besättningen måste tillgripa PHASER , PH A
SER tar emellertid mera av de tillgängliga energi
resurserna, och det kan därför vara bättre a tt gå 
runt stjärnan i en annan galax , 

Sifferfönster 
som bildskärm 

Vi antar nu att programmet slagits in i dosan 
enligt programlistan. För att starta programmet 
matar man in sekvensen 

frö SBR CLR 
där frö betyder ett slumptalsfrö av typen noll 
komma ett godtyckligt tal med många siffror. 
Sifferfönstret visar då galax nr 5 av de 9 som ingår 
i vår lilla värld. Den kan se ut som 

2111111314 
l föreställer här tom rymd, 2 är den lede fienden, 3 
är en stjärna och 4 ä r Enterprise, dvs det egna 
skeppet. 

Det gäller att hushålla med bränslet och därför 
kan man kontrollera det med tangent C. 

Uppdraget bör slutföras så snabbt som möjligt. 
Medan de olika manövrerna genomförs går tiden. 
Det aktuella årtalet kontrolleras med D. 

Antalet fiendeskepp kontrolleras med E, 
Om man kontrollerat något och vill ha upp bilden 

av den galax man befinner sig i på skärmen trycker 
man på E', 

Man kan titta in i galaxen under och över den 
man befinner sig i med kommandona 

CLR D' 
för galaxen under, och 
CLR C' 

för galaxen över. 
För förOyttning mellan galaxerna gäller samma 

kommandon frånsett att man inte skall nollställa 
skärmen utan den skall vara skild från noll, dvs 
övergång till galax under Enterprise fås efter D' och 
över efter nedtryckt C'. 

Kontrollera före förOyttning mellan galaxerna 
a tt inget skepp eller stjärna ligger på sa mma 
position som Enterprise. En kolli sion avslutar ome
delbart spelet! 

Om man förOyttar sig över tre galaxer utan a tt 
skjuta ned något skepp, bildas strax ett nytt sådant 
någonstans i universum , Detta komplicerar spelet. 
åtskilligt och gör det mera spännande. 

I spelet är alltså nio galaxer definierade. Om man 
försöker gå utanför denna kända del av vä rlden 
visas en nolla på skärmen, men spelet störs inte. 

,..
I Ar 

I 
I egen galax I 
, fiender 

Lämplig text på magnetkortet som anteckning av 
tangenternas funktion. 

Inom galaxen förflyttar man sig med A' och B' för 
vänster och höger respektive. 

Om en stjärna ligger mellan Enterprise och 
fienden skjuts med PHASER, B, a nnars med gun , 
A, Om ma n skjuter på en stjärna med GUN förintas 
stjärna n men fienden ligger retsamt kva r' 

N är räknaren stannar med blinka nde nior, ä r 
uppdraget slutfört. Med tangent D kan man då 
kontrollera tiden och se vilket år man befinner sig i. 
Det hela sta rta r a lltid å r 2525. Ju snabbare utfört 
uppdrag desto bä ttre! 

Om räkna ren istället sta nnar med blinkande SOS 
och därefter å rta let har uppdraget misslycka ts. 

Olika å tgärder tar olika mycket bränsle. FörOytt
ning åt vä nster och höger inom en galax tar två liter. 
Förflyttning mellan galaxerna uppåt och nedå t tar 
tre liter. G N ta r 10 liter plus fem gå nger avstå ndet 
till skeppet, och PHASER ta r 20 liter plus fem 
gånger avståndet. 

De minnesregister som används, innehåller föl
jande: 

I - 9 De nio galaxerna 
II Tio ettor 
12 Position för Enterprise 
13 Ind position för stj ä rna och skepp 
14 Kvarva ra nde bränsle 
15 Årtal 
16 Antal fiendeskepp 
17 GalaxförOyttning (dsz) 
18 Frö 
19 Intern 
20 Intern 
21 Ind STO position stjärna och skepp 

Specialadress 
i dsz·funktion 

Beräkningen av galaxen sker i LBL E' steg 
35 - 71 , Programsteg 159 - 162 kan kräva en kom
mentar. För dsz-fun ktionen kan man normalt inte 
ange andra minnen än 0-9 och likväl står här dsz 
17! Det visar sig att man mycket väl kan låta 
dsz- funktionen styras av ett godtyckligt minne, ba ra 
man kan progra mmera in det. Normalt finnsju bara 
plats för en minnesadress efter dsz-kommandot. För 
att åstadkomma adressen i rad 160, programmerar 
man som vanligt t ex dsz O. Därefter backar man 
och ersätter nollan med B' vars kod är just 17. På 
detta vis kan man ha upp till 100 minnen till 
dsz-funktionen om man vill! 

I steg 18 - 27 ligger en snabb och jämn slumptals
generator , 

Steg 381 - 392 hindrar spelaren att använda 
samma frö två gånger för att få samma universum 
att spela i, Flagga I hissas när spelaren misslyckas 
och förhindra r fortsatt spel tills ny initiering med 
SBR CLR utförs. 

Om si fferfönstret visar O när C' eller D' trycks 
ned stä lls Oagga 2 och ingen förflyttning sker, man 
ser respektive ga lax uta n att Enterprise Oyttas . 
Flagga 2 kontrolleras vid beräkningen av den valda 
galaxen och om Oagga n är stä lld placeras ej 
Enterprise i ga laxen . 

En lätta re va ri a nt av spelet få r man om steg 163 
ändras till 3. Ma n ka n då passera ett större a nta l 
tomma ga laxer uta n a tt nya fiendeskepp dyker upp. 

• 
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Bygg själv 

f)igitalter~o~eter 
Av RALPH LÖFBERG 

. 
•• Den digitala termometer vi här kommer all 
beskriva täeker temperatuwmrådet - 50 till 
+ loooe med en lIpplösning av 0,5 0e. Den lämpar 
sig väl all användas i .. akvariet, i villan, som 

. frosivarnare, till bastun, fö r, ug nen,.för kyl och frys, . 
mm. . 

Digit~1 presenta' tion har den senaste tiden blivit 

. \ 

~ Att bygga en digital termome
ter är i dag inte särskilt kom
plicerat som framgår av arti
keln. En LSJ-krets komplette 
rad med några standardkretsar 
är allt som behövs. 
~ J nstrumentet använder en diod 
eller transistor som givare och 
noggrannheten blir god upp till 
ca 80° C. 
~ Användningsområdena är na
turligtvis många. Ett är felsök
ning i elektronikapparatur där 
temperaturmätning av kompo
nenter snabbt kan leda till fel
källan, 

populär, inte bara för all den är en modenuga utan 
för all man uppnår stor noggrannhet och all man 
kommer ifrån allt vad rörliga delar heter (vridspo
leinstrument). Den tå l därför vä l mekaniska påkän-

. ningar. Dessutom kan man lagra data med god 
noggrannhet. 

HilliIIs har man behövt en mängd kretsar med 

R7 
+ 

Ra 

R2 RS 

C6 

R6 

yll re kompo nente r för a ll tillverka digi ta la ins tru
me nt. Nu Ur kretsarna mer kom plexa oeh ma n 
behöver i dag bara några få komponenter för all 
bygga digitala instrument. I denna appli kat ion har 
vi använt Intersils krets 7/07 (som egent ligen är en 
digitalvoltmeterkrets). Voltmetersehema t framgår 
av fig /. 

Ny digita l krets 
för enkel uppbyggnad 

Som synes behövs endast ell lO-tal yllre kompo
nenter till kretsen för all den skall ge ell komplell 
instrument. Ur man skall mäta en parameter som 
temperatur :ir det önskvärt all man har direkt 
presentation, t ex 78,O °e. D<:t kan vi lösa enkelt 
med 7107, och som givare används en trans istor 
eller en diod. Dioden har som bekant ell framspän
ningsfali av ungefär - 2, I mV loe som är li njä rt 
upp till ca + SO°e. Någon övre gräns är svår all 
ange, men vid temperatur högre :in 80° får man en 
viss olinjäritet. 

Framspänningsfallet kan också variera något 
mellan olika typer oeh varianter (- 1,9 mV re -
- 2,6 mV r e). Denna variation spelar egentl igen 
ingen roll, eftersom man justerar in varje "givare" 
ti ll elektroniken. I della fall vill vi all den minst 
signifikanta siffran skall representera O, I °e steg. 
Det motsvarar en spännings:indring över dioden av 
ea 210 -y V. 

För att vi skall uppnå denna känslighet ska ll 
referensspänningen ligga på ca 210 -yV X I 000 = 
210 mV. Vid ooe och ea 0,5 mA " mä tst röm " har 
dioden ett framspän ni ngsfa ll av ungefär 0,5 V. I 
syfte all få 0° på displayen måste vi ordna en 
testreferens på ca 550 m V som vi a nvänder som 
offset för dioden . 

Fig :! visar schemat på den komplella termome
tern. Med Rg justeras ooe in (OOe på displaye n) 
och med R2 justeras loooe in (referens ca 210 
mY). 

I nre refe rens fi nns 
Yttre referens bä ttre 

lel 7170 innehåller egentligen en in re refe rens 
(mellan ,.v +,. och "common"), me n p g a att 

r-----. 
I 
I 
I 

I I L ____ J 

Sensor 
(se text) 

+ 

sv 

J 

Fig I. Schema över del/ digitala termometem. 
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TRANSISTORGIVARE 
.,..-

Bakre ut rymmet fyll es 
med kise lgummi eller 
epoxyharts 

Fröm re utrymme t fylles 
med kiselfett 

DIODGIVARE 

~OCh ledarönde doppas 
i kise lgummi eller epoxy
ha rts 

Fig 4. Här visas tvli (1 Itemat;,'a givare. Tä"Å 
på att massa" bör vara så liten som möjligt 
for att få snabbaste möjliga registreri"g och 
att ti IIedama bör vU/'a flInna for att ej avleda 
värme. 

Bygg själv 

FiJ.: 5. l)el mOl1lerud" kr"t~ /wrt"l före inmonteri"g i ladan. 

Fig 3. Komponentemas placeri ,,~ 

på kretskortet. 

Fig 6. Schema for digitalvoltmet"r 
med kretsen 7107 f rån Inteni/. ~ 

,"V 

fil , As 
24KIl 1MB 

IN 
+ - -5V TO 

DECIllA 
'OINT 

RI 

R2, R9 
R3 

100 k 
Komponentförteckning: 

R4 
R5 , R6 
R7 , R I3 
R8 , RI2 
R IO 
RI I 
el 
e2 
e3 
e4 
e5 
C6 
e7 
C8 
C9 
01 , 02, 03 
04 
lel 
le2 

100 k lrimpol (nervarvig) (2 st) 
I M 
47 k 
82,5 I % (2 st) 
220 ohm (2 st) 
121 k I % (2st) 
150 ohm 
1,5 k 
100 P 
0, 1 !-IF, Polypropylcn, mylar 
0 ,01 !-IF 
0,47 !-IF Polypropylen , myla r 
0,22 !-IF Polypropylen, mylar 
4,7 !-IF / 25 Y tanta l 
1001'/ 16 Y 
0,047 !-IF 
10 !-IF / 25 Y ta nta l 

- IN4148 (3 st) 
I N 4002 el likn 
ICL 7107 
ICL 8212 

LED-displayen kräver driveffekt får man en viss 
drift. (Yi har därför lagt en yttre referens som 
består av kretsen lel). 

le3 är en konsta nt strömgenerator som förse r 
givaren med mätström (dvs dioden eller transi-

IC3 
IC4 
LED 1-4 
Filter 
IC-hållare 
IC-hållare 
IC-hållare 
IC-hållare 
Kretskort 
Lödöron 
Sensor 
Al 

LM 3342 
CD 4009 
l EE 1776 (4 st) 

40 ben 
14 ben (4 st) 
8 ben 
16 ben 

(4 st) 
IN4148 el 2N3704 ellikn (2 st) 
rö r (inkapsling av sensor) 

Låda (extra tillbehör) tas hem på beställning. 
Pris 45 kr (inkl moms) . Ö vriga priser: Komplett 
materia lsa ts (exkl låda) enligt stycklista, 330 kr 
(inkl moms). Kret kort 33 kr , ICL 7107 120 kr (inkl 
moms), LED 16 kr, voltmeterbyggsats 260 kr inkl 
moms. 

Allt ma teria l ka n köpas från: Electronic Develop
ment, Box 48 , 182 7 1 Stocksund . • 

storn ). Normalt kräver le dubbel matningsspän
ning ( LED-utförande) . men med IC4 klarar vi oss 
med en enkel spänni ng av 5 Y ( ± 0,5 Y) . Vid försök 
som gjordes med denna koppling kalibrerade vi två .... 
digitala termometrar med en labtermometer vid .... 
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Mikrodatorn som ",nt .. ",,, 

Från utvecklingssystem 
till dator för Basic - del 7 
Det är nu dags att fordigställa D2-kortet, så att det passar 
till det system som vi håller på att bygga upp. 
AV ÅKE HOLM 

•• Det är nu dag:; att färdigställa Motorolas 
D2-kort så att vi sedan bara behöver plugga in de 
båda EPROM-kretsarna för monitorprogrammet 
TBUG och terminalprogrammet VTP. 

D2-kortet kompletteras genom att man på den 
lediga yta n monterar ett extra kretskort som in
kopplas på ett nertal stä ll en på D2-kortet. Detta 

kort innehåller kretsar för refresh av dynamiska 
minnen. en AC IA för terminalfunktionen. in i 
utkretsar för anslutning aven yttre terminal enligt 
RS 232-)C samt kretsar för fullständig adressav
kodning av de olika minnespos itionerna på D2-kor
tet. 

För refreshfunktionen används två grindar i IC2 
och IC9 samt D-vippan IC I. Dessa kretsar ansluts 
till tre stift på U 15 samt till två stift på den 
86-poliga kontakten, i fortsättningen benämnd 
busskontakten. 

Vi börjar med att beskriva principschemat ifig I. 
Det är nödvändigt att ha en fullständig adressav

kodning av samtliga kretsar i systemet. Detta 
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o 

o 
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• 0. fP 

o: : ·0. o ~ 2F .u 000 o . 00 o, .,...T2 ° H1" . +SV- o o 

~:0[J0 o RXD """?-R~C o 1~j o~ :~: o :. • -: : o UI5 o 

o o ej . 2.4 . 
• • QI •• .. ~ .. 

• •• \gI . • 

o. o, o~ CU CI ~ 

o 

~ H' ~~~ '. ~ ~~r ~ Er: ~ ': 
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.: : .. :: ::-. :: :: 
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+ Fig 2. Jnkopplingspllnkter for de olika ledningarna 
från extrakortet samt erforderliga överbyglingar 
på D2-kortet. 
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Mikrodatorn som hobby . 

Komponentförteckning 
CI-2 
C3 
C4-6 
DI- 7 
ICI 
IC2 
1C3-4 
IC5 
IC6 
IC7 
IC8-9 

II'F 35 Y tantal 
I nF keram sk ivkond 
47 nF keram skivkond 
IN4148 
74 LS74 
74LS08 
MC6885 el MC6887 
PROM C,4-6201 (röd) 
PROM C,4-6202 (grön) 
MC 6850 
74LSOO 

innebär att inte någon krets skall ha mer än en 
adress för varje funktion eller minnesposi tion. 
Denna avkodning åstadkommer vi med dc två 
PROM-arna IC5 och IC6. IC3 och IC4 är två 
buffra r. IC 5 och IC6 ha r tillsa mmans åtta utgånga r 
och är program merade så att endast en utgå ng i 
taget är aktiv (=Iåg nivå) . 

De fyra RAM-kretsa rna U14, U 16, UI8 och 
U 19, som hittills ha r haft adresserna $ 0000 -

. $01 FF har nyttats till $ AOOO - $ A I FF. Den krets 
(U 13) som förut hade ad ressen $ AOOO - $ A07F 
har tagits bort. På dess plats sitter nu en 24-polig 
plugg, till vilken det lilla extrakortet är inkopplat. 
Kretsarna U II och U22 skall också tagas bort från 
kortet. 

Ingången H på IC 5 kan kopplas om mellan ytt re 
terminal och den inbyggda TY-terminalen. Den na 
omkoppling innebär att EPROM - krets~ n för 
TY-terminalen (UI2) med adress $ DCOO - $ 
DFFF får restart- och M l-vektorerna före 
TBUG-programmet ($ EOOO - $ E3FF). I läge 
yttre terminal är U 12 bortkopplad och U 10 får 
samtliga vektorer. 

IC lir ACIAn för terminalfunktionen och har 
adressen $ 8010. Grindnäten med IC 2,IC8 och IC9 
används för att koppla om klockfrekvenserna mel
lan 300 och 4800 baud vid kommunikat ion med 
terminalen samt för yttre klocka vid avspelning av 
band en ligt KCS-normen . När koden på D6 eller D7 
går till låg nivå , kopplas såväl mottagningsklockan 
(RXC) som sändningsklockan (TXC) om ti ll 300 
baud, vilket är den hastighet som data spelas in på 
band med. D7-s katod har vi anslutit till en utgå ng 
på PlAn U20, eftersom TBUG-programmet auto
matiskt ser till att vi ha r rä tt baudtal till kassettspe
laren . Yid kommunika tion med bildskärmen är det 
bekvämare a tt använda en högre hastighet, i det här 
fallet ha r vi valt 4 800 baud . Från kassettspe larens 
KCS-modem kommer en klockfrekvens' och en 
statisk låg signal, som indikerar att signal finns från 
bandet. Denna signal ansl uts till en av punkterna kc . 
När kc går låg kopplas RX C om till yttre klocka . 

Transistorerna TI - T3 är anpassningskretsa r för 
a tt kunna ansluta en yttre terminal med V24-snitt 
( RS232-C). Den signal, som kopplas till och från en 
termina l av denna typ, ha r n,i mligen ett spännings
sv ing på 24 volt (± 12 vol t). 

Inkoppling av kretskortet 
Det lilla ext rakortet skruvas fast i det stora 

D2-kortet med två sk ruvar. Vid monteringen bör 
man framskrida i följande ordning: 
l : Ta ur alla MOS-kretsar ur sina socklar på 
D2-kortet , dvs U6, U 15, U8, U I O, U 12, U 13, U 14, 
U16, UI7, UI8 , U 19. U20, U21, samt kretsarna 
Ull och U22. 
2: Löd bort eventuella komponenter som redan är 
inlödda på den fria yta n. Löd även bort S I. 
3: Borra upp dc två hålen markerade med X till 3,5 
mm, sefig 2. 
4: Från stift X till Y på busskontakten går två 
ledare, kapa dessa. 

18 RADIO & TELEVISION - NR 6/7 - 1978 

R I, 17 - 18 lOk 5 % 1/ 8 W 
R2-9, 12 3,3 k 
RIO, 14, 16, 194,7 k 
RII 15 k 
RI3 100 ohm 
RI5 6,8 k 
T I BC 548 el motsv 
T2 BC 337 el motsv 
T3 BC 558 el motsv 
I kretskort C,4-6802 
144 stift för IC 
I 16-polig IC-plugg 
I 24-polig IC-plugg 
2 skruv ECS 3 X 10 

5: Löd in CR l , R5, C26 och C27 på D2- kortet, se 
D2-instruktionen. 
6: Från stift 13 på U 17 går en leda re till punkten 
TX C (se fig 2), kapa den under un. 
7: Kapa förbinde lsen mellan stift 37 och 38 på U2 1 
på kortets översida (vid a i fig 2). Detta utförs 
lämp ligas t med en sma l, vass sy l. 
8: Förbind stift 38 på U21 med stift 37 på U20, 
detta görs med en ledare på kortets undersida. 
9: Löd in Ra (lakohm) enligt fig 2 . 
10: Koppla samman punkterna E 1- E9 vid U I O och 
U 12 enligtfig 2. Med dessa byglar är U 10 och U 12 
anpassade för EPROM typ 2708. 
Il: Förbind de fem punkterna TYO-TY4 vid U20 
med motsvarande punkter på busskontakten. 
12: Montera komponenterna på det lilla kretskortet 
en ligt komponentförteckningen. Börja med lödstif
tet för IC-kretsarna. Trä i dessa från kortets 
övers ida och löd alla punkter på undersidan. På 
översidan löder man alla stift, som ha r en leda re 
ansluten. OBS! Ta inte bort remsan som håller 
samman stiften nu, den bör sitta kvar en stund till. 
till dess a ll alla ledningar är inlödda på kortet. I 
anna t fall kan IC-stiften rubbas ur sina lägen nä r 
man värmer upp lödpunkterna igen . När alla 
komponenter är på plats, kontrolleras alt allt sitter 
på rätt ställen. 
13: Löd in trådarna, som skall förbinda de båda 
korten på det lilla kortet. Med hjälp av fig 2 kan 
man målla upp ungefär hur lång tråd som fordras. 
Tänk på all ledningarna bör gå rakt och snyggt. 
14: Trä i de två skruvarna från D2-kortets undersida 
och dra fas t dessa med var sin muller. Det kan va ra 
bra all lägga någon form av isolering mellan det lilla 
och det stora kortet. Isoleringen kan exempelvis 
utgöras aven bit hård kartong med samma måll 
som det lilla kretskortet. Placera det lilla kortet på 
plats och fäst med de reste rande två mullrarna. 

'/,-( 

4 muttrar M3 
kopplingstråd 

Till D2-kortet 
fordras även: 
I motstånd 10 k 1/8 W 
I motstånd 68 ohm I W 
I zenerdiod 4,7 Y I W 
2 el lyt kon d 100 I'F 16 Y 
Komplett sa ts enligt stycklis tan kan rekvireras 
från Ingenjörsfirma CÅ - Elektronik AB Box 
633, 12606 Hägersten, tel 08/ 46 1750 mellan 
kl 12.30 - 16.00. En sats komponenter kostar 
390 kr inkl moms. Enbart kretskort med ICS 
och IC6 kostar 210 kronor inkl moms. 

15: Nita fast kortutdragaren i hå let bredvid det lilla 
kretskortet. Nitningen sker enklast genom all man 
med en körnare knacka r någ ra gånger från va rj e 
håll. 
16: Löd in a lla ledningar från det lilla kortet till 
motsva rande punkter på det stora kretskortet. Det 
är lämpligt all först sälta i de två pluggarna i 
sockla rna för U II och U 13. Jämför komponenttryc
ket på det lilla kortet med markeringarna i fig 2. 
Man kan koppla in en I-polig strömbrytare mellan 
en av punkterna 3b och jord. Denna strömbrytare 
kan lödas eller limmas fast ungefär där S I var 
monterad. Den fungerar som baudrateomkopplare 
och bör stä llas i läge 300 baud vid anslutning aven 
yttre terminal via Y24-anslutningarna. Den mås te 
även stå i läge 300 baud, då man anvä nder 
JBUG-programmet och vill spela in på kassett. Yill 
man ladda minnet från kassett med J BUG-pro
grammet, måste man lossa ledningen RXC från det 
lilla kortet. 

17: Om a lla förbindel ser nu är inlödda, kan man 
sätta i samtliga IC-kretsar utom U22. Som monitor
program kan man fortfarande använda J BUG
ROM -kretsen. Man kan dock inte ha kretsar i både 
U8s och U las socklar. JBUG-kretsen ska ll silla i 
sockel U8. ICS är markerad med en röd eti kell och 
IC6 med en grön etikett. Om D2-kortet skall 
användas tillsammans med andra kort, t ex minnes
kort, mås te man även sätta i kretsarna U I, U2, U3, 
U4, U5 och U7 . 

18: Koppla på spänningen och prova alt allt 
fungera r som va nligt. Res tarten sker med en tryck
knapp på framsidan av nätaggregatlådan och re
start sker automatiskt vid spänningstilIslag. 

Närmast i tur i delta datorbygge blir elt kretskort 
för printerelektroniken samt en beskrivning av 
TBUG-programmet. • 

Fig 3. Kretskortets mÖllster i skala 1:1. Ulldersidalls mö lister visas i forg, kompollelltsidalls mÖllster i 
gråtoII och kompollelltplacerillgell i svart. RI2 bredvid Rll skall vara RI9 och beteckllillgell 12 bredvid 
A 13 skall vara A 14, De fordiga kretskorten har dock ej detta feltryck. 



AKTUELLT 
IM-mässan: 
USA-profeter förutser 
mikrodatorns segertåg 
Under IM-mässans första dag talade 
tre kända företrädare för mikrodatorn 
om dess framtid för hem, personligt 
bruk och över huvud smådatortillämp
ningar. Det var prof Portia Isaeson, 
som gjort sig känd bl a som kolumnist 
i Datarnation och som har en butiks
kedja för Personal Computing, Jim 
Warren, som är redaktör för Dr Dobbs 
Journal och som bl a arrangerade 
West Coast Cornputer Faire samt, 
inte minst , Ted Nelson, som roa r och 
oroar data folket med sina provokativa 
böcker: Cornputer Ub och The Horne 
Cornpuler Revolution. 

Att datorns introdukt ion i hemmen 
kommer att innebära en revolution var 
föredragshållarna ense om. Man för
utspår en häftig utveckling från i dag 
100000 datorer i privat bruk i USA 
till kanske 10 miljoner i början av 
I 980-talet' Meningarna var dock de
lade om omfa ttningen: 

Portia Jsacson 

Ted Nelson trodde att siffran skulle 
vara uppnådd redan 1980, Portia Isac
son menade a tt detta skulle ta ungefär 
fem år att nå och Jim Warrens bedöm
ningar pekade på ungefär samma tid. 
Han reserverade sig dock för att be
dömningar som dessa tidigare hade 
visat sig vara i underkant. 

Fördelningen mellan de olika till
lämpningsområdena var att hobby och 
utbildning låg lika med tillsam mans 
ungefär en fjärdedel av den totala 
marknaden, processtyrning (dvs styr
ning av symaskiner, spisar, elvispar, 
tvättmaskiner m m) blir betydligt 
större och affärsdata skall komma att 
bli den största tillämpningssektorn av 
mikrodatorn. 

- Mikrodatorn är ett hjäl pmedel 
för tänkandet på samma sätt som 
hävstången var inom meka niken -
menar Portia Isacson . Dessa intelli
genta verktyg skall sedan kunna kopp
las ihop genom telekommunikation. 
Världslitteraturen skulle kunna läggas 
på da ta och vetenskapare skulle på så 
sätt få omedelbar tillgång till doku
ment , vilket skulle förenkla och effek
tivisera studier, menade Nelson . 

Jim Warren 

Han såg därvid datorns roll i sam
hället som "befriande och nyska
pande". Kunskap är ju makt , sägs det. 
Men kunskap måste systematiseras 
för att tjäna något vettigt syfte. Här 
kommer datorn in därför att den är det 
effektivaste medlet som finns att sy
stematisera och utvinna kunskap med . 
Om alltså datorer ka n spridas till långt 
ner a nvändare än nu innebär det ett 
spridande av ma kt och initiativ till 
större befolkningsgrupper - en verk
ligt dem ci< ratisk revolution! "So com
puter to the people means power to the 
people'" sammanfattade Ted Nelson . 

Jim Warren gav några konkreta 
exempel på vad som komma skall. Två 
16 bitars mikrodatorer står inför snar 
lansering: Z8 och Z8000. Den senare 
är framtagen av "mjukvarufolk " och 
kommer att vara mycket enkel att 
programmera . Programspråken disku
terades givetvis, och de tre föredrags
hållarna var ense om att FOr/ran 
borde försvinna snarast: "Ett hopplöst 
gammalmodigt, svårbearbetat språk 
som läroinstitutionerna envist håller 
fast vid." I stället bör man satsa på 

språk som Pascal. Usp. SAM 76. 
TRAC, Smalltalk. m n. 

Ji m Warren slu tade sitt fö redrag 
med uppmani ngen: Sluta importera 
utrustning! Ti ll verka själv! 

Bakom arrangemangen stod entu
siasten Jan Nilsson. Hobbydata, som 
på eget bevåg tagit hit de tre före
dragshållarna. Initiativet är verkligen 
lovvärt och man kan bara beklaga att 
så få visste om det hela. RT-rcdaktio
nen fick vetskap om föredragen fö rst 
sedan RT nr 4 gått till tryckning. Nu 
blev det den " innersta cirkeln" av 
dagens hobbydatorverksamma som 
samlades. De som gick miste om 
denna intressan ta begivenhet har dock 
möjlighet att höra föredragen per 
ba nd (tre kassetter) , som distribueras 
av Hobbydata i Malmö och Stock
holm. Pris 80 kr. Det kan ge må nga 
uppslag till nya ideer om mikrodatorer 
och deras verkningsfält inom "Perso
nal Computing". 

G L 

Ted Nelson 

TRUNKEN 

lånar denna månad en cartoon ur självaste Punch; originalet tillkom 
1933 men har nyligen vädrats och då deltagit i tidskriftens läsartävlan 
om bästa nya text till skämtteckningen. En herre i Glasgow vann på 
denna replik, som vi återger å det mest radiotekniska på originalspråket: 

- Try it the other way, Marconi - hold the radio and swivel the 
aerial. 

HÄNT 
Malmöfirma åtalas 
för 5 000 illegalt 
sålda pr-apparater 

Sedan 1976 har en utredn ing pågått 
om de affärer en importör och grossist 
i Malmö inlåtit sig på genom att 
huvudsakligen per postorder sälja icke 
godkänd privatradiomateriel och 
komm-radioapparatur - minst 5 000 
sådana enheter anses ha sålts landet 
över av företaget. 

Omkring 30000 personer eller fir
mor inneha r pr- tillstånd i vårt land . 
Det kan endast Televerket utfärda, 
och det är ett kravatt sådant finnes, 
liksom att de använda apparaterna är 
typgodkända av verket. 

Den firma som avses har enligt 
utredningen följt bestämmelserna så 
till vida att man vid olika tillfällen in
givit ansökan om godkännande och 
även meddelats sådant med förutsatta 
krav på modifieringar av apparaterna. 
Firman har emellertid i stor skala sålt 
ej ombyggda apparater och låtit inty
get "gälla" också dessa . Polisen och 
företrädare för Televerket har vid tre 
tillfällen beslagtagit apparatur hos fir
man till ett värde av ca en miljon kr. I 
mitten av april började ärendets upp
delning på polisdistrikten la ndet över, 
och rubriceringen är brott mot radio
lagen. Firman har importerat en 
mängd pr-apparatur men i samtliga 
fall marknadsfört enheterna under 
namnet Commander - ina lles rör det 
sig om 24 olika fabrikat! 

En stor mängd köpare har kontak
tats och företaget har också betalat 
dem pengarna åter, bl a sedan Konsu
mentvägledningen i Malmö i en rund
skrivelse informerat allmänheten om 
risken av att fortsä tta använda de 
illegalt så lda stationerna . 

Så gott som samtliga köpare har 
in låt it sig på postorderaffärerna i god 
tro, och i de fa ll där man inte ret urne
rat stationen di rekt ka n t ex polisen 
uppmanas bes lagta den för att på den 
vägen kräva in köpesumman åt köpa
ren. Köplagen ger här kunden Cull 
säkerhet. Den som dock fo rtsätter att 
bruka staionen med vetskap om att 
den ej är lega l i Sverige riskerar böter 
fö r brott mot radiolagen (olaga inne
hav av station, innehav av ej godkänd 
appa rat). 

Som en kommen ta r till den här 
affären kan sägas att de n inte kommer 
överraskande. I ntresset för a ll a slags 
radio- och avlyssningsdon, särskilt mo
bi la enheter, har under senare år 
antagit sådana proportioner att en 
mängd företag vuxit upp och i sin 
marknadsföring ofta a nvänt tämligen 
ogenerade medel med klart tvivelak
tiga påståenden. För inte så länge 
sedan kunde man t ex i en stor annons 
läsa om att en firma premiä rerbjöd 
marknaden "de allra första fm-statio
nerna" sedan man " fått tillstånd". 
Televerket hade då ingen aning 0111 

saken ... och det är fortfarande inte 
tillåtet a tt använda annat än am-sta
tioner' 
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Radiostyrningen 
bort ur 27 MHz? 

=-:::~._ . __ oo! .. < .. ~ ..... ~ ... _ •• _ 

Svenska privatradioförbundet har antagi t ett 
ha ndlingsprogram, vilket bl a innehåller ett för
s lag till indelning av 27 M H z- bandet där " fjärr
styrning" eller radiokontroll föres lås utflyttat till 
"a nna t frekvensba nd" för att " undvika störningar 
från pr-stationer", 

" ~m:~~::::~'~ ";.~!:;!.;:..'t·~:~t· 
., ~~:;~~:5m~.tv;*:!S::!~!~t!:;.7 ... 
=!:j:: .. ::,~!.""'=.~l"'_< -u ••• " ..... _._ 

~~;~~:~~~~~1~" 27 M Hz- ba ndet tillkom ursprungligen för bl a 
fjärrkontrolländamål, och det finns ingen bärande 
a nledning att ifrågasä tt a den fortsatta anvä nd
ningen i det sammanhanget. De tusentals e ntu
siaster som a nvänder rc-utrustning kan, vilket 
förbundet bör ha kl a rt , inte utan besvära nde 
olägenheter fl yttas ut ur detta vedertagna fre
kvensområde. Det finns ingen praktisk al ternativ 
förlägg ning a tt tillgå. Televerket har med stör, ta 
säkerhet heller ingen önskan att ge sig i kast med 
ett nytt administrativt kaos. 

- I våras införde Svensk Radio i 
Lomma en serie a nmä rkningsvärda 
a nnonser som gällde en 27 M Hz 
fm-station som bl a visades ihop med 
faximil av ett av Östen Mäkitalo. 
Radiolaboratoriet , Televerkets radio
division, undertecknat brev, vari sades 
a tt apparaten uppfyllde de formella 
kraven m e n (på sista raden') att 
"eventuell dispens a vgörs av Frekvens
sektionen". (Väl att märka gäller 
också a tt CEPT-kraven som åberopas 
stadga r 0,5 W effekt medan aktuella 
syntesstationen Svera 230 ger 5 W.) 
Stationen säljs alltså under förespeg
ling att visat " intyg" gä ller - i verk
ligheten handlar ju skr ivelsen om nå
got helt annat! Vid RT:s kontakt med 
Televerket ställde man sig också und
rande till förfarandet. Någon dispens 
hade icke meddelats ä nnu i maj må
nad. Tala om fördomsfria metoder! 

Senare å rs mera omtalade godkän
nande gä ller sidbandsapparatur, och 
det ä r nu flera år seda n. 

En hel rad mindre seriösa småfir
mor har uppstått kring privatradio
elektroniken , och både KO och Semko 
har tidigare haft a nledning granska 
delar av verksamheten, som i några 
fall stoppats med hot om vitesföreläg
ganden. 

Så ä r det Televerket, som uppenbart 
sakna t resurser a tt övervaka den 
snabba utvecklingen . Detta har ut
gjort ett återkommande ä mne för le
darkommentarer i denna tidning. Se
nast vi skrev om oarterna kring pr-int
resset kom en formulering här i spal
ten att dryftas inom verket, och vid 
våra samtal med de a nsva riga med
gavs öppet att det - då - fanns en 
splitt ring inom Televerket med en "låt 
gå-falang" och en annan, som insåg att 
det krävdes konkreta åtgärder för att 
inte lag och förordning a lltmera öppet 
skulle åsidosä ttas i stor skala. 

Om denna senare, lite hårdare 
handlingslinjes folk fått gehör för ~in 
övert ygelse är det glädja nde. Det finns 
ingen a nledning till att "folk-ko mm
radion" privatstationen skall vare sig 
bli skum raskvara, lurendrejeripryl el
ler anvä nd som lek>ak av element som 
inte förstått på vilka villkor a ppa ratu
ren reellt skall nyttjas . Det är dubbelt 

beklagligt att, som i Ma lmöfallet , 
a nnonsering i pressen har vilselett 
köpa rna . Eftersom en tidning inte har 
några praktiska möjligheter a tt för
handsgra nska erbjudanden i a nnons
form, vore det högst påkallat a tt Tele
verket på ett så tidigt stadium som 
möjligt tog stickprov och därpå konti
nuerligt lät följa verksamheten. 

Visar inte såväl försäljningsin tres
sena som a nvä ndarna sitt a nsvar är 
risken överhä nga nde a tt vi får ett 
förbud till: Det som kriminaliserar 
varje innehav av den här sortens 
komm-radioutrustningar. 

VS 

AKTUELLT 
Lokalradion hf -rustas 
för mobilreportagejobb 
Alltsedan vasaloppet i vintras ha r 
LRAB. lokalradion, varit inne i en 
tekniskt intressant period med en för
nyad inriktning beträffande både tek
nik och a rbetsformer , vilket ju kan 
vara en positiv nyhet från detta an na rs 
mollstämda område med kronisk brist 
på folk, pengar och resurser - och 
följaktligen också den publik man 
hoppades få - men det finns lj us
punkter också där. skall framhållas. 

Hela våren har man i fyra distrikt, 
Dalarna, Sörmland, Malmöhus och 
Kristianstad, utbildat sig i "hf-tek
nik", dvs bruk av reportagesändare 
resp överföringsteknik . Våren och 
sommaren kommer man nu att an
vända den nya tekniken för en rad 
sändningar från fältet. allteftersom 
terminaler och reläpunkter blir klara. 

Den inom SR nykonstruerade ut
rustningen upphovsman Bertil 
Grobgeld vid SR-laboratoriet - är i 
stort en kedja för överföri ng a v pro
grammaterial över en bredbandig sän
dare för reportagebruk. Vidare har 
man ny materiel för att kommunicera 
mellan studio och sändningsplats/ 
reporter. De im,ta ll ationer som krävs 
var längst komna inom Radio Dalar
nas revi r, varför dels hf-materie len 
sattes in f f g vid Vasaloppet som ett 
fälttest, dels Mora blivit hf-utbild-

20 RADIO & TELEVISION - NR 6/ 7 - 1978 

-e 

ningscenlrum för tekniker och report
rar från landets övriga sta ti oner. 

Ma n opererar med Volkswagen 
LT-bussar med en 10m antennmast 
och en sändare. Reportern kan röra sig 
omkring den mobila basen med en 
bä rbar sändare och behövcr inte någon 
kabel förbindelse med bussen. Den 
portabla sändaren är på 1,5 W och 
identi sk med bussens, så när som på 
att den mobila enheten också ha r en 
effektmodul som höjer styrkan till 25 
watt ut. Utöver detta tillgår reporter
teamet en lö" sända re/ mottagare, med 
vilken apparatur man kan upprätta 
provisoriska mottagarterminaler. 

Detta a lltså till ski llnad mot de fasta 
install a tionerna, som nu ä r i färd a tt 
upprättas i Televerkets högmaster el
ler på t ex vattentorn . Enligt vad som 
rapporteras i SR:s interna forum Tek
niken inforlllerar har det också lyckats 
LRAB att säkra egna kana ler på det 
reguljära MTD- nätet. Komplettering 
av de egna, mobila MTD-stationerna 
och installerande av egna sändare och 
mottagare blir då nödvändigt på de 
platser där terminaler skall upprättas. 
~ Pilotområden har startats efter
hand under våren och från t ex Radio 
Da la rna rapporteras att man a nvände 
H F-bussen fem ggr första veckan, 
varv id allt avlöpte över förväntan. 
Man använder nu resurserna i dels det 
dagliga ny heu,jobbet, dels för helg
ext rainslag, trafikinformation etc. 

Till sommaren blir det hf-teknik vid 
sändningar från Jussi Björling-festiva
len i juni samt vid 'v1usik vid Siljan. 
Terminaler finns i Falun och Mora 
och en relä punkt har man i Borlänge. 
~ För Radio Sörmlands del avses 
30-minuterssändningar varje vecka 
från olika platser i länet med två 
reportrar. [,;töver det kontinuerliga 
nyhetstäckandet planerar man till 
sommaren bl a marknadsdagar , spel
manstr'iffar. "båt radio" på 'v1älaren 
och trafikprogram etc frå n Wnet med 
hf-bilarna. Terminaler finns f n i 
Eskilstuna. Krokek och :-"y köping. 
~ Radio Malmöhus delar utrustning 
med Radio Kristianstad. Man var sent 
ute med ledningsbeställning och dras 
med dålig teknisk kvalitet men skal l 
använda materielen i tvåveckorsperio
der med e n veckodags "hf-produktion" 
från en fältbaserad reporter ute i 
länet. - Terminaler i Hörby och 
Malmö. 

~ Radio Kristianstad planerar sin 
sommar med upp till tre timmars 
hf-sändning per vecka, fördelade över 
en vcckokvälls sommarkonsert, mor
gonprogram två ggr / vecka och ett 
trafikprogram varje fredag. Som en 
extra tekni sk nyhet meddelas att 
hf-bussen även ska ll nyttjas som kon
trollrum en kväll i vec ka n vid de 
planerade försöken med snävare pro
gramtäckning än lä net , inte regional
och loka lradio uta n sna rare " närra
dio" , enligt diskuterat mönster. Ter
mina ler fi nns i Hörby oc h Kristianstad 
f n men man hoppas på planmäss ig 
utbyggnad snarast. 

TEKNOLOGI 
Japansk digital 
audio-standard 
har nu föreslagits 
(Osaka. Pejling) I slutet av april 
enades de ledande japanska Hi fi
koncernerna med Matsushita Eleetric 
i spetsen att an ta en sta ndard för 
pcm-tekniken, den digital a inkodning 
av signa len som RT besk rivit nyligen 
och som utgör början till en ny och 
långt mera avancerad inspelningstek
nik än den hittillsvarande analoga. 

Läge t på Hi fi-sidan, som i fonsätt
ningen skall a rbet a med ett 13 bitars 
logar itmisk t system, är a lltså klarare 
än i fråga om den professionella sek
torn, där man av allt att döma (se 
Pejling för april) har en lång tids 
arbete med att finna bl a den lä mpade 
samplingfrekvensen kring 50 kH z 
ma n vill arbeta med, oberoende av 
övriga faktore r i systemen för ljud och 
bild. 

Att man inom Hi fi-sektorn stannat 
för 13 bitar och logaritmisk kvantise
ring ha r flera skäl. Hur pcm-tekniken 
- pulskodmodulering - tillämpas 
har utför li gt fram gått av RT 1976 nr 
1 fl 59. I stort gäller a tt den linjära 
tonfrekvenssignalens ("audio") am pli
tud i ett visst ögonblick ("sampling") 
tillförs en a / d-konverter (analog-digi
talomvandlarc). Den digitala signalen 
lagras på t ex magne tband och å ter
omvandlas vid avspe lning till ana log 
signal. Den kommer att bestå av ett 
antal inkrement. kvantise ringssteg, 
vars storlek bestäms av anta let digi
tala bitar. Har vi t ex 12 bitars upplös
ning - vilke t ju gäller för en hel del 
hittill s gjorda pcm-skivor frå n J apan 
- svarar det minsta steget mot 1/ 
4096 av det totala utslaget. Det inne
bär att en speciell ty p av distorsion, 
som vid full amplitud kan komma att 
uppträda, når 0.25 promille. Det låter 
ju fullt godtagbart. men vid låga 
signal nivåer blir felet i stället så myc
ket större. Här finns då två vägar att 
gå: 

Antingen kan man öka på an talet 
bitar till exempelvis 15 eller också kan 
man tillämpa olinjUr kvantisering , dvs 
man låter de olika stegen få o lika 
storlek. beroende pä var de befinner 
sig i skalan. 

Att öka ut antalet bitar medfö r 
nackdelar som svårigheter att be
mästra linjäritet. temperaturstabilitet 
etc. eftersom mindre (= flera) steg 
ställer ökade krav på noggrannhet. 
Vidare måste bandbredden ökas om 
man lägge r databitarna i serieform, så 



E n frekvensräknare är nästan ett måste idag vid alla noggranna 
mätningar, där man har behov av att veta frekvenser. T. ex . om 
PR - radion eller 2M-stationen ligger rätt i frekvens och inte 
driver . Till en tongenerator vid kontroll av förstärkare. Ja, i de 
flesta mätningar är en frekvensräknare inblandad. JOSTY KITs 
nya räknare och prescaler är till och med mer än en vanlig 
frekvensräknare, då man kan subtrahera bort t . ex. mellan
frekvensen i en radio och få radions frekvensinställning digitalt . 

1 MHz FREKVENSRÄKNARE OCH PRESCALER 
18460 C/O är en liten 1 MHz frekvensräknare med 6 siffrors 
avläsning . Helt uppbyggd med C-MOS integrerade kretsar, varav 
ingångssteget består aven BI-MOS operationsförstärkare . Tid
basen är kristallstyrd för säker och noggrann drift. 
Till 18460 C/O finns en passande låda i eloxerad aluminium 
med dimensionerna 105 x 135 x 47 mm. Rökfärgat akrylglas 
medföljer. 
18461 B är en programmerbar 160 MHz prescaler till frekvens
räknaren med en speciell hybrid- ingångsförstärkare, vilket ger 
en känslighet på 25 mV vid 160 MHz. Prescalern passar i samma 
låda som räknaren. 
18461. B är programmerbar på det sättet, att den kan subtrahera 
2 till 16384 från utgångsfrekvensen . Prescalern tillsammans med 
räknaren kan direkt användas till mottagare med mellanfrek
vensen 10,7 MHz eller 455 kHz, för visning av mottagnings
frekvensen. Med räknaren och prescalern visas direkt frekvensen 
på en sändare t . ex . PR-radio eller 2 M-station på upp till flera 
meters avstånd. 
DATA 
RÄKNAREN : 
Drivspänning 
Strömförbrukning 
Frekvensområde 
Känslighet 
Max. insignal 
PRESCAlERN : 
Drivspänning 
Strömförbrukning 
Frekvensområde 
Känslighet 
Delar med (omkopplingsb.l 
Subtraktion på utgången 
Byggsats 18460 C/O 
Byggsats 18461 B . ... . 
Låda B 911 ... . . . . . 

9-12V AC/12-15V DC 
150mA 

1 Hz till 999 .999Hz 
25 mV eff . /4 ,7 Mohm 15pF 

10V pp. 

12V DC 
100 mA 

0,5 - 160 MHz typ. 
25 mV 150 ohm 

100 eller 1000 ggr 
2 - 16384 
Kr. 485:00 
Kr. 295:00 
. Kr. 45:00 

SINUS - FYRKANT GENERATOR 
18580 är en sinus fyrkant generator med frekvensområdet 
20 Hz till 500 kHz . 18580 är ett litet behändigt instrument 
för kontroll av t . ex. förstärkare, radio, bandspelare m.m. 
Fy.~a. utspä~ningsområdan där det lägsta området direkt ger 
mOlllghet till att kontrollera skivspelare. Låg distorsion - hög 
stabilitet med hjälp av FET -operationsförstärkare. 
Ett bra komplement till frekvensräknaren 18460 C/D. 
DATA 
Drivspänning 
Strömförbrukning 
Frekvensområde 

Utspänning 

Distorsion,sinus (harm) 

12V AC/18V DC 
50 mA-obelastad 

20 Hz -200 Hz 
200 Hz - 2 kHz 

2 kHz - 200 kHz 
150 kHz - 500 kHz 

0 - 3 mV/1 ohm 
0-30mV/100hm 

0- 300 mV/100 ohm 
O - 3 V I 1000 ohm 

0,02% mella 20 Hz ~ 10 kHz 
6,1% till 25 kHz 
1% till 100 kHz 

Amplitud stabilitet -1 dB mellan 20 Hz - 200 kHz 
Fyrkants stigtid, mer än 20 V luS 
Byggsats 18580 . . . . . . . . ... . . ... . Kr . 224:50 
Låda B 910 105 x 135 x 47 mm ... . . • . .. . . .. Kr . 37 :50 

VKvidevitt! 
JK 9 är en minisiren med ett 
ljud som påminner om fågel
kvitter . JK 9 kan användas 
som dörrsignal eller som 
skämtgrej vid festen. JK 9 . 
levereras helt komplett med 
låda, högtalare och tryck
knapp. Kan även anslutas till 
större högtalare. 
Byggsats . . . . . . Kr .42 :50 

Till JOSTY KIT AB Box 3134 200 22 Malmö 3 

O JOSTY KIT katalog (370 sid .) Kr 7:00 plus porto 

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

Namn ... . .. . 

Utdelningsadress 

Postnummer och ort 

Föredrar Du att ringa till oss, finns vi på 040/ 
126708,126718. Du är alltid välkommen till våra 
butiker på Ö. Förstadsgatan 8 i MALMÖ eller i" 
GÖTEBORG på Övre Husargt. 12. Vardagar 10-18. 
Lördagar stängt. Alla priser inkl. 20,63% moms. 
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Ur R T återger vi här den olinjära 
överforingens princip som medel att 
forbättra forhållandet mellan signal 
och kvantiseringsbrus vid låga signal
nivåer. Det är den logaritmiska över
fori ngskurvan som visas i jig. 

som fallet ofta är vid bandregistrering. 
Med olinjär kvantisering kommer 

man från dessa problem. Med logarit
misk kvantisering och 13 bitars upp
lösning, som föreslagits som standard 
i Japan (och som motsvarar 16 bitars 
linjär kvantisering) har man lyckats 
göra en god kompromiss mellan ac
ceptabla prestanda (distorsion och 
brus torde bli ohörbara) och ett system 
som medger reproducerbara enheter. 

Att få fram 13 bitars a/d - d/a
omvandlare ligger på gränsen av vad 
som kan göras i serietillverkningsform 
i dag. 

Registreringen av data bitarna på 
band kan göras antingen parallellt 
över ett stort antal kanaler eller i 
serieform. Med skivan som medium 
måste man givetvis tillgripa serieregis
trering. Det kräver videobandbredd. 

Technics inom Masuskita har tagit 
fram en bandspelare som arbetar med 
parallella kanaler och 38 cm / s hastig
het. Man har 12 bitars upplösning, en 
paritetsbit och en hastighetsbit. Detta 
gör 14 bitar som dubbleras för att göra 
systemet okänsligt för drop-outs . Ste
reo kräver då 56 kanaler! 

VIDEO 
Europa Film 
förbereder ny 
kassettkopiering 
Konsumentmarknaden för videokas
setter väntas få ett vitaliserande till
skott med de nya 2-timmarssystemen 
Betaformat och VHS, vilka kostar 
tredjedelen mot dagens kassetter. 

Tretimmars kassetter är på väg och 
ReA avser att komma med ett 4-tim
mars system. .. Europa Film torde 
vara första svenska företag som redan 
nu börjat förbered a kopieringsenheter 
för de olika nya systemen, erfar Pej
ling. 

Philips VLP-system 
utmanas nu av VISC 
från Matsushita Co 

- Inga luftkuddar, inga magnet
lås, inga dyra optoelektronikgrejor ... 

inga problem med drop outs eller 
distorsion. 

Konstruktören, herr Nagaoka, till
lika chef för Matsushitas Video Disk
division i Osaka, var lugnt medveten 
om alla fördelar med det nya video
skivsystem, kallat VISe. som visades 
för bl a denna tidnings utsände nyligen 
vid ett tekniskt seminarium i Japan. 
Och vise är onekligen det man 
tidigare trodde om tysken Erich Rabes 
M DR-skiva med kromdioxid - ett 
långspelande, strukturellt enkelt vi
deoskivsystem med hög utvecklingspo
tential. Den kvalitet som visades var 
ypperlig och, ehuru NTSC-kodad, 
syntes bild (och ljud) fullt i klass med 
VLP. 

Världen lär dessvärre också få se 
konkurrens mellan detta och VISe. 
Japanerna var tämligen skarpa på den 
här punkten: 

- Philips har i åratal sagt att nu 
kommer vi ... och inget händer! Det 
ligger sex års utvecklingsarbete 
bakom ViSe, och vi har givetvis haft 
kontakter med holländarna om både 
samgående och en förutsättningslös 
utvärdering. Anses VLP bättre, så 
OK, då lägger vi ned VISe. Bedöms 
vise som bättre bör det systemet 
lanseras världen över, menar vi. Men 
Philips avböjer. Så då får vi konkur
rera. Hårt' 

VISC I och VISC 1/ kan spela resp 
30 min per sida och 60 min per sida. 
Tvåtimmarsapparaturen är tänkt för 
långfilm och sporthändelser. Färg och 
stereoljud - dvs egentligen tycks pro
totyperna ha två monokanaler, sna
rare. Skivan är 30 cm och ser ut som 
en vanlig LP. Systemet skiljer sig 
alldeles från gängse optiska, elektro-

Från demonstrationen av vise ny li 
gen i Osaka. Parallellvisning över 
fyra mottagare. Mannen som står 
upp är den systemansvarige och den 
som utvecklat ViSe, mr A Nagaoka. 
Foto RT. 
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kapacitiva eller mekaniska kompres
sionsvideodiskar, vilka alla kräver ski
vor av specialrnateriai och särskild 
processing. Vissa detaljer i de hittills
varande maskinerna är också särpräg
lade, vilket enligt Matsushita försvå
rat introduktionen. 

Den kanske största nyheten bakom 
v ise är ett slags ny direktgraveri ng 
- masterskivan görs vida snabbare än 
andra systems, och man använder en 
s k twist stylus, en specialspets, som 
omvandlar mekaniska vibrationer di
rekt till spänningsnuktuationer. Hela 
skivbäraren är också i princip ett 
vanligt grammofonverk, SOI11 enkelt 
och billigt kan masstillverkas med 
högst ordinära komponenter, t ex di
rektdriftmotor. Undantaget är nål
spetsen: 

- Safiren tål I 000 timmars an
vändning. Själva skivan uthärdar spel
tider många gånger om detta värde 
innan påvisbart slitage inträder, häv
dar konstruktören. 

Skivspelaren har bara två reglage, 
en strömbrytare och en playknapp, 
som i sig är unik genom att inte bara 
aktivera mekanismen utan också, om 
så önskas, starta sökning av skivan 
över önskat utsnitt. 

Skivan är stel, gjord av vanlig po
Iyvinylplast , och kan massframställas 
enkelt på vanliga skivpressar. 

vise är ett slags FM-system med 
sidbandsuppbyggnad. Videoband
bredden är 3 M Hz, men för att 
registrera den höga modulationsfre
kvensen om 10M Hz skulle gängse, 
mekaniska gravermetoder kräva en 
orimlig tid för att ge ett original, 
mastern till skivan. Direktgravyren 
bakom vise löser problemet. Man 
spelar samtidigt in en bredbandig 
bildsignal jämte två diskreta ljudkana
ler om 20 kHz bandbredd i realtid. 
Detta möjliggörs aven ultrapreci
sionsstyrd mikroegg. som drivs med 
ultraljud över en piezokeramisk kopp
ling. 

Matsushita har klarat dessa graver
verk nu och motser order på bildskivor 
från hugade programvaruföretag . 

Upp till 60 min färgsignal kan 
rymmas per sida. Vill man inte ha 
stereoljud går det bra att dela upp 
audiokanalerna för kluven funktion -
t ex svensk översättning aven utländsk 
film som visas. 

Det går enkelt att byta pick up, om 
detta ställer sig nödvändigt, framgick 
det. Pick upen rör sig i det här 

systemet, som bygger på optisk spår
ning. Vid skeva skivor träder en kom
pensationsmekanik in. Den visade 
bildkvaliteten var, som antytts, för
nämlig och knappast ens i innerspår 
kunde antydan till brus märkas i 
bi lden. Stabilitet och briljans med god 
fä rgmättnad fanns där och demonstra
t ionen övertygade desto mera som 
originalets video parallellkördes. 
Ingen överhörn ing märktes heller i 
V ISe. 

NTSC-standarden går inte utan 
oerhört komplicerade tillsatser att an
vända i Europa, där vi har 25 bi lder /s 
i stället för 30 som i USA, som känt. 
Japanerna överväger någon form av 
bildstilleståndskrets eller håll-kom
pensator men får nog ge upp tanken. 
Liksom i fallet VLP får två versioner 
göras. 

Matsushita har sökt patent i tretton 
länder på V Ise I och II och koncernen 
har nu kontakter med ledande pro
gramframställare för att säkra vara 
för vise i form av musik, aktualite
ter, sport, nöjen , undervisning och, 
förstås , långfilmer. Inom Matsushita 
finns två programframställande före
tag. 

Projekterat pris på videospelaren är 
480 till 600 US-dollar i Japan, fram
går det - alltså högst 2800 kr. 

Sonyarbetar också på en videospe
lare enligt någon ännu inte känd 
lösning, erfar Pejling. - Utöver japa
nerna sägs nu totalt fem USA-firmor 
bedriva utveckling av liknande system. 

U.s. 

VISC-II data: 
Skivdiam 
Tjocklek 
Varvtal 
Spårdjup 
Speltid 

Material 
Videosignal 
s/n video 
Upplösning 
Tonkanaler 
Tonfrekvens
bandbredd 

ätmatning 
Effektförbr 
Mått 
Vikt 

300 mm 
2 mm 
450 per min 
2,3 mikron 
2 timmar = 
2X60 min 
Polyvinylklorid 
NTSC färg 
bättre än 45 dB 
mer än 270 linjer 
2 

20 kHz 
100 V 50/ 60 Hz 
44 W 
55 X 40.5 X 12,5 cm 
13 kg 



Bygg själv med färdiga hybridförstärkare 
från ILP-25, 50, 100 eller 200WaH/kanal 
Läs om gitarrförstärkarbygget i Tfa nr 4 / 78! 
Bygg: HiFi, diskotek, 
bassdriver, gitarr, 
monitor, orgel , PA. 
Begär sep. broschyr. 

Exempel: 

Behövs : 2 st HY5, 1 st' HY50 
1 st PSU50 

Pris : 328:-
Låda, lite kabel , några potentiometrar 
& kontakter behövs dessutom. 

PDM 35 
Digital 

Multimeter 

31 /2 siffror DC : 1 m V...:. 1 000 V 
Overrange 1.999 1 nA- 200 mA 
Ingångs imp. 10 M AC : 1 V- 500 V 
Autopolaritet R: l - 20M 

Beställ snabbt! c :a 7- 14 
dagar leveranstid. 
tillbehör : Batterieliminator 39:-

Batteri 9 volt 8:-

Levereras 
med nätsladdar 
& fodral 395:-

BECKmAn 

HY 5 

förförstärkare 
50x40xl0 mm 

HY 50 

slutsteg 25 W 
105x50x25 mm 

Behövs: 1 st HY5, 1 st HY200 
1 st PSU90 

Pris : 540:-
Vidare behöve r du en låda med hög
talare samt div. smådetaljer. Läs Tfa 
4/ 78 för detaljer. 

Var med från början! 

Nya Amerikaflugan! 

Metalldetektorer 
för hobbybruk. 
Leta metallföremål i marken, 

snön, vattnet - borttappade 

mynt, smycken, nycklar. 

Värdeföremål på badstranden, 

propellern i vattnet, mineral

förekomsten i berget, rör och 

kablar i väggen m. m., m. m. 

HY 400 

slutsteg 200 W 114x 1 OOx 100 mm 

Behövs: 2 st HY5, 2 st HY400 
2 st PSU 180 

Pris: 1.530:-
Lite potentiometrar, en tryckknapps
sats lite kabel och nätströmsdetaljer 
behövs dessutom. 

'* • '* * • * .. '* '* * * * .. '* * •• 
'* * '* * .. '* .. '* '* '* * ... ,.. ... * .. --_ ... 
... * '* • * ... .. ... * * * 

Coingetter TR25 (normal pris 495:-) 

6 tums sökarspole, ställbar längd och ljudstyrka. N U 395:
Hörlursuttag (Obs. ej BFO typ). Erbjudandet gäller t . o. m. Maj 78. 

Javisst ...... Jag beställer .... ... .... ... .................... .... .. ...... .......... .. .......................... . 
....... .. ...................... ..... ...... ...... ....... totaIt kr .... ... ............ porto tillkommer ............. . 
Jag har 14 dagars returrätt på oskadade varor samt 1 års garanti Beckman Innovation 'AB 

Telefo n 08-44 00 50 · Telex 10318 
Wollmar Yxkullsg. 15 A, Box 17116 
5-10462 Stockholm 17, SWEDEN 

Namn ..... ... .... .. ...... ... ..... ..... ... ... .. .... ......... ... .... .... ....................................................... ~ I 
Adr~ :':':':: '':':':':':':':'::'.::::::':':'::'':':':':':':':':: '':':':':'' ::: '':':':':':':':':: '.:.:.:.: ' :~: Postad~s '::::'':':':':':':':'::'':':':':'=:'':::'' ..J 

Kontakta också gärna våra återförsäljare t . ex. Deltron. Telko. Josty Kit . 
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Tre videostandarder 
blir två efter avtal 
Till glädje för mången har nu Son y 
och Ampex enats om ett enhetligt 
format på området professionell en
tumsta peanvändning. 

Med detta existerar två ej kompa
tibla system, BeN (Fernseh) och Am
pex/Sony. 

Förvirringen har varit svår i fråga 
om det yrkesmässigt anvä nda entums
formatet. De tre, ej kompatibla syste
men har vållat att inte så få kunder 
ant ingen skjutit upp sina investeringar 
eller också köpt tvåtumsmaskiner, 
trots att entumsbanden numera anses 
ge väl så god kvalitet. N u väntar vi 
bara på fullständig enhetlighet ... 

"Motfassteron 
på försök i P 1 
mottogs positivt 
Under våren har några påringare till 
RT velat ha besked om vad de små 
dagspressnotiserna om "motfasstereo" 
i P l-program från SR innebär, och ur 
stånd att tillfredsställa de vetgiriga tar 
vi med lättnad del av upphovsman
nens, radioproducenten Bertil Ny
ströms, egen utredande artikel i ämnet 
i SR:s skrift Tekniken informerar. 
Alltså : 

Hemma hos sig upptäckte N att 
man med en vanlig monomottagare 
kunde höra repliken "Min röst kom
mer nu från en obestämd plats i 
rummet" som ytterst svag, ibland inte 
a lls - i stereomottagaren gick den 
däremot ut med full styrka. N fick då 
ingivelsen att denna uteblivna infor
mation skulle kunna utgöra grunden 
till något nyttigt: Den var ju på sitt 
sätt en separat kanal, enbart förbehål
len ste reoradioägare, skriver han. 
Iden : Vore det möjligt att göra en 
uppkoppling så att man får två kanaler 
och trots det ge både stereo- och 
monolyssnare en godtagbar kvalitet? 

Han tog Peter Jacobs, SR TK LMT. 
(fråga oss inte om vad de här kryptona 
som radion benämner si na olika avdel
ningar betyder, tack) till hjälp och J , 
som uppenbart tillhör musiktekniken, 
kopplade upp ett bord. Det fungerade 
nog - men kopplingen visade sig 
omöj lig att arbeta med i praktiken, så 
komplicerad var den. Efter grubbel 
kom man slut ligen ned i bara fem 
reglar, heter det, och med den inställ
ningen bandades en engelsk intervju 
med också en svensk speaker som 
översatte. Lyssnaren gavs möjlighet 
att välja mellan den engelska original
versionen eller den svenska "ka na len". 

Valet gjordes enkelt - man be
hövde bara s lå över monoväljaren. I 
p I gavs översättningen i monoinställ
ning och stereofonin användes för 
originalet. 

Den 14 december var det dags för 
ett experimentprogram inom ramen 
för Nyströms Vetandets värld. Titeln 
var "Mi n röst kommer från en obe
stämd pla ts i rummet". Här berättades 

om den använda tekniken och om 
utfallet av kanalvalet, liksom om sän
darnas tekniska begränsningar, som 
omöjliggör två helt sepa rata kanaler. 
Viss överhörning måste bli ofrånkom
lig. Men N menar att den ibland är till 
fördel, då man t ex tänker sig simul
tantolkning aven presskonferens etc, 
och det har han nog rätt i, "atmosfä
ren" blir ju ganska a utentisk. Han 
avslutade den gången med att be 
lyssnarna höra av sig om hur det lät 
ute i landet: Skulle kanalseparationen 
höger I vänster fungera och låg motfas
signalen verkligen i motfas hemma hos 
publiken? 

Gensvaret blev väldigt och vittnar 
gott om det svenska intresset för tek
niska nyheter : Omkring 500 ofta myc
ket utförliga rapporter räk nades in. 
Ca 80 % förklarade sig nöjda - lite 
eller ingen överhörning! Av å te rstoden 
menade flert a let att en något störande 
överhörning märkts mellan "mono"
och "stereokanalen". Ytterligare en 
del a nsåg att överhörni ngen varit nå
got störande, ehuru sändningen gick 
att avlyssna. Bara I O-talet brevskri
vare ansåg försöket onjutbart, rös
terna hade blandats. 

Uppmuntrade gjorde N och J pro
gram nr 2, varvid Televerket medver
kade. Därifrån hade då försäkrats, att 
det svenska sändarbeståndet håller en 
så god fasnogrannhet landet över att 
motfasiden bör vara fullt möj lig att 
tillämpa. "Man var dock tacksam över 
att ha fått en förklaring till varför 
plötsligen så många fasvarnare hade 
utlösts i sä ndarna den 14 decem
ber ... " N och J hade förstås glömt att 
underrätta verket om sina experiment! 

Program nr två var avancerat , då 
det sändes med två olika innehåll i 
"kanalerna": Ett Stenmark-referat 
och ett handbollsdito. Också det utföll 
OK, den överhörning som fanns näs
tan dränktes i publikatmosfären. 

Så här sker uppkopplingen: 
- " monokanalens" signa l sänds 

enbart i höger kanal 
- "stereokanalens" signal sänds 

både vänster och höger kanal men 
motfas 

- ev speaker, som ju skall höras i 
båda "ka nalerna", läggs i vänster ka
nal 

- "nedtoning" av stereoka nalen i 
monokanalen sker när höger "motfas
regel" dras upp i bordet. 

Observera att motfaskanalens två 
reglar måste ha exakt lika stark utsig
nal om man vill uppnå maximal ut
dämpni ng i "monokanalen ", skriver N 
(för internt bruk). 

Till programmet som sä ndes den I 
maj i den här experimentserien hade 
Bertil Nyström meddelat följande 
brux: 

Man skall enbart lyssna på vänster 
högtalare och använda monoomkopp
laren för att välja mellan "stereo" resp 
"mono". I stereoläget finns båda sig
nalerna i höger högtalare. Dock kan 
man tänka sig att glänta på den .. . 

Av hans brevskörd framgår, att 
många lyssnare till program nr ett 
gjort så för att få "stöd" av den 
svenska översättningen. 

Bertil Nyströms metod för " kanaI
klyvning" är avgjort en fyndig sak, 
som i sina givna sammanhang bör 
kunna få en omfattande tillämpning 
om det visar sig att de godtagbara 
resultaten består med olika program
typer och att de går a tt säkra över 
stora områden inom resp sändares 
täckningsarea . 
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M atsushitas ordf: 
"Innovation, hög 
teknologi livs
villkor för oss" 
Innevarande år firar det av Konosuke 
Matsushita grundade företaget som 
bär hans namn, Japans största hem
elektroniktillverkare, sitt 60:e verk
samhetsår. I moderkoncernen syssel
sattes då (=utgången av 1977) totalt 
83 843 anställda (inalles anses ca 
105 000 människor ha sin utkomst 
genom Matsushita Electric Industri a l 
Co Ltd). 

Trots det bistra ekonomiska klima
tet världen över 1977, som inte läm
nade koncernen utan svå ra problem 
och missade mål p g a obalansen mot 
dollarn och en sviktande hemmama rk-

nad, blev nettot för budgetåret 78 
miljoner yen (321, I milj US dollars), 
vilket innebär 19 proc bättre än 1976 
års 65,7 milj eller 270 milj dollars. 
Omslutningen är också Matsushitas 
genom tiderna bästa. Försäljningen 
nådde toppnoteringen US $ 7,8 milj 
per 20 november 1977, enligt bokslu
tet från i vintras. Man höll ställning
arna mycket starkt på flera markna
der och introducerade en rad nyheter. 

Pejling återger ur en intervju nyli
gen i Osaka med koncernstyrelsens 
ordförande (och reelle ledare) Masa
haru Matsushita - svärson till grun
daren - följande punkter: 

- Vi står inför en tvingande nöd
vändighet att till följd aven allt 
kännbarare lågpriskonkurrens från 
Asien ge oss in på allt mera förädlade, 
högvärdiga produkter, innoverande 
sådana, om vi vill behålla vår position 
och vår driftrnässiga omfattning. Vi ä r 
också väl rustade - jag kan nämna 
sådant som VISe-systemet för hemvi
deo, ett potentiellt oerhört stort om
råde, television i andra former än nu 
och, som ett medium för tvåvägskom
munikation, pulskodteknikens olika 
tillämpningar, allt det nya på telefax
imilområdet vi utvecklat och som 
kommer i stor skala snart ... och på 
datorområdet har vi vårt Panacomp
företag som redan gör en 4-bitars 
kontrollogikkrets i monoli tform , mera 
kommer på området mikrodatorer 
från oss, där vi ju är relativt nya. 

På frågan om hur han ser på miss
nöjet i USA och anklagelserna från 
Ca rter-adminis trationen om dum
pingmetoder, vilka till stor del handlat 
om National Panasonics produkter, 
svarar herr Matsushita (han hete r 

från början något annat men har 
enligt japansk sed antagit nytt famil
jenamn på sin svärfars önskan): 

- Jag tillbakavisar alla sådana på
ståenden. Vi tillämpar ald rig dum
pingtaktik. Vår praxis är att söka 
exportavsättning endast för 25 proc av 
koncernens produktion. Bara expan
sion på olika marknader får aldrig 
bestämma och har heller aldrig be
stämt vår inriktni ng' 

CFS-Thomson, Nordmende och 
JVC (som är ett koncernföretag) har 
ju enats om att samarbeta. Bör de då 
tillverka i Europa eller är det fördel 
aktigare att köpa produkterna från 
Japan') 

- Vi är vä ldigt flexibla till olika 
samarbetsförslag från Europa ... Vi 
har sedan länge (25 år) ett samarbete 
med t ex Philips, men det är helt 
informellt och har aldrig reglerats av 
några bindande överenskommelser rö
rande såda nt som patent. informatio
ner, standardisering. Viss tillverkning 
och viss produktstyrning förekommer 
dock under mera strikta former, tilläg
ger Matsushita. 

Den i RT ofta dryftade frågan om 
varför ja panerna föredrar att hålla en 
sådan mängd modeller av allting och 
växla utföranden så ofta som två 
ggr lår besvaras något svävande av 
koncernchefen , som efter vårt möte 
står i begrepp att ge sig till USA och 
i Miami hålla högtidstalet till Natio
nal Panasonics USA-stab: 

- Vi st rävar efter att ge publiken 
ett kontinuerligt flöde av modeller och 
utföranden att välja mellan ... De ser 
vi som å rstidsberoende . .. Bara en 
modell som i USA? !'lej, det går inte 
i Japan! Det vore opraktiskt . .. (sic!). 
Det skulle medföra lagerproblem, som 
vi ser saken ... Vi fyller kontinuerligt 
på detaljisternas lager hela tiden och 
ger dem nyheter' 

Privatmannen Matsushita är Hi fi
entusiast och tillbakavisar road ett 
ihållande rykte, som alltsedan Funk
ausstellung i Berlin i somras gjort 
gällande att han gillar So nys grejor 
bättre än de egna. Sant? Visst inte. 
Det har Son y spritt ut på helt lösa 
grunder , tror han och finner saken 
enormt humoristisk. De omkringsit
tande höjdarna ler förläget. Herr 
Matsushita spelar fiol sjä lv och älska r 
en viss typ av "stor", arrangerad un
derhållningsmusik: Paul Mauriac och 
James Last heter favoriterna på skiva 
och kassett. Plus japansk folkmusik. 
Mindre då rock. 

- Japanska grammofonskivor är 
världens bästa i kvalitet. Förr ledde 
amerikanerna, framhåller den med 
japansk behärskning ta lande entusias
ten Ma tsushita, som nu blir lite livli
gare och få r en glimt av personligt 
intresse i de inåtvänt sänkta ögonen. 
Han rör sig med avmätt elegans, är 
ganska småväxt men har en pondus 
som distanserar honom från omgiv
ningen. Vi avslutar vårt till japanska 
tolkade samtal och lunchen med Ma
saharu Matsushita och hans koncern
stab bland diskret påpassliga, svart
klädda tjänare i den magnifika , mer 
än 50 m långa träboaserade, kyrkhöga 
solennitetssalen, där företaget väl
komnar ärade gäster från de fjärran 
länder och marknader man har som 
mål. Vi lämnar det vackert och luftigt 
disponerade vita högkvarteret i Ka
doma med de tyst effektiva maktens 
boningar det innehåller, hjärtpunkten 
i detta elektronikimperium. 

us 



MARKNAD 
Septon ny agent 
för Shure Bros 
Från I maj i år har Septon Electronics 
i Göteborg representationen för 
USA-firman Shure, pick uper, högta
lare, mikrofoner, ljudtekniska mätap
parater etc , och i tiden sammanfaller 
agenturövertagandet med introduktio
nen av den nya V-15 IV, som RT 
tidigare rapporterat om. Pick upen 
kommer att kosta 795 kr här. 

- Vi kommer att aktivera intresset 
för Shure på olika sätt, och allt talar 
för att märket kommer att återta en 
dominerande ställning på svensk 
marknad, uttalar Septons Jörgen 
Persson med anledning av att firman 
nu, efter en hel vinter av ihållande 
rykten om att Septon skulle ta över 
Shure, kan ge offentlighet åt saken. Så 
sent som i februari i år dementerade 
Shures försäljningsledning för RT 
kraftigt att en ny representant vore att 
vänta i Sverige, där ju en rad konkur
rerande pick up-fabrikat under senare 
år etablerat sig. Men det blev efter
hand något aven offentlig hemlighet 
att Septon skulle ta över - och vi vill 
hjärtligt önska Jörgen och hans team 
lycka till med marknadsföringen av 
anrika Shure. 

LÄST 

Instruktiv bok 
om privatradio 

EISELT, I: Funk Hobby fiir Jeder
mann. Richard Pflaum Verlag KG, 
Miinchen. ISBN 3-7905-027/-5. 
Svensk distribution: P Grill, Rönnvä
gen 22, 141 44 Huddinge. Pris: ca 50 
kr. 

Privatradio (ej att förväxla med 
professionell kommunikationsradio) 
är för många bara att köpa utrustning 
och använda den för att kommunicera 
mellan stationerna. Det är som bekant 
inte alltid sådan kommunikation I\'~

kas, beroende på tekniska feno~cn 
som radioutbredning etc. Andra ut
övare vill veta lite mer om hur appara
terna fungerar och om olika använd
arbetingelser. För dem är den här 

tyskspråkiga boken utmärkt. Den bör
jar med elektronikens och radions 
grunder och kommer så in på de fakta 
som berör just privatradioapparatur: 
kanalindelning, bestämmelser i olika 
länder, val av utrustning m m. Anten
ner behandlas utförligt med instruk
tiva bilder om strålningsdiagram, re
flexion i matningskabel osv. Så kom
mer ett kapitel om hur man använder 
sin privatradio. Här förefaller det råda 
annan praxis i Tyskland än i Sverige. 
Det författaren beskriver är amatör· 
trafik med allmänna anrop, utbyte av 
QSL-kort oeh hoppförbindelsen . Me
ningen med privatradio var ju från 
början att den skulle användas enbart 
mellan de egna stationerna. Man har 
som bekant kringgått detta genom att 
bilda klubbar i Sverige, så att medlem
marna kan kommunicera sins emellan. 
I många fall sker detta under städade 
former, även om missbruken tidvis 
varit besvärande på kanalerna, som 
varit blockerade dygnsvis av DX-kom
munikation med Sydeuropa o dyl. 
Förf pekar dock på att många startar 
med privatradio för att sedan övergå 
till amatörradio. Så har väl även skett 
i Sverige sedan den tekniska licensen 
tillkom. 

Ett annat område som författaren 
tar upp är tips för privatradioutövaren 
vad gäller val av kristaller, mikrofon, 
högtalare, selektivanrop, avlyssning av 
privatradiokanalerna med kortvågs
mottagare, lämplig mätinstrumente
ring och några råd vid uppmätning av 
H F-signaler. 

Den I 78-sidiga boken avslutas med 
tabeller över facklitteratur, tyska åter
försäljare av privatradio, antenner, 
förkortningar och begrepp inom pri
vatradio, en kort formelsamling för 
elektronik och några andra fakta som 
kan vara intressanta för en blivande 
radioamatör: Q-förkortningar, Mor
sealfabetet och olika landskoder för 
radioamatörer. Inom ramen för boken 
har förf lyckats samla en mängd 
upplysningar som är värdefulla för 
alla tekniskt intresserade användare 
av privatradio och i viss mån även 
radio i vidare bemärkelse. 

Riksbankens 
Jubileumsfond 

GL 

har sedan senast vi avhandlade fon
dens skriftserie om kommunikations
teknologi och samhälleliga resp indivi
duella aspekter på saken hunnit ge ut 
ytterligare några volymer som vi -
trots att det inte just nu finns utrymme 
för recension - vill fästa uppmärk
samheten på: 
• Främst har vi Tryck på knappen! 
Det är Håkan Söderström som detalj
studerat Viewdata och andra sätt för 
tvåvägskommunikation med databa
ser. I särklass mest initierade fakta
sammanställningen i Norden. (RJ 
78:5) 
• Om det s k Reading-experimentet 
och telekonferensforskning handlar 
Martin och Lynne Eltons Tvåvägs 
kabel-tv och telesammanträden. (RJ 
78:4) 
• Hot eller löfte? Sju fö rfattare skri
ver om kommunikationsteknologi. 
(RJ 78:2) 

RT återkommer om de här voly
merna, som rymmer minst sagt vä
sentliga fakta och ett diskussionsstoff 
som är, för att ta till ett slitet ord, 
a ngeläget! 

MÄSSOR 

Internationell 
Hi fi-festival 
i Dösseldorf 78 

"4:e Internationella expon med fes
tival" kallas den stora Hi fi-mässan i 
Diisseldorf som äger rum 18 - 24 au
gusti i år, och nu i början av sommaren 
har ca 200 utställare plus ett 100-tal 
branschanknutna övriga firmor bokat 
in sig. Expon visar på en yta om 
17875 m' över sju hallar. Senast man 
höll Diisseldorf-expon deltog 173 ut
ställare på 17236 m'. 

Mässan omfattar allt i ljudteknik
väg: apparatur, band, mättekniska 
don, möbler och stativ, t o m litteratur 
har man valt ut. 

Ramprogrammet är en festival med 
live-program och musikaliska work
shops i kongresscentrum. Westdeuts
che Rundfunk arbetar i två hallar och 
ger en inblick i rundradiotekniken då 
man sänder varjehanda inslag. 

Diisseldorf-mässan får inte ses som 
en konkurrent till utan som ett kom
plement till Funkausstellung i Berlin, 
säger företrädare för arrangerade 
NOWEA och Tyska High Fidelity 

Institutet, DHFI, i ett uttalande. År 
1976 kom ca 114000 besökare till 
Diisseldorfmässan och siffran i år 
väntas stiga. Man får se den här och 
andra tyska mässor mot bakgrunden 
av att som dr Werner BlIrckhardr hos 
Son y i Köln framhåller , den tyska 
marknaden ännu erbjuder stora out
nyttjade reserver, jämfört med läget i 
USA och Japan, där hushållstäck
ningen är betydande. Jfr Sverige, där 
branschprognoserna pekar på nedgång 
för 1978 också! Handel och distributö
rer har ännu mycket att göra i Väst
tyskland, där Hi fi nu kommer in 
starkt efter bilar, resor och olika 
hobbies. 

Man vill i Diisseldorf skapa en 
balanserad rytm i periodiskt avseende 
mot Berlinmässan m fl, och att mark
naden är väldig syns bl a av att Euro
pas största Hi fi-tidskrift, Milano
utgivna Srereoplay, nu börjar utges i 
en tysk upplaga, samtidigt som flera 
nya tyska tidningar lanserats - och 
ännu flera kommer, bl a en som siktar 
till de mest kvalificerade intressen
terna. 

Handlarmöten och presskonferen
ser arrangeras i rask följd av mässin
tressenterna, och den som i sommar 
vill bevaka både Diisseldorf och Stock
holmsmässan får det jobbigt ... 

HAR NI STORA ANSPRÅK 
köper ni ljudutrustning av oss 

.: .. : .. : .. ~ .. : .. ., -~ .. -., ... 
~_ *,-* a.a . , •• , •• ~. _:. _:_ -: .. -
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DISKOTEKSMIXER 804 
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SLUTSTEG 231 
2 x 60W 

JB§-,jUdSystem ab 

Kvarngatan 38, 602 33 Norrköping 
Telefon: 011-18 70 70 
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KONFERENSER 
IBC i London 
hålls tiden 
25 - 29 sept 78 
IBC - uttytt International Broadcas
ting Convention - äger i år rum 
dagarna 25 - 29 september och plat
sen är som alltid London; lokaler i år 
Wembley Conference Centre. 

Den här mönstringen är en högt 
kvalificerad teknisk expo med dels en 
utställning, dels en föredragsdel. 
Tyngdpunkten brukar ligga på televi
sionsteknik för rundradio och video
tillämpningar för kommunikation och 
vetenskap. Bland de sponsrande insti
tutionerna märks l EE, IEEE, Royal 
Television Society. SMPTE liksom 
E1ectronic Engineering Ass m fl 
världsbekanta sammanslu tningar. 

Sekretariatet finns hos I EE, Savoy 
Place, London WC2R OBL, telex nr 
26//76. 

HÖRT 
Entusiastbolagen visar 
vägen: Opus 3 

CVNDEE PETERS 
BLACK IS THE COIDR 

OPUS 3-skivorna 77-03. 77-05 och 
77-06: Rainbow People, Eric Bibb. 
Karlskoga kammarkör under Torsten 
Axelsson samt Black is the color, 
Cyndee Pe/ers. Stereo LP 33 1/3 v. 
Distrib Audio-Produkter, Karlskoga. 
Så här i början av sommaren har 
troligen många andra intressen än 
skivor och grammofonteknik, så jag 
kortar av på Hört-spalten. Men i 
väntan på de många intressanta di
rektgraveringarna, på de nya digital
skivorna etc på väg (av vilka något 
granskas här nästa säsong) skall jag ta 
upp en här ofta omskriven företeelse, 
som tycks bli a llt betydelsefullare: De 
små, s k oberoende produktionsbola
gen . 

De tycks nämligen bli a llt flera 
sedan vi på I 960-talet fick t ex pionjä
ren Proprius. Bis hctcr ett annat som 
kom senare. Jazzs idan har a lltid haft 
en handfull små specialmärken i Sve
rige, som gjort inspeln ingar under 
stora uppoffringar. Det nya märke jag 
har aktuellt nu heter Opus 3 med 
undertiteln "cn ide". Det sysslar med 
folkmusik, jazz och över huvud "akus
tisk" musik. Och flera tecken tyder på 
att skivbolagsbeståndet ökas ut till 
hösten, bl a i Göteborg. 

Ett av kulturdebattörernas älsk
lingsord är "alienation". Det är ett ur 
främst marxistisk samhällssyn härlett 
begrepp som har innebörden " främ
lingskap", " fjärm a nde" etc. Man 
skulle kunna hävda, att just "aliena
tion" är vad en växande mängd musik
vänner känner inför de grammofon
produkter som erbjuds dem av de s k 
kommersiella bolagen . Det är svårt att 
se intresset för direktgraveringarna 
(alla från småbolag) och etablerandet 
av alla dessa nya entusiast bolag som 
något annat än utslag av teknisk och 
musikalisk längtan efter förnyelse, ef
ter att få höra "omanipulerad", rakt 
återgiven s k akustisk musik på nytt 
och en leda vid allt ste reotypt elektro
niskt, mångkanaligt, "producerat". 

Bakom Opus 3 står en trio entusias
ter, där väl Bo Hansson i Karlskoga är 
mest känd. De andra två är Jan-Eric 
Persson och Carl-Gunnar Franzen. 
Jan-Eric är till vardags Hi fi-specialist 
hos E lfa i Solna. Deras bolag, Audio
Produkter i Karlskoga och Natural 
Sound Recording (sic!), har på gemen
samma nya märket Opus 3 hunnit ge 
ut en handfull LP-skivor som redan 
låtit tala om sig runt om i Norden. Jag 
tror att det som sägs på mapparna, 
alla tydligen likadant utformade, 
kunde gälla som en programförklaring 
för hela den här genren: 

"Inriktningen är på t id lös akustisk 
musik ... den tekniska utrustningen 
för vår inspelningsform bygger på väl 
anpassade delar. Vi undviker så ledes 
konstgrepp i form av elektroniska 
ekon, fördröjningsenheter m m. Ge
nom att använda en lokal med bra 
efterklang får rösten och instrument 
en naturlig klang. Detta gynnar sam
tidigt den musikaliska kommunikatio-. 
nen mellan artisterna. Vi hoppas på 
det här sättet kunna förmedla den 
känsla och stämning som fanns vid 
i nspcl n i ngsögon bl icket." 

Opus 3-skivorna , som graverats av 
Cutting Rooms Peter Strindberg och 
matriserats resp prcssats av Gram
moplast, förmedlar mycket av inten
tionerna. Jag har lyssnat till Rainbow 
People (Eric Bibb). Black is the CDlor 
(Cyndee Pe/ers) och Karlskoga kam
markör som exponenter för Opus 
3-skivorna; alla är gjorda med känsla 
för det akustiska materialets egenart, 
för samverkan med rummet och mel
lan ensemble/ solist; alla är rättframt. 
enkelt gjorda och uppenbart represen
tativa för musikerna / sångarna. Mate
rialet är spi rituals, gospels och tradi
tionals eller folksångens, och den tek
niska apparaturen (Revoxar etc) har 
inte fått inkräkta på stämningen av 
genuin atmosfär. Många är med goda 
skäl djupt fästa vid de här nya upptag
ningarna. De har en dimension av 
närhet och värme, och resultaten bär 
så uppenbart prägel av att producen
terna/teknikerna varsamt närmat sig 
utövarna , i just deras egen miljö. Visst 
kan man peka på några brister, några 
sneda akustiska perspektiv, några ba
lansfrågor - men helheten är ju ändå 
oftast så fin. I några fall skiner väl viss 
påverkan från t ex Arne Domnerus 
och Leif Strands samarbete igenom 
(här hörs också, som i 77-06. ett större 
uppbåd musiker med bl a rytminstru
ment och slagverk jämte blåsare), och 
den skivan är kanske den bästa av dem 
jag lyssnat till. 

Kammarkören (77-05) är vä l an
nars den skiva som man kan ha rent 
u ppförandebetingade i nvä nd n inga r 
mot. Som en passerande broder på 
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redaktionen stilla anmärkte: "Det är 
mycket nöjsamt att sjunga i kör, jodå. 
Inte alltid så kul att lyssna till samma 
kör." Det är en god amatörensemble, 
Karlskoga kammarkör, och den är 
tvivelsutan ambitiös. Svagheterna är 
dock påfallande i olika stämmor . Och 
jag känner bestämda invändningar 
mot dess otydliga (många gånger) 
textning och artikulation, och Bellman 
och Taube skulle man avgjort inte 
givit sig på, så komplett utan vcrve 
som flera nummer framförs, utan nå
gon esprit, jämntjocka i dynamik och 
släpig i klang! Andra inslag ligger 
desto bättre till; Hassler och di Lasso 
får ett mycket gott framförande, lek
fullt spänstigt och med fin instudering. 
Upptagningen är tyvärr, till följd av 
lokal, mikrofoner och miljö, en aning 
för simmig och ljus i ljudet - skivan 
avlyssnad med rak frekvenskurva, då 
inget annat meddelats. Som de övriga 
Opus 3-skivorna har den fin kvalitet, 
är plan, fri från knäppar och spårstör
ningar. 

Det skall bli intressant följa Opus 3 
i fortsättningen - publiken finns där, 
alldeles säkert. 

Speltiderna går upp mot ca 20 
minuter på flera av Opus 3-produktio
nerna. 

Vid uppspelningen a nvänd utrust
ning: Se RT:s majnummer. 

U.S. 

LÄST -
Tredje bandet färdigt i digi
tal instrumentkurs 
SUDAR, T, BATHGATE, R H: Digi
tal Ins/rumen/ Course. 60 p, NV 
Philips Gloeilampfabreiken, Tes/ and 
measuring department. Eindhoven . 
Svensk distributör Svenska Philips
företagen AB. Den tredje delen i serien 
är nu utkommen, men låt oss först se 
på innehållet i de tidigare böckerna: I 
del l möter läsaren grunderna för 
digitaltekniken med siffersystemen 

och Boolesk algebra för a tt sedan 
stifta bekantskap med logiska element 
och vippor. Därefter är det dags med 
räknare och vi är då inne i mätteknik
tillämpningarna av digita ltekniken. 
De integrerade digitala kretsfamiljer 
som finns behandlas liksom anpass
ningen av digitalsystemen mot om
världen. 

Bok två handlar i sin helhet om 
digitalfrekvensräknare, med de kret
sar som förekommer, mätningar som 
är möjliga , specialfunktioner och nog
grannhet vid olika mätningar. 

Den tredje och avslutande bok som 
nu finns att få beskriver digitalvisande 
spännings- och st röm instrument. Ope-

rationsförstärkaren inleder kapitlen, 
eftersom den i stor utsträckning an
vänds här. Så får vi reda på hur 
omvandling från analoga till digitala 
signaler sker - något som ju är 
grunden för dessa in:;trument. De kan 
ju som bekant användas som voltmet
rar, men även för att mäta ström, 
resistans m m. Boken tar även upp de 
fällor man kan råka ut för vid krav på 
mycket noggranna mätningar. Slutli
gen visas hur växelspänningar kan 
mätas med digitalinstrument. 

Goda illustrationer och en stringent 
behandling av ämnet gör att de här 
tilltalande välgjorda små böckerna 
lämpar sig såväl i undervisning som 
för självstudier. 

GL 

Scandia Metlric 

Christer 
Svensson 

Sv,en-Eric 
Edestig 

Christer Svensson har tillträtt som 
VD i Scandia Metric AB, och har 
tidigare varit chefskonsult i lP Eko
nomi AB. 

Firmans grundare, Karl-Johan Bör
jesson är numera heltidsarbetande 
styrelseordförande. 

Till försäljningsdirektö r med a nsvar 
för instrumentavdelningen har ut
nämnts Sven-Eric Ed,?stig. 

Philips 
Svenska AB Philips har utsett N ils 
Guseus till chef för Servex service
verkstäder. 

Nils Axelsson har utnämnts till 
produktchef för stora hushållsappara
ter . 

Karl-Erik Karlsson efterträder Nils 
Axelsson som ansvarig för avdelning 
Reklamation . 

Karl-Erik 
Karlsson 

Tandberg 

Lars O Marmstedt 

Fr o m den 14 maj har Lars O Marm
s/ed/o DIHR, tillträtt som VD för 
Tandberg Radio AB i Sverige. 

Han kommer närmast från IIT
koncernen. 



•• Alla som sysslar med kortvågs
lyssning har säkert vid något tillfälle 
hört dc stationer som bara sänder 
sifferkoder. Vanligast av dessa synes 
de tysktalande stationerna vara. Syf
tet med dessa sändningar är något 
höljt i dunkel, men det anses att 
koderna är avsedda för agenter, som 
genom dessa får sina meddelanden . 

Radiopejling ger vid handen, att 
sändarna ligger på ömse sidor om 
järnridån. Flera av de som är belägna 
på västsidan är listade av ITU, t ex 
DFD 2/ , 4010 kHz, och DFC 37 på 
3370 kHz. Sändarorten uppges till 
Bonames, väster om Frankfurt. Enligt 
ITU används stationerna i fast trafik 
för förbindelser till Rom, New York 
m m och sändareffekten anges vara 20 
kW. Sändningstypen är vanligen AM, 
men även SSB förekommer , t ex på 
3370 kHz. 

Dock är många stationer inte listade 
och de använder olika täcknamn, t ex 
"Mike Alfa". Ofta börjar dessa sina 
sändningar med anrop, typ "Achtung 
228", följt av ex "Gruppennummer 16, 

ox
ING 
Stig Adolfsson 
rapporterar 

gruppenzahi 34". Detta synes vara ett 
anrop till "228" samt en upplysning 
om att meddelandet innehåller 34 
siffergrupper. Varje siffergrupp inne
håller fem siffror och sändningen re
peteras en eller flera gånger. Vanligen 
återkommer meddelandena på be
stämda frekvenser och tider, men 
ibland iakttas även sporadiska sänd
ningar på de mest underliga frekven-
ser. 

Normalt återfinns denna typ av 
radiotrafik på frekvenser mellan 3 och 
8 MHz. Ofta använda, ej listade 
frekvenser är: 3125, 3218, 3260, 4395, 
4730,4760,4990,6654, 18895 m fl. 

Även andra språk än tyska före
kommer: t ex ryska, polska, spanska, 
engelska samt franska. Beträffande de 
båda förstnämnda, får antas att det 
rör sig om militär förbandstrafik. Tyd
ligen förekommer dock ryska sänd
ningar även från Västtyskiand. Span
ska är noterat på bl a 5892 kHz med 

Sijjerkoderna = agentanrop .. . 
Vem blir forst med QSL där . .. ? 
Sydamerika-konditionerna 
är här . .. 

rysk folkmusik mellan de 5-ställiga 
grupperna, samt på 4740 och 6675 
kHz liksom även på högre frekvenser. 
Franska förekommer vid ett fåtal till
fällen på frekvenser i 4 M Hz-bandet. 
Engelska har hörts i 6 MHz-bandet 
med sändningar, säkerligen från Me
delhavsområdet. 

Enligt uppgi ft opererar flera tiotu
sentals agenter på bägge sidor om 
järnridån. Ett bekvämt sätt att nå 
dessa är onekligen genom radio. Som 
skäl att nu berörda (tyska) sändningar 
skulle vara avsedda för agenter anges 
bl a att AM-sändningarna kan tas 
emot på vilken radio som helst samt 
att frekvensvalet är sådant, att stor 
markvågsutbredning uppnås. Vem blir 
först att få ett QSL från en dylik 
station? 
• Så här på våren är konditionerna 
mot Sydamerika goda. Försök med 
Ecuador omkring soluppgången! 60-
metersbandet har som säkraste HC-

stationer Radio Naciona/ Espejo 
(4680), Radio Centinela del Sur 
(4890) samt Radio Quito på 4920 
kHz. I 75-metersbandet återfinns Es
euelas Radiofonieas på 3985 kHz. 
Denna station har nyligen släppt ifrån 
sig några QSL. På 90-metersbandet 
torde La Voz del Napo (3280) samt 
Ondas Quevedenas (3325), vara de 
trognaste gästerna . 
• Som ett komplement till artikeln 
om OTH-radarn i förra numret av RT 
kan nämnas att den amerikanska nya 
radarstationen i Cutler nu har testsänt 
på frekvenser omkring 2 MHz. Sänd
ningarna observerades under februari 
månad. Även en ny station i Sovjetuni
onen har registrerats. Enligt radiopej
ling ligger den i trakten av Leningrad 
och hittills har den avlyssnats bara på 
en enda, fast frekvens. Pulsens band
bredd är liten, så denna "nya" station 
stör inte mycket. 

På å ter höra nde. 

RADIOPROGNOSER I RT 1971, nr 9, visades hur diagrammen ska tolkas. Diagrammet 
över brusfältsstyrkan anger den fältstyrkenivå i dB över I JJ.V /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 
band bredd i kHz. Juni 1978 

Månadens solfläcks tal: 77 Prognoserna är framtagna av Televerket, avd RL, Farsta. 

EUROPA 
Korlsbor - eern 1400 km 203

0 MHz 
AFRIKA 

Karlsbo - Monrovto 6200 km 211° 
FJÄRRAN ÖSTERN AUSTRALIEN 

MHz Korlsbor -Tok o 8400km 43" MHz Göt,bor - S dn. 16000 km 67' MHz 
JO 30 JO 

dO 

25 dO 25 25 -40 
25 

-JO -. 
20 20 20 20 

-20 
-20 

15 15 15 15 

10 -JO 10 10 10 

o O 
18 20 22 24 O 20 22 24 

O 
00 02 04 06 OS 10 12 14 16 18 20 22 24 00 02 04 06 OS 10 12 14 16 00 02 04 06 OS 10 12 14 16 18 00 02 04 06 OS 10 12 14 16 18 20 22 24 

GMT GMT GMT GMT 

NORDf'1ERIKA NORDAMERIKA SYDAMERIKA BRUSFÄLTSTYRKA 
MHz Karlsbor -New York 6100km 292" MHz Korlsbor -Son Fronsisco 8600 km 326- MHz Karlsbor -Buenos Aires 12300 km 237" ~HZ Mott in iSvt:ri sommar. Bondbredd 3kHz 
JO JO Og arti id, I sC ni~,ni 

dO -. 
25 25 25 r 11 vI. 

dO 

20 20 
.. 

20 20 

15 15 15 15 

10 10 10 10 ., 
10 

5 • 

., 
O O O O 

00 02 04 06 OS 10 12 14 16 18 20 22 24 00 02 04 06 OS 10 12 14 16 18 20 22 24 00 02 04. 06 OS 10 12 14 16 18 20 22 24 00 0204060810 12 14 16 18 20 22 24 
GMT GMT GMT GMT 

RADIO & TELEVISION - NR 6/7 - 1978 27 



RT har Drovat=--=--_~_ 

Europeiskt kassettdäck: 
Philips N 2521 
o I den vanligaste av pris
klasser för kassettdäck, ca 
2000 kr, ligger det provade 
däcket N 2521 från Philips. 
Det skiljer sig utseendemäs
sigt en del från de japanska 
konkurrenterna och inte 
ofördelaktigt - apparaten 
har en egen profil, även om 
inte alla gillar "höjdmodu
len". 
O Egenskaperna är goda, 
finner vi, och noterar att 
kombinationen av Dolby och 
DNL i vissafall kan ge 
mycket stort dynamiskt om
fång! 

•• Philips N 252/ har ett karakterist iskt utseende 
och det ka n man ha olika åsikter om , ifall man vill. 
Vi nöjer oss med att konstatera att utseendet är 
verkligt särpräglat, vilket tyder på sjä lvständighet 
och ett visst mod hos konstruktörerna, i det man inte 
slaviskt följt rådande japanska likriktningsförsök i 
designfrågan. 

Stora de lar av apparaten är gjord av plast, och 
där ibland lådan med fronten som visar två grå 
nyanser. Av strukturen att döma ser det ut som om 
fronten vore delad , men skarven mellan delarna är 
blott skenbar och består av gjutna spår och färg
skarvar. I den allmänna framtoningen blir däcket 
härigenom ganska likt andra Philips-produkter. 

Framsidan är alltså gjuten i ett stycke, och man 
har dekorerat den med fåror i materialet som 
avdelar de olika funktionerna från varandra. Detta 
ger en överskådlighet åt manöverdonen som vi 
finner välgörande. 

Många delar i den rörliga mekaniken är också 
utförda i plastmateria l. De hävstänger som ingår i 
manöverdonens mekanik är t ex av plast liksom 
kugghjul och andra mekaniska delar i bandtrans
porten. 

De bärande delarna i maskinens chassi är dock 
utformade i stabil metall och man menar sig 
därigenom uppnå största noggrannhet och stabilitet 
för montering av huvud och fixering av kapstan och 
kassettens position. 

Icnanmätet domineras av ett stort kretskort som 
på sig har mindre instickskort för diverse funktioner 
som Do/by. Korten och de övriga elektriska funktio
nerna är förbundna med ymniga kablage. 

Hörtelefonutgången på framsidan är av DIN-typ 
med fem poler. En "va nlig" hörtelefonpropp passar 
alltså inte direkt i uttaget, utan adapterdon måste 
till. Alla övriga in- och utgångar är också av 
fempolig DIN-typ. Till utgångarna på baksidan hör 
trimpotentiometrar för utnivån till vardera kanalen . 
Med dem kan man anpassa signalnivån till före-
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kommande stärkare, men det bör observeras, att 
dessa reglage för linjenivå även påverkar hörtele
fonsignalen, så att maximal linjenivå ger minimal 
hörtelefonnivå och vice versa! 

Va lfri apparatplacering 
Vertikalt eller horisonta lt 

Normalt a rbetsläge för apparaten är att den står 
med framsidan vertikalt. Kassetten befinner sig då 
under drift med ba ndöppningen nedåt. Det finns 
gummifötter även på apparatens baksida, vilket gör 
att man också kan använda den liggande, om så 
önskas. Primärt tycks dock däcket vara tänkt att 
användas som stående, och vi har haft det så vid 
våra prov och mätningar. 

Kassetten sätts in i ett spår på kassett luckan, 
varefter luckan stängs och kassetten hamnar då i 
rätt läge för spe lning. Luckan har en mjuk, dämpad 
rörelse, som för fram kassetten till operatören efter 
tryck på "eject"-tangenten. Det finns inte här, som 
på en del and ra håll , risk att kassetten med kraft 
slungas i golvet eller har andra ballistiska övningar 
för sig när man vill få ut den ur spelverket. 

Kassettschaktet är belyst bakifrån , så a tt man 
kan se hur och om bandet löper i god ordning. Som 
ytterligare indikering finns en speciell lamphistoria 
i framsidans övre högra hörn, som visar att bandet 
går och som även gör det möjligt att skilja på 
snabbspolning och spelning. 

Manövreringen ä r vad man kallar magnetassiste
rad , och vi har funnit den behaglig att använda. 
Magnetassisteringen består av elektromagneter som 
låser tangenterna i nedtryckt läge. Härigenom 
slipper man ett mekaniskt lås och kan förkorta 
tangentens slaglängd. Mekanismen är alltså blott 
delvis mekanisk och har väI avvägda hävarm meka- ..... 
nlsmer som gör att betjäningen känns exakt och ...... 

Fig l. Ett ovanligt men funktionellt yttre känneteck 
nar Philips N 2521, 

Fig 2, I plastlådan döljer sig ett metallchassi som 
bär upp mekaniken, Originellt nog har man använt 
kugghjul i banddriften. De tillverkas av speciellt 
utvald plast for låg ljudnivå. 



TI 58, 59. Från teknikerräknare 
till navigationsinstrument på 5 sek. 

Två programmerbara räknare från Texas Instruments 
med oöverträffad beräknings- och minneskapacitet. 

Texas Instruments Solid State Software ger dig tillgång 
till programbibliotek, med upp till 5000 programsteg varde
ra, i små lätt utbytbara moduler. 

Idag finns 5 olika moduler för statistik, lantmäteri, flyg
navigation, marinnavigation och allmänna beräkningar. 

Modulen för allmänna beräkningar, det s k standardbib
lioteket, som medföljer räknaren, innehåller bl a program för 
matematik, statistik och ekonomi. * Texas Instruments utvecklar löpande nya intressanta 
moduler, kanske inom ditt specialområde? Dessutom kan helt 
branschanpassade moduler utvecklas, om volymerna blir till
räckligt stora. Kanske något för din branschorganisation? 

TI 58 med Solid State Software är programmerbar i upp 
till 480 programsteg eller upp till 60 minnen, utöver modulens 
5000 programsteg. TI 58 kostar ca 895 kronor. 

TI 59 har samma avancerade egenskaper som TI 58 men 
har ännu fler programsteg och minnen. Dessutom är den pro
grammerbar med magnetkort. TI 59 kostar ca 2.100 kronor. 

Både TI 58 och TI 59 kan enkelt anslutas till Texas 
Instruments skrivare PC 100A. Denna kombination ger dig 
fantastiska möjligheter. T ex alfanumerisk utskrift, plottning 
av data, program med användarinstruktioner i klartext m m, 
m m. PC lOOA kostar ca 1.895 kronor. 

Kryssa för och skicka in kupongen så skickar vi dig den 
information du önskat. 

r-------------------.--, 
Jag vill ha mer information om: TI 59 och skrivaren 

D TI 58, TI 59, 
PC 100A 

O Standard
modulen 

O Statistik
modulen 

O Flyg-
naviga
tionsmodulen 

O Marin
naviga
tionsmodulen 

PC lOOA. 

Företag: ..... . . ........................................................... . 

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

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

Postnr/ Ort: ................................ ..... . . .. . . .... .. ............ . 

Telnr: .. . ..... . .. ... ........................... . ........................... . 

---------------------~ 

InformatlonSllanSl 4 
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RT har gravat=----
tillförlitlig. 

Med denna kassettspelare har Philips fullt ut 
dragit konsekvenserna av att en kassett kan spärras 
genom att man tar bort den lilla plasttungan i 
bakkanten. Någon ytterligare spärr skulle därför 
egentligen inte behövas i den form vi har sett på alla 
bandspelare sedan länge; nämligen att man måste 
trycka ned både spelnings- och inspelningstangen
terna samtidigt. Så behöver man inte göra på N 
2521 utan man kan här trycka först på inspelning 
och därefter spelni ng. Gör man operationerna i 
motsatt ordning frigörs spel knappen och bandet 
stannar. Här finns all tså viss risk att man i 
distraktion raderar band om man inte spärrat dem 
på övligt sätt, men risken torde vara ringa, och 
manöverbekvämligheten vinner tveklöst på arrange
manget. 

Unik indikator 
för huvudvård 

På frontpanelen har man också en indikator som 
skall visa när det är dags att göra rent tonhuvudena. 
Den består helt enkelt aven trumma med ett rött 
fält bakom ett litet fönster i panelen. Med en 
hävstångsmekanism får man trumman att vrida sig 
något varje gång luckan öppnas och den visar alltså 
egentligen att man öppnat luckan ett visst antal 
gånger! ·Detta anser man sedan vara liktydigt med 

Mätresultat 
och testdata 

In- ocb utspänningar 
Inspänningar för O dB på mätinstrumentet vid max 
regel, 315 Hz. 

Mikrofon (5-polig DI -kontakt) 0,23 mV 
Linje (5-polig DIN-kontakt) 0,23 -77 mV 

Utspänningar vid O dB på mätinstrumentet vid max 
regel, 315 Hz, obelastade. 

Linje (5-polig DIN-kontakt) 1 100 mV 
Hörtelefon (DIN-kontakt) 2600 mV 

Absoluta signalnivåer 
Med mätsignal sinus 315 Hz motsvarar 
O dB på instrumentet - 1,5 dB 
relativt 250 nWb/m 

Maximalnivåer 
Nivå för 3 % distorsion vid 315 Hz relativt 250 
nWb/m mätt över band 

Järnoxid (Philips Super) O dB 
Ferrokrom (Sony FeCr) + 3 dB 
Krom (BASF CrO,-S) dB 

Mätningsnivå relativt 250 n Wb/m vid 315 Hz, mätt 
över band (BASF CrO,-S) 

10kHz -8,5dB 
15 kHz -13,5 dB 

Maximalnivå för avspelningsförstärkaren vid 315 
Hz rel 250 nWb/m, 3 % distorsion 

Nivå + 6 dB 

Brusnivåer 
Brusnivåer mätta över band. Inspelningskontroller 
på min. Nivå under 250 nWb/m mätt enligt 
IEC-kurva A. Utan Dolby eller DNL. 

Järnoxid (Philips Super) 
Ferrokrom (Sony FeCr) 
Krom (BASF CrO, -S) 

Brusnivåer med Dolby, med band 
Järnoxid (Philips Super) 
Ferrokrom (Sony FeCr) 
Krom (BASF CrO, -S) 

-54 dB 
-57 dB 
-57 dB 

-63 dB 
-64 dB 
-64 dB 
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att man kört igenom ett så stort antal band att 
rengöring är av nöden. 

Trumman med indikatorn gör ett varv på 62 
lucköppningar. Man räknar vidare med att medel
längden för ett band ligger omkring 40 minuter per 
sida, om man tar hänsyn till de olika längder som 
används. Drifttiden före rengöringsindikering blir 
därmed ca 40 timmar. 

När indikatorn visar en signal i sitt fönster är det 
alltså dags att rengöra huvudena. Tack vare att 
luckan svängs upp till 90° vinkel mot fronten har 
man god möjlighet att komma åt huvudena för 
inspektion och rengöring. Man får - dess värre -
vara tacksam varje gång man finner en spelare där 
konstruktören tänkt igenom rengöringsproblemet så 
väl som på denna maskin! 

På framsidan finner vi också toppvärdeskännande 
utstyrningsinstrument. De är kompletterade med en 
snabbare reagerande lysdiod. Lysdioden är inkopp
lad efter frekvenskorrektion, vilket medför att den 
ganska precis reagerar vid överstyrningsgränsen för 
bandet. Visarinstrumenten är däremot frekvenslin
jära och kan därför komma att ge klartecken för 
signaler som ger förvrängning från bandet vid höga 

Fig 3. MekJlnikchassit sett bakifrån. Svänghjulet 
drivs naturligtvis inte av kugghjul utan med konven
tionell rem. 

Brusnivåer med DNL. 
Järnoxid (Philips Super) 
Ferrokrom (Sony FeCr) 
Krom (BASF CrO,-S) 

Brusnivåer med Dolby och DNL 
Järnoxid (Philips Super) 
Ferrokrom (Son y FeCr) 
Krom (BASF CrO,-S) 

dB 
-30 

so 

'o 

+ S 10 

-58 dB 
-60 dB 
-61 dB 

-65 dB 
-66 dB 

- 66 dB 

Brusspektrum med kromband (BASf". . .cTOl~-S) 
med och utan Dolby och DN L. Använd ana lysator
bandbredd 30 Hz. Nivå under 250 nWb/m. 
Brusnivåer för avspelningsförstärkaren utan band. 
Nivå under 250 nWb/m mätt enligt IEC-kurva A. 
Utan Dolby eller DNL. 

Järnläge - 57 dB 
Ferrokrom- och kromläge -61 dB 

Brusnivåer för avspelningsförstärkaren med Dolby. 
Järnläge - 65 dB 
Ferrokrom- och krom läge - 67 dB 

Brusnivåer för avspelningsförstärkaren med DNL. 
Järnläge 63 dB 
Ferrokrom- och krom läge 65 dB 

Brusnivåer för avspelningsförstärkaren med Dolby 
och DNL. 

Järnläge 68 dB 
Ferrokrom- och kromläge 69 dB 

Inverkan av inspelningsförstärkarens brus. Brusnivå 
under 250 nWb/m med krom band (BASF CrO, 
S) och Dolby. Inspelningskontrollen på ca 75 % av 

max. Ingången ansluten till 680 ohm. 
Brusnivå 60 dB 

Brusnivån försämras alltså 4 dB när inspelningsför
stärkaren aktiveras som ovan. 

Dynamik 
Avstånd mellan maximal nivå och brusnivå. Utan 
Dolby eller DNL. 

Järnoxid (Philips Super) 
Ferrokrom (Sony FeCr) 
Krom (BASF CrO,-S) 

Med Dolby 
Järnoxid (Philips Super) 
Ferrokrom (Sony FeCr) 
Krom (BASF CrO,-S) 

Med DNL 
Järnoxid (Pbilips Super) 
Ferrokrom (Son y FeCr) 
Krom (BASF CrO,) 

Med Dolby och DNL 
Järnoxid (Philips Super) 
Ferrokrom (Sony FeCr) 
Krom (BASF CrO,-S) 

Utstyrningsinstrument 

54 dB 
60 dB 
59 dB 

63 dB 
67 dB 
66 dB 

58 dB 
63 dB 
63 dB 

65 dB 
69 dB 
68 dB 

Kontroll av formfaktorberoende. Ändring i instru
mentutslag vid mätning på pulståg 315 Hz när 
pulsförhållandet ändras från 0,5 till O, I . 

Toppvärdesmeter + 2,5 dB 
Instrumentets frekvensgång. Visarutslag vid sinus
formad signal som frekvensändras. 

20 Hz 
315 Hz 
10 kHz 

Toppvärdesmetern, lysdiod 
20 Hz 
315 Hz 
lO kHz 

Raderförmåga 

-II dB 
O dB 

-1,5 dB 

+2,5 dB 
O dB 

+7 ,5dB 

En sinussignal med frekvensen 100 Hz har spelats in 
vid nivån O VU och därefter raderats. Restspän
ningen anges under 250 n Wb/m vid 316 Hz. 

Kromband -70 dB 
Järnoxid >80 dB 



frekvenser. 

Det finns fyra nivåpåverkande rattar på framsi
dan . Av dem verkar två på insignalens amplitud och 
balans och de andra två på hörtelefonutgångens 
amplitud och balans. 

Dubbla brusreduktionssystem 
ger intressanta kombinationer 

Här finns möjlighet a tt välja brusreduktion enligt 
Dolby eller med Philipssystemet DNL. De kan 
användas var för sig eller tillsammans. - Vi 
återkommer till verkan av dem längre fram. Om
kopplare finns också för fm-filter, mikrofoningång·, 
olika bandtyper och en speciell post-jading-funk
tion. Med den senare kan man radera eller tona ner 
avsnitt av ett inspelat band . Denna efterradering 
görs under avspelning, och man kan alltså inte t ex 
tona in något nytt ljud på en inspelning utan blott ta 
bort det som finns . 

Baktill på apparaten finns ett schakt med bl a in
och utgångar samt plats för nätsladden när den inte 
används . Schaktet är också utformat som ett 
handtag, vilket går utmärkt att använda när man 
vill bära i väg spelaren någonstans. Tack vare att så 
mycket i däcket är gjort i plast väger denna apparat 
betydligt mycket mindre än den vanliga typen av 
japanska däck med solida metallhöljen. Åtminstone 
förefaller det oss så, men det kan vara den goda 

Svajning 
Avspelning av mätband 3 ISO Hz 

Vägt 0,08 % 
Linjärt 

In- och avspelning av 3 ISO Hz. 
Värde vid bandets början. 

Vägt 
Linjärt 

Värde vid bandets slut. 
Vägt 
Linjärt 

·1 u ,. 

0,1 % 

0,09 % 
O,IS % 

0,08 % 
0,13 % 

Spektrumanalys, "brustrumpet" av testbandets 
3 ISO Hz. Använd analysatorbandbredd 3 Hz, svept 
område I 000 Hz, sveptid 200 s. 

Fasskillnader 

Fasskillnad mellan kanalerna vid samtidig inspel
ning av signal på båda kanalerna. 

bärmöjligheten som förvillar. Bära rätt gör börda n 
lätt ... 

Philips N 2S21 är som nämnts utrustad med såväl 
Dolby- som D L-brusreduktionssystem. Dolbyn 
verkar som vanligt genom att förändra signalens 
spektrum vid såväl in- som avspelning och DNL 
inverkar enbart vid avspelningen. Genom att kom
binera de båda systemen kan man komma upp i den 
aktningsvä rda dynamiken 69 dB med ferrokrom
band' 

Med enbart Dolby har vi mätt upp 67 dB, vilket 
också det är en mycket god siffra. 

Brusreduktionen med Dolby och DNL är ju 
ganska olika till sina verkningssätt, och de formar 
också om bruset på olika sätt. I grunden fungerar de 
så att de sänker brusets högfrekventa komponenter 
när signalinnehållet i diskanten är litet. Dolbyn 
verkar med en sänkning från ca 2 kHz och har 
därutöver ett jämnt förlopp. DNL däremot är 
betydligt smalbandigare till sin verkan och under
trycker bruset maximalt runt 10kHz. 

Mätmässigt syns Dolby-systemet ge en betydligt 
större reduktion än DNL, men i praktiken verkar 
brusundertryckningens effektivitet inte vara så 
olika. Brusets karaktär blir dock ganska olika efter 
insatt reduktion och detta lurar måhända I ECs 
A-vägningskurva, som vi använt vid mätningarna. 
Dolby-reduktionen sänker bruset påtagligt för örat, 

Fasjitter eller ostabilitet i bandföringen. Samtidigt 
inspelning av 10kHz på båda kanalerna. Fotot visar 
vänsterkanal i x- och högerkanal i y-led. Expone
ringstid IOs. 

Bandhastigheter 
Snabbspolning av C 60-kassett tar 78 s. 
Avspelning av kalibrerad signalfrekvens 3 ISO Hz 
ger frekvensen 3 190 Hz. 

Utnivåer vid avspelning av testband . Använda 
frekvenser är 31S Hz - 31,S - 40 - 63 - 12S -
2S0 - SOO Hz - l - 2 - 4 - 6,3 - 8 - 10 -
12,S - 14 - 16 - 18 kHz - 31S Hz. 

RT har provat 
medan DNL ta r bort den mest störande, vassa delen 
av brussignalen. 

Den goda siffran 69 dB som vi mätt med både 
DN L och Dolby bör dock tas med en viss reserva
tion. DN L-kretsen är ju enbart aktiv vid avspelning 
och minskar alltså diskanten när diskantamplituden 
ligger under ett förutbestämt värde. Om program
signalen innehåller transienter i en annars tyst 
omgivning kan man få mycket störande pumpeffek
ter som gör det behagligare att lyssna utan 
DN L-kretsens brusreduktion . Typexempel på sådan 
svår musik som DN L inte riktigt klarar av är 
pianomusik. 

För talinslag och liknande, där man är mån om 
största möjliga tystnad mellan talljuden , gör den 
däremot god nytta. En intressant egenskap hos 
DN L är ju att den faktiskt verkar inte bara på 
bandsignalen utan även på det programrnateriaI 
som spelas in , dvs den reducerar även skivbrus, 
mikrofon brus eller band brus om man gör kopie
ring·ar! 

God bandtransport 
ger lågt svaj 

Mekaniken ger mycket goda värden på svajnings
egenskaperna. Inte ens utan vägning går svajningen 
över O, IS % och med vägning förbättras den till 
mycket goda 0,09 % vid in- och avspelning. Vi hade I 

r..,o, 

'"'""'-

r 4 
Frekvensgång vid in- och avspelning upptagen vid 
-20 dB relativt 2S0 nWb/m. 

Mätobjekt: Kassettspelare, stereo 
Fabrikat: Philips 
Tillverkare: Philips, Holland 
Utförande: S-märkt 220 V 
Tillverkningsnr: 1410681 
Apparaten har beståtts av: Importören, 
Svenska Philips AB. 
Mätningarna utförda: Februari 1978. 
Provningsperiod: Februari - april 1978 
Samtliga mätningar utförda av: RT-Iab 

Vid mätningarna använd utrustning har bl a 
omfattat: 
Spektrumanalysator: 
Hewlett Packard 3580 A 
Sinusoscillator: Radford LDD 3 
Fasmeter: Briiel & Kjaer 2971 
Rms-voltmeter: Radford ANM 2 
Frekvensräknare: Philips PM 6624 
Oscilloskop: Tektronix 7613 
X - Y -skrivare: Houston 2000 
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RT har provat 
inga hörba ra problem med svaj förekomst vid våra 
lyssningsprov heller, liksom man kan vänta sig av 
siffrorna . 

Snabbspolning fungerar också fint med 78 s för 
ett C 60-ba nd . 

Fasstabi liteten vid 10kHz har vi mätt och funnit 
att den mätmässigt lämnar en del öv rigt att önska. 
I praktiken krävs dock mycket större fel vid så höga 
frekvenser innan avvi kelsen blir hörba rt störande. 
Det som kan påverkas är ju stereobilden , och de 
riktningsbärande frekve nserna i ljudbilden ligger 
betydligt lägre ner i frekvens. 

Fasskillnaderna mellan kanalerna som uppmätts 
gå r upp emot 90° vid mycket höga frekvenser, men 
detta är också ganska normalt och bör inte ge några 
problem vid stereospelninga r. Om man dä remot vill 
koppla samman kanalerna för monofon återgivni ng 
av ett program ger fasskillnaderna en försämrad 
frekvensgång med diverse obehagliga fasningseffek
ter. Detta är ju i a llmän het en svaghet som vidlåder 
stereofoni ska kassettspelare av alla slag. 

God frekvensgång 
med alla bandtyper 

Frekvensgången vid avspelning av testband upp 
till 18 kHz är extremt god med någon liten höjning 
upp mot de högsta frekvenserna. Någon korrektion 
av huvudets azim ut har inte behövt göras utan 
frekvenskurvorna är upptagna med maskinen helt i 
det sk ick den levererades. 

Frekvensgången över band vid in- och avspelning 
är även den utan an märkning, åtminstone med 
krom- och ferrokromband. Med detjä rnoxidband vi 
valt att använda , Philips Super, får man ett lyft vid 
höga frekve nser. Detta skulle kunna korrigeras med 
något högre förmagnetisering. En närmare under
sökning visar emellertid att den Philips-kassett vi 
använt vid mätninga rna förmodligen ä r aven ä ldre 
typ som skulle ha ersatts aven ny, förbättrad 
variant reda n i höstas. Vi ha r köpt vå rt exemplar i 
en affär i Stockholm i februa ri i år, så tydligen finns 
ä ldre kassetter kvar på marknaden. Den äldre typen 
av Philips Super utmärktes bl a av ett mycket högt 
förmagnetiseringsbehov och vi fann att vår kassett 

Fig 5. Rengöringsindikatorn med indikatortrumma 
och hävstång for framvridning ett hack for varje 
lucköppning. 
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var i klass med UD XL I från MaxelI i det avseendet. 
Detta fö rklarar puckeln på frekvenskurvan och den 
kan elimineras med ett band som kräver lägre 
förmagnetisering, som t ex det moderna Philips 
Super som däcket förmodligen är trimmat för. 

Vi har använt Phil ips Super som järnband även 
vid mätningarna av brus och maximalnivåer. Det 
framgår där att vi uppnå r 3 % THD redan vid 250 
nWb/m. Dynamikvinsten blir dock inte så stor 
eftersom Maxell/Hitachi- bandets brusnivå ligger 3 
dB högre än Philips-bandets! Dynamikvinsten blir 
då blott någon dB, och inom den gränsen skall också 

Fig 4. Schematisk bild över de magnetassi
sterade manöverdonen. När spelaren slås 

c 

på, aktiveras elektromagneten M . Kontakten 
C är kopplad till elektronik som bryter 
strömmen momentant till alla elektromagne
ter när en tangent trycks ned. Härigenom 
frigörs andra tangenter. Om man fortsätter 
att trycka ned tangenten börjar M att attra
hera stålstycket S och låser tangenten i 
nedtryckt läge. 

rymmas toleranser i mätningarna och tillverknings
toleranser fö r banden ... 

Hela 69 dB dynamik 
med Dolby och ONL 

Största dynamiken fick vi med Sonys Ferrokrom
band där vi kunde komma upp i maximalt 69 dB 
med a ll brusreduktion inkopplad . Med BASF super 
krom blev vä rdena l dB sämre, med den signifikans 
sk illnaden kan ha. 

Inspelningsförstärkarens brustillskott har vi mätt 
till 4 dB under vissa förhållanden, och detta är 
na turligtvis en näck på en a nnars brusmässigt god 
konstruktion . Det innebär a lltså att man i praktiken 
kan få en högst märkbar reduktion av den goda 
dynamiken vid reella inspelningar. Hä r ser vi gärna 
en förbättring! 

Den maximala nivå som avspelningsförstä rkaren 
kan klara av ligger också obehagligt lågt. Klipp· 
gränsen för utsigna len ligger blott 6 dB över 250 
nWb/m, och eftersom det finns Jä rnband som 
arbetar med nivåer upp till +4dB är marginalen 
som då återstår innan klippning, 2 dB, alltför liten 
enligt vår mening. 

Raderförmågan för kromband ä r något svag, men 
som vi tidigare påpekat gör vi ett prov med 
frekvensen 100 Hz på kromband i vetskap om att 
detta är mycket svårt att klara av. Resterna efter en 
radering ligger dock ca 70 dB under signalen, och 
normalt störs man inte av det. Vid radering på 
järnband kunde vi inte se några rester alls. 

Utmärkt dynamik och oantastlig frekvensgång 
karakteriserar alltså N 2521. Den intressanta kom
binationen av Dolby och DN L kan vara användbar 
i många fall, men den bör in te a nvä ndas okritiskt, 
eftersom D L-kretsarna visar sig påverka visst 
programmaterial negativt. 

Betjäningskomforten ä r hög med lättförliga tan
genter med liten slaglängd. Utstyrningsi nstrumen
ten verkar också välfungerande med toppvärdesav
känning hos visarinstrumenten kompletterat med 
frekvenskorrigerad och snabbare indikation hos en 
lysdiod . 

Fig 6. I det inre av de elektroniska delarna av 
spelaren ser man ett stort moderkort med små 
instickskort på. 

BH 



Vilken musik du än föredrar, seriös eller pop, 
vi ll du att musiken skall återges så realistiskt som 
möjligt . 

Precis som de som själva skapade musiken 
ville ha den ; naturligt utan förvrängningar . 

Det är från de utgångspunkterna som MaxelI 
har utvecklat - och utvecklar - sina legenda
riska kassettband . 

Om du följer med vad som skrivs i ljudfack
pressen har du ocksa säkert sett vilket slösande 
beröm MaxelI fatt för sin förmaga att aterge mu
sik realistiskt. 

Men du skall inte förblinda dig av tester och 
lovord. Ofta berättar de bara en del av sanningen 
och lösrykta ur sitt sammanhang kanske inte ens 
det. 

Det finns viktiga detaljer, som man sällan el
ler aldrig berör. 

Ta t ex MaxelIs unika rengöringssladd . Under 
fem sekunder , rengör den varsamt , men effek 
tivt tonhuvudet. Inget damm eller smuts far för
sämra kvaliteten vid inspelning eller atergivning. 

Eller ta Maxelis precisionstillverkade kassett
hölje som gör Maxellbanden praktiskt taget tras
selfria. 

Eller ta den jämna , spegelblanka bandytan 
som minskar slitaget på tonhuvudet till ett mini
mum. 

Det är inte bara Maxelis enastaende förmaga 
att återge musiken fullödigt , rikt och realistiskt 
som gjort det till Sveriges mest köpta högvärdiga 
järnoxid kassett. 

Älskar du musik kommer du att uppskatta 
MaxelI! 

maxelI 
Generalagent : Rydin Elektroakustik AB, Spangavägen 399-401 

16355 Spanga 

lnformationstjanst 5 
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Utvecklingstendenser 
inom ~udbandtekniken 

Under de ca 35 år man använt magnetiserbara oxider som 
inspelningsmedium har utvecklingen gått framåt med stormsteg: 
• I början behövdes en bandhastighet om 152 cm/s, i dag kan man 
använda 4,76 cm/s, en reduktion 32 gånger! 
• Nu börjar man emellertid skönja slutet på oxid-eran som avlöses 
av metall-partikeltekniken i stället. 
• Vi ger här en expose från hur det var till hur det kommer att bli . 

•• När man sysslar med utveckling av ljudband 
är det en representation av egenskaperna som hela 
tiden står i förgrunden , nämligen hystereskurvan, 
även ~allåd M-H-kurvan. 

Det kan då kanske vara lämpligt att börja med en 
kort beskrivning av den och hur den används. Vi 
börjar med att titta på fig I, som representerar en 
i dag använd, typ av järnoxid för magnetband. 

En M-H-kurva visar grafiskt de magnetiska 
egenskaperna hos ett magnetiserbart materi a l - i 
detta fall en JärnoxId . Ertersom varje typ av OXId har 
sin egen individuella kurva kan man använda denna 
för att förutsäga materia lets lämplighet som inspel
ningsmedium. 

Vad man då anvä nder och måste känna till är: 
L Koerciviteten (H c) 
2. Remanensen (Mr) 
3. Ytan mellan kurvan och axlarna i andra 

kvadranten . 
Längs x-axe ln mäter man styrkan hos det på

lagda magnetiska fältet. Punkterna där kurvan 
kårsar x-axeln ger ett mått på koerciviteten (Hcl 
ho's materialet. Koerciv iteten visar vilken magnetisk 
fältstyrka som är nödvändig för a tt magnetise ra 
eller avmagnetisera ma terialet. 
\ Längs y-axeln mäter man remanensen (Mr) hos 

materialet. Remanensen är ett mått på hur mycket 
magnetisering som materialet bibehållit av ett 
pålagt magnetfält. 

Dessa två punkter på axlarna, jämte kurvan 
mellan dem. ger ytan i andra kvadranten. 

Denna yta representerar materialets rel a ti va po
te~i~1. Slutsatser kan direkt dras öve r lämpligheten 
som i'!;lspelningsmaterial. Material med olika stora 
ytor och form har olika egenskaper. 

Tidigt tyskt magnettonband 
krävde 'hög hastighet i bruk 

Med utgångspunkt i M-H-kurvan kan vi därför se 
utvecklingen av ljudbandet från allra första början 
och även se en smula in i framtiden . Fig 2 visar en 
M-H-kurva över ett band som användes i Tyskla nd 
omkring 1943 på AEG:s "Magnetophon". Det ä r det 
första kända exemplet på användningen av järnoxid 
för magnetbandinspelning. 

Bandet har ingen rygg och ingen beläggning! Det 
var tillverkat ave n homogen massa av plast och 
oxid. och kunde alltså användas på vilken sida som 
helst. ågo n koncentration av oxid mängden mot 
huvudena förekom naturligtvis inte. och för hållba r
hetens skull va r oxidmängden relativt liten . 

Av BÖRJECRONSTRAND (3M Svenska AB) 
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Detta. jämte att oxiden var av lågenergityp. 
resulterade i en mycket låg utnivå från bandet. 
vilket krävde hög ba ndhastighet (60" Is. 152,4 cm/ 
s) i den praktiska anvä ndningen. 

ästa steg i utvecklingen togs 1949 med intro
duktionen av nålformig gammajärnoxid. Det var ett 
stort steg. som synes i fig J. Denna oxid anvä ndes i 
3M:s första bandtyper. 

Ryggmaterialet var acetatplast eller papper med 
en oxidbeläggning, varigenom ma n fick en koncen
tration av oxiden mot huvudena och en separation 
av oxidlagren. så a tt bandekot väsentligt minskades . 

De nålformiga oxidpartiklarna gav automatiskt 
en högre koercivitet tack vare formfaktorn . Öknin
gen av kocrciviteten är stor - från ca 80 Örsted till 
ungefär 280 Örsted. 

Observera , att även remanensen är betydligt 
högre - huvudsakligen beroende på den förbätt
rade stabiliteten hos partiklarna. Bandet behöll 
a lltså mer av det pålagda magnetfältet. 

Ertersom inspelning av höga frekvenser (korta 
våglängder) är en funktion av koerciviteten och låga 
frekvense r en funktion av remanensen , gav denna 
bandtyp en klar förbättring över hela frekvensom
rådet, och detta vid avsevä rt lägre bandhastighet. 
Rela tivt sett gav ett band av denna typ ett tillfreds
ställande resultat vid en hastighet av 7 1/ 2" / s (19 
cm / s) . 

Här är a lltså bandhastigheten sänkt med faktorn 
8, vilket nära motsvara r förhållandet mellan de två 
ytorna i and ra kvadranten. 

1960-talet såg den orienterade 
oxiden ta ö\er ledningen 

Nästa vi ktiga steg i utvecklingen av ljudba nd kom 
1962 med framtagningen av band med orielllerod 
nålformig gammajärnoxid - de första lågbrusban
den; sefig 4. 
. Här kan man se en dramatisk förbättring av 
remanensen, dvs utstyrbarheten, vilket bl a berodde 
på partikelorienteringen, a lltså en vid tillverkningen 
gjord vridning av nålarna, så att de riktas parallellt 
med bandets rörelseriktning. 

Koerciviteten är något högre, främst beroende på 
användni ng aven förbättrad oxid med lägre brus. 

Ökningen hos koercivitet och rema nens resulte
rade i en tre gånger så stor yta i andra kvadranten . 
Denna förbättring användes ofta till att minska 
spårbredden vid t ex mångkanalinspelningar. 

Nästa utvecklingsfas , se fig 5, innebar ett stort 
steg: Den första användningen av högenergioxider, 
såsom kromdioxid och kobolt-modifierad järnoxid. 
Året var 1969. 

Denna fas i utvecklingen gav oss High fidelity 

------------~~~-r----_1Hcf---

Fig l. Typisk M-H-kurva.. 

Fig 2. Järnoxid for AEG Mu)(nl'wphon 1943. 

Nålformig 
gamma-järnoxid 

Fig J. Naljil/'mig gamma-järnoxid 1949. 

Nålformig 
gamma-järnoxid 

Orienterad nålformig 
g amm a- järnoxid 

Fig 4. Orienterad nålformig gamma-järnoxid 
1962. 



Kobolt-modifierad 
bög-energi-ox id 

Nålfonnig 
g amm a- järnox i d 

Orien t erad nå lformig 
garmna j ärnoxid 

Fig 5. Kobolt-modifierad högenergioxid 1969. 

hög-ener g i-oxid 

Maximalt möjl ig potential 
med kobol t -modif ierad 
hög-energi-oxid 

Fig 6. M aximalt möjlig potential med kobolt
modifierad järnoxid. 

IETAFINE IV 

hög- energi-oxid 

Fig 7. META FINE IV (3 M:s experimentella 
metallpigment). 

Fig 8. Hur det började och hur vi ser framtiden, 
1943 till 1978. 

fr ån en kompa ktkassett vid hast igheten I 7/ 8" / s 
(4 ,76 cm/s ) . Reduktionen i ba ndhastighet fr å n 
7 1/ 2" /s till I 7/8" /s ske r nu med . fa ktorn 4' 
Observera, a tt den rela ti va energiyta n i a ndra 
kvadra nten endast ha r öka t med ca 2 1/ 2, vilket 
visa r a tt ljudkva liteten inte blir fullt lika god som 
vid 7 1/ 2" Is. 

Med andra ord : Vi ha r avsevä rt förbä ttra t kasset
tens inspe lningskva litet, men den tillgängliga ener
gipotentia len räcke r inte fö r en 4 t ill l-reduktion i 
spelhastighet för sa mma ljudkva litet. 

Härmed ha r vi a lltså koncentre rat täckt in 35 å rs 
utveckling, och fig 5 repre entera r va r vi stå r i dag . 
De förbä ttringa r som gjorts seda n 1969 bestå r 
fr ämst av deta lj fö rbä ttr inga r men ä r va ri a tioner på 
sa mma tema . 

Framkomliga vägar 
mot ny bandteknologi 

Vart är vi då på väg ? 
En av de väga r man ka n gå ä r vida reutveck li ngen 

av den kobolt-modifierade j ä rnox iden. 
Det anses f n a tt, fas tä n det kan tänkas va ra 

möj ligt att öka oxidma te ri a lets rema nens, det ä r 
tvivela ktigt om en väsent lig ö kning ka n ås tadkom
mas med bibehå ll ande av sta biliteten. Vad som 
emell ertid kan göras ä r a tt öka koe rciviteten genom 
att ma n helt utn yttj a r möj li gheterna vid kobolt
modifi er ing . Fig 6 vi sa r omfa ttningen av denna 
potenti a l, j ämfört med vad ma n ka n uppnå i dag. 

Vad som här visas i princ ip ä r möj lig heten a tt öka 
koerciviteten upp ti ll och öve r I 000 Örsted . Den 
stö rre kurva n visa r såda nt ma teri a l, bes tående av 
koboltmodifierad j ä rnoxid . 

Denna typ av ma teri a l ä r reda n i användning för 
vissa typer av video inspe lning. Såvitt förf vet 
a nvänds inte någonsta ns ba nd med så hög koercivi
tet för ljudinspelning, trots att det ä r tekni skt 
möjligt a tt tillverka ba ndmas kiner fö r såda na ba nd . 

Ma n kan tä nka sig a tt a nvä ndningen av denna 
ba nd ty p skulle möjliggöra e n ytterl igare minskn ing 
av både ba ndhas tighet och spå rvidd . 

Som nä mnts finn s det en grä ns fö r hur lå ngt ma n 
kan gå i ökning av rema nensen vid anvä ndning av 
oxidmateri a l. För a tt ås tadkomma ytte rli ga re fö r
bä ttri ngar mås te man då gå a ndra väga r, och det är 
då logiskt a tt prova pig ment av rena meta ll er -
vi lka vi vet ger den önskade, högre rema nensen . 3 M 
ha r ett sta rkt akti vt progra m för utveckli ng av 
såda na inspelningsma teri a l, som ju reda n lå tit ta la 
om sig experimente ll t. . 

Fig 7 visa r den dra ma ti ska fö rbä tt ring ma n ka n 
åstadkomma med finm eta ll -teknik , jä mfört med 
läget i dag, och även i j äm före lse med möjl igheterna 
hos koboltmodifi erad j ä rnox id . Kurva n represente
ra r 3M :s experimentell a ma teria l METAFI E IV, 
som bestå r av meta ll pa rtik la r i stä llet för ox id . 

Som synes ha r yta n i a ndra kvadranten öka t med 
faktorn 2 över yta n för I OOO-Ö rs ted-ma teri a let och 
med faktorn 4 över dagens högenergima te ri a l. 

Fig 8 visa r slutli gen en jäm fö relse mell a n hur det 
hel a sta rtade och va rt vi med i dag kä nd teknologi 
kan nå. 

Digitaltekniken eller 
den analoga tekniken? 

Hela denna utveckling om fa tta r endast den 
a na loga inspelningstekniken. u kommer j u den 
digitala tekni ken, som med a ndra metode r även den 
åstadkommer en d ra ma t isk fö rbätt ring . Vi lken av 
dessa två utveckl ings li nje r som komme r att få 
övertaget ä r f n omöjli gt att förutspå. Sa nnoli kt ka n 
dc komma a tt sa mex istera och a nvä nd as inom oli ka 
anvä ndningsområden, så a tt t ex den digita la tekni 
ken kommer a tt fö rhä rska på studiosida n och den 
a na loga i hemmen. Men det ä r som sagt svårt a tt 
sia, speciellt om fr a mtiden ... 

15 ...... Digital termometer 

O°C och 100°e. Me ll a n dessa två vä rden fi ck vi en 
tempera tu rdrift på O, 1- 0,2°C och en max ima l 
avv ikelse i förhå ll a nde t ill la b-termomete rn av ca 
o,re. 

Inka ps lingen av givaren (tra nsistorn ell er dioden) 
ä r nog det svå raste. I må nga fa ll vill ma n j u ha en 
sna bb indike ring av tempera turä ndringen och då få r 
giva ren inte ha fö r stor maSsa. En till ä mpning som 
kräve r sna bb reg istrering ä r t ex en frostva rna re fö r 
bilen. Vi redov isa r ifig 3 någ ra olika inka pslingstek
niker. 

CMOS-kretsa r 
monteras va rsamt 

Sjä lva monteringen bör ej vå ll a någ ra problem. 
Ma n börja r med de överbryggninga r som finn s 
ma rke rade (g lö m ej att det finn s en på ba ksida n) . 
Dä reft er löder ma n in IC-socklar , motstå nd , trim
potentiometra r och kondensa torer. I slu ts ked et 
monteras IC3 oc h dioder na. G iva ren a ns luts enligt 
fig 4. 

Nu mo nteras sifferindika torerna i s ina hå ll a re. 
Vid inmontering av kretsa rna ( IC I, IC 4) bör stor 
försikti ghet ia ktras, eftersom C MOS-kretsa rna ä r 
kä ns li ga för sta ti sk elektricitet. Lä mpligt ka n då 
va ra a tt göra denna montering vid di skbä nken. 

Kontroll era till sist a tt a ll a benen hos kretsa rna 
och sifferi ndika torn sitter i sina respekti ve hå l 
(speciellt gä ll er det IC I som ha r 40 ben) . Kontrol
lera a tt inga " lödloppor" me ll a n ledninga rn a ell er 
ka llödninga r förekommer och a tt dioder , kretsa r 
och kondensa torer ä r rättvända. Unde rsök äve n a tt 
a ll a överbrygg ninga r ä r utförda. 

Tempera turka librering 
vid O°C och 100°C 

ä r man gjort dessa åtgä rde r ä r det dags a tt 
a nsluta 5 V ( ± 0,5 V). O m ma n nu ut fört a llt rikt igt 
få r man en sifferpresenta t ion på indi ka torn . Ma n 
gör ka libreringen vid O°C med Rg och vid 100°C 
med R 2 (denna ka lib rering gör ma n två gå nge r) . 
Vä nta någ ra minuter till s giva rens tempera tur ha r 
sta bili sera t sig. ( Ma n gör ka libreringen mot en 
la b-termometer elle r d yl) . 

Fö r a tt underl ä tta ka librerin gen ka n ma n stä ll a in 
R2 på ca 2 10m V (refe rera nde till "common" ). 
Instrumentet bör va ra högohmigt (d igi ta lvo ltm e
te r). Vid tempera turer kring + 80 - 90°C få r ma n 
räkn a med en större fe lma rgina l p g a te rmi ska 
effekter ( instrumentets digital a ska la st räcke r s ig 
till I 99,9°C) . 

Byte av giva re 
krä ver ny kalibrering 

Ma n ka n byta ut en g iva re (diod eller tra ns isto r) , 
om den inte ha r exakt sa mma fra mspä nnings fa ll 
som den inka librerade. Vid försöken ha r vi a nvänt 
skä rmad ka bel upp till 5 - 6 m, längre ka bel bör 
äve n ku nna a nvä ndas . 

Termometern kan byggas in va lfrit t. I fig se r vi 
den inmonterad i en OKW-I åda ( Elit nr 9409//4 ). 
Dä r fi nns äve n en ba tteri kassett fö r t ex NiCa ba tte
ri et. 

Kretsko rtet monte ras med rödfiltret som medfö l
jer byggsa tsen (l åda ka n bes tä ll as ex tra). Då 
utrymmet ä r rela ti vt begränsa t måste ma n ha 
lågprofil sockl a r och komponente r som ha r låg 
·' inbygg nadshöjd". Vid drift med I ,5 V to rr ba tteri 
måste ma n lägga en d iod i serie med matningsspän
ningen (max 5,5 V till kretsen), se fig 5. 

De som önska r la borera med vo ltmete rkretsen 
ka n även köpa denna sepa ra t , se kompo nentförteek
ningen. 

Instrumentet ha r som nä mnts må nga till ämp
ningsområden. Ska ll man a nvä nda det som febe rter
mometer bör det ka libre ras så a tt det sta nna r kring 
3re. Avvike lsen bör då va ra mindre än de O, I ° c 
som ma n få r vid tidigare näm nda ka li brering,förfa
ra nde. 
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BY91 själv 

För den entusiastiske 
bembyggaren av Hi fi: 

Atta nya, kritiskt utvalda 

~ l ett högtalarsystem med mitt
bas (hornhögtalare) och sidosy
stem för mellanregister och 
diskant kan man uppnå mycket 
goda resultat till rimliga kost
nader. 
~ l RT nr 4 beskrev vi bakgrun
den till en serie nya sidosystem, 
med deras olika egenskaper och 
prestanda. sidohögtalare för 3 0-
~ l föreliggande avsnitt publice
rar vi mätresultat jämte rit
ningar på lådorna. system med mittbaskanal- del 2 

•• I RT 1978 nr 4 inledde vi med en första 
presentation av de framtagna sidohögtalarna och i 
detta nummer följer dc praktiska detaljerna kring 
högtalarna . Gemensamt för de åtta nya systemen tir 
att Sinus 5" bredbandelement används i basen (eller 
egentligen det lägre mellanregistrct) från 150 Hz 
och uppåt till strax över I 000 Hz. I de mindre 
systemen används två baselemcnt i varje låda av 
typen FQ 5296 VX eller FQ 5294FX. För att 
optimera lådornas volym och dämpning fl>r respek
tive baselement med avseende på frekvensgång och 
transientegcnskaper har systemen beräknats efter 
Q-värdesmetoden och har senare även uppmtitts i 
samarbete med Bjarne Bäcksträm vid Kå-8e i 
Tibro. Baslådans volym för de små sidosystemen 
med td basar - FQ 5296VX - har således 
beräknats till ca 15 liter. men har sedan modifierats 
så. att volymen har ökats med ca 30 'fr för att man 
skall kunna öka dampningen av lådan. 

Detta har lett till en betydligt bättre utdämpning 
av stående vågor i lådan och en jämnare frekvens
gång i övre registret utan att någon annan parame
ter nämn"ärt har förändrats i negativ riktning. 
Resultatet blev en effektiv lådvolym av 21 liter och 
dampning bestående av 400 g Acusto-Q jämnt 
fördelad i lådan. 

Tillika visade sig den valda volymen om 21 liter 
vara lagom även för två FQ 5294FX dock med den 
skillnaden att 500 g Acusto-Q användes för dämp
ning av lådan . 

• På samma sätt beräknades volymen för den stora 
lådan till ~g liter och mängden Acusto-Q till 600 g 
för det alternativ då fyra FQ 5294FX använts. resp 
500 g Acusto-Q då fyra FQ5296VX brukas. Fig 1 
- 3 "isar den uppmätta frekvensgången för 
nämnda kombinationer av lådor. element och dämp
material. Observera att kurvorna är upptagna med 
närfältsmätning. Ovanför ca 1.5 kHz finns därför 
en viss onoggrannhet som ökar med frekvensen p g a 
mikrofonplacering o s v. Å andra sidan lir frekvens
gången med tanke på elementets användningsom
råde ej intressant ovanför 2 kHz. 

I fig 1 och ! där frekvensgången visas för det lilla 
systemet med två FQ5296 VX resp det stora 
systemet med fyra FQ5296 VX kan man ovanför 
250 Hz klart skönja en fallande frekvensgång . Detta 
beror till största delen på akustisk kortslutning 
mellan dementen i lådan . Fenomenet motverkas 
genom all en bit spånplatta (125 X 150 mm) limmas 
inuti ladan . På baffel/botten mitt emellan basele
menten lxh på det stora systemet monterades på 
samma siilt spånplattebitar i kors mellan elementen : 
se fig -' och 6. 

Den så resulterande frekvensgången visade sig bli 

Av LARS MURBECK 
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Fig /. Ljlldtryckslalrvaför 2 eleme"t typ FQ 5296J1X (Si"lls) i e" 2I liters låda dämpad 
med 400 g AC/HlSta-Q 
Fill 2. Ljlldtryckskurva för 4 eleme"t FQ521J6J1X i e" 28 I dlimpad låda med 500 Il ACOIIsto-Q. 

oj 

j 
- - ~ 

Fig 3. Ljlldtrychklln'u" pa bilde" svarar mot 2 eleme"t FQ 5294 FX i e" 21 I låda dlimpad med .'WO g 
AcolIsto-Q. Ugg mlirke till att kurva" blivit rak.re tack vare de" extra träplatta" mella" eleme"te" ~ 
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Nakamichis 
svarta lådor. 

Gör nästan vilken hifi-anläggning som 
helst ännu bättre och mångsidigare. 
En efterlängtad serie tillbehör som skapats för att eliminera alla an
passningsproblem mellan olika enheter i en hifi-anläggning. Egent
ligen är de mycket mer än bara tillbehör, många anser att de är lika 
viktiga som huvud komponenterna i en anläggning . 

Nakamichis svarta lådor är anpassbara till praktiskt taget alla nor
mala hifi-komponenter. Serien består av: 

PS-100. Universell nätdel som driver alla andra enheter. 
SF-100. Subsonic-filter som tar bort lågfrekvent ljud, som t. ex. 

rumble. SF-100 kan också höja basen +5 dB vid 30 Hz. 
LA-100. Rak förstärkare som förstärker insignalen O, +6, +12 

eller +18 dB. Speciellt lämplig vid matchningsproblem mellan t.ex. 
rörbestyckad förtörstärkare och transistoriserat slutsteg . 

BA-150. Bryggkopplingsadapter för hopkoppling av två effektför
stärkare. Ger mer än dubbel uteffekt. 

MB-150. Förtörtörstärkare för pickuper med rörlig spole. Varierbar 
förstärkning 22 eller 38 dB. . 

EC-100. Faslinjärt elektroniskt delningsfilter med nivåkontroller. 
Valbara delningsfrekvenser från 66 Hz till 7,4 kHz i 29 steg. Filtrets 
branthet 12 dB/oktav. 

MX-100. Mikrofonmixer för tre mikrofoner, med separata nivå
kontroller för varje ingång. 

Fyll i och sänd in kupongen så får du broschyr om Nakamichis 
svarta lådor. Där kan du läsa mer om hur du kan få ut mer av din 
hifi-anläggning. 

NAKAMICHI 
Generalagent: Elfa Radio & Television AB, 17117 Solna 
8 MEDLEM AV SVENSKA Hi Fi INSTITUTET 

.--------------, 
Till Elfa Radio & Television AB, 17117 Solna. 

Jag vill veta mer om Nakamichis svarta lådor. Sänd broschyr! 

Namn ______ ____________ _ 

I 
I 

Adress _ ___ _ _ _ _ __________ ~ 
<D 

~ostadress-----------------~ 
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Det bästa med Pioneer 
På utsidan liknar de flesta skiv
spelare varandra. Kosta på dig 
tre minuter och ta en extra titt 
på insidan så förstår du bättre 
varför Pioneers nya PL-SI8 
inte är en av många i skiv
spelarhögen. Du kommer att 
inse varför konventionella 
kvalitetsmått som distorsion. 

I STÄLLET FÖR ATT ,\IOTORN HÄ '>:GER I FJÄDRAR. 
SITTER PIONEFRS FÖRANKRAD sA VIBRATION INTE K A'>: pAV ERKA ~1 t!SJKF'I. 

akustisk åte rkoppling och rumble praktiskt taget är ett 
passerat stadium i Pioneers utveckling. 

De flesta kan göra en tonarm utan att tänka. 
Det finns tonarmar som är monterade på pianotråd. 
Eller på en billig plasthylsa. 
Pioneers nya tonarm är utba
lanserad på en precisions
tillverkad stålstång med 
två separata kullager. Vart 
tog vibrationerna vägen? 

Vi mätte , vi jämförde 
och vi mätte igen. Full
ständigt stabilt! - Och 
dessutom fick vi ~ram en 
automatik med ett absolut 
minimum av rörliga delar. 
Vår nyutvecklade automa
tik belastar motorn hårfint. 
och den är fruktansvärt 
tillförIi tlig. 

Ett pickupskal i plast 

, ' 

SOMLIGA TO ARl\IA R I-tÅNGER 
pA EN PI A , OTRAD SOM KAN VIBR ERA. 
DÄRFÖR BALANSERAR PIONEERS 
pA EN STALSTANG MED K UllAGER. 

V ISS A LITAR 
pA .\ KULOR I 
TONARMS
LAGRET. 
PIONEERS 
RÖR SIG MED 
34 K ULO R . < . .,.,.,.-

duger åt de flesta tonarmar. Ett sånt skal på Pioneer PL-518 
skulle dra ner kvaliten på hela tonarmen. Tester har visat 
att plast ger resonanser för frekvenser mellan 75 - 300 Hz. 

KLENA PICKUPSKAL 
I PL.AST El.LER l\IETALL 
KAN ORSAKA DISTORSION. 
PIONEERS Ä R I GLASFIBER. 
DET ElIl\IlNERAR ALLA 
RESONANSER ÖVER 75 H Z. 

Glasfiber däremot. eliminerar 
all resonans för frekvenser över 
7 5Hz. Våra pickupskal är gjorda 
av glasfiber. 

Nålen är det enda som 
vibrerar i våra nya tonarmar. 
Därför släpper tonarmen endast 
igenom musiken. Musiken och 
ingenting annat än musiken. 

VAR CENTRUMPINNE ÄR 8f.1 STÖRRE 
FÖR ATT SKIVORNA ALLTID 
SKA VARA PERFEKT CENTRERADE. 
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§jälva ve~~_t_bygg~r på rp~~siv precision. 
De flesta skivspelare är uppbyggda på ett ihåligt skal av 
plast. Eller värre. på en metallyta prydligt gömd under 
någon slags träimitation . Det ser snyggt ut , inger förtro 
de. Förtroende som visar sig vara lika ihåligt som lådan. 
Det upptäcker man lättast genom att dra på volymen lit( 
extra. Resultatet kallas akustisk återkoppling. Pioneer 
bygger på massivt trä , så spela så högt du vill. 8 kg trä 
dämpar alla tendenser till vibrationer och rundgång. 

Även hopfogningssättet. med hjälp av lim. är 
uträknat i detalj. Det här limmet 
hjälper nämligen till att 
dämpa vib
rationer. Så när 
du lyssnar på 
skivan, är det den 
du hör. ingenting annat. 

.. lÄl\IFÖR 8 KG 
KO~IPAKT TRÄ MED EN PLASTU 
SOM BYGGER pA TOMRUM. 
VAR FRODAS VIBRA T10NERNA? 

Det händer i fötterna. 
I stället för klena påskruvade plastben . vi lar Pioneer på 
stora fjädrade gu mmifötter. Så vibrationerna i golvet nå 
ald rig skivtallriken. De "äts upp" i fötterna. Inte många 
fötter har förmågan att ta bort akustisk återkoppling. 

Skruva på så väggarna skakar så hör du undantage 
Från Pioneer hör du bara skivan. 

DET FINNS FORTFARA, DE SKIVSPELA RE SOM STAR pA PLASTBEN . 
PIONEER HAR EN MASSIV FJÄDER·GUMl\IIFOT 
SOl\! OCKsA MINSKAR RISK EN FÖR AK USTISK ATERKOPPlING. 

Små finesser med stor betydelse. 
Alla skivor är inte helt platta. Det problemet har vi rätt ~ 
till genom att göra gummimattan en aning konkav. Ski, 
tallriken har vi gjort ovanligt stor och extra tung. Det gt 
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• elare hör du inte. 
518 

det lättare att hålla den 
perfekta hastigheten konstant. 
med mindre påfrestning för 
motorn. 

Till och med centrum
pinnen, "denna enkla lilla 
detalj på en skivspelare:' har 
vi nyutvecklat. Den är 8J..L 
större än normalt och ser 
till att skivan alltid ligger exakt centrerad. 
Och i stället för tunna häftklamrar. med risk för glapp. 
använder vi solida aluminiumskruvar för att försegla bas
plattan i lådan. 

MINDRE, KONVENTIONElLA 

fl 
SKIVTALLRIKAR, HALLER 

r- INTE HASTIGHETEN 
.-.. ---------...., LIKA BRA SO~I 

EN STÖRRE OCH TYNGRE 

VANLIGA GUMMIMATTOR 

r. ~ ÄR HELT PLANA. PIONEERS 
I ' ÄR KONKAV FÖR ATT 

......... ------' - KOMPENSERA BUCKJ.lGA 
SKIVOR. 

Ett signal till brusförhållande på minst 73 dB. ett 
högsta svaj på 0 ,05 '10 ... Tusentals små och stora detaljer 
leder fram till en skivspelare som du knappast kommer 
att finna en ersättare för. Speciellt inte om du plockar 
isär konkurrenternas. som vi har gjort.. 

VANLIGA HÄFTKLA~IRAR LOSSNAR LÄTT. 
DÄRFÖR HAR PIONEER FÖRSEGLAT BASPLATTA N I LADA>" 
MED ALU~!INJUMSKRUVAR. 

) 

Våra nya skivspelare är inget hastverk. . 
Vi har gjort dom för att dom ska hålla längre. Vi har alltid 
tillverkat hifi på ett sätt som gör ~tt det håller. Vi är så 
säkra på vår sak att vi ger dig 5 år 'tta ett fel. Med 
varje ny skivspelare följer en 
check. Den ger dig rätt att en g$ng i 
5 år efter köpet lämna in appara~& 
teknisk test och genomgång. Uppfyller 
den då inte de värden som gällde vi köpet. 
får du den gratis justerad. Ta det som ett 
kvitto på Pioneers överlägsna kvalite. 

O.DPIONEER 
Håller lika bra som det låter. 

PIO:-< EE R ELECTRO:-< I C SVE:-<S K A A B.LI.! ~l AVÄGE:-< 6. 10·160 STOCKHOLM . TEl. 08·2 31 2 5U. 
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Fig 4, /mpedanskun'afor aj 2 element FQ 5296 VX/8 ohm. parallellkopplade 
med och utan konjugatlänk. h) for 2 st FQ 5294 FX/ 8 ohm parallellkopplade 
med och utan konjugatlänk. cJ impedanskurvafor 2 st FQ 5296 VX/8 ohm 

seriekopplade med 15 ohm motstånd parallellt över anslutningarna, med 
och utan konjugatlänk. dJ impedansklIrva for 4 st FQ 5296 VX/ 4 ohm 
seriekopplade med och utan ktlnjllgatlänk, 

--
<O 00 '00 311 130 'KH~·5 r ',' .. "5 250 100 • 4 

50 '00 200 400 100 ',. 3,15 

rakare uppåt i frekvens och kan i det närmaste anses 
vara ideal. Dcn uppmlilla kurvan för två FQ 
5294FX i d~n lilla lådan får bårlifta dwa (,;ej/g 3) 

och får ,i\'~n repr~,;cnt era de öHiga altcrnativcn 
med ba, · uch l :i dkombination~r då de uppvi,;a r en i 
det n ,i rl11 ,"t~ id~nti,;k freh~n,;gång . Impcdan,;kur
vorna m~d och utan konjugatlänk för de olika 
alternativen av basar i de olika lådorna vi,;as i j/g 4 
a-d. 
Lilla lådan 
är 33 liter stor 
Den lilla högta la ri ådan i fig -' iir uppbyggd av 19 
mm spånplalla . des,; brulIO\'olym ii r 33 liter oeh som 

Tabell över kostnad för systemen: 

'7.S 

s 

a 
5 ,o .0 

o l '. 40 00 180 315 

. ,3 12,5 125 250 

'00 50 '00 

tidigare nämnts är nellovolymen 21 liter. De olika 
delarna limmas och spikas (eller skruvas) tillsa m
man,; ,,;å all man får en ab,;olut liit låda : något ,;om 
är mycket I'iktigt. Framförallt bör man sörja för all 
få ab,;olut tUll mellan elementen och batTeln , En 
liten otät hct i sy,;temet inneblir all Q-viirdet snabbt 
försämras . I'arv id bl a transientåtergivningen oeh 
frekvensgången blir lidande , 

A nvänd fönstertätningslist eller silikongummi all 
täta med, 

Tjockare spånplatta 
i stora lådan 
Den stora lådan - fig 6 - är uppbyggd av 22 mm 

lKH~2a l 2 2,5 l • 5 
130 

500 
400 000 ',. 3,15 

10 20 
• l .. 

1,3 12,5 

s 

o 
w ., 

spå nplalla och ha r en brullovolym på 85 liter. 
Lådan för basen har, som tidigare nämnts. en 
nellovolym på 28 liter . vilken har åstadkommits 
med en mcllanviigg i lådan. Väggen måste Hitas helt 
mot öv riga segment. Den övriga delen av lådan 
rymmer all tså enbart mella nregister och diskantele
ment. oeh det föreligger inget krav på all den skall 
vara Hit. 

Diiremot bör håligheten dUmpas med t ex Acu
sto-Q. I prototyperna anvUnds ca 500 g för all den 
inte skall tjänstgöra som resonanslåda . 

För all få minimalt djup i lådan har hål tagits i 
bakstycket för all mellanregisterhornet skall kunna 

Element. delningsfilter, lådor och öHiga tillbehör kan köpas från 
l '-66 Elektronik AB. Götcborg , Telefon till butiken på Va llgata n 5: 

03 / / /1 79 90, till kontor och order: 031/29 3385. 
Samtliga priser Ur inkl moms. men exkl frakt. 

ISOPHON- HOJ..:LTONE- GAMMA-

Elementsa ts med 2 resp ~ element 
FQ 5296VX och .-\CUSIO-Q, tUtnings
list. erforderliga skruI'ar. tcrminal. 
skyddsgalkr för 5' bas 

Dito med ~ resp ~ element 
FQ 529~F\: 

*Delningsfilter med konjugatlänkar 
enligt text 

*"il·å kontroll. med erforderliga 
motstånd cnligt fig i tcxt 

*Konjugatllinkar för akti l'a fi lter 
Håltagcn. gcrad lada i målnings
klar sp3nplatta. I' iin't~r·höger
utförand e 

Barnar, hå ltagna enligt ritning, 
vä nster-höger-u t föra nde 

system 

772:-

9~2 : -

170:-

50: -

20:-

I~O : -

·Priserna gä ller enbart vid köp al' ckmcntsats. 

system system I 

513 : - 853 : -

683: - 1023 : -

170: -

50:- 50: -

20: - 20: -

1~0 : - 1-10: -

~5 : -

.J BL-system I säljs genom å terför,;äljarc a l' J BL-element. Låda . ,;kumphtstfront. 
filter (kondensatorer). element och dämpmaterial kostar 2100:- . 
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CORAL
system 

I 123: -

I 293: -

170: -

50:-

15: -

I~O : -

45 : -

RCF
system 

980: -

150:-

170:-

50: -

20: -

I~O : -

45:-

SI!\LS
system 

~07 : -

170:-

50:-

20: -

I ~O:-

45:-

JBL
system II 

3 9~1:-

4281 : -

210:-

50:-

20:-

2~5 : -

95: -

CORAL
system II 

387 1: -

~ 211 : -

210:-

50: -

20: -

245:-

95 : -

För filtret enligt RT 1977 /Jr II tillkommer 100: -. Då detta används bör man 
ta upp basrel1cxöppningen 90 cm' på fronten, samt förse diskantelementet med 
spridare (JBL eller Isophon) . 



Fig 5. Här visal' hur man monterar 
en platta mellan "baselementen"for 
att forhindra akustisk kortslutning 
mellan dem. 

Fig 6. Ur denna skiss framgar hur 
plattorna monteras i den l'fOra lådan 
for att forhindra akustisk kom'lutning 
mellan elementen samt en skiljevägg 
mellan bas- och mellanregisteriådorna. ~ 

monteras bakifrån i lådan och magnetsystemet på 
högtalarens drivsystem kommer då kant i kant med 
lådans bakstycke, 

I figurerna ser man också de bitar som skall 
förhindra den akustiska kortslutningen mellan ele
menten , Dessa delar ger dessutom en uppstyvning 
av baffeln mut med," ii ngning , Eventuc llt kan även 
bakstycke och sidor försliirkas med pålimmade 
trälister för all förhindra allt för stora medsväng
ande ytor. 

Prototypiådorna tillverkades i spånplalla med 
45 ° geradc sammanfogningar och infriist bak
stycke. Lt förandet gör all inga råkanter på spån
plallan blir synliga så all man slipper spacklingsar
bete. Dessutom används s k "hobbyplalla" med helt 
slät plastbehandlad yta. va rför enbart en läll 
bryt ning al' kanterna med sandpapper före målning 
är nödviindig, Lådorna rullmålas Himpligen med 
svart laekfärg al' typ siden mall Serva lack, En för 
lackfärg avsedd mohairrulle finns i viilsorterade 
färgaffärer . Det ger nästan lika bra resultat som 
sprutlackering, 

Eftersom Oera av systemen har en spridningslins 
för diskan t- eller mellanregisterhornet kan det vara 
problematiskt all använda någon form al' front 
framför elementen, En lösning a\' problemet går ut 
på all frnntcn klistras på en ram al' trä eller masonit 
på vilken distansklossar limmas i hörnen , Dessa 
tillsammans med baffeln förses mcd kardborre
band. I'ilkct gur all fronten kan fästas I'id baffeln på 
lagom distans för all därunder dölja spridningslin
sen, 

Man kan dock påstå all a lla elementen har en så 
god finish all de ej skämmer högtalaren om den 
används utan front. Flertalet element har dessutom 
någon form av skyddsgaller eller lins som skyddar 
för yllre åverkan . Argumentcn all unl'linda en 
skyddande frontpanel faller dlirför bort. För 5"' -ba
sarna. Sinus mellanregisterhögtalare samt Isophons 
mcllanregisterhorn har U 66 tagit fram speciella 
skyddsgaller. Då högtalariådan används utan front 
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Fig 7. Ritningen visar håltagningen i bakstycket i lådorna for 
de "professionella" systemen. De rektangulära hålen (85 X 60 
mm) är till for en eventuell ans/utningspanel for inkoppling m' 
kablarna. (Marknads fors al' t ex Frekvensia). 

Konjugatlänk 
bör finnas med 
För alt kompen,era för högtalarna, induktans 
lägger man delta nät öl'cr clementklämmorna, 
Nätet kallas konjugutliink, Resultatet blir en 
jämnarc impedanskurl'a. ,0111 framgår i arti
kelns figurer . Nätet bör användas både vid 
passiva och aktiva delningsfil ter. 

kan det vara dekorativt alt fanera hela lådan i något 
ädclträfaner som elt alternativ till lackerade lådor. 
All fancra själl' Ur inte så sl'årt ,o111 man förcställer 
sig, För alt limma fast faneret (som bör I'a ra 1.5 
mm tjockt) kan man anl'ända vanligt kontaktlim, 

De passi>a filtren 
är al 3:e ordningen 
De passil'a delningsfiltren är samtliga al' 3:e ord
ningcn (IS dB /oktav) mcd BUlterllorth-karakteris
tik , Alt denna lösn ing har valts beror på alt diskant
och mellanrcgisterelementen inte låter bra vid en 

för låg delningsfrekvens 'eller för låg dämpnings
branthet samt all basen p g a moduleringseffekter 
ej bör arbeta fur långt ner i frehens, Dc"utom får 
man en hugre effekllålighet. 

Samtliga ,~,tem är delade neråt mot centerkana
len vid ca IIiO Hl för a ll I'ara an pas,ade mot den 
"Bass-D ril'cr" som beskrel's i RT 1975 lir lO och i 
Bygg ,jäll' Ljudteknik. Här har dock några konst
grepp I'id dimensioneringen al' filtret I',trit nödvän
diga. eftersom baslådan i sig falle r ea I ~ dB/ oktav 
under ca 140 Hz samt all resonansfrekvensen för 
baselementen ligger vid ea 100 Hz. 

- Om " Bass- Driver" anvä nds skall de kondensa
torer som utgör passil't filter i denna slopas och 
ersällas med en uI'erb~gling. eftersom hugpassfiltret 
som presentera, h,ir ,i r "skriidda rs~ Il" lur ,idohög
talarna , 

Skillnader i ,erkningsgrad 
utjämnas med dämpsatser 
Elementens inbördes ve rkningsgrader utprovades 
med hjälp av elektroniska delningsfilter. och efter 
det all hänsyn tagits till förluster i de passil'a filtren 
konstruerades dlimpsatscr till rcspektil'c clemcnt. I 
presentationen al' delningsfiltren till röp system 
redovisas inte enbart den aktuella dUl11pningen -
märkt "O dB" - utan I11cllanregister och di,kantele
menten har försells med en stegad dämpsats med ca 
2 dB steg. 

Denna rekommenderas på det varmaste. eftersom 
man med den kan korrigera frekvensgången med 
avseende på Iyssningsrummcts akustik , Elt antal 
"L-pads" - konstantimpedanspotentiol11ctrar -
som finns i handeln och som är al'sedda som 
dämpsatser i filter. testades men uteslöts pa grund 
av deras dåliga noggrannhet: impedansen kunde 
var iera mellan 5 och II ohm över varl'et då de var 
belastade med 8 ohm resisti"t. Dessutom kunde 
exemplaren sins emellan ha stor spridning , Var och 
en kan inse I'ad som hiinder med filtren när 
belastningsimpedansen varierar på delta sä tt. En....... 4 
annan nackdel är all den nominella impedansen är l1li"""" 
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Bygg själv 

System 1 
"Isophon" 

Systemet kan antingen förses med pas
siva filter enl schema eller så matas 
elementen frå n separata förstärkare, fö
regångna av aktiva filter. Vid det senare 
alternativet bör man använda fö ljande 
konjugatlänkar för att förstärkaren skall 
arbeta mot konstant impedans: 
~ 2 parallella FQ 5294 FX kräver 12 ~F 
i serie med 3,9 ohm , kopplat över högta
larklämmorna . 
~ 2 parallella FQ 5296 VX kräver 6 ~F i 
serie med 6,8 ohm över högtala rkläm
morna . 
~ Elementet KM 13/ 150 skall över kläm
morna ha 4 ~F i serie med 6,8 ohm. 

150 315 530 1.25 2 2 .5 l' 5 

125 250 500 1KHz l 4 

100 200 400 800 1.6 3 ,15 

150 315 630 1.25 2 2 ,5 l 5 
125 250 500 1KHz l 4 

100 200 400 800 1. 6 3 ,15 

~. o", F • 

42 RADIO & TELEVISION - NR 6/7 - 1978 

Rekommenderade delningsfrekvenser: 
(Vid 3:e ordningens filter) 150-1 80 Hz, 
1000 -1 500 Hz och 4000 - 5000 Hz. 
Högtalarelement: 
2 st Sinus FQ 5296 VX/8 ohm (alt A) 
eller 
2 st Sinus FQ 5294 FX/8 ohm (a lt B) 
I st Isophon KM 12/ 150/4 ohm 
I st Isophon DKT11/C8 
l st Akustisk lins 
400 g (a lt A) el ler 500 g (a lt B) 
Acousto-Q 
Data: 
Känslighet I W / I m 
R esulterande impedans 
Nettovoly m 

ca 91 dB 
3,5 ohm 

ca 21 I 

-8 

6 ,3 

8 

6 .3 

20 

15 

lO 

S 

o .. 
1'\ 

10 .::20 

.L 16 
12 ,5 

7,5 

5 

2.5 

o .. ,., 
10 20 

.l.. 16 
12 ,5 

I J I I + 
tp" J-.N O-

~ 

Ovan: Visu-Lher (Se RT 1977, nr Il ) Har använts for registrering av 
frekvensgången. Den är som synes fa llande i översta diskanten. 
Vänster: ImpedansklIrva for DKT Il (ö ,'erst) och KM 13/ 150. Den senare 
är visad med och utan konjugatlänk 
Vänster nederst: Kopplingsschema for delnings filtret. Kondensatorer utmärkta 
med en punkt bör vara av polyestertyp. Resistansvärdena vid drosslarna avser 
deras likströmsresistans. 
Nederst, till höger: Håltagning av baffeln. Observera att de två 52 mm hålen 
endast skall tas upp om lådan skall forses med nivåkontroller. Lådorna 
tillverkas lämpligen i höger/ vänsterutforande. 



.38 och 19 cm/s, 
2-spårssystem, pI:offs-N AB-adapter, 
relästyrd bandtransport, separata 
före-efterbandomkopplingar och 
inspelningsspärrar för höger och 
vänster kanal. Två Bias/EQ-om-

. kopplare, redigeringsspak. 
10,5" spolar. 

A-3300SX. 9,5 och 19 cm/s, 4-spårs
system. I övrigt samma förnämliga 
egenskaper som A-3300SX-2T. 

n.-."'<>'~V;:"~. 9,5 och 19 cm/s, 4-spårs
system, reläs t yrd bandtransport, 
separata före-efterbandomkopp
lingar och inspelningsspärrar för 
höger och vänster kanal förenklar 
trickinspelning. Redigeringsspak. 
Max 7" spolar. 

A-3340S. 38 och 19 cm/s, fyra helt 
separata kanaler, professionella 
NAB-adaptrar, relästyrd band
transport, fyra mixbara mik- och 
linjeingångar, fyra separata före
efterbandomkopplingar, fyra inspel
ningsspärrar, fyra simul synkom
kopplare. Två Bias/EQ-omkopplare, 
redigeringsspak. 10,5" spolar. 



Bygg själv 

System 2 
Hokutone 

Antingen använder man det passiva 
filtret enligt schemat eller så driver man 
elementen från separata slutsteg, före
gångna av filter (Aktiv filteriösning). I 
det senare fallet bör man ha konjugatlän
kar för att förstärkare n skall a rbeta mot 
konstant impedans. Länkarna skall va ra 
följande: 

~ 2 parallella FQ 5294 FX kräver 12,uF 
i serie med 3,9 ohm. 
~ 2 pa rallell a FQ 5296 VX kräver 6 ,uF 
i serie med 3,9 ohm. 
~ H M 37 skal l ha 3 IlF i serie med 12 
ohm 
~ HTI ID behöver I IlF serie med 12 
ohm 

"" 

1110 315 1130 1.25 2 ,5 
125 250 500 1KHz 2 4 

100 200 400 800 1,6 3 ,15 

1- ~ " 

1110 315 630 1.25 2 ,5 
125 250 500 1KHz 2 4 

100 200 400 800 1,6 3 ,15 
I 

t.t,,,I 

5 

5 

Konjugatnäten kopplas över elementens 
anslutningsklämmor. 

Rekommenderade delningsfrekvenser: 
(Vid 3:e ordningens filter) 150 - 180 Hz, 
1000- 1500 Hz samt 4000- 5000 Hz. 
Högtalarelement: 
2 Sinus FQ 5296 VX/8 ohm eller 
2 Sinus FQ 5294 FX/8 ohm 
I Hokutone H M 37 
I Hokutone HTI I D 
400 resp 500 g Acousto- Q beroende på 
val av baselement. 

Data: 
Känslighet I W / I m 
Resulterande impedans 
Nettovolym baslåda 

IS 

10 .-
S 

o .. .., 
10 20 

8 i 16 
6 ,3 12 ,5 

I S 

Ovan: hekvenskurvan for systemet, åskådliggjord på TV-skärm med Visu-
lo Lizer. 

Vänster: Impedanskurvafor HTlI O (överst) utan och med konjugatlänk samt 
kurvor for HM 37 enbart. med parallellkopplat 10 ohms motstånd, med och 

S- lItan konjugatlänk.. 

O 
Vänster nedan: Koppling~'schema jor delningsjiltret. Kondensatorer utmärkta 

\{ med punkt bör va/'Q av polyestertyp. Resistansvärdet efter drosslarna anger 
t'I likströmsresistansen. 

10 20 Nedan: Håltagning av blljfel. Observera de två 52 mm stora hålen. De skall 
8 i 16 tagas upp endast om lådan forses med nivåkontroller. Lådorna tillverkas 

6 ,3 12 ,5 
lämpligen i höger/ .'änsterutjörtlllde. 

(J,ll/Z!) ~.O~~ - O,s5l.. 
IO/"'"F= 1 

o,,,,,,,,,,,",,~-o .S.2. 

I (',''l ",F 

2,.... 

IS.5l. 
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Philips nya Super M 
Vill du ha ut bästa ljud ur dina skivor ska du 

ha pickuper som spårar bra. De sliter dessutom 
mindre på dina skivor som du kan spela flera 
gånger med samma fina ljud. 

Philips nya pickup-serie Super M Mark II har 
låga nåltryck, 0.75-3 g. 

Super M passar alla tonarmar med standard
fästen , så det är lätt att byta! 

GP 42211 är vår 4-kanal pickup med speciell 
slipning av diamantnålen SST (Super Sonic 

Tracking) . Den ger fin anliggning vid höga frek
venser. Nåltryck 0.75 till 1.5 g. 
GP 41211 med ell iptisk nålspets och samma låga 
nåltryck som GP 422, 0.75 till 1.5 g. 

GP 40111 Ell iptisk nålspets. Nåltryck 1.5 till 2.5 g. 
GP 400 II Sfärisk nålspets. Nåltryck 1.5 t ill 3 g. 

PHILIPS 

InformatlonstJanSl 9 
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Bygg själv 

System 3 
Gamma 
Till detta system finns som nämndes 
i texten inget framtaget passivt filter 
eftersom elementen kommer att mo
difieras . Det drivs därför lämpligen 
av aktiva filter. Följande konjugat
länkar bör läggas över elementens 
anslutningar: 
~ 2 parallella FQ 5294 VX skall ha 
12 !1F i serie med 3,9 ohm. 
~ 2 parallella FQ 5296 FX skall ha 
6 !1F i serie med 3,9 ohm. 
~ MA 5231 kräver 4 !1F i serie med 
12 ohm 
~ HA 3731 skall ha 3!1F i serie med 
10 ohm. 

2.25" 
/ 

41 ..... 
8 ohm. vi lkct omöjliggör a ll annan anv:indning på 
andra clcmcntimpcdanscr . 

Polyesterkondensatorer 
ger bästa resullat 
Delnin gsfiltrct montcras Himpligcn P'I insidan av 
bakst~ekct till lådan. innan lådan monteras . Knn
dcnsatorcr och drosslar limmas l:impligcn mcd 
snabbh:irdandc lim (cxpoxyl för att vibrationcr cj 
skall kunna uppst å. På prolOt)pCrna av filtrcn 
anv:inds så långt som möjligt mctalliseradc polycs
tcrkondcnsatorcr på upp till Ca :i0 IIF och pa"ar 
mcd andra ord fllr mcllanrcgistcr och diskant. 
Tillik:1 var sa mtliga drosslar av luftlindad t ~ p. 

fr:imst då av noggrannhctssbl. Dcssutom anv:lndcs 
grm' knppa rt råd i d rossla rna. Dcn u ppm:i 11 :1 I i k
strömsresistansen anges i scheman över resp filter 
och bör cj övc rskridas allt för m)ckct. Fftcrsom 15 
IIF :ir dct stlirsta v:irdct på pol)cstcrkondcnsat<lrcr 
som scrictillvcrkas. f::'tr man parallellkoppla Uem till 
önskat v:irdc. Pol)cstcrkondcnsatorer :ir n5got dy
rare :in vanliga bipoHira kondensatorcr. mcn då Illan 

4 6 RADIO & TELEVISION - NR 6/7 - '978 

Delni ngsfrekvenser: 
(Vid 3:c ordningens fil ter) 150-180 
Hz, 1000-1 300 Hz samt 3000-
4000 Hz. 

Högta larelement: 
2 Sinus FQ 5296 VX/8 ohm eller 
2 Sinus FQ 5294 FX/8 ohlll 
I Gamma MA 5231 
I Gamma HA 3731 
400 resp 500 g Acousto-Q 

Data: 
Känslighet I W / l m 
Resulterande impedans 
Ne((ovolym baslåda 

ca 91 dB 
4,5 ohm 

21 I 

Ol'lln: lIi;):lalal'<'II., jY<,h"<'II.,):an): .. ;m.'· här pa <'II ]'J ·-.,hiil'lII .. ;a <'II ";.1'11-1.;:1'1'. 
Vällslel': lIalll/):n;lI!: iii' ladll1ll/rolll. 

satsar åtskil liga hundralappar på högtalarelcnlcn
tcn bör man intc spara dc "tior" som utgiir 
mcrkostnadcn för att fi'l ctt funktionsma"igt riktigt 
dclningsfiltcr. Man bör oek"l sc upp mcd att intc 
montcra drosslarna för n:ira varanura d'l risk 
föreliggcr för koppling mcllan spolarna. 

Akti,a filter 
någol bällre 
Vid jamförclsc mellan aktiva och passiv:1 filter för 
drivning av högtalarclcmcntcn hör man cn viss 
skil lnad. Transicnt5tergivningen blir b:illrc mcd dc 
aktiva filtren. Skillnaden skall dock cj öve rdri v"s -
mcn vad g:illcr "proITssystcmcn" har deras clemcnt 
sr. m~ckct mcr all gc mcd ell aktivt filtcr att dctta 
verkligcn :ir motiverat. 

"" cdan följcr cn prcscntation av dc olika systcmcn 
mcd alla dc uppgiftcr som kr:ivs rllr att bygga dcm . 
Kopplingsschemat för dclningsfiltrct i (jamllla
s)stcmct har uock utcl :imnats . Scdan förra artikeln 
skrcvs har det n:imligcn fr:llnkommit fr cln den 
svcn:-.kc agell ten alt Illcllanrcgislcrck:lllcntct ge
nomgå r en modifiering och komlllcr a tt yttcrligarc 
förb:ittras . Man har :iven bekr:iftat att impcuan-

skurvan oc h rcsonansfrckvcnscn kommcr att :ind
ras . D:irför skullc dct elcmcnt som komlllcr intc 
passa uct passiva uelningsfiltcr "lin vi nu anv:int. 
Anv:indcr man aktivt delningsfiltcr spelar dCll a 
dock ingcn roll. Fn annan aspekt :ir att prouuk
tionskvantitctcr av RCF:s mcllanrcgistcrclcmcnt 
M H 98 intc :ir marknadstillg:i ngliga förr:in någon 
grl ng till höstcn. var f,)r det har ersatts av lI oukulo
nes mellanregisterdomc /I M 37. vil kcn :ir dirckt 
kompatibel mcd avsecnde ptl impcdanskurva och 
vcrkn ingsg rad inom arbctsområdct. 

Dc systcm SO l" ickc :ir sYlllmctriska på baffcln 
bör tillvcrkas i v:inster / högcr-utförandc Stl att den 
cna balTeIn blir cn spcgc lv:ind kopia av dcn andra. 

Visu-I.i/cr-bildcrna bchi)vcr kanskc cn fö rkla 
ring . Systcmcns frckvcnsg tlng har tagit s upp cn 
mctcr fr:\lnför bafrcln. Man bör intc I':ista ntlgon 
störrc vikt vid s taplarna fi)r dc I:igrc frckvenscrna . 
cftcrsom rummcts cgenskapcr och instrumcntcts 
intcgrationstidcr påverk:lr noggrannhetcn i hög 
grad. Dct yllrar sig i all dcssa stolpar " hoppar" upp 
och ned oc h lUrfiir :i r sV'lra att rcgistrcra P'I ctt foto . 
lliijningen om J dll vid X kll/ orsakas av cn svacka 
i m:itmikrofoncns frckvcnsgtlng . • 



System 4 
Coral I 
Om systemet skall anv~indas tillsammans 
med aktiva filter, bör det kompletteras med 
konjuga tlänkar över elementen för a tt 
förstärkaren skall känna konstant impe
dans: 
~ 2 parallella FQ 5294 FX skal l ha 12 J.LF 
i serie med 3,9 ohm. 
~ 2 parallella FQ 5296 VX ska ll ha 6 J.LF i 
serie med 3,9 ohm. 
~ MD4 skall ha 2 J.LF i serie med 10 ohm. 

Delningsfrekvenser: 
(Vid 3:e ordningens filter) 150- 180 Hz, 
I 000- 13000 Hz samt 4000- 5000 Hz. 

" 

HIO 315 1130 1.25 2,5 
125 250 500 1KHz 2 4 

100 200 400 800 1,11 3,15 

o 

22"..F 1 

5 

H ögta larelement: 
2 Sinus FQ 5296 VX/8 ohm eller 
2 Sinus FQ 5294 FX/8 ohm 
I Coral MD4 
1 Coral HI 
I Coral Al 602 lins 
400 resp 500 g Acousto-Q 

Data: 
Känslighet 
Resulterande impedans 
Nettovolym bas/åda 

I 

I o 

5 

10 20 
8 16 

6,3 12,5 

L, .'1/"F1 

Ovan: Frekvenskurvan fotograferad från TV-skärm via Visu-Li:er. 
Vämfl'r: Impedam'kurvaJiir (överst) M D-4 enbart, med och utan parallellkopp
ling at· 6 ohms motstånd resp konjugatlänk. Impedanskurvan for H -I är rak 
från I kH: till 20 kH:_ 
Vänster nederst: Kopplingsschema för delningsfiltret. Kondensatorer märkta 
med punkt bör ,'ara av polyestertyp. Resistansl'ärdet efter drosslarna anger 
I i kstr;;msresi stansen. 
Nedan: Håltagning al' haffel. Ohservera att de två 52 mm hillen endast skall 
tagas upp om lådan skall förses med ni,'åkontroller. Lådorna görs lämpligen 
i vänster / högerutforande. 

1:2"..,1 
(,00g22) 3.0 ",11·O . .,.n. O ,S..,H·O,?'51. O,IO..,\!· O,I.5l. ~=~ __ + __ +_~ 

:!.oo"F 
(':l "oOb) 

-44,uF 
l?U22) 

FQ52~bVX'. 

a,n 

IObO\-\i! 

6b,uF • 
("3/13:!>l 

O.23 ~"· 
o , ,~.st. 

O,os",11 
O,I.lt 

14"..F 
('0//2//2.) 
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System 5 
RCF 

Det här systemet byggs med antingen 
RCF eller Hokutone mellanregisterele
ment. Vid drivning från aktivt delnings
filter bör man använda följande konju
gatlänkar över elementen: 
~ För 2 parallella FQ 5294 FX använder 
man 12 J.lF i serie med 3,9 ohm, eller 
~ För 2 parallella FQ 5296 VX ska ll 
man ha 6 J.lF i serie med 3,9 ohm. 
~ H M 37 eller M R98 skall ha 3 ILF i 
serie med 12 ohm. 

Rekommenderade delningsfrekvenser: 
(Vid 3:e ordningens filter) ISO-180 

Hz, 1 000-1 SOO Hz samt 4 000-6 000 
Hz. 

~ 

ula 315 830 1.25 2.5 l 125 250 500 1KHz 1 2 

100 200 400 800 1,6 3,15 

o 

12'2;-.1 2.2.,....1 

4 

Bygg själv 

Element: 
2 Sinus FQ 5296 VX/8 ohm eller 
2 Sinus FQ 5294 FX/8 ohm 
1 Hokutone H M 37 eller RCF M R 98 
1 RCF TW-8 
1 Coral AL 601 lins 

400 resp SOO g ACOUS10-Q 

Data: 
Känslighet 1 W / I m ca 91 dB 
Resulterande impedans ca S ohm 
Nettovolym baslåda 21 l 
Bilderna till höger visar låda med 

Hokutone mellanregisterelement. Under 
denna ser vi RCF:s mellan- och diskant
registerelement. 

I- - r- I--

5 10 20 

8 .L 18 

6 ,3 12,5 

I s 

l o 

o 
H 
M 

O,an: Frekl'lmsgangen ,'isad ria TJ '-skärm och Visu-Li:er. 

Vänster: Impedanskunoajiir TWllmed och ulan parallellkopplil/g med 4,7 
ohm IlIOHland. Väl/He,' nedan: I\.oppling.ul·hema jijr delning~jillrel. Kondel/
~a/Orer mär!.la med Pill/kl ;!.all I'I/ru III' polye;'/erlJ'p. Resislans,'ärdel vid 
drosslarna 1I1/!:"r lik,,'lrömsresistansel/ idesslI. 

:'\I'dan: Hallagning i baJJt'ln. Oh;er,,,,," 1111 dl' (,'a 52 mm halen bara skall 
las upp om man a,'se,' att am'ända nil'l/l"'I/I/'(/lIer. Ladan görs lämpligel/ i 
räl/Her / hiiger/lljiirunde. 

('00;722) 3.0",,'" O,G,.Q. O,SI""I\.I.-O,'lJ'l 

")OOj.lF (O ",... F 
(.,',00//) (""//3,) 

1.0 '"~- 10;;'01-12 
O,23~f\' 

4';:)\01-\" 
-o:z~51 -O,\'l.SL 

O:~:'''''H-
44,«F O.oe .... ""· ~.0<F 

-O.I~5t 
(UII'Z2) o,.JL (<' ,'!4-7) 
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Bygg själv 

System 6 
Sinus 

Om systemet byggs för att anslutas till 
aktiva delningsfilter bör elementen kom
pletteras med konjugatlänkar så att för
stärkarna kommer att belastas resistivt. 
Länkarna kopplas över elementen och skall 
ha följande värden: 
~ 2 parallella FQ 5296 VX skall ha 6 1lF 
i serie med 3,9 ohm. 
~ MQ 5298 le kräver 4,7 1lF i serie med 
12 ohm. 
~ TR 2293 XX behöver I 1lF i serie med 
12 ohm. 

~ 

1110 315 630 1.25 2.5 
125 250 500 1KHz 1 2 4 

100 200 400 800 1,6 3,15 

1110 315 1130 1,25 2 ,5 
125 250 500 1KHz 2 4 

100 200 400 800 1,6 3,15 

5 

Rekommenderade delningsfrekvenser: 
(Vid filter av 3:e ordningen) ISO-180 

Hz, 700-1 000 Hz och 2 SOO-4 SOO Hz. 

Element: 
2 Sinus FQ 5296 VX/8 
I Sinus MQ 5298 ICj8 ohm 
I Sinus TR 2293 XX/8 ohm 
400 g AcoustcrQ 

Data: 
Känslighet vid I W/I m 
Resulterande impedans 
Nettovolym baslåda 

ca 88 dB 
ca 7,S ohm 

21 I 

10 
8 

6,3 

10 
8 

6 ,3 

- - I s 

20 

i 16 
12,5 

20 
i 16 

12,5 

o 
\I 
11 

5' 

la; 

o 

" .., 

J\l t'I jU ~ 

~ % ::x._ L..--:s: :x 
el> \4 o (l ~ ~ 

~ 11) o -.g 
<:.I lA (N-

Ovan: Visa-Li:er hal' am'änts tillsammans med en TV-mol/agare for denna 
presentation al' frl'kl'l'nsklln'an. 

Vänster: Jmpedansklln'ajor TR 251J2 XX ochjoI' MQ 5298 Je med och 
utan resp konjllgatJänk. 

Vänster nedan: Kopplillgsschl'ma }iiI' delninl(ljiltrl't. Kondensatorer ut
märkta med pllnkt bi;" I'a/'a m' polyestt!rtyp. Resistansvärdet lIngivet efter 
drossels ,'ärde avser likströmsresistansen. 

Nedan: Håltagning liV bajfel, Obsl'n'erll lIl/ de (I'a 52 mm hålen endast skall 
tllgas IIpp om man skall använda nh'akontroller. Ladoma tilfl'erkas lämplil(en 
i "änstl'Y / hiil(t!Yl/t}iirllndt!. 

b~,..FI 
(LO 1/.'1.) 60..,H ~ 0,8 SI-

IO,M~ 1: 
0 .1.7,",11-0.5Q. 

I"~)<F 
('OO/~7fz'l.) 

1,4 ... ~
O,Y~.i. 

2"" 
15.5l 
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System 7 
JBL Referens 
Delningsfrek venser: 
ISO Hz och 3 kH z. 

Element: 
JBL 211 0 (D208) 
J BL 075 
J BL 2308 lins el Isophon 
Dä mpma teri a l: SO mm Acousto-Q på 
låda ns sidovägga r och 100 mm Acou
sto-Q på bakväggen. 
Låda ns innermått 41 8 X 3S0 X 2S0 mm 
med 90 cm2 samma nlagd basrefl exöpp
ning. (Basreflexöppning bör endast tas 

upp om elementet 2 110 drivs med 3:e 
ordni ngens högpassfi lter.) 
(Se Bygg sjä lv Lj udtekn ik och RT 1977 
nr 10, p28.) 

Data: 
Känslighet I W / I m ca 97 dB (Enl fabr) 
Resulterande impedans 6 ohm 
Nettovoly m fö r lådan 36 I 

Figurerna vi sa r den färdiga lådan och 
impeda nskurva med och uta n konjuga t
lä nk ( 17 ,S /-lF och 6,S ohm) samt schema 
för filtret. Elementens nega tiva poler ä r 
rödmärkta. Komponentvärden i ohm, /-lF 
och mH . 

Diagram ~pef 'Of HI-Fl .ntt: wtth Tu. " K ord OR 2011 

CorreetioM necesury wMfl U$ing C-weighting fiher ledd • dB to reiKIing) 

M.asorlng Obj.: 

JJ't .. "IIO 

"'0",.«.", 

08'8: __ 
Sign.: __ 

ThirdGa_Band 
Center Frequency 

30 

20 

OHM 

'0 

Je 7 5 3 2 2 1 O O O O O O O O O O O O O O O O O O 1 2 3 5 6 9 12 

20Hz 40 80 160 315 630 1,25 2. 5 10 20kHl: 
31 ,5 63 125 250 SOO 1 kHl 4 B 16 

25 50 100 200 "DO 800 1,6 3,15 6.3 12.5 

~r···_·· ._-- -._. 
'~:"7.~~!1! 

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

Dokumentera dina mätningar 
genom att registrera resultatet 
på LEADER's nya responsre
corder. 

Reg istrerar frekvensgång på alla typer av 
Hi-Fi utrustningar 
e svaj e drift e mm 

Pris: ex. moms 10.915:-

/ , 'C rh 

100 240 

o II 

4,7 

Bygg själv 

.; I.. H 2.. 

~6 17,5 

21 1 0 
0,24 

075 

.--------------------Du kan också komplettera skrivaren med det nya stor
bi ldsoscilloskopet LBO-9S med lång efterlysning 2 .040:
ex. moms tör direktobservation. 

M .• TEIIHARDT AB -e-------------------
Hässelby Torg 10, Box 331 , 16203 Väll ingby 
Tel. Stockholm (DB) 7390050 

• • Sänd mig lEADERS katalog över Prisvärd a Kvalit etsinstrument . 

• Firma ___________________ _ 

• Namn ___________________ __ 

• Adress ___________________ _ 

•• Tel.nr _______________ --::,--_ 
RT 6 7 78 
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B själv 

System 8 
JBL II 
För det fall att aktivt filter används 
rekommenderas en konjugatlänk över 
baselementen. För 4 element Sinus FQ 
5296 VX i serie/ parallell kopplas 6,8 
ohm i serie med 10 /-tF . Alternativt 
används FQ 5294 FX med 10 ohm och IS 
/-tF. (Ett tredje alternativ ä r elementet 
JBL 2 110 med 17 ,5 /-tF - i serie med 6,5 
ohm över klämmorna - red anm.) För 
att utj ämna impedansen bör 10 ohms 
motstånd kopplas parallellt över mellan
och diskantelement. 

Rekommenderade delningsfrekvenser: 
(Vid filter av 3:e ordningen) ISO - 180 
Hz, I 300 - 2000 Hz samt 7 000 - 8000 
Hz. 

40 80 leo 315 830 
e3 125 250 500 

50 100 200 400 800 1.6 3,1 ~ 

l-

40 80 leo 315 830 
lKH

1
;25 1 

2 .5 
e3 125 250 500 2 

100 200 400 800 '.6 3,15 

Element: 
4 Sinus FQ 5296 VXj 4 ohm (vid passivt 
delningsfilter) eller 4 Sinus FQ 5294 FX/ 
8 ohm 
(Vid ak tiva delningsfilter) 
I JBL 2307 + 2410 
I JBL 2308 lins 
I JBL 077 
500 resp 600 gram Acousto-Q 

Data: 
Känslighet I W / I m 
Resulterande impedans 
Nettovolym baslåda 

4 
6 ,3 

I- l-l-
5 

4 
6 ,3 

10 20 
8 i 16 

12 ,5 

10 20 

8 i 16 
12,5 

7,5 

52. 

I 

I 02. 

o .. 
11 

ca 93 dB 
ca 5 ohm 

28 I 

Ovan: Frekl'ensgången för systemet visas här på en TV-skärm via Visu-Lizer. 
Vänster: Impedanskurvaför elementet 077 med och I/tan parallellkoppling 
av 1,8 OhllL Under denna I,isas impedallskl/rvorna för drivelementet 2410 med 
hornet 2307 med och /lian parallellkoppling av 1,95 ohm. 
Vänster nedan: Kopplingsschema för delningsjiltret. Kondensatorer märkta 
med pl/nkt bör \'ara UI' polyestertyp. Resistansvärdet efter drosslarnas I,ärde 
anger lihtrömsresistansen. Lägg märke till hur de båda JBL-elementen skall 
fasas. 
Nedan: Håltagning al' baffel. Här syns äl'(m de bitar som förhindrar akl/stisk 
kortslutning mellan elementen samt den skiva som delar UI' lådan mellan 
bas- och mellanregister. Eventuella nivåkontl"OlIer placel"lls lämpligen i lådans 
bakstycke. 

BO 

O.~4 ~H - o.'" .$l 

I OpF 

bDJt 
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System 9 
Coral II 

Man kan för detta system välja ant ingen 
passivt filter enligt fig eller aktiva filter. 
Då bör elementen kompletteras med kon
jugatlänkar enligt följande: 
~ 4 Sinus FQ 5296 VX kräver 10 j.LF i 
serie med 6,8 ohm. 
~ 4 Sinus FQ 5294 FX ska ll ha 10 ohm 
i serie med 15 j.LF 
~ Mellan- och diskantregisterelementen 
skall ha 10 ohm motstånd över sig för att 
ge en utjämning av impedansen. 

Rekommenderade delningsfrekvenser: 
(Vid 3:e ordningens filter) 150 - 180 Hz, 
1300-2000 Hz och 7000-8000 Hz. 

40 
]1.5 

40 
31.5 

63 

50 

03 
50 

80 

125 
100 

80 
125 

100 

usa 315 830 1,25 2 ,5 

250 500 1KHz 
200 400 800 1.6 3,Hi 

180 315 830 1,25 2.5 
250 500 1KHz 2 

200 400 800 1,6 3 ,15 

Element: 
4 Sinus FQ 6294 VX /4 ohm (Vid passiva 
filter) 
4 Sinus FQ 5294 FX/8 ohm (Vid aktiva 
filter) 
l Coral M 103 + AH503 
I Coral AL 603 Lins 
I Coral HIOO 
500 resp 600 g Acousto-Q 

Data: 
Känslighet l V / l m 
Resulterande impedans 
Nettovolym baslåda 

10 20 
8 16 

6,3 12,5 

15 

lo 

l,. 

o,s 
o .. 
'" 

ca 93 dB 
ca 5 ohm 

ca 28 I 

Bygg själv 

I 5 Ovan: Frekvensgangen flir 'ystemet visad på en TV-skärm via Visu-Lizer, 

5 10 
4 8 

. ,3 12,5 

102 

20 ,. 

J 'änster: Impedunskllr1'u jiil' H 100 IItan (7,5 - 15 ohm) och med 0,1-1.4 
ohm) purtlflellkoppling al' motstand med resistansen 1,5 ohm, Under dem 
.1'1'1' "i impedunskllr1'ornu föl' dr;',e/ementet M 103 med hornet AH 503 lltan 
(9- 25 ohm) I'I"P med pUl'ullellkoppling u,' 1.8 ohms motstånd, 
Vän.wel' /Iedun: KopplingHchemu jiir delning,jiltret. Kondensatorer utmärkta 
Ul' punkt böl' ,'uru al' poly<,.ltertyp. Resistuns,'ärdet vid drosslurna anger 
I i kströmsl'esi stunsen. 

Nedun: Hilltagning i bufJdn. 

15/,,1"1 
0,44"," - 0.25L 

3.~ Fl 
'1'" 0 .06 ... ~-O,I.st 

O,SIottI-l
-O," Q 

O:lS .... H 
-O, IS..R 

\OrF • FQ~~"'I){ 

6 .oJl 

\388\-12 
45)<F • 
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HE.A.THKJ:T 
Ledande i elektronikbyggsatser 

Fet multimeter IM-5225 
AC och DC spänning 
0,1-1000 volt 
AC och DC ström 0,01-1000 mA 
Resistans 1 ohm-1 Mohm 
Polaritetsindikering med lysdioder 
Pr is: Byggsats 684:- ex moms 
Fabriksmonterad 1.074:-
ex moms 

Bildrörsprovare/rejuvenator 
IT-5230 
För de flesta TV-bildrör, även 
in-line. Separat gallerström
mätare för varje färg . Glöd
spänn ing variabel 2-12 volt 
vid 1 Amp. Pris : Byggsats 
618:- ex moms 

Digital våg GD-ll86 
Visar automatiskt vikt med 
stora tydliga siffror. 
Displayenheten kan placeras 
separat för bekväm avläsning. 
Lämplig för sjukhus och läkar
mottagn ingar. 
Kapacitet 136 kg, upplösn ing 
100 g. 
Pris : Byggsats 688:- ex moms 
Monterad 1.232:- ex moms 

o O O .· ,_,." " ,~ ... _. Ii ~ 

Hel serie frekvensräknare 
Mäter frekvens, periodtid och 
pulser. 
IM-4100, SHz-30MHz, 
Byggsats 692 :- ex moms 
IM-4110, SHz-110MHz, 

Byggsats 1.306:- ex moms 
IM-4120, SHz-2S0MHz, 
Byggsats 2.039:- ex moms 
IM-4130, SHz-1GHz, 
Byggsats 2.897 :- ex moms 

HEATHKIT Schlumberger AB Tel : 08·52 07 70 
Norr Mälarstrand 76 Öppet : Månd.-Fred . 09 .00 - 17.00 

, Box 72081 , 102 23 Stockholm 12 Lunchstängt 12.00-1 3.00 

~-----------------I I HEATH I I 
I Sänd mig gratis katalog l,QM·I§&·mM I 
I I 
I Namn I 
I I Adr. ~ I 

I ~ I 
.::n~ ~ ~ .::a!_ ..;~~ .~ ~~;..;.~ . ~.;.. 
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Dator identifierar 
fingeravtryck 
på två minuter 

Det blir knepigare för tjuva r i 
fortsältningen om de va rit lältsin
niga nog a lt Ilimna fingeravtryck 
efter sig. Datorn identifierar 
gamla poliskunder på två minuter. 

Väsltysk la nds största daktylo
skopiska a rkiv är registret för 
tiofingeravtryck hos rikspolissty
relsen i Wiesbaden. u håller ett 
nytt klassificeringssystem på a tt 
introduceras som med en S ie
mens-dator registrerar alla av
tryck . Samtliga poliskontor i 
Västtyskiand kommer alt få di
rekt tillgå ng till detta arkiv. 

För första gången ka n nu också 
avt ryck från varje enskilt finger 
jämföras med den komplelta sam
lingen. Sådan jämförelse var inte 
möjlig tidigare, då klassificerings
systemet var olika för separatav
tryck och komplelta tiofingerav
tryck. För att identifiera ett så
dant magert visitkort, måste man 
ta i anspråk de relativt små regist
ren av enskilda avtryck hos polis
kontor. delstatsmynd igheter eller 
rikspolisstyrelsen . Nu har krimi
nalarens dröm gått i uppfyllelse. 
Spaningsnätet tätnar. ingen bov 
kan slinka igenom. Ett enda litet 
avtryck kan oerhört snabbt jämfö
ras med samtliga 18 miljoner i 
datorn. 

TV -ljudsystem 
på en bricka 

TDA 1190Z heter en ny TV
krets från Motorola med två hu
vudfunktioner integrerade på 
salllma bricka : 4 W-förstärkaren 

plus Illf-försUirkaren j detektorn 
och dc-volymkontrollen . 

Kretsen är speciellt a vsedd för 
TY-applika tioner och tillhanda
håller följande funktioner: mf-för
stärkare. lågpassfilter , fm -detek
tor, audioförförstärkare. effekt
förstärkare och dc-volymkontroll. 

Systemet är känsligt för en 
tröskelspänning på 40 ).LY, medan 
den ha rmoniska distorsionen är 
typiskt 0,75 'k vid uteffekten (Po) 
50 mW och bärfrekvensen (fo) 4,5 
MH7 vid f ±7,5 kH z. Modul a 
tionsfrekvensen (fm) är 400 Hz, 
matningsspänningen 24 V och 
högtalarlasten 16 ohm. Signal / 
brusförhållandet är typiskt 65 dB 
vid en tröskel spä nning större än 
1,0 m Y och aud iospänningen 4,0 
V. dc-volymkontroller ger dämp
ningen 90 dB. 

TDA I 190Z levereras i plast
kapsel (722A) och arbetar med elt 
matningsspänningsområde på 9,0 
till 28 Y i temperaturområdet 
O-75°C. 

Svensk distributör: 
AB, "Distributören", 
492505. 

Interelko 
tel 08/ 

Ny mikroprocessor 
på en bricka 

I december 1977 presenterades 
Intels nya mikrodator 8021 på en 
brieka för under 20 kr i stora 
antal. u introducerar samma 
firma en andra 8-bits enchips 
mikrodator 8049, som är identisk 
med 8048, men som har dubbelt 
så stort R AM och progra mminne, 
128 respektive 2048 byte. Den 
kräver bara en matningsspänning, 
+ 5 Y, med noggra nnheten 
± 10 'lo. Varianten 8030 saknar 
ROM. 

Processorn 8049 ä r avsedd för 
samma tillämpningar som 8048, 
men där minnet behöver vara 
större. Ett sådant exempel är en 
skriva re för 80 nedslag per rad. 
Där är det önskvärt att lagra 80 
tecken plus styrdata för att skicka 
en komplett rad till skrivaren . 
Mikrodatorn är också avsedd att 
användas i konsumentelektronik, 
som t ex mikrovågsugnar, syma
skiner, kontorsmaskiner, elektro
niska spel, men också som kon
trollkretsar och slavar i indu
strie ll a kontrollsystem. 

Svensk representant: Nordisk .... 
Elektronik, tel 08/2483 40. ,.... 



MUSIKELEKTRONIK 

Från primitiv klangkropp till 
popålderselektronik - delI2 
~ En gitarr som gått sönder är inte hopplöst förlorad. 
~ l det här avsnittet i serien följer en genomgång om varför gitarrer går sönder och hur de repareras. 

•• Få musiker som reser omkring med dagens 
moderna turncbussar. vi lka kanske t o m har täckta 
släpvagnar, kan föreställa sig hur primitivt man 
reste så sent som på 19S0-talet. 

Dessutom var vissa instrument då mycket ömtå
ligare. Man hade ju inte e lbas utan en stor 
kontrabas . och gitarren var oftast en akustisk 
orkestergi tarr. 

Kunde man. så undvek man släpvagn. De stora 
och skrymmande instrumenten lastades i stället på 
takräcket. Där hamnade således kontrabasen, bas
trumman och allt annat (t ex gitarren) som inte fick 
plats i bagagerummet eller inne i bilen. Och 
missöden inträffade då och då: surrningar lossnade 
och hela takräcket kunde åka av (förf har t o m 
upplevt att bli omkörd av bastrumman) . Instrumen
ten skadades naturligtvis ibland till oigenkännlig
het. 

Det var i denna bistra tid "instrumentkirurgen" 
Tord LlIndgren och hans kolleger fick sitt rykte. 
Basister berättade. att om man skulle slå sin 
strykbräda i små. små bitar. lägga dem i en påse och 
gå till Tord och tala om att "detta är resterna av den 
fina basen", så skulle han lugnt svara. att det nog 
tog en månad att få den klar. " Måste ju tillverka 
några nya bitar. Synd att du inte kunde hitta 
alltihop." Efter en månad kunde man så hämta sin 
bas' H istorien är natur ligtvis öve rdriven. men den 
säger något om det förtroende musikerna fick , och 
fortfarande har. för Tord och hans bästa kolleger. 
Han har många duktiga sådana. men det finns 
tyvärr även kvacksalvare som man inte bör släppa 
ett bättre instrument i händerna på. 

Lika lite som Georg Bolin anser sig Tord va ra 
någon trollkarl. Båda arbetar systematiskt och 
menar. att vet man inte vad man gör. kan man lika 
gärna låta bli' 

Förf har sporadiskt umgåtts med Tord och hans 
medarbetare Helge Johansson i nästan 20 år. Vi har 
gjort mycket radikala ombyggnader av gitarrer 
tillsammans. I Tords och hans kollegers verkstäder 
får ma n verkligen se vad dålig kvalitet , omild 
behandling eller bara otur kan ställa till med på en 
gitarr. 

Denna genomgång av hur och varför skador eller 
fel uppstår på gitarrer och hur de repareras bygger 
i huvudsak på samtal med Tord och hans medarbe
tare. 

H a lsen lossna r 
- oftas t ti ll verkni ngsfel 
Den vanligaste skadan på en gitarr är att halsen 
lossnar i sin infästning mot blocket. Anledningen till 
denna skada är troligen oftast bristfällig torkning av 
materialet före tillverkningen. är träet sedan 
torkar efter monteringen. uppstår så stora spän
ningar. a tt lim släpper eller träet spricker. 

Skadan kan uppstå spontant utan yttre våld . men 
ofta utlöses den av något slag eller någon stöt t ex 
vid transport. 

Tyvärr är det inte alltid bara limfogen som 
lossnar. är skadan utvecklas. händer det att 
spänningarna överförs på sargen som då spricker. 
En sargspricka mot halsen kan vara det första 
tecknet på att något är på väg att gå galet. 

En annan anledning till att halsen los,nar kan 
vara slarv vid monteringen. Halsen fibt, ju ofta i 
blocket med en "laxstjärt". Det gäller då all alla 

Foto: Förf av BO KLASSON 

Fig l . Tord Lundgren med en "något" skadad, 
klassisk gitarr i högsta kvalitetsklassen. 

ytor passar perfekt. Ligger inte ytorna mot varandra 
övera llt , får man spel. Då måste man "chimsa" med 
tunna träbitar. så att man får homogena limfogar 
överallt. Har man inte det, får inte fastsättningen av 
halsen full styrka, och då lossnar den lätt vid 
belastning. 

En utlösande faktor ti ll all halsen lossnar kan 
vara att gitarren strängats med strängar den inte är 
avsedd för. Det hände r inte sällan all någon köper 
en gitarr avsedd för nylonsträngar och sedan inte 
tycker a tt tonen " bär fram" tillräckligt. Klangen 
blir då ofta bättre om man i stället strängar med 
stål- eller bronssträngar. men samtidigt får man 
större påkänningar på gitarren och den ka nske inte 
håller. Gör man ett sådant byte, skall man gå 
försiktigt fram och hål la sig till klena strängar. 

I della sam manhang kan det nämnas, a ll det 
faktiskt finns gitarrister som blandar nylonsträngar 
och metallsträngar på sin gitarr' 

Men kan inte halsen lossna p g a yllre våld även 
om infästningen är utan anmärkning? Förf har 
några gånger vid ombyggnad haft a nledning att 
lossa halsen. och har infästningen då varit perfekt 
har det varit mycket besvärligt. Det yllre våldet 
måste nog vara avsevärt och resultera i stora skador 
på andra håll om halsen skall lossna. Den går nog 
hellre av uppe vid huvudet. 

För kva lifice rad repa ra tion 
lossas ha lsen helt 
Man kan inte fästa en hals som börjat lossna genom 
att pressa in lim i fogarna. Halsen måste tas loss 
helt. så all man kan få lim på alla ytor oeh så att 
man kan inspektera skadan ordentli gt. Det händer 
nämligen att blockets limfogar mot lock. sarg och 

bOllen lossnar, och det händer även all blocket eller 
halsen uppvisar sprickor som naturligtvis måste 
åtgärdas. Man måste även fästa eller ersälla trä som 
lossnat i fogytorna, så att man får stumma fogar 
överallt. 

Många amatörer, som själva har lagat sin gitarr 
om halsen lossnat , har nöjt sig med att lägga på lim 
på fogytorna och sedan pressa eller knacka halsen 
på plats i tron att den styva passningen i laxstjärten 
fixerar halsen i rätt läge. Det kan gå bra, men 
särskilt på orkestergitarrer. där greppbrädan inte 
limmas mot locket , är risken stor all ha lsen inte 
kommer i rätt läge utan pekar ut snett från kroppen. 
Då ligger inte strängarna rätt på greppbrädan och 
dessutom har troligen inte den stora limfogen, som 
ligger tvärs gitarren, gåll ihop och blivit stum och 
har därför inte full styrka. Medicinen mot detta är 
att tvinga halsen mot kroppen i gitarrens längsrikt
ning. Detta är fa ktiskt mycket viktigare än att 
pressa halsen ner i riktning mot botten under 
torkn ingen. 

Torksprickor 
p g a miljöbyte 
Torsksprickor ä r ett gissel som på senare tid blivit 
värre än det behöver vara. Tidigare har nämnts, att 
många fått uppleva hur gitarrfyndet som inhandlats 
i något av de sydliga länderna spruck it, när . de n 
torra värmen i den svenska bostaden börjar göra 
sitt. 

Nu finns det anordningar att köpa som gör att 
gitarren inte torkar så fort. De består aven 
plastslang, fylld med skumplast som dränks med 
vatten. 

Tyvärr är detta något som ka n ha motsatt effekt. 
Om gitarren har torkat, vi ll man abso lut inte att den 
skall bli fuktig igen. Därför måste man verkligen 
ku nna bedöma gitarrens torkningstillstånd innan 
man försöker påverka den. 

Tyvärr är det många som misslyckats med den 
bedömningen och skaffat sig nya spr icko( genom de 
spänn inga r som uppstått då gitarren bliv it fuktig 
igen. Skador p g a fuktningsanordningar är tyvärr 
ganska vanliga numera. 

Torksprickor uppstrIr ofta i locket bakom stallet. 
på det bredaste stället i bOllen och i sargen. Stora 
gamla orkestergitarrer spricker ofta i eller vid 
skarven mellan de båda halvorna i locket eller 
botten och då i regel på det bredaste stället. 

Nyare gitarrer är monterade med så starka lim 
att sprickorna i regel uppst å r bredvid fogarn a. 

O msorgsfullt arbete 
på bättre gita rrer 
Naturligtvis lägger man inte ner samma omsorg och 
kostnader på en enklare gitarr som på en bättre. Har 
en bättre gitarr fått torksprickor (eller andra 
sprickor) i locket . bör man ta loss locket från 
gitarren så att man får en överblick och kommer åt 
att arbeta ordentligt. Först gäller det all frigöra 
spänningarna i lockl:!t kring sprickorna. och då kan 
det vara nödvändigt att ta loss balkarna. Tonrib
borna brukar få ,itta kvar. Sedan gäller det all föra 
ihop sprickan. Skarvar man i en ny bit i sprickan är 
det stor risk att man inom kort har två sprickor. 
Dessutom li r det ju så att om man inte förlorat något 
trä. passar sprickans brottytor perfekt i varandra. 
En skicklig reparatör kan utföra en sådan lagning så 
att sprickan blir praktiskt taget osynlig från utsidan, 
även om lacken är färgad. Limningen bör helst ... 
utföras med samma limtyp som instrumentet är ,..... 
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UNIVERSALOSCILLOSKOP 

r 

• Bandbredd DC -10 MHz 
• Två kanaler 

• Triggning upp till 30 MHz 
• Bildyta 8 x 10 cm 

Den senaste modellen av HAMEG's universal oscilloskop 
HM 312 är ett resultat av många års erfarenhet från använ
dare i olika situationer. Redan den första varianten av univer
sal oscilloskopet har funnit användare över hela världen . 
HM 312 har två kanaler med känsligheten 5mV-20V/cm. 
Dessutom finns X, Y-funktion och TV-synk. Omkopplare är 
enkelt och logiskt placerade för att underlätta användandet. 
En viktig egenskap är den exakta triggningen och höga mät
noggrannheten. Den synbara bildytan på röret är 8 x 1 O cm . 
För åskådning av mycket långsamma förlopp, kan HM 312 
levereras med ett eRT med fosforskikt för lång efterlysning. 

Pris endast kr 2.180:- (exkl. moms) 

Box 165 • 17523 Järfälla 1 • Tel. 0758- 39110 
InformatlonstJanst 13 

.~:~- . Nu kan du beställa 
. lY. Radio & Televisions nya bok 

"BYGG SJÄLV-Liudteknik" 

S\(;G sJ.\\~' 
o f€fl\ u'i\\ll 
\ti)gtata~ tal"'.1 

o·~:v. . 
~~ OI:ba:';iOl!. 

°f"ef~3D 
oMini tI):lr..~t4 
~~ 
o~~ .... . ...... 

Ur innehållet: 
• 5 kompletta beskrivningar av 

exponentialhornshögtalare för basen 
• Aktiva och passiva högtalarfilter 
• Mellanregistersystem 
• Två högklassiga slutförstärkare 
• Nya DNL - brusreduktionssystem 
• Exklusivt -RIAA-steg 

Jag beställer ........ ex av " BYGG SJÄLV - Ljud-
Beställ Ditt exemplar av "BYGG SJÄLV
Ljudteknik" från oss (endast skriftliga 
beställningar) eller köp den hos din tidnings
försäljare. Pris 24:50 ink!. moms. 

teknik" å 24:50 inkl moms, exkl porto och post
förskottsavgift, att sändas till nedanstående 
adress: . 

Namn 

OBS Du som är bosatt utanför Sverige kan enbart köpa 
boken genom att tillsammans med beställningskupongen 
sända en check (köpes i bank) på Skr 26:- . Checken skall 
vara utställd på Specialtidningsförlaget AB. 

Adress ... . .. ........... . . ........... • Klipp ur och skicka kupongen till: 
V • Radio & Televisions försäljningsavd, Special-
c!b. ,:s=~ •••• ':::::;~;~~~'~J __ ti_dn_i_n-""g_sf_ö..;.rl_a-""g_et_,_B_o_x_3_2_2_4,_1_0_3_64_S_t_o_c_kh_o_l_m ___ .... 

I;/:: Rl\nln 2. T~I ~\IIC:ln"o _ "OR &: / 7 _ 107Q 



byggt med. och vilket lim som använts kan dcn 
erfarne yrkesmannen i regel se. 

Ibland är det tyvä rr nödvändigt att lägga in en 
förstärkning under sprickan, men den skall i så fall 
vara utomordentligt tunn. 0,5 - I mm . Det är 
naturligtvis ingen mening all lägga en så tunn 
förstärkning med fibrerna parallellt med lockets 
fibrer. men man skall inte heller lägga den vinkel
rätt. Tord rekommenderar 20- 30° vinke l mot 
lockets fibrer. 

Som vi minns. anser Georg Bolin all en spricka i 
locket i ell av hans instrument inte kan lagas med 
återställande av instrumentets ursprungliga egen
skaper. Della beror dels på all han vid tillverknin
gen bygger in spänningar i locket, dels på all 
instrumentet slullrimmats genom finjustering 
(putsning) av lockets tjocklek. 

Tord vill inte påstå att Bolin har fel. En lagning 
aven spricka i ell lock innebär alltid en förändring 
av locket, och om mycken möda har nedlagts på all 
uppnå ell klangligt mål vid tillverkningen är det 
möjligt all della mål inte kan återuppnås efter en 
reparation. 

Det bästa får inte 
döda det goda 
Men repa ratörens uppgift är inte all göra ell 
mästarinstrument. Hans uppgift är all göra det 
bästa möjliga av ell skadat instrument. Otaliga 
gitarrister har rapporterat all gitarren blivit lika bra 
som före skadan. Dessutom kan det finnas andra 
egenskaper än de rent klangliga som gör all 
gitarristen inte vill skiljas från sitt instrument. I 
sådana fall kanske en marginell förändring i 
klangen kan accepteras. 

Ell laminerat lock spricker inte på samma Säll 
som ell homogent lock av tonträ. Torksprickor ser 
man sällan men däremot hål av slag och stötar. 
Även sådana lock kan lagas. 

Sprickor i sarg och bOllen är inte lika känsliga, 
varför man där kan vara mera frikostig med 
förstä rkninga r. 

Stallet kan lossna 
och skada locket 
I ett av de inledande avsnillen av vår serie kunde vi 
visa. hur stallet lossnat från locket på en gitarr. där 
lockets ytterskikt bestod av ell färgfotu av tonträ. 
Fotografiets pappersbas höll inte för påfestning
arna. (Bilden har för övrigt vållat viss irritation på 
sina hålL) Även om gitarren representerar ell 
fullgoll arbete. händer det dock att stallet lossnar. 
Tyvärr inträffar då också att nisor från locket slits 
loss samtidigt och följer mcd stallet. vilkct gör 
reparationen något mera komplicerad. 

Della ger anledning till ell påpekande: Om du får 
en skada på din gitarr. så se till all du får med 
minsta tränisa som har lossnat till reparatören. 
Arbetet blir enklare och resultatet bUllre 0111 allt 
finns med l 

Försök inte laga en spricka eller ell lo"nat stall 
med vi lket lim som helst. Snabbtorkande hobbylim, 
hemgjorda blandningar av aeeton och celluloid och 
vissa i övrigt goda snickarlim tål inte de belast
ningar som uppstår t ex i infästningen av ell stall. 
De kanske inte blir tillräckligt hårda. eller för 
hårda. oeh spricker eller åstadkommer sprickor. 
Ofta får reparatören börja reparationen med att 
avlägsna lim från en misslyckad reparation innan 
han kan tillgripa sitt eget hemkokta draglim eller 
vad som nu kan vara lämpligast i fallet i fråga . 

"Ont i halsen" 
vanlig gitarråkomma 
Den slanka halsen Cir en st ' indig bila till problem. 
Spänningen från strängarna ger ett böjande mo
ment på halsen. Är inte halsen tillr,ickligt st) v. böjs 
den uppåt. Även om man inte får några problem n,ir 
gitarren är ny. kan man få det efter några år. 

1'-är Ted Mae Hl/gh hm, Gibsons uppfann drag
stången på I 920-talet åstadkom han en radikal 
förbättring av halsen. särskilt för gitarrer med 
tunga strängar. (Den har dock aldrig slagit igenom 
för klassiska gitarrer med ny lonsträngar .) 

Dragstången. vars spänning kan regleras med en 
muller. ligger under halsens "neutrallinje" och ger 
således ell böjande moment som motverkar strUng-

Fig 2. För en amatör kundefallet synas hopplöst, men 
efter en mimads expertarbete ateruppstod även delma 
gitarr. Visst kan man se all gitarren I'arit skadad, men 
funktionen är aterställd. 

arnas. Samtidigt ökar emellertid kompressionskraf
ten på ha lsen . I extrema fall kan den uppgå till 
300- 400 kp. Eftersom materialet i halsen inte ,i r 
fullständigt homogent , kan det "krypa" olika myc
ket på olika platser och ge upphov till lokal böjning 
och t o m vridning. Della kan också ske p g a att 
hal sen inte var torr från början. En annan anledning 
till lokal böjning kan vara all halsen är felkonstrue
rad. I äldre Fender-gitarrer och Fender-basar ligger 
inte dragstången rak utan går upp mot greppbrädan 
i ändarna. Även om det finns skäl för en sådan 
lösning när halsen fästs i kroppen med skruvar. vill 
nog förf mena all den är olämplig. Mycket riktigt 
uppvisar dessa instrument ibland en krökning av 

halsen just ovanför infästningen i kroppen. 
Även Gibson har haft problem I11cd sina halsars 

rakhet till för bara några år scdan. men där hängde 
problemen samman med materialval och en tillverk
ningsprocess . Enligt Gibsons förre fabrikschef i 
Kalamazoo. Tom Fetters. har man löst problcmen 
genom all dels öve rge mahogny i halsarna och 
konsekvent tillverka dem av lönn , dels utesluta den 
"förböjning" av halsarna som man tillämpade förr 
när strängarna var mycket tyngre. 

Låt oss konstatera, att halsproblcm kan drabba 
den finaste gitarr. hur omsorgsfullt man än sköter 
den, åtminstone om den är avsedd för stål- eller 
bronssträngar. 

Att rikta en hals - ett 
tidsödande precisionsarbete 
Oberoende av om halsen är försedd med dragstång 
eller ej finns det nera säll all rikt a den. Eftersom 
skevhcten ofta beror på ojämn torkning och vissa 
metoder är dyrbara och endast kan användas ett 
fåtal gånger. bör man vänta med riktningen så länge 
som möjligt. 

Den i regel bästa och mest professionella metoden 
går ut på all man lossar greppbrädan från halsen 
och sedan slipar halsen plan under greppbrädan. 
Finns det dragstång i halsen får denna inte spännas 
förrän gitarren strängas igen. 

Man kan öka styvheten hos halsen genom att fälla 
in t ex några stående bågfilsblad. 

Sedan slipas även greppbrädan på undersidan. 
men bara så mycket som behövs för all den skall bli 
jämntjock och ren. Därefter limmas greppbrädan 
tillbaka på halsen. Slutjustering sker genom puts
ning på bandstavarna. 

Ar skevheten mindre. kan man nöja sig med att ta 
loss bandstavarna och slipa ova npå greppbrädan. 
mcn den metoden har nera nackdelar: 
• Eventuell kantinläggning på greppbrädan får 
varierande höjd. 
• Inläggningar i greppbrädan kan bli förstörda. 
• Greppbrädan måste bandas om. 

Är skevheten ännu mindre och bandstavarna 
tillräckligt höga. kan en putsning på dessa vara 
tillräcklig. Se dock först till att bandstavarna siller 
på plats ordentligt. Använd en platt, finhuggen fil 
som läggs över bandstavarna parallellt med halsen. 

är filen förs fram och tillbaka längs halsen. putsas 
de bandstavar som är för höga . medan de andra går 
fria. Om nu halsen är konkav på bassidan. koncen
trerar man putsningen till ändarna av greppbrädan 
på bassidan. Kontrollera med en stållinjal och putsa 
sedan bort ev vassa kanter på varje bandstav för sig . 

Denna typ av justering får man som regel göra 
som slu tjustcring även vid de två första riktmeto
derna. Dessutom får den ofta göras som leveransjus
tering av nya gitarrer. 

Om halsen är av prima virke och är försedd med 
justerbar dragstång. behöver en riktning enligt 

Fig 3. Fihji /,iktanord"i"g jo/' krökw Iralsar. Balkarnas vinklut· har justel'lIIS for greppb/'ädans kupning. 
A"ordni"gen tl'in~lI!;fast motIraisen, som sedan I,ärms upp med värmelampa. Metode" är iII/e helt riskfi'i. Värm 
hellre flir litet ii" flir mycket! 
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NYHETER 
Signetics nytillskott 

ett 16 k PROM Termoelektriskt 
kylaggregat 

cor peltierelement USA, och Le
rum Kylklinik, har nu ett kylagg
regat för 12 V som är avsett för 
inbyggnad konstruerats. Kylagg
regatet har fått en verkningsgrad 
på ca 22 %. Praktiska försök med 
en tom SO I box, isolerad med S cm 
polyuretan och en omgivnings
temperatur på 20 0 e har gett en 
strömförbrukning av I,S A vid en 
genomsnittstemperatur av + 7°e 
inne i boxen. 

och review-funktion. Utöver t1 
hastigheter har också tillkomrr 
ett tresiffrigt räkneverk, pau 
tangent och medhörningsmöjli 
het vid snabbspolning. 

o, OJ 00 ... er. '" Or '" --Signetics börjar nu leverera pro-
ver på sitt 16 k PROM (2 k X 8). 
Beteckningen är N82S190 för 3-
nivå. Eftersom kretsarna är kaps
lade i 24 bens DlL med samma 
benkonfiguration som 4 k-min
nena N82S 140/41 och 8 k-min
nena N82S 180/81 kan befintliga 
konstruktioner lätt förses med ut
ökad minneskapacitet. 

Termoelementprincipen är känd 
sedan mitten av 1800-talet, då 
fransmannen Pellier upptäckte 
den. Om en ström leds genom två 
ledare eller halvledare av olika 
material, värms eller kyls för
eningspunkter alltefter strömrikt
ningen. Genom ett samarbete 
mellan Farad Electronics AB, som 
är nordisk representant för Mel- Aggregatet levereras med an

slutningsanordning och en ter
mostat. Pris inkl moms är I ISO kr 
plus frakt. 

Möjligheten att vä lja upp t 
två timmars speltid gör denr 
kassettspela re speciellt användb: 
vid t ex föredrag, konferenser o( 
intervjuer. 

Svensk representant: Gylli. 
Hem-Elektronik AB, tel O. 
981600. 

Effektförbrukningen är 87S 
mW - samma totala effekt som 
i ett 4 k PROM, men bara en 
fjärdedel av effekten per bit. Trots 
detta är accesstiden bara obetyd
ligt längre - max 80 ns, att 
jämföras med 60 ns för 4 k 
PROM. 

Svensk representant: AB EI
coma, tel 08/67 9780. 

~ någon a v de två första metoderna i regel ba ra 
utföras en gång om halsen torka t nUr det sker. Detta 
är anledningen till att man skall vänta så Iiinge som 
möjligt. 

Plastisk riktning 
snabb och ofta effektiv 
Man kan ju inte slipa hur mycket som helst , och 
finner man att halsen fortsätter att krå ngla, får man 
vidta andra å tgärder. Den enklaste ä r att stämma 
ner gitarren nä r den inte används, så a tt krypning 
undviks. Saknas dragstång, kan man nå i princip 
samma effekt genom att spänna en lina som 
"motdrag" mellan huvudet och botten. Då elimine
ras böjning, men risken för skevhet ökar. Linan kan 
tas bort då man spelar. Man kanske också kan 
minska problemen genom att gå över till klena re 
strängar, men då ändras gitarrens hela karaktä r. 

I sådana lägen kan det vara lämpligt att övergå 
till den plastiska metoden, som kan upprepas hur 
många gånger som helst : 

Den går ut på att man riktar halsen med värme, 
och för detta ändamål lär det finnas mer eller 
mindre invecklade apparater att köpa. Det behövs 
dock inga invecklade apparater. Förf har tillverka t 
en dubbelskena av lättmetall som tvingas fast på 
halsen. Halsen värms sedan från alla håll så, a tt den 
blir genomvarm med vanliga värmelampor. Kon
trollera, att det inte blir så varmt att det börjar ryka, 
och halsen få r naturligtvis inte börja ta eld eller 
förkolna' 

ä r halsen blivit genomvarm där den skall rikt as 
får den svalna, inspä nd över na tten, och sedan är det 
hela ofta klart efter en lätt bandstavjustering. Ofta 
får man emellertid göra om proceduren och lägga in 
lite "motböj" genom att palla under de yttre banden 
vid uppvärmningen. 

ågon kanske invänder a tt resultatet från en 
plastisk riktning måhända inte varar så länge. Det 
ka n vara sant, men man har inte heller några 
garantier för plans lipningens varaktighet. För tre år 
sedan kurerade förf ha lsa rna på en Gretch Conver
tible och en Levin de Luxe med ovannämnda skena 
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Svensk representant: Farad 
Electronics AB, tel 08/1884 80. 

Mikrokassettspelare 
med 2 timmars speltid 
Son y har löst problemet med att 
förlänga speltiden på en 60 minu
ters mikrokassett genom att ut
rusta det nya fickminnet M-201 
med två hastigheter, 2,4 cm / s och 
1,2 cm / s. Egenskaperna hos So
nys a ndra mikrokassettspelare har 
behållits - enha ndsmanövrering, 
entangentsmanövrerad inspelning 

och värmela mpor, och de ä r fortfa rande oklander
liga. 

För övrigt skall inte halse n vara a lldeles rak. 
Trycker man ned en sträng på först a och tolfte 
ba ndet skall inte strängen ligga mot de övriga 
banden. men avståndet på mitten ska ll inte röra sig 
om mer än några tiondel s millimeter, mest på 
bassidan. Anledningen till detta är na turligtvis att 
strä ngen, när den svänger, uppvisar en sinuskurva 
och inte en rak linje i utsvängt läge. 

Det behöver väl inte påpekas, att om gitarrhalsen 
ä r för vek för strängspänningen är det meningslöst 
att rikta den. 

Lackskador -
ell estetiskt problem 
Det har blivit ganska besvä rligt att med rimliga 
a nsträngninga r få en snygg yta vid reparation av 
moderna gitarrer. Ofta används möbellacker eller 
härdlacker som blir mycket hårda , lätt spricker och 
vilka inte kan bättras. Man får då ofta slipa ner hela 
den aktuella ytan, t ex locket, och lackera om den . 

Annars ä r grundprincipen vid repa ra tion eller 
restaurering av finare instrument a tt man ska ll 
behålla så mycket som möjligt av origi na let. (Om 
du vill montera modernare och bättre mekanik på 
t ex en gammal fin Gibson , så behåll de gamla 
del a rna . En kräsen köpare beta lar mindre om något 
fa ttas av origina ldelarna .) Ma n får således inte, om 
det inte är a lldeles nödvändigt, slipa gitarren trären ' 
och lacka om den. I stället skall man laga skadorna 
i lacken, putsa, eventuellt lägga på ett ytskikt och 
polera och dä rvid behå lla det gamla lacket. Tord 
har i sin ägo en gammal fin Epiphone, föredömligt 
restaurerad på detta sätt. 

Se upp 
med vinyl! 
I USA har ma n nyligen hi ssa t "pestflagg" för 
gitarrband som framställs helt eller delvis av 
vinylplast. Det har visat sig ge fula lackskador. Håll 
dig således till textil elle r läder i ba ndet. 

Liknande skador ha r f Ö ra pportera ts av svenska 

musikha ndlare, som förvarar intrumenten häng
ande i hållare med mj uka vinylskoningar. 

Nya delar eftergjorda 
till gamla instrument 
Generellt kan man påstå, att ju kräsnare tillverka
ren valt material till gitarren och ju noggrannare 
han arbetat, desto lättare ä r det att repa rera 
gitarren och nå ett fullgott resulta t. Ibland kan man 
emellertid inte reparera a ll a delar eller få tag i 
reservdelar, och då kan det bli nödvändigt a tt 
tillverka t ex en ny hals eller ett nytt lock . Sådant 
blir naturligtvi s dyrba rt men kan vara väl värt 
kostnaderna. 

Ibland kan man passa in t ex en hals av annat 
fabrikat. Då får man naturligtvis inte ett originalin
strument , vilket inte hindrar att det ändå kan bli ett 
fullgott musikinstrument, och det blir ofta billigare 
ä n a tt tillverka en helt ny hals. Man kan till och med 
förbättra sitt instrument på detta sätt, även om 
samlarvärdet kanske minskar. En Gibsonhals på en 
Levin orkestergitarr från 19S0-talet (innan man 
införde dragstå ngen) är ingen dum kombination' 
Men det blir inte billigt. 

Ibland händer det att äga ren kommer in med en 
gitarr som inte låter eller fungerar bra och det visa r 
sig, a tt sadeln utbytts mot en av mjuk plas t eller 
celluloid. 

Sadeln skall vara hård och tillverkad av hårdplast 
eller helst ben. Tord bruka r koka ben själv och 
tillverka si na egna sadlar. 

Strä nglägena i sadeln (och sta llet) måste vara 
korrekt inslipade. Strä ngen ska ll ligga stadigt , i 
princip på en egg och med tillräcklig brytning. Efter 
eggen skall strängen gå fri , så a ll inte "durr" 
uppstår och gitarren låter som en sitar. Eggen får 
inte vara för vass utan måste rundas, så all strängen 
inte skavs eller bryts av. 

I ett följande avsnitt ska ll vi gå in på köpråd i de 
här sammanhangen. Till följd av a rtikel seriens 
disposition kan dock det utlovade förstärka rbygge t 
eventuellt föregå avsnittet om kö pråden. 

På å terhörande! • 



Mikrodatorn i praktiken 

BaRre tilluara lör handillappade 
med millrodatorn i tillampningar 
•• I vårt mässreferat från hobbydatormäs
san i San Jose, Second West Coast Computer 
Faire, i föregående nummer av RT nämnde vi 
att det parallellt med utställningen hölls 
föredrag i ämnet. Vi skall återkommande ta 
upp olika ämnen på temat mikrodatorn i 
praktiskt bruk. 

En mikrodator kan om man så vill vara en 
avancerad leksak för spel i BASIC som t ex 
"Star Trek". Det låter utövaren bli kapten i ett 
rymdskepp som försvarar universum mot in
kräktare. Som med iu m a nvänder man oftast 
en TV-mottaga re kombinerad med ett tan
gentbord . Spel som dessa är ofta intellektuellt 
stimulerande och är ett gott alternativ till 
passivt TV -tittande, menar Portia [sacson, en 
av föredragshållarna som bl a gjort sig känd 
som kolumnist i Datamation och som vid det 
här laget skall vara känd för en svensk publik 
efter ett planerat föred rag om datahobbyn vid 
IM i Stockholm/ Älvsjö. 

Förutom lek och spel fi nns det ett a ntal 
synnerligen seriösa ti lläm pn ingsområden där 
en utövare av data hobbyn kan göra nytta. Ett 
av dem är hand ikappom rådet. 

En datortillverkare som sa tsat hårt på det 
området är Digital Group. Under ledning av 
dr Robert Suding ha r ma n ägnat sig åt a tt ta 
fram talande datorer i syfte att ge en ny 
kommunicerande länk ti ll synskadade . Man 
är dock inte ensam om detta som framgår av 
tidigare reportage. Det finns även engelsk
och tyskspråkiga talande räknedosor, base
rade på mikrodatorteknik. 

Utrustning fö r förl a mad 
utvecklad i fä ngelse 

Ett av de intressantaste arbetena med 
mikrodator för .handikappade har gjorts av 
Tim Scully och består av ett bio-återkopplat 
system. 

Föredraget hölls aven kollega eftersom 
konstruktören självavsitter ett I O-årigt straff 
för delaktighet i LSD-tillverkning . Hans ut
vecklingsarbete har skett helt och hållet i Mc 

eil Island-fängelset i USA på icke kommer
siell basis. 

Upphovsmannen mötte en nicka vid namn 
Robin 1976. Hon var helt förlamad med 
undantag av ett knä . Tim Scully började 
fundera om det skulle vara möjligt för Robin 
att kommunicera med omgivningen genom att 
använda en mikrodator. är han träffade 
henne kunde hon göra sig förstådd genom ett 
mekaniskt system som bestod av ett s k 
ordhjul. Det bestod av ett cykelhjul på vilket 
var fäst bokstäver. Hjulet roterade med hjä lp 
aven motor och kunde stoppas aven mikro
switch som påverkades av det knä som Robin 

• Mikrodatorns användnings
områden är i stort sett obegrän
sade. Den kan t ex användas för 
många hobby tillämpningar med 
spel i Basic, styrning av modell
järnvägar, uppvärmning i hus 
mm. 
• Privatpersoner kan också be
driva egen forskning eftersom 
materielen i dag finns att f å till 
rimliga kostnader. 

Här ger vi ett sammandrag 
från några föredrag under Se
cond West Coast Computer Faire 
som handlade om hur mikroda
torer kan tillämpas för handi
kapphjälp. Som utrustning har 
man använt prisbilliga hobbyda
torer och nått resultat som inte 
skulle varit möjliga med tidi
gare etablerade tekniker. 

kunde röra. 
Kommunikationen skedde långsamt efter

som rotationen skedde med l bokstav per 
minut! Den person Robin kommunicerade 
med måste skriva ned bokstav för bokstav 
vilket verkligen krävde tålamod. 

Tim Scully beslöt att utarbeta ett mikropro
cessorbaserat system där vokabulären presen
terades på en videomonitor i stället för via 
ordhjulet. Utvecklingen tog ett år . 

TV -presentation 
med 16 rader text 

På videomonitorn presenteras 16 rader med 
text. Den övre raden är reserverad för en 
presentation av den tillgängliga teckenreper
toaren. Ur denna väljer Robin tecken med en 
knämanövrerad mikrobrytare. Den andra ra
den är släckt och på övriga 14 rader visas ett 
meddelande på upp till 200 ords längd . 

Dessutom ingår i programmet en presenta
tion av ord och delar av ord vilket tillsammans 
ger en repertoar av I 200 ord som Robin lätt 
kan vä lja ur . 

Konstruktionsarbetet försvårades naturligt
vis av den mycket speciella situation Tim 
Scully befann .sig i. Han hade ingen t illgång 
till en färdig dator för utvecklande av pro
gram. Lösningen blev att skaffa en hobbyda
tor, en Poly 88 som arbetar med processorn 
8080A och S- l 00 buss. 

Vokabulären lagras i RAM eftersom denna 
kan komma att ändras när Robi n fått erfaren
heter. Ett problem är naturligtvis att mi nnes
innehå llet är nyktigt. Därför ingår i systemet 
batter ier för reservförsörj ning. I van liga fa ll 
sker strömförsörj ningen via nätet. Tanken på 
enbart batteridrift övergavs dä rför a tt batte
rierna skulle bli fö r skrym ma nde. Inmatn ing 
av progra m sker via kassettba ndspela re. 

Utrustningen 
kan utvecklas 

Systemet kan utvecklas i nera avseenden. 
Som givare kan man a nvända elekt romyograf 
(EMG) i stället för mi krobrytare. Givaren 
mäter muskelspänn ingar och kan användas då 
rö rligheten är ännu sämre än i det här fa llet. 

En annan möj lighet är att komplettera 
systemet med en printer vilket skulle medge 
brevskrivning. 

T ill S- IDO bussen finns ett Stort a nta l kort 
i handeln (USA) att vä lja på. Ett exempel är 
en a npassningskrets ti ll telefonnäte t som görs 
av Hayes Associates: 80-1 03A Data Comm u
nications Adaptor. Mottagaren måste då ha 
en liknande datautrust ning. 

Det finns som nämnts ett nertal kort för 
talgenerering att välja på som skulle ge 
möjlighet till talöverför ing. De musikkort som 
finns skulle ge möjlighet till musikskapande. 

Att utrustningen p g a sitt effektbehov är 
nätdriven är naturligtvis en stor nackdel. En 
uppbyggnad i CMOS skulle kunna lösa detta 
problem eftersom ba tterier därvidlag sku lle 
ha tillräcklig kapacitet, men priset blir högre. 

Andra möjligheter är att kunna manövrera 
olika apparater i rummet som TV - och radio
apparater, belysning, värmeelement och kan
ske till och med automatik för matlagning 
m m . Här öppnar sig onekligen int ressanta 
perspektiv. 

En teknik på utveckling är också igenkän
nande av tal med dator för döva. Även detta 
kan naturligtvis låta sig göras i nämnda 
system. 

Synskadade personer 
får nya hjälpmedel 

Det finns nya möjligheter för synskadade 
att få arbe te i datasa mma nha ng, eftersom 
datasystemen kan kompletteras med termina
ler som inte kräver seende. En sådan terminal 
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Först slår kromen ut järnoxiden. 
Sen slår ferrokromen ut kromen. Nu senast 

slår järnoxiden ut kromen! 
Återigen är det japanska TDK som står för en sensa
tion. Mitt under ljudvärldens rasande utveckling gör 
man ett lappkast och nyupptäcker järnoxiden. I;:>är
efter lägger man ned miljonbelopp på att utveckla 
den. 

Resultatet har blivit ett ultramodernt kassettband, 
TDK AD. 
För den ljud intresserade finns det mängder av skäl 
att bekanta sig närmare med denna nykomling. 

Ett skäl är AD-kassettens breda och fina dynamik 
och framför allt dess helt suveräna briljans och klar
het långt upp i diskantområdet. Faktum är att till och 
med krombanden överträffas vad det gäller maxi
mal utnivå i höga toner. 

Dessa egenskaper gör TDK AD till en extra 
intressant och välkommen nyhet. Äntligen finns det en 
kassett som klarar av och lever upp till vår tids ext
remt högtoniga musik, som pop, jazz etc. 

Ett andra skäl till bekantskap är att AD-kassetten 
fungerar tillsammans med alla typer av däck och 
kassettspelare. TDK AD skall spelas med standard
bias och 120 IJS EQ. Den har alltså inte alls samma 
begränsning som exempelvis krom- och ferrokrom
kassetterna, vilka endast ger full effekt på kassett
spelare med omställbar bias och frekvenskorrigering 
(EQ). 

Ett tredje skäl är mekaniken. AD-kassetten har 
samma precisionsutförande och säkerhet som den 
exklusiva TDK SA-kassetten. En bättre garanti mot 
trassel och skador på bandet kan du aldrig få. 

Ett fjärde skäl är pengarna. Det ligger ekonomi 
i att kunna använda en och samma kassett både i 
den anläggning du har inomhus och i t.ex. bilstereon. 
Det ligger också ekonomi i det faktum att AD-kasset
ten ger äkta hifi-kvalitet även om man inte har ett 
dyrare däck med omkopplare. 

Också priset bör bli en angenäm bekantskap. 

Det är inte högre än övriga kvalitetkossetters, oftare 
lägre, och du får det senaste: En unik järnoxidkassett, 
som har bättre värden än krombanden i de höga 
tonerna. 
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Frekvens (Hz) 
Kurvorna jämfär TOKs standard kassett med den nya 
AD-kassetten på ett däck med normalt biasläge. 

Teknik för Alla nr 7 - 8 1977 om nya TDK AD: ''Vi har 
provlyssnat och det låter utomordentligt. Man får äkta 
hifi-kvalitet utan att man behöver ställa om kassett
spelaren på något sätt." 

& TDK 
TDK marknadsförs av ii."EmDHDIM Box 3005, 171 03Solno. 

TDKs nya järnoxid överträffar kromkassetternas 
maximala utnivå i de höga tonerna. 
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Fi~ I. FiirsökJpersonens lä!(/! i rummet karrlades med denna 
utrullnin~. Sändaren ~enel"Ude en pul" pa order al' dawrn, ",m 
Qterutsändes av jOrsökspersonens ultraljudsändare. Två motta 
gal'<' registrerade ultraljudspulsen och datorn räknade sedan ut 
läget med utgangspllnkt i tidsjOrskj lltningarna från IIltralj ud
mottagarna. Man k llnde med denna lIT/'IIstning lIndersöka hill' 
''.Iyn''- II t/'llstn ingen i fig 2 jitngeradl' i praktiken. 

ger blindskrift (Braille) på pappersr,cmsa. En 
va nl ig T eletype kan t cx l110dificras för de lla 
ändamål. En sådan modifiering ger dock inte 
så bra tecken eftersom avståndet mellan 
prickarna inte är ko rrekt. En annan möjlighet 
är all konvertera en skrivare av typ IBM /403 . 
Den ä r ganska d yr men ger god kvalitet hos 
blindutskriften . 

En annan uppfinning är OplaCOI1 som gör 
det möjligt för en synskadad person all Wsa av 
tecken på en bildskä rm . Avkänningen sker 
med en rad av fotodioder. Signalerna från 
dessa är kopplade till en givare som ger 
mekaniska signaler, vibrationer , till fingrarna. 
När man följer fotoavkä nnaren över en bok
stav kommer detta all registreras som vibra
tioner av fingrarna. Stora bokstäver , versaler . 
är lättast a ll av läsa , men även små bokstäver. 
gemener. kan kännas av. Denna typ av avkän
ning sker långsam mare än blindskriftavWs
ning, men den är mer alImUngiltig eftersom 
även grafisk presentation kan kännas av. 

En tal ande enhet som tillsats har tidigare 
nämnts som ell alternativ till blindutskrifter. 
Här finns det två varia nter all viilja på: 
VOlrax som kräver mycket ifråga om kretsar 
och COI11PU- Talker som fordrar relativt kom
plicerad programvara . 

Sy nen återska pas 
med e lektronik 

Ell nyll optoelektroniskt system gör det 
möjligt för blinda a ll se. Systemet finns än så 
länge ba ra i laboratorier. Det innebär all 
personen bär två TV-kameror fäst a vid tin
ninga rna . Kame rorn a är av CC D-typ och 
bilden avsöks d ä rför i segment. De sva rar mot 
segment i en givare som appliceras på perso
nens buk. Där skapas alltså en bild ge nom 
mekanisk / elektrisk påverkan. Försök med 
detta system har gjorts vid Pacific-universite-

'LUII l E STlMUt,ATO« 
MAU IX AGA,INST $KtN 

Fig 2. Försökspersollerlla bar den IItruHnin~ >1"" 
ril·a~· Irä,.. Den besu'I" {n' Il'a TV-kil/lierar. 11l0nte

rade pa \'ar sida om hlll>lldet, elektrol/ik, strÖII/
jiirsöljnil/g ()('h elemellt som applicerades pa 
bukel/. Försökspersollell kUllde sa känl/a bildelI 
gel/om hlldstimlllerillg. Bildllpplösnillgel/ är 
I 024 plIl/k te/'. 

tet i San Francisco. Arbetet har bedri\'its <1\' 

Carter Collins, William O 'Connor och Albert 
i\lden. För all kartlägga systemets effektivitet 
byggde man en utrustning som kunde be
stämma försökspersonens position i rummet. 
Som medium a nvä nde man ultraljud. Pulser 
stindes till försökspersonen som på sig bar en 
mottagare för dessa. Pul serna återutsändes 
och registrerades av två mottagare i rummet. 
Data från dessa bearbetades en dator av typen 
I MSA I 8080. I nform a ti one n lagrades i en 
bandkassett som fick fungera som massminne. 

Utfallet från försöken databearbetades och 
man fann all 95 o/c av föremålen kunde 

registreras av försökspersoner na med nlimnda 
synhjälpmcdd. Svårighctana )"llrade sig i all 
låga föremål som papperskorgar m m var 

.svåra att upptäcka. Försöken pekar på all 
della är en framkomlig väg mot artificiellt 
seende . Fysiskt handikappade bör kunna få en 
drligligare tillvaro i framtiden med elektroni
ken, hj iilp. • 

27 .... OX 
Malmö Kortvågsklubb 
firade 30-årsjubileet 
med stor OX-tävling 

Under 1978 fyller Malmö Kortvågsklubb 
.10 år. Delta firades bl a mcd Swedish 0p"" 
Chal1l[1io/lJhi[1 ;11 DX-inf( /978, alltså ett 
"ppet sven,kt mästcrskap i DX-ing. arra n
ucrat av klubben. 
- DX-ing :ir en hobby. utövad av något 
tusental svenskar. SOI11 innebär alt man 
" ',snar till utltindska radiostationer. Ju 
I:igre effekt cn station har och ju längrc bort 
~n sändare är belägcn. desto finarc är dct all 
.Iga deras bekräftelsc på alt man bevisligcn 
hört deras program. 

Den 5-7 maj 1978 anordnade :v1KVK :, 
lLivlingskommillc mästcr,kapcl. Efter kon
takt med ell tjugotal radiostationer viirldcn 
U\'cr specialsände dessa elt program för d~ 
"a 300 deltagande i SM-lä\·lingcn. Dc not,> 
rade data och programpunkter i inslag<;n. 
o..:h rapportcr tillställdes Malmöklubbcn. 

T iivlingsledningen kontrollerade så pro
grampunkterna mot dc loggar man fålt från 
d~ aktuella radiostationerna. Vinnaren utse, 
bland dem som bcvisligcn hört nest och 
,\ årast stationer - i skrivande ,tund {ir 
utgången av tävlingen inte känd. 

RT:s DX-sida gratulerar emellertid den 
jubilcrande klubben till arra ngemangct och 
till d~n li\',kraftiga verksamhetcn! 

Gl 
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Redan för 20 år sedan började 
man utveckla elektronisk appa
ratur med vilken det var möjligt 
att träna upp de rejlexer som 
bromsar okontrollerat urin flöde. 

Vi presenterar här en modern 
apparat och redovisar de resultat 
man f ått vid blåsträning. 

•• Enuresis är den medicinska beteck
ningen på oförmåga att hå lla urinen. 
Normalt inövas denna viktiga reflex till 
full kontroll under de fö rsta levnadsåren. 
Om problemet kvarstår , måste en när
mare utredning göras av den bakomlig
gande orsaken. I enstaka fall rör det sig 
om missbildningar av urinvägarna eller 
blåsan . Emellertid finner man i det 
största antalet fall inga anatomiska pro
blem, men en överretbar blåsa tenderar 
att tömma sig också om den bara fylls 
ganska lätt. Medan den normal a blåsan 
kan fyllas till relativt stora mängder 
(minst 250 mi) innan det uppstå r träng
ningar till vattenkastning, reagerar blå
san vid enuresis ofta på en ringa fyllnad 
med en tömnings reflex. 

Psykiska besvär kan enstaka gånger 
ligga bakom ofrivillig vattenkastning. 
Med olika mediciner kan man försöka 
åstadkomma en avslappning av blåsa n så 
att ofrivillig tömning ej äger rum , men 
detta ger enbart hjälp i enstaka fall. 

Den elektroniska terapeuten 
Blåstömningen står under hjärna ns 

överinseende och från den utövas ett 
hämmande inflytande. Denna kontroll 
bortfaller delvis under sömnen, varför 
problemet med ofrivillig vattenkastning 
är mest uttala t under natten. 

Det blev tidigt klart , att om man kunde 
väcka ett barn mycket tidigt när det 
behövde kasta vatten, sku lle detta ge en 
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Urininkontinens -
Ett problem som ofta kan 
lösas med elektronisk hjälp 

Fig l. Tissomaten är en enkel apparalllr som hlll·'ll!t 
själv lär sig all handskas med. Den elektriska 
nyckeln som harnet håller i handen hestår aven enkel 
jack 

Fig 2. Den elektruni~·ka enheten ryms läll i en hand. 
Med en skruvmejsel ställs ljudstyrkan in till önskad 
nivå. 

bättre kontroll över blås funktionen. p; 
grundval av detta utvecklades den s I 
ringklocksa ppa raten . Den har nu använt 
på många skandinaviska sjukhus sedan c; 
20 år. Principen var helt enkelt a tt ma l 
lade in en dubbelelektrod i sängen unde 
sätesregionen. Så fort patienten börjad 
kissa fuktades ett sugande skikt mellan d 
två elektroderna och den motståndsänd 
ring som därvid uppkom, utlöste en ring 
klockssignal. 

Förstärkningsteorin 
Den amerikanske psykologen B j 

Skinner presenterade 1938 det teoretisk 
underlaget för den elektroniska appara 
turen . Skinners teori baseras på a tt varj 
individ ständigt skickar ut en mäng 
signaler till omvärlden. Samtidigt upr 
märksammar individen vaksa mt de reak 
tioner som omgivningen sk ickar tillbake 
Om omgivningens reaktioner är positive 
uppmuntras individen att upprepa sin 
framsteg; om möjligt även i förstärk 
form . 

När det nyfödda barnet i början alstra 
en mängd ok lara ljud väcker detta enda! 
intresse hos omgivningen en kort tid. N~ 
emellertid barnet plötsligt sägf 
"mamma", uppstår hos modern en positi 
reaktion , vilken gör att ba rnet upprepa 
detta utrop. Barnet lär sig seda n snabt 
att vissa utrop kan alstra positiva reakti< 
ner, andra negativa eller likgiltiga real 
tioner. 

Vid trängningar till vattenkastnin 
alstras signaler till hjärnan i takt med dl 
att blåsan fylls. Under sömnen ska 
normalt dessa signaler kunna väcka ve 
derbörande innan blåsan tömts ofrivillig 
Den uppträning som nu sker med den ny 
apparaten gör , att barnet antingen sov e 
mindre djupt eller att signalimpulserr 
från blåsan förstärks , så att väckning sk, 
i tid. 

Tissomaten 
Den senaste utvecklingen på detta on 

råd e har skett hos en dansk firma, Kvil 
tronik, i Lyngby vid Köpenhamn. Ma 
har utvecklat en helt mobil apparat v 
namn Tissomaten. Apparaten har geno 
de senaste åren testats såvä l iDanmal 
som i Sverige. Den importeras nu ti 
Sverige av Landstingens Inköpscentral. 



Fig J. "l\iHlaJ!J!ell"jiirbillll, läll lIIed eI"htrullihell
heten, vilket barnet själv kan glira. 

Varje apparatset innehåller en liten 
"kisslapp" som läggs inuti byxorna. Den 
fixeras vid underbyxorna och apparaten 
bärs med en skuldersele. Apparaten är 
uppbyggd av ett fåtal enkla och funk
tionssäkra komponenter. "Kisslappen" 
kopplas in i den lilla elektroniska enheten 
som innehåller strömkällan samt signaI
givaren. 

Apparatboxen är utrustad med en po
tentiometer för reglering av signalstyrkan 
samt ett avstängningsdon som manövre
ras med en avtagbar nyckel. 

Funktion 
Så fort det avgår ofrivillig urin och 

detta registreras genom en motstånds
minskning i kisslappen, utlöses via den 
elektroniska enheten en signal som väcker 
barnet. Signalstyrkan kan höjas eller 
sänkas efter behov. Detta sker med en 
separat potentiometer. Emellertid kan 
avstängning av signalgivaren endast gö
ras med den avtagbara nyckeln. yckeln 
förvaras t ex på toaletten, så att appara
ten kan stängas av i samband med kon
trollerad vattenkastning. Barnet kan lätt 
byta ut den blöta kisslappen mot en torr 

Fig 4. 0111 ojj'ivillig ,'allellkastllillg /tar jii,·ekollllllit. ställger bamet ,jii/ .. al' allll'lIIsigllalell lIIed dell elektrulliska 
nyckelII och byter till ell rell kisslapp. Barnet återgår sedall till sill sällg .• Sjiilvbehandlillgen har mållgajiirdelm·. 

som förvaras på toaletten. Barnet förut
sätts därpå gå tillbaka till sin säng för 
vidare sömn. 

Goda resultat i Köpenhamn 
På Rigshospitalet i Köpenhamn har 

man under det senaste året behandlat 43 
barn med ofrivilliga vattenkastningspro
blem. Av dessa blev 22 botade och fem 
blev bättre, så att de endast hade I - 2 
nätter per månad med ofrivillig vatten
kastning. Ingen effekt kunde märkas hos 
10 barn . Man fann således hos 63 % 
fullständig bot med hjälp av apparaten. 
Denna siffra skall bedömas mot bakgrun
den av att man just på Rigshospitalet har 
hand om de svåraste fallen i hela Dan
mark. 

Vid utfrågning av patienterna, deras 
föräldrar och de behandlande läkarna, 
fann man samstämmigt att behandlings
procedurerna hade varit enkla att genom
föra och att det ej hade uppkommit 
biverkningar. 

Sammanfattning 
Den nya apparaten innehåller inga 

revolutionerande ideer, jämfört med de 

tidigare, men har visa t sig enkel och 
funktionsduglig. Vid reparation kan elek
tronikenheten lätt avlägsnas och utbytas. 

Ur patientens synvinkel är det en stor 
fördel att sängen hålls torr och att man 
undviker att göra nattliga ombäddningar. 
Utbytet aven "kisslapp" är en enkel och 
snabb operation, vilken barnet lär sig 
själv. Detta att barnet själv sköter elek
troniken och ombyte av kisslapp m m 
innebär ett arrangemang i behandlingen 
som har många terapeutiska fördelar. 

• 
Litteraturreferenser: 
GLAHN, B E: Behandling med alarmap
parat ved enuresis nocturna. De praktiske 
forhold. Ugeskrift for Lceger 138:579-
583, 1976. 
GLAHN, B E: Behandling med alarmap
parat ved enuresis nocturna hos voksne. 
Ugeskrift for Lceger 138:584 - 586, 
1976. 
WAABEN, K M: Behandling af enuresis 
nocturna med konditioneringsapparat. 
Uges k rift for Lceger 138:586 - 589, 
1976. 

RADIO & TELEVISION - NR 6/7 - 1978 63 



D Sänd mig information om Sentec serie 8 

Namn ................................ .. .. . 
RT 6-78 

Post nr ........... .... . Postadr .. ..... . 
Sentec AB Upplandsgatan 39 

11328 Stockholm 

Oscilloskop os 245 -}GOUlDAOVANCE 

-r\ fl (\ (\ I I 

V \/\./vV 
I 

• Två kanaler DC-lO MHz 
• Känslighet 5 mV-20 V/skd i 12 områden 
• ~vephastighet l j1s-0,5 s/skd i 18 områden 
• Akta X- Y, känslighet 5 m V-20 V/skd 
• Skärmstorlek ax 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 

~[E5~[ID~ill METRIC illllli 
BANVAKTSV. 20 17119 SOLNA 1 TEL 08/820400 
DANMARK, TEL. 02/ 80 42 00 NalGE TEL. 02/ 28 26 24 
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FINLAND; TEL 90/ 46 0844 

Informationstjänst 15 

NYHETER 
"Tiddator" 
från Canon 

Den nya miniräknaren Palm
tronic le Quart:: från Canon visar 
datum och veckodag liksom tiden 
i timmar, minuter och sekunder 
med för- eller eftermidagsindike
ring (AM eller PM ). Väcknings
funktionen ger signal i IOs när 
tiden för väckning är inne. Med 
LC Quartz kan man också t ex 
mäta mellantider eller två tider 
med gemensam start. 

Räknarfunktionen har åtta siff
rors kapacitet, fullständigt minne, 
procentautomatik m m. LC 
Quartz drivs med två silveroxid
batterier, som räcker ca ett år för 
att ständigt visa tiden, och för att 
utföra matematiska beräkningar. 

Storlek: 70 X 144 X 8,5 mm. 
Vikt 80 g inkl två si lveroxidbatte
rier. Priset är ca 395 kr inkl 
moms. 

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

Referensaggregat för 
ström och spänning 

Aggregatet tillhör Betatrons 
Multi-serie och är utbyggt med 
skjutomkopplare för omkoppling 
av referensspänningen. 

Man har 10 miljoner använd
bara kalibrerlägen från I J.L V till 
20 V konstant spänning, och I nA 
till 20 mA konstant ström. Linea
riteten är 0,01 % och stabiliteten 
är 0,001 %. Lastberoendet är max 
0,1 J.LV vid 0-20 mA belastning i 
spänningsläget, och max 0, I nA 
vid 0- 1 kohm i ström läget. 

Med långa och tunna mätled· 
ningar kan spänningen kännas a\ 
framme vid belastningen, va rvie 
spänningsfallet i ledningarn2 
kompenseras. 

Multi-Source är utrusta t mec 
uppladdningsbara NiCd-batteriel 
som räcker för lO timmars drift 
Det har laddau tomatik SOrT 

snabbladdar batterierna undei 
drift och begränsar laddnings 
strömmen när batterierna är upp 
laddade eller när temperaturel 
överstiger 60°C. 

Aggregatet är S-märkt genon 
laddn i ngsaggrega tet. 

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

F ototransistorer 
för styrändamål 

AEG-Telefunken, Västtysl 
land, har kommit ut med två n) 
fototransistorer med beteckninl 
arna BPW 39 och BPW 40, bå!' 
av kisel N PN-planar-typ. 

BPW levereras i en TO 92-li ' 
nande kapsel med strålningsinf2 
vinkelrätt mot monteringsrik 
ningen . BPW 40 levereras i en 
mm klar plastkapsel. 

Båda dessa fototra nsistorer h, 
stor öppningsvinkel och är a 
sedda för universella applikati 
ner inom st yr- och reglerteknike 
De har hög känslighet inom omr 
det för synligt ljus upp till närh 
ten av I R-bandet. 

Svensk representant: Satt> 
AB, tel 08/830280. 



Telestes ljudanläggningar 
Våra ljuddistributionssystem 
är anpassade för de mest skiftande 
ändamål. Våra ljudanläggningar 
informerar och underhåller män
niskor på sjukhus, hotell, varuhus, 
industrier, skolor, kyrkor, kongress-, 
och möteslokaler, teater, diskotek, 
musikbibliotek samt på fartyg. 

Effektförstärkare 
TPA 120 100W 
Förstärkare med 
• indikator för överstyrning 
• 4 högtalarutgångar med brytare, 

omkopplingsbar 50 eller 70 V 
(symm.) 

• direkt utgång 4 ohm 
• frekvensgång 40 ... 20.000 

Genom att själva projektera, tillverka 
och sälja våra anläggningar får 
våra kunder kompletta system 
där alla enheter håller samma höga 
standard. 
Våra förstärkarserier består av bygg
bara enheter för såväl fristående 

Effektförstärkare 
TFA 120 
Lika TPA 120 med försedd med FM
tuner med 4 förinställbara frekvenser 
• känslighet (SIN 10 dB) 10 IlV 

= 20 dBIlV 
• frekvensband 88 ... 104 M Hz 

Hz (-3 dB) _ _ --~~====;;~~ 
• distorsion < 0,5 % 
• signal/brusförhållande 

> 56 dBA (mikrofonkanal) 
• 4 valbara ingångar: 

radio, bandspelare 
skivspelare (dyna 
misk), RIAA
korrigering, program 
linje (755 mY) 

• 1 mix bar mikrofoningång 
(200 ohm) 

• ingång för orderenhet 
TDU 100 eller TLU 100 

Orderenhet 
TDU 100 
Enhet för inkoppling av order
mikrofon till förstärkarna TPA 110, 
TPA 120 och TFA 120 
• mikrofoningång 200 ohm 
• automatisk nivåreglering 
• inbyggd "entons" telegong 
• likspänningsmatning för ~ 50 st 

orderreläer 

TELESTE 
ett begrepp 

inom när
I<ommuni

I<ation 
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som 19" rackmontage. Serierna 
omfattar olika effektförstärkare, 
mikrofonmixer och orderenheter. 
Vi har dessutom ett komplett 
mikrofon-, högtalar- och tillbehörs
program till våra ljuddistributions
system. 

Effektförstärkare 
TPA 110 
Slutsteg/slavförstärkare 
• endast linje- eller bandspelar-

ingång samt order 
• distorsion < 0,2 % 
• signal/brusförhållande > 85 dBA 
• i övrigt lika TPA 120 

Mikrofonmixer 
TMM 610 
Sexkanals mikrofonmixer 
för dynamiska och 
kondensatormikrofoner 
• indikator för över

styrning 
• frekvensgång 40 ... 

18.000 Hz (-3 dB) 
• signal/brusförhållande 

> 56 dBA 
• ingångskänslighet 

0,2 mV (symm.), 
200 ohm 

• fantommatning 48 V 
för kondensator
mikrofoner 

Orderenhet TLU 100 
Lika TDU 100 men för linjeingång 
(775 mV Isymm.) utan telegong 
och AVe 
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Källan till 
fulländat ljud. 
SPARAR BADE STEREO OCH ÄKTA 4-KANAL 
VID l GRAM (och t o m ännu lägre)_ 

Uppriktigt sagt är det svårt att uppnå fulländ
ning. 

Pickerings tekniker ville göra ett försök. Dom 
sporrades av tanken på en ny pickup-design. 

Det fanns många skäl.. .... Man saknande t ex 
en pickup både för stereo och diskret 4-kanal 
(liksom för SQ och QS), vilken spårade med to
tal och absolut precision vid l gram . 

Dom lyckades! 
Pickering XUV / 4500 Q spårar alla typer av 

skivor vid l gram. T o m lägre med vissa tonarm
ar. 

Det är XUV/4500 Q ensam om. 
Pickering XUV /4500 Q har anmärkningsvärda 

egenskaper. Den ger oöverträffat frekvenssvar 
och separation bortom 50 kHz. Detta möjliggör 
exakt återgivning av den frekvensmodulerade in
formationen vid 30 kHz hos diskreta 4-kanalskiv
or. Samtidigt ger Pickerings nya pickup-konstruk
tion, med sina överlägsna 4-kanalegenskaper, be
tydligt förbättrad stereo-återgivning. 

Pickering XUV/4500 Q är. utrustad med Picke
rings patenterade quadraheadal-nål. Denna ger 
bästa spårförmåga, både när det gäller diskret 
4-kanal och stereo-återgivning. Detta innebär pre
standa utöver det vanliga, när det gäller de låga 
frekvenserna, kombinerad med högsta känslighet 
för de höga frekvenserna i det diskreta 4-kanal
spåret. Tack vare den nya quadrahedal-nålspetsen 
kan man utan vidare säga att Pickering XUV / 
4500 Q är »källan till fulländat ljud». V are sig det 
nu gäller återgivning av stereo, SQ, QS eller di
skret 4-kanal. 

(\l PleKERING 

PICKERING & CO .• INC .• P O. Box 82. 1096 Cully. Switzerland 
Sweden NASAB. Chalmersgatan 27a - 41 135 Götebor g - Tel. (0 3 1) 1886 20 

Au.tria Boyd & Haas. Rupenusplatz 3 - 1170 Wien - Tel . 4627015 
Belgium-Lu •• mbourg ElS. N. Blomhat. rue Brogniez 172a - 1070 Bruxelles - Tel. 5221813 
Denmark Audioscan. Ayesgade 106a - 2100 Copenhagen 0 - Tel. (01) 768000 
Finland Ov Sound Center'lnc .. Museokatu 8 - Helsinki 10 - Tel. 440301 
France Mageco Electronie. 119, rue du Dessous des Serges - 75013 Paris - Tel. 58365 19 
Germany Imperial Eleclronics Import GmbH - Otto-Hahn-Slr. 12 - 6079 Sprendlingen-Tet. (6103) 64000 
Greece B. & C. Panayotidis S.A.. 3. Paparrigopou lou - Athens - Tel . 234529 
leerand E. Farestveit & Co. H.S .. Bergstadastreti 10 - Reykjavik - Tel. 21 565 

luly Audio SAC .. Strada di Caselle 63 - 10040 Leini/Torino - TeL 9988841 
N.therlanda Inelco Nederland b.v .. Joan Muyskenweg 22 - 1006 Amsterdam - Tel. 93 4824 
Norway Skandinavisk Elektronikk NS 0stre Aker Vei 99 - Oslo 5 - Tel. 150090 
Portugal Centelec Lda .. Av. Fontes Pereira de Melo 47 - Lisbon - Tel. (19) 56 l 2 11 
Spain Uorach Audio S.A. . La Granada 34 - Barcelona 6 - Te l. 217 1554 
Sweden NASAB. Ch, 'mersg't,n 27, - 41135 Göteborg - Tel. (031) 1886 20 
Switze,land Dynavax Electronics. rue de Lausanne 91 - 1700 Fribourg - Tel. (037) 22 4674 
United Kingdom Highgate Acoustics. Jamestown Rd 38 - London NW l 7EJ - Tel. 01 -267 49 36 
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IAC-STöRÄTAREN!!! 
Nu finns Philips berömda IAC som byggsats att montera i bil el. 
vanlig FM-radio för att eliminera störningar. 
Drivsp. 12 volt 20 mA. 
Byggsats FM 680 ca 79:-

3-kanals ljusorgel m. MIKROFON 
200 Watt p.kanal. Behöver ej kopplas t. förstärkaren, end. till 
lamporna o. 220 volt. Lamporna blinkar i takt m. musiken m. bas- , 
mellan- och diskantregister. 
Byggsats AT 685 ca 213:-

Integrerad SNABBTELEFON best. av sats m. IC-förstärkare (SA 
600) o. del m. omkopplare (SA 601). Med end. SA 600 har man 
huvudstation + bistation. Med SA 600 + 601 får man en huvud- och 
fyra bistationer, med 4 SA 600 +4 SA 601 har man en fullgod 
snabbtelefon m. FYRA huvudstationer som kan prata i kors . 
Drivsp. 15-18 volt DC. Högt.-anslutning 150 ohm. 
Byggsats SA 600 Snabbtelefon ca 76:

ca 48:50 
ca 30:25 

Byggsats SA 601 Omkopplarkort 

"Rinnande ljus" 

Ny ljusorgel med ljus som "vandrar" antingen 
i takt med musiken eller egen inbyggd 
generator. 4 utgångar på max 400 Watt/st. 
Byggsats AT 868 Rinnande ljus 

ca 245:-

DIAGRAMMAPP på SVENSKA. Förbättrad upplaga 
innehållande diagram, kopplingsschema, komponentför
teckning, bygg beskrivning samt utförliga bruksanvisningar 
till JOSTI byggsatser, 
Byggsatserna är moderna och 100% avprovade, uppbygg
da på tryckta kretskort, Bl.a, ingår förstärkarkonstruktioner 
av såväl germanium- som kiselteknik från 1/2 till 120 Watt, 
såväl MONa som STEREO, elektronik till bilen, 
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 AS-format, jättefint bildmaterial. 
Varunr 1000 ca 35:-

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 

1116 Högtalare 150 ohm 

UL TRAWUDIII 
Ny byggsats som kan användas som "fotocell" 
el. med hållkretsen AT 761 att sätta på och 
stänga av t.ex. TV'n. Räckvidd 5-6 m, drivsp. 
9 Volts batteri. 
Byggsats AT 760 Ultraliudsmottagare 
Byggsats AT 761 Hållkrets f. relä 
Byggsats AT 765 UltraJjudssändare 

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 nanosElk . .. 
Byggsats A T 636 ca 42: 30 

.----------.-----------------------------------
I Till . 
I ELECTRO-BYGG. JOSTI ELECTRONIC I Box 1107,251 '02 Helsingborg 
I I Namn ........ ... ........... . 

RT 6-78 
I . Adress ...... . 

Postadress .. 

Ev. Kundnr ..... 
Obs Glöm el fylla i namn o. adress! 

o Sänd mig "GENERALKATALOG" pris '16 ~ i förskott el. 17:~ mot 
postförskott. (ink!. frakt) 
O Sänd mig DIAGRAMMAPP. varunur. 1000 mot postförskott, frakt 
tillkommer. 
O Sänd mig ....... .... .. ....... ... .. ...... .......... ........... .......... mot postförskott 

ALLA PRISER INKL MOMS. Leveranser över 450:- fraktfritt . 
Förskottsbetalning kan ske genom insättning på vårt postgiro 298177-7 eller bankgiro 162-
8098 eller genom check utställd på oss. OBS' 10: - frakt vid förskottsbetalning. 
Vill Du veta mer så ring eller skriv till oss - telefon 042·133373. Affärsadress Karlsgatan 
9. Där träffas vi mellan 9.30 och 17.30, på lördagar ti ll 13.00. ORDERMOTTAGNING 
OYGNET RUNT. 
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Antiinflationspris"-7:....:7:....::5~: ___ ~+ moms 20,63 % 

VI HAR 
LYCKATS 
IGEN ..... . 

r-:---------
mMEKKA~'" 
FÖR''MEKARE" 

NAMN RT 6-78 1 

ADRESS 1 
POSTNRJADRESS - - 1 L ___________ .J 
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Nu har det äntligen kommit till Sverige 

TV-ANTI REFLEX SPRAY 
Svart/vit TV Bildskärmar Färg TV 

Nu är det slut med alla störande reflexer på bildrutan. 
Det ger ingen färgförändr ing, 
inget bildflimmer, inga ljusreflexer, 
ingen spegling och det är lätt att 
applicera . 
Testat: Tysk DM-Test. Resultat: Mycket bra . 
Pris : 39 Kr + frakt och porto (ord. pris 53 Kr). 
Sändes mot postförskott. 

Svensk generalagent 

Color TV-Radio Service 
Box 31052 
20049 Malmö 

InformatlOnstjanst 21 

UTDRAG UR VART SPEC1AlERBJUDANDE 
Nettopriser i sv.kr. 
S edan 31 år levererar vi beprövade kvalitetsrör till oslagbara priser! 
Separat forpackade I kartonger 
M ed 6 mänaders garan1t ! 
DY 802 5.15 
ECC 82 3 .80 
ECC 85 4 .30 
ECH 81 3 .90 
ECH 84 5.15 

EF 184 
GY 501 
PCjl8 
PC 900 
PCC 189 

4 .
i2.10 

6 .80 
6 .80 
6.50 

PCF 82 
PCF 200 
PCF 802 
PCH 200 
PCL 82 

M än gdrabatt : fLo .m . 50 st. , aven osorterade : 6 %! 

M ycket fördelaktiga DIODER och TRANSISTORER 
DUS Univers -Kl sel · DIODER 

4 .10 
11 .90 

5.35 
7 .20 
4 .55 

M ed 6 månaders garanti ! 
PCL 86 5 .65 
PCL 805 6 .35 
PL 504 9 .25 
PL 5 19 25.15 
PY 500 A 13.85 

att gå igenom prisvallen. MAX-100 heter vår nya digitala frekvensräknare. 
Räknar från 20 Hz till 100M Hz och ger värdet med 8 siffror och 3 ppm 
noggrannhet. 

TUPG Univers -PNP·Germanlum-TRANSISTORER 
TUNS UnIvers NPN Germanium TRANSISTORER 
TUPS Unlvers -PNP- Klsel-TRANSISTORER 
TUNS UnIvers ·NPN Kisel TRANSISTORER 

10 st. 
1 .65 
2 .90 
3 .30 
3 .10 
3 .70 

100 
15.-
26.-
30.-
28.-
33.-

Yttermått: HBD 45 x 143 x 197 mm med 15 mm LED-siffror. SORT D 50 st oli ka KIsel TranSlslorer 20 .50 
Proffskvalitet till amatörpris. Vi har hela CSC:s övriga produktprogram av 
OT-socklar, Test-probar, Logic-Monitor, Bräd-kopplingsplattor, Funktions
och-Pu ls-Generatorer. 

SORT F 100 st olika TranSistorer Germanium och KIsel 31 .-

Beställ broschyr om vårt KOMP LETTA SPECIALERBJUDANDE med ytterligare mycket fö rd el· 
akti ga Komponenter , Sortimenter. Byggsatser m .m . 

Rekvirera datablad o katalog från oss Försandelsen skickas mot postforskott 'rån l ager N u rnberg . Emballage och porto mot 
sjä lvkostnadspri s ti llkommer . Mellanfö rsä ljning fö rbeh ålles. 

AB H -TRANSMISSIONER 
Ingenieur-B uro Import - Export - Transit 

E) ~~~~~I ~~~~ Nurnbe.g/Västtyskland Stadsparksgatan 1 55258 Jönköping Tel. 036-125800 

Informati onstjänst 19 Informati onstjänst 22 

Musik och Teknik HiFi '78 i Diisseldorf 
gLQa_fJ~' a_~~lalidÖZ~lja_Fc~t_Pc~ljiP.Pt~, 

Den 18-24 augusti 1978 äger den 4 :e inter- • • _ bjudS på högklassiga musikaliska program 

68 

nationella HiFi-utställningen HiFi '78 rum i _ med förnämliga artister. 

Diisseldorf. I ~~m.:.. h~r ~c~ s.:.1 - - - - - - - - ~ 
HiFi '78 ger en världsomfattande översikt av ~ 
hela HiFi-området och över 250 utställare visar Var god sänd närmare information. 
de senaste produkterna. Tysk-Svenska Handelskammaren 

Box 1223, 111 82 Stockholm 
Utomordentliga tillfällen till lyssning och test 
av allt vad den internationella marknaden har Namn : RT 6-78 

att erbjuda, det må vara förstärkare, tuners, '8 
skiv- och bandspelare, högtalare, hörtelefoner, Företag : 
pickuper och mikrofoner. -:A-d:-r-e-ss-:-. ----------------1 
Den intresserade har också tillfälle att följa 
radiostationers arbete bakom kulisserna och det Postnr o. Postadress: 

4:e Internationella Utställningen med Festival, Dusseldorf, 18-24 augusti 1978, dagligen 10-19. 
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DATORER. DATORER. DATORER 
Världens mest sålda: Processor Technology Datorn "SOL" 

"SOL" NYTT '* HAR DU REDAN EN S-loo BUS DATOR: Så kan du nu med 
hjälp av Processor Technology's kortsats konvertera din 
dator till en "nästan-SOL" och därmed få tillgång till PTC's 
fantastiska programvara "ch systemteknik. 

SWTPC NYTT '* HÄFTIGA PRISSÄNKNINGAR OVER NÄSTAN HELA LINJEN. 

'* SwrBUG: Ersättare för MIKBUG med avsevärt ökade pre-
standa. EX.vis tillåter ACIA- eller kontrollinterface som sy
stemterminal (max 9600 Baud}, inbyggd disk-boot, vektorise
rad mjukvaruinterupt (SW1) samt äkta Motorola S-format 
(inkl. S9) på hålremsa och audiokassetter. 
OBS. MIKBUG-kompatibel. 

Box 72. 13301 Saltsjöbaden. 08/7176288. Torsvägen 61 

NYA PRODUKTER '* TECHNICAL DESIGN LABS " TDL": Nu finns TDL's berömda 
XITAN Z-80 dator i Sverige. '* TDL: Var från början ett mjukvaruföretag och har skaffat sig 
namn som en av de bästa programvaruleverantörerna för 
Z-80. '* DYNABYTE: Berömda S-loo Bus minnen. Dynamiskt och 
statiskt 16K RAM samt STATISKT 32K RAM. '* MICROPOLlS : Är sedan länge berömda för sina "Meta
floppy" som ger 315K Byte formaterat på en 5.1/4" mini
floppy. Nu kommer också "MACROFLOPPY" med 143K for
materat och till ett ytterst attraktivt pris som inkluderar DOS, 
8080/Z-80 Assembler och kraftfull dtsk-Basic. 

Så här hittar du till oss: 
Med tåg "Saltsjöbanan" från 
Slussen ca 20 min. ':::----J _ 
Med bil, tag Värmdövägen mot ~ . • 
Saltsjöbaden ca 10 min från Slussen. 
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'ållt möjligt" 
Det kostar bara 15:- per rad att annonsera under "allt möjligt" - radio & televisions radannonser. 
Annonsen skall inte vara längre än 10 rader. Lägsta pris är 45:- (3 rader). Har du något aU sälja så skall 
du prova "allt möjligt" - radio & televisions radannonser! Använd kup. som finns i tidningen. 

Säljes Infinit y högt 02 4600/st 
Avab Equalizer 1200:-, Dyna· 
co slutsteg 2 x 200 W 1900:-, 
Marantz CD4 demodulator 600 :
Ring Janne tel 0923/12000 ankn 
282 eller 11227 kl 17-19 

PR-radio bilstereo Allt i ett JIL 
606. Riktantenn + 15m. Teleskop
m Hy-Gain IV+III+V säljes. Tel 
08/7152228. 

Stereo Expandern i RT 6-7/77 : 
420:- för komp sats inkl bor
rad låda. Plug-in-kort utökar för
dröjn 20 ms. 4 plug-in-kort= tot 
100ms: 193:-/st. Dynamikkom
pressor ger stereo exp högt S/ 
N-värde : 211:- mont+trimmad. 
Effektmetern i RT 3/78: 795:
för komp sats inkl borrad låda ! 
Moms ingår. Ing fa Leif Mare
nius o Co HB, Box 5086, 421 05 
Västra Frölunda. 

Revox 
Revox A77 76 :a säljes 
08/15 2945, Revox. 

Högtalarhobbyister ! Utförsäljn 
av diskanthorn . Pioneer, HTM 
75:- Isophon OKT 11 med Sek
tionslins 215:-, Electrovoice 
T35B 270:-, Postorder : Audio
importen, Box 77 , 191 21 Sollen
tuna. 

Köpes Ouad FM3 Tuner, ca 
500:-, bra beg . Tel 026/186688 

FANTASTISKT 
Clarion PE 662 bilradiobandspe
lare. Riktpris 1.100:-. Vårt pris 
845:-. Clean-Z 75:- . 300 and
ra fantastiska erbjudande på bil
stereo, polisradio , komrad io mm 
hittar Du i vår nettoprislista. 
Fås mot 3:- i frimärken. Vi säl
jer Roadstar, Blaupunkt, Philips, 
Commander, Hand ic m fl m fl 
från 75:-. 
AA-PRODUKTER, Avd G, 
55005 JONKOPING 5. 
Telefon 036-161533. 

Sidosystem med ENBART horn , 
3-vägs 100--40 kc OVERU\G
SET för jazz och merparten pop, 
hör sen! 08/96 43 76. 

BYGGSATSER till rundstrålande 
högtalare likn OA 5-2 samt exp 
horn 
Bällsta Träindustri AB, 
Karlsbodavägen 12, Bromma. 
Tel 08/291616 

JBL 4340 studiomonitor + JBL 
5232 elektroniskt delningsfilter. 
Tel 0970/10420 

BIL·LARM BL-12 
Pris byggs 135:-, färdigbyggd 
178:- uppbyggd med C-MOS 4 
ingångar. 
MICRO-KIT AB 
722 28 Västerås, tel 021/11 70 79 

* Högtalarbyggare * 
Mellanreg isterhorn 230:- Pie
zodiskanthorn 91 :-, löselement 
av stor sortering, byggsatser, 
skumplastfronter mm. Hela horn
anläggningar till bra priser. Be
gär information från 
AUDIO PRODUKTER, Box 927 , 
181 09 lidingö, 
tel 08/7670642 (12-21). 

Sveriges billigaste kassettköp7 
Ex. C90 TDK SA 16:50, AD 
12 :00, Sony HF 11 : 75, MaxelI 
UD 12:25, UDX1 I- II 17:50, Phi
lips SO 10:25. OBS stor mängd
rabatt . Förstärkare av kända 
märken för halva priset. 
Tel 0380/15323. 

AGFA PEM 468 730 M 10,5" 
metspole matt baksida 85 :- , 
800:-/10 st PE 36 1080 M kaka 
NAB 42:-, 380:- lOst BO
PROD Klosterg 24, 44200 Kung
älv, Tel : 0303-10134 eft 18. 

TANDSYSTEM med optisk bryt
ning. 2 års gar. 360 :- . Kom-ra
dio, låga priser. SCAN
ELECTRO Tel. 0521-21639. 

Elektron ikbyggsatser 
Antennförst 27 MHz 0-15 dB 
kompl m relä och kontakter 
92:-. Kompressor med Vox 
125:-, mic först 0--40 dB 32:
torkarrobot för bil 48:- . Ring 
eller skriv t ill BJ-Elektronik, Nor
ra Gubberogatan 16, 41663 Gö
teborg, tel 031 /1955 10. 

1 st beg JBL LE 12A, 40 W RMS 
8 ohm. Säljorsak: Passar ej för 
horn. Pris 900 kr. Tel 0505/ 
301 33 efter 16.00. 

Säljes: Populär Radio, Radio o. 
Television årg: 37--46, 50.70 
delvis inbundna. Till högstbju
dande. Tel 035/11 77 88 . 

Säljes: Dynaco PATA, Sentec 
PA-77 och 2 st Carlsson OA-5, 
p g a större bostad . Tel 042/ 
22 25 30 eft 19.00. 

70 RADIO & TELEVISION - NR 6/7 - 1978 

Akta vara, ej prismärkt Electro 
Research A-75 ca 600 tim Para
gon 10 rörförst ca 600 tim Ya
maha YP800 inkl XEMT TSD 15 
ca 150 tim . JBL 4315WE moni
tor, Luxman L85V ny. Endast se· 
riösa svar beaktas. Jan Bonner
lind, Box 2025 eller tel 0457/ 
21890 kl 9-18. 

MIE = Kvalite till lågpris! 
Prisex 2N3055 5:80. MAN 6710 
(2-siffrig) 26:75, köp 2 st för 
24:-/st MIE, Box 28, 12621 
Hägersten . 

Knappsats för telefon 
Utförlig ritning med beskrivning 
hur du bygger din egen knapp
sats. Uppbyggd med få kompo
nenter kan lätt byggas in i din 
telefon . Ritning sändes mot 15 
kr + porto och postförskott. 
Johner-Produkter, Box 12005 
20023 Malmö 12 

Säljes rullbandspelare AKAI 4-
spår GX-630D pris 3500:-. Tel 
031/234726. Ring efter kl 18.30. 
Den är ngt beg . 

2 st Revox G36 till högstbju
dande. Fri prövningsrätt förbe
hålles . App i gott skick, 3 3/4 o 
7 1/2". B Gustafsson, Fredsg 10, 
951 35 Luleå 

Behöver inte du byta nål i din 
pickup, eller kanske byta hela 
pickupen? Gör det! Prisex : Em
pire 2000Z 575:- nål 300:- . 
ADC XLM mk II 325 :- nål 
180:- . FRAKT 15:-. Garanti 1 
år. DJUNGELLJUD, Box 11107, 
10061 Stockholm, 08/400702. 

ELEKTRONIK-SURPLUS 
Tulegatan 37 , STOCKHOLM 
Transf. reläer, högtalare, moto
rer, instrument m m, mm. 
Oppettider vard 17-20, 
lörd 10-14. 

Denon pick uper MC DL103, 
DL103S MM, DL109D. Y Kasa
matsu, Granängsringen 54B, 7 
tr 12500 Tyresö Tel 08/7125358 

Metallspolar 10,5" NAB 
Omonterade. Min best kvant 10 
st 256:- inkl moms + frakt. 
Live Recording, NordenskiÖldsg . 
23, 41309 Göteborg. 
Tel 031/242244. 

PRISERBJUOANOE Overskotts
lager av komp. omkoppl. ring
kärnetrafo mm. Kraftigt reduce
rade priser. 30W förstärkare ste
reoklar FM-radio . Skivvårdsdet. 
BIB Groov- o. Zerostat. Begär 
prislista. 
PROG. INO. AB Box 3048, 
681 03 Kristinehamn. 
Telefon 0550/15390. 

Ljusk laminat för mönsterkort 
Belzon-Produkt, Gränsholmsb 6, 
12742 Skärholmen, 
tel 08/710 75 11 

Till mikrodatorn: 
Keyboard 20 knappar, 75 x 94 
mm 15:- Filter 57 x 19 mm (rött 
el grönt) 4:- mm, se nr 2 och 
5. Tel 08/7586611 . 

Stereo!! Förstärkare, skivsp . 
högt kassettd, receiv av mark
nadens led fabr till vrakpriser. 
Ex Kenwood , Yamaha, NC , Re· 
vox, Nakamichi, Techn ics m fl. 
Ljudorama, Tel 08/527570 efter 
18.00. 

ARC SP-3A-l imp 19", AR skiv
spelare XBl med Formula 4 ton
arm 1400:- ERA skivspelare 
Mk6 680:- Tel 040/972876. 

KOLBOXEN RUNDSTRALARE 
Original högtalarsats med f ilter 
175:- / sats vid 10 satser. 15:
tillägg för monterat filter. Hög
talarbyggsatser 25-200 Watt, 
högtalarelement och alla tillbe
hör. Katalog 5:-. 
MINIC, Box 12035, 75012 UPP
SALA TEL. 018/10 93 90 . 

NYA ELCENTRET 
vid Brommaplans T-bana . 
Specialjobb. Högtalarbyggsat
ser. Surplus till Sveriges lägsta 
priser. Klädesvägen 5-7. 
161 47 Bromma. Postorder kata
log 5 kr. 
Jour: helg- o kvällsöppet! 

* WE Will NOT BE UNDERSDLO * 
betyder att vi vill sälja till absolut 
lägsta pris. Vär prisgaranti ser till 
att vi alltid kan det! Ex. Empire 
2000 T 282:-, 2000 Z 422:
(sänkt), Stanton 8815522:-. Best . 
info o prislista mot porto, snarast! 
SOUND CENTER, Box 20018, 
20074 Malmö. 



Jilligt! 
~t kostar bara 15:- per rad 
. annonsera under "allt 
»jligt" - radio & televi
'ns radannonser. Med ku
ngen här intill är det en
It att fylla i en bokstav i 
rje ruta och lämna en ruta 
n mellan varje ord. Du ser 
nast hur många rader det 
r och vad annonsen kostar. 
Inonsen skall inte vara 
19re än 10 rader. Lägsta 
is är 45:- (3 rader). Har 
något att sälja så skall du 

)Va "allt möjligt" - radio 

Manus till 'allt möjligt" 
radio & televisions radannonser 

Nr 
Utg dag 
Manusdag 

2 3 4 5 
25/ 1 22/2 22/3 26/4 
9/12 10/ 1 7/2 10/3 

Skriv din annons här' 

D E tt G lA IR I N 314- TE 

6n 8 9 10 II 12 
24/5 26n 30/8 27/9 25/ 10 22/ 11 
7/4 9/6 18/7 15/8 12/9 10/ 10 

CK E N P Å RA II: EN 

Namn: ...................... .-...... Tel: ................ . 

Adress: ............................. Postadress: ........... . 

OBS! Endast förskottsbetalning!! Betalningssätt : 

televisions radannonser! o Pg 2344-0 o Check (Märk talongen med "RT-radannons") --------------------_._._-_._-------_._-_._-_._._._._-_._._._-
o renumerera pa 

:.dio& 
:!Ievision 
l får du den 
rekt hem i 
4evlådan! 

lte dumt. 

'iII du 
etamera? 
o & television hjälper dig gär
med ytterligare upplysningar 
je produkter som annonseras i 
ingen. Ringa in numren på de 
mser som du vill veta mer om. 
ie annons är ju försedd med ett 
mer. Det är bara att fylla i 
et med namn, adress etc och 
a det till oss. Vi ser till att du 
,bt får svar. All informations
;t är kostnadsfri! Sänd In 

mgen inom 6 månader. 

PRENUMERATION 

Ja, jag prenumererar på RADIO & TELEVISION 
ett år framåt och får 12 nr (11 utgåvor) för kronor 
95:95. Jag betalar senare när inbetalningskortet 
kommer. 

VAR GOD 07 
TEXTA TYDLIGT! 

207 392 
Efternamn I-"örnamn 

c/o 

Gata. postlada. box etc 

Postnummeri Adresspostanstalt 

~----------._-----_._---------------_._--

J ag vill veta mer om de här inringade annonserna! 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 IR 19 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 !-7 3f$ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 I II 112 113 114 

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 110 131 132 133 
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
Företag 

Namn I c/o 

Gata. postlåda. hox. etc 
-

Postnummer I Postadress 

Land I RTI 7816/7 
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radio & 
television 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

_ ._._._._._. _ . _ . _ ._._._.-. - . _ . _ ._._.-. _.~ 

radio & 
television 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 

I ._._._._._._._._ .-· _·- ·_ ·_·_·_·_ · _·_._.-~ 

'r;;::, 
~ 

Informationstjänsten 
radio & 
televiSIon 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 
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Nytt från industri 
och forskning 

Ny optisk kabel 
Den första optiska stegindex-, singel mod- och 
enkelfiberkabeln har utvecklats av Allan 
Cook och John Irven, två ingenjörer frår 
Standard Telecommunication Laboratories 
(STL) i Harlow utanför London. STL är ett 
av ITI':s centrala forskningslaboratorier. 

För en kilometer kabel är dämpningen 2,8 
dB vid 0,87 mikrometers våglängd. Till ski ll · 
nad från multimodfiberfallet bes tämme~ 
bandbreddenvid denna våglä ngd av kärnmate· 
rialets dispersion - även då man använder er 
enkelmodkälla. I nforma tionska paeiteten äl 
över 40 Gbit / s. Vid längre våglängder mins· 
kar materialdispersionen och går genom nol 
vid omkring 1,27 mikrometer. Vågleda ren ~ 
dispersion innebär alltså en begränsande fak· 
tor, men genom att välja en mellanliggand( 
våglängd kan man åstadkomma ungefär 40C 
Gbit/s. Genom lämplig balansering kan ytter· 
ligare förbättringar fås och vid t ex I, I kilo· 
meters våglängd eller faller dämpningen til 
1,7 dB/ km. 

Kablar av denna typ har en brotthållfast 
het, som är större än I k vid en diameter al 
något över 2 mm, vilket möjliggör installa tiOI 
av flera kilometer långa kablar. Trots der 
mycket ringa dimensionen har kabeln el 
större potentiell överföringsförmåga än någo 
a nna t vågledarmedium. 

Utvecklingen på optiksidan går mycke 
fort. Så sent som 1966 utförde ingenjörern; 
Kao och Hockham sitt pionjä rarbete vid STL 
För detta fick de nyligen Rank-priset fö 
optoelektronik. 

Elektronikföretag ombildas 
Ett av landets äldsta elektronik- och agen 

turföretag, M Stenhardt AB, Vä llingby, ha 
ombildats. 

De båda produktcheferna Olof Nilsson ocl 
Svante Duver inträder som delägare me, 
befattningarna VD resp försäljningsdirektö 
och vice VD. 

Företagets grundare och ägare sedan star 
ten 1945, direktör Mårten Stenhardt, bli 
arbeta nde styrelseord föra nde. 

I sam band med omorganisationen förstärk 
försäljarkåren samt skapas en grund fö 
utvidgad försäljning och service inom pro 
duktgrupperna mätinstrument, sk rivare, gi 
vare, da tautrustning och da torsystem. 

Företaget har ett 20-tal anställda vid hu 
vudkontoret beläget i Hässelby utanför Stock 
holm. 



.-___ ACOUSTIC LOUDSPEAKER SYSTEMS ____ • 
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ALLT FÖR HÖGTALARBYGGAREN 
50 olika kompletta byggsatser 
ACOUSTIC STUDIO ELEKTRO-VOICE 

GAMMA 
GOODMAN 
ISOPHON 
JBL- KEF-RCF 
CELECTION 
PEERLESS 
PHILIPS 
SEAS - CORAL 
SINUS 

~ 
e c 
en 
::! 
n 

Högtalarelement. ..... 
kompletta byggsatser: e 
Filter § 
T räbyggsatser !Q 
RT-hornet 70-80 m 

C Acoustic - högtalarbyggsatser bestär av 
..J färdigmonterade lädor, valnötsfanerade 
~ eller i svart betsad ek. 
en Med byggsatserna följer allt som be
:l hövs för att fä ett par helt färdiga hög
e talare i samma finish som ett par fabriks
~ byggda men till ett mer tilltalande pris. 

Spolar, ~ 
Pickuper III! 

Kondensatorer ;: 
Tyg, -< 
Skumplastfront m .m . ~ 

Pris 1250 :-/st inkl. läda och moms. 

HIFI I~ITO, 80x 23098 ~ 
S:t Eriksgatan 124 en 
Stockholm 

" Demonstration och butiksförsä/jning: 08/3351 51 

Oppe t: månd.-fred. 11-18, lörd. 11-14 

HIFI ICIT O. Box 23098. 10435 Stockholm 
Sänd mig gratis nya katalogen med prislista 

NAMN: ................. ........ .. .................................................... . 
RT 6-78 

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

Postnummer: .. ............ .. .............. O,,: .................................. . 
• ____ ACOUSTlC LOUDSPEAKER SYSTEMS ____ _ 

Informationstjänst 26 

MODELL 4 

Prisklass (inkl. 20.63% moms). ca 1700:-/par 
Max rek. förstärkaruteffekt 
(W/dBp) 70/138 
Akustisk uteffekt vid max rek. 
förstärkafuteff.kt . 

Volym 
Frekvensomfång enl DIN . 
Impedans . 
Princip . 
Högt.latalement Bas 

Mellanreg . 
Diskant .. 

Delningsfrekvens.r(Hz) . 
Anslutning . 
M'ttBX H X O . 
Hölje 

108 

40 liter 
35-20000 
40hm 
Basteflex 

1 st 25 cm ytterdiam. 
1 st 2,5 cm soft dome tweeter 
2500 
4 m kabel 
34.5X57.5X29,5 
Valnöt. s,.,artek 

Beställ gärna vår informativa broschyr. 

LJUDEX, Bagaregatan 35, 611 00 Nyköping 
TeI.0155/15191,53008 

Informationstjänst 27 

23 kanaler + 11 A PLL-station. Digi
talruta, S- och uteff. -meter, ANL, 
NBL, PA, Deltatuning, HF-gainkon
troll. Squelch, Signallampor för 
sändn./mottagn. Känslighet bättre 
än 0,5 IJ.V. Uteffekt 4 watt vid 12 V. 
Kristallklar och ljus modulation. 
Det bästa som finns att uppbringa i 
fråga om mobil stationer. 
Endast kr 785 :-

Pony CB-74 S wan 6 kanaler 
Pony C8-74 ar en liten behandig PR -apparat, 
latt att forllytta mellan olika forbruknmgs
platser. Idealisk for såval bilen som båten och 
medelst barkassett som barbar. Leveras med 
1 par knstaller. mikrofon. montenngsbygel 
med skruvar samt bruksanvisning DimenSIO
ner' 120 mm (b) x 35 mm (h) x 159 mm (dl. 

TNC·506 
TNC-S06 är en synnerli
gen exklusiv handappa
rat med 5 watt inmatad 
eflekt vid 12 volt. Den 
kan även köras på 15 
volt varvid effekten blir 
ca 10 watt . Vi pilpe· 
kar dock att detta ej är 
tillåtet förutom i nöd
situationer då det är 
fara för liv och egen
dom. Tag därför med 
Sydimport batteribox 
15/18 volt pil färden. 
Detta är en god extra 
livförsäkring . Appara
ten kan även utrustas 
med Nickel-Cadmium batterier 15 volt. 

I Denna apparat represente'rar det bästa 
som finns bland bärbara 5 watt 6·kana)· 
apparater. Den är försedd med alla finesser 
sAsom omk. för lägeflekt, vilket sparar bat· 
terierna, Squelch , S-meter, uteffekt meter, 
anslutningar för yttre antenn, yttre stöm
källa , yttre högtalare, mikrofon , PA-jack. 
Vinylväska med axelrem osv. Vikt 1,5 kg. 
Marknadens minsta och lättaste apparat i 
sitt slag. 14 transistorer. Mottagarkänslig
het 0.5-1 . V vid 10 dB SIN. 
KR 570;·. 

Sydimport 
PR-1B 
i 3 -wattsutföran
de. Marknadens 
absolut bllliga~te 
och minsta 3 -
wattsapparat. För 
sin pris fullkom
ligt enastående. 

Kr 555:-
T ack vare kom
pakt uppbyggnad 
har dimensio-

SWR/ PWR-meter av högsta klass 
med inbyggd variabel anpassnings
enhet. SWR 1 :1 - 1:3 uteff. 0 - 10 W . 
Ett ypperligt instrument för service
verkstäder. Kr 190:-

SWR -2 

SWR/ PWR-meter lämplig för såväl 
amatörer som verkstäder. SWR 1: 1 -
1 :3, PWR 0 - 10 och 0 - 100 W . 
Frekvensområde 1,5-150 MC. 
Kr 138:-

'" 
CBT-OOl • . :.~ .. :. 

.: • '1Ii" 

Kr 280:· 
.. ..,... -

CB-Tester för mätning av modula
tion uteffekt, fältstyrka , stående våg 
förhållande och kristallaktivitet. Den 
kan också användas som ton- och 
signalgenerator för trimning av mot
tagare. Fungerar även som konstan 
tenn . Uttag för oscilloskopanlägg
ning. 

Century-21 

nerna kunnat 
nedbringas till 
fickformat PR 1 B 
är ej nämnvärt 
större än vanliga 100 mW-stationer. 
PR 1 B har alla finesser som hnns på 
större och dyrare apparater. 2 kanaler, 
12 transistorer, tonsignal. öronmussla, 
uttag för extra högtalare. 3 watt in
matad effekt. Känslighet 0,5 ~V vid 
10 dB S/N. MaXima) räckVidd med Syd
import batteribox c:a 2,5 mil. Appara
ten är även utrustad med squelch. 
3 watt 18vo)t Kr 445 :-

TONGENERATOR 
TE-22 D 
Frekvensområde: 
20 pis - 200 KC 
på 4 band. Sinus 
och fyrkantvåg. 
Moderna dubbelrat
tar. 140 )(115 )( 
110mm. 

Kr 415;-

AC Brygga Be/co BR-8 
R 0.1 II - 11 .1 M II. Noggrannhet 
O. 1 - 10 II ± 2 % + 0.1 II 
1011-5MII±1% 
SM I/-". 'M II ±5% 
L· 1 uH - 111 H Noggrannhet 
luH - l00uH±5%±luH 
1 mH - 1 1 1 H'± 2 % 
C 10 pF - 1110 uF Noggrannhet 
10pF - 1000pF ± 2 %:l:: 10pF 
'l'pF - ll'uF± 1% - 1.5% 
111 uF - 111 OuF ± 5 % 
'l'uF - 1110uF± 5% 
T 110000 - 11100 Noggrannhet 
± 1 % - 1.5% 

Modell C·7200·GM 
Ett allround· Instrument 8V mycket 
hog kval.tet 
Meter 16 ~A 28 Ranges With OFF 
Poslllon 
DC V 0 ·0.6·3· ' 2-60-120·300-600-
1 2W (SOKJJ/V) 

DX-mott. av högsta prof. klass. Avan 
cerad trippelsuper. 525 KC till 30 MC 
uppdelat på 3 huvudband och 25 
underband. Inställningsnoggrannhet 
+ 2 ,5 KC. AM , USB, LSB. Känslighet 
0 ,3 IJ. V på SSB . Clarifyer 2 - 5 KC. 
Uteffekt 2 watt. Anslutning för hör
telefon och bandspelare. Kr 1 .800 :-

AC V Q-6·30- 120·300·600- l 2K 
(1SKilIV) DC A O·~·6m· 60 m· 
600m OHMS Q-IOK- lM·l0M·1000M 
(54 Mrd-Scale) dB -20 10 +63 
Storlek 151 H x 109W II 51 D. 
Vikt 435 g Kr 175:-

Vi söka återförsäljare över hela landet. Även privatförsäljare kunna antagas 
som äterförsäljare. Vi har de absolut lägsta nettopriserna. Rekvirera värt nya 
försäljningsprogram med speciell nettoprislista för återförsäljare. Sändes 
mot 5:- i frimärken eller sedel. 

,Älvsjö Sydimport :Aktiebolag 
Vansövägen 1 ·12540 Älvsjö 2 . Tel. 08/470034 . Postgiro 453453-3 

Informatlonst janst 28 
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AMPEX ATR-100 

Utföranden 
Full spår (1-kanal) 
2 -spår 
4-spår 

AMPEX 
Ampex AB, Ljudavd., Box 7056 
S- l 72 07 Sundbyberg/Sverige 
Tel. 08/28 29 10 

• dyna av speciell tät plysch 
• inbyggd dubbelborste 
• höga testvärden 

i effektivitet och bekvämlighet 

RADIO & TELEVISION - NR 6/7 - 1978 
InformatlonstJanst 30 

'Annonsörsregister Radio & 
Television nr 6 /7 1978 

Ampex 
Beckman Innovation 
BASF 
B J A-produk ter 
eolor TV Radio 
Electrobygg 
Elektroholm 

74 
23 

2 
74 
68 
67 
62 

Ella 37 , 48 , 76 
Frek vensia Gete 6 
Hi Ii Kit 73 
Hitachi 5 
Hobbex 68 
H Transmission 68 
Jenving, Tommy 74 
Josty Kit 21 
Ljudex 73 
Persson, Martin 43 
Pickering 66 
Pioneer 38, 39 
Queck , Eugen 68 
Rydin Elektroakustik 33 
Scandia Metric 64 
Schlumberger Heathkit 54 
Sentec 64 
Septon 75 
Servex 45 
Stenhardt, M 5 1 
Sv Deltron 68 
Swe Test 56 
Teleste Svenska AB 65 
Texas Instruments 29 
Tonola 25 
Tysk-Svenska Handelskammaren 68 
U-66 Elektronik 69 
Wernor Ljud 
Älvsjö Sydimport 
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69 
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Prenu merationstjänst 
Postadress: Box 3263 , 
103 65 Stockholm 3 
Telefon: 34 07 90 
Postgirokonto: 88 95 00-5 
Prenu merationspris: 
Helår 12 nr 99:85 
(O BS! det nya priset gäller 
inkl den nya momsen 
17 ,1 %) 
Prenu merationer kan beställas 
direkt till Prenumerationstjänst. Box 3263 , 
103 65 Stockholm 3. i Sverige på närmas· 
te postanstalt med postens tidningsinbetal 
ningskort postgirokonto 88 95 00· 5. 

Definit iv adressän dring. som måste vara 
förlaget tillhanda senast 3 veckor innan den 
skall träda i kraft. görs skriftligt antingen på 
av förlaget utsänd blanken eller postens ad
ressändringsblankett 2050.03. (Adressänd· 
ringsavgift l : 50.) 

N uvarande adress anges genom att ad ~ 
resslappen på senast mottagna tidning eller 
dess omslag klistras på adressändrings~ 
blanketten. 

Adressändring på utländskt postabonne~ 
mang verkställes på posten i respektive 
land. 

Äldre lösnummer kan rek vireras direk t från 
Åhl,," & Åkerlunds Förlags AB . Torsgatan 
21, 10544 Stockholm, tel 349000 -
Lösnummerexpeditionen. Som regel finns 
dock endast ett halvt år gamla tidningar att 
tillgå. 

Bifoga inga pengar ; tidningen sänds mot 
postförskott. Redaktionen kan inte effek~ 
tuera beställningar på kopior av artiklar ur 
äldre nr. Vissa bibliotek har inbundna år~ 
gångar och kan ibland stå till tjänst med ko· 
pior. 

ADVERTl SING RE PRES ENTATIVES 
Belgium 
Publicitas Media. Vleminckveld 44. 8 ·200 
Antwerpen. Telephone 03/ 33 54 61. Tele> 
33795 
France 
R.I .P.S.A. 26 . avenue Victor-Hugo. 7511 
Paris 16. Telephone 01/727 7304 . Tele) 
61067 
Denmark 
Civilekonom Bent S Wissing. International 
Marketing Service , Kronprinsensgade 1, 
DK- 1114 Köpenhamn . Tel 01 / 115255 
Germany 
Publicitas GmbH. 2 Hamburg 39 . 8ebelal · 
lee 149. Tel 040/ 5110031 -35. Tele) 
02 15276 
Holland 
Publicitas. 38 . Plantage Middenlaan. Am· 
sterdam 1004. Telephone 020/ 23 20 71 
Telex 11656 
Italy 
Etas Kompass. Riviste Estere. Via Manteg· 
na 6 . 20154 Milano. Telephonf 
02/ 347051 . Telex 33152 
Switzerland 
Mosse-Annoncen AG, CH-8023 Zur ich 
Limmatquai 94 . Telephone 01 / 473400 
Telex 55235 
United Kingdom 
Frank L Crane Ltd. 16 - 17 Bride Lane 
London EC4Y 8EB. Telephone 01 / 353· 
l 000. Telex 21489 

Principscheman 
Principscheman i RT är ritade enligt föl 
jande riktlinjer : 

Komponentnumren korrespondera 
mot motsvarande nummer i ev stycklis 
tor. 

Beträffande komponentvärdena i sche 
mana gäller att för motstånd utelämna 
ohm ~tecknet . och för kondensatorer utE 
lämnas F . 

Således är 100 ; 100 ohm, 100 k ' 
100 kohm, 2 M ; 2 Mohm, 30 p ; 3 
pF, 30 n ; 30 nF (1 n ; 1 000 p). 3 u ; 
uF osv. Alla motstånd 0,5 W , alla kon 
densatorer 250 V provsp om ej anm 
anges i stycklista. 

Alla förfrågningar som avser i RT pl 
blicerat material - artiklar. produktövei 
sikter m m samt byggbeskrivningar sch. 
man och komponenter liksom kretsar 
resp allmänna frågor skall göras skrif 
ligen till red. Telefonförfrågningar kan 
allmänhet inte besvaras p g a tids bris 
För alla upplysningar om äldre RT-nr 
innehåll hänvisas till bibliotekens inbuni 
na ärg med årsregister. 



Citation 16a, effektfärstär1<are. 150W min. FTC vid 8 ohm, från 20 till 20 kHz med mindre än 0,05 THD. 
Bandbredd: Under 4 Hz till över 120 kHz, -3 dB. 

Citation 17, förtörstärkare. Bandbredd 
från under 3 Hz till CHer 270 kHz, -3 dB. 
Mindre än 0,001% THD, phonoförför
stärkare mindre än 0,002 THD. Awikel
se från RIAA-kurva max 0,25 dB. 

Citation 18, FM Tuner. Känslighet för 50 
dB signallbrusförhållande bättre än 17 
dBf. LF frekvensområde 10 Hz- 50 Hz. 
Patenterad kvalitetsmätare. 

Citation 19, effektförstärkare. 100w min. 
FTC vid 8 ohm från 20 till 20 kHz, med 
mindre än 0,08 THD. Bandbredd: Under 
5 Hz till CHer 140 hHz, -3 dB. 

Citation 17s, förtörstärkare. Samma ut
förande som Citation 17, men utan equa
lizer och högtalaromkoppling. 

När du fortfarande söker det lilla 
extra som kännetecknar det helt natur
liga ljudet. Öppenheten, djupheten, 
detaljrikedom och den vida n ärva ro
käns lan. 

Det nya stora Harma!1 Kardon-pro
grammet är konstruerat att kompro
misstlöst leva upp till dina krav. 

Harman Kardon kombinerar i Cita
tion-modellerna sina banbrytande teo
rier Olm band bredd och övergångsdis
torsicmer med de allra senaste kunska
perna om ljudframställning. Resultatet 
blir unika förstärkare med extremt 
snabbt transientsvar, låg feedback, 
hög klass A-verkan och ultravid band
bredct 
Perfekt fasllnjäritet 

För att få ett faslinjärt och riktigt ljud 
mellan 20 och 20.000 Hz måste en 
förstiirkare ha en bandbredd på minst 
4 till 100.000 Hz. Citations bandbredd 
är 4-'120.000 Hz, vilket förutom korrekt 
fasli järitet ger extremt snabbt tran
sient:svar. 

Helt utan transientlntennodulation. 
Tack vare ultravid bandbredd och 

låg feedback (30 dB) undviker man 
den nyligen upptäckta TIM-distorsio
nen. Ljudet blir rent och öppet även vid 
de allra högsta frekvenserna. 
Enskilda komponenter. 

Citation har enskilda komponenter 
istället för integrerade kretsar genom 
hela förstärkardelen. Därigenom slip
per man parasiterande kapacitans och 
får istället ökad värmetålighet och ö
kad bandbredd. 
Två förstärkare i en. 

Till skillnad från andra förstärkare 
består Citations slutsteg av två separa
ta förstärkare. Det enda de har gemen-

samt är chassit och knapparna. Resul
tatet blir rent, välseparerat ljud även 
när det musikaliska materialet är som 
mest krävande. Alla former av överhör
ning mellan kanalerna utesluts. 

Nya Harman Kardon Citation - så 
nära idealet i ljudframställning som 
någon komponent någonsin kommit. 
Om inte närmare. De är skapta för att 
bli förstärkarna du inte växer ifrån. 

Ring eller skriven rad så skickar vi 
mer information om det nya Citation
programmet. Samtidigt passar vi på att 
tala om var din närmaste återförsäljare 
ligger, där Citation bäst övertygar om 
sin överlägsenhet själv. 

Nya Citation från 

harman/kardon 
Septon Electronic AB Box 4048, 421 04 Västra Frölunda, Tel 031-29 94 00 
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