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Källan till 
fulländat ljud. 
SPARAR BADE STEREO OCH ÄKTA 4-KANAL 
VID l GRAM (och t o ffi ännu lägre). 

Uppriktigt sagt är det svårt att uppnå fulländ-

ninp~ ' k ' k 'k '11 " tt f" "k D IC ermgs te ni er VI e gora e orso. om 
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». Vare sig det 
nu gäller återgivning av stereo, SQ, QS eller di
skret 4-kanal. 

tl PICKERING 

PICKERING & ca .. INC .• p O Box 82 , 1096 Cully, Switzerland 
Sweden NASAB, Chalmersgatan 27a - 41135 Göteborg - Tel . (03 1) 188620 

Au.trl. Boyd & Haas, Rupertuspla tz 3 -'170 Wien - Tel . 4627015 
"lglumaLuxembourg Ets. N. Slomhot. rue Brogniez 172a - 1070 Bruxelles - Tel. 5221813 
Den .... rk Audiosc,n. Ayesg,de 106, - 2100 Copenh'gen 0 - Tel. (01 ) 768000 
Fln"nd Oy Sound Center Ine .. Museokatu 8 - Helsinki 10 - Tel. 440301 
France Mageco Electron ic, 119. rue du Dessous des Serges - 75013 Paris - Tel . 583 65 19 
Oermllny Imperial Electronics Import GmbH - Ollo-Hahn-Slr, 12 - 6079 Sprendl ingen-Tet. (6103) 64000 
Oreece B. & C. Panayotidis S.A .. 3. Paparrigopoulou - Athens - Te l. 234529 
l_land E. Farestveit & Co. H.S .. Bergstadastreti 10- Reykjavik - Tel. 21 565 

luly Audio s.n.c .. Strada di Caselle 63 - 10040 Le ini!Torino - Tel. 9988841 
Netherlanda Inelco Nederland b.v .. Joan Muyskenweg 22 -1006 Amsterdam - Tel. 934824 
Norwey Skandinavisk Elektronikk NS 0stre Aker Vei 99 - Oslo 5 - Te l. 150090 
Portugal Centelee Lda .. Av. Fontes Pereira de Melo 47 - lisbon - Tel. (19) 56121 1 
Speln Uorach Audio S.A .. La Granada 34 - Barcelona 6 - Tel. 2171554 
Swoclen NASAS, Ch,lmersg't,n 27, - 41 135 Göteborg - Tel. (031) 188620 
Swiuer'end Dynavox Electronics, rue de Lausanne 91 -1700 Fribourg - Tel. (037) 224674 
UnltoclKlngdom Highg,te Acoustics, Jame"own Ad 38 - London NW1 7EJ - Tel. 01·2674936 
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OMSLAGET: Del här num
rel har !lera inslag som be
hand lar mikrodalOrer och 
RT-redaklionen, som numera 
for fogar över en egen dal or, 
har sIai ii ihop erfarenhelerna 
fran byggel av Heathkit H-8 
och des~ lerminalenhel jamle 
en del andra rön i samman
hangel. Här forsiggar en da
IOrledd \'ardering av im
Ui~IOr\ion i en Hi fi-receiver. 
RT-foto: Claes-Göran Flinck 

Nordsat-studier inom Televerket S 
I FarsIa undersöker Televerkets lekniker en rad fenomen som hänger samman 
med överföringar pa mikrovägsomradel fran ,alelliler. 

Motorola SO år. Går nu in på smådator
marknaden 8 
Motorola fyller I ar 50 ar. Sedan Slarlen har man Ul vidgal verksa mhet somrade
na so m idag omfattar aven smadalOrer . 

Nya kassettband från Agfa och Pyral 10 
Två europeiska kassettba ndlill\'erkare Inlroducerar nu nya kassettband fö r 
"japansk" förmagnetisering. 

Månadens audioprovning: Bose 901 Mk III Il 
Den här höglalaren ar en sä rling med Sill fran na,lan allt annat avvikande ut
formnll1g. Bengl Olw/g och Ulf B. SIrange har gJorl praktiska prov' sedan 
konstrukl ionen analyserats. 

Ny kontorsdator från Data General 
En ny kompakl dalOr för Cobollanseras nu a\ Data General. 

Pejling - RT:s speciella nyhetssidor med 
aktualiteter och debatt, kommentarer och 
recensioner 
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Nya material ger kompaktare kameror 28 
Småbi ldskamerorna går mOl en a lll fulbländigare e leklronisering oc h nu har 
ock,ä dalorkrelsar, rikliga digilala ,auana, uebllleral. KrelSkorlens maieriai 
bör besitta en hög grad av robllslhel ,amlidigl \om de skall vara flexibla. 

Räknedosan i elektronikundervisningen 30 
Fran början belraklades räknedosan med ,kep,i, av manga inom skolan~ varid. 
I dag ar den accepterad i undervisningen och används bl a fliligl i eleklronik
ämnel. 

Från utvecklingssystem till dator för Basic 
- del 8 35 
Bygget är nu framme vid anpassningen av langenibord och skrivarenhel. 

Heathkit datorbyggsatser H81 H9 testade 40 
A\' Heathkils nya dalorprogram har vi pro\'byggl attabilarsdalOrn H8 och 
bildskärmslerminalen H9. DalOrn skiljer sig en del fran del elablerade hobb y
dalorbeslåndel men uppvisar i gengäld förde lar. 

Ideer till mikrodatortillämpningar inom 
reglertekniken 44 
Mikrodalorn sly r med lätt hel sy nkronmOlorer. I arlikeln visas exempel pa hur 
mas kin- och programvara kan ul fo rmas för anpassning till en mikrodalOr. 

1973 års R T-horn i två nya versioner 
-dell SO 
RT-ho rnet va r pä si n lid en Slor bygg-succe . Vi har här a npassal det för moder
nare komponenter och ger i denna inledande artikel en del bakgrundsinforma
Ilon om konstruktionen. 

Från primitiv klangkropp till popålders-
elektronik - del 13 S4 
Manadens avsnill handlar om hur man bör välja sin gitarr . Tag del av Bo Klas
sons expert rad före köpet! 

Datorn drar in imusikproduktionen 57 
Den moderna tek niken med upplagningar över kanske 48 kanaler släller a llt 
vä rre krav pa jobbet med att mixa ned innehalIei 1111lva stereospar. Här ha r nu 
den ualOraulOmaliseraue mixnlngslekniken börjai underlätta balanseringen. 
Ulf B. SIrange har besöki GlenslUdio, förS! med Necam-systemel. 

Kurspaket för blivande radioamatörer 62 
rlllan Lmdkvisl har har granskal ell kurspaket som lär lelegrafi och leknik in
för prov 1111 radioamalÖrCerlifikal. 

Enrörs färgvideokamera från Hitachi 63 
Om man vill spela in egna program pa VIdeokassetI behöver man en färgkame
ra och sadana med prisnivaer för amalörer börjar nu bli lillgängliga pa markna
den . 
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GAMMA· LA-1231 GAMMA· MA-5231 GAMMA· HA-3731 

DISKANTHORN 
PRIS: 179:-

BBK·200 
GAMMA 
BAS 8" 

1" PA/8 

Vikt. 3,6 kg 
Magnet ALNICO 
98 dB · 1 m. 1 W 
Effekt 100 Watt 

PRIS: 245:-

MELLAN 
Vikt 3,0 kg 

Magnet ALNICO 
Hög känslighet· 98 dB. 1 m. 1,4 W 

Effekt 100 Watt. 176.000 MX 
AL-PROFILSPOLE . PRIS 355:-

DISKANT 
Magnet ALNICO 

AL·PROFIL. SPOLE 
PRIS: 265:-

GAMMA 
411 

350:-

GAMMA - YLD 12· SPRIDNINGSLINS HF-5ÄKRING 

LINS EXTREMT LAG DISTORSION 
PRIS 125:- 8 eller 15 il · ALNICO MAGNET 

Passar till alla i marknaden 
förekommande diskantele
ment. Utlöses ej vid snabba 
t ransienter, endast vid konti 
nuer lig överbelastning. När ni
vån minskar återkopplas dis-
kanten. PRIS 48:-

100 Watt· ALECA 
BYGGSATS - K 12 

1 1/2" PM 8 PRIS: 614:-

BK·138 
MELLAN 5" 

PRIS: 102:-

2-vägs· 
filter 

PRIS: 80:-

KOM OCH LYSSNA! 

Vi har fler alternativ att välja på och hjälper 
dig gärna med bygget. Kom till vårt central
lager i Upplands Väsby , ring eller skriv. 

T ill Frekvensia Gete AB 
Breddenvägen 31 
19400 Upp!. Väsby 
Tel 0760/ 330 25 

Jag vill veta mer 

D Ja, sänd mig 
även katalo
talogen mot 
2:60 kr i fri 
märken. 

' Namn :, .. . . . . . , . , , . , , . , . .. . , , , 
RT 8- 7 

Adress-: .. ...... . Telefon : .. . . .. . . . 

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

4 RADIO & TELEVISION - NR 8 - 1978 
Informationstjänst 2 



Televerket analyserar 
satellitdata från OTS 
som Nordsat-förstudie 

l ' lJf/lllJl/I / d~I ' ,'r""I\ l1"d" (1Il1~1/I/('r i r"nl" ([ il) 
har a, 'en I:'SA .Iall upp 1'11 pux-merer för all le.lla 
.wtel/item ellell.lkaper , 

Europa-satelliten OTS-2: 
En telecentral i rymden, 
Saab-elektronik ombord 

•• OTS-2 är den europeiska rymdorganisationen 
ESA:s första kommunikationssatelit. Den lyftes 
från Cape Canaverai den II maj av cn De/la 39/4 
bärraket. 

Med den och en egen liten raketmotor ombo rd 
placerades OTS-2 i en geostationär bana i en fast 
position 36 000 km ovanför ekvatorn söder om 
Marocko. 

Beteckningen OTS. Orbital Test Sat e llite, mar
kerar satellitens kommande användning: Experi 
mentell tv -sändning och telekommunikation. Ka
paciteten motsvarar 6 000 samtidiga telefonsamtal. 
Satelliten är en föregångare till ECS, den europei
ska telesatelliten som nyligen beställt s av ESA hos 
M ESH-konsortiet. det europeiska rymdkonsorti
um där även Saab-Scania medverkar. OTS
projektet omfattar utveckling oeh tillverkning av 
tot a lt fyra satellit modeller (varav två " Oygande") 
och de n totala ordersumman utgör 350 mkr. Saab-

•• () 1:-' '1;1 1' 101' 01 hllal I L',I :-',lIdlllc och den 
innebar Europa, ' för,la kommunikalion"alellil, 
som vid del här laget har befunnil sig uppe i ,i n ba
na över ekvatorn på 36000 km höjd sedan den I I 
maj i ar - Ivå ganger lidigare har uppskjutningen 

Scanias andel utgör 45 mkr och omfattar telemetri 
och telekommandoutrustningen ombord. 

NyU jäUeprojekl f rån ESA 

Det lyckade rymd~kottet ger tillförsikt at ett nytt 
, ton projekt frlln ESA. I april manad fick MESH
konsoniet, med det nybildade Bril ish Aerospace 
Dynamics G roup som huvud leverantör, beställnin
gen för den europeiska kommunikationssatelliten 
ECS. Samtidigt lades även be,tällningen för 
MA ROTS-B, Europas andra maritima kommuni
kationssatellit. Ordern omfattar tillverkning av to
talt fyra satelliter, varav lvå i reserv . Av ordersum
man , 630 mkr, får Flygdivisionen ca 15 mkr. -
Saab-Scanias förhållandevis begrän!oade andel be
ror pa att ut vecklingsdelen av kontraktet för före
taget s vidkommande denna gång blivit obetydlig. 
Fördelningen av de tekniskt kvalificerade uppdrag 
som rymdprojekten innebär paverkas ocksa av re
spektive medlemsstaters ekonomiska bidrag till 
ESA, och detta bidrag från Sverige utgör endast 4 
procent. ECS kommer att kunna förse Europa 
med regionala tv-förbindelser och avsevärt utöka 
möjligheterna till annan telekommunikation. 
MAROTS-B kommer att förbättra telefö rbindel
serna till sjöss , främ st över Stilla havet. Den första 
Marotssatelliten, MAROTS-A, kommer att täcka 
Nord- och Sydatlanten . Även till denna satellit le
vererar Saab-Scania telemät - och telekommando
utrustningen. 

från Cape CanaveraI hindrat s, en gång av att bä r
raketen exploderade och senast nu den 4 maj i år 
av ett åskväder. Det är f ö en reservsa tellit som a n
vänds nu . Den första förstördes. 

OTS skall svara för en bet ydande del av telefon
trafiken för Europas del under 1980-talet. Satelli 
ten är geostationär, d v s mot jordrotat ionen ver
kar den stå stilla . 

Det är de 12 medlemsländerna i ESA, European 
Space Agency, som svara r för uppskjutni ngen. 
Sverige ingår men totalt ä r ett 20-ta l länder berörda 
i fö rsöken. Se också vidstående artikel! 

Televerket i Farsta skall i samband med OTS ge
nomföra en mängd prov, ana lyser och st udier, vi l
ka till stor del är grundläggande för projektet 
Nordsa t, den no rdiska telesatelliten . 

Man ska ll bl a utrö na hur m yc ket radiovagorna 
från sa te llit en dämpas av regn samt ut föra trafikö
verfö ring enligt ett nytt system . Den snabba öknin
gen av tel e fo ntrafiken och överföringen av ete rp
rogram ha r medfö rt att utrymmet i frekven shän se
ende börjar bli snäv t: 

Teknikerna letar efter nya ka na ler och får söka 
sig a llt högre upp i fre k vensbanden . De högre fr ek
vense rnas kortare vilg längd, 2 - 3 cm, är käns liga
re fö r störningar fran t ex , tora regndro ppa r, jäm
fört med lägre frekvemer, ,om inte paverka, av 
regn. 

En häftig regmkur kan t o m bryta förbindelser
na pa de högre frckven .. erna. I dag vet man in te 
hur langa .. adana avbro tt kan bli e ll er hur m ycket 
en normal regJ1\kur dämpar ,ignalerna . 

Televerket har därför in.,tallerat tva stora, tall 
riksformade antenner pa ,ina byggnader i FarsIa 
.. öder om Stockho lm. Antennerna har cn diameler 
pa tre m och är kopplade till m yc ket kän , liga mot 
taga re . Dc beho'", cftersom ,atcllit en sänder med 
ba ra 20 wat!\ effekt. 

ESA har \ idare ,att upp en flux -mcter i Far,ta 
,om ska ll utvärdera ,a tellitcn s cgemkapcr; Icsta 
sändarcffcktcn och ko ntrollera antennerna, , tral
ningsförmaga . 

:'Ijordsal-fiirsludier genum 
olika de1aljmälningar 

I .. amband med rcgnprovcn kommer Telcverkcl 
ock .. a att mala det .. k elevatioJ1\linkelberoendct, 
d \ .. om .. atcllitsignalerna paverkas av anlcnnv in
ke ln pa jordstationen. 

De cxperimenlcn har ankny tni ng ti ll 
NORDSA T-projekl ct. En antcnn i Stockho lm 
maste ju ha en annan vinkel mot en ,atcli t än en 
antenn i t ex Kiruna. 

Förut om dc bada anlcn ncrna har Telcvcrkcl in- ~ 72 
Euro peisk barra ket 

För MAROTS-A, ECS och MAROTS-B plane
ras uppskjutning 1980, 1981 och 1982 fran rymd
basen Kourou i Framka Guyana i Sydamerika. 
Uppskjutningen kommer att ske med ARIANE , 
den tunga europeiska bärraket, 48 meter hög och 
med en vikt av 200 ton. som skall göra Europa 
mindre beroende av USA-insatser under 1980-
talet. 

De aktuella satelliterna väger var och en ca 900 
kg. Måtten är ca 2,3 x l, I x 1,5 meter och spänn
vidden med ut fällda soJcellförsedda vingar är 9,3 
meter. I varje AR IANE-raket finns en st yr- oeh 
navigeringsdator som utvecklat s och tillverkats 
inom Oygdivisionen al Saab-Scania. Det är Saab 
aBc, en utomordentligt miljötalig minidator med 
pre,tanda för rterarig funktion utan service. 

Framlida behov 

Ytterligare nyttosatelliter kommer att behöva,> 
under 1980-talet. Det gäller nya kommunikations 
satelliter - även för direktmottsgning i hemmen 
- och ett världsomspännande, marint kommuni
kationsnät. Inom MESH-konsoniet hoppas man 
givet vis även få del av de,sa satellit projekt . 

MES H bestar numera av fÖljande medlemsföre
tag: MAT RA (Frankrike), ER NO (VästtyskIand), 
Brilish Aerospace (England), Aerilalia (Italien), 
Fo kker-VFW (Holland) , INTA (Spanien) och 
Saab-Scania, • 
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Hilachis nya 
R&P kOlnbinalionshuvud 
ger Dig en ljud kval ile 
sOln är järnlörbar·lned 
spolbandspelal"& 
För att erhålla verkligt högklassiga återgivningsresultat på samtliga typer av 
bandspelare har det hittills varit nödvändigt med 3 separata tonhuvuden: Ett 
för inspelning, ett annat för avspelning och ett tredje för radering. 

Hitachi har nu genom en unik konstruktion lyckats kombinera två av dessa 
funktioner i ett tonhuvud, nämligen in- och avspelning. Med jämförbara 
återgivningsresultat som i högklassiga spolbandspelare och till 
mycket konkurrenskraftigt pris. Hitachis R & P kombinationshuvud finns i 
däcken D-900, 0-860 och 0-800. 

Kombinationshuvudet har dessutom en mycket praktisk fördel vid inspelning. 
Du kan nämligen under inspelningens gång direkt avlyssna och kontrollera 
återgivningskvaliten ! 

Däcket 0-900 har förutom kombinationshuvudet även andra värdefulla 
egenskaper: 

• Dolby brusreduceringssystem som ger avse
värd reducering av störande bandbrus. För 
perfekt återgivning med olika typer av 
kassettband är 0-900 också försett med ett 
speciellt kalibreringssystem (D.C.C.S). 

• Tre-läges förmagnetiserings (BIAS) och 
frekvenskorrigerings (EQUALlZER) omkopp
lare för korrekt anpassning till de nya super
järnbanden Hitachi UD-ER/UD-EX, MaxelI 
UD-XL l/UD-XL II och ferrokromband . 

• För perfekt inställning och kontroll har 0-900 
stora lättaviästa visarinstrument som är 
omkopplingsbara mellan medelvärdes- och 
toppvärdesvisni ng . 

• Funktionsknapparna kräver endast ett fjäder
lätt tryck då bandmekanismen är relä
manövrerad och dessutom finns möjligheten 
att fjärrstyra kassettdäcket. 

• Med "EDIT"-knappen intryckt sänks 
inspelningsnivån till noll, så att man undviker 
inspelning av tal mellan skivorna i radion eller 
den knäpp som uppstår när pickupnålen går 
ner i skivspåret. 

• Den dubbla kapstandriften ger som resultat 
lågt svaj, ± O, 15%, och ett lågt modulations
brus. 

• Mixningsmöjlighet mellan linje- och 
mikrofoningång. 

• Lätt borttag bar kassettlucka för rengöring av 
tonhuvudena . Dämpad kassettlucka . Auto 
stop. Aterspolningsminne. Pilottonsfilter. 

Tekniska data 
Dynamikomfång vägt värde 
med Hitachi UD-ER C-60 
utan Dolby 
med Dolby 

Frekvensomfång med Hitachi 
UD-ER C-60 

Svajning, vägt värde 

Mån Bx H x D 

Vikt 

56 dB 
63 dB 

25-15000 Hz 

tO,15% 

43,5 x18,2 x25,6 cm 

8,5 kg 

"the professionals" är den gemensamma 
benämningen för ett antal specialutbildade 
HITACHI HiFi-återförsäljare. 

Informationstjanst 3 
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Motorola mångsidig SO-åring 
Går nu in på smådatorsidan . 
~ Motorola har ett varierat tillverkningsprogram inom elektroniken som omfattar bl a btlra
dio, kommunikationsradio., försvarssystem och militärspecad utrustning samt harvledartill
verkning. Det senare täcker diskreta komponenter, integrerade kretsar för bl a mikrodatorer 
och sedan en tid tillbaka även solceller. 

~ Vi ger här en historisk återblick på verksamheten samt presenterar några nya fakta som ny
ligen delgavs R T:s medarbetare vid ett besök i Phoenix, Arizona. 

~ Motorola går in på ett nytt område i och med att man nu skall tillverka små Cobol-datorer 
som skall komma att kosta ca 50000 kr! Den växande användarskaran inom ''personal com
puting" får här ett intressant alternativ att tillgå . 

•• R~dan InR !!rundade, Motorola . Kri,tall 
motta!!arna for rundradio hade da bOrjat bli popu
lara i Ämenka . De för,ta arraraterna \ ar batteri 
drivna , men ,nart fann man ett beho \' all driva 
dem från natet \ la en hallcnellmlllator. Den kom 
att bli MOlOro las första produkt. Snart ko m nätd 
nvna apparat cr och beho\ et a\ ellminatorer f ÖI 
svann . Detta - och börs kra,ch~1l 1929 - t\ ' ingad~ 
den unge Pall l V Gall·il/. !\lotorola, grundare . all 
~atsa på en annan produkt - lh:h dct , nabht ~ 

På en resa hade han fatt hora hur man borja t 
montera in radiomollagare i bilar. ,kraddar ydda 
for varje bil. och ti ll a"kradandc ko tnadcr. Ga l
\i n såg här möjllghet~r till all ma»[1I'oducera cn 
' landardbilradio till CII nmllgl rri, ,om skulle 
kunna II1tres,cra en ,tor marknad. 

Han markt c snart att han \ ar cn,am o m d~n 
marknaden a\ ett talande ,kal: 

Visserligen \al problemcl all klamma in dati
dens radiomollagare (med hoglalare och o\Tiga 
lillbehör) I en bil Slort nog. men all ock>a fa den all 
lungera under körning \ar na~tan mer an \ad han , 
konstruklorcr klaradc a\. 

Man lyckadc, dod och blc\ klar I tid 1111 radio· 
tillverkarna , lIt >lalllllng i AllanlIc Clt\ 1930. Gal 
vins radiO \ad lc sto r urrmark,amhel. och trOl , 
all affärerna Inte pre", gh:k h ,and~ blc\ tillräck
ligt många atcrforsäljare inlrc»eradc lor att pro
dukten skulle kunna k\ erera, med I ramgang. 

Den framIIda ul\eckllngcn blc\ enorm. Ä\en 
om Paul Gah In hade \ am en \ i>lonar a\ stora 
mått hade han Inle kunnat loru"pa ul\cckllngen 
till en multinatione ll koncern med ~ miljarder dol · 
lar i omsättning. \ ilken :-'l otorola är Idag. 1978. 

Kriget salt e fa rt 
på radiout\'ecklingen 

Vid m itten a\ 30-lalet hade Ca" in Manufactu
ring Corp. om lo rctagct da hette, gatt In på hem
radiomarknadcn och dessutom börjat II1tresscra 
sig för den nalurllga fö rl angningen av bilradIOn : 
Polisradion . Det drojde dock till 1940 II1nan före
taget introducerade den lör ta. mobila kommul1l 
katlonsradion . Tldrunkten kunde dock Inte valt s 
bättre. Europa \ ar I krig och om ett år skulle också 
USA dras 111 i ett \ aridskrig . 

Motorola levererade stora kvantiteter kommuni
kalIonsradioutrustningar och producerade ungefär 
hälften a\ de nara 70 mi ljoner st yr kristaller som 
användes a\ USA under kriget. 

Televisionen kom ju tidigt i USA. och för att 
möta den nya marknaden gjorde man en mottaga
re som kallades " Golden View" till 200 dollar. 
Priset var konkurrenskraftigt och den jämte efter
följ ande modeller gav Motorola ställningen som en 
av de ledande TV-ti ll verkarna. 
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f If!. . I . 'arldefBjor!> ta radio. ÅOl/llfllerad./or bi/mol/wxl'. til/ l' /'rÅaele\ (/1 \fo((Jro/a. I .axx marÅt' til/ . 
al'Sfumningsenhefens jäsrbygel som tydligen jklll/e lif!.ga i ram tal/gem ho/je. 

Ha" ledareleklroniken 
forskade~ f ram i Ph()eni~ 

Fram lill 1949 hade Moto rola varit ba,erad I 
Ch icago . men detta ar elablerade man även en 
lorskaravdelning i Phoeni\, Anzona. Dess uppglfl 
ble\ all fors ka Inom del n\ a omrade ,o m man 
Irodde ra för I ramI iden, nam'hgen hal\ ledare . Arel 
Innan hade tramlSlom introduceral s a\ Bell Tele
phone Labs och man började studera omradct. 
h. oreakrigel forryckle dock planerna en lid. erteI
som man pa nYII ble\ en nyckelle \ eramor a\ mil i
tär kommunikallonsmalerial. Vid 1955 hade man 
ater sl artal halvledartil" erkl1lngen och \ ann fram 
gangar inom billnduslrilillämpningar med effekt
IranSISlorer och likriklardloder som gjorde växel 
slröm generatorer möjliga. 

Del aktiva dehagandel i konkurrensen om 
rymdeleklroniken satte sina par och ledde, om \ I 
vet, fram lill imegrer,ade krel sar. 

MikrodalOrkret,ar 
n~ \ erk~amhel!>gren 

Dc alhmera komrle\a II1legrerade krel>arn 
r~mde lill >I,t en dalor. ,om bekant. :-'1ikrorrocc' 
,orteknlken ble \ en \ Udlll !!ren for ,\f olorola oc 
de" 6800 skall. som IIdlia~e meddela" I RT, al 
\andas i G \I :\ bilar lör kOlli roll a \ brän slelmrru 
nlng m m. De amenkan>ka lagar na 0111 rena a\g, 
,er re,r en mlll,kad branslekomum lion har lel 
I ram 1111 att man. almln,>tone I de , torre bilarm 
mastc tillgnra mikrodator<, tyrda s~'lem lör al 
möla de mOI,>agel elulla och harda kra\en. Al 
:-'1 0torola hade en nara koma kl med billndu,tri 
med en dl' l'>lon ,>om bl a Ii i" er kar bilradi O. länd 
s~stem, gelleralorel m m kom ~ä kert all bidra ti 
all man fick jalleordern t ran GM. 

\.1ik rorroces,orn 6800 lorde vara \älbekant fö 
RT :s la are, 11111' mlmt genom den löpande ,ene 
fÖl datorhobbyb~ ggar(': .. Fr3n UI \'eck llngs,yslen 



till dator för Ba,ic· :. Andra mikrodatorfamiljcr 
,om Motorola tilherkar ar dcn ,nabba 10800 i 
ECL-tcknik och 2900 i bipolär Sdtottkytdnik 
,a mt \älkända 3870 (F8). 

Inom 6800-familjen m:lrk, nagra n) hcter: 6801, 
,o 111 ar en komplett mikrodator med RA~I ,amt 
in- och utgangar i en kITt,. och 6809, ,om kommcI' 
under , Iut<.'t a\ aret. Den ,enare ar en ut\eckling a\ 
6ROO med Ikr adre\\ering,mo,kr. dubbla in,k.\r<.'
g i'ler, dubbla ,lackpdare och Ikr imIruktioner 
enligl de prelimin:ira uppgifler ,om föreligger. 

Ftt ,lölTe "<.'g mOl frami iden iiI' MACS, ,om ~ir 
<.'n 16 bitar, mikrodalllr . i\IACS iiI' <.'n förkortning 
a\ ,\!folorola A,hanccd COlllfllller Sy'telll, \ilkel 
far ,e, ,om ett arbcl,namn; kr<.'t,arna i lamilj<.'n 
har annu <.'j fatt , ina namn . Pr(}\cr "Ulla, hli lill 
git ng liga föN i hörjan a\ 1'179. Adre\\ering,bu,
,en blir pa 2 .. hitar, \ ilket medger adre\\cring lill 
16 miljoner ord I 

K-bil ar, datorn u n ik 
- Ilå lupp i l iu å r 

[Jon A'esner, I\lanager Stlb,,'IL'm I'rodtlc", \id 
L'n a\ fabrikerna i I'lweni\, , ade i en intL'nju mr 
RT att "H-bitar, dalorn ar unik och k(llllnler for 
motlligen att ha L'n li\ , Iangd a\ ) ttL'rligarL' 10 ar in 
nan nagon annan leknik tar ()\er'·. Detta far , e, 
IUOI bakgrunden ~l\ att 16 bi I, m i k rmhll orer 1111 

kmllmL'r. AIl\andning\(lJur~ldena blir dock annor
lunda an for X bil' daltHL'rna, \ ilka a\ en i for"att 
ningen kommer att ha nlerparten a\ ,t)reld lro
n ik,dlorn. De 'ltH re 16 bil, miknldalorerna kom
mer till ,tor,la (kkn att Ijana ,om cellIrai proce,
'orenhet i minidatorer. 

Don Ke\ller lllenar att X-bilar, mikrodalorn ar 
Illlik a\en i andra ,ammanhang. Den kr~l\er en 'Illr 
uppbacknin g a\ tilherkaren för att kunna ,alja, 
elldti\l. Han\ara\L'na\ dL'na,i ktenatt 16-hi lar , 
dalorerna inlL' ,kall konllua att la (Her marknaden 
fiJr H-bitar, dalorerna darfor att ') ,temen konlluL'r 
att kmta bet\dligt mer; i ,ta lkt ger de"~1 en n) 
marknad. 

~aJl da dagcn" h.o .... lnat!cr r('dun:r",'? ~all mall 
illll'grcra illlllll IiiIan: g. L~ 1l01ll alt lagg.a ... amman fkr 
funktiolier i 'amma kap ,e1? Ke,ner mL'nade att det 
leoreli,kl ,ett \ar miijligl men att man \ id Ikr 
funktionL'r ,kulle komma att beIuHa ner an,lul
ning\\lift. Kap, larna kmtar idag mycket , och att 
göra annu , Iorre höljen med flera ben hojer pri,et 
till en ohallbar ni\a. Att göra ,tölTe brickor ar i 
och mr ,ig k(l\"amt. efler,om Ul fallet da mimkar, 
men a andra ,idan ökar ut fallet 'Iadigt. alltefter 
,om till\erkning,meloderna förfina,. De 'tora hö l
jen 'om ,kulle komma ifraga, med upp lill6 .. pin 
nar, ger a\en ett annal probkm: De blir \\ara att 
i.l11\anda \ id tr~l·J..la J..ll~ l'lIr, ('fl('r"oll1 Icuning. -.,
nuimtren blir komplicerade . 

,, ~ , " h nin g 
på ,mådalurs~ sll'm 

Röonemanget vid RT:, be ,ök i Phoenix kom 
ock,a att giilla hUrll\ ida Motorola tänkte ga in pa 
omradet "Per,onal Compuling". S\alTt bk\, att 
det beror pa \ ad man innefattar i begreppet. Den 
uIru,tning ,om .,;ilj, till hohbyal1\andare ,kall i 
för,ta hand \ ara pri,billig, \ ilket ger \ i"a proh
lem, men frammI' allt kr~l\er denna for,aljning 
~tödalgä("(k r ,",D ill g.~iller )('n ice u\ apparater och 
ut hud a\ progranl\ara, nagot ,om är mycket dyr · 
bart. Lömamheten blir mycket dalig. 

En annan gren a\ Per,onal Computing ar dock 
,ynnerligen intrc",ant, nämligen den ,om ga ller an
\ ändning i affär"ammanhang. Tandläkare, a,h 0-

kater, re\ i,orer, mäklare och röreheidkare jämll' 
,maföretagarc av olika ,lag har tidigalT \arit utl' 
,Uingda r;'an datorall\iindnin g a\ -ko'>l nach,kii l. 
men dagcn, teknik öppnar nya pcr,pekti\. 

I\l otoro la gal' nu in pa detta omrade med en ,y'
temdator ,om be '>I ar a\ bild,Ulrm mcd cn inbyggd 
minidator och en dubbel Ik\\ki\cenhet. Sy'>lemet 
kalla, Erorlerll/ 300 och arbetar i Cobol och kom
mer att ko,ta ca 50000 kr e\kl,kattcn. 

;\Iinidatorn be;tar helt enkeII a\ ett ,alkllnt mik
roproce,;orba;erat 'Y'>lem ,om annar, \ anligen 
,älj, för konstruktörcr och programut\ecklare: 
Exorciser. Vi fick bl a \eta att systemet tidigare 

hade '>IälIt; sa mman a\ nagra klartänkta arl\ända
rc ,om hade ,ett möjlighet;rna i kort'Y'>lemet. 

Programmet, Cobol , ligger lagral pa Ik\\ki\a 
och omfattar en 32 k ord '>101' kompilator. Viktigt 
att notera är att denna är dynami,kt relokerhar, 
\ ilket innebär att programmet kan lagga, pa \ al 
fria adre\\er. Har man ett ,y>tcm med ner termi
naler, behö\er man da inte tillgripa timc-,haring 
utan kan lagga re,p an\illldare, program i olika ni
\aer. Hirfarandet innebill' en ny era inom intl'rak 
li\ I dalOrbruk. 

En Fortran-kompilalor kommer a\l'n att finna, 
tillganglig och lik,ol1l ('obol li gger den pa L'n Ik.\ 
,k i\ a. 

E",rt'ise rfa milj en , ä .u' r : 
Mindrt', s na bba re l'nhell' r 

Det III\edling\\y'tem E,\orci'L'r ,om hitt iII, har 
funni" har plat, for I .. krl'"kort . u komnler 
~I\ en en mindre enhet ,om ry mmer I () kort. 

(irlllHJI:I1 i de' ... a ..,~ "lt'lll ar ('Il monitor "Ulll ~allth 

/:'\·I!ug. För dem finll\ progranllllL' n I' ortran 1\' . 
1\11'1. bom ~Il' en I\ IOI(Hola - \ariant a\ 1'1. 1\1), Ba
... ie. 1('\1 edilor. reg.lIlar i",..,elllbkr 0\,;11 I1l ~H . .'ro a.., 

,e mbler . 
En ,nabbare familj a\ ul\eckling\\)'IL' lll lan\<.'

ra, ,nart. Erorciwr II , .Hlln arl!e/{/r 11/1'11 2 . \1"~ 

klocka. Till det kOllIIner ii!'en 1'11 /lrocc'I.Iorkor! 
II/ed den m 'a kraf!/ilila /lroCe.I.lort/ 680Y . . ,Indra 
krelsar .lolIl konlll/l'/' all inkludert/.I ar 68.jO, 'Olll ;i r 
en limer, 6828 ,om arbetar 'Olll a\ broll,kontroll
kre" IKh m innel ,om kmll lller att \ara dynami,kt 
med upp t iII 64 k ord Illinne,rymd. 

Bildskärm a r kumpll'lll'rar 
Seri en hl' ler E., o rl e rm 

Som komplelllent t iII ut \ eckling\\\ ,telllen Exor
ci,er kom Iller en ,erie bild,karlll,terlllinaler llll(kr 
\ anlIl LUll I1t:1 E.\"ortenn. 

Det kompktta ('obol - ,~'telll '0111 lidigare 
namnde" ,er ut ju,t ,om en !.:\orterlllenhel. ,e.f/g 
2, Illed den , kilInaden att datorn dar ar inl1\ggd i 
bi Id,kilrll1,terlll inakn. 

Bild,karm>terminakrna finn , i ett flertal \ arian
ler; t) p 100, 200, 220, 300, 500 och 600. Den for,ta 
i ,ericn, [,\orterm JOO, är a\ ,edd att all\;lllda, i an 
,Iulning till en !:\orci,er. Konlmunikalionen med 
denna ,ker med ,ta ndard HS-232S-,eric,nitt med 
\albara ö\erföring,ha>tigheter Illellan 110 och 
9600 bilar per ,ekund. StrÖImiin ga kan a\en an
\iinda .... 

/-ig. 3 . . \011/ I.oll/pl/'II/('nllill uII ·/,cl.lingll.l \Iell/en 
/:'xurciler J/nm nu denna l:urupa-ufI'ec/..lade 111-
rusIning, kallad TIJS, Hel iden I aHembler/ edilor, 
samt / 6 k eller 32 k minne ingår. 

Fig. 2. Fxor!ermlll'ter denna .Ierie hild.lkärmHer
minaier, /Jen kan fa.1 m ed inbJ'ggdl:~rorci.l-er och 
lill.lammlll/.I m ed /ln.ll. i l'll fiir Cohol bildar den 1'11 

k ompieli dat or, liim pl(1( ii"en fiir mindre fiirl'fag. 
\r,lfem elligger i 50 000 kr-kla.lsen fiire skallen I'id 
import. 

Pre,entationen , ker pa 12" ,karm ,om vi,ar upp 
till 24 rader med HO lecken. Alla funktioner i termi 
nalen k(}()rdiner;l' genom cn intcrn ccntral ~tyrmo
dul i ,amarbL'tL' mL'd oli ka andra kontrollmodulcr 
Odl applikation,anpa"adc nllldukr. 

Cienom I ~ ,pecie lla langenler k~n användaren 
direkt p;l\erka olika [- \olci,er- funktioner pa tre 
olika nl\aL'r, k;llIade !:\bug, I\IA ID och DOS. Dc 
funktionL'r ,om kalla, upp ~l\ de,»a tangenter iden
lil'i('r~t ... lldl pr ... · ...... 'Jlll·la ... pa dCJl ncdcr"tCl raden pa 
bikl\karmen. l' unkti'"1,bcIL'L'kningen ändras auto
Inati,kl \id b\IL' a\ pl'llgramni\a. Det lö,lagbara 
langenibordcI ilal i (1\ rigt 'alllma langenter som 
ell \ ~lIllig ll'k'l~ \1 ... '(('1 mina!. 

Dl' l)\ riga 1,.' l1hl.'l ... ' II1;\ I "1,.'1"11.'11 ar "inldligenta" 
lerrninaler Odl nlnch,llkr ,' II ,Inlal E\orci,er-kort. 
\Iodellerna ~OO och 220 al bctar med I resp 2 M H z 
klock frck \ L'lh IKh hal blid,karnhredigering och 
ul,lrackl "dehu)''' . 

Dc 0\ riga \\ 'IL'mcn JOO. 500 och 600 är de vi ti
digarc lalade om, d \ , kompletta dator,ystem. 

.., ~ ,Iem uh l'l' kl ing 
a' l'n i Europa 

I'nrulnlll [\tHL' i,er-,) ,IClllen för ut\ eckling av 
Inikrndator')'tcm (ldl program finns nu de t "To
la la UI\ cckling\\) ,Ic lllel" - T/JS. Det är utveck
lat i I:-uropa, ba,erat pa 6XOO, (ldl innehåller 5" 
hild,karrn, alfanumeri,kt langenibord och 8 k eller 
16 k lllinne"lOrkk . SOIll Illa"minn<.' am ands kas
'et t band,pL'iare. 

Allernali\ I k~n de 1"1 R.-\I\I -, Iorlekarna fås med 
en kOlllhination a\ Fdilor, A"elllbkl och Basic
intcrprctalor , ,a all TDS kan utnyttja, för d etUl 
populara hogni\ a'prak. 

Som monitor n~lIja , mikroprogrammet Mini
hug 3E, \ ilken lillater in,attning a\ upp till åtta 
bl') Ipunkter Odl Trace- funktioner forutom stan
dardfun ktioncrna Load, Punch, Change, Go to 
Odl Continue. 

Med cn pri,kla\\;1\ 15000 kr har lllan med detta 
') ,telll breddat ,ig nedal: Spann\ idden upp till 
Cobol-",telllcn ger iJllre"anta framtid,perspek 
th I • • 

(;/. 

RADIO & TELEVISION - NR 8 - 1978 9 



Nya kctssetlbclnd 
från Agfa och Pyral 
• -. Båda banden är tydligen gjorda 
med sikte på det japanska kassettdäck
beståndet. Man har alltså valt a tt lägga 
arbetspunkten vid en något högre för
magneti se ring än vad DIN kräver. Man 
slipper då ifrån det diskant fall som man 
annars kan drabbas av om man använ
der en japansk spelare med högre för
magnetisering än bandet är avsett för. 

Man har dock inte tagit i så vä ldigt 
med ökningen av fÖimagnetiseringen 
som t ex BAS'- har gjort med si tt LH I. 
Där krävs mer än 2 dB ökning för kor
rekta arbetsförhållanden. Vi fann, att 
såväl Pyral Superjerrile som Ag/a Super 
Ferro Dy namie I kommer bäst till sin 
rätt med ungefär I dB högre förmagneti
sering än DIN . De hamnar därmed i un
gefär samma klass som Fuji FX, men 
med något lägre krav än för MaxelI 
UDXLI. 

De givna siffrorna är endast ungefärli
ga, eftersom de varierar mellan olika ap
parater. I Pyral-banden finns ett mät
protokoll som är unikt för varje tillverk
ningssats. Man anger där frekvensgång, 
brus och optimal förmagnetisering på 
Nakamichi 700, som man använt vid 

mätningen. 
På våra bandexemplar har man där 

angett optimal förmagnetiering till + 1,5 
dB relativt DIN. Våra mätvärden blev 
alltså lägre, men vi har inte använi Na
kamichi vid mätningarna. Nakamichi 
har dels en speciell typ av tonhuvuden, 
som ger bandet något annorlunda ar
betsbetingelser än hos de flesta andra 
spelare, dels har man avvikande frek
venskorrigering, som ytterligare föränd
rar jämförbarheten . Det är därför natur
ligt att man uppnår bästa arbetsförhål
landen vid något lägre förmagnetisering 
på andra kassettdäck. 

Agfa Super Ferro Dynamic I anger en 
avvikelse av + 2 dB från DIN, men det
ta gäller för laboratoriemätningar under 
vissa speci ficerade förhållanden som inte 
är direkt jämförbara med en vanlig kas
settspelares. 

För stor dynamik krävs dels lågt brus, 
dels att bandet kan uppteckna höga ig
nalnivåer. Vid låga frekvenser (315 Hz) 
får man maximalt 3 070 di storsion från 
Agfa-bandet 6 dB över DIN-referensen 
250 nWb/ m. Detta är ett mycket gott 
värde, som gör att man nå r upp till sam-

-{;; Det gäller för kassettbandtillver
karna att inte vila på lagrarna. Nya 
bandtyper kommer ständigt i kam
pen om att fylla världens kassett
schakt. 
-{;; Vi har granskat två nya kassettel 
här: AgJa Super Ferro Dynamic I 
och Pyral Superferrite. De är lika p, 
många punkter, men signifikanta 
skillnader kan noteras . 

ma goda värde som Maxeli UDXL l. P 
ral Superferrite ger något lägre presta 
da på denna punkt, + 4 dB, men det , 
fort farande ett mycket gott värde. 

Bruset för Pyral Superferrite och A 
fa Super Ferro Dynamic ligger myck 
lika. Det varierar något mellan oli~ 

kasse ttdäck men ligger nära 53 dB und, 
250 nWb/ m, vägt enligt IEC:s Akurv, 
Det innebär att Agfa ger något större d 
namik är Pyral tack va re högre ut st Y 
barhet. 

Den höga ut styrbarheten hos båc 
banden medför att man kan arbeta m{ 
lägre ut tyrningsgrad än normalt och f, 
då lägre distorsion. 

Agfa använder ju sedan några , 
BASF:s SM-mekanik (Security Mec; 
nism) för god bandföring, och den h, 
man använt även i de nya banden. Pyra 
banden , so m är tillverkade i Englan( 
använder i stället glidfolier på ömse s 
dor om bandkakan. De har ett hölje SOl 

är mycket mera stabilt än Agfas, ja de! 
stabilitet överträffas endast av limmad 
kassetter från t ex 3M. I 

BI 

Fig I. Agfabandct är en vi darcut\~,kting av det ti 
digare Super Ferro Dynamic och ,kiljer ,ig i be
teckning fran dct ~Cn(1ll1l'n tilla~d l'tta . 

Fig 7. Superferrite fran Pyral har ett av de ;tabila,tc ka"etthöljcn \ i har ,tött pa bland sadan 
,o111 är skruvadc . 
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stereOhllgtalare 
•• Teorier för hur man pa bä'>ta säll bör 
ga till väga \'id konstruktion av högtalarsys
tem har all! '>edan den elektrodynami ka 
högtalarens tillkomst \ arit röremal för illlen
si\' deball. Det är knappast nagot annat 
omrade inom elektroniken där människors 
,> ubjekti\a omdömen kommit all spela sa 
,tor roll för produ kt ernas ,lut liga ut form
ning som JUSt pa högtalarsIdan. Raden a\' 
mer eller mindre fra mgangsnka koncept ~om 
genom aren sell dagem ljus har därrör blivit 
lan\!, men della till trots har de flesta konst
ruk~ioner endera kunnat klassa som renod
lat direkt - ell er rund. tralande system, d \' s 
diskantdistrib ut ionens riktegenskaper har 
bestämt den lj udande verkan . 

Strä\'an ho hÖl!talarkonstru ktören all , 
oberoende a \' \'ilk-en ljud'>tra ln ingspnncip 
som \'alts, a langt möjligt optimera konst
ru kti onens mätbara egenskaper ar symplO
matiskt rör 30- och 40-[alen. I slUlet pa 50-
talet hade den tekniska U1 vecklingen nall dit
hän , all man utan större problem kunde 
framSICiI Ia högta lare med rimligt goda vär
den för t ex frekvensgang, transielllaterg iv
ninl! och di slOL ion. Trots all man mällek
ni skt salunda kommit mycke t nära uppstall-

* Amerikanska Bose 901 utgör 
en unik högtalare som baserats på 
fyra grundkoncept: 
* Seriekopplade bredbands
element, nio st i två riktningar, 
elektriskt styrd tonkurva, balans 
mellan direktljud och reflexions
verkan samt en utjämnad total
energifördelning i rummet. 
* Bengt Olwig och Ulf B 
Strange har tillsammans granskat 
90J-högtalaren och analyserat 
principerna. 
* Det handlar om en på många 
sätt intressant ljudkälla, vars bris
ter dock medför att man får vara 
alldeles klar över vad slags musik 
man huvudsakligen vill återge. 
Med rätt programmaterial tar 
högtalaren full poäng. 

Fig. a. t."n del al ' den am'dnda reslllppkopplingel1 \'id prol 'ningen al' Bose 901. 1 bakgrunden sk)'mr~r. den 
Jpeciel/a j'örj'ör!j(ärkarel1 rill pick uperna al' r)'p rdrlig spole samr der Kel1"'ood-lwk wm anl'andesjor S.k/l '
spelningen. Fn myckenher Bnlel & Kjaer- il1srrIlmemeril1g komple((erade - bl a rOl1spekrrograj'. ma(fors
lärk are. nil'åskril'are. j ilrer. analysel1hl'rer ere. 

J.t Ill.tl ~lIlldc' ~c'Il,'c'llt "II 5U·( ,dc'(' 110gtala
rut bud knappa,t prötera nagot "orre väl
ljud. Den fullt naturliga reaktionen i ell så
dalll här läge är naturligt\'is a([ undersöka 
vi lka fa kl orer som '> tyr relationen mellan 
mätresultat och Iys,ningsupplevelse. 1956 
pa började da\'ara nde docelllen (teoretisk f y-
ik) Amor G Bose ell speciellt forsknings

program inom ramen rör ett projekt rörande 
psykoakustik i förhopp ning om all finna 
nagra a \' de manga faktorer som ligger till ~ 
grund för det sl ut liga lyssningsintrycket. 

Tillverkarens data 
och specifikationer: 
Nedanstående ar av Bose Corporation upp
gi\ na data och prestanda, 

Högtalarna: 
Sror lek: Höjd JO cm. bredd 52,5 cm, djup 
32.5 cm 
Vikr: 22 kg 
VoImi: .. 6lilcr 
Besil'cklllllg: 9 bredbandselement 4 1, 2" 
Imp~dafls: :-'ominelh 8 ohm 
DIsrOrStOll: Ej angl\ en 
Frekl'ells~all~: \ ' arierbar 
Translen;urer~I\'I1ing: Ej angiven 
Efj'ek"uligher: \ Iin rörstarkareffekl 10 wall 
, m, kanal \ Id 8 oh m, :v1aximah reko men
derad fONarkareffekl iO walt rms, 
LJl ldsrralllln~: II ~·o dlrektstralning, 89 0/0 
I enekterat l,I ud, 
HaelOlarp/'lllC/p: '\kusllsk matris (Multi
cell-kammare), 
.4IlSIIIfIllIl~ : "led ,kru\ list 

f rek\'ensutjamnaren 
Diskanrvartaflon: Kontinerligt reglerbar :!: 3 
dB over .. kHl . 
,'vfel/anbas: r"onllnuerligt \arlerbar + 3 dB 
iill- 5 dB mellan 80 - 260 Hl. 
Filrer: Konturerlng,kont roll - Il dB vid 40 
Hl, 
Inf?angsllllpedans: 60 kOhm 
Ldgsra belasllllnesllllpedans: 5 kOhm 
Brus: - 5 dBA rel J \0 11 

THD: :'>Iax 0,10-0 \Id I 'olt ut signal 
,'vfaxlmal l/ISI~nal: 4 \011 rms 
.'vfa,'([mal .ldrsrarklllne: 20 d B vid 16 kHl i 
neutralläge, 
Ansll/rlllnear: RCA-kontakt 

""manI: 
o rmalltape-monllor \aljare 

Hölje: Valnöts faner 
DlmenslOller: HOJd 6,25 cm. längd 27.5 cm. 
bredd J 2,5 cm, 
Prts: Två högtalare samt freb ensutJamnare 
kostar ca 6500 kr ink l moms, 
[mparrdr: Bose Sweden AB. Stockholm 
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RT har ~ovat 
Efter åtta rs undersökningar, delvi I 

samarbete med den internationellt ryktbare 
statistikern Thomas Stockham (presenterad i 
RT 1977 n r 12), kunde man i november 1964 
inför AES vid Massachu ett Institute of 
Technology (MI T) presentera sina forsk
ningsrön beträffande likheten i ljudutbred
ning från ett multihögtalarsystem (fig i) och 
en datorsimulerad, ideal sfärisk pulserande 
ljudkälla , Men trots att den experimentellt 
framställda högtalaren i det närma te up,pvi
sade samma egenskaper om den ideala ljud
källan, fanns brister i dess ljudåtergivning då 
man lyssningsmässigt bedömde den, Orsa
ken till dessa brister ku nde således inte sökas 
genom att studera parametrar om frekvens
gang, transientåtergivning och distorsion, 
utan mast e bero på andra faktorer, Fortsatta 
st ud ier ledde å småningom fram till den för 
Bose gru ndläggande teorin om nödvändighe
ten av rätt proportion mellan direkt och ref
lekterat ljud fran ett högtalarsystem, 

1968 introducerades högtalarsystemet Bo
se 901, som med sina åtta bakat- och framåt
riktad högtalare \'id den här tidpunkten blev 
något a\ en sen ation pa den i önigt delvi s 
stagnerade högtalarmarknaden genom sin 
unika kombination av direkt- och rundstra
lande egenskaper. 

Direkt efter introduktionen a\ den ur
sprungliga 901 :an inledde profes or Bose ett 
projekt med malsättningen att förbättra var
je en kild komponent i " för stlings \'erket" , 
Röultatet a\ detta arbete har tagit sig kon
kret form i den nu aktuella Bo e 901 Mk III , 
som i samtliga delar skiljer sig fran tidigare 
modeller med undantag fra n den karakteri s
tiska pentagonala forn;en och bestyckningen 
med nio högtalarelement. Dessa är nya och 
datorberäknade samt unika i \'is sa a\'seen
den, 

A kust isk m atrislåda 

1 Bose 901 :vik III har stor \'ikt fästs vid 
kontroll av utstralningen fr n de i högtalarna 
ingående högtalarelementens baksidor. För 
detta ändamål är det formsprutade polysty
renchassiet utformat pa sadant ätt, att varje 
enskilt högtalarelement bakåt ser en akus
tiskt halvsluten kammare (fig 2), Till följd av 
chas iets och höljets peciella ut formning 
sammanpressas l uft flödet producerat av 
högtalarkonernas baksidor för att via o lika 
vägar frigöras och blandas i inalles 14 olika 
huvudområden i lådan, Avsikten med detta 
arbets sätt är att astadkomma en aku sti k 

pri~.M1 ~7.96.~:-/par. 
101.. -.-103.2.395.-

--. 
o-.. 
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fig, l, \Ied a .. an ferad tlalorleJ..niJ.. J../lfltfe proje,
sor Bose och hans forskarleam efler alla års psy
koakusliska studier finna en metod att simulera en 
ideal sfärisk ljudkälla, Den prak tiska modellen 
uppbyggd al' 22 bredbandselement med ett m urat 
hölje lät i det närmaste identiskt lika det datorsi
mulerade Jo ,l'stemer, 

fig, l, Bou 901 \II.. II I har jatt en ny aJ../lHi, J.. /11-

formning al' höljet mOl tidigare modeller i 901-
serien , Det formspru tade plasthöljet är t ex sektio
nerat i I4 olika kal'iteter och arbetar som ett akus
tiskt m atrissystem , Nio kammare håller elementen, 
Fronthögtalaren sitter separat kapslad och styr ba
senergin genom den reakti!'a nmneln, 

samverkan m ellan de nio högtalarelementen 
vid speciellt lägre tonfrekvenser. I blandom
rådena och de tv reaktiva huvudtunnlarna 
rör sig luften tundtal s med strömning ha -

Desig nfilosofin: 

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

Att producera en förtörstärkare 
-101- med så hög musikalitet som 
möjligt, mao. eliminera filter och ton
kontroller som ger upphov tillljudför
vrängning_ 

Att producera en effektförstärkare 
-103- med så hög musikalitet som 
möj ligt med vanliga passiva högtalar
system, 

Informationstjänst 4 

tigheter pa över 1 O km / tim! För att förhin 
ra turbulens eller virvelbildning i gangar 
har des a delar fåll speciell aerodynamisk l 

fomning, vilket delvis bidrar till högt ale 
na högst orginella design, Se bara pa t ex l 

blaset s jet-koner baktill med sina "noi 
mufflers" q la flygmotor: Rörens dimen i 
neri ng och koni ska form bestämmer en b 
bit av sy temfunktionen, 

Den speciella akusti ka matri lådan paV( 
kar inte högtalarelementens frekvensomfaJ 
eller transientatergivningsförmåga, Därem 
\'erkar den för förbällrad linjäritet i högt 
larelementens konrörelser och för en öknil 
av högtalarsystemets totala dynami 
omfång, 

Fö rbä ttrade element 

De nio 4 1/ 2" bredbandselem enten 
hjärtat i Bose 901 Mk III. De sa helt nyL 
vecklade element är specialkonstruerade f, 
all pas a i den akusti ka matrisladan, Sarr 
liga högtalarelement har t ex chas i i forr 
pressad plast för eliminering av magnetfäi 
di tor ion och är dess utom utrustade m( 
2,65 kg tunga kerami ska magneter , Geno 
all an\'ända den här typen a\' högtalarma 
neter har man undvikit de am1agnetisering 
effekter om \'anliga A Inico-magneter lid 
a\' , Vidare använd en ny typ av kon 0< 

upphängning, kantlindad alumin iumtalspo 
och värmetalig aluminiumcylinder (fig 3 
Varje högtalarspole kan till följd av talsp. 
len s form göra med ell fatallindningsvar 
\ arför vardera av de nio elektriskt seriekop 
lade högtalarelementen endast uppvisar O 
ohms nominell impedans , 

Resultatet a\ alla de nyheter som ligger t 
grund för de i Bose 901 ingaende högtalarel 
menten är bl a högre \'erkningsgrad, jämna 
frekven gang och lägre distorsion än med t 
digare modellers högtalarelement. Sa ke 
t ex en 1 S watts förstärkare kopplad till Bo: 
901 Mk II I ge samma ljudnivå där tidiga 
modeller krävde SO \\'att för tärkareffekt , 

Elektroni sk equali zer 

Till såväl tidigare om den nu aktuella m( 
dellen av Bose 90 1 Mk III m ste en akt i 
frekvensutjämnare användas för en rikt i 
tonbalans (fig 4), Equalizern är aktiv och il 
nehåller 14 transistorer (och hu ndratal, 
andra komponenter!), 

Förutom den förprogrammerade ton frei 
venskorrigeringen rymmer frekvensutjämm 
ren ell antal öniga funktioner, Sa finn( 
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man t ex en IS ant ont roll me ± B 
variationsområde för frekvenser över 4 kHz 
(jig 5), Nu finns emellertid inte bara möjlig
het att korrigera olika rums absorption av 
höga ton frekvenser utan också en "mellan
baskontroll" , Med denna kan man kompen
~era för tonala bri~ter till följd av mindre 
god högtalarplacering re~p rummet~ aku~ti~
ka egenheter , Kontrollomradet är här + 3 dB 
till -5 dB för frekven~er mellan 80 och 260 
Hz, 

Förutom de tva varierbara ton filtren är 
den aktiva frekvemutjämnaren även utru~
lad mcd lag- och högpas~filter ; det ~enare at
komligt pa enhctem framsida och verksam 
för frekvenser under 40 Hz, Des~utom finn s 
en tapc-monitorknapp fö r ~ nabbt byte av 
program källa , Märk ligt nog fi n n ~ emellert id 
ingcn nät ,tröm~tällare! 

Placering ()ch ljudspridning 
Den bärande tanken bakom tillkom,ten a\' 

Bo,e 901 -,cr icn har, ,om tidigare fram hal
lit" \arit att uppna "orrekt balam mellan di
rekt och reflekterat ljud, Därför har Bo~e 
90 I M k III kon ,t ruerat ., för att placera~ 

framför en relkkterande \'ägg i Iy,~ning~
rummct. Bä~ta IT~ldtat fa~ da re,p högta lare 
är placerad 30 - ~5 cm fran en halvhard 
\ Ligg (t c:\ tr~i\ägg), Högtalarna ma,te \'idare 
placera, läg,t ~5 cm o\anför go" ytan eller, 
a ll ra hehl. pa dc ,pecial komt ruerade piedL'
,taler ,om Bme tillhandahaller. Vidare biil 
Illan ej placera högtalarna närmare nagon ,i 
dO\'iigg än I - 1,5 meter, A v~tandet i ~idled 
mellan högtalarna är optimalt 2 - 3 meter, 
Det är ,om ,y ne ~ cn hel del olika matt att ta 
hän,yn t iII , men dc pro\ \ i ,jä"'a ut fört ~t yr
"er rdommendationcrna, riktighet. är \ i 
\ äl fatt t i II den rekommcnderade placeri ng
en, \'i,ade det ~ig att ,a\äl Iy~,ning,intryc" 
,om uppmätt tonkuna ble\' bä,t (jig 6 och 
7), 

Direkt,tralningen är \ id optimal placering 
a\ högta larna enda,t II % a\' den totala 
Ijud,tra lningen, Röterande 89 070 a\' ljudet 
nar Iy"naren \'ia reflektioner formade till ett 
för Bme 901 unikt "di ffusfält " (jig 8), Detta 
,Nadkomme~ till följd av att de atta bakat
riktade högtalarelementetl<, Ijudstralning har 
30° vinkel mot den bakomvarande och ref
lekterande väggen, 

Oms()rgsfull dokumentation 
Den här provningen är gjord mot bak

grund av del s vissa tidigare erfa renheter av 
den Bose-högtalare ,om fanns 1968 i märkets 
första version, del s ett besök vid fabriken i 
Framingham utanför Boston, Mass" USA, 
och de uppspelningar som då gjordes, Vidare 
bör väl nämnas ett par sammanträffanden 
med professor Bose - däribland ett i Stock
holm varen 1978 - och studiet av hans litte
ratur, vilken spelar en inte obetydlig roll som 
ett slags Bose-rörelsens kanoniska skrifter, 

Lat oss ett ögonblick ta fasta på detta sis
ta, Vi vill tveklöst slå fast, att ingen för oss 
känd högtalartillverkare någo nstans har en 
sa omfattande, rikhaltig och förnämlig do
kumentation som Bose; också den grafiska 
kvaliteten står i särk la s ' , , En särskild elo
ge bör i det sammanhanget ges firmans inter
nationella dotterbolag som t ex det av Tim 
Cenelay ledda Bose Sweden AB, där man 
lagt ned exceptionella mödor på god över
sättning, korrekt terminologi och berömvärd 

A V Bose Corp , USA, 
.--- använt musikmaterial -_ 

vid 901-demonstration 
Bach : Brandenburgkonsert nr 4, ur Der Gol
dene Klang des Co llegi um Aureum, BASF 
harmonia mllndi 1021515-6 
Händel: Musik vid ett kungligt fyrverkeri, 
ovcrtyren, ur Hi Fi Barock , Philips 6598289 
Mozart : Figaros bröllop, overtyrcn, ur Mo
I.art in Hi Fi, Decca 641966AS 
Mozart: Pianokomcrt nr 25 i c dur, solisl 
Friedrich Guida, DGG 2530642 
St ra\'insky: Varoffer , Decca SXL 21206-B 
Schubert: Forcllkvilllell en , DGG 253046 
Tj ajkowsky: Serenad för ,Iraka r, Philips 
650092 1 
Sai nt-Sae ns: Orgclsymfoni nr 3, ,oli" E Po
wer Bigg" Colllmbia MS 6469 
R()d ri~o: Concierto Madrigal för I va gitar
ITr, ,oli"er Angel o, Pcpe Romcro , Philips 
6500918 
Mozart: Fanla,i i f-moll för orl!el. ,0 Ii ' l Bi
gg'. ur E Powcr Bigp play, MO-lart, COIIIIII
hil/ MS 6856 
Vl'rdi: Ur Rigolcllo, Ur Einc Einfiihrung in 
die HiFi-Sler~ophonic, dhfi-skil'l/lIl1r l, -

Vid RT: s be,ök ,pcladö ock,a valda delar 
ur produklioner mcd piani"cn Ra,l' BryalIt, 
lir Jeff Becks Wircd , ur mu,ik med Palll Si
mOll m:h Roherlll Fll/c-!J. 

II~, .I, /),' ni 1111 <,,'''Illd,' IJn'dIJwI</,,·It'1II"III"1I I 1/,, 
,II' YUI ,\lJ.. III har hl a "II ,p"l'i"IItlltji)rm(ul, ,IJ..llm

glImmilagrad kon för jämnare di,lkantåtergil 'ning 
än lina föregångare, "idare fillner mall all den ,pi
ralformade talspolen är lindad med fyrkantig alll
minillmtråd för bällre tilll'aratagande al' maxnetj~ 
/öde!. ,Själ m högtalarchaHiet är helt igenom Illfört 
i plaH för all man ,kall förhindra IIppkomHen al' 
magne!fältsdistorsion. Det går all preci,ionsgjllta 
häll re än Hål. Magneterna I'äger 2,65 kg i enhet och 
är keramiska. Vad /Jose I'elatllppnå är ell stort 
förhållande mellan kraft påförd talspolen och ko
nen:. dynamiska maHa, \'ilket im'erkar på förmå
gan i de! öI're lOnområde!, "idare OI'se, en hög 
dril 'k raf t I'id lågafrekl'enser, så all elementets I'er
kan lItSIräcks ner i basen, och sist kräl 's största 
miijligajämnhet i frek I'ensegemkaper för I'arje 
element. Det breda aktionsområdet förutsäller 
också ljudtryckstålighet och belastbarhet, Elemen
ten är därför krafliga och monterade med stor 
omsorg och hög grad al' kompakthet. Ingående 
projllkoppartråd i talspolen har Yltersltllnn isole
ring. Det ansågs omöjligl all få den grad al' preci
,ion I'id lindningen al' fyrkanllråden på spolarna 
om ej handarhete tillgreps, /Jose konslruerade en 
specialalltomat för lindningen, 

språkbehandling, Trycksakerna står i sär
klass, och det tycks också vara fallet med de 
tyska, engelska och franska lokala utgåvor
na, Detta inger nat urligtvis fö rtroende för 
produkten, 

Å andra sidan krävdes right from the start 
en särklassigt hård marknadsföring, efter
som så myckcn solid skepsis fanns snart sagt 
överallt mot ett så avvikande högtalarko n
cept och med utbredda tvivel om det kunde 
ha någo n framtid, Särskilt i USA, där de sto
ra lad-tillverkarna gjorde sitt bästa att fö r
ringa nyheten under 1960-talets sista år, 
krävdes nat urligt vis ext raordinära åtgärder. 
Den bedövande kanonad av s k intygsreklam 
och ~amman<;[ällda citatba,cradc utlatanden 
,om Bose drar nytta a\' torde ha tidigt ur
sprung i detta förhallande , 

Elekt riskt s t ~' rd t" nkuna 
Här i S\'crige bk\' ,tarten knappa,t Iy,an

de och nagon högre grad av kompetem kun 
de aldrig märka, fran de davarande huvud
männen, dar den Icdande själcn uppenbart 
a ldrig ,y"lat med nagon form a\ ljudteknik 
a\ mera kvalificerat ~ Iag, RT mätte ca 1970 
pa eb ali,atorn och här ble\ \ i chockade av 
att ,e hur cn t\ang"tyrning om 18 dB satte in 
\id ca 300 HI för att det , kulle bli nagon bas 
all, i ladan! Ö\cr huvud \'ar elektrisk; hjälp
medel för pa\'er"an a\ freh en~gangsegen
, "aper da tämligen o\an li ga, Det närmaste 
lilan kunde komma här i fråga om vissa 
L'lcktri, " t kontrollerade betingelser i högt a
lanag \ ar Slig Car/ssoll.\' Sonab OA-6 I och 
II, 

Det \'ar ju oc " ,a, inte onaturligt, med 
Carh,on-högtalarna den da varande Bose 
"om att jämföra" atmimtone i RT:s fall. VS 
hade hcmma ett par Bose en period, men 
trot, försök med cn rad placeringar blev ut
fallet inte uppmuntrande den gången, Vi 
, kildes utan , aknad fran högtalarna, 

l'Itrateknol()gisk fabrik 
Amar G, Bo,e har tidil!are citerats i RT på 

den punkten, att firman ännu efter 10 års ar
bete i mycket är att se ,om et t idealist företag 
och et t, där ingen tar ut nagon vinst som an
nars \'ore normalt: .. Alla medel återinveste
ras" , Det besök vi gjorde för något år sedan i 
fabriken bar syn för ,agen, 

Det bör \ara riskfritt att påstå, att den 
aknar motstvcke, Inte bara ,å, att anlägg

ningen i i h-c Mountain mitt emot 
Saa~b-distributö ren för delstaten, f ö (och 
granne är Astras USA-företag) - är ny
byggd, ljus och \alplanerad et~, Nej, Boses 
tilherknilH! a\ element. cha"ier och övriga 
detaljer lik-nar inget annat i branschen, Den 
formligen ut stra lar att det är naturvetenska
pare, tekniker och MIT- nillen, som står för 
the business, För det första är all gammal 
image a\' filthattpres,eri, tjärkokeri och ski
tig galvanik etc totalt obefintlig - läsarna 
kanske har en aning om den illaluktande, 
br kiga och slamriga process som framställ
ning av högtalarkorgar , talspolar, membran, 
koner etc normalt innebär? Hos Bose härs
kar klini sk renhet och tystnad, Tillverk
ningsmetoderna är unika och ultramoderna, 
Automatiseringen mycket langt genomförd 
- personalstyrkan liten, Nästan alla led i 
fabrikationen är datorstyrda och övervakade 
av spec ial robotar eller elektroniska kvalitets- ~ 
komparatorer. Datorprogrammet Syncom 
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0,5 dB för elementen, t ex. Maskinparken är 
i betydelse fulla ~ t yck~n specialbeställd , t ex 
pre,sa r och mont ag~a utomater. Precis ions
verktygen för rävarubearbetningen - ofta 
egna komt ru ktioner - och sammansätt
ningen reflekterar faktum, att teknikerna 
Bos~e rekryterat till ~ig sysslat med forskning, 
rymdindustrielI teknik eller medicinsk teknik 
pä hög niva med ext r~ma krav pä underbygg
da rön : Ant a let fin a mätinstrumenteringar 
och avancerade hjä lpmedel för konstruk 
tion, labbforskning, evaluering, produkti on 
och fä rd ig kont ro ll som fa nns at t se s täll~r 
nog allt annat jämförbart i sk uggan. Int.: 
minst på t ex plastmateria lforskningssidan 
och meta llu rgi uPlwi ,ar fabr iken i mpon~

rande expert is, och om nagot kan man säga . 
att föreningen av uni\'ersitetsnivakunnandl' 
över vida områden ihop med tillgången pa 
högförfinade labbresurser oc h toleran snä
va, avan cerade t il "' ~r k ningsmet oder är et t 
Bose-signum: Hela framtoningen bär drag 
av detta akademiska, a \' en think tank- in 
riktning. Att det sofi'>tikerade konceptet fall 
framgäng bland dc \ älut bildade, nyhet , 
öppna och nyorienterande kret,arna i S:\ 
ä r be\'i ,at. 

Mit t i den smatt bedö\ande, a\ancerad.: 
maskinpark en och den pa tiondelar a\' 01111 

inställda tran ,fcrautomatiken för montagl't 
bland alla fina dator,ystcm, kontrollauto
mater och ö\ C 1'\ akning,>pancler och i närh~

ten av de mimt ,agt \~ilutru,tade labb- och 
forsknin gs~l\ dclnin~arna har fabriken sitt 
I yssning'~'ulll, e\' ~t~ a\ nera - ett akusti. "t 
specia lgjort rum Ill~d Illycket behagliga 
egenskaper och a\ gjort ~tt där 901-orna 
kommer till ,in rätt. RufllIllet är träboaserat. 
har tjock go" beläggning och linnedukkläd
da, lätta '1O Iar. 

Musiken, fran de ski\or SO Ill aterges hill 
intill efter el en da aktuella rört~ckningen, lal 
ut ol11ord~ntli gt. En lika ö\ertygande SOIll 
im poneFalllk d~Illonstrat ion. 

RT provar Bose Mk III 
Något ar cftcr detta fick RT lana ett par 

90 1 Mk II I oc h ,pclad~ bl a Illed dem i redak
tionslok a lerna. Den för,ta \'ersionen hade ju 
en effekt tålighet om mcr än 270 \\' , och att 
det nya ut förandet kunde sluka för,tärkaref
fekt slOd ocksa klart. Vi hade \ id den här ti
den dessut om ett par stora Pioneer , HM? 
100, och båda högtalarfabrikaten inbjöd till 
drivni ng på int cmi tetsni\'aer mot smärtgrän
sen i disk anten: bilda motstod hän'id oberört 
alla destrukti omförsök . 

Vi måste dock flytta Bose 901-orna till en 
akustiskt mera lämpad boendemiljö och det 
blev, so m tidigare, BO:s \ardagsrum. Till 
detta förlad es ocksa de a\ slutande pro\ som 
här skall redogöras för. 

I sam band med dessa disponerade \ i - ef
tersom vi \'ar utanför RT :s labb - en Briiel 
& Kjaer-mätutrustning ihop med di\'erse spe
ciaielektronik av Olwa rt-u rspr un g samt por
tabla mätdon av amerikanska Ivies ur
sprung. Detta torde framgå av iII. Rumm ets 
egenskaper var väl kända sedan förut. För 
det här tillfället st uderade vi dels Boses egna 
ägarhandledningar, där ganska detaljerade 
råd ges om placeringen a\' ljudkällorna, dels 
avlyssnades de och slutligen mätt es de in i 
rumsakustiken så, att om möjligt a ll a krav 
skulle tillgodoses och en akustiskt lyc kad 
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och testdata 
Mätobjekt : Högt alare och equalizer 
Fabrikat: Bose 
T~' pbe t eckn i n g: Bose 90 I M K III 
Tilh'erkare: Bose Corp, USA 
Serietilherkningsnummer: Högt. - Eq. 130135 
Apparatern a har beståtts av: Generalagenten 
Mälnin)!arn a utfCi rda : f\ laj 197R 
I'ro' ninl!,tid : 19-- 19- ~ 

__ ___ •• c: ... 

_ •• c ... 

I . Im pt'ddn'~llna 1110m 2()- 2lJ.()OO HI 

2. Faskuna il10m 35-20.000 HL 
3. Variationsomrade akti\ frek\ensutjämnare, 
mall \'id I \ olt rm, ut signal, 16 ~H z. 

4. "Frek\'ensgang, transientatergi\ ning, di,tor
., ion: Traditionella mätmetoder a\ dessa paramet
rar är inte tillämpbara pa en högtalare med jämn 
utstralning a\ den tota la effekten", säger firman. 
Här är Pro\'ningsa nstalten; upptagna B05c 901-
kunor i efter klangsrum met 1,15 m ö\er go l\ o,h 
JO cm frän vägg. Signalspänningcn o,h bru;bandb
redd ej angi\'en da matning skell ö\er \ariatorn . 
Ingen \'erkningsgrad har kalkylerats. Kur\'an an
ger akustiska effekt som funktion a\ freben,en. 
Tonkur\'an ses ö\erst där O dB = I p\\' och nedtill 
dislOrsionsregistreringen. I dB mellan \ arje skalst
reck. 

Omradet under 70 Hz ej sä kerställt. Märk det 
tIara fallet om ca 7 dB ö\'er 700 Hz där en större 
resonans inträffar . 

et upp 
ceringskrav och estetiska fordringar på hög 
talarnärvaro i ett rum kan komma i konnik 
med varandra i fallet Bose ännu lite mera ä 
vad so m allmänt gäller. Dc mäste ju stå mo 
vägg och de kan int e I~ggas in i en hylla, t ex 
De bör stå pa stati v. A andra sidan är de rä t 
sma och ser inte ut som högtalare direkt ... 

Vi anvä nde de a\' till ver karen levercrad 
små stat iven eller piedestalerna för uppställ 
nin g av 901 -o rna . Eftersom högta lar na ä 
rätt~ kompakta är de här pelarna nätta me) 
klarar ända vä l av tyngden; en 90 1 är ju en a' 
innehå ll ganska förtätad pjäs! Stati ve n är br: 
från den sy np unkten a tt de inte är benäg n: 
att räka i skakningar ut an synes stabi la. 

Ekv alisato r med frågetecken 
Mellan förförstärkaren och högtalarn: 

maste ju in kopplas den a k t i va frekven so m ra 
desformaren som Bo,c kräver och som gjort 
om fö r Mk III. Här har vi gjort en anin! 
blandade erfarenhcter so m gör att vi mi ss 
tänker kretsen för att \'ara hf-kän slig: 

Den sy nes nämligen ha anten nvcr kan. Fle 
ra ganger undcr prO\ cn, genom förandc st ra 
ladc sO\'jet rysk kort \'ag'Ma fi k i n (och sm. 
blaa gnistor uppstod \'id ingangen till ekva li 
~atorn!). Volymen stod pa noll (gar till hög 
talarna direkt). Vi bytte kab lar och tittade p. 
anslutningar etc (an\'ända kablar var a ' 
högk\'alit~tiv typ med guldpläterade kon 
taktdon). Vi anslöt andra (krokodil -) kläm 
mor och kort slöt i förförstär ka ren. Men viss 
hördcs tidvi s oaktat dctta bade radiotrafil 
oc h rundradi o . Vi fann, att den här utjäm 
narkt'ctscn och framförallt dess kabel ä 

·. K,än sli Q. för närhctcn till o lik a installationer 
En \ 'a~ning o\'anför i huset dit provningct 
fÖrlagt'> befanns ligga ~n ccntral ant ennför 
,tär kare för t \ jämte nerleclningskabel mc( 
.: n epara t jordledning nerdragen bakom Ct 
radiator i rummct. Tydlig hf-induktion a llt 
,a. Man far försöka oricn tera kablagct til 
~kvali satorn sa att dct hamnar i en mindr. 
ut satt stör fält zon, om dylika innuenser spö 
kar i rummet eller magnct fä lt läckor fran t \ 
etc upp. tat t. 

Den här invändningcn far tagas fö r vac 
elen kan \ara \'ärd i dct cnski lda fallet. mct 
en betydligt mera allmängiltig kritik \ iII \' 
rik ta mot t rans format orn i eq-skr i net, so rr 
\'erkar ha dalig ,kärmning. Det uppstod hör· 
bart brum ibland - lat \ ara \'id hög för· 
stärkn ing. Mcn spec talar om ett brus om 8: 
d B (\ägt) under IV. 

En i \ara ögon besynnerlig sak är a tl Selll
ko tycks ha gi\ it di,pens fö r ekv a li sato rn . 
som ju är nätdri\en för nät brytare, som sak
nas. Väl inkopplad är det meningen den skal 
sta pa, för i S\'erige har \'i ju, som känt, intt 
möjlighetcn till fjärrmanö\ rering fran , Iut 
steg . Varför finn> inte on/ off-knapp pa 
Bose-burken? 

nder pro\ en med Bose- högtalaren akt ua
li serades en frageställning so m haft rclevam 
vid förekom st av sto ra filt erbank ar och fk 
variatiorer med manga smala frekvensrum: I 
vilken grad pa\'erkar en aktiv ekvalisator a\' 
den här typen egentligen ljudet? Inget sche
ma finns \eterligt publicerat över kret sen, 
som är rätt komplicerad . Vad vi vet - se jig 
- är att förhallandet mellan impedan sför
lopp och faskurva för Bosc 901 int e är spe
ciellt bra (\'i uppmätte 140 o totala fasskill
naden och impedansva riat ioner 4 - 4D 



' Signal in 
(1 ) 

~ 
Frekvens 

~ 

~ 

RT har provat 

Frekvensutjämnarens Högtalarens 
frekvensgång (2) frekvensgång (3) 

I~ ~ r~ H / 

Frekvens Frekvens 

~ 

~ / 

Signal ut 

(4) 

~ 
Frekvens 

Från en given ingångssignal ( l), avviker högtalarens frekvensgång något ( 3), 
En aktiv frekvensutjämning till för en kompenserande signal (2), vilket ger den önskvärda 
utgångssignalen (4), 

fig, -/ a, ,Sa har furJ"la/'{o i !Jo,I('-!irraafllren jreJ" l'en.l/tfjamninxell.l arherl ,lall 
genom den akril'a I'{/riarorn jom rl'ångHyr elemenren, 

fiX , 3 a, 1,'lIl11iJ"ro; J"opjolU ;0111 I'i,wr Xel101ll ,1J" al'llingar al ' jpO/Hruklllr
öl'enr BD.lej alullliniulII-helikal-forlll och underriII gängse geomerri hos raljfJo
lenlllferia/f( . 

fig, -/, f oralllllan ; J" {lilja enjallln flJl/J,,/I/Tajran 
BOje Mk III måsre högralarem signaler korrigeras 
i en akril,!rek l'ensurjämnare, 

oh m) , Fasförha llandet I'id stereoåtergil'ning 
är ju kriti skt för \'år uppfattning al' ljudkäl
lans distinkt hel. Förstärkaren far mindre go
da arbetsbetingelser för det fall sl'åra fas
\Tidningar är fö r handen, Den här eh'alisa
torn genomför ju mycket branta lyft ö\'er 
o lik a frehensomraden ("den akti\'a frek 
I'ensutjämningen"), De kOIllrollorgan som 
aterfinns på enheten har till uppgift att opti
mera tonkurvan i o lika rum: Sålunda skall 
diskaIllreglaget kompensera för absorptio
nen al' höga frehenser i hardare dämpade 
rum, medan mell anbaskoIllrollen pal'erkar 
de tonområden som är mest utsatta till följd 
al' ljudkällornas placering mot I'ägg, de 
material som där "suger upp" områdesv isa 
frekvenser i det lägre mellanregi st rel. Så 
finns nagot man kallar" filter som korrige
rar freh'enser utan för det hörbara omra
det", en, lit e dubiös benämning pa under
tryckning a\' regionen under 20 H z (båda ak
ti\'a fra n 40 H z), så alt någon ådan in forma
tion ej finner I'ägen ut e ll er, som framhålls,' 
"dessa fi lt er hindrar orena signaler fran all 
öI'erlasta förstärkaren eller högtalarna och 
ökar således den dynamiska amplituden 
inom det hörbara frehensområdet", Della 
är nog ell missförstand och en terminologisk 
högtidsdräkt för det skäligen enkla faktum 
all tonkurvan fås att brant falla (efter ell lyft 
om ca 8 dB i en stor puckel!) från 40 H z; mer 
än sa händer knappast, någon atenerkan pa 
amplitudförhållandet i önigt är sl'art att se, 
De här kompensationskur\'orna t\'angsstyr 
högtalarna så all, enligt konceptet, energi
fördelningen blir jämn totalt sell och en upp
delning al' konresonanserna i sam\'erkan, 

20 100 300 Frekvens l K 3K lOK 201\ 

+:>dB 

----- ~ 
Mellanbaskontrollens nivåer --r -

Fig, 5, Med ekl'{/ l isa(Ol'Il 
kan bl a mellan bas- och 
diskanrårergimingen för
ändra!> inom err par dB, 
De olika rOnkll/TOr j 0111 
man kan få framgår al ' ji'
guren, .. 

~ .......... / / ----+-
'ödB 

,lOdB 
\ / - Under 40 Hz skärning Diskantkontrollens ~ 

nivåer 

Testm etodiken, m a terial 

Vi arrangerade alltså högtalarna så, all 
bästa premisser skulle råda med okta\'band
mätningar och sinu smätn ingar och gjorde in
ledningsl'is en del ljudtryckspro\', Effeklla
ligheten och \'erkningsgraden kan bekräfta, 
Verkningsgraden är klart förbällrad mot fö
regangaren: Vid 93 dB eller 80 dB rms gick 
det 8 - 10 W i programtopparna och som 
mest mät te \'i upp 34 W över en kanal. Drar 
man upp till högre iIllensitet än 110 dB med 
Bose 90 I , uppfall a I'erkan läll som obehag
lig, 

De parametrar \'ilk a pro\'et tog fasta pa 
gör I'i iIlle anspråk pa I'ara in\'ändningsfria, 
De hämtades fran ett befiIllligt formulär för 
förstärkan'ärder ing, I I'erkligheten lyssnar 
ingen al' oss med sadaIll datorminne all 
sa';;,tliga förtecknade faktorer kan uppmärk
sammas genast, men I'arje testal'snill blir 
helhetsbedömt med a\'seende pa I'erkan ur 
högtalarna, och nera al de här egenskaperna 
kan likaså extraheras ur totalintrycket, a att 
bedömningen kommer att spegla \'äSeIlllighe
terna, 

Vi öI'en'ägde nalUrligt\'i att genomgaende 
an\'ända al' oss sjä l\' a inspelade band eller så
dana där \'i med\'erkat i någon egenskap, ef
tersom dylika program källor - jämte li\'e
inslag - är de enda om \'ilka man med na
gon säkerhet kan säga hur de är gjorda, Nu 
blel' det ell antal för oss bada \'älkända 
sk i\'inspelningar i stället; I'i känner dem och 
troligen är en betydande del av RT-Iäsarna 
också bekaIlla med dem, Om inte, finns de ju 
till stor del all inhandla, Vi har tidigare varit 
inne pa all den lite striktare promingsfilo o
fin far \'ika, när resultaten a\' es bilda dis
kussionsunderlag i större sammanhang, Där 
kulle ju ett totalt replikerande pa egna (och 

för andra ej å tkomliga) bandinspelningar 
utesluta en måhända givande diskussio n om 
testets ut fall, 

Testobjekten ( = sl\il a O , , , ' I l ) fick de 
här frage stäIlningarna som \'e rtikalaxelför
lagda rubril\er: 

- Det a lji ntrycl\ i bas och lägre mellanre
gister? 

Detaljatergi\'ning imellanregister? 
Detaljatergi\'ning i di skant register? 

- Stereobredd? 
Oj upatergil'nings förmåga? 
Dynam il\? 
Renhet i ljudet? 
Fasthet i ba regionen? 
Effektresen') 
Klangegensl\aper allmänt? 
Tonbalans? 
Subjektil'l helhetsintryd? 
agra a\ dessa fragor, är som aIllylls, iIlle 

helt tillämpliga pa högtalarljud men är å and
ra idan iIlle heller oiIllressaIlla om man kan 
astadkomma en meningsfu ll karakteristik, 

Utö\'er ljudet fra n sk i\'o rna användes 
SR-programmet da en för fö rf: a bekaIll figur 
talade under för os l\ända ö\'erföringsbe
tingelser (fra n mikrofon i en viss stud io över 
kontrollbord , programceIllral och sändar
Ied) - tror Ii i I'arje fall, ' 

De aIllända inspelningarna finns förteck
nade i en ram här intill, 

Efter inmätningarna skedde lyss ningen 
ö\'en'ägande i \'ad man trots a llt får kalla di
rektljudfältet eller i gränszonen mellan en 
paraglig direktljudl'erkan fran det framåt rik
tade elemeIllet a\ de inalles nio i 90 1 oc h ref
lexionsrymdljudet bakifrån fran de atta övri
ga bredbandselementen i sin seriekoppling 
;';'ed 30° \'inl\el baktill, De är alla 4,5 tums
element. 

Ovanlig si tuation 

Det är för\'isso lätt att hamna fel då man 
ska ll försöka bedöma de här högtalarna , 
!Jan försätts i en ol'anlig psykoakustisk si- ....... 

tuation, långt mer än vad som gäller de en ".. 
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fig . D. I .. årr /YHninglrum med ha/ .. ref/ekrerafllle 
I'äggar och trägo/I' kunde man \'id optima/ högta
/arp/acering uppmäta denna frek l'enskuT\'a för det 
diffusa närfä/tet. Mätmikrofonen al' kondensator
typ är placerad i /yssnarposition. 

riK· -. 1 itl lUI 'a// .. Ilning lom uppmafflin)!. al ' hog· 
ra/arna befanm denna j'rehensurjdmning bäsr. 

gang sa om,tridda Sonab-högtalarna. Ta de 
båda första skivorna t ex, som vi benämner O 
resp l. 
~ Nollan, Donna Summer-inspelningen 
från 1977 och Musicland/ Arco i Miinchen. 
en liten klassiker i sin egen tid som är ett 
pro\ pa utomordentlig mixning. am'ände \1 

huvudsakligen som ljudkälla för de inledan
de nivåbesttimningarna. Skivan (vi hade en 
USA-pressning) Innehåller dock sa manga 
enskildheter ö\'er alla de (32?) använda ka
nalerna att den blir intressant i \'idare bemär
kelse . Den ger ocksa ett utfall ö\'er Bose 901 
som vi tror är typiskt: l förstone verkar det 
låta riktigt mycket, rent a\ eruptivt. Det ver· 
kar vara vad man kunde kalla "Boseläm
pad" musik, sådan man antagligen demonst
rerar högtalare med - disco-pop med upp
mixad bas och ett ganska fastlagt mitt intryck 
i normalfallet. I den stilen dunkar det på hos 
handlarna varje dag , 

Men många takter behöver inte gå av I Re
member Yesrerday förrän man skall finna att 
en dimension , och en viktig sådan, är borta 
ur materialet. Det man får höra är en tama
re, "snällare" version av låten , där flera av 
de sinnesretande ingredienserna, "botten" 
och ett ljust, högt röstskikt ur bakgrundskö
ren, inte finns . Bastrummans sound, taget 
med kontaktmikar bl a, hörs mycket rundare 
än normalt. Med normalt menar \'i inte nöd
vändigt återgivning över stora skåp typ 
JBL-monitorer men dock högtalare med bas
förmåga, viss volym och separata register
system, 

Vi var ganska eniga om även detta : 
VS: - Jag kan inte få något riktigt mitt

intryck. Rösten svävar liksom omkring. 
BO: - Ja, jag hör henne också som från 

en obestämd plats i rummet .. , Ljudbilden 
är visst inte oangenäm, men den är främman
de och stämmer inte med det panorama som 
musiken är gjord efter. 

Vi prövade med olika eq-inställningar men 
lyckades bara marginellt få detaljerna bättre . 
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Nog lät det - men bris terna var uppenbara. 
~ Orgelskivan, direktgraveringen med Vir
gil Fax, kanske utföll bättre från den syn
punkten, att ljudet j u inte ligger så hårt bun
det i en viss dimension ut an har rymd och 
har fått frigö relse från st ud iobegränsningen 
,om självklar följd av uppt agningen i kyrko
rummet. Här hotade dock den andra ytte r
ligheten som vi båda hade svårt att förlika 
oss med: Ljudbilden vi lle falla sönder i två 
punktverkande höger-vänsterled. Vi provade 
med lite ändrad placering men utan fra m
gång. Det lät fortfarande stort, relativt fyl
ligt och ganska rent (och utan tvivel tilltalan
de, o m sit uat ionen varit den, att en potentiell 
Hi fi-ku nd utan ti llfälle till mera ingående 
jämförelser hört på). Men: 

Här fin ns j u ingen "golvbas", som man 
normalt vill ha stöd av vid avspelning av så 
J...rävande, volymstor musik. De lägre och de 
högsta registren som finns i materialet åter
gavs bara delvis; vissa pipor och stämmor 
blev borta eller hördes onyanserade. Vi var 
bada tveksamma till bristen på perspektiv i 

fig . 8. Genom tlen unika \'inA/ingen al ' tie a{{a 
bakårrikrade hiJgra/are/ementen a/srras der specie/
/a ref/exionsmönsrer som kimnerecknar Bose 901 
Mk III. Förde/ningen mellan reflekterat och di· 
rekrstrå/ar ljud är \'id oprima/ högra/arp/acering 89 
resp. II procent. Baffe/n bakrill är bruren i 30 0 för 
I'ilggbestrå/ningen. 

ljudet och punkt uppdelningen höger-vänster 
fran de här bakblåsarna. VS kunde definitivt 
inte höra vare sig något djup inåt i ljudet el
ler den där svävande, höjd utbredda orgel
klangen som helt visst skall gå att få fram. 
Mittfältsträckningen bri stfällig, noterades. 
Transiens: Passabel. 

BO var betänksam över att det nog lät 
"massivt" på sitt sätt men med en akustiskt 
så förtunnad mittzon mellan ljudkällorna 
. .. och alltså utan den obrutna, spridda luf
tighet som man alltid har satt i samband med 
en stor Sonab-högtalare. Fortfarande ingen 
dålig återgivning men en avgjort annorlunda 
, .. Försök att sitta i annan vinkel framför 
högtalarna ändrade just inget (vi hade den 
vanliga triangelgrupperingen med ca 2,5 m 
till baslinjen med stereoparet), 

Mellanregistret A och O 

Vi började inse att Bose 901 måste ha svå
rare att klara aven hel del typer av musik till 
fÖljd av sin element bestyckning medan å 
andra sidan vissa slags produktioner har go
da förutsättningar att gå fram skönt. De här 

bredbandkonernas ut sträckni ng, massa och 
hela ver kningssätt gyn nar definitivt en mel
lanregisterrik musik, en där inte branthet , 
krav på extrem artikulation och stora d yna
miska omfång är för handen. Konerna är lite 
för tunga för diskant av det skiraste slaget. 
För djupbas är konytan och utslagen för 
små. Tvångsstyrningen kan inte kompen sera 
för allt ... 
~ Stravinsky-skivan: Det är en tagning som 
icke oförtjänt åtnjuter gott renomme för bå
de djup och rymd över innehållet som akus
tisk fägnad. Uppspelad över Bose 901-paret 
hade den förtjänster i form av distinkta tran
sienter och en bred, sammanhängande ljud
front. På minuskontot att de ljusa klangerna 
återgavs torra intill stic kighet och att den 
must i klangen man annars uppskattar tedde 
sig mindre reell här. (Vi ta lar inte om dubb
lingar och lådresonanser då vi menar 
"must" i ljudet). Ljudfronten blev bred, ja. 
Men det akustiska skeendet blev platt, och 
det är något återkommande, överraskande 
nog, då det gäller en högtalartyp som åbero
par sig på rymdverkan och plastiskt ljud . 
Här verkade all musikalisk aktivitet försiggå 
i ett enda plan och den invändningen har 
ofta aktualitet. Men det planet kan ju sägas 
vara desto li vligare . .. 

Ur protokollanteckningarna för det här 
a\'snittet: 

- Den prononcerade mellanregisteråter
givningen förstärker uppenbart två saker, 
band bruset ( kivbruset) och ekot. (BO) 

- Violinerna verkar alla plötsligt vara 
stålsträngade. Stråkljudet blir väl hårt och 
onyanserat. (BO) . 

Vi enades om att den starka inriktningen 
på meilanregisterområdet medför risk för 
övert ydlighet eller överbetoning. men att en 
hel del rum lig information också kan utvin
nas, om i öwigt förutsättningar finns. Det 
belades övertygande i samband med nästa 
skiva. körtagningen på Proprius. 

Körskiva lät utsökt 

Utan vidare provets höjdpunkt! Här har vi 
en upptagning som är inriktad på diffusljud
verkan och efterklangsrikedom, en rumsligt 
fungerande musik , där en analys visar att 
den spektrala energin ligger precis i de frek
vensomr den som högtalaren har sin styrka 
i. Här återfinns ocksa den väsent liga infor
mationen i denna skiva och den är inte på nå
got sätt krävande i ansatser och transienter, 
som inte helt är högtalarens styrka. Michae
likören klingade alldeles utsökt tilltalande, 
återgivningen förmedlade ett lätt, mjukt och 
eteriskt ljud av väl sammanhållen rum sver
kan. Full poäng för Bose 901 här! - Likaså 
lät skivan med Carpenters berömvärt bra, 
plastisk och detalj utmejslad med fin balans. 
Det gäller i tort även om Opus-skivans rös
ter och strängar. 
~ Pianoskivan får medges ha en konstig ba
lans men den har andra förtjänster i det här 
sammanhanget. Direktgravyren och Shef
field-inriktningen på skärpa och musik med 
kontur kvalificerar den som testmaterial. 
Anslagsenergin är också rätt stark. Högtalar
na tål mycket, så inget skakade i dem, God 
fasthet kan de inledande också prestera i 
ljudbilden även om totalverkan blir perspek
tiviskt ovanlig . Musiken klingade ut mycket 



bra till en viss gräns, där den började flyta i 
rummet. Här kan dock inte högtalarna skyl
las allt. Men återgivningen blev påfallande 
övertydlig över mittoktaven; den och en bit 
av basregi stret kom att höras i hög grad me
dan djupbasen och den övre diskanten knap
past gjorde sig gäll ande i någon ut sträck
ning. Pianomusik över Bose kan bli en sär
präglad sa k, beroende på upptagningen, in
strumentet s omfång och fysiska utbredning i 
rummet contra ljudkällornas relativa litenhet 
och praktiska utbredningsförmaga. Balan
sen och utstrålningsverkan kan man ha syn
punkter på. 
~ Harry James-skivan, också en direktgra
vering och en mycket god sådan i o lik a av
seenden, bekräftade att viss musik kan låta 
mycket bra på Bose. Visst fann s enskildheter 
att kriti sera, men klangen i fokus var fylligt 
sto r , perspektivet tilltalande och ostÖrt av 
a llt för tydliga tillkortakommanden. Det rÖr 
sig ju också om en akus ti sk upptagning och 
en rak mix - eller ingen alls, egentligen. En 
balansering, snarare. Här passade musikval 
oc h högta lare väl ihop . 

Ingen sensualism ... 

~ Det sens uellt behagliga, rika och mättade 
ljudet i vår Buddy Spicher-skiva, so m vi kän
ner det från flera andra högtalare, vägrade 
att i n fi nna sig vid Bose-provet. Lj udet s 
vackra diskant lyster gick inte att få fram, 
och inte heller den där svå rdefinierade , men 
ändå tyd lig t kända luftighet en i violin och 
hos gi tar r samt de mjukstämda in . trumenten 
i övrigt: Klockor, vibrafon, bas. Ekot gick 
fint fram men helheten lämnade intryck av 
typi skt snöpt högta larljud , lit e av burkighet. 
- Fasförhållandena blev ocksa egendomliga 
med ett par stämmor fri li ggande ca 45 grader 
upp i luft en mo t resten. 
~ Båda fö r f. är ense om att en av senaste års 
bästa tagningar i kategorin soli st mu sik / liten 
ense mble är en direktgravering på J apan
market LOB.BD: "Den musiken låter helt 
enkelt fruktat bra på mina Dahlquist". He Is 
Funny ThaI Way är en trio/ kvartettskiva 
med vokalisten Ann Burton och det är pia
ni sten Ken Mc Carthy som leder combo n. 
Skivan är anmärkningsvärd i sin närhet, vär
me och ljusa, rumsliga stereoverkan (det 
handlar dock om en mångmikrofoninspel
ning med åtta kanaler, EMT-eko och signa
ler genom ett Quad Eight-mixbord). Kvalite
ten på det här jobbet är i alla led sådant att 
det är en triumf för både utövare och tekni
ker i lika mån. Nog sagt, här blev utfallet alls 
icke till glädje. Vad som av lyssnades i första 
hand var förstås solisten Burton . Men i stäl
let för en nästan kroppslig närhet och en 
stämmans hela mjuka nasal och belagd inti
mitet avgav högtalarna en rö t, där nästan 
a ll a sens uella kvaliteter var bort slipade och 
nyanserna o möj liga att uppfatta i den ut
sträckning de faktiskt finns. Dålig fide litet! 
Här verkade högtalarna införa både" färg
ning" och en förgrovning av ljudet. 
~ Röstprovet vi gjorde (med radions omed
vetna hjälp) fick heller ingen respons i posi
tiv bemärkelse. Vår vän Talaren lätt tratt, 
alldeles artificiell och med en tonbalans vi in
te kunde hänföra till den naturliga rÖstens. 
Det var faktiskt avslöjande. Man må ha in-

Detta användes 
vid lyssningsprovet: 
Skivspelare: Kenwood 500/ SME 3009 

MK III 
Pick-uper: Ortofon MC-20 

Supex 901 
MC-jörstärkare: OL W-A RT PCA-I 
Förstärkare: lVC M-3030 

Kcnwood KA-8100 
Luxman 5M21 
OLW-A RT PA-2IOO 

Jämförelse har 
gjorts med: 

Skivmtrl: 

Band: 
Tuner: 

Dahlquist DQ-IO 
Polk Audio 10 
Yal1laka NS-I 000 
Quad ELS 
Buddy Spicher, Direct 
Dlsk l Masterfonics, DD 102 
Testpressn. fr. USA ur lack 
3 
Lincoln Mayorga play; 
Brahms, Sheffield lab LAB-
4 (USA-dircktgr.) 
Teldec. 18-3 
Harry lame; vol 2, Shef
field lab LAB-6 (USA
direktgr.) Teldec 
Virgil Fox vol. one, Crystal 
Clear Records CCS-7001 
( USA-direktgr.) 
Ann Burton, Lobster Kiku
yo Rec, LDC-1005 (japansk 
direktgrav .) 
Carpenter;, King Rekord 
Co, eXP6001 (Japan
utgåva) 
Stravinsky/ L'histoire du 
so ldat , Erato STU 70785 
Mikaeli kammarkör, 
Proprius PROP 7770 
Eric Bibb, Opus 3177-03 
Henry Purcell, Denon OX-
7064-5 (jap. pcm-insp.) 
Donna Summer, 
Casablanca NBLP 7056 
Inga 
Kenwood L-07T 

vändningar mot vår metod här, men flera, 
nu inte redovisade in lag med röst visade att 
något tydligen händer med bl a fasrelationer
na som vållar en platt, artificiell och liksom 
utglättad verkan i en mängd fall. Fas/ frek
vensberoendet blir rätt påfallande, och det 
här går ut över mittenlokaliseringen, t ex. 
~ Pureell-tagningen, gjord med Denons 
pcm-system om 12 bitars linjär kapacitet, 
hördes snärtigt, lät cembalokaraktären med 
anslag, energiutklingande och bortdöende 
komma fram ganska nöjaktigt. Det lät rik
tigt realistiskt i sin knappa torrhet , och ingen 
av oss hade någon vägande invändning mot 
högtalarna här. - De har utan tvivel en viss 
färgning i några områden men musik som 
denna gynnar de bästa egenskaperna hos Bo
se. 

Bose 901 - svårfångad ... 

Det bör ha framg tt att det här testobjek
tet är tämligen sv rt att få något samlat 
grepp om. 
• Många gillar spontant de här högtalarna. 
Andra förhåller sig skeptiska. De säljs, vad 
vi vet, bättre än något annat fa brikat i den 

ro Hl la provat 
höga prisklass det rör sig om. Kan ske har det 
lite a tt göra med a tt Bose 901 verkar ha kvin
not yc ke - det är ju fråga om en liten och 
från gängse lådfo rm avvikande ljudkä lla 
som inte saknar elega ns på sin piedestal. Att 
vi återfinner den här högtalaren hos folk på 
samhällets absoluta höjder tror vi oss också 
veta. Det har dock knappast inverkat på va
let hos alla dem so m skaffat Bose 901, och 
det är faktiskt många; ca 700 - 900 par tor
de ha gatt ut till nu, vilket är aktningsvärt. 
Till en del torde kunderna best å av gam la 
Sor.ab-gynnare och sådana so m bytt upp sig 
från de bassvaga äldre DA-modellerna till 
den här betydligl häftigare, nya USA- ljud
källan. 
• Det kan ha med musikval och preferenser 
att göra. Hög ta laren har sin givna styrka på 
viss musik med ett dominerande mellanregis
terinnehåll utan krav på extrem transient 
respon s etc. 1 rätt miljö kan detta framhävas 
stark t . De bri ster, som en van bedömare ge
nast kan höra i tonspektrums båda ytterän
dar, de perspektivistiska egenheterna och 
ton balansen m m kan antas väga ganska läll 
för t ex en publik som varken är van vid obe
sk uren fullområdesklang eller vill för djupa 
bekant skapen med den. Att få ell "stort" 
ljud från en ganska lit en låda utan Iy,,
ningströllhet är troligen utbyte nog för gan;,
ka många - och Bose 90 I kan i flertalet fall 
rimli gt vä l svara mot sådana krav . Den avv i
kande di stributionspri ncipen gör ju fortfa
rande högt alaren till en sä rling och en, som 
enligt var mening , tä ller en del specia l krav pa 
rummet, dess volym och av inredningen be
tingade akustiska egenskaper. Det gör v i~ser
ligen alla högtalare i någon man , men Bo,e 
framstar för oss som t ex ,\'arare än Sonab, 
produkter i dessa avseenden. DA-högtalarna 
var problem friare da det gällde klarhet, tOIl- ...... 6 
områdets kontinuitet och obr ut enhet (un - ...... 

Fig. c. Högtalarna mäl/eJ in med Sl'epförfarande 
och synkrona skril'arupptagningar al' ufJignalalH
ringen öl'er mätmikrofonefl. 
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Kontorsdator med mikroprocessor för 
dialogtilliimpningar i Cobol 
• General Data lanserar nu en liten Coboldator med den egna mik
roprocessorn Micronova. 
• Som tänkbara användare anger man tandläkare, revisorer, 
agentur- och andra småföretag och rörelseidkare. 

•• Att smådatormarknaden nu öpp
nar sig har vi tidigare orienterat om i 
RT-spalterna. Många nya dataföretag 
startas i källare och skjul i USA för att 
kasta sig ut på de nya marknaden samti
digt som de stora, traditionella datahu
sen koncent rerar sina resurser på att ta 
fram mindre och billigare system. Ett in
tressant möte! 

Bara för någ ra år sedan uttalade sig 
representanter från datorindustrin i för-

Allt på ett kort 
från Data General 

klenande ordalag om mikrodatorerna -
de kunde ju knappast betraktas som 
datorer- och ·· man menade, att framti
dens datorer skulle bli ändå större än de 
som redan fanns i tillverkningen. Nu har 
som bekant ut vecklingen gått åt andra 
hållet, tac k vare mikrodatorerna. 

En av "de stora", General Data har 
nyligen lanserat ett kontorsdatasystem, 
CS120, som bygger på den mikroporces
sor, Micronova, som företaget sjä lv ut-

MBC/ I är en en korts mikrodator med micronova 16 bitars centralenhet. DCII 
har 2 k ord statiskt RAM och kretshållare för 4 k PROM en asynkron kommu 
nikationsanpassare och in- och utgångar för 32 digitala linjer. 

Nova-arkitekturen innebär inbyggd stackhantering, 16 bitars multiplikati oll 
och division, realtidsk locka, datakanal (DMA) och prioritetsavbrott i 16 ni\a 
·er. 

Programvaran omfattar en emulator för programut veckling under alla Dat a 
Generals operativsystem och en monitor för programexekvering på MBC/ I , 
Dessutom kan man få terminalstyrda felsöknings- och test program residenta , 
ROM på kortet. Pris 4500 kr i stycketal från Data Genera l Sweden AB, Solna , 
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vecklat. Det ligger i 90 000 kr klassen 
(från 65 000 kr beroende på bestyckning) 
och arbetar med interaktiv Cobol. 

Smådatorer för 
små- och storföretag 

Vem använder då datorer av det for
mat som CS120 har? Svaret blir agentur
firmor, tandläkare, revisionsbyråer och 
småföretagare. Bland storföretagen kan 
smådatorerna fungera som självständiga 
intelligenta terminaler, vilka kan a nslu
tas till en större dator. Den konfigurati
onen blir allt vanligare medan "time 
sharing" är på tillbakagående. 

Hela marknadssegmentet för småda
torer är 9000 system 1977 och kommer 
att uppgå till 29 000 sys tem 1982, säger 
Data Generals skandinavienchef, Bengt 
Lundin. 

Speciell version av Cobol 
ger enkelt dialogförfarande 
, Det språk som maskinen arbeta r med, 
Cobol, följer ANS I-standard i en versi
on som är speciellt avsedd för dialogtil
lämpningar. Tack vare detta kan vanlig 
kontorspersonal utan särskild datau t
bildning sköta systemet. Det ä r kompat i
belt uppåt och kan alltså använda prog
ramvara som är framtagen för de större 
systemen CS/ 60 och CS/ 40 som lansera
des för ett år sedan och vilka bygger på 
den större Eclipseserien. Framtida prog
rammeringsspråk kommer därför att 
kunna användas på alla olika typer av 
system i serien. 

Ny typ av försä ljning 
genom systemvaruhus 

Eftersom man går ut till nya an vän
dargrupper är det naturligt att försälj
ningskanalerna anpassas därefter. Enligt 
Bengt Lundin väntar man sig att de fles
ta CSl20-systemen kommer att säljas ge
nom s k systemvaruhus som kan erbju
da färdiga lösningar för olika verksam
hetsområden man specialiserat sig på in
om industri och näringsliv • 



Kring Nordsat-debatten: 

Flera satellitprojekt 
aktuella ute i Europa 
Stororder togs av LME 

L M Ericsson fick nyligen första 
delen aven beställning från den euro
peiska rymdorganisationen ESA på 
ut rustning för den europeiska TV -sa
telliten H-SAT. Ordern. som är värd 
drygt 2 mkr , innebär att L M Ericsson 
M l-division i Mölndal kan starta ut
vecklingen av vissa av satellitens mest 
kritiska komponenter och täcker tiden 
fram till årsskiftet 1978/79. 

Den slutliga beställningen väntas 
för L M Ericssons del uppgå till drygt 
30 mkr, varav ca 10 går till underleve
rantörer i andra europeiska länder. 

Arbetet med H-SA T kommer att 
göra L M Ericsson till ett erkänt 
företag inom också detta område och 
markerar ett genombrott för svensk 
rymdteknologi. 

Satelliten skjuts upp från Franska 
Guyana 1982 med den europeiska 
bärraketen Ariane. Satelliten skall un
der ca tre år genomföre experiment i 
olika europeiska länder med tv-sänd
ningar direkt till hushållen. Skandina
vien med Island / Grönland ä r ett av de 
aktuella provområdena och den som 
om några år skaffar sig en tillsatsut
rustning till sin tv-mottagare. inklu
sive en parabolantenn på taket, kan 
alltså ta in de program som kommer 
att sändas över satelliten . 

Huvud leverantören av satelliten är 
franska Aerospatiale, som på fransk 
sida svara"t för utvecklingen av Con
corde. L M Ericsson, som redan är en 
av Europas ledande tillverkare av sa
tellitantenner, har efter en anbudstäv
lan utsetts att leverera antennsystemet 
och det komplicerade elektroniska sy
stem som ser till att antennerna hela 
tiden pekar i rätt riktning. Kraven 
avser ett maximalt fel av storleksord
ningen O, 10 för en antennlob som bara 
är ca 10 bred . Huvudantennen skall 
göras i kolfiberarmerad plast och blir 
den största i sitt slag som någonsin 
sänts upp i rymden. * Dessa intressanta bekräftelser på 
vilken roll den svenska elektronikindu
strin kan spela i det internationella 
projektsamarbetet på område~ vilka 
tar fasta på utveckling aven europeisk 
teknologi för rymdtillämpningar, kom 
i början av sommaren då debatten om 
Nordsat tog säsongpaus. 

Då hade vi i bl a Dagens Industri 
kunnat följa en rad inlägg i frågan, där 
LO:s företrädare saklöst spolar hela 
tanken på Nordsat, Svenska Philips 
talesman utvecklar en rad argument 
för - valfrihet. sysselsättning, mång
sidighet i utbudet -. SR:s ordförande 
intar en avvaktande hållning mot en 
positiv grundinställning och Bert Le
vin, statssekreterare i utbildningsde
partementet , tillika ordförande i den 
nya nordiska ämbetsmannakommitte 
som är styrande organ för den icke 
tekniska delen av Nordsat-utredning
ens aktuella etapp, uppbådar en rad 
goda skäl till att förverkliga projektet. * Rubriken över hans inlägg kunde 
stå för hela anti-Nordsat-Iägrets dok
trinära argumentation : TV-satellit
motståndet - imponerande uppvis
ning i verklighetsflykt! 

Ja , de inlägg som bl a LO:s infor
mationschef kommit med gör ett be
klämmande intryck. Det styrker 
mången i den tidigare uppfattningen 
att man från dessa organisatoriska 
höjder för länge sedan tappat all 
kontakt med vad den vanliga männi
skan anser om och önskar av utveck
lingen . Levin slår också ned på de 
orealistiska alternativ som LO vill 
göra gällande är vad striden står om: 
Nordsat eller vårt nuvarande tv-sy
stem. Hela synsättet i det läger som är 
emot Nordsat - en ohelig allians av 
s k kulturarbetare, fackliga pampar 
och Sörgårdsromantiker, som i varje 
tekniskt framsteg ser hot om resp 
eftergifter åt "Coca Cola-kulturen" 
(vad ont har denna dryck egentligen 
gjort?') - får också sin passande 
benämning: andligt förmynderi. 

Levin, som har sikten fri mot reali
teterna , ser också klart i fråga om det 
som avhandlas ovan i spalten: "Att 
andra tv-satelliter snart kommer att 
sväva över våra huvuden är uppen
bart." De kommer att täcka Sverige, 
och de kommer att förmed la rek lam. 

"Att med denna internationella ut
veckling för ögonen resonera som om 
valet stod mellan Nordsat och nuva
rande SR är, i bästa fall, en impone
rande uppvisning i verklighetsflykt. 
Med realistisk politik har ett sådant 
beslutsscenario inget att skaffa", fast
slår Levin. 

Han vågar också gå emot den be
synnerliga argumentationen som LO 
hänger fast vid, nämligen att pengarna 
för Nordsat bör satsas på tidningsstöd 
istället. * "Synpunkten kan vara bestickande. 
Men den utgår från den felaktiga 
föreställningen att pengarna redan 
finns där och att frågan bara är hur de 
ska användas. Så är inte fal let", erin
rar statssekreteraren. 

Så påminns man på nytt om att 
Nordsat innebär något som konsu
menterna tar ställning till . Det är de 

TRUNKEN 

\lanuel o. Juan i B~te 

som skaffar marksegmentutrustning 
och betalar för sig genom höjda licens
avgifter. 

- För konsumenterna är alterna t i
vet till sådana utgifter inte att subven
tionera pressen utan att i största all
mänhet öka sin privat konsumtion . 
Det blir inte tidningarna hjälpta av . 

(Här skulle vi vjlja citera en annan 
debattör, redaktören för branschtid
skriften Rateko, som i nr 5/6 i år 
kritiskt nagelfar vad SR:s planerings
chef Ivar Ivre pläderat för, nämligen 
en "säravgift" på radio- och tv-motta
gare som skulle ge SR mera pengar. 
Reklam vill han näml igen inte veta av. 
Rateko: Skall vi verkligen tvingas ge 
reklampengarna till ett sämre reklam
medium, till statssubventionerade tid
ningar som inte kan stå på egna ben? 
(Vi måste ju sälja det som produceras 
- annars ökar ju arbetslösheten.) 
Varför inte i tid erkänna sanningen, 
även om den för många är obekväm, 
nämligen att flertalet tidningar bara 
har en relativt kort nådatid kvar? 
Hävdar Rateko. 

Levin: 
"Svenska LO säger redan nu nej till 

Nordsat, f ö utan att ha ägnat de 
närings- och sysselsättningspolit iska 
aspekterna något intresse. orska LO 
bejakar projektet (i Finland är man 
tydligen också klart positiv, red:s 
anm). Ändå har rimligen den svenske 
och norske arbetaren i stort sett 
samma intressen och önskemål. Vilken 
av landsorganisationerna, om någon, 
vet egentligen vad de egna medlem
marna tycker om Nordsat?" 

För några nummer sedan rapporte
rade RT om en ny japansk metod att 
starkt förbilliga mottagningen från 
satelliter, vilken presenterades vid ett 
symposium i Rymdbolagets regi. 

* Det kan konstateras, att nu, ett 
decennium efter det att den internatio
nella telekommunikationstekniken 
fick satellitburna resurser, har man 
världen över satt in forskning på frå
gan hur de geosynkrona reläcentra
lerna i rymden skall kunna direktför
media signalerna ner till hemmotta
garna. u senast visar det sig att 
Philipskoncernen, genom Laboratoi
res d ' Electronique et de Physique 
Appliquee, LEP i Frankrike, fått 
statsanslag från franska staten till att 
utveckla en metod som utesluter de 
stora regionala mark mottagarna och 
mikrovågslänkarna lokalt. 

Det man inriktar sig på är reduktion 
av förlusterna i de mikrovågstransmit
terande koaxkablar som utgör länken 
mellan hemantennen och mottagaren. 
Liksom i Japan-fallet vill man förnya 

kretsarna i förförstärkare och blan
darsteg och transformera bärvågen 
från 12 GHz till I GHz, vilken lägre 
frekvens inte blir lika kritisk i förlust
hänseende. Man har fått fram elektro
niken och självständigt utvecklat nya 
typer av GaAs-FET; en intressant 
parallell till försöken i Japan, där man 
vill fekvensmodulera tv-signalen och 
efter en mf-del och begränsare ta ut en 
am-videosignal; ingen diskriminator 
och återmodu lator behövs. 

* Ute i Europa är annars tyskarna 
verksamma med inte bara H-Sat inom 
ESA, som alltså svensk teknologi verk
samt kommer att bidra till, utan de 
har nu inlett målinriktade studier av 
ett fullt operativt system, kallat TV
Sal . Philips bidrag anses här vara av 
grundläggande betydelse, och både 
tekniker och politiker i EuropaIän
derna ser det nu som en realitet att 
1980-talet kommer att medföra ett 
direktsändande etermediasystem, där 
den tekniska riskspridningen är förde
lad över en rad nationer och där 
systemets t illgänglighet i ekonomiska 
termer förutsätts bli allmän. 

* Teknologisk stimulans, incitament 
till utveckling, ökad sysselsättning, ett 
svårmätbart merinilytande och en hit
tills oanad valfrihet: Detta gäller i vår 
omvärld! Här hemma är begrepp som 
dessa närmast tvivelaktiga i mångas 
ögon. Doktriner går här före mång
fald, förmynderi överordnas männi
skors valfrihet. Facket, LO och TCO, 
vill avgöra vad som skall tillverkas 
resp köpas av medborga rna, att inte 
tala om makten över massmedierna! 

Ett nej till Nordsat innebär att vi 
avhänder oss allt innytande på utveck
lingen. Den står andra redo att ta hand 
om istället. 

TEKNOLOGI 
Kassetteknikens 
metallbandsepok 
har nu inletts 

U,S. 

En av de mest omta lade nyheterna på 
sommarens eES, Consumer Electro
nies Show, i Chicago, var den publika 
debuten för det metallkoncept på kas
settbandsområdet vi tidigare informe
rat om, senast i Börje Crons/rands 
redogörelse i RT, Utveck lingstenden
ser inom ljudbandtekniken, nr 6/7 p 
34. 
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• Såväll 3M som Nakamichi demon
strerade sina nya rena metall partikels
band, och hä rvid a nvändes bl a två nya 
Tandherg-maskiner av 3M. 

• VIS C, Matsushitas bildskivappara
tur, se Pejling 6/ 7. förelåg i en audio
version - något som alltså också på 
ljudsidan konkurrerar med PhilipIös
ningarna (VLP och Compact Dise). 
VISC ger mer än 85 dB s/ n. 

• För meta llbanden krävs en ny ge
neration kassettdäck. Men enligt upp
gift kan inspelade band frå n grammo
fonindustrin spelas av på däck med ett 
CrO,-läge. Upp till 5 dB blir då 
vinsten, enligt preliminära uppgifter. 

• Hela 8-spårsindustrin med RCA i 
spetsen har förberett metallbandsan
vändning. 

• F ö stod hela det s k Highway Hi 
fi-komplexet i fokus under C~jcago
mässan - "bi lstereo" är det lite ta
mare namnet här hemma. 

• Bilstereo blir också ett tema på 
ljudrnässa n i Stockholm augusti
september. Vi återkommer. 

Digitalt Philips
systern för audio 

Från Philips i Holland tillkännages 
koncernens väntade svar på främst de 
japanska nya ljudtekniska systemen: 
Philips Compact Disc, med en hel del 
drag övertagna från VLP-systemet, 
a lltså videoskivan. 

Liksom i den används en diodlaser 
som optiskt avsökningsmedium på ski
van. Informationen är digitalkodad 
och moduleras med 14 bitars pulskod. 

Den informationsbärande sk ivytan 
täcks av ett t ransparent plastskickt. 
Skivan blir på så sätt okänslig för 
repor, damm, beröringsavtryck osv. 
Philips anser den i praktiken outs litlig, 
då ingen mekanisk kontakt sker mel
lan avsökare och skivyta . 

CD-systemet ger som väntat ett s/n 
som ligger bättre än 85 dB. Frekvens
omfånget överträffa r det hörbara om
rådets och får en övre gräns vid 20 
kHz. En detalj man sä rskilt påpekar 
är förekomsten aven "extremt god" 
kana lsepa ration, vilket möjliggör ett 
högspecificerat flerkanalsystem; här 
kan man bygga vida re på de tidigare 
så svårbemästrade faktorerna kring 
den s k diskreta flerkanaltekniken. 

Informationen lagras tätt på ena 
sidan av den optiska skivan. Speltiden 
för en stereoskiva med I 10 mm diam
ter är 60 minuter. Skivan rote ra r med 
en konstant tangentiell hastighet om 
1,5 m/s. 

ågon produktion torde inte vara 
ak tuell förrän in på 1980-talet, heter 
det. Då hoppas man kunna sä lja Com
pact Disc-digita lapparaturen till pri
ser som skall motsvara dagens för 
bättre Hi fi-apparatur. Systemet kan 
kombineras med a lla nu befintliga 
förstärkare. 

HÖRT 
Första fulIdigital
inspelningen finns! 

A TRIBUTE TO ETHEL WATERS: 
Diahann Carroll with the Duke Elling
ton Orchestra. Ledning Mercer El
lington. Digital Master Disc från 
Orinda Records, USA. Certified Li
mited Edition. Stereo lp. Sv dist rib: 
Tonola nya grammofon AB, Göte
borg. 

Sent i våras nådde de första press
proven hit av den som epokgörande 
hälsade Orinda-tagningen från början 
av 1978, om vilken jag berätta t tidi
gare. Skivan uppmärksammades 
också stort vid sommarens CES i 
Chicago, där f f g programvaran till 
Hi fi-industrin stod i fokus: 

Alla de nya direk tgraveri ngarna 
med denna "fulldigitaliserade" inspel
ning som kulmen har märkbart på
nyttfött intresset för hela ljudindu
strins inriktning och egentliga mål, 
vilket tidigare varit något dunkelt i det 
ensidiga uppmärksammandet av hård
varan . Hela industrin har faktiskt 
vitaliserats av först direkttekn iken och 
nu digitalljudet . . . Också de stora 
branschkoncernerna har ruskats om, 
och fackpressen har i sommar kunnat 
meddela, att en allmän kvalitetsupp
ryckning väntas inträda till följd av de 
"Hi fi Accessories" som direct cuts, 
super-cuts och digitaldiskar utgör. Det 
vore minst sagt välkommet! 

(F ö har nog alla de etablerade 
skivbolagen vid det här laget gjort sina 
egna försöksdirektinkörningar. Jag 
har hört några, brittiska som ameri
kanska. Ett par av USA-bolagen har 
likaså i hemlighet gjort digitaltag
ningar som jämförelser.) 

Hemlig är minst av allt Orindas 
Michael Phil/ips stora orkesterblues
skiva. Nog får man veta vad man blivit 
lycklig ägare av: på mappen omsluts 
konvolutet av ett dubbelsigill, där det 
i vårt fall står "Certified Limited 
Edition, Serial Number 0215 E", där 
E möjligen står för Europa. Den första 
pressupplagan är ute och meningen ä r 
att skivan skall bli en lagom exklusiv 
förelöpare till den ljudets digitalepok 
som hela fackpressen och yrkesvärlden 
nu på allvar intresserar sig för. 

Men sedan flera år finns ju digital
gjorda skivor med pem-teknik? frågar 
kanske läsaren. Ja , men den här 
Soundstream-gjorda skivan är tillkom
men med långt större digita l bitkapa
citet och upplösning ä n någon tidigare. 
Thomas Stockham förfogar nu över 
4- och 8-kana la pparatur som ka n mot
svara ca 60 audiokana ler. Ha ns digi-

20 RADIO & TELEVISION NR 8 - 197 8 

tala medium är 16 bitars ordlängd 
med 15 bi ts a/d-omvandla re som med
ger ca 95 dB dynamik. Använd band
spelare är inte en ton frekvens- eller 
videornaskin utan en fm-databandma
skin från_ Honeywell med 76 cm/ s, och 
all datainformation lagras seriellt på 
bandet i dess rörelseriktning. För eli
minerande av alla drop outs har 
Soundstream vidare utvecklat en spe
ciaikorrektionskoppling som egentli
gen består av tre skilda system. Före
taget specifiserar upp till 16 audioka
naler på entumstape. 

Skivan har ju imponerande deklara
tioner till följd av den använda topp
tekniken: Modulationsbrus eliminerat, 
inga generationsförluster vid överko
piering, svaj eliminerat , av magnet
bandegenska per opåverkade pre
standa, thd och brus bättre än - 85 
dB, brusreduktion överflödig, dyna
mik 90 dB, överhörningsdämpning 
mer än - 85 dB ... 

Jag håller gärna med skryttexten på 
ba ksidan, som (också) säger att lju
dets perfektion och transiensrespons 
- s/n 90 dB - är excellenta saker. 
Då det inte va rit fråga om någon 
direktgravering har man kunnat redi
gera i materialet, och detta sätts av 
någon anledning i samband med att 
frekvensgången når (och överträffar) 
21 kHz ... "albumet gnistrar av klar
het". 

Nåja, trots ett utmärkt pressjobb av 
USA-företaget Award Records finns 
det åtminstone i mina ex en del fnissel 
över spårytorna som får förstärkarvi
sa rna att darra upp och ner och 
högtalarna att brusa. Tystare skivor 
har då hörts! 

Men då jag spelar den här upptag
ningen, gjord av Filmways och Wally 
Heider i samarbete med Phillips och 
Stockham) som sedan lämnade sitt 
material till JVC Cutting Center för 
gravering - eller "disc process i ng", 
då - får jag i tankarna det slitna 
påståendet från tusen produkter om 
att "ditt rum blir en konsertsal". Det 
händer definitivt inte, lika lite här som 
annars, m e n jag tror sällan jag hört 
mitt rum förvandlas till en estrad i så 
positiv bemärkelse som här! Det är 
faktiskt ett smått fantastiskt estrad
ljud som den här Bruce Miller
arrangerade storbandsmusiken av idel 
bluesklassiker eller bluesinfluerade 
nummer förmedlar. Här finns närva
ron, rakt på-blåset och ett väl balanse
rat panorama, där alla enskildheter 
kan lokaliseras. 

Jag tycker nog att sambandet mel
lan en av den tidiga jazzens stora, 
sångerskan Ethel Waters, och dagens 
produkt är väl tunt. "A Great Lady 
S ings A Great Lady . .. " ej, här är 
det fråga om stora, mastiga klanger 
uppbackade av stråkar i sektioner som 
detta studio- & Ellingtonband låter 
höra sig med; något "Ellingtonskt" 
sound märks dock knappast alls. Det 
hela är en affär mellan Mercer E, 
Bruce Miller och miss Carro//. och 
som sådan har denna rörelse på tre 
bärkraft i sig själv att lyfta fram 
skivan. Det hela är oerhört kompetent, 
det sitter tätt som nästan inget annat 
och jag vet få tagningar som haft ett så 
hänförande bas- och bastrumljud re
producerat i en så dynamiskt skiktad 
helhet. Det finns en hel mängd en
skildheter i de spänstiga, expressiva 
numren att avnjuta akusti skt sett i 
arrangemangen, som arbeta r med idel 
gamla standardlåtar - A/ter You 've 
Gone, There'II Be Some Changes 

Made, Happiness is A Thing Called 
Joe, My Man (de två framförs utan 
övergång), Sweet Georgia Brown, 
Saint Louis Blues, Am I Blue, When 
Your Lover Has Gone och Supper 
Time; den sista ett gräsligt snyftpeko
ral av Irvin Berlin som sa klöst borde 
utelämnats! Flertalet är rena orkeste r
nummer men vänta alltså inget vare 
sig Ellingtonskt eller något ens avläg
set påminnande om klassisk blues
tappning då t ex Saint Louis Blues blir 
aktuell - de habilt snärtiga a rren 
kunde faktiskt ha skrivits för en tv
show lika bra, men det hindrar ändå 
inte att musiken är leva nde, trots att 
jazzatmosfären är svår a tt spåra. Dia
hann Carrolls lite trå na nde, ljusa (och 
inte särskilt personliga) vokalstäm
ma ligger mittmixad, ljudbilden ger 
estradperspektivet, det låter massivt, 
fylligt, eruptivt över ett jätteomfång 
som obetingat kräver goda högta lare. 
Jag lät ca 100 W gå i topparna per 
kanal då skivan kördes ut över mina 
stora ljudledningshögtalare, men de är 
för all del en aning trögdrivna. Ljud
trycket var inte mer än ca 100 dB då. 
8&0:s faskorrigerade M 100 lägger 
ytterligare en dimension ti ll upplevel
sen, men kraven på klippfast, snabb 
och ren bas är höga och bör stå i 
förgrunden vid avspelningen. 

Man kan glädjas å t många fina 
akustiska enskildheter och detaljer i 
det här kri sta llkla ra massuppbådet 
ännu efter flera genomspelningar: de
taljer, där digitalteknikens hela för
måga till obruten upplösning och arti
kulation firar triumfer. Missa inte en 
lyssning. Det ä r något nytt som tar sin 
början nu. 

Speltider: ca 2 X 16 min. 

"""1".18 'I MJ u .... """, \ . ...... 'I''H ...... 'lur1!S 
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GÖSTA OHLINS VOKALE NSEM
BLE sjunger Håkanson, Norman och 
8rahms_ Prod Rikskonserter, Caprice 
CAP 1038 stereo lp. Utgiven 1977. 

Mitt i alla sounden och de ljudtek
niska häftigheterna vill jag gärna på
minna om en frisk, levande körskiva, 
gjord här hemma och uppmärksam
mad av många. Den här Rikskonser
ters skiva kan i förstone verka sikta till 
nästan bara körsångs pecia lister och 
aktiva med sin på sekelskiftesmusik 
och 1800-talslyriska stycken inriktade 
repertoar, och det vore därför trist om 
den gick ouppmärksammad förbi: 

Den här fina kören om ca 20 så ng
are, bildad 1970 och med många 
yrkeskorister i sina led, är nämligen en 
angenäm och fin bekantskap med en 
levande repertoar av både profan och 
sakral musik från en mångfald epoker. 

Knut Håkanson ( 1887 - 1929) får 
man nalkas varsamt; ha ns finstämda 
tonkonst med si na skira stämningslä
gen kräver koncentrat ion och stillhet. 
Håkanson influerades i sitt skapande 
av många äldre stilar och skolor men 
gav sina ingivelser en självständig . 



_adio Superlite 
. JK 04 är en liten FM-tuner med hög käns

lighet. Uppbyggd kring 2 st. IC-kretsar 
och är kapacitansavstämd. Mottagnings
omrädet är 87,5 - 108 MHz, men kan lätt 
justeras 10 MHz upp eller ner, sä att dels 
polisradio eller flygradio kan mottagas. 
JK 04 kan anslutas till förstärkaren JK 01. 

. SPOTLIGHTS! 
Till vära ljusorglar finns ·även 
färgade spotlights i färgerna: 
Röd, Gul, Grön och Blä. 
Tre olika effekter: 40W -
Kr. 16:00, 75W - Kr. 21:00 
100W - Kr. 34:00. E27 gänga 
LamphälIare av olika typer 
finns ocksä . 

JK 04 drivs med 9 volts batteri. . 
Byggsats JK 04 .......... Kr. 80:00 

KATALOG! '<' 'i 
Josty Kits katalog 1978 är 
oumbärlig för dej som gillar 
att bygga. 350 sidor med 
över 100 byggsatser. 
Pris: (plus porto) .. Kr.7:00 

~jus-relii 

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

TILLÄMPAD ELEKTRONIK 
Antingen Du är garvad eller grön. Drygt 260 sidor om elektro
nikens grunder och sedan lika mänga med byggnadsbeskrivningar 
och ,principschemor. Steg för steg lär Du dej, hur Du själv beräk
nar komponenternas storlek, vad som händer i konstruktionen 
frän ingång till utgång m.m. Det är enklare att lära än Du tror. 
Till hjälp har Du den troligen effektivaste av alla inlärningsme
toder - PROGRAMMERAD UNDERVISNING. Sedan Du läst 
ett avsnitt, får Du kontrollera dina kunskaper i ett antal frågor 
med svarsalternativ. Samtliga svarsalternativ kommenteras i 
FEEDBACK - LISTAN som är nägot helt annat än ett »facit». 
Så fortsätter Du undan för undan, hela instruktionsdelen igenom. 
Har Du' inte matte-kunskaper sä det räcker? Köp då lugnt den 
här boken . Den lär dej matematiken också. Och redan när Du 
läser boken, har Du tio intressanta och roliga konstruktioner att 
öva dej på . Kretskort för dessa, ingår i bokens pris. 
Detta är den tredje helt reviderade upplagan med alla de nya 
byggsatserna ( 530 sidor). 
Pris inkl kretskort. . . . . . . . . . . . .... . ... Kr. 42:50 

AT 465 3 - kanals IjusorgeJ. 
Blinkar i takt med musiken, 
med blinkningarna uppde
lade i bas, mellan och dis
kantregister . 

. Försedd med reglage för 
k~nslighet och ljusinställning 
Max. effekt per kanal 400 W. 
Kan även användas som 
växelströmsregulator med ge
mensam reglering av alla ka
nalerna. Avstörningsfilter för 
alla kanalerna, samt ström
brytare ingär. Passar alla för
stärkare upp till 60 W. 
Byggsats . • .... Kr.200:00 
Låda B465 ... . . Kr.65:00 

~örstiirJtlJre 

JK 01 är en 0,5 watts univer
salförstärkare med en integre
rad krets. Kan användas som 
förstärkare till de flesta ända
mål. Levereras komplett med 
låda. Drivs med 9 volt. 
Byggsats JK 01 .. . Kr.48:00 

Till JOSTV KIT AB Box 3134 200 22 Malmö 3 VF'örs t ii rita re D 
D 
O 

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

JK 02 är en linjär förförstärkare som 
kan användas till mikrofoner eller 
andra svaga signaler 'som man vill 
höja. JK 02 kan sammankopplas med 
JK 01 till snabbtelefon, babysitter 
m .m . JK 02 är utmärkt som mikro
fonförstärkare till PR - radio, eller 
till en förstärkare som inte har 
mikrofoningång. JK 02 drivs med 9V . 
Med samtliga JK byggsatser medföl
jer låda, potentiometer, batteri kon
takt och en enkel beskrivning. 
Byggsats JK 02 ..... . . Kr 49 :50 

Informatlonstjanst 35 

ex . av Tillämpad Elektronik a' pris Kr ...... . . . 
ex. av byggsats typ . .... mot postförskott a'pris Kr ...... . 

Namn . . ... . . 

Utdelningsadress 

Postnummer och ort 

Föredrar Du att ringa till oss, finns vi på 040/ 
126708, 126718. Du är alltid välkommen till vära 
butiker pä Ö. Förstadsgatan 8 i MALMÖ eller i 
GÖTEBORG på Övre Husargatan 12. 
Öppet 10 - 18. Lördagar 10 - 13. 
Alla priser inkl. 20,63% moms Porto tillkommer. 
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form. 
Ludvig Norman (1831 - 1885) var 

ju kapellmästare vid Kungl Teatern 
och dess förste dirigent. Också här 
idyllisk och inåtvänd romantik, åter
klanger av Schumann och nordiska, 
elegiska tongångar. Norman skrev fin 
musik i det stora formatet, men att 
han kunde inspireras av naturnära och 
doftande sinnliga intryck från både 
det samtida och det klassiska landska
pet ger de här fem små styckena ur 
Sju sånger op 15 också belägg för. 

Höjdpunkten på Capriceskivan är 
dock det större anlagda verket av 
Johannes Brahms, som ändå var 55 år 
gammal då han skrev dessa sedan så 
berömda Zigeunerlieder med deras 
utstrålning av ungdom, rörlighet, lätt
sinne och frisk upptäcktsglädje. Han 
utgick från ungerska och zigenska 
källor för texter och melodik men 
förlänade dem hela den rika framto
ning som vi sätter i samband med hans 
konst; de fyra sångstämmornas växel
verkan, det rikt modulerade pianoac
kompanjemanget, rörligheten och den 
klangliga fullheten. 

Allt detta förmedlar den Ohlinska 
ensemblen - och pianisten Ingemar 
Bergfelt - i rikt mått, alla enskildhe
ter tillvaratages över stämmorna, ut
trycksrikedomen och textningen vitt
nar om de professionella resurser som 
kören kunnigt och hängivet utnyttjar 
- här är man inriktad på att nalkas 
musiken inifrån, och några formella, 
tekniska hinder märks intet av. Denna 
körklang är utsökt och välavvägd i alla 
insatser, framförandet bär klart vittne 
om ambitionerna som lett kören till 
internationella framgångar. Börja 
med att spela B-sidan och Brahms
cykeIn, den ensam rättfärdigar hela 
skivan' 

Det här högklassiga röstmaterialet 
har ljudteknikerna Håkan Sjögren 
och Lennart Fahlen (den förre är 
också skivans producent) med full 
insikt tagit sig an. Upptagningarna, 
från å ren 1975 resp 1977, är gjorda i 
Fästebergsskolan i Mölndal. Tekniken 
okomplicerad, mikrofonplaceringarna 
sådana, att körklangen förmedlas med 
god rumslighet, där reflexerna bär 
fram den spatiala verkan och det djup, 
som är så viktiga för röstmaterial. Här 
är det övervägande ett mjukt, indirekt 
ljud (ur ett rätt sta rkt diffusfält) som 
ger föreställningen om kören som 
klangkropp, homogen men ändå ogrip
bart luftig. - Pianostämman kommer 
kanske ibland på undantag i helheten 
och försvagas då intill det nästan 
odistinkta, särskilt vid samlade, höga 
sopra ninsatser, men också det är ju en 
oupplöslig del av detta slags verkligen 
rumsbundna, levande musicerande. 
Det rika diskantinnehållet i skivan kan 
f ö motivera en försiktig nedtagning 
med 2 - 3 dB på tonkontrollen över de 
högsta tonområdena, detta för att man 
skall undgå återkoppling vid högt på
drag men mera ändå ev vasshet vid en 
kombination av mindre god pick up/ 
klena högtalare. - En äldre avkän
nare visade sig t ex ge så starka 
resonanser och skrapljud att avspel
ningen blev omöjlig att fortsätta. 

Som pressprodukt är skivan av god 
kvalitet, trots förekomst av visst Y t
brus och några smärre störningar över 
B-sidan i det avlyssnade exet. 

Mappen är, som vanligt, föredömlig 
med sin rika dokumentation och initie
rade kommentarer. 

Speltider: A-sidan 22 min 45 s, 
B-sidan 18 min 40 s. 
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THE DIRECf D1SC SOUND OF 
THE GLE MILLER OR
CHESTRA: Directed by Jimmy Hen
dersoll. The Great American Gramo
phone Company GADD-I 020, direkt
graverad lp, limited edition. Glenn 
Miller Productions, Inc. 1977, USA . 
SV distrib F:a Thore Wallenstrand, 
Sthlm. 

Den ovan omtalade tonmästaren 
Wally Heider står bakom också det 
här albumet, som utgör ett av de första 
smakproven på GADD:s produktion. 
Bolaget har lyckliggjort älskarna av 
storbandsjazz med flera goda direkt
skivor, främst då den här Miller-hyl· 
lande, men en kanske ännu mera 
omtalad är Les Browns 19-manna
band jämte Buddy Rich med C/ass of 
78, båda mycket goda produktioner. 
Vi tar upp dem sedan. 

Miller: Han står ju som själva 
inbegreppet aven epoks storbandsstil 
och, som en insiktsfull textförfattare i 
GADD-albumet menar, har han blivit 
en klassiker. en del av begreppet Ame
ricana, och hans musik lever ju vidare, 
älskad och bevarad i precis den form 
som han lämnade den då han 1944 
rapporterades saknad för att inte mera 
återvända. Flera av de 524 (') Miller
klubbar som fanns 1943 är ännu 
aktiva i USA ... 

Här har nu en efterföljare och 
lärjunge, Jimmy Henderson, trombo
nist , tagit sig an de 10 mest kända 
numren som ofelbart väcker vällustiga 
rysningar hos en generation som dan
sade till och spisade detta fabulösa 
sax-sound - och hos många andra. 
som genom årtiondena tagit den hiir 
repertoaren till hjärtat. Visst ä r dct s k 
nostalgi och givetvis en kommersiellt 
utnyttjad sådan. men varför skulle inte 
Miller bestås en hyllning? Den h~ir 
skivan ä r långt ifrån den första i en rad 
av revivals och säkert ingalunda den 
sista! Intressant är, att under senare å r 
har en rad utgivningar gjorts i USA al 
på detta sätt "återskapad" 1930- 'och 
1940-talsmusik. där dagens bästa in
strumentalister fått spela de gamla 
numren. ton för ton oeh takt för takt. 
övertagna från raspiga och suddiga 
original ... Största satsningen har viii 
Enoch Light gjort där med sina många 
"autentiska". moderna re-takes. 

Miller-soundet rättfardigar också 
direktmetoden som använts här. Det 
är Capitoi Records i Hollywood som 
spelat in albumet i sin stora A-studio, 
och för den som vill veta hur en 
direktinkörning av ett storband går till 
finns en detaljerad skildring över map
pens insidor med lite av rymdkontroll
central-story över det hela. T ex: 

- Drop cutterhead (replik i A-stu-
dions telefon till kontrollrum I). 

- Confirm chip. 
- Spiral now! 
- Confirm closed modulation. 
Osv. Det hela är mycket autentiskt, 

och här talas klart om vilken grad av 

22 RADIO & TELEVISION NR 8 - 1978 

"cueing" eller förebud, varsel, som 
bandet får lämna balanstekniker och 
graververksskötare före varje insats, 
solo och dynamik-ändring; allt måste 
på förhand mötas för att inte plötsligt 
övermodulation skall få lacket alt gå 
åt skogen. 

Denna Miller Orchestra, som stöds 
aven stiftelse. består aven rad unga 
förmågor från olika håll i SA, 
många med studio- och radiojobb, 
med ren jazzbakgrund etc, och de 
turnerar runt i landet. Alla har hög 
ambition att kreera sina klassiker. Det 
är dock inte fråga om någon konserve
rad musik direkt; i t ex American 
Patrol har man satt upp tempot rätt 
rejält av någon anledning. Annars är 
arrangemangen etc helt original på 
alla händer. 

"001 något framlockar visionen av 
elt dansgolv fyllt av smidigt framgli
dande par så är det Joe Garlands 
klassiska In the Mood". står det om 
denna låt i mappen. Ja, det kunde väl 
gälla om flertalet av de I O, som 
omfattar Moonlight Serenade, Tux
edo Junction . Jersey Bounce och 
String of Pearls. t ex, alla Millerkul
tens höjdpunkter. Direktljudet klingar 
verkligt skönt, och livetagningarna , 
med ett minimum av ekvalisering och 
tonbalanspåverkande elektronik, ger 
en luftig närvaro åt bandet, som spän
ner bågar av klangsköna, lätta och 
snabbskiftande ultryck för musiken. 
Disciplinen är perfekt, men allt verkar 
ändå spontant fullt ut. Lite mera 
modernt spelande komp har orkestern 
mot vad som gällde förebilden, och 
delta noteras med tacksamhet. 

Gammal musik, urgammal inspel
ningsmetod, lika gammal metod för 
framforandet ... och elt skapande re
sultat alt verkligen ta fasta på' Det 
låter absolut njutbart och innebär 
ännu en seger för direktinspelningsför
farandet. - Mycket god pressning för 
rec-ex. Skivplanhet och centrering 
likaså invändningsfria. 

Speltider: Ej angivna, ca 16-17 
min per sida. 

Historisk, levande 
spansk gitarrmusik 

CllTAR \Il SIC 01· SI'AI:\ .\ "Il 
LATIN AMERICA. Alirio Hiaz, gi
tarr . EMI HQS 1/ 75. stereo lp, prod 
1970. Priskod: 30-1. 

I det fortsatta botaniserandet bland 
beståndet god och tekniskt vältagen 
gitarrmusik (a tt avnjutas i samband 
med RT:s stora artikelserie om instru
mentet och dess utveckling) har jag 
tagit fasta på en del önskemål som 
uttryckts från läsargrupper med kan
sker mera musik- och gitarrintresse än 
för "elektrifierad" å tergivning. De vi ll 
ha tips på lite exklusivare gitarrinspel
ningar av hög klass och med ett annat 
slags repertoar än poppens. Den tidiga 

(svenska) Gabor-utgåvan (EM I) upp
skattades tydligen. 

OK , här är ännu en gitarrinspelning 
från det året: Den numera mycket 
kände och uppburne Alirio Diaz. som 
har bakom sig en hel mängd skivor 
med en repertoar som växlat från 
Bach (t ex HMV:s Alirio Diaz plays 
B, HQS 1145) ti ll Aranjue=-konserten 
och samtida latinamerikanska kompo
sitörer, kan man med fördel lära 
känna med den här, nu ålta år gamla, 
inspelningen. 

Det är en skiva som manar till 
kontemplation och försjunkande. M u
siken omspänner verk av spa njorer och 
latinamerikaner från tidigt 1600-tal 
fram till vårt århundrande. Givetvis 
saknas då inte den kanske allmänt mer 
kände kompositören för instrumentet, 
Fernando Sor; här utför Diaz dennes 
variationer över ett tema ur Trol/fö/j
ten samt rondot ur Sonaten i C dur op 
22. 

Intressanta är elt par 1800-tals
namn, senare än Sor, som Diaz sam
manfört här. Sainz de la Maza och 
Mompou oeh deras bearbetare. 

Hela B-sidan är ägnad latinameri
kanska tonsälta re, delvis sådana som 
verkar i en klassicistisk stil. Diaz, som 
kan nämnas vid sidan av Segovia, 
Bream oeh Williams. har kiint starkt 
för dessa namn från Mexico, Vene
zuela , Paraguayoch andra av konti
nentens länder, t ex Argentina - han 
ä r ju själv venezolan. Här möter en i 
det lilla formatet färgstark, originell 
och självständig musik, som t ex ver
ken av Augustin Barrios, död 1944 
och en omvittna t stor personlighet i 
sitt hemland Paraguay. "Gita rristisk " 
musik företräder de alla, också om 
vissa av tonsättningarna egentligen 
har sitt ursprung i pianostycken. Myc
ken konstfärdighet uttrycks i dessa 
verk, vare sig det är fråga om melo
diösa valser från Venezuela eller en 
dans från Chile; ackordrikedomen 
stundtals döljer aldrig flödet av bä
rande tankar och omsorgen om melo
din - man frapperas av att också ett 
enkelt tematiskt material ofta adlas 
till konstnärlighet. 

Diaz, som är en elitm usiker , se 
ovan, handskas utsökt med sitt spröd
stämda instrument. Hans spel är åter
hållsamt , inåtvänt , men det klingar så 
nobelt att mästaren ofelbart röjs. Det 
iir rakt igenom ett gitarrspel av utsökt 
klass, av klarhet och fläckfri teknik 
jämte elt slags stilla vitalitet, som inte 
förfelar alt göra djupt intryck. Vare 
, ig Diaz tar sig an en subtil miniatyr 
rrå n konsertgitarrens klassiska hem
vist , Salamanca eller Cataloniens nej
der, eller en nationalromantiskt fär
gad impression från Sydamerika. 
ningslar han oavlåtligt med sitt spel -
i virtuosklass. men för den sku ll aldrig 
"bara" virtuost. 

Den här ofta glesa och luftigt doft
rika musikcn skall man definitivt inte 
spela upp på ett grammofonverk med 
minsta tcndens till rumble eller områ
desvisa resonanser. Skivan är avslö
jande med sina tysta bakgrunder och 
genomlysta musikaliska strukturer. 
Gitarrens spelsätt och klangliga egen
skaper, så olika t ex pianots. är fakto
rer som man kan ta fasta på vid Hi 
fi-materielvärderingar. Men - det 
viktiga är dock att det här. slutligen, 
är fin och levande musik, inte testto
ner' Skivan kan ge mycket å t många, 
gitarrentusiaster eller icke. 
Speltider: Ej angivna. 
Använd ålergivningsmaleriel: Se RT:s I 
majnr. U S 



Bygg-själv - ILP förstärkare 
Hi-Fi ,diskotek, bassdriver, booster, gitarr, monitor, orgel, PA 

förförstärkare 
HY5 
Ingångar: PU 3mV RIAA, 

Mic 10mV 
tuner 100 mY, 
aux 3-100 mV 
tape 100 mV 

Utgångar: OdB (O,775V), 
tape 100 mV 

Ingångsimp: 47 kil 
Overstyrningsreserv: 

Pu 38 dB 
Störavstånd: 68 dB 
Tonkontroller: ± 12dB/ 

100Hz, ± 12dB/l0kHz 
Distorsion: 0,05 %/1 kHz 
Matning: ± 16--30V, 15mA 
Mått: 20 x 40 x 50 mm 
Potentiometrar och om
kopplare ingår ej 

Pris 75:-

HY 400 

effektförstärkare 

HY 50 HY 120 HY 200 HY 400 
Uteffekt 25W sinus i 8 ohm 50W sinus i 8 ohm l00W sinus i 8 ohm 200W sinus i 4 ohm 
Frekvensgång 10HZ-45 KHZ-3dB 10HZ-45 KHZ-3dB 10HZ-45 KHZ-3dB 10HZ-45 KHZ-3dB 
Känslighet 500mV 500mV 500mV 500mV 
Distorsion 0,04 % 25W/l KHZ 0,04 % 50W/l KHZ 0,05% l00W/1KHZ 0,1 % 200W/1KHZ 
Störavstånd 75 dB 90 dB 96d5 94 dB 
Ingång 100 K ohm 100 K ohm 100 K ohm 100 K ohm 
Utgång 4-16 ohm 4-16 ohm 4-16 ohm 4-16 ohm 
Matning + 25 V, jord, -25 V +35 V, jord, -35V + 45 V, jord, -45V + 45 V, jord, -45V 
Storlek 105 x 50 x 25 m", 114 x 50 x 100 mm 114x50xl00mm 114 x 100 x 100 mm 

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

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

2SW-200W 
Proffssteg till Bygg själv priser 

BEGÄR SÄRTRYCK AV Teknik för alla's GITARRFORSTÄRKARBYGGE I NR 4/78 

Nätaggregat 
psuso passar 2 st HY50 

mått: 60 x 70 x 85 mm 

Pris 95:
Ringkärne
aggregat 
Kortets mått: 

110 x 110 x 50 mm 
NAI22 passar 2 st HY120 

ringkäma: 
45 x 0 110 mm 

Pris: 255:-
NA201 passar 1 st HY200 

ringkäma: 
45 x 0 110 mm 

Pris: 285:-
NA202 passar 2 st HY200 

eller 1 st HY 400 
ringkärna: 
55 x 0 110 mm 

Pris: 340:-

Armbandskalkylator "SKATTSÖKARE" 
i byggsats 
8 siffror, 'Tf , +/
+-x+%= 

.;; l x2 parentes , x' 
M +. M -, MR, Mex, Mc 
Omvandling tum-cm 

3 1/2 siffror 
Overrange 1.999 
Ingångs imp. 10M O 
Autopolaritet 

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

39 5 · med nätsladdar 
.- & fodral 

Upplev spänningen i att utforska en badstrand, 
ett ödetorp eller en ruin. Finn ett nytt malmfält! 

Detektorn reagerar för me
taller i marken och vattnet. 
Borttappade mynt, smycken, 
nycklar, yxor, krigsbyten , 
skatter, propellrar - allt kan 
finnas i marken och vattnet. 
Tag med hela familjen på en 
riktig skattjakt. Barnen jub
lar och vem vet - det kan 
löna sig . 

Observera! 
Fynd av historiskt 
värde skall anmälas 
till Historiska Museet. 

Coingetter TR2S (normalpris 495:-) 

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

Vi har mer avancerade metalldetektorer - även för dykare. 

BEI:K mAn Javisst ...... Jag beställer .................... .. ............................................................... I 
....................................................... totalt kr ................... porto tillkommer ............ .. 

Beckman Innovation AB Jag har 14 dagars returrätt på oskadade varor samt 1 års garanti RT878 I 
Telefon 08-44 00 50 Telex 10318 
WollmarYxkullsg.15A, Box11116 Namn.. .......................................... .. .......................................................................... I 

__ S_-1_0_4_6_2_S_t_o_ck_h_o_l_m_1_7_, _S_W_E_D_E_N_",,-Adr~ :'='.:.:':':::'='':':':':':'='=':'='':':':':'':::'.::.:::.='='::':':: Postad~s ='.::.:::.='='="~ .J 
Kontakta också gärna våra återförsäljare t. ex. Deltron, Telko, Josty Kit. 
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DIGITAL & 
DIREKT
GRAVERAT 

KLASSISKT 

THE FOX TOUCH VOL. l 
(Crystal Clear CCS 7001) 

THE FOX TOUCH VOL. 2 
(Crvsta l Clear CCS 7002) 

ARTHUR FIEDLER AND 
THE BOSTON POPS. 
(Crvslal Clear CCS 7003) 

* 
COUNTRY-JAZZ-ROCK 

SAN FRANSISCO LTD 
(('n>l.1 Ck'arCCS50(4) 

LAURINDO ALMEIDA. 
VIRTUOSO GUlTAR 
(Cnstal ClearCCS8001) 

CHARLIE BYRD 
(Cn"al ClearCCS8002) 

THE WIZ 
(Crvstal Clear CCS 6001) 

BUDDY SPICHER AND 
FRIENDStyESTERDAY 
AND TODAY 
(Di"'ct Db. 00-102 ) 

ROSIE O'GRADY 
(Direel Obk 00-103) 

SPECTRUM with DIRECT 
FLIGHT 
(Direct Disk 00·104) 

THE NEOPHONIC STRING
BAND 
(Oircct Disk 00·105) 

"Oonllel mc be misunderslood". 

020 · 002 

ROBERT GOULET/YOU'RE 
SOMETHlNG SPECIAL 
(Orinda RccordsORC 300) 

Duke Ellingtons orkester 
under ledning av Mercer .... __ '2 

Ellington med sångerskan 
Dlahann Carroll. kommer från 
ORINDA RECORDS. 
ORC 

TON OlA 
5RAMMDFDNAB 

Box 11061 40030 Göteborg 
Telefon 031-418814 

BOP-BE: Keith Jarrett, piano/sopran
sax/slagverk, Dewey Redman, tenor
sax/musette, Charlie Hayden. bas, 
Paul Motian , trummor/slagverk . 
ABC IA-9334. Los Angeles 1977. 
Detta är en märklig jazzplatta i det att 
det handlar om bop, gjord i dag! Just 
låten Bop-be är skivans höjdpunkt. 
(Det är inte alltid som skivtiteln svarar 
mot det musikaliskt sett bästa styc
ket.) De musikaliska segmenten är 
välkända, men resultatet blir ändå 
något nytt i Keith Jarretts spel tillsam
mans med "60-tals kompet" Hayden/ 
Motian. 

Andra bop-låtar på plattan är Gotta 
get som e sleep, där pianistens höger
hand " trasslar runt" likt en labyrints 
mönster för att åstadkomma den ty
piska bop-fraseringen, och stycket 
Mushi Mushi. 

Skivan bjuder även på andra inslag: 
den drömlika skapelsen Silence, där de 
enkla tongångarna ackompanjeras av 
mjuka vispar på cymbalerna, och bal
laden Blackberry Winter som "låter 
60-tal" . 

Det sista spåret på första sidan är 
förbrylla~de: stycket Pyramids are 
moving. Ar det hela ett muskaliskt 
skämt? De klagande läten som Keith 
Jarrett utstöter på sin sopran ax, ac
kompanjerad av skramlande klockor, 
för verkligen tanken till Egypten. Ett 
stycke programmusik! Eller ... ? 

Med denna skiva har Keith Jarrett 
brutit en lång serie med soloalbum, 
där de första i raden gått till jazzhisto
rien, medan de senaste i stor utsträck
ning är upprepningar av tidigare in
spelningar. Med Bop-Be har han visat 
att man kan göra bop i dag och ändå 
i viss mån nyskapa. . Gl 

LÄST 
Praktisk radioteknik 
i ny bok från Plessey 
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BRY ANT, J: Radio Communications 
Handbook. The Plessey Company Ltd, 
okt 1977, Publication No PS 1558. 
Som bekant har Plessey ett omfat
tande program av integrerade kretsar 
för radiobruk. Den här boken beskri
ver kretsarna och visar hur de tilläm
pas. De presenterade konstruktio
nerna omfattar en am-mottagare, 
lämplig för privatradiobruk, en enkel 
ssb-sändare som visats i tidigare appli
kationsböcker men som nu även före
ligger i en extra prisbillig version med 
plastkapslade kretsar, en mångsidig 
mera förfinad sändtagare för am ssb 
och cw med kompressionssteg i sän
dardelen, en detektorkrets för smal
bands-fm och slutligen syntesgenera
torer för privatradio, 2 m amatörband 
och för generatorbruk med täckning 
100-512 MHz. 

Beskrivningarna är väl genomarbe
tade och innefattar både stycklistor 
och kretskortsmönster i skala I : I . 

Boken är till glädje både för radio
amatörer och professionella radiout
övare. Den kan rekvireras från 
Svenska Plessey, tel 08/23 55 40 och 
kostar 20 kr. Tidigare distribuerades 
boken gra tis men p g a den stora 
efterfrågan tvingas man nu ta betalt 
för den för att möta de ökade omkost
naderna. Gl 

Frekvensanalysens 
praktiska metoder 

RANDALL, R B: Application of B & 
K Equipment to Frequency Analysis. 
Bruel & KjfEr /977. ISBN 87 87355 
/4 o. Ca 240 p. Lika lång och 
noggrann som bokens titel är denna 
skrift från Briiel & Kjrer. Man be
handlar alltså frekvensanalys av god
tyckliga signaler ur ett antal perspek
tiv och gör det mycket grundligt. Hela 
tiden refererar man till de praktiska 
lösningarna med B & K:s apparater, 
men det mesta av resonemangen är 
allmänt tillämpliga och inte bundna 
till viss utrustning. 

Man börjar med att gå igenom och 
matematiskt behandla teorier för fre
kvensanalys. Fourier-analysen be
handlas, ävensom påverkan av reali
serbara parametrar som band bredd 
osv. 

I olika avsnitt tar man sedan upp 
realiserbara utrustningar för frekvens
analys och börjar med en genomgång 
av praktiska och teoretiska filter. Man 
urskiljer sedan fyra huvudtyper av 
analog signalbehandling: Stegade fil
ter, svepta filter, realtidsana lys med 
parallella filter och tidskomprime
rande analysatorer. Alla dessa lös
ningar används i dag, och de var länge 
de enda möjliga. 

Emellertid finns vissa nackdelar och 
begränsningar med analog ana lys och 
man börjar därför mer och mer att gå 
över till digital signalbehandling. Di-

gitala filter används i bl a B & K:: 
frekvensanalysator 2/3/, och man få 
med den samma funktioner som me< 
en analog analysator men i betydlig 
nättare format. Man får dessutorr 
bättre dynamik och flera behandlings 
möjligheter av signalen. 

Det mest avancerade sättet att gör< 
frekvensanalys i dag är att använd, 
Fast Fourier Transform, FFT. Hä 
handlar det om en mera "matematisk ' 
metod att behandla signalerna. Pi 
köpet får man en noggrannare analy: 
som medger omvandling i båda rikt 
ningarna mellan tids- och frekvensdo 
mänerna. Metoden publicerades 196: 
och först använde man konventionell, 
datorsystem för det praktiska utföran 
det. Numera har man realiserat tekni 
ken i bl a B & K 203/. 

Boken ger en inträngande bild a' 
teorierna och tekniken bakom moden 
frekvensanalys och kan rekommende 
ras till både den som sysslar praktisk 
med analyser och den som har at 
använda resultaten från frekvensan a 
lyser av olika slag. B .. 

Pedagogiskt om 
analoga kretsar 

MARKESJÖ, G: Elektronik, Analog 
kretsar. Esselte Studium. Sthlm 197~ 
ISBN 91-24-2725/-5. 
Författaren. känd under årtionden fö 
sina pedagogiska och instruktiva böc 
ker, har åter lyckats, kan man konsta 
tera efter att ha tagit del detta senast 
verk. Boken är en omarbetning a 
tidigare "Analoga kretsar" som utkon 
1969. Den nya boken har fått en mo 
föregångaren lite olika uppstälInin: 
för att möta de nya kursplanerna frål 
SO, vilka innebär att transistorn 
funktion behandlas i åk 3, medan des 
frekvensberoende tas upp först i åk 4 
Det är där denna skrift kommer in. 

I inledningen repeteras begreppe 
förstärkning, den ideala operations 
förstärkaren och först därefter transi 
storn som förstärkningselement. 

I början av varje kapitel finns el 
målruta som talar om vad man skal 
ha lärt efter genomläsning och i slute 
finns ett anta l repetitionsfrågor. 

Att verkligen förstå hur operations 
förstärkare är uppbyggda inuti är et 
krav, menar författaren . Det räcke 
inte med att betrakta dem som bygg 
block vid konstruktionsarbetet. Boke! 
ger en god grund för sådan förståelse 

De följande kapitlen behandla 
transistorförstärkarnas frekvensbe 
roende, operationsförstärkare idetal 
(709, 741 m fl); motkoppling, oscilla 
torer, distorsion och brus. 

Uppläggningen och pedagogiken 
boken är så föredömliga att äve! 
sjävstudier skall kunna genomföras. 

GI 



INDUSTRINYTT 

Sona b /Lövånger 
till 3D-gruppen: 
Nytt Hi fl-program 
I sommar har ett nytt svenskt audiofa
brikat debuterat och det internatio
nellt med besked: 3D-gruppen (Stock
holm, Lund m fl platser) har på CES 
i Chicago visat ett nytt och avancerat 
apparatprogram, som i USA skall 
distribueras av Interseareh Ine. 

RT skall snart visa förstlingarna, 
som heter R eceiver TA-l 50, mikroda
torstyrd och utan rörliga delar samt 
med ettgreppshantering och Audio 
Pro Subwoofer. där alla mekaniska 
parametrar är elektroniskt syntetise
rade. Vidare finns högtalarmodellerna 
Audio Pro 4-40. akustisk dipol, 3-25. 
passiv radiatorenhet, samt 5-40, ett 
slutet system. Konstruktören är 
RT-medarbetaren Karl Erik Ståhl 
och han har applicerat flera kretstek
niska nyheter i dem som är patent
sökta. Pejling har i sommar beretts 
tillfälle till en förhandstitt och prov
lyssning. Resultaten lovar gott. En på 
Toshiba-koncept baserad skivspelare 
skall ingå i 3D-sortimentet. Direkt
drift och Ortofon-pick up. 

Den industriella basen för firmans 
utvidgade engagemang man 
byggde tidigare högtalarväxlar , bu
tikssystem och en rad specialrnoduler 
för skilda tillämpningar - blir Lö
vånger Elektronik, mera känd som 
Sonabs tillverkande fabrik. 

Statsföretag sålde på försommaren 

sista delen av de gamla Sonabintres
'cna då Lövångerfabriken överläts till 
.1 D-gruppen, företrädd av Rune Flinth 
och Kjell Nordström. Överlåtelsen 
innebär fortsatt arbetc för personalen 
i Lövånger, ca 125 personer, som 
också t v har vissa legoarbeten åt 
Televerkets industrier. Industridepar
tementet medverkade aktivt till affä
ren, som alltså givit oss ett nytt och 
lovande aud iofabrikat. RT återkom
mer med intryck, prov och fa kta. 

Förening för 
räknedosanvändare 
En ny förening för utveckling och 
utbyte av program för räknedosor har 
bildats. Man tänker försöka ge ut en 
tidning (arbetsnamn Programbiten) 
som skall kunna förmedla program av 
olika slag mellan medlemmarna och 
även kunna ge kontakter som kan vara 
användbara när man löser olika pro
gramtekniska problem i sektorn pro
grammerbara räknedosor i första 
hand. 

Huvudvikten kommer att fästas vid 
program för Texasräknarna Tf 57, Tf 
58 och Tf 59, men även and ra system 
(läs H P) kan vara av intresse. Lik
nande sammanslutningar finns bl a i 
USA, och på närmare håll i Danmark. 
De har visat sig fylla en funktion både 
när det gäller professionella program 
för kalkyler och sifferbehandling som 
för spel och dylikt. 

Den som är intresserad att gå med 
i föreningen eller lämna bidrag till 
tidningen kan kontakta Stig Petters
son, tel 018/377025. Adressen är 

Programbiten, Box l, 74/ 30 Björk
finge. 

AKTUELLT 
Elektronik
komponenter 
- ny tal serie föreslås 

Svenska Elektriska Kommisionen , 
SEK, har sänt ut ett förslag till en ny 
E-serie på remiss: SS 441 01 0/. Tal
serien benämnes E3-serien och omfat
ta r alltså bara tre värden, nämligen 
10,22 och 47 . 

Av praktiska skäl ligger toleran
serna över 20 % för komponenterna 
(t ex motstå nd och kondensatorer). De 
olika talserierna grundar sig på geo
metriska talföljder, innehållande talet 
l och med kvoten n l O, där n = 3,6, 12, 
24, 48, 96 eller 192. De betecknas E3, 
E6, E12, E48, E96 och EI92 . 

Studiojazz i P 3, 
festivalkvällar 
med aktive Gugge 
Stockholms jazzfestival - eller åt
minstone jazzvecka - är lite aven 
tradition i augusti månad, och ett 
alltid lika aktuellt namn är Gugge 
Hedrenius: Nu står han för invig
ningskonserten i Stockholms konsert
hus (Kulturhuset förra året, fyllt till 
trängsel , visade sig för litet) och vidare 
är han bokad som programledare för 
ett månatligt P 3-program från Radio
huset, där god jazz skall varvas med 
inslag om musikpolitik och musiklivet 
under medverkan aven mängd in-

bjudna, inte minst då aktiva politiker. 
- Det blir ett direktsänt program, 

berättar Gugge. Producent är Håkan 
Norien. Vi har tänkt oss en stor studio 
hos SR dit publiken kommer men helst 
skulle jag ju vilja ha det från t ex Bal 
Pa lais . .. fast det blir tekniken antag
ligen lidande på. 

Med det är vi inne på att Gugge 
med oro ser på utvecklingen av jazzen 
som en smal, passivt avnjuten diggar
musik som håller på att fjärmas från 
sina ursprungliga samman hang . .. 

- Jazzmusik och dans hör ihop' 
förfäktar den med övertygelse talande 
Gugge. Han har därför själv hyrt Bal 
Palais i Stockholm under jazzveckan 
för att hålla lokal åt sitt Big Blues 
Band, vilket han menar i lika mån bör 
spela för en danslysten publik som för 
de mera inåtvända njutarna. Han pla
nerar öppet hus varje kväll , men detal
jerna är i skrivande stund inte klara. 

Gugge, som är aktuell nu på RT:, 
och Ställverkets direktgravering, fick 
en myck!!t lyckad kväll i slutet av maj 
då bandet framträdde i televisionen . 
Bästa ljudet vi någonsin haft där. 
hävdar kapellmästaren bestämt och 
ger sin eloge till Nisse Rehn, som med 
verklig känsla för klangen bestod 
sändningens ljudtekniska förutsätt
ningar. 

Sommaren har Gugge använt till 
föreläsningsjobb och kursledarskap 
samt till att ladda upp för en höstsä
song som ser ut att bli rekordintensiv 
för det alltmera kända och inbokade 
Big Blues Band, den goda jazzens 
ambassadörer. 

PS - skivan med den klangrnättade 
direktgraveringen kan du rekvirera 
från RT:s sekretariat. Ännu finns en 
upplaga kvar av den första press-
ningen . ~ 

KLARA, FÄRDIGA, KÖR! 
Sorcerer datorn för dig som vill köra dator 

SORCERER är en komplett 
dator, det enda som be
hövs för att köra är en 
videoenhet. 

SORCERER kan allt som 
COMMODORE PET kan 
plus mycket mera, till ett 
lägre pris. 

SORCERER har ett pro
fessionellt tangentbord 
med 63 tangenter plus ett 
separat numeriskt bord 
med 16 tangenter. 

SORCERER har 128 
standardtecken både stora 
och små bokstäver. En 
skärm rymmer 30 rader 
med 64 tecken vardera. 

SORCERER har 64 st gra
fiska tecken som standard 
plus 64 användar desig
nade. 

SORCERER har 1 st RS-232 
serie ut/ingång, 1 st 8 bit 
par. ut/ingång. Anslutning 
för 2 st vanliga kassett
bandspelare (300 alt. 1200 
Band) samt anslutning för 
videomonitor. 

SORCERER har BASIC i 
en speciell ROM-kassett. 
På ett litet ögonblick byter 
man till t. ex. assembler 
eller APL. 

SORCERER kan inte be
skrivas så här kort. Be oss 
skicka en broschyr. 

PRIS 
6.700:-
inkl. moms 

Aterförsäljare sökes HOBBVDATA 
Malmö: 
Föreningsgatan 67, 
Postadress: Fack, 200 12 Malmö. 
Tel. 040/ 9717 77 . Telex 32871 HOBBYDAS 
Öppet: Tisdag-fredag 12-18 Lördag 11 - 14 

Stockholm: 
Mariebergsgatan 17-23. T Fridhernsplan. 
uppgång S :t Görans sjukhus. 
Postadress: Box 12034, 102 21 Stockholm. 
Tel. 08/50 03 03 
Öppet: Tisdag- fredag 12 - 1 8 Lördag 11 - 14 
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Nya massmedier: 
Sakkunnig utsedd 
Informationssekreteraren Lars Lei
jonborg kommer att knytas till Utbild
ningsdepartementet för att följa ut
vecklingen på massmediaområdet. 

Det är i första hand fyra områden 
som är aktuella: Nordiskt sa tellitsam
arbete, videogram, text-TV och nä rra
dio. Leijonborg ingår i den nordi ska 
utredningen om gemensam TV- och 
radiosatellit. 

Han har tidigare va rit informa
tionssekretera re i Utbildningsdeparte
mentet. Leijonborg är 28 å r och har 
tidigare bl a varit ordförande i Folk
partiets ungdomsförbund men är nu 
suppleant i partistyrelsen . 

MÄSSOR 

ADB, video, 
komponenter 
bland höstens mässor 
9 - I I augusti: Norddata. Konferens 
för ADB-intressenter, arrangerat av 
Svenska dataföreningen och Svenska 
samfundet för informationsbehand
ling. Konserthuset - U niversitetet -
S tockholm . 

4 - I I september: Leipziger H erbst
messe. Östtysk fackmässa. 

25 - 28 september: I BC - Interna
tional Broadcasting Convention . Ut
ställning och konferens om professio
nell videoteknik. Sponsrad av EEE. 
l EE. lER. IEEE. RTS och SMPTE. 
Wembley Conference Centre, Lon
don. 

12- 18 oktober: Tekniska mässan . 
Internationell fackmässa. Arrangör: 
Stockholmsrnässan. 

28 nov - 2 dec: Mikrodatormässa. 
Utställning och konfere ns med samma 
inriktning som förra året. Arrangör: 
Svenska Mässans Stiftelse. Göteborg. 

15 - 17 nov: Microtech -78 . Mikro
datorutställning i Stockholm. 

FIRMANYTT 
Hesselman 
Bil-Aero AB 
blir Hesselman AB 
Hesselman Bil-Aero AB kommer i 
fortsättningen att heta enbart HesseI
man AB. Det nya, kortare namnet 
motiveras av att sortimentet under 
årens lopp utökats med produkter 
inom industri-, marin- och maskinom
rådet. 

Hesselman AB tillhör Incentive
gruppen. Företaget har 173 anstä llda 
och omsatte under förra året 78 Mkr. 

Centrum Radio 
på ny adress: 
Företagets gatuadress är Ra nham
marsvägen 28 medan postadressen är 
Fack, 161 I I Bromma. 

Centrum Radios nya telnr är 08/ 
987590. 

SRA får 
nytt namn 
Svenska Radio AB byter namn till 
SRA Communications AB. Som tidi
gare kallar man sig i dagligt tal SRA. 
Med tillägget Communications mar
kera r man sin bredd inom kommuni
kationsområdet och sin internationella 
specia list profi I. 

MARKNAD 
Ny generalagent 
för Sinclair 
Jimmy Högberg AB ä r ny geleralagent 
för S inclair Radion ies Ltd. 

Man avser att stärka marknadspo
sitionen för miniräknarsortimentcl 
och samtidigt skapa förutsättningar 
för en inbrytning med nya produkter 
som Microvision (2" miniatyr-TV) 
och mikromonitor. Mottagaren är för
beredd för mottagning av alla befint
liga system. 

Rättelser 
Kondensatorvärden 
för tärningen i 6/7 
I byggbeskrivningen till den elek
troniska tärningen i RT 1978 nr 
6/7 saknas värden för kondensato
rerna C I och C2. Det skall vara 
0,(,8 I' F. 

KONFERENSER 
Videokonferens 
den 30 augusti 
Video 78 äger rum i gamla Riksdags
huset i Stockholm den 30 a ugusti och 
innebär Esselte Videos 7:e evenemang 
av det här slaget. 

För konferensavgiften, 575 kr, får 
man bl a höra nye chefen för Utbild
ningsradion, Börje Dahlqvist. ta la om 
denna kanal och framtiden. japanen 
Taichiro Takahashi från Tokyo 
Broadcasting Systems redogöra för 
den starkt aktiva japanska videoindu
strin, Jim Damon. IBM:s video, rap
portera om läget i USA och från 
svensk sida medverkar Lasse Svan
berg i Filminstitutet med glimtar av 
den tekniska utvecklingen ihop med 
Lennart Aspenryd. A VT. 

Ordföranden i videogram utred
ningen, P O Sundman. bör ha åtskil
ligt intressant att säga om vad slutbe
tänkandet i höst kan omspänna. Från 
Riksbankens Jubileumsfond är Nils
Erik Svensson tillstädes för en redogö
relse om anslagsfördelningen till tek
nisk forskning på kommunikationsom
rådet och konsulten Peder Tamm re
dogör för erfarenheter vid planering 
och uppläggning av videonät i USA. 

Företagserfarenheter, bl a från 
VW, belyses också, och givetvis vore 
ingen teknik- & videokonferens kom
plett utan att Bengt Arne Vedin "reder 
ut begreppen" - nu gör ha n det 
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beträffande Viewdata och teletext och 
minsann blir det inte också rapport om 
både "nuläget" och vad vi kan vänta av 
framtiden. 

Video 78 vänder sig till hela video
branschen och till utbildare m fl. 

I samband med den här konferensen 
har man offentliggjort utfallet aven 
prognos. som säger att anta let video
rnaskiner fördubblas i Sverige under 
å r 1978: Från ca 20000 till 40000 st. 
Till detta bidrar, säger arrangörerna, 
introduktionen av VHS-spela ren, dvs 
Victor-, Hitachi- och Sharp-koncep
tet. Detta presenteras vid konferensen 
av Göran KindwaJJ. Bell & HowelI 
AB. 

DEBATT 
Kvalitetsnivån 
på radioljudet 
dryftades i våras vid ett internt S R-se
minarium i Uppsala med deltagande 
av företrädare för både programfolk 
och tekniker. 

Av knapphändiga uppgifter från 
kvalitetsseminariet att döma utgick 
man från den något retoriska frågan: 
Är radioljudet dåligt? " ej då , allt 
radioljud är inte alls dåligt", heter det 
i personalpublikationen Tekniken in
formerar. Man gjorde tydligen den 
distinktionen att 80 % av programlju
det är godt,!gbart medan 20 % kan 
diskuteras. Amnen för debatt var: 
Vilka faktorer innefattas i begreppet 
tekni sk kvalitet? är kan man accep
tera en sämre kvalitet? Vilka åtgärder 
krävs för att den tekniska kvaliteten 
skall höjas? Hur kan man vidga sam
arbetet teknik - program? 

Vid Uppsalamötet spelades också 
upp program "som inte borde ha 
sänts", detta av kvalitetsskäl och efter 
teknisk bedömning. Och så enades 
man om tillsättandet aven arbets
grupp, förstås, för att följa vad som 
händer och en resolution avfattades 
också, jovisst. 

Må det tillåtas några kommentarer: 

• Den stora allmänheten märker med 
stor säkerhet inte några eventuella 
missa r från teknikernas sida. Missö
dena är fåtaliga i det ordinarie arbetet 
i alla tre kanalerna. Den aktivt arbe
tande teknikens företrädare utför ett 
högklassigt arbete, sett i vilket inter
nationellt sammanhang som helst. 
Missödet mot den bakgrunden tycker 
vi är futtigt att dra upp. om nu någon 
gjort det utifrån. Internt kan man -
och bör man - givetvis alltid sträva 
efter idealen. 

• Det finns dock plats för klara 
förbättringar , och de berör till ytter
mera visso en elitpublik, en aktivt 
intresserad och kvalitetsmedveten så
dan. Det är SR:s P2-vänner som avses, 
och vad som specifikt gäller är gram
mofonavspelningen, inte så mycket 
några aktiva ljudteknikerinsatser. 

• I sommar har en rad försmädliga 
missöden gått ut i luften (vikarier?) , 
skivor, vilka borde ha kasserats, har 
spela ts av och diverse malörer har 
hänt. De förklaringar som lämnats, 
t ex att ansvariga producenter inte har 
tid all spela igenom sina skivor, gör ett 
svagt intryck. 

• Jag upprepar med tröttsam e nvis
het att SR bör se om sina grammofon
verk, all försöka åtgärda diverse stö
rande muller och sådant som brummo
dulation från öppna reglar och kretsar 
någonstans i den myriad av signa lIed
ningar och kontaktpunkter som finns, 
att kolla omgivningsbetingelserna 
bättre, så att mindre störningar från 
studiomiljön går in i mikarna ä n nu 
s a m t att ägna skivvå rden en liten 
stund, någon gång. Så som det kan 
svaja och dista ibland i P2-beståndet 
är det ju generande. Dammknastret ä r 
inte precis omärkbart det heller. 

• Och: Pågår inte pickupvärdering
arna på sådär 6:e eller 7:e å ret nu ... ? 
Det tillhör visserligen tillvarons ange
näma upplevelser att utbyta tankar 
med Sten Bergman i la bbet om denna 
livsuppgift, men vi ä r nog någ ra styc
ken som med jubel skulle hälsa ett 
,nart utbyte av de här runda gamla 
nålarna från 1960 till något tidsenli
gare. (Det är illavarslande att de 
kommit i tillverkning igen.) 

• Och så har vi nivåanpassningen 
mellan musikutstyrning och påannon
ser. .. nej, jag ska sluta nu, men 
kvalitesgruppen ska veta att det här är 
alldeles för allvarliga frågor all lämna 
till kryptoinstanserna URU. TKLST. 
CPR och PUTB. att icke tal a om 
Luleå! H är krävs minst en medborgar
kommission att slita med frågan. 

SLINGAN 
Ljud och Super-fi 
i SR-program serie 

-e 

I skrivande stund föreligger väldigt 
lite detaljer, men från någon gång i 
augusti nu och under höstmånaderna 
kommer våra vän ner Bengt Olwig och 
Lars Mossberg. SR, att vara akti va 
under producenten Tom Engströms 
ledning med ett häftigt ljudtekniskt 
program, där resurser bl a hämtats 
från USA, dit Bengt O nyligen var 
över, lastad med reportage- agra och 
tjocka anteckningsblock. 

Han gästade grammofonindustrin , 
flera kända producenter och tekniker 
från små exklusiva bolag som gör 
direkt- och digitalinspelningar. Hela 
ljudboomen och intressefokuseringen 
på det nya ljudet ska ll be lysas i 
programserien, SOI11 vi å terkommer 
till. Det lär bli hörvärt I 

(ur Verket och Vi. Televerkets perso
naltidning. Lite längre ner i spalten 
hävdas också att kunderna är kritiska 
mot knappsatsen i understället. Teko
kris i verket?) 
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De militära kommunikations
näten globala trafiksystem 
•• Om man lyssnar lite utanför de 
vanliga rundradiobanden, kan man 
ofta höra sändningar pa ssb där en 
enkel test remsa upprepas, ungefär: 
"This is a test transmission for circuit 
adjustment purposes from - - -". Re
peateranordningen som kör denna ta
pe runt kallas för "voice mirror" och 
används då stationer i fast trafik 
kontrollerar sändar- och mottagaran
läggningar , jonosfäriska konditioner 
etc. 

Den amerikanska försvarsmakten, 
so m disponerar ett stort antal baser 
runt hela jorden, förfogar över ett 
omfattande nät a" fasta radiostatio
ner. Pa senare ar har en stor del a,· 
denna trafik skett via sate llit, men då 
och da kan man uppfatta ett sänd
ningstest, typ "This is United States 
Naval Communication Station -
(namn) testing for transmitter identi
fication and receiver adjustment pur
poses. 1-2-3-4-5, 5-4-3-2-1". Ameri
kanerna kallar sin voice mirror för 
"yakker" (pratmakare). För att för
svara obehörig avlyssning och identi
fiering används ofta kodnamn på sta
tionell, t ex " White Eagle", " Top 
Hand" (belägen i Maryland, USA), 
"Ivanhoe", etc. Varje försvarsgren 
har sin egen kommunikationsorgani
sation . Flottans heter "Naval Com
munications". Armens kallas "St rat
com", vilket är en förkortning för 
"Strategic Army Communications". 
Flygvapnets kommunikationsnät 
sköts i allmänhet a,· en "Comm uni
cations Squadron", vilken är förlagd 
till resp US Air Force-bas. För globa
la kommunikationer använder USAF 
ofta Stratcomanläggningarna. 

För kontakt med kärnvapenbäran
de atomdrivna ubåtar har US Navy 
Anlagt ett världsom fattande system 
av VIF-sändare. Samtliga dessa har 
en antenneffekt aven megawatt. An
ledningen til~ att de återfinns på dessa 
väldigt låga frekvenser är att radiovå
gor av lång våglängd kan passera ge
nom vatten. Ubåten behöver för att 
motta ett meddelande icke gå upp till 
ytan och därmed röja sin position. 

Sändarstationerna är följande: 
NLK och NEJ, Jim Creek, W A , USA 
NPG, San Francisco, CA, USA 
NPM, Pearl Harbourp Honolulu , 
HI , USA 
NAA, Cutler, Maine, USA 
NSS; Annapoli s, MO, USA 
NPN, Guam, Mariana Islands 
NHB, Kodiak, Alaska, USA 
NBA , Balboa, Kanalzonen, Panama 
NWC, North West Cape, W A, Aust
ralien 

Vanliga arbetsfrekvenser är mellan 
14 ,7 och 21,4 kHz. Många av de ovan 
nämnda finns även på kortvåg och 
brukas även som civila kustradiosta-

tioner. Som kuriosum kan nämnas 
att statio nen "Harold E Holt " eller, 
som dess officiella anropssignal ly
der, NWC, använts av malmletare i 
Australien. Det elektromagnetiska 
fältet paverkas av konduktiva 
malmkroppar. Med lämpliga instru
ment kan ändringar i vektorfältet 
uppmätas och en anomalikartll upp
ritas. Denna karta kan sedan ligga till 
grund för vidare undersökningar av 
~n eventuell malmkropp. N WC: s 
närvaro pa den australiska kontinen
ten lär positivt ha bidragit till goda 
prospekteringsresultat . När bygger 
s"ens ka flottan en megawatt anlägg
ning för prospekteringsändamål? 

I sammanhanget kan nämnas att 
ä"en Sovjetunionen förfogar över 
starka VLF- tationer, t ex UBE2, 
Petropavlov, 14,3 kHz, 0,5 MW, 
UGK, Kaliningrad, 16,2 kHz, 0,5 
MW, UMS, Moskva, 17,1 kHz, I 
MW, UMB, Rostov, UGE, Arkan
geisk, m fl. 

VLF-bandet kan nyttjas även för 
fredligt bruk. Sålunda återfinns här 
ett världsomspännande nät av navige
ringsstationer (Omega) och geofysis
ka institutioner använder VLF
sändningar för studier av elektrontät
heten i olika jonosfärskikt. • 

"Medborgarbandet' ' : 
pr-ligans privata 
kanal för skitprat? 
•• De nu mångåriga oarterna som 
tycks få frodas fritt på pr-bandet bör
jar bli tröttande att nödgas ta del av. 
Skitprat i timtal, olaglig användning 
av diverse material, ett suveränt O) 
åsidosättande av lag och förordning 
är i alltför många fall ordningen (??) 
dygnet om i vissa räjonger av landet.. 

Här är en typisk s k kommuntkatl
on avlyssnad på medborgarbandet: 
A: Ääähö, urrrk, fint med en öl bak
om micken! 
B: Jaa, det är inte dumt. Nu befinner 
jag mig vid Z. Kan du mäta hur långt 
ifrån digjagär? . 
A: Du är 16 km härifrån , urrk, har du 
slutsteget på? . 
B: Jodå, gatlamporna tänds när Jag 
åker under dem' Du hörs förresten 
dåligt. Det är några j-a makaronbor
rare på och babblar! 
A: J-a spaghetti, ändå har jag vridit 
beamen i din riktning. Vi, urrk, pro
var på ssb ... hick! (svordomar, lä
ten). 

Ovanstående är ett autentiskt 
exempel - långt ifrån de värsta oar
ter man kan höra - på den nedlus
ning som skett på det s k med borgar
bandet. Vetskapen om att Telever
kets resurser för trafikövervakning är 

Flygande högkvarter 
" superelektronikcen
traler' , med bl a VLF 
•• Så gott som omöjlig att slå ut blir den 
"högkvanerflotta" om sex flygande, 
elektroniska kommandocentraler USA 
beställt: Det är Jumbon, Boeing 747-
200, som i militärversionen E4B på sitt 
sätt blir det kanske betydelsefullaste pla
net som kommer att ingå i USA
försvaret. 

Boeing bygger alltså det lätt modifie
rade planet som levereras fram till 1982, 
och elektronikspecialisterna E-Systems i 
Greenville, Texa, utrustar maskinerna 
med världens mest avancerade 
signalspanings- och kommunikations
materieI. Ursprungligen har tre av de ti
digare E4A i tjänst börjat konveneras 
och tre nya E-4B är beställda. Sex
plans flottan skall stationeras på Offutt
basen i Nebraska. 

Planen skall kunna hållas i luften 72 
timmar i sträck och är avsedda för luft 
tankning. Alla planen kan rymma ett 
komplett högkvaner - jämte USA
presidenten - i egenskap a,· NEA CP, 
National Emergency Airborne Com
mand Post, ett slags flygande högsta led
ningsstabcentrum, som icke kan nås av 
fientliga aktiviteter av gängse slag. 

Elektroniken ombord, som rymmer 
en rad ytterst hemliga system, är dimen
sionerad att överleva även de elektro
magnetiska ytterlighetsförhåUandena 
som ett kärnvapenanfall vållar i atmos
fären. 

Den här flygande stridslednings och 
underrättelsecentralen har sitt intresse 
mot bakgrund av att planen är försedda 
med stora långvågssändare. Dessa an
vänds för förbindelser med atomubåtar i 
djupen runtom i världshaven - gängse 
radiokommunikationer går inte att an
vända genom vattenmassorna. Likaså 
kan man nå och trigga diverse silos djupt 
nere i bergrum, där interkontinentala ro
botar står klara på sina ramper. Skall 
man bara ta emot VFL-information, vil
ket åtskilliga små plan redan gör, räcker 
en liten antenn, monterad i skrovet 
(Omega-nätet m fl) . För sändning, däre-

otillräckliga uppmuntrar tilllagövert
rädelserna. Ansvarskännande folk in
om pr-klubbarna maste lida av att 
höra eländet! Det är trist att några få 
men desto hörbarare lagbrytare tillals 
missbruka den radiotrafik som tusen
tals entusiaster och laglydiga använ
dare försöker skaffa good-will och 
använda till förnuftiga saker. Men 
det här har visst sagts förr i RT-
palterna? 

Vi har mottagit förslag om att 
Operation Sanering snart bör inledas 
på allvar och att då hela landets orga
niserade pr-verksamhet mobiliseras 
för att i samverkan med Televerket 
komma åt den här etermaffian. En 
stor, samordnas aktion, helst en där 
en systematisk inringning av den här 
sonens folk genomförs och med 
omedelbar konfiskation av den ille
gala materielen, menar förslagsstäl
larna (i Stockholm). 

Detaljerna har man inte tänkt ut 
ännu och inte heller de legala aspek
terna, men troligen ger nu gällande 
radioförfattningar fullt stöd åt t ex 
kon fiskatoriska åtgärder i väntan på 
gängse rättsprocedur . 

Ja, något i den vägen kanske måste 
tillgripas för att säkerställa en sansad 
och rättmätig användning av pr
bandets kanaler? Du som har syn
punkter på hur våra lokala King of 
the Band ska ll stävjas är välkommen 
med inlägg, på DX-sidan eller under 
Insänt. - e 
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mot, måste jättedon till: Luftburna 
VLF-sändare är än ' så länge ovanliga. 
Boeing-planen har stora antennwiret
rummor inrymda i akterskrovet under 
fenan och de här antennerna finns dubb
lerade. Varje antenniängd består aven 
fem miles långa kopparledare som win
schas ut, och då antennen är fullt utta
gen hänger den under Jumbon ned till en 
längd 4 (XX) fot under planet, som opere
rar på 10--12 (XX) m höjd . Den här ut
rustningen byggs av CoUins Radio, snar
lik den s k Tacamo-utrustningen samt US 
Navy redan använder. Tacarnostystemet 
finns också som luftburen material 
ombord i vissa av marinens herculesplan 
och armens EC-135-or, en militärECM
och elektronikspaningsvariant av Boeing 
707. 

I andra änden av frekvensspektrum är 
dessa Jumbos försedda med satellitkom
mantenner som ligger under "ryggsköl
den " och arbetar på super high frequen
cy, SHF. Sändarna här har en effekt om 
II kW och är byggda av RockweIl, med
an antennerna är från RCA. 

Dessa luftens presidenthögkvaner och 
ÖB-staber är också flygande kraftverk 
för att mata de 13 radiosystemen och 50 
antennernas elektronik . All trafik integ
reras med datorer i den s k A II/odin
I<ommcentralen (ett jobb av Burroughs 
Corp). Två 150 kVA generatorer ger 
I 200 kVA för allt det här ultrasnabba 
kommunicerandet från stratosfären -
då är också 25 telefonlinjer över en 11 -
linjers växelcentral inräknade libom alla 
kryptoinstanser och all utskriftsutrust
ning, som omvandlar inkomna medde
landen till utskrivna 60 ord/ s resp 20 si
dor i minuten i Autodincentralen. 

Månadens 
QSL-kort 
är paminnelser om de i texten a,
handlade militära USA
kommunikationssystemen - här är 
t ex både armen och flottan företräd
da fran sändarbaser på den nordame
rikanska kontinenten. 

Ett QSL är från NHB i Kodiak, 
Alaska, där marinen (och flyget) har 
livliga aktiviteter över detta jätteterri
torium. Sa syns 'ett QSL från U S Ar
my Radio Stn AAE 60 i Sandia Base. 

M, USA. 
US avcomstn NPG ligger i San 

Francisco, Californien pil Västku,>
ten, va rifrån vårt sista QSL är häm
tat. 

• • 60 ._~~ 



Material 
och metoder 

Allt mindre, allt mera 
kretsförtätande kameror 
kräver nya basmaterial 

.-/ 

D Spegelreflexkameran i 35 mm-format går nu in idatoråldern 
och allt mera utbyggda-ochfunktionsförtätade exponerings- och 
automatiksystem ställer extrema krav på både kretsteknik och 
material. 
D Såväl användning, tillverkning som service har sina särskilda 
fordringar, men fotoindustrin har samma intresse som övrig 
precisionshantering att minska antalet montageverksamma resp 
kontrollanter. 
D Svårförenliga önskemål- men användning av nya material 
är en väg att gå, där t ex de krävande lödningsmomenten kan 
skötas av automater eller mindre kvalificerad personal. 
D Sådana överväganden ligger bl a bakom tillkomsten aven 
"europeisk" kamera som skall konkurrera med Japans produk
ter. 
•• All elektroniken gar segrande fram pa foto 
och kamerasidan ä r , 'älkänt och lika bekant är all 
de outtröttliga japanerna "arit "ägledande pa den 
här sektorn, \Ilen hela den här teknologin är nu pil 
god väg all bli en internationell företeelse, som den 
nu aktuella kameran pa Sill sätt är ell , 'illnesbörd 
om, 

T y ocksa europeiska kameror - manga är de för 
all del inte i konkurrensen fra n fran Sydöstasien -
är nu försedda med kretstekniska lösn ingar som 
kon st rukti,'t kan ha sitt uppho,' i Europa, USA el
ler Japan, komponentmäss igt härstamma fran 
samtliga dessa kontinenter resp pil montagesidan 
, 'ara tillkomna i Asien eller i Sydeuropa, Leitz för
nämliga R3 är ett exempel pa sadan mangnationell 
teknologi och kan ske det bästa, Ocksa den svens ka 
Hasselblad innehaller en rad specialanpassade, ut
ifrån le,'ererade systemdelar, 

En ny, intressant 35 mm spegelreflex men det 
klassiska Voigtländer-namnet - VSL 3-E - som 
debuterar nu upp' i,ar ett par \al 3npa"ade ",-

temlösningar som vi har granskat. D v s 
Voigtländer-verken har sedan länge uppgatt i Rol
leifabrikens intressesfär och den här kameran, 
kon st ruerad i Europa, kall sättas samman "id 
Rollei s fabrik i Singapore (som bestämda uppgif
ter hä, dar star inför nedläggning, sedan Rolleis f1e
rariga deficit, trots ny företagsledning, inte kunnat 
hjälpas upp), 

Kompakttrenden pa kamerasidan nöd\'ändiggör 
am'ändning a" IC-teknik och, som här, special k
retsar för driftlägen och signalindikering, De 
tryckta kretsarna maste formas för all passa de fy
siska förutsällningarna, som ofta nog inte medger 
flata montage, Flexiblast möjliga tryckta ledningar 
är nu ell allt starkare krav, 

VSL 3-E har bländarautomatik med manuellt 
\al a\ "stopp" och elektroniken väljer s lutarhas
tighet. Exponeringsvärdemätningen sker med ki
selfotodioder , Totalt arbetar det här systemet med 
16 el h ',dioder, a" \i lka nal!ra utl!ör varninl!s
fun~ti o ;ler, Rid3,lutaren är en~\'anc;rad s kapel~e : 

Fig. l. nya I 'o(rufimdermodt>llen 1'.51" J-E ar filen och kompakt i dm , Iii som jorhiirSftar på ka-
merasidan. 
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"DATOR
KAMEROR" 

talar en ofta mera högljudd än saklig rek
lam om på området 35 mm-kameror a v ref
lexsökart yp. Det finns anledning till en 
stillsam erinran om att några mera egentli
ga kriterier på "datoranvändning" sä llan 
uppfylls i realiteten : 

"Datorkretsarna" är inte digitala i ka
merorna utan skäligen enkla, analoga ele
ment och kopplingar med ibland viss min
nesauto matik. De här linjära kretsarna är 
inte representati va för vad ma n idag menar 
med " dato r" . Det va r på 1960-talet som 
man sysslade med analoga d a torer ... 
Riktiga mikro processorer finns t ex i ett 
par Canon- modeller . Kretstekniken bakom 
ä r a merika nsk, då det ä r Texas Inslrumems 
so m levere rat mikro processorn. 

atminstone de prototyper som RT fall kännedom 
om har nagot som erinrar om Robot-kamerans 
unika s krotorrida - här "svänger" en lamellslu
tare a,· tunna metallfolier över hela öppningen och 
tiderna kan regleras fran 16 s ned till 1/ l 000 s, 
Sjäh'a tidautomatiken har en elektriskt styrd giva
re med en inställningsring och en själv lysande 
on/ off-markering. 

Flexibla kopplingar = små mått 
och väl an vä nt utrymme 

Alla gängse stela kop plingselement är borta ur 
kamerahuset till förmån för flexibla tryckta lednin
gar, Della medger kompaktast möjliga bygge, där 
bara , 'issa ofrånkomliga mått fåll bestämma yller
dimensionerna - som i fråga om Hi fi-apparatur 
etc når man ocksa pa kamerasidan en prakti skt 
svårforcerad undre gräns, där ergonomin = ha nd
havandet, anpassningen till människomåll, blir li
dande pa allt för dimunitiva dimensioner. En ka
mera maste ha viss tyngd, balans och fysisk volym 
för att kunna hanteras a" gemene man; med speci
alutrustningar al' sp ion- och fickformallYP får 
man gi"et\'is tillämpa andra vägledande kriterier. 

Flexibla kretsar ger en utrymmesbesparing med 
upp till 75 "o ö, er signalledningar med hög densi
tet och en viktreduktion om ca 50 ()10. Rent tillverk
ningsmässigt blir installations- och inspektionsti
den kortare än förr och kontrollmomenten kan 
hallas nere; viktigt nog i dag. Som alltid då det gäl
ler olika slags blockmontage och monoliter blir 
den bestaende kvaliteten, särskilt da \'id förekomst 
a" viktiga reproducerbara och snä\'! specificerade 
elektriska parametrar, bättre, jämnare och okäns
ligare än \'id användning a\' diskreta element över 
en liten yta och , 'anliga kopplingssystem. Just 
funktionssäkerheten kan anses hÖl!re med flexibla 
kretsar än vid deras föregangare, -

Värmeokänslig polyamidfilm 
basmaterial för kretsarna 

l Voigtländerkameran utvecklades de flexibla 
ledningarna av Schoeller Elektronik, en av Väst
tysklands ledande firmor på området. Som basma
terial ,'aldes amerikanska Du Ponts Kaplan polya
midfilm , inte minst tack vare dess höga värmebes
tändighet. Detta har mindre med kamerans prakti
ska användning all göra än det faktum all kretsar
na kan lödas för hand eller med högfrekvensteknik 
utan risk för skador. Vid tillverkningen undergår 
f ö kretsarna tre skilda lödningsfaser. - Den här 
okänsligheten finns skäl till all hoppas också skall 
medge enklare reparationer och byte av felaktiga 
element i kameran lite snabbare än för en del andra 
lösningar, De moderna elektronikkamerornas ser
vice har ju undergått en markant förändring, f ö
den gamla finmekaniken med urmakarmejsgar och 
svarvar för alla kugghjul och drev är nu nästan 
borta och i stället har vi vitrockade ko mponentby
tare som kraven egentligen inte blivit mindre 
på .. , All få elektronik och mekanik at t samver-
ka kan vara änn u knepigare än all "bara" laga el-~ 





Räknedosan 
i elektronikundervisningen 
[> Att räknedosan kan vara ett viktigt hjälpmedel för studeran
de av olika kategorier är ganska självklart. Hur man på bästa 
sätt skall kunna till/öra undervisningen nya kvaliteter kräver nå
gon mer eftertanke. 
[> Följande bidrag är f örfattat av lektor Jan-Rustan Törnquist i 
Norrköping och visar med några exempel hur en programmer
bar dosa kan användas vid elektronikberäkningar. 

•• I dessa yttersta dagar är det närmast 
nödvändigt för en elektroniklärare att åt
minstone i några avsnitt av sina kurser lägga 
in ett och annat Basic-program. Han riskerar 
annars att verka ålderdomlig och lite efter
bliven i den allmänna rushen. Skolöversty
relsen bedriver för närvarande och i samma 
anda en intensiv scouting för in sa mling av 
tillämpningsexempel på datorberäkningar i 
elektronik, ellära m fl ämnen på skoI sc he
mat. 

Datorernas betydelse i våra dagar i sa m
hället och inom olika teknikområden är så 
omfattande och odiskutabel att några ytterli
gare motiveringar knappast fordras för att ta 
upp datorlära på gymnasieskolans schema. 
Grundläggande k unskaper i något program
meringsspråk, exempelvis Basic, är snart en 
fråga om allmänbildning och inte en exklusiv 
angelägenhet för enbart matematiker och na
turvetare. I många skolor, dock inte alla, har 
man lyckat s skaffa minidatorer och har sta r
tat undervi sning i programmering, ofta inom 
ramen för TTF (= timmar till förfogande). 
Elevreaktionerna har också genomgående 
varit så entusiastiska att även de mest pessi
mistiska, gamla, hårt beprövade lärare känt 
ett nytt hopp spira i all annan bedrövelse i 
skolan av idag. Än lever de gamla gudar
na .. . hoppet s fackla börjar på nytt pyra el
ler åtminstone osa lite grand. 

En mycket intressant fråga i detta sam
manhang är: "Kan vi med datorernas hjälp 
tillföra undervisningen i elektronik några 
nya väsentliga inslag som tidigare ej varit 
möjliga?" Person ligen vill jag svara ja på 
den frågan, och för att belysa detta har jag 
ställt samman några exempel. J ag tror de 
kan intressera en bredare tekniskt medveten 
allmänhet. Vidare har jag funnit, att de nu
mer högt utvecklade programerbara räkne
dosorna av typen Texas Instruments TI 
58/ 59 och Hewlett Packard 67/ 97 ger fullt 
tillräcklig "datakraft" , åtminstone i ett inle
dande skede. 

Räknebesparande 
undervisning 

Numeriska beräkningar har tidigare varit 
förenade med stora kostnader och därför för 
det mesta praktiskt omöjliga att genomföra. 
Därför har man antingen undvikit att be
handla sådana problem eller också har man 
ersatt beräkningarna med experimentellt ar· 
bete. Inom matematiken har man utvecklat 

Av JAN-RUSTAN TÖRNQUIST 
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analytiska metoder för att undvika omfat
tande numeriska beräkningar. Integralka lk y
len är ett exempel på detta. 

I stället för att följa definitionen av integ
ralbegreppet, dela upp ytan under f(x) i tun
na strimlor, beräkna ytan av var och en av 
dessa samt summera dem, så har man funde
rat ut diverse mycket li stiga metoder att i 
stället leta fram primiti va fun ktioner till f(x). 
Ja, alla känner väl till detta. Hade Newton 
och LeibnilZ haft programmerbara beräk
ningshjälpmedel, minidatorer och program
merbara räknedosor, hade integralkalkylen 
troligen sett helt annorlunda ut. 

Ett annat område inom undervisningen, 
där man varit rädd för numeriska beräknin
gar, är alla skr ivnings- och övningsexempel. 
Ingående talvärden har i a lla tider haft en 
egendomlig tendens att vara jämnt delbara 
med 2,3,5 och 8. I verkliga livet är det ju in
te så. Det har ibland gått så långt, att om ele
verna i en skola finner att provtalen ej går 
jäm~t upp, tror de genast att de räknat fel! 
- Nej, väsentligare vore att i övningsexemp
len lära ut vilken tillförlitlighet uppmätta sif
fervärden skall tillmätas och vilken beräk
ningsnoggrannhet som är befogad . 

J ag skall inte ge mig in på någon ystema
ti sk uppräkning av undervi sningsmetod iska 
förändringar som kan väntas utan väljer i 
stället att illustrera med några exempel från 
min egen undervisning. 

Belastad 
potentiometer 

Låt oss börja med ett mycket enkelt prob
lem. En linjär potentiometer är försedd med 
en linjär skala. Potentiometern ansluts till en 
likspänningskälla, varefter man med en hö
gohmig voltmeter mäter spänningen mellan 
släpkon takten och ena ändanslutningen. Ut
spänningen bör följa skalgraderingen som en 
rät linje, om dessa båda storheter mäts upp 
och sammanställs i en graf. 

Resultatet blir helt annorlunda om poten
tiometern belastas med en resistans, exem
pelvis av samma storlek som potentiometern 
själv eller om en lågohmig voltmeter används 
för mätningen. Då kan ju t o m det inträffa, 
att bara man byter mätområde visar voltme
tern olika utslag. Detta har i alla tider för
bryllat många unga teknister. 

R1 

R j (1-k)R 

E=10V h·R 1+ 
R2 U2 

L 

Låt oss nu med hj älp av TI 58/ 59 räkna ige
nom ett sådant fall med en belastad potentio
meter. Låt potentiometerns resistans vara R 
samt belastningen utgöras av två resistorer 
R I och R2, inkopplade mellan släpkontak
ten och resp ändpunkter. Vi vill rita en graf 
över hur utspänningen beror av den gradera
de inställningen för några olika fall. Låt oss 
först ta fram en lämplig beräkningsgång och 
sedan översätta den till ett fungerande prog
ram. 

j a 

nej 



000 76 LBL 028 94 +/- 05E. -=---1 1 
_. 

001 11 A 029 42 STO 057 42 S D 
002 29 CP 0:30 05 05 058 07 7 
003 01 1 031 43 RCL 059 65 
004 95 ; 0:32 03 03 060 01 
005 '31 R/S 033 49 PRD 061 00 
ODE. 42 STO 034 04 04 062 95 
007 01 01 0:35 49 PRD 063 55 
008 02 2 036 05 05 064 53 
009 95 ; 037 43 RCL 065 43 R L 
010 91 R/S 038 05 05 06€, DE. t. 
011 42 STO 039 35 l/X 067 :35 
012 02 02 040 85 + 068 43 R L 
013 03 3 041 43 RCL 069 07 7 
014 95 ; 042 01 01 070 54 
015 91 R/S 043 35 l/X 071 95 
016 42 STO 044 95 ; 072 n R H 
017 03 03 045 35 l/X 073 43 R L 
018 00 o 046 42 STO 074 04 4 
019 '35 ; 047 06 06 075 55 
020 92 RHI 048 43 RCL 076 4 0 R L 
021 76 LBL 049 04 04 077 03 :3 
022 12 8 050 35 l/X 078 95 
023 42 STO 051 85 + 079 8 5 
024 04 04 052 43 j;:CL 080 93 

'1 025 75 - 05:~: 02 02 081 01 
026 01 1 054 35 I/X 082 '35 ; 

027 95 ; 055 '35 ; 083 61 GTO 
084 12 8 

Resultat: 

De olika kurvorna gäller for olikajall med 
komponentvärden som anges nedan. Värden i ohm. 

kurva I 1/ 1/1 IV 
R l l 000 l 000 10 k 100 
R 2 2 000 l 000 100 10 k 
R 3000 1000 1000 1000 

Dessa grafer har man tidigare knappast 
orkat beräkna och rita upp. I stället har man 
kopplat upp en potentiometer och mätt sig 
fram till motsvarande resultat. 

Vi kan här redan ana en ny tillämpning. 
Om man önskar att utspänningen skall följa 
ett visst specificerat förlopp, bör det nu vara 
möjligt att variera resisiansvärdena och efter 
några omräkningar uppnå specifikationen . 
Vi har fått möjligheten att dimensionera en 
krets efter givna specifikationer med ett 
måttligt arbetsuppbåd! Detta är en nyhet. 

Log-reglering 
med lin pot 

Kretsar för bas- och diskantkontroll före
kommer i alla förstärkaranläggningar. På 
grund av örats logaritmiska karakteristik an
vänder man ofta logaritmiska potentiomet
rar i dessa kopplingar. 

Rl R2 R3 R 

......,...., '-r-' 
p'R2 (l-p) R2 

R 

u, 

ul 2 

• 
O ~ p~' 

Vi visar en först ärkarkoppling med opera
tionsförstärkare, där en billigare linjär po
tentiometer används för regleringen med 
praktiskt taget samma res ultat , d v s för
stä rkningen varierar nära logarit miskt med 
potentiometerinställningen. Att beräknings
mässigt komma fram till detta kan vara 
svårt. Tidigare sk ulle man därför troligen 
löst en sådant problem helt på experimentell 
väg. Med programmerade beräkningar kan 
kretsen nu lätt analyseras och även dimensio
neras efter önskade specifikationer. Vi vi ll 
alltså ta fram (A) som funktion av p och ger 
först ett flödesdiagram och därefter ett prog
ramexempel. 

anna t P ~. >--__ ""'j&=-------, 

nej 

000 7E. LBL 024 04 04 048 54 ) 
001 11 A 025 75 - 049 95 ; 

002 47 Cl1S 026 01 1 050 91 R/ S 
003 01 I 027 95 ; 051 43 RCL 
004 95 ; 028 94 +/ - 052 04 04 
005 '31 R/S 029 65 x 0 5 3 85 + 
006 42 STO 030 43 RCL 054 93 

'1 007 01 01 031 02 02 055 01 
008 02 2 032 85 + 056 '35 ; 

009 95 ; 033 43 RCL 057 91 R/S 
010 91 R/S 0:,:4 O~: 03 058 61 GTO 
011 42 ~no 035 95 ; 059 12 8 
012 02 02 03E. 65 x 060 76 LBL 
013 03 ":: 037 02 2 061 P C 
014 '~5 ; 038 55 062 28 LOG 
015 '31 R/ S 039 ~~ ( 063 65 x 
016 42 :,:TO 040 43 RCL 064 02 2 
017 03 03 041 01 01 065 00 O 
018 00 O 042 85 + 066 95 ; 

019 '35 ; 043 43 RCL 067 91 R/ S 
020 92 RTt1 044 04 04 068 61 GTO 
021 76 LBL 045 65 x 06'3 00 00 
022 12 B 046 4~: RCL 070 51 51 
023 42 :no 047 02 02 

dB 
25 

20 

15 

10 

5 

o 

-5 

-10 

Resultat av beräkningarna med R l = 12 kohm, 
R2 = 100 kohm och R3 = 12 kohm. Värdena är 
hämtade jr4n Texan U66-forstärkare. 

Förstärkarsteg 
med bipolartransistorer 

All analysera det klassiska förstärkarste
get har under många år stått nästan främst 
kursplanen i elektronik. 

,---_----+E 

r o, 

Vi kan nu lösa problemet en gång för alla 
och programmera vår räknedosa därefter. I 
det fall vi har råd att skaffa oss en räknedosa 
med magnet kort för lagring av programmet 
blir det extra bekvämt. ~ 

Kritiska röster höjes kanske mot detta till-
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\·ägagångssätt. Vart tar elektroniken vägen 
vid en sådan förstärkarberäkning? Kortet lä
ses in - indata knäpps in - beräknings
knappen tryck s in och resultaten forsar ur 
rä knedosan . 

Kri t iken kan vara välbefogad, men det be
ror helt på hur undervisningen är planerad 
om den blir avgörande. Gör man upp sitt 
eget beräkningsprogram, utarbetar algorit
men för beräkningen etc lär man inte förlora 
något. Arbetar man med tidigare inspelade 
program , kan en viss del av teoriinlärningen 
kanske ävent yras, dock inte mer än om man 
ersätter teoreti ska beräkningar med experi
mentella uppk o pplingar och mätningar. 
(Den gamla metoden - " byt mot stå nd och 
mät vad det blir " .) Jag vill påstå , att fö r att 
kunna hantera ett färdigt program måste 
man lära sig den teori som ligger bakom 
programmet ganska väl. Den, som inte tror 
mig, uppmanas att använda programmet i 
nedanstående exempel för att anal ysera en 
GE-steg . Vet du ingenting om GE-steg lär 
det bli svårt. Flödesschemat börjar med att vi 
gör om kret sen till en ekvivulent lik ström s
kret s. 

000 76 LB L 066 0 1 I 131 43 RCL 
001 11 A 0 67 8 5 + 132 13 13 
0 02 07 7 068 43 RCL 133 35 I/X 
0 03 42 STO 0 69 0 7 0 7 134 95 = 
0 04 00 00 070 54 ) 135 35 I/X 
0 05 76 LB L 07 1 5 4 ) 136 42 STO 
0 06 87 IF F 072 95 = 137 14 14 
0 07 43 RCL 073 4 2 STO 138 05 5 
008 00 00 074 10 10 139 91 R/ S ' 
009 91 R/ S 075 01 1 140 43 RCL 
010 72 ST .. 076 91 R/ S 141 14 14 
011 00 00 077 43 RCL 142 91 R/ S 
012 97 DSZ 078 10 10 143 53 ( 
013 00 00 079 91 R/ S 144 43 RCL 
014 87 IFF 080 43 RCL 145 04 04 
015 43 RCL 081 06 06 146 35 I/X 
016 06 06 082 75 - 147 85 + 
017 65 x 083 43 RCL 148 43 RCL 
018 43 RCL 084 10 10 149 05 05 
019 01 01 OB5 65 x 150 35 I X 
020 55 ~ 086 53 ( 151 54 
021 53 ( 087 43 RCL 152 35 1 .?~ 

022 4:,: RCL 088 03 03 153 65 Ä 

023 01 01 089 85 + 154 43 RCL 
024 85 + 090 43 RCL 155 12 12 
025 43 RCL 091 04 04 156 95 = 
026 02 02 092 54 ) 157 42 STO 
027 54 ) 093 95 = 158 15 15 
028 95 = 094 42 STO 159 06 6 
029 42 ~; TO 095 11 11 160 91 R/ S 
030 08 08 096 02 2 161 43 RCL 
031 43 RCL 097 91 R/ S 162 15 15 
032 01 01 098 43 RCL 163 91 PS 
033 35 I/X 099 11 11 164 43 RCL 
034 85 + 100 91 R/ S 165 11 11 
035 43 RCL 101 04 4 166 32 X:T 
036 02 02 102 00 O 167 53 ( 

037 35 l /X 103 65 x 168 43 RCL 
038 95 = 104 43 RCL 169 04 04 
039 35 I/X 105 10 10 170 35 I/X 
040 42 STO 106 95 = 171 85 + 
041 09 09 107 42 STO 172 43 RCL 
042 43 RCL 108 12 12 173 05 05 
043 00 00 109 03 3 174 35 l / X 
044 92 RTI~ 110 91 R/ S 175 54 ) 
045 76 LBL 111 43 RCL 176 35 l /X 
046 12 B 112 12 12 177 65 x 
047 4" 0 RCL 113 91 R/S 178 43 RCL 
048 07 07 114 43 RCL 179 10 10 
049 65 x 115 07 07 180 95 = 
050 53 ( 116 55 ~ 181 42 STO 
051 43 RCL 117 43 RCL 182 16 16 
052 08 08 118 12 12 183 77 GE 
053 75 - 119 95 = 184 88 DI1S 
054 93 

7 120 42 STO 185 07 7 
055 07 121 13 13 186 91 R/ S 
056 54 ) 122 04 4 187 43 "'CL 
057 55 '123 9 1 R/S ,188 16 16 
058 53 ( 1124 43 RCL 

1
189 92 RTtI 

059 43 RCL 125 13 13 190 76 LBL 
060 09 09 ,126 91 R/S 191 88 DMS 
061 85 + 127 43 RC L 192 08 8 
062 43 RCL 128 09 0 9 193 9 1 R/S 
063 03 03 129 35 l/X 194 43 RC L 
064 65 x 130 85 + 195 1 1 11 
065 53 ( 196 92 RTN 

Parameter Körning 1 

7 8 
6E 
5 R5 
<I R<I 
3 R3 
1 R1 
1 RI 

100 ggr 
lO V 
1,1 kohm 
3,3 kohm 
1 kohm 
33 kohm 
10 kohm 

1,50 mA 
3,6 V 
60 mA / V 
1,67 kohm 
1,37 kohm 
79 ggr 
1,0 V 

körning 2 

100 ggr 
lO V 
1,1 kohm 
3,3 kohm 
680 ohm 
33 kohm 
10 kohm 

1,1 mA 
1,5 V 
85 mA / V 
1,/7 kohm 
1,0 kohm 
11 1 ggr 

1,5 V 

körning 3 

50 ggr 
lO V 
1,2 kohm 
2,2 kohm 
1 kohm 
33 kohm 
15 kohm 

1,9 mA 
3,67 V 
79 mA / V 
631 ohm 
596 ohm 
87 ggr 
1,1 V 

Vs och o" stdr for de toppvärden som orsakar strypning 
och bottning respektive. 

Liksom i föregående fa ll kan beräknings
programmet komma väl till pass om man 
skall dimensionera elt för slärkarsteg efter en 
given specifikation . Antag t ex all följande 
uppgift ges: 

Dimensio nera en GE-förstärkare sa all 

Amin = IDO gg r 

Zin ~I kohm 

Utsignalens max amplitud m inst 1,5 V vid 
sinussignal 

9V~E ~ IIV 

E fter upprepade o mrä knin gar och var ia
ti o ner av ko mpo nent värdena bör man kunna 
finna en ko mbinati o n som uppfyller specifi
kati onen . 

RI AA-formande 
fö rstärkare 

RIAA-kara kter istiken för en gra mmo fon
för stärkare får man vanligen med en frek
vensberoende å ter kopplings nät till en opera
tionsför stä rk a re . Är man emellertid inte allt 
för väl bevandrad i ko nsten an räkna med 
poler och no llställen hos överförings funktio
ner (och det begär vi int e av våra gymnsieele
ver) , kan det vara knepigt an bestämma 
brytfrekvenserna till ett givet nät, exempel vis 
som det i exempel 4 . Däremot kan man hop
pas an en gymnasist kan beräkna förstärk
ningen i kopplingen med vanlig j W-rä kning . 
Räkningen blir något mödosam men är fullt 
möjlig. 

Skulle man sedan begära att han skall rita 
en graf över dess beloppsvärde som funktion 
av frekvensen, riskerar man bli jämförd med 
kejsar Nero. Det behövs dock ej mer än till
gång till en TI 58/ 59 för an de flesta teknis-
ter tar det som en utmaning. På 158 steg kan ...... 
räknedosan utföra hela beräkni . "... 



Åtta kanaler! 
TEAC Tascam Series 80-8. Plötsligt har 8 kanaler kommit in
nanför det ekonomiskt möjligas gräns. En öppning för dig som 
har mer skaparkraft än pengar. 

TEAC Tascam Series 80-8 är byggd för att göra ett professio
nellt jobb, samtidigt representerar den ett stort steg framåt vad 
gäller enkelhet i användningen. 

Först och främst, den använder samma huvud för både in
och avspelning. Utan några kompromisser i frekvens omfång 
eller dynamik. Det betyder att kanalerna alltid ligger i synk i nor
malläget, du slipper en rad extra handgrepp. Logikstyrd automat
koppling av signalkretsarna gör att inspelning, överdubbning, 
och punch-in blir maximalt enkelt. 

Med åtta kanaler på Y/f tape ger modell 80-8 god bandeko
nomi utan att offra någonting av dynamiken. Den är byggd för 
en enda hastighet, 38 cmjsek och alla funktioner har optimerats 
för den hastigheten. 

Den logikstyrda bandtransporten känner av bandrörelsen vid 
snabbspolning och medger direkt övergång till play. Alla funk
tioner kan givetvis fjärrstyras. 

Ett multiuttag möjliggör direktinkoppling av TEAC Tascam 
Series DBX-enhet DX-8, som ger upp till 30 dB brusreducering. 
Det ger dig möjlighet till åtskilliga kanaler efter de första åtta. 
Ring så berättar vi mera. 

TEAC T ASCAM SERIES. Tascam är en separat sektion inom 
TEAC som hantverksmässigt tillverkar inspelningstttrttstning av 
speciellt tttvalda kvalitetskomponenter. En samling skickliga och 
hängivna tekniker vars kvalitetsambitioner sträcker sig bortom 
vanlig serietillverkning. Varje prodttkt som bär Tascam-märket 
monteras, testas och trimmas av samma människor. En arbets
grttpp följer enheten tills den är klar. De prodttkter som lämnar 
fabriken ttppfyller därför stränga kvalitetskrav. Det är det som är 
iden bakom TEAC Tascam Series. 

Prodttkter byggda för att åstadkomma T E AC ® 

ett professionellt reSt/ltat. TASCAM SERIES 

Ljud från Martin Persson! 
Martin Persson AB, Box 19127, Sveavägen 117, 10432 Stockholm, tel. 081233045. 
Tillverkare av MP-högtalare, generalagent för TEAC och Sennheiser. Expert på ljud. 
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000 76 LBL 053 65 x 106 95 = 
001 II A 054 43 RCL 107 42 STO 
002 05 5 055 04 04 108 12 12 
003 42 STO 056 95 = 109 85 + 
004 00 00 057 42 STO 110 43 RCL 
005 76 LBL 058 07 07 III 01 01 
006 87 IFF 059 43 RCL 112 95 = 
007 43 RCL 060 03 03 113 42 STO 
008 00 00 061 65 x 114 10 10 
009 91 R/S 062 53 ( 115 43 RCL 
010 72 SH 063 43 RCL 116 09 09 
011 00 00 064 04 04 117 65 x 
012 97 DSZ 065 65 x 118 43 RCL 
013 00 00 066 43 RCL 119 07 07 
014 87 IFF 067 01 01 120 95 = 
015 43 RCL 068 85 + 121 42 STO 
016 04 04 069 43 RCL 122 II II 
017 65 x 070 02 02 123 43 RCL 
018 43 RCL 071 65 x 124 08 08 
019 01 01 072 53 ( 125 65 x 
020 65 x 073 43 RCL 126 43 RCL 
021 43 RCL 074 04 04 127 09 09 
022 05 05 075 85 + 128 95 = 
023 65 x 076 43 RCL 129 42 STO 
024 43 RCL 077 05 05 130 13 13 
025 02 02 078 54 ) 131 43 RCL 
026 95 = 079 54 ) 132 10 10 
027 42 ST O 080 95 = 133 33 X2 

028 06 06 081 42 STO 134 85 + 
029 43 RCL 082 08 08 135 43 RCL 
030 02 02 083 43 RCL 136 II II 
031 65 x 084 00 00 137 33 X2 

032 53 ( 085 91 R/S 138 95 = 
033 43 RCL 086 76 LBL 139 55 
034 01 01 087 12 B 140 53 ( 

035 85 + 088 65 x 141 43 RCL 
036 43 RCL 089 02 2 142 12 12 
037 03 03 090 65 x 143 33 X2 

038 54 ) 091 89 fl 144 85 + 
039 65 x 092 95 = 145 43 RCL 
040 53 ( 093 42 STO 146 13 13 
041 43 RCL 094 09 09 147 33 X2. 

042 04 04 095 33 X2 148 54 ) 

043 85 + 096 65 x 149 95 = 
044 43 RCL 097 43 RCL 150 34 rx 
045 05 05 098 06 06 151 42 STO 
046 54 ) 099 94 +/- 152 14 14 
047 85 + 100 85 + 153 28 LOG 
048 43 RCL 101 01 I 154 65 x 
049 01 01 102 95 = 155 02 2 
050 65 x 103 65 x 156 00 O 
051 43 RCL 104 43 RCL 157 95 = 
052 03 03 105 03 03 158 91 R/S 

dB 
50 
~ 49dB 

40 50 Hil\ 
\ 2122Hz 

~ I -
"'\.\29 dB r 

30 

500Hz '\ 
\ 

20 

\ 
\ 

10 

I I ~ ...... 
20 50 200 500 2k Sk 20k SOk 200k 

10 100 1k lOk 100k Hz 
-f 

Resultat av beräkningar med Texan 1-66. J\umpu 
nentllärdena är R4 = 270 kohm, RS = 22 kohm, 
R6 = J kohm, C4 = 10 nF och Cs = 3,9 nF. 

Sedan beloppskurvan ritats ut , lägger man 
in asymptoter med de kända standardlutnin
garna enligt Bade och brytfrekvenserna kan 
direkt av läsas. Överföringsfunktionen för 
förstärkaren kan lätt tecknas i Bodes grund
form med insatta numeriska värden, något 
som fordras i många sammanhang. - Man 
konstaterar lätt vilken betydelse exempelvis 
± 10 1Tf0 variationer hos ol ika komponentvär
den har. 

Frekvensgång 
hos FET-steg 

Ett m ycket omtyckt exempel är att be-

vensegens aperna en 
FET-förstärkare . Komponentvärdena 
va lt s så, att förstärkaren enkelt skall kunna 
kopplas upp och kontrollmätas efter beräk
ningen. Tack vare FET:ens egenskaper kom
mer de olika RC-kretsarna ej att belasta va
randra utan ingångskretsen, emitterkret sen 
och utgångskretsen kan behandla var för sig. 
Speciellt intressant ä r det att studera emit
terkretsens inverkan på förslärknings kurvan 
och att exempelvi variera C3 . ~ 

,....-----+E 



Från utveeklingssystem 
till dator för Dasie, del 8 
I detta avsnitt skall beskrivas hur man ansluter ett alfanumeriskt tangentbord till D2-kortet. Vi 
skall också presentera det tidigare utlovade anpassningskortet till printern. 
Av Åke Holm 

Fig l. Bilden visar tangentbordet med avtaget 
lock. Till vänster Dl-kortet och överst till höger 
kretskortet för kassettanpassningen. 

• • Turen är nu kommen till det alfanumeriska 
tangentbordet och dess inkoppling till D2-kortet. 
Vi skall även beskriva inkopplingen av det nya an
passningskortet för kassettspelare samt, som tidi
gare utlovats, presentera kretskortet för printerns 
drivelektronik och teckengenerator. 

• Först skall vi dock komma med några mind
re kompletteringar till föregående artikel om 02-
kortets ombyggnad: 

• Den första gäller den ledare som skall gå 
från stift I3 på IC2. Denna punkt skall inte gå till 
Ul4 utan till stift 6 på U9. Från stiftet går en ledare 
till ett hål bredvid stift 8 på U9, där kan man löda 
in ledaren från IC2. Beteckningen Ul4 längst upp 
till höger i principschemat skall vara. U Il. (RT nr 
617). 

• . De andra kompletteringarna har uppstått i 
samband med förbättrandet av TBUG
programmet. I JBUG-monitorn finns ett program 
för TRACE, där man använder CA2-utgången på 
PlAn $8020. För att få hela den halvan av PlAn fri 
för eget bruk har vi för TRACE-funktionen i 
TBUG istället använt CA2 utgången på PlAn 
$8004. Detta medför följande ändring på kretskor
tet: 

Har du gått miste om 
de föregående avsnitten? 
•• Datorbygget har nu pågått en längre tid i RT. 
Snart är det dags för provkörning. 

Saknas något avsnitt i serien, får vi hänvisa till 
biblioteken som brukar tillhandahålla inbundna 
årgångar. Normalt finns nämligen inga äldre num
mer kvar att köpa, men försök gärna med att ringa 
349000/ Lösnummerexpeditionen . Har du tur, 

Fig 3. ·Bilden visar hur det lilla extrakortet monte
ras på Dl-kortet. 

• . På kortets undersida går en ledare från stift 
39 på U21 : Kapa den . Förbind sedan stift 39 på 

kan det finnas tidningar kvar (dock inte mer än 6 
mån gamla). 

De tidigare avsnitten har omfattat: 
I) Beskrivning av Motorola D2 utvärderingssys
tem, RT 1977 nr 9. 
2) Programmering i maskinkod av D2, RT 1977 nr 
Il. 
3) Metoder för anpassning ti/l terminal, RT 1977, 
nr 12. 
4) En genomgång av de delar som berörs vid ut
byggnaden, RT 1978 nr l. 
5) Bussystemets uppbyggnad, RT 1978 nr 4. 

Fig l. Bilden visar 
det färdiga printer- . 
kortet och distanser-
na på vilka printer
mekaniken kan 
monteras. 

U20 med den ledare som går till stift 2 på U24. 
• Den tredje och sista kompletteringen gäller 

anslutning PA5 på PlAn $8004. Denna punkt (stift 
7 på U20) skall förbindas med stift 2 på IC8, vilken 
sitter på det lilla kortet. Med ändringen får man en 
finess i TBUG-programmets printrutin som inne
bär att det som skrivs ut även skickas ut till 
bildskärmen om "baudrate"-omkopplaren står i 
läge 4800 baud. 

Professionellt tangentbord 
Det tangentbord, som vi har valt att använda till 

detta datorbygge är av fabrikat Keytronic och kal
las "lilla MPU-bordet" . Tangentbordet har 57 
tangenter av kapacitiv typ och levereras monterat 
och provat. Det enda som behöver lödas ihop är ett 
litet extrakort med bell-signaleringskretsen. Data 
ut från tangentbordet ges i form av 8 bitar parallell 
ASCII-kod. 

Ifig 1. visas en bild på det färdiga tangentbordet 
utan lock, och ifig 2 tangenterna. Det saknas tan
genter för Å, Ä och Ö, men dessa kan ändå fås med 
tangenterna M, K och L i skiftat läge. Normalt ...... 
motsvarar skiftat M, K och L de tre tecknen l, [ ,.... 

6) Moderkort och nätaggregat för C-lådan. RT 
1978nr5. 
7) Modifiering av D2 kortet. RT 1978 nr 6/7. Mo
nitorprogrammet, TBUG, beskrivs av platsbrist i 
ett senare RT-nummer. En lämplig printer till da
torsystemet är beskriven i RT 1978 nr 1-3 . 

Systemet skall snart fungera, men det betyder 
inte att serien är slut. För framtiden finns det pla
ner på beskrivningar av EP ROM-programmerare, 
ADI DA-omvandlare, flexskive-enhet, labkort 
mm. Systemet är kapabelt till grafisk återgivning i 
färg jämte den alfanumeriska repertoaren . • 
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Komponentförteckning till 
printerkortet: 
CI-3,7, 10-11 O,ljlFpol. 
C4 I jlF 50 V el.lyt 
CS 1000 jlF 24 V el.lyt 
C6 HlO jlF 6 V el.lyt 
C9 3,9 nF pool. 
01-4 JN4148 
ICI-2,9 MC 140JJBCP(Motorola) 
IC3 PROM CA-6101 (CA-Elektronik) 
ICS PROM CA-6J02 (CA-Elektronik) 
ICS SN 74LS174 
IC6 MC 14528BCP(Motorola) 

+5-...,....--.---r--r-~-----~-....., 

C2 
s---i 

R2 

C3 + 

T 

R3 

R4 

IC7' 
ICS 
RI-14,29-3S 
RIS-2S 
R36 
R37 
R3S 
R40 
R41, 43 , 47 
R44,4S 
R46 
TI -7,17 
TS-14 
TIS-16 
TIS 

MC 14027 BCP (Motorola) 
SN74LS93 
4,7 k el. 4,3 k 
lk 
220 ohm 
2,2k 
100 ohm 
10 k trimpot 
lO k 
lOOk 
390 ohm 
BC327 
BD 675 
BC548 
BC140 

TI9 
I 
I 
I 
4 
4 
2 
6 
4 
5 

BC J60 el 2N2906 
kretskort CA-6804 
IS-pol kortkontakt hona 
31-polig kortkontakt hane 
distanser 15 mm 
sktuv ECS 3 x 25 
skruv ECS 3 x 10 
muttrar M 3 
14-pins IC-socklar 
16-pins IC-socklar 

För inkoppling till D2-kortet fordras även 
I 31-polig kontakt hona 
I SO-polig kon kontakt 
2 m kabel IS-ledare med skärm 

Fil 5. Kretskortet I skala 1:1 för bell-kortet. Mönstret lir sett fmn komponentsidan med 
kompo"e"ttrycket I svart. 

Flg 4. Prl"clpschemaför bell-kortet till tangentbordslådan. Fil 6. Fi,uren visar hur kontakterna för ta"le"tbordet och kassettanpassningskortet In
kopplas till Dl-kortet. 

c 
.--..,....,.......,,.....,,......,_------~--"""T"""T----I Skärmad 9-ledOre, 25 cm lång J--

7-polig DIN-propp 
ti II KCS-modemet 

I--,-,Vi.:;Ol;:.tl;:.1 _+'" Bld . 
~ c 
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P1 
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5 

-0--<>----<;>--0+-<>20 o ~ y y y J il j 111 0.
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~~~L1IJ,J,J'!'.!.1.! 
crcr ..... CDCDCDCDCDCDCDCDCD CD 
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~ ~ i :A J ~ ~ ~ ~ 
~ . • .. c 

'0 'O '0 
,g c 

" e o :t: :; iii i; ~ l? '" > >. lO lO o a: ., III 

Röd - r 3
7 

6, o-+-'_..,,)9<.:.,.:.:un'--4 

O,ongt ~2' I Gul 

Grön 

50 -polig kontakt 

~-~~-~~~~~~~~~~----~~~---I~ _______ S_k_ä_r_m_a_d_1_5_-l_e_d_ar_e~,_2_m_l_å_ng~· _____ ~·~ 

OCH / , men med den teckengenerator som vi 
kommer att använda på videokortet (som snart 
skall beskrivas) ersätts dessa med A, Ä och Ö. Ifig 
3 återfinns en tabell över de olika koder, vilka mot
svarar de olika bokstäverna och kontrolltecknen i 
ASCII-koden. -.J 

I fig 4 återges principschemat för det lilla extra
kortet till tangentbordet. Det innehåller två IC som 
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I R8 

o J, o o o A 014 :i TAPE-
indikator 

o 

i 
II! 

Svort 

alstrar en kort ton puls då datorn sänder koden $07 
(vilket betyder BELL). På ingången S kommer då 
en kort negativ puls från CB2-utgången på PIA:n 
med adressen $S022. Denna puls triggar monovip
pan ICI, vilken aktiverar den astabila vippan IC2, 
som i sin tur driver den lilla högtalaren HT. C3 be
stämmer tonens längd och C4 dess frekvens . TI 
används för att fasvända break-signalen från tan-

c 
f! ., 

c ~ r--
3 

1(., 
, 

~ g S'II li~~ ii 
~ . I~ :g ~ 

~ 5 ;g;g ~ >0:: a: a: III 

gent bordet. 
Kretskortet med komponentplacering återges i 

fig5 . 
Hur tangentbordet inkopplas till D2-kortet 

framgår av fig 6. PI är en SO-polig kortkontakt, 
som ansluts till J2 på D2-kortet. Till kontakten 
löds två kablar: En kort, skärmad 9-ledare till kas- ... 
settanpassningskortet och en lång skärmad 15- ... 



Komponentförteckning till 
tangentbordet: 
CI I /AF tantal 
C2 47 nF polyester 
C3 0,47 /AF tantal el polyester 
C4 22 nFpol. 
CS 47 /AF 16 V eI.lyt. 
D I lysdiod röd med hållare 

RI,3 
R2 
R4,6,7 
RS 
R8 
T1 
I 
I 

l 

47 k 1/8 W S "'0 
IM 
iH 
330hm 
ISO ohm 
BC 548 el. motsv. 
kretskon CÅ-6805 
tanIlentbord kompl. med 
tanIlenter för cursorkontroll. 
låda med hål för do. 

HT högtalare Cia. 011110. 11-.... 2 fäst vinklar 
ICI -2 MC 1455Pl 
PI SO pol. kortkontakt 
P2 7 pol. DIN-propp 
P3 24 pol. konkontakt 

Fil ,. Kmslton/tt 
'111 prlItlwu .. ,,.. 
1fIt. ,." l'*' .... 
".".,.".,." I .... 
1:1. WIuIm" 1 
/fJIr d'..".. 
1NfIIt')'e'/tt 1 l""'. 

Fig 8. Figuren visar 
hur printerns kon
takt inkopplas till 
Dl-kortet. 

l 
2Scm 
2m 
8 

-polig kontakt 

dragavlastning 
kabel 9-ledare med skärm 
kabel IS-ledare med skärm 
skruv ECS 3 x 10 

o o 50 
till )1 på 02- kortet 
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Komponentsatser enligt styck listan kan rekvire
ras från Ingenjörsfirma CA-Elektronik AB, Box 
633, 12606 Hägersten, tel 08-46 17 50 eller från 
Digitronic, Box 127, 19401 Upplands Väsby, tel 
0760-836 70. 

En komplett sats till tangentbordet kostar 1145 
kr inkl. moms. En komplett sats för drivelektroni
ken till printern kostar 514 kr inkl moms. 
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270 FTC-WATT OCH 35 KG 
AVANCERAD TEKNOLOGI, PIONEER SX-1980 

Med jämna mellanrum presente
ras i hifibranschen någonting i stil med 
"världens bästa receiver". Det tar vi med 
ro eftersom dessa teknikens underverk 
står sig ganska slätt mot 
vår nya SX-1980. 

Ett mindre kraft
verk i musikens 
tjänst 

Ett välbekant 
faktum är att ju 
högre uteffekt, des
to lättare återger 
en receiver musik 
utan ansträngning. 

SX-1980 är på 270 watt per kanal. Det 
bör räcka. 

SX-1980 utmanar dagens mät
teknik 

Varje kanal har sin egen kraft
försörjning med ett separat likströms
kopplat slutsteg. Du har aldrig hört en 
fylligare och mer distinkt bas! 

När vissa "världsbäst-receivers" 
ska klara sig med en vanlig transfor -
mator (en del försöker med två) har 
Pioneer utvecklat en ny, Il-kilos 

toroidtransformator. Kolossalt mycket 
säkrare mot spänningsvariationer vid 
kraftiga transienter. Och"rund för att 
eliminera det vanliga störfältet med bibe-

hållen hög verkningsgrad. Försök min
nas när du sist hörde ett så rent, kristall
klart ljud! 

Istället för att alltid (som vissa mär
ken) pressa sina vanliga transistorer till 
det yttersta, konstruerade vi helt nya 
sluttransistorer . Dom håller längre och 
behöver inga brummande fläktar som 
kan orsaka störningar. 

Resultatet av alla finesser är en 
distorsion mindre än 0,03% i området 20-
20.000 Hz vid en belastningseffekt på 
270 watt. Ett värde som inte bara 

Informationstjänst 7 
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tangerar det otroliga utan också grän
serna för dagens mätteknik. 

En radiodel som ställer höga 
krav på Televerket 

Djupt inne i SX-1980 sitter en 
kvartskristall som jämför och indi
kerar den exakta frekvensen för alla 
FM-stationer. En integread krets 
jämför den station du försöker ställa 

in med den rätta frekvensen. Klick, 
lampan med "fine tune" tänds och 
inställningen är låst i exakt läge. Den 
som har försökt banda en lång konsert 
förstår värdet av FM-mottagning där 
risken för "drivning" mellan stationer
na är borta. 

En annan finess är den avance
rade vridkondensatom. Mottagaren 
kan ta emot avlägsna FM-stationer 
också i områden med mycket svåra 
mottagningsförhållanden. 

Höga byggnader är inte heller 

något problem. Multipath-funktionen ger 
dig möjlighet att själv finjustera antennin
ställningen. På så sätt får du bort de 
studsande reflexer som ibland uppstår 
mellan husväggarna. 

Du som investerar i en sån här 
receiver, du vet också vad 1,5 rnikrovolts 
känslighet i FM-delen vill säga. Och ett 
signaljbrusförhållande på 83 dBf. 

Beviset på Pioneers kvalite 
Vårt mål har 

varit att konstruera en 
receiver överlägsen 
allt annat på markna
den. Resultatet blev 
en kraftbjässe med 
nästan outtömliga 
ljudresurser i 270 
ärliga FTC-mätta 
watt. Och med sam
ma avancerade ljud~ 
teknologi som åter
finns i alla Pioneer
produkter . En annan 
egenskap är hållbar
heten. Vi är så säkra 
på vår sak att vi 
lämnar en funktions· 
check med varje ny 
Pioneerprodukt. Den 

ger dig rätt att en gång inom 5 år efter 
köpet lämna in apparaten för teknisk test 
och genomgång. Håller den då inte de 
värden som gällde 
vid köpet får du 
den gratis juste
rad. Ta det som ett 
kvitto på Pioneers kvalite. 

0wD PIONEEI~ 
Håller lika bra som det låter 

PIONEER ELECTRONIC SVENSKA AB. LUMAVÄGEN 6. 104 60 STOCKHOLM. TEL.: 08·23 12 SO. 
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RT provar: 

Heathkit HB/H9 
datorbyggsatser 
•• Hobbydatormarknaden har, som framgår av 
RT 1978 nr 5 och 617, redan vuxit sig stark i USA 
och även i Sverige märks ett omfattande intresse. 
Den presumtive datautövaren ställs snart inför frå
gan : Vilket system skall jag satsa på? Svaret beror 
helt och hållet på vad datorn skall användas till , 
vad uen får kosta och vilken bakgrund man själv 
har i form av utbildning eller intresse inom data
teknik eller programmering. 

Är man tekniskt kunnig inom elektronik, och 
särskilt då inom mikrodatorområdet, börjar man 
med fördel med en utvecklingssats och bygger ut 
den . Då får man kanske vara beredd på att tillver
ka det mesta själv i form av moderkort och övriga 
kretskort för CPU, MINNEN, IN - OCH UT
KRETSR M M . Dock skall påpekas, att en hel del 
färdiga kretskort finns att tillgå både på den ameri
kanska och europeiska marknaden . Den som har 
tillräckligt med kunskaper kan komma relativt bi
lligt undan, men det finns ju alltid risken med egna 
konstruktioner att de aldrig blir färdiga. 

Är man huvudsakligen intresserad av att använ
da datorn till att göra program i t ex Basic med kan 
det vara en fördel att antingen köpa en färdig dator 
eller en så komplett byggsats som möjligt. 

Kort byggtid 

för HS-datorn 

För dem som snabbt vill få en fungerande ut
rustning att exekvera ("köra") sina dataprogram 
på, är Heaths H8 en idealisk lösning. Den tar ca 25 
timmar att bygga efter de mycket grundliga anvis
ningarna. Då ingår i datorn minneskort och serie
anpassning. 

Allt är på sedvanligt Heathkit-vis klart att bara 
montera. Kretskorten är av glasfiberlaminat med 
påtryckta komponentplaceringsmönster. Lådor 
och vinklar är borrade och ytbehandlade. Den en
da komponenttillverkning som belastar byggaren 
är ledningarna som skall kapas och skalas i rätt a 
längder. Givetvis sker detta enligt tum-standarden, 
men den lär man sig snart. Något besvärligare är 

~ Den kända byggsatstillver
karen Heathkit har nu givit sig 
in i datorleken med tre sys
tem: H8 (med 8 bitars 
ordlängd och mikroproces
sorn 8080A), H11 (16 bitar 
med LSJ 11) och ett utbild
ningssystem (8 bitar med 
6800). 
~ Vi redovisar här fakta och 
egna och andras erfarenheter 
från vårt provbygge av datorn 
H8 och bildskärmen H9. 

beteckningarna för skruvar och muttrar. Dessa är 
numrerade efter grovlek och längd. Lättast är att 
låta skruvar och muttrar ligga kvar i originalpåsar
na under byggets gång. 

Alla komponenter fanns med vid bygget och vi 
stötte inte på några större svårigheter vid monterin
garna. 

Vad gör man 
om det blir fel? 

Bygger man enligt anvisningarna, skall det inte 
bli fel , men komponenterna är många och frestel
sen är stor att försöka forcera bygget . Vi lyckades 
bygga datot och minneskort på 20 timmar, men 
vissa kombinationer av adresser och data gick inte . 
I brådskan hade ett ben blivit vikt under en min
neskrets . Felet hittades med hjälp av de felsök-

Fig l. Datorn H8 arbetar med 8080 och har som synes en panel för in- och utmatning av dta i maskinkod. 
A tf ha tillgång till en panel är an vändbart vid driftsättning och felsökning, medan man i det dagliga bruket 
mest opererar från en Iömplig terminal, t ex H9. 

Fig 2. H9 heter bildskrämsterminalen i Heathkit:s nya datorserie. 
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Flygplan i byggsats blev 
Heathkits första produkt 
•• Den första produkt som Heathkit saluförde var 
faktiskt ett flygplan . Det kom till 1926, kallades för 
The Heath Parasol, och kostade 199 dollar . Den 
unge, flygintresserade Edvard Bayard Heath kom så 
att i Benton Harbori Saint Joseph grunda det som se
nare skulle bli världens största fabrik för elektronik
byggsatser. Flygplansbyggsatsen fick ett entusiastiskt 
mottagande, men stoppades sedermera av myndighe
terna. - Om detta har RT tidigare skrivit i samband 
med att vi 1970 hade en pristävling för elektronikbyg
gare med ett besök hos Heath i USA som första pris. 

I denna del av USA, öster om Michigansjön, fanns 
flygtraditioner som förmodligen har spelat en viss 
roll för Heaths flygintresse . Många försök gjordes · 
här, och redan 1898 flög August Heering i 10 s vid 
Silver Beach, St Joseph, Michigan; fem år före brö
derna Wrights berömda flygn ing! 

Företaget köptes 1946 av Howard Ethony och flyt
tades till Chicago. Verksamheten blev nu inriktad på 
köp och försäljning av surplus. Byggsatstillverkning
en togs upp , och den första elektroniska produkten 
blev ett oscilloskop som var baserat på surplus-delar. 

Företaget gick i konkurs flera gånger och köptes så 
småningom upp av Daystrom (New Yersey) som på 
60-talet i sin tur köptes upp av Schlumberger
koncernen i Frankrike (oljeborrning och prospekte
ring är basen), vilken firma är ägande part idag. 

Fabriken var utspridd på ett flertal lokaler i Benton 
Harbor och St Joseph, men i dag är allt samlat under 
ett tak . Se bilden! 

Produktutveckling 
med datahjälp 

Ettusen personer arbetar i Benton Harbor och av 
dessa är ISO sysselsatta med nyutvecklingar. Till sin 
hjälp har man bl a datorer för framställning av krets
kortsmönster . När konstruktionen är färdig elektriskt 
och mekaniskt återstår ett stort arbete, nämligen att 
utarbeta de stegvisa bygganvisningarna och bruxen. 
Som bekant är de rejält genomarbetade ocl] lämnar 
sällan något ytterligare att önska. 

De mekaniska detldjerna görs alla inom huset. Alla 
dessa specialtillverkade vinklar , profiler, chassier m 
m uppgår till fem miljoner om året. 

Manuell packning 
av byggsatserna 

Alla de amerikanska fabriker RT besökte under en 
resa under våren såg ut på liknande sätt. Ytterväggar
na bildade skalet till byggnader som i hög grad sak
nade innerväggar i lokalerna. 

De i Benton Harbor var inget undantag. Där man 
gick fick man se upp för truckar . Några meter längre 
fram fanns bord uppställda för dem som hade kaffe
paus. Bakom stod ett löpande band, där man pa~ka

de komponenter för byggsatserna. Packningsförfa
randet gick med en hastighet som föranledde häpnad, 
men att det verkligen blir rätt antal av varje kompo
nenttyp kunde vi konstatera vid vårt prov bygge av 
datorn H8 . Allt packat för hand! 

En del av produktionen utgörs av sammanställda 
och färdigtestade apparater . Dessutom görs en del 
kretskort som levereras färdiga i en byggsats. 

Per dag spottar fabriken ut mellan 250 och 3 000 
apparater (tvåhundrafemtio och tretusen), beroende 
av typ. De färdigpaketerade byggsatserna lagras i ett 
datastyrt höglager som arbetar med 10 nivåer och har 
3 500 lagringsplatser . Datorn letar rät! på den för
packning man söker och håller reda på hur mycket 
som finns lagrat av varje typ. 

Försäljningen sker i USA enbart från de 50 egna 
butikerna. I Sverige säljs Heathkit-sortimentet av 
Heathkit-Schlumberger AB i Stockholm. • 



Fig 3. Datorn HB i "avklätt" skick. Monitorkortet 
i jörgrunden är anslutet till bussen som jinns till 
höger i bilden längs gaveln. 

ningsdiagram som finns med i handledningen. 
Det andra minneskortet fungerade inte alls. Ma
skinen stannade totalt när det sattes i. En näst intill 
osynlig brygga mellan två adressledningar var 
orsaken, och när denna skrapats bort fungerade 
allt som det skulle. 

Den, som trots genomgång av felsökningsruti
nerna inte lyckas få igång sin dator, har möjlighet 
att kontakta Heathkit Schlumberger AB som hål
ler service. Man behöver alltså inte riskera att en 
icke fungerande dator är dömd att förbli så; att 
kanske på sin höjd kunna nyttjas som ett dyrbart 
bokstöd el dyl! 

Bygganvisningarna är så tydliga och väl genom
arbetade att också den som är ren novis på elektro
nikbygge i princip skall kunna klara att bygga da
torn. Med tanke på den komplicerade funktionen 
bör byggaren dock ha vissa förkunskaper, enligt 
vår mening. 

H9-terminalen 
kräver byggtid 

En lämplig terminal i byggsats form till H8 utgör 
Heathkits H9. Det är en komplett dataterminal 
med alfanumeriskt tangentbord och bildskärm. 
Bygget av terminalen tillgår även det på beprövat 
Heathkitmaner, och man uppger att sammansätt
ningen skall ta ca 30 timmar. Vi satte samman ter
minalen utan några funktionsproblem på ca 25 
timmar, och med mera koncentrerat byggande går 
den tiden säkert att minska ytterligare. Men man 
bör aldrig forcera! 

Bygget av terminalen är dock mera besvärligt än 
för själva datorn. Detta beror till största delen på 
förekomsten av katodstrålerör med tillhörande 

Fig 5. Korten är jixerade med en plåtvinkel som 
skruvas jast i dessa. Den ger samtidigt viss värme
avledning. 

högspänningskomponenter m m. Dessutom sam
manbinds inte de enskilda kretskorten av något 
stort moderkort utan av ymnigt flödande kabels
tammar. Kablaget ingår i stort sett färdigt i bygg
satsen, men det skall anpassas och formas för att 
passa in mellan anslutningspunkterna på chassit. 
Detta anpassnings- och anslutningsarbete är inte 
direkt lustfyllt. 

På en del av korten förekommer byglingar, 
strappar eller jumpers, vars antal gick mot det prö
vande på: tangentbords kortet. Ca 50 byglingar be
hövde göras innan kortet var färdigt, och eftersom 
en bygling tar betydligt längre tid att sätta in än en 
passande komponent, kommer bygget av tangent
bordskortet att vara tidskrävande. Själva tangen
terna är av samma typ på både datorn och termina
len och de ingår färdiga i satsen. De skall dock 
kompletteras med en självhäftande plastskylt med 
beteckning på. 

Terminalen är utvecklad i USA och varken tan
gentbordet eller den ingående teckengeneratorn 
har därför några av våra speciella bokstäver Å, Ä 
eller Ö. Bokstäverna finns dessutom bara som 
upper case, dvs som versaler. För seriös textbe
handling lämpar sig därför kanske terminalen 
mindre väl, i synnerhet på svenska språket. En da
tor som inte kan skriva med både gemena och ver
saler och som dessutom inte stavar svenskan rätt 
ger lätt ett lite enfaldigt intryck! 

Bildskärmen är 12" i diagonal (dvs ca 30 cm) 
och rymmer 12 rader med 80 tecken i varje rad. 
Tangentbordet ger 64 tecken och 24 olika funktio
ner som alla ges i ASCII-kod. För anpassning till 
olika datorutrustningar finns dels en utgång med 
spänning- eller strömmatning och dels en parallel-

· 111 __ -

Fig 4. Kretskorten är placerade glest jör att man 
skall jå god kylning. När apparaten är jullbestyc
kad sjunker matningsspänningen så att ejjektut
vecklingen på korten, som har egna stabilisatorer, 
blir mindre. Man skall därjör inte i något jall be
höva fläkt jör kylning. I täckplåtarna i botten och 
på översidan är gälar upptagna jör lujtströminin
gensskull. 

lutgång för speciella ändamål som hålremsläsare 
etc. 

För överföringen kan väljas olika hastigheter 
från 110 till 9 600 baud och dessutom olika format 
på kontrollbitar osv. Bland faciliteterna hos termi
nalen kan nämnas ett speciellt graf-läge, där man 
får en Y -markering på skärmen proportionellt mot 
ett inmatat teckens numeriska värde i ASCII
koden och en speciell kortradmöjlighet med blott 
20 tecken i raden. Man får då i stället fyra kolum
ner rr.ed 20 tecken och kan alltså i praktiken rym
ma 4 x 12 = 48 rader på skärmen. Detta är värde
fullt t ex vid maskinspråkprogrammering, då man i 
regel har korta rader men i gengäld många. Genom 
att man får plats med 48 rader säkrar man en större 
överskådlighet åt programmet. 

Ett litet frågetecken måste vi sätta för ljuskont
rollen för bildskärmen. Den är inbyggd inuti höljet 
och alltså åtkomlig först efter demontering av det. 
För bättre anpassning till olika omgivningsljusstyr
ka kunde en extern placering vara att föredra. 

En tangent som man använder mycket ofta är 
vagnreturen. Som tangentbordet är nu sitter vagn
returtangenten inklämd mellan radskifttangenten 
och tangenten för omkoppling till kortrad. Efter
som alla dessa tangenter är lika stora och av iden
tiskt utförande med samma färg, är det lätt hänt 
att man slår fel och i stället för vagnretur får något 
annat, icke önskat. Vi skulle helst vilja se vagnre
turknappen röd eller större än de andra. eftersom .... 
den har en viss särställning. ,., 

Fig 6. Minneskortet på bilden är bestyckat jör 4 k 
ord. Kapaciteten kanjördubblas, till B k ord, med 
tillsatskretsar. Man ser kretsarnas lägen utmärkta. 
Kortet kan tyckas vara låggradigt utnyttjat, men å 
andra sidan skulle ett tätare ledningsmönster ge 
problem vid inlödningen av komponenterna. 



Fig 7. Med k4pan avtagen från terminalen ser man 
katodstråleröret och de kretsar som behövs för att 
man skall f4 bild. 

Datasystemet 
kan expanderas 

l datasystemet, som är baserat på mikrodatorn 
8080A, ingår en mängd byggbitar, och man kan ef
ter behov expandera i flera avseenden. Detta gäller 
inte minst programmeringsspråken, men vi åter
kommer till detta senare i texten. 

Minsta möjliga system består av datorn H8, där 
mikroprocessorkort och monitor kort ingår. Detta 
måste kompletteras med ett minneskort av minsta 
slOrleken 8 k ord (dvs 8 000 x 8 bitar) . Det ger ett 
system där man kan mta in data från frontpanelen 
och få dem presenterade på sirrerindikatorer. Skall 
vi använda datorn till att styra något, måste vi ha 
ett anpassningskort för serie- eller parallellöverfö
ring. Ett parallellanpassnin~skort kan vara lämp
ligt i ett styrsystem. 

Vill vi verkligen utnyttja datorns kapacitet bör 
vi arbeta i något högre ordningens språk som finns 
till den . För att göra det skaffar vi ett serieanpass
ningskort och en terminal av något slag. Det kortet 
innehåller även anpassningskretsar för kassett
bandspelare. Från det kan vi ladda in översätt
ningsprogram för Basic, Assembler, redigering 
och avlusningsprogram (felsökning i program
men). De följer med i byggsatsen och är alla regist
rerade på kassettband. Från terminalens alfanume
riska tangentbord kan vi så mata in våra egna 
program i resp språk. 

En dator med 8 k minne, serieanpassare/kasset
tanpassare kostar ca 5 000 kr och därtill kommer 
en terminal H9 till ungefär samma pris. Ett komp
lett system ligger följaktligen i prisklassen 10 000 
kr. Att märka är, att programvara i form av kas
setter för Basic, Assembler, text redigering och av
lusning ingår i datorbyggsatsen. Vi vill här bara 
ange ungefärliga prislägen, eftersom de rör sig upp 
och ner p g a olika faktorer. 

När man har använt sitt datorsystem en tid upp
täcker man kanske att flera faciliteter blivit önsk
värda. Ett större minne än 8 k behövs t ex snart. 
Använder man "Extended Basic" är 12 k ett mini
mum, eftersom själva över sätt ar programmet (ili
terpretatorn) är mer än 8 k ord stor. 

Lagring pli flexskiva 
ger ökade möjligheter 

Vill man kunna lagra data går detta i och för sig 
att ut föra på kassettband, om man använder prog-
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rammet HC 8-13, som är ett utsträckt Basic med 
filhantering. Bandlagringen är dock ganska tidkrä
vande, särskilt som man måste spela igenom ban
det för att söka ett visst avsnitt. Med flexskivesys
tern får man en snabb återkomsttid och kan bear
beta stora mängder data på kort tid. En flexskive
drivare (floppydisc driver) kommer inom kort, och 
den skall heta H17 i byggsats resp HW17 som fär
dig enhet. Priset kommer att ligga kring 5 000 kr. 
En sådan är ett definitivt "måste" om man avser 
att använda datorn för bokföring, fakturering o 
dyl där dataflödet blir stort. 

RT har precis till detta nummers slutlämning av 
manus hunnit få färdig H8 och H9. Vi har därför 
bara i viss mån hunnit bilda oss några uppfattnin
gar om systemets användning i praktiken. Ett av 
de första exemplaren köptes av Johan Stäck, som 
har flera månaders erfarenhet av H8. Han har del
givit oss några av sina synpunkter, vilka vi här 
skall återge. Hans tidigare praktiska erfarenheter 
med andra hobbydatorer är naturligtvis värdefulla 
vid hans bedömning liksom de han på professionell 
basis har av stordatorer . 

J ohan Stäck säger följande: 
- Hobbydatorer baserade på mikrorocessorn 

8080 har sålts sedan en tid i Sverige men naturligt
vis i mycket större omfattning i USA. H8 skiljer 
sig emellertid på flera väsentliga punkter från tidi
gare hobbydatorer och det kan kanske vara på sin 
plats med några kommentarer. Jag har tidigare 
haft tillfälle att komma i kontakt med hobbydato
rer, bl a av typ Altair och Imsai. Sedan en tid har 
jag i min ägo en H8, vilken köpts som byggsats. 

Det som många först reagerar för vid en konf
rontation med H8 är att den inte använder den så 
vanliga "S-IOO-bussen". (En buss i detta samman
hang innebär det system av parallella ledare som 
via moder kort och kortkontakter förbinder de 
flesta i datorsystemet ingående komponenterna.) 

Huruvida detta skall anses som en nackdel är en 
svårbedömd fråga. Enligt min uppfattning har S
I OO-bussen en stor fördel: Den utgör ett slags de 
facto-standard för många tillverkare av hobbyda
torer eller enskilda tillsatskort. Men där är det 
också slut. Som konstruktion betraktad är den en 
miss. Den innehåller en mångfald signaler som inte 
behövs i en modern databuss. BI a har man skilda 
in- och utdatasignaler. I dag är annars dubbelrik
tade dataledningar det normala och "bidirectional 
bus driveTS" tillhör standardkretsarna hos de fles
ta tillverkare av IC-kretsar. Litet tillspetsat skulle 
man kunna säga att S-IOO-bussen är gjord för ama
törer av amatörer! 

H8:ans buss har SO ledare. Dessa är grupperade 
på ett klart och logiskt sätt. I H8 s!tter mode~kor
tet vertikalt monterat i lådans ena Sida. Detta mne
bär att det till skillnad från en normal S-IOO-dator 
fin~s möjlighet för luften att cirkulera genom lå
dan via kylflänsar i botten, förbi korten och upp 
genom locket. I en S-IOO-dator går . inte ~etta, ef
tersom det lufttäta moder kortet sItter I botten. 
Därför tvingas man att i en sådan dator ofta sätta 
in en fläkt för att tvångskyla korten. I H8 räcker 
självdraget genom lådan fÖl kylningen och ma.n 
slipper fläkten. Detta är en klar f~r~el, då det bltr 
enerverande att ha en fläkt gående I timmar. 

H8-ans behov av kylning är också mindre än 
vanligt, då man i sina minnes kort använder mycket 
effektsnåla 4 k chips: TMS 4044. Dessa avger per 
bit betydligt mindre värme än lågeffektvarianter av 
den annars så vanliga 2102. 

Fronten på H8 upptas aven knappsats och ett 
antal 7-segmentdisplayer. Man har alltså frångått 
den äldre front panelen med omkopplare och lysdI
oder för varje enskild bit. "Inponansfaktorn" för 
H8 är därmed eventuellt något lägre än exempelvis 
för en Imsai, men bekvämligheten och snabbheten 
i användandet av H8:ans frontpanel ger här H8 
klara fördelar. Det fattas ingenting i funktion hos 
H8 jämfört med datorer av äldre modell med kon
ventionell frontpanel. Däremot kan H8 saker som 
ingen annan hobbydator kan idag; mer om detta 
nedan. 

I H8 finns som standard ett monitorprogram på 
l k lagrat i ROM. Detta samarbetar med frontpa
nelen och ger användaren möjlighet till att direkt 
ladda program från yttre enhet, t ex en bandspela
re . Man kan undersöka och ändra alla register och 
minnespositioner. Single step-körning av program 
är också möjlig. All inmatning och presentation 
sker i oktal form . För representation sker i oktal 

Fig 8. En närbild på området runt bildrörs?alsen. 
visar den ymniga förekomsten av kablage I termI
nalen. Ljusstyrkan på skärmen kan regleras med 
en av de trimpotentiometrar som sitter längst upp i 
mitten av bilden. 



form. För representation av 16 bits storheter an
vänds "split octal". Split octal innebär att varje 8 
bit s del presenteras som ett oktalt värde om 
2 + 3 + 3 bitar. 

Alternativet till split octal hade varit hexadeci 
mal representation (2 tecken per 8 bitar). Hex hade 
giv it ett mindre antal tecken att hantera, men det 
blir svarare att i huvudet extrahera enskilda bitar 
om man sa önskar. 

När H8 kör ett program sker med 2 ms mellan
rum ett interrupt (avbrott) till monitorprogram
met. Detta kommer då att utföra en del a rbete, bl a 
med att uppdatera frontdi~playen. Innan man sta r
tar programmet kan man ange ett visst register 
(par) eller en minnesadre~~. Man kommer sedan 
under programmets gang att kontinuerligt (åtmins
tone ,kenbart) att fa det begärda presen terat pa sif
ferindikatorerna. Att pil detta sätt under progra
mexekvering kunna halla kontroll på en vanlig 
minnöcell är ,a vitt jag vet en för H8 unik facilitet, 
och den är i vi~,a fall mycket användbar. 

Manga ganger kan man raka ut för a tt ett prog
ram \!ar snett. När man ~eda n undersöker minnet, 
finne~' man att vi~sa celler blivit för störda, men 
man \et inte när det har ,kett. Med H8: ans system 
kan man hela tiden halla ögonen på en viss cell och 
dirck t se när det blir fel. 

I mitt eget fall är det bara en detalj i hårdvaran 
~om inte fungerat fran början , och det är band spc
laranpa s~ningen . Justeringen är ganska kritisk här, 
och dc"utom \ erkar det som om \ issa bandspelare 
inte acceptera,. J ag fick ta med min dator t iII en 
radiohandlare i trakten och prova igenom ett a ntal 
olika typer till, jag hittade en som fungerade. Nu 
när de bewären är överstökade fungerar allt bra. 

HR använder vad som brukar kallas" Kansas 
City"-qandar, med hela I 200 baud. För att man 
inte ,kall fa fel \ id programladdning krävs att man 
anländer ka~,ettband av god kvalitet. Minsta drop 
out ar förÖdande' Jag har , tött pä enstaka kasset
ter ,om aldrig har gatt at t ~pela in program pa, 
trot~ upprepade försök, och sadana är bara att deg
radera till na\!on klart okvalificerad syss la som 
wen,ktoppsm~l~ik eller dylikt. ." så långt Johan 
Stäck. Lat O" \C pa hur H8-familjen har mottagit s 
i USA: 

Fil( 9. /'å terminalens undersida ser man bara kret
.\kort fär tt'Ckt'lIgl'lIt'rerillg, HA /\1. 11/111. 

H ä ftigt angrepp i D r Do bb's 
Dementi i fö lja nde nummer 

I den amerikanska tidningen Dr Dobb's Journal 
of COII/puter CaliSlhenics & Orthodontia, vanl igen 
kallad "Dr Dobb' s", publicerades i nr 19, 1977, en 
häftig kritik av H8-konceptet. Förf. började arti
keln med " This is probably the worst 8080 based 
personal computer system to come a long in a whi
le." Artikeln var fylld av angrepp. 

Två utgåvor senare skrev Jim Warren , redaktö
ren för DDJ , "The Heath H-8 'Evaluation': I 
think we blew it". Han beklagade att han publice
rat en artikel med anonym författare och hade 
mottagit en mängd brev från nöjda H8-ägare, som 
menade att kritiken i hög grad var obefogad . 

Hur hade då byggsatsen kommit att bedömas så 
kritiskt? RT frågade Heathkit vid ett besök vid 
fabriken i Michigan för en tid sedan. Det visade 
sig, att man innan lanseringen låtit ett antal perso
ner bygga en förserie. Eftersom det var fråga om 
icke färdigutvecklade prototyper skulle så en 
mängd modifieringar till innan produkten släpp
tes . Försöksbyggarna skulle göra sina byggen i 
största hemlighet och rapportera direkt till Heath
kit. Sa skedde inte. En av vyggarna lät i stället pub
licera sina synpunkter och debatten var igång i full 
skala i USA på felaktiga premisser. 

I DDJ publicerades senare bl a en insändare som 
ironiskt kommenterade det kritiska inlägget: "HB 
mäs te vara den värsta 8080 A mikrodator som 
släppt s ut pä marknaden. Min, som f n har 24 k 
ord minne, gär korrekt från tillslag! Ingen respek
tabel hemdator borde göra det. Den hade även 
fräckheten att fungera direkt efter det att den blivit 
färdigbyggd! Vad skall alla hempulare göra med 
ett -,ystem som verkligen fungerar?" 

Steg för steg bevisar insändare, mr Craig A Pe
arce, felaktigheterna i de kritiska angreppen. Det 
finns dock diskussionspunkter, skall påpekas! H8-
datorn är säregen i många avseenden: 
- Den följer inte S- IOO-buss-standar, utan har en 
helt egen buss. 
- Korten är lutade bakåt för att ge minskad appa
rathöjd . De är fixerade med en plåt vinkel. Moder
kortet som sitter på apparatens sida har hankon-

tak ter. 
- In- och utmatning via frontpanelen i oktal kod 
för data . "Split octal" för adresser. 
- Högtalare för att indikera om datorn tar min
nesinnehåll , data från band, osv. 

Den mest iögonenfa ll ande egenskapen är att da
torn inte har S-IOO-buss. H ur stor betydelse har 
detta? Det innebär, att tillgången på "piratkort" 
är begränsad (Godboul har ett 12 k minneskort 
och Celet ro n ett kort för virförbindningar att göra 
egna konstruktioner på, jämte ett förlängningskort 
för service). Å andra sidan har bussen ett antal 
brister i form av störningar mellan ledarna (som 
kan elimineras med avslutningsresistanser och 
skärmar mellan ledarna) och många ledningar p g 
a att bussen inte är dubbelriktad. Bussen är inte 
standardiserad utan har kommit fram som en inof
ficiell standaret- Därför existerar olika uppfattnin
gar om vad vissa ledningar skall användas till. 

I praktiken kan detta betyda att somliga kret 
skort inte kan arbeta tillsammans med andra. Bäst 
är att arbeta med kort av samma fabrikat, men då 
är vi ju i samma sits som gäller i Heathkit H8 . Den 
orsak Heathkit pekar på är att kontakterna är billi
gare, eftersom man inte behöver ytbehandla dc 
kontakter som korten i S-IOO-bussen bildar mcd 
sitt ledningsmönstcr. Man säger att kontakterna i 
H8 är av högre kvalitet (A MP), men å andra ,idan 
sitter hankontakter i moderkortet bä som i 
SWTP c), vilket gör att det finns risk för att man 
kortsluter med mätproben vid service. 

Att korten är lutade bakåt gcr inte bara en lägre 
höjd hos apparaten. Man få r de,sutom bättre at 
kom lighet vid service och intrimning. Det kort ~011l 
ska ll undersökas placera~ längst bak i raden och 
obehöriga minneskort o d yl plocka, ut. Åtkomlig
heten är god, och därför skall man inte behöva nå
got förlängningskort . Ett sådant tillverkas ju inte 
heller av Heathkit just med denna motivering. men 
vad händer om ett fel bara yttrar sig när apparaten 
ä r fullbestyckad med kort? 

Kretskorten är fixerade med en plat bygel som 
skruvas fast i varje kort. Dessutom är kortcn 
fastskruvade i apparat lådans botten . Att byta kort 
är därför inte så enkel! men, å andra sidan, hur 
ofta gör man det? När datorn är färdig ~kruvar nog 
de nesta på locket och datorn blir förvandlad till 
en "svart låda" som exekverar program. Fördelcn 
med arrangemanget är att korten blir swdigt fixc
rade och dessutom får spänningsstabilisatorerna 
på varje kort lite extra kylning . 

Valet av den oktala koden i ,tället för hexadeci
mal kod ger både för- och nackdelar. Omvandlin
gen från decimalkod till hex- eller ektalkod är gan
ska enkel , och vilken av dessa man väljer kan vara 
en smaksak. Det är även lätt att tänka om, om man 
redan lärt sig någon av dessa . (Läs mer om tabys
tem i RT 1977 nr 9.) - I professionella datorer an
vänds oftast oktalkod och att det talsystemet kom 
att användas i H8 har nog mycket att göra med att 
sto rasystern HII , vars processor LSI-II, ,om ju 
härstammar från Digital Equipment, har all prog
ramvara i oktal kod. 

Att adresseringen sker med split octal är en nöd
vändighet, eftersom adresserna matas in i form av 
8 + 8 bitar när de läggs i minnet. Tre binära bitar 
motsvarar en oktal siffra, men för att få detta att 
gå jämnt ut i å tta bitar får vi dela upp dem i 
2 + 3 + 3 bitar och likadant för de ytterligare 8 bi
tarna . Det högsta tal som då kan representeras är 
377 377 . I hexkod hade detta representerats av FF 
FF, vilket är betydligt enklare att omvandla från 
ett decimalt tal! Ett program i Basic för omvand
ling från decimal- till "split octal"-kod presenteras 
i nästa avsnitt av artikeln. 

Den inbyggda högtalaren är lika ovanlig som an
vändbar i sammanhanget. Den avger toner med tre 
olika varaktigheter för indikering av olika händel 
ser. Om ett minne t ex vägrar att ta emot da~a,. pi
per högtalaren ilsket liksom då inmatningen från 
kassettbandspelaren trasslar, man får vidare korta 
pip vid korrekt inmatning. 

I ett kommande avsnitt skall vi kommentera ne
ra fakta och rön om datorsystemet jämte program
varan sedan vi haft RT-datorn i bruk en tid . • 

G Loch B H 
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Mikrodatorn i praktiken 

o Mikrodatorn lämpar sig 
väl att använda i reglersys
tem. Hur man anpassar den 
till omvärlden, hämtar data 
och driver t ex servmotorer, 
~isar föreliggande artikel. 
O Ett verkligt bra exempel 

är kontrollen av den X- y 
skrivare som visas i bild. Nå
gon detaljerad beskrivning 
av denna avser vi ej att publi
cera. A rtikeln får i stället ses 
som en idebeskrivning, där 
läsaren kan finna tips som 
vägledning för sina speciella 
tillämpningar. 

Fi/( . f. /lär är 1'11 exempel på hur man kan Hyra lI'å 
ste/(motorer för all åstadkomma en x- y skril'a
re. f apparat lådan till l'änS/er på bilden finnJ steX
motorns dril'krelJar .Iom beJkril's i texten . 

•• Artikeln vänder sig till mikrodatoranvändare 
som ä r intresserade av att själva bygga kringutru st· 
ning för mätning Odl styrning, De krctsar som bc· 
skrivs kan användas för att mäta libpänning och 
för att styra stcgmotorcr. En sadan kringutrust· 
ning erbjuder o lik a systcmtill ämpninga r som sty r· 
nin~' av regulatorcr, skri vare mcd motordri vcn 
pcn~la , lägesrnätning, robotar o s v med tillhöran· 
dc intrcssanta programmcringsproblcm. 

Artikcln innehaller inga komplctta program förs· 
lag, efte rsom detta vore att ta halva nöjet från 
mikrodatorentusiasten, Däremot har nagra prog· 
rammeringstips rör mikrodatorn 8080 medtagit s, 

En enkel AD
omvandlare 

Fig. I visar kopplingen till en AD·omvandlare 
so m i sin enkelhet ger tillräcklig noggrannhet för 
många ti ll ämpningar. K'retsen utnyttjar två dubbla 
operat ionsförstärkare, där OP I och OP2 är kopp
lade so m t riangelgenerator och OP3 som en sum
merande swi tch med hög känslighet (liten hyste
res). OP4 används som förstärkare av inkomman
de mätspänning. Utsignalen är ett pulsförhå llande 
som va rierar linjärt med mät signalen , har konstant 
frekven s, positiv polaritet och en amplitud som 
passar mikrodatorn s inportar. Den angivna kom
ponentvä rdena ger kopplingen pulsförhållandet O 
fIJo vid - 2,5 V och 100 fIJo vid + 2,5 V mätspän
ning , Önskas högre känslighet, ökas motståndet R f 
och/ eller minskas Rs. En fördel med denna typ av 
AD-omvandlare är att den endast tar en av mikro
datorns ingångsportar i anspråk. 

Styrning 
av stegmotorer 

Stegmotorn anses ju vara specie llt lämplig att 
användas i sammanhang som dessa, Anledningen 
är att den styrs med pulser och att dess utgående 
axel vrider sig ett visst antal vinkelgrader för varje 
puls. 

Den stegrnotor som används tillsammans med 
beskriven styrkrets är en bipolär motor. Uttrycket 

Av LARS ERIK JANSSON 
Författaren är verksam vid 
Billman-Regulator AB 
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Reglertillämpningar för mikrodatorer: 

Styra synkronmotorer, 
inhämta mätdata 

47k 

39k 

I n O---=f---4--! 
100k 

100k 

+12V 

1M 

S10k 

XO 

0"'1. 
-12V 

X1 

100k 

1M 

" bipolär" anger att varje motorhalva endast har 
en bindning vars ström reverseras (ändrar riktning) 
vid pulsskift. 

Fig. 2 visar drivkret sens principschema, Den 
dubbla op-fÖrstärkaren LM 378 ger vid ± 12 V 
matningsspänning lämplig driveffekt. Motorns två 
lindningar matas direkt från förstärkarutgångarna 

100k 

10M 

100k 

5t.gmotor 

o 

10M 

/-ix. l. Schema jär a!/alox/ di
gitalol1ll 'andlaren. Förstär
karna OPf och Ol'ljimxerar 
,om en trianxell'å/(xenerator. 
OP.i är en 'I/lnmerande 
.\I";tch med Iilen hY.ftere,. 
OP4 är en jär.ltärkare I'an 
förstärknin/( kan öka.! /(enom 
all man mimkar H,' och ökar 
Hf Ut!>i/(nalen från Ol'.i /(er 
med an/(iI'na komponef1ler en 
frekl'em al' c:a 50 H~. /Je.u 
fllIl,förhållande I'arierar mel
lan O och 100 % I'id en inJiX
!lal al' -1,5 till + 1,5. 

f i~. 3. /Jril 'kretsarna för resp. 
motor. J)en dubbla operati
(/ lI.\förJtärkaren LM 378 dri
I er JtegmotornJ båda lin d
!lin/(ar direkt. fn spänningarna 
pa XO och X f tas direkt från 
mikrodatorns Ulp ortar. De 
.Ikall gå höga med en 
ordningsföljd som bestäms al' 
önskad rotationsriktning. 

på sådant sätt, att då förstärkaringången är hög får 
motorlindningen positiv ström och då ingången är 
låg, blir strömmen genom lindningen negativ, 

Drivkr'et sens anslutning "O" kopplas till mikro
datorns nona och anslutningarna" XO" och" X l " 
till två av mikrodatorns utgångar. Dessa utgångar ..... 
skall genom lämplig programmering av mikroda-..... 
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Välkommen till Skandinaviens största hi-fi
video-mässa! Här finns nästan hela utbudet av 
hifi, bilradio och video på den svenska 
marknaden. -

Ljud. Du lyssnar på de flesta hifi-anlägg
ningarna iljudrum, så lika Din hemmiljö som 
möjligt. Varje dag ges konserter från klassiskt till 
pop. Minikurs i ljud ger Dig grunderna i stereo
hifi. Hifi-handboken och SHFI:s nya testskiva 
kommer ut lagom till Mässan och kan köpas där. 

Bilradio. Bilradiokassettspelare, högtalare och 
tillbehör för musik i bilen har-en särskild utställ
ning. Radiostörning i bil, trafikradio och stöld
skydd är en del av det, som Du får veta mer om 
här. 

Video, text-TV, datavision, satellit-TV. De 
nya videokassettspelarna och hemvideo i övrigt 
t.ex. TV-spel får Du se här. Sveriges Radio visar 
text-TV och Televerket datavision (viewdata). 
Vi visar också hur satellit-TV fungerar tekniskt. 

För Dig som vill veta mer om ljud och video 
finns varje dag en expertpanel, som lämnar 
opartiska svar på Dina frågor. Går Du i köp
tankar - kom och se, prova och lyssna på 
praktiskt taget allt i branschen. 

Arrangörer: HiFi Institutet - SHFI, Sveriges 
Radioleverantörer-S R L, B il rad ioinstitutet, 
Stockholmsmässan. 

ÖPPET: 
Vard 12-20, lör/sön 10-18. 

ENTRE: 
Vuxna 12 kr. Barn 7-16 år och pensionärer 5:-. 

MÄSSAN-Ä LVSJÖ , STOCKHOLM 

, 



KENWOOD 
-det är 

tonkvaliteten SOUl 
gör skillnaden 

Välj ut två HiFi-anläggningar med samma uteffekt , 
samma distorsionsvärden, samma signalbrusavstånd. 
Lyssna på dem och jämför. Skillnaden kan vara 
kolossal. 
Det räcker alltså inte med att titta på antalet watt och 
på de andra specifikationerna. Det finns ytterligare 
en dimension i ljudåtergivningen. Vi kallar den för 
tonkvalitet. 
Naturligtvis har en Kenwood-förstärkare en rimligt 
hög uteffekt, en Kenwood-tuner en bra FM-känslighet, 
en Kenwood-skivspelare ett lågt svaj, en Kenwood
bandspelare ett stort frekvensområde . 
Men det är inte allt. En HiFi-produkt från Kenwood 
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är konstruerad med tanke på tonkvalitet. 
Och tonkvalitet, det är den där odefinierbara, sköna 
känslan av att musiken låter riktig, det är tillfredsstäl· 
lelsen av att kunna lyssna och njuta utan att bli lyss
ningstrött. 
Det finns inget mätinstrument som i siffror kan 
berätta om vad tonkvalitet är. Tonkvalitet är något 
man måste lyssna sig till. 
Men bakom tonkvaliteten hos en Kenwood-anlägg
ning ligger år av forskning och tekniskt utvecklings
arbete som resulterat i en rad viktiga upptäckter och 
uppfinningar. 
Kenwood-teknik, det är teknik för tonkvalitetens skull 

311E 
Dubbla nätdelai 
- minimal 
överhörningsdistorsion 

Ett kraftigt trumanslag i dej 
ena kanalen kan i en konven 
tionell förstärkare ge en stÖt 
signal i den andra kanalen. StÖt 
signalen förekommer inte vi( 
konstanta signaler och därfö 
var fenomenet länge okänt -
ända till dess att Kenwood 
tekniker upptäckte distorsiom 
typen och fann lösningen p: 
problemet. Den dynamisk 
överhörningen orsakas av at 
matningsspänningen ändras d; 
en kraftig transient uppträde 
i en av kanalerna. Därför in 
förde Kenwood dubbla nät 
delar, ett separat och oberoen 
de nätaggregat för varje kanal 
Det var fråga om tonkvalitet 



- ingen fasvridning 

Bara en DC-förstärkare kan återge de energirika, låg
frekventa ljuden i ett krävande programmaterial med 
bibehållen tonkvalitet. Därför började Kenwood att 
arbeta med DC-förstärkare för flera år sedan. Fördelen 
är att den återger låga frekvenser ner till likspänning 
utan fasvridning. Vågformen hos den utgående signa
len blir identisk med vågformen hos den ingående. 
Och ljudåtergivningen får stabilitet och kraft. Det är 
för tonkvalitetens skull som Kenwood använder sig av 
DC-förstärkare. 

/ 
S OCEN W OOO 

C) 0 -
~ ~ . 

c C 

~ - för bättre inspelningskvalitet 
DUBBELHUVUD 
På de flesta kassettbandspelare finns ett kombinerat 
tonhuvud för inspelning och avspelning. Det kan man 
också nöja sig med om man inte ställer höga krav på 
sin bandspelare. Vill man däremot ha en god tonkva
litet bör man välja en bandspelare med separata ton
huvuden. Kenwood har konstruerat ett dubbelhuvud 
som består av ett separat inspelningshuvud och ett 
separat avspelningshuvud, sammanbyggda till en enhet. 
Kenwood har konstruerat dubbelhuvudet för tonkva
litetens skull. 

(ljZ;j!J -att ingen tänkt på det tidigare! 

En stereoreceiver av det konventionella slåget innehål
ler en mängd kopplingstrådar som påverkar tonkvali
teten negativt - det gäller ju att pressa in alla tuner
och förstärkarekomponenter i ett begränsat utrymme. 
Kenwoods konstruktörer gjorde en stereoreceiver på 
ett helt nytt sätt. De placerade en separat tunerdel 
och en separat förstärkardel under samma huv. De an
vände tryckta grafitmotstånd , pressade direkt på krets
kortet och kunde därigenom eliminera ledningsdrag
ningen till ett minimum. Resultatet blev en stereore
ceiver med samma fina prestanda som en separat tuner 
och en separat förstärkare . Och med tonkvalitet. 
För hos Kenwood är det alltid tonkvaliteten som är 
viktigast. 

DI=r _ för jämn och svajfri gång 

Kenwood har utvecklat en ny motor för direktdrift. 
Det är en 20-polig, servokontrollerad DC-motor med 
högt vridmoment. Anledningen till att Kenwoods tek
niker la ner arbete på en motor var givetvis att de ville 
höja tonkvaliteten. Det är alltid fråga om tonkvalitet 
hos Kenwood. 

1lllllor(O - det är inte trä 

En skivspelare utsätts för vibrationer av olika slag. 
Problemet vid all skivspelartillverkning är att hitta ett 
material som är så motståndskraftigt mot vibrationer 
att tonkvaliteten inte blir lidande. Kenwoods tekniker 
fann att trä är bra i och för sig, men att det inte är 
tillräckligt bra om kraven ställs högt. Därför u tveckla
de de ett nytt material, ARCB, med mycket goda vib
rationsdämpande egenskaper. Av ARCB tillverkas 
skivspelarens innerchassi eller hölje. Kenwood vill 
inte göra avkall på tonkvaliteten och använda trä eller 
något annat material i de exklusiva skivspelarna. 

~~!~rat:v:~9s 
BiR Stereo 
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Tabell l 
Slegmolorns lekniska dala 
Matningsspänning 12 V 
Ström 50 mA 
Varvtal 250/ min vid 50 Hl 
Rotationsräkning 
Start moment 
Omgivningstemperat ur 
Kugghjul 

XO 

X1 

XO 

X1 

Modul 
Kuggantal 

reversibel 
ea 25 pem 
- JO till 70° C 

0,3 
10 

I I I I I I I I I I I I I 

} 

Medurs 
rotation 

} 

Moturs 
rotat ion 

I i,Z: . -I. /'u /HIIlIt:,rt lllllllt' ( 'I\tlr Itl\/at:t'IIf1 101 1I11 'eI · 

n " I ' III oIlIn 111o/lIrrll(1I1;1I1l. 

Tabell 2 
Adress 

0100 
0102 
0104 
0106 
0108 
OIOA 
OIOD 
OlOF 
0111 
0114 
0 11 5 
0118 
OllA 
ol lC 

0 130 
0132 
0 133 
0 136 

Mnemonie 

MVl A99 
OUT03 
MVIC 
IN 02 
AN I OI 
JNZOI06 
In 02 
ANIOI 
JZO IOD 
INR C 
CALLO l 30 
IN 02 
AN IOI 
JNZ 0114 

MVI H 03 
DC RH 
JNZ 
RET 

Anolog Idigitol
omvandlar! 

Drivkretsor Stegmotorer 

Y-s ignol 

X-signol 

Ut på : 
BO 

B1 

B2 

B3 

Hexa -
dec imal 
Iolföljd 

Mikrodatorn i praktiken 
Objeklkod KommenIar: 

3E 99 } Säll stat us 1I0-krets 
D3 03 
OE 00 Nollställ C-regi5lrel 
DB 02 } oj Känn av port C pos O E6 01 
C2 06 Vanta Iii" ponen ar lag 
DB 02 } oj J..: änn av port C pos O 
E6 01 
CA OD Vänla Iii" porten ar hög 
OC Öka regi'lcr C mcd I 
CD 30 01] V~lIl1a 

DB 02 } J..: ä n n av port C pos O E6 01 
C2 14 0 1 Upprcpa OIU portcn är hög 

(SlIbrulin) 
26 03 } C,II· ;,,,,," k,;""", 
25 

01 ] 
o\an hoppar lill 

C2 32 dcnna tidfördröjning 
C9 

t id 

} Ho'" H. 
roterar medurs 

} Ho., H, 
roterar moturs 

00 07 02 08 I 00 I 07 I 02 I 
l/g. 5. 1,1/ .· I/)-o /l/l ·/II/,I/" rl' o .. h 11"11 drid,l"I'/lIlr /I/('d \/I'glllolor,.,. "ofll/I"dl' lil/ 
1'11 mikrodalor .. \):lil'l är al/ proxraml11era lIIikrodalOrtI .Ia, al/ .1)".1/1'1111'1 kan 
alll·ända.1 .\0111 en dixila! X - Y Jkrimre. 

l/g. I, .. \0/1/ I.'xl.'/l/flt'I .. i.\l1I hl/r dl.'/I fIIl}o!jd,o/l/ I.ran !)(III/fl0rl /J for (/1I/1/(J/or 
MX .Ikal/ rOIera medllr.1 och mOlOr '11)' mOlllr.l. 

lorn ga höga (ge ellor) mcd en ordni ngsföljd ,om 
be,tams av önskad rolaliomriklning och mcd en 
frckvcns 'om inle gör, för hög mcd hänwn till 'Ieg
motorns maximala varvIa I. Anlalel CIIOf bcsl~im

mcr hur manga vinkclgradcr som mOlorascln vri 
der sig. 

Dcn pulsföljd som krä\'s pa drivkre"cns ingan
gar XO och X I framgar a\1ix. J. 

Som ocha framgar av fix. J far 111an medurs ro
lalion da XO li ggcr 1/ 4 period f 01 l' '\1 och moturs 
rotalion da XO ligger 1/ 4 period elll~ .'\ I . 

Ifig. 4 har Iva AD-omvandlare och Iva drivkrcl 
,ar med slegmol o rcr som koppials lill mikroda
torn. Syftet är all programmera mikrodatorn sa, 
all systemct kan användas som en digilai XY
,krivarc , där mälSpänningarna la , in pa AD
omvandlarna 'och mikrodalorn slegar motorerna 
lill motwarande PO,ilioncr. 

Några lips rör 
programmeringen 

Alt göra ett program för dcnna lillampning ä r en 
delikat uppgift, där varje programmerare har ~i n 

personliga uppfaltning om vad som är ett ratio
nellt program. Därför ges här cndast några lips 
som förhoppningsvis kan vara lill nytta för den 
som intc har erfarenhet av denna typ av styrning. 
Programexemplen är skrivna för mikroprocessorn 
8080 och således tillämpliga även på 8085. 

Att mäla pulslängden 
från AD-omvandlaren 

Programmet skall inledas med att sätta slatus på 
I10-kretsen . På 8080 görs detta med två instruktio
ner, MVI A DD oeh OUT DD . DO står för data 
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och dessa tal bc,lämmer vilka portar som blir in 
och utponar re,p adressen lill den 1I0-krc" ;0111 
ingar i lllikrodalor,yslClllel. 

Ur label/2 framgar hur instrukti onen känner av 
inporten CO och mälcr pulslängden fran AO
omvandlarcn. 

Genom att programmet inkrementerar C
registret med en ha<,tighet som be<,tams a\ subruti-

Tabell 3 
Adress Mnell10nic Objeklkod 

0200 MVI A99 3E 99 
0202 OUT03 D3 03 
0204 MVIA 3E 00 
0206 OUTOI D3 01 
0208 CALL 0250 CD 50 
020B MVIA 3E 07 
020D OUTOI 03 01 
020F CALL 0250 CD 50 
0212 MVIA 3E 02 
0214 OUTOI D3 01 
0216 CALL 0250 CD 50 
0219 MVIA 3E 08 
021B OUTOI D3 01 
021D CALL 0250 CD 50 
0220 JMP 0204 C3 04 

(Subrulin) 
0250 MVI D02 16 02 
0252 MVI E FF lE FF 
0254 DCRE ID 
0255 JNZ 0254 C2 54 
0258 DCRD 15 
0259 JNZ C2 52 
025C RET C9 

02 

02 

02 

02 
02 

02 

02 

nem lid fördröjning mater programmet hur lange 
ingangen CO är hög. Rc; ullalcl hamnar i C
regi;trcl som ett lal mellan O och FFH, vil kel belY
der O lill255 decimall. Upplö;ningen pa mälningen 
blir alh sa ma ximah 11255 eller ~O,4 0 '0. 

Att sl~ ra slegmotorn 
med mikrodalorn 

KOIl1/1/el1farer: 

} Sätt status I/ O-krel> 

} Ställer ut 000011101 
pa port B 
Vanta 

} Slaller UI 00000111 
pa POrl B 
Vänta 

} Ställer ut 00000010 
pa port B 
Vänta 

} Ställer ut 00001000 
på port B 
Vänta 
Börja om 

} C,II·;o","k,;o",o "'",, 
hoppar lill denna 
tidfördröjning 



Bästa köp 
Philips Super QuaIity 

enligt facktidningen Hifi & Musik nr 10/1977 

I facktidningen Hifi & Musiks stora kassettest blev 
Philips nya Super Quaiity bästa köp. 

Tidningen skriver: "Tre av kassetterna var i 
särklass bäst .. . De har utmärkt frekvensgång, lågt brus 
och hög känslighet. Skillnaderna mellan dessa band är 
små men på alla punkter leder Philips, som dessutom 
har den bästa mekaniska uppbyggnaden av kassetten:' 

Philips uppfann kompaktkassetten. Philips 
kassetter köps mest och är ensamma om att ha FFS. Det 
är en mekanisk konstruktion som ökar driftsäkerheten. 
Risken för bandtrassel är så gott som obefintlig. Läs mer i 
vår folder "bästa köp" som finns i fackhandeln. 

Pröva den enda kassetten som blev bästa köp 
- pröva Philips Super Quaiity. 

Informationstjänst 10 
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Byggserie för högtalarentusiaster: 

RT -hornet från 1973 
• o • I tya nya versIoner 
Andra mått, element 
Del} 

Efter många påtryckningar presen!.erar RT här två vidareut
vecklingar av RT-hornetfrån 1973. Overgången till 12 " element 
med de fördelar det innebär är den viktigaste förändringen, och 
den har i sin tur lett till omfattande inre ändringar. Det ena hor
net är dessutom förminskat. 

I detta inledande avsnitt ges fördjupad inblick i hur Bo Klas
son och Ulf B Strange arbetade fram det första projektet 1973. 
Erfarenheter av detta diskuteras och beskrivningen av de nya 
hornen inleds. 

Dessutom diskuteras ljudanläggningar i allmänhet samt sido
system och filter för hornen. 
•• Föga anade förf. och RT:s chefredaktör vad 
de ställde till med när de i RT 1973 nr 4 publicerade 
det s k RT-hornet. Det blev - faktiskt - en en
orm reaktion. Flera snickerier hörde av sig och 
meddelade, att man tack vare efterfrågan på tillså
gade träbitar för detta horn slapp genomföra pla
nerad friställning av personal. Högtalarleverantö
rer meddelade utan sorg ebb i sina lager av 10 " 
baselement. Redaktionen fick motta en stor 
mängd brev från nöjda byggare , och några av dem 
kunde även rapportera om egna förbättringar. 
Uppenbarligen byggdes hornet i hela orden, men 
det har även publicerats i Tyskland. Vi har ingen 
aning om hur många som byggt s, men det rör sig, 
försiktigt skattat om tusental s horn . - Brevskör
den uppgick tidvis till hundratalet epistlar i vek can 
- allt från lösa lappar och urri vna blocksidor till 
hela avhandlingar med frågor, förslag och förbätt
ringar. Vi hade tyvärr inga praktiska möjligheter 
att svara alla, i synnerhet som många aldrig behövt 
skriva då de uppenbart läst fel innantill eller tagit 
fel mått ur skisserna. 

Ändå var det inga egentliga nyheter som publice
rades, om man bortser från vissa konstruktionskri
terier och utformningen. Själva hornet konstruera
des och byggdes redan 1959 - 1960 som en alter
nativ lösning till de horn som publicerades i RT i 
slutet av 1 950-talet rSchmacks). Det enda vi gjorde 
då vi reviderade konstruktionen inför publicering 
1973 var att placera högtalarelementet i en sluten 
låda, men detta hade ju Klipsch tillämpat i sin kän
da konstruktion redan 33 år tidigare, och inget sä
ger att just han var först med den detaljen! 

Att detta tillägg innebar en dramatisk förbätt
ring av hornet i flera avseenden råder inget tvivel 
om. Inte va r det heller någon nyhet att bygga ett 
delningsfilter som sammankopplade de båda stere
okanalerna under 300 Hz så att man kunde nöja 
sig med en bashögtalare . .. 

Naturligtvis var det många som avstod från att 
bygga RT-hornet p g a storleken, men att upp- och 
nerskalningar lörekommit vet vi. Det har faktiskt 
byggts ett antal modifikationer i form av jättar 
med 15" element och då blir hornet nästan två me
ter brett och 0,9 m djupt! 

Av BO KLASSON 
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Stående vågor 
skapade problem 

Mycket känsliga öron började efter någon tid 
rapportera att hornet kunde låta hågot "nasalt " 
och man började jaga stående vågor. Flera byggare 
upptäckte den mest kritiska stående vågen, som vi
sade sig uppstå mellan väggen framför och väggen 
bakom högtalarelementet. När det åtgärdats ge
nom brytning av väggen framför och dämpning 
bakom elementet försvann det nasala ljudet (detta 
kan ut föras i efterhand på gamla horn) . I den ver
sion av hornet soh, publicerades i RT:s Bygg Själv 
Ljudteknik 1976 har dessa åtgärder och vissa an
dra som ytterligare eliminerar st ende vågor vidta
gi ts. När sedan Per Elving (RT 1975) publicerade 
sina ingående artiklar om horn och - vilket drog 
massor med folk till RT:s ljudrum på Hör Nu 1975 
- presenterade några nykonstruktioner , gavs yt
terligare fart åt det hornintresse vi återupplivat 
1973. Förf och Strange trodde väl då att vårt horn 
gjort sitt. Men där trodde vi fel. 

Olika horn 
för olika krav 

De båda större av Elvings hornkonst ruktioner 
(70/ 80 och Mk l) uppvisade en rad goda egenska
per (som förf misstänker skulle komma ännu mera 
till si n rätt om de stora ytterväggarna styvades upp 
genom att öppningarna delades in i ett antal celler 
med horisontella skivor). 70/ 80-hornet har dessu
tom nyligen förbättrats av Bjarne Bäckström (RT 
1977 nr Il). 

Till dessa goda egenskaper hör en mycket hög 
användbar övre gränsfrekvens, som i hög grad un
derlättar valet av lösning för nästa frekvensområ
de; hög verkningsgrad, hög effekttålighet genom 
att effekttåligare element kan utnyttjas och som 
följd naturligtvis kapacitet att avge utomordentligt 
höga ljudtryck. Dessutom låter det hela, med 
mellanregister- och sidosystem som tidigare redo
visats i RT, utomordentligt bra. 

Många besökare vid ljudrnässan i Älvsjö (S :t Er
iksmässan) 1975 i RT:s monter menade, att dessa 
system var de bästa högtalare som kunde avlyssnas 
på mässan. - Jfr ovan. 

Vid denna mässa fanns även det ursprungliga T
hornet från 1973 med, men det blev en sparv i tra-

Dn mindre al' de båda horn som nll börjar pr, 
senteras har denna uppbyggnad. Som synes ingli 
en del bitar som inte jogas samman l"inkelrätt pt 
något håll, men Sl"årighnerna med det blir knap 
past oÖI'erstigliga. Noggranna ritningar och byg 
gam'isningar ges i nästa al ·snitt. 

nedansell. Det kunde ju inte, med sitt ansprak!>1i 
10"-element och sina betydligt enklare sido!>y,te 
pressas till samma höga ni'·åer. Trots detta ,ar I 
mänga besökare som konstaterade att det gan 
hornet återgav betydligt lägre freb·enser. 

Under de senaste aren tyck s också intresset I 
det gamla hornet ha ökat. Man har menat , att c 
man~ ska ll utnyttja 70/ 80-hornet till fullo ma 
man ha ett horn för "ardera kanalen, och da I 

anläggningen mycket större plats än ett a,· de ga 
la hornen. 

Delar man vid eller under 300 H z, vilket är ne 
vändigt om man endast "ill ha en bashögta lare, l' 
man ingen glädje av att bashornet är konstruel 
för en övre gränsfrebens upp emot 1 kHz. 

Dessutom tycks allt fler ha kommit till den ur 
fattningen att det gamla hornet faktiskt aterger 
lägsta frebenserna betydligt bättre, d v s har 
lägre nedre gräns frekven s. Det har pästilttS, att ( 
mäste röra sig om mer än en oktav, och den 
oktav villorgelälskare, jämte sådana som är an~ 
lägna om att t ex en symfoniorkesters hela regi!>! 
kan aterges, ytterst ogärna avstå fnin. 

Med sådant smickrande tal övertalades förf !>a 
ta men effekti vt att " damma av" den gamla kon 
ruktionen och göra den mera tidsenlig. Man men 
de nämligen att RT-hornet, trots goda egenskapc 
måste ändra så, att man kunde använda det sto 
utbudet av goda J2"-element. Då skulle man ku 
na fa bättre effekttålighet, högre verkningsgr; 
och större valfrihet vad gäller element. 

Ett ennat önskemål framlades nästan omedl 
bart efter den ursprungliga publiceringen: Nagl 
gärna något, om nöd vändigt, på den nedre grän 
frekvensen, om hornet s ytterrnått kan minsk. 
med så där 20 0J0! 

Förf hade nog ändå avstatt om det inte varit s 
att förut sättningarna för hornet att ingå i goda t, 
talsystem förbättrats. Det sidosystem (och det dc 
ningsfilter som Strange och förf lät beledsaga ho 
net vid publiceringen 1973) kickades ut med ung 
fär samma moral som konfektionsfabrikerna tyd 
tillämpa när de förser sina plagg med knappar: II 
te direkt dåliga, men någon särski ld anst rängnir 
har inte lagts ner. Beprövade komponenter anväl 
des som nöjaktigt anpassats till konstruktionen. 

Aktiva filter 
numera överkomliga 

Förr var det där med delningsfilter myck 
okomplicerat. Man valde kondensatorer oc 
drosslar efter enkla tumregler. Helst höll man s 
till 6 dB per oktav, men hade man råd och vii 
skära mera distinkt, kunde man tillgripa 12 dB e 
lert o m 18. 

Så kom det då fram att filterkonstruktionen il 
galunda är okritiskt. Man kanske borde balanser 
högtalarelementens verkningsgrad, man borde m 
ni mera filtrets dämpning, man måste und vika ir 



dukt iv överhörning, och ve och fasa, man upptäck
te att fasförskjutningar påverkade ljudkvaliteten. 
Förf har dessutom ett högst eget argument mot de
riverande län ka r efter slut steg, som vid nollgenom
gång switchas mellan två transistorer som aldrig 
kan bli fullständigt identi ska vad gä ller förstärk
ning. Studera första, andra och tredje derivatan 
(d v s cffekten av 6, 12 och 18 dB filter) av den lilla 
lutning,ändri ngcn i , igna len vid nollgenomgång 
och ,e vad ,om hä nder (RT 1974 nr 2 sid 60). De 
flesta menar, att transienten i första derivatan och 
,piken i andra- Ol:h tredjederivatan inte hörs, där
för att dcriveringen inte innebär o.\gon energifö
rändring. Men fragan är om den inte hörs åtmins
tone vid laga frck~en,er' För nagra år sedan, när 
övergang,di,tor,ionen i B-,teg var det stora sam
tal>ämnet, nämndc, det ibl a nd a tt det tyc ktes fin
na, ett ,amband mellan högtalarens plus des, del 
ning,filter .. uppbyggnad o<.: h känsligheten för över
gang,di,tor,ion. Kan,ke var det ovanstående feno
;ner~ man hörde? ä r under ,enare t id en cffekt iv 
OlM-slöja hämmar överdri ven matkapplin?, kan 
det jinfwS Yllerligare skäl all se upp! 

A I'en om Ol'anstående resonemang kanske ännu 
illle I'unnit allmänt gehör, kall vi I'äl enas om all 
heräknin?,en och uppbyggnaden al' delningsjilter 
hlil'it alltmera komplicerad och I'etenskapli?" och 
om en jilterkollstruktör idag skall bli tagen på all
I'ar maste han kunna dokumentera ett intimt jör
hallande med en I'älutbyggd datoranläggnin?,. 

A I'en om man i och jör sig kan göra bra del
nin?,sjilter är no?, de jlesta eniga om att ell passil'l 
filter mellan slutste?,et och högtalaren innebär en 
'kr'alitetsjörsämrin?, som man helst I'ill undvika. 
Om inte jörr horde många ja en tankeställare al' 
Göran Finnbergs analy, i RT 1978nr4 sid 70. 

En a\ de för,ta ,om 1973 byggdc RT-hornet o<.:h 
bjöd hcm förf för avly .... ning ,at.,ade fra n början 
pa aktiva filtcr förc ,Iut>tcgen. Avcn o m två ba,
horn ingi<.:k i anläggningen, ma, te nog det imponc
randc ,Iutrc,ultatet ha bcrott på valet av aktiva fil
ter. 

I k\·alifi<.:erade studio,a mmanh a ng har aktiva 
filter använ" längc. För nagra ar ,cdan byggde In
gemar Ohlsson, S tud io I>edbel, en " state o f thc 
an"-anläggnirll! med TIM -fria (,om det da hette) 
,Iur..tcg, t~·~ för-va rje kanal, o<.:h, naturligt vi" akti
\'a filtcr . Avly .... ning av dcnna anläggning gav förf 
den a ndra " kiden " beträffande denna teknik s 
möj ligheter. Men kostnaderna låg ju långt utanför 
vad cnnormalmusikäl,karc kunde tillå ta sig . 

Sa börjadc det röra pa sig. För att underlätta an
vändnirw.cn av RT-hornet och andra djupbasa lst
rare i ,y~tem med gemen,am baskanal presentera
de Lars Miirbäck, U 66 , ,in " Bass-dr ive r" (RT 
1975 nr 10) art ansluta, till den befintliga ste reo
för,tärkarcn, utgångar. (Han var dock inte först. 
I3a, för'>iärkare, avsedda för spccie lla bashögtalare, 
hade publicerat> tidigare.) Här fick man för ca 500 
kr e n fullgångcn produkt som visserligen hade pa,
,il'! dclning,filter för sidosystemen men aktivt för 
ba,kanalcn. De höga effekterna ho, program mate
rialct, med vissa r~servatione r , ligger normalt på 
dc laga frekvcnserna där Bass-drivcrns ingangsim
peda~, ä r sä hög, att belastningen a\ slut steget i 
,tcreoför,tärkaren blir minimal. Därigenom vinner 
man i all eJlkelhe t åtmins tone delvis en av de stora 
fördelarna med aktiva filter: Den nämligen, att 
Ijud , pektrum fördelas pa olika slutsteg och endast 
det berörda slul. teget storknar vid överstyrning, 
medan resten av ljudspektrum förblir oberört. 

Förf har till helt nyligen med stor behållning an
vänt U 66:s Bass-d ri ver i kombination med 
I>ynaco SCA 80Q (RT 1974 nr n, men eftersom 
b~shornet har betydligt högre verkningsgrad än de 
flesta sidosys tem matchar Bass-drivern stereo förs
tärkare med mycket högre utgångseffekter än Dy
nacons blygsamma 2 x 40 W. - Dessutom kan det 
ju vara bra att ha litc reserv för de förödande an
slagstransienterna från vissa högvärdiga pianoin
spelningar. 

På senare tid har de mera exk lusiva apparaterna 
kompletterats med flera pri sbilliga , aktiva del
ningsfilter. Förf använder f n U 66 "Electronic 
Crossover" (RT 1976 nr 12), om vilket tillräck ligt 
skrivits i dessa spalter. Tyvärr är detta filter med 
sina sju slut steg endast tillgängligt som byggsats, 

men de stora möjligheter man har med denna ap
parat för att optimera arbetsförhållandena för var
je högtalarelement i anläggningen utan att samti
digt drabbas av höga kostnader för separata sluts
teg borde väl stimulera någon konkurrent att anta 
utmaningen ? Samtidigt borde U 66 noga överväga 
att leverera filtret färdigt och S-märkt , s att det 
blir tillgängligt för en bredare publik. 

Tillgången till detta kompakta filter med in
byggda , goda s lut steg, och förhoppningen att vi 
skall få se ytterligare sadana prisbilliga lösningar , 
är en av de faktorer ,om gjort det intressant att 
"damma av" RT-hornet. 

Bra sid OS) stem 
f inns nu ' iIlgängliga 

Den andra stimulerande faktorn är tillgangen till 
goda ,ido,ystem för hornet. Den första allvarliga 
al1>trängningen i den riktningen repre,enteras av 
Gunnar Lillieskölds ut,ö kta JBL-kombination 
(RT 1976 nr I), förbättrad genom om kon struk tion 
till ba;reflexsystem av Bjarne Bäckström (RT 1977 
nr 10). Om kraven pa ljudtryck är mycket höga . 
torde denna kombinat ion fort farande vara oöver
träffad, men den är int e billig! En annan, mycket 
exk lu,iv ko mbination ,om förf tyvärr inte haft till
fälle att prova, har hela tiden funnit, tillgänglig. 
Den be,tar i at t kombinera hornet med t va elekt 
ro,tati,ka Quad-högtalare. Da bör man nog hall a 
,ig till aktiva filter, men man kan ju prova med att 
använda U 66:, Ba,,-driver o<.:h ,h unta filtrcn för 
,ido,y;tcmen ,amt utnyttja dcn lägre brytfrehen
,en för ba,kanalen. Möj ligen ,kall man ,änka den 
ytterl igare o<.:h göra filtret mindre brant. 

Re, ultatct blir naturligl\ i, Ijudnivamä.,;igt m)'<.:
kct oba lan,erat , da Quad elektro,taterna de" ha r 
lag ver kning,grad, del, inte talmcr ä n 15 - 25 W , 
berocnde pa när de tillvcrkar.. . Detta problem löser 
man genom att reglera förstärkningen på bas fÖr
stärkaren . Fa ägare, och i synnerhet de, vilka inte 
alltid ma,te ha det absolut ,ena, te, har velat , kilja, 
fran t ex den ,t rakklang de"a högtalare kan för
medla! Svein-Erik BfJrja lyfter i RT 1978 nr 4 med 
rätta aterigen fram den i ramplju,et, men han un
derskattar dera, !lIder. De är nu mer ä n 20 ar gam
la' (Det kan nämnas, att Quad numera har miIna
ders väntetider för ESL-Ieveranserna - det gar en 
formlig väckelsevag över \ärlden i fraga om 
"elektrostatljud" - med rätta') 

En annan intre..sant möjlighet ,o m förf inte hel 
ler haft tillfälle att prova är att kombinera hornet 
med Magneplanar-system, som nog skulle ma väl 
aven komplettering längst ner i basen . Men det 
kanske är att ta i at t an\ ända de största 
Magneplanar-systemen. Möjligen skulle även de 
sto ra underbara S. ax-e lekrrostaterna, som ju bör
bart protesterar vid forten i den lagre regionen. 
Nej , lå t oss komma ner pä jorden, nä rmare be
stämt till Göteborg' 

Göteborg fungerar ju som bekant som en kul
turmagnet (varje debatt pa denna punkt undanbe
des med bestämdhet. Förf kan möjligen ga med pil 
att det kan finnas flera sadana and liga kraftcentra. 
Huru vida dessa skall betec"nas som satelliter far 
bedömas från fall till fall.) 

U 66 i Göteborg arrangerade för någon t id sedan 
(se RT 1978 nr 4), naturligtvis delvi s för att stimu
lera försäljningen av aktiva filter, en panel med det 
bästa marknaden hade att erbjuda av högtalarele
ment för olika frekvensomräden. Besökarna kunde 
själva koppla in de kombinationer de vi lle höra 
och på det sättet så llades agnarna frän vetet. Det 
visade sig, att man i många fall fick vad man beta
lade för, men det fanns flagranta undantag. Vissa 
element i den högre prisklassen måste betraktas 
som skräp eller näst intill , medan relativt billiga 
element kunde uppvisa synnerligen tilltalande 
egenskaper! 

Den gallring av högtalarelement som sålunda ett 
stort antal besökare genomfört har utnyttjats i de 
sidosystem som MUrbäck har redovisat i RT 1978 
nr 4 och 617. Bland dessa system vill förf gärna 
bryta en lans för den kombination som innehåller 
ett diskanthorn och en mellanregisterdome från 
Isophon och två element för det övre basregistret 
(eller lägre mellanregistret, om man så vill) från 
svenska Sinus. Då är det emellertid på sin plats att 

ge något mer av bakgrunden till RT-hornet, och nu 
skall det avslöjas: RT-hornet är ursprungligen ett 
prisdumpingprojekt ! 

Verkliga bakgrunden 
. iIl RT-hornet 

"Dumpingprojekt" ä r kanske ett lite för starkt 
ord, men faktum är, att när Ulf Strange och förf 
åren 1972 - 73 arbetade med ursprungshornet. 
hade vi, so m så många andra, konsta terat att det 
finns en stor, köpstark kundkrets som är beredd att 
lägga ut betydande summor för en högvärdig musi 
kanläggning (och förhoppningsvis kunde det även 
bli några kronor över att köpa musik för). Denna 
ambition hade vi ingen invänd nin g mot. Då mu,i 
ken för oss båda framstår som en av jordeliveb 
,tör,ta tillgångar, upplever vi det ,jälva som natur
ligt att den får-konwmera en , ign ifi kant del av de 
slantar ,om eventuellt ater,tar då mat, bostad 111 fl 
"primärkost nader" tagit sitt efter skatterna. 

Samtidigt kunde vi emcllertid konsta tera, att 
medc1alde;n ho, den kategori ,om kö per kvalitet 
sanläggni nga r , ync, gan,ka läg, varur I'i drog den 
ide ,är, kilt orig inclla , Iut ,a t,en att den 'tora kate
gorin nagot ä ldre nlll,ikäl,kare. ,o111 geno m UI1I1\:I
xande familj fatt en hclt annan för,örj ning,börda 
(tänk bara pa vad jean, o<.: h mjölk ko,tar). helt cn
kelt inte hade rad att köpa den ljudkvalitet man 
,k ulle vilja ha Ol:h ,om man med aren kamke blivit 
ännu mera kompetent an fÖrr att bedöl1Ia. 

Det har inte bliv it bättre ,edan de". Fort fara nde 
är den ungdom '0 111 har mer ellcr mindre välbetal 
da jobb n;en ännu inte hunnit fa nagon betungande 
för,örjning,börda den intn:"anta,te "undkatcgo
rin för manl!a bramdlt'r. Det in bara tl\.'1. at t det i 
dag finn, m:lnga ungdomar - langt nna ä n 1913 . 
tY\'ärr - ,om int\.' "unnat fa det dar johbet som ger 
den "intre"anta" köp"raften eller donomi,ka 
friheten . 

Vi \ iII na dcn "atel!orin ,om el!\.'ntlil!cn inte \'ar 
nöjd l1I \.'d nagol an~I:1I än de \Ia"i,ka, USA
bvggda ,t udio,\·q\.'men för 5000 - 10000 kr paret 
n~e-,; inte hade ;l löj ligheler att offra Iller ;in nagon 
t u,enlapp . Vara amprablo,a försök för Iller än 
renl ar ..,('dan \ i ",ack alt lIlall lItall l\\:.llh:c:rad vcrk 
tygs ut rmtn in g o<.:h utan egentliga labb-re'lIr, \.'r för 
intrimninl! kund\.' fram,tälla ett hill!\ :irtlil!t ba'
ho rn , \ il k-et \'ar den " 'ara biten. Om- inte hl' filltli . 
ga enklar\.' hÖIHalare dö\!. kundl' man lc"ut,"n. 
frän1'>t tack \'a;e fina Philips 9710, Wtt fralmtalla 
\.' nkla , goda ,ido,)'..rem till lagt pri,. 

Alla ,taende väggar i hornet gjorde, 30 cm hoga. 
och lock och botten 60 <.:m breda för att nmlig"'ga
de hyll>ki\ or sku lle kunna anlända,. Dct fan", ,a
lede, tre byggaltcrnati\' att \älja l1Iellan, alltefter 
händighcr: Al! sal!a till bitarna helt ,jä"·. al! "apa 
hyll ,kivor eller atl beställa bitarna fä, dig,agadl'. 

Det vi,ade sig möjligt att b)'gga t () 111 kompletta 
anläggningar för simu lerad 4-kana l för t 1I ,en lap
pen! 

Ett annat skäl att välja horn var den hoga ,erk
ningsgraden. Da kunde man nöja \ig ml'd f()rqar
kare med lägre l'flckt o<.:h ,a ledes till ett I ,II! re pri ,. 

När vi \;r klara för publicering kom -den led\.' 
frestaren. Vi hade nämligen ävcn alternati\ct att 
lansera systemet som en färdig produkt, men då 
hade man nog fatt räkna med att en detalji , t ma~t 
ta ut 8000 - 10000 kr (samtidigt som mcra kost
nader måst läggas pa dcsign). Då hade nog ba,hor
nets storlek begränsat avsä ttningen. 

Vi beslöt därför att fullfölja ursprungstanken att 
publicera systemet sa, att vem som hel st k unde kö
pa komponenter var som helst och bygga det till 
lägsta möjliga kostnad under full frihet. 

Hur det slog fel 
men ändå blev rätt 

Trots att såvä l vi som andra från början under
strukit att bashornet ingalunda är en in vändningsf-
ri lösni ng av bashögtalarproblemet, och trots att 
såväl vårt horn som Elvings senare konstruktioner 
kännetecknas av att de kan byggas billigt, har den 
respons vi fått från läsekretsen genom brev och an-
nan kommuunikation endast handlat om de Ijud
mässiga kvaliteterna - och mÖjligen om hur dessa ....... 
skulle kunna ytterligare förbättras utan hänsyn till "... 
kostnaderna. 
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Vi fick ,åledes erfara all det somvi ville erbjuda 
som ett a lternativ för dem som måste h Ila kostna
derna nere, även kom all accepteras aven mera 
kompromisslös kategori av Ijudentusiaster: Ge
nom att helt enkelt kombinera beprövade principer 
nådde vi således en betydligt större effekt än vi från 
början väntat oss . 

Ut märkt sidosystem 
med Isophon och Sinus 

Mot denna bakgrund kanskc förf: s för stjusning 
över sidosystemet med elem~nt från lsophoD och 
Sinus är lättare all för stå. Jag har haft ell an·tal 3-
och 2- vägs sidosystem hemma för prov·ning , varav 
några inte redov isas i genomgången på annan 
plat" helt enkelt därför att dc må"t und~rkänna s. 

Musiken har varit av manga olika slag. Väld
samt dymaniska symfoniska verk, orgelmusik, 
stråkkvartetter, körer, jazzmusik; alltifrån intima 
duos och trios till storband , högtryck spop , so lo
sang, raga. so logitarr. yo u name it' De utvalda 
'y,t~mcn har i stort klarat sig utan gröv re anmärk
ningar, men det finns et prov som c nlig t min:s mc
ning av,löjar äv cn mycket sma defekter hos högt a
lar,ys tem, Odl det fungerar bara i stereo: 

Lyssna nuga på en b/andad kör. Kan du fä el, 
ljudbild ,a all du kan lokalisera individerna och 
"ammorna i kören·) Kan du se tjejen ,o111 ~11\ isas 
med att sj unga ~n Iii en, liten aning för hogt i ögo
nen·) Vem var det som råkade slå vigselringen mot 
gla,ögonbagen i pianissimot? Står basen, som tog 
ett par glas för mycket i gär kvä ll, stilla hela tiden? 
Är ljudbilden , tabil? Låter kören förkyld? Hörs 
rosterna ansträngda? 

Dessa lyss ningsprov tar inte hänsy n till e ffektt ä
lighet och wrkningsgrad, men annars finns nog 
d~t mesta med av· de egenskaper hos högtalare man 
hrukar diskut~ra som t ex frekven sgång, distorsi
on. fa s riktigh~t, transientåtergivning. 

lsophon-S inus-systemet klarade detta prov på 
~tt lysa nde sätt , kanske bäst av samtliga system 
(v issa klarade det inte alls). Det enda man far offra 
v id detta system i jämförelse med de allra dyraste 
ar förmagan att klara extrema ljudni våe r vid högt 
ryckspop eller verkligl d ynamiska verk för symfo
niorkester. Men vid dessa extrema nivaer mätte vi 
116 dB i för f: s musikrumi Att det skull e vara så 
svart att få fram element för den övre basen förva
nade. Svenska Sinu s är verk igen att gratulera till 
sin fina femtummarei 

Här har vi allt,å ett sidosystem som mot svarar 
myc ket högt ställda krav utan att hamna i den 
högsta pri skla ssen. Dessutom finn s det billigare al
ternativ , som inte kommer så långt efter, och d yra
re för mer extrema krav. Då är det tydligen bara 
det gamla bashornet som inte hänger med längre' 

Men innan vi kommer tillbaka till bashornen 
ka lbke jag fin använda dessa spa lter för ytterligare 
några ,ynpunkter på detta med ljudk valitet i alla 
de" dimensioner? När vi försökte värdesäl/a kvali 
teterna hos de olika sidosystemen fr n U 66 rådde 
inte a lltid fullständig enighet i min sta detalj, även 
om vi oftast var överens. Man kan nämligen inte 
röra sig med begreppet "värde" utan att samtidigt 
definiera "för vem" och " i vilken situation". 

Det ha ndlar allt så om hur du eller jag förnimmer 
ljudet (' ·upplever" på nusvenska) och värderar 
det, och det behöver inte all s vara lika , men ingen 
av oss behöver ha fel. 

Låt oss ta begreppet "ljudbild". Ibland ser man 
en typ a v reklam som går ut på att efte rsom den 
kräsne musikern van Vabra valt vårt Studio Moni
tor Reference System måste det vara bra för dig 
också. Men det är inte alls säkert! Förf. har obser
verat att mu siker ibland sätter sig mitt emellan ste
reohögtalarna när det som kommer ur dem väcker 
intresse' Eller med ryggen mot dem! Varför? Tro
ligen därför att de är vana vid att befinna sig mitt i 
händelsernas cen trum, inte f ramför. Då tappar 
detta med upplösning av ljudbilden sitt intresse, 
och kriterierna för värdering ändras. 

En musiker som sitter i en orkester får en helt 
annan uppfattning om orkesterklangen än lyssna
ren framför. Vissa instrument eller sekt ioner sitter 
han mycket nära, medan avståndet till andra är 
längre. Har han en trumpet riktad mot sig hör han 
den mycket direktare och med ett helt annat frek-
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vensspektrum än om han har den riktad från sig . 
Det kan resultera i att han kan acceptera eller rent 
av föredra klangliga egenskaper, t ex framhävning 
eller undertryckning av vissa register. som en an
nan lyss nare har svårt att tolerera. 

Lägg därtill att han vill ha sitt eget instrument 
återgivet på rätt sätt, och det hör han i regel inte 
själv (projektionsriktningen! 

Värderingen är så ledes relaterad till referensra
mar, som alla är fullt respek lob/a . För många är re
ferensramen eSlraden eller orkeslerdikel, för ännu 
flera konserlhusparkellen, men för de allra flesta 
hög/a/arljud, som man i olika sit ua tioner uppfat
tar det. 

Mera ko ntroversiellt blir det kan ske om man 
ställer fråan vilket syfte ljudanlägg ningen ska ll Ijä
na? Säkert delar majoriteten av läsa rna för!)s upp
fattning , att anläggningens uppgift ä r att möjliggö
ra en musika li sk upplevel se, vi lket sker gellO lll a tt 
den förmedlar en Illusi kali sk händelse. Men för 
må nga är det nog så, att an läggningens uppgift ä r 
att kunna ge en akustisk-Ijudteknisk " kick" , som 
inte nödvänditvis är förankrad i ett komtnärlil!t ur
sprung . Den som vill ha denna kick ma väl h~ full 
rätt att skaffa den . Denna kategori ligger nog vad 
gäller behov ganska nära den ka tego ri som v iII fö r
medla kicken till sin nästa och SO Ill för ändamalet 
behöver en s k imponator. 

En fjärde ka tegori, som oås" Imiste tillerk ä nnas 
mänskliga rättigheter, är den som vill ha musi k, 
me n där musiken int e får bli för påträngande . 

Det finns fl er lättdefinierade kategorier som alla 
talar o m men som man sä ll an nämner i tryck och 
av vilka det finn s delar hos varje individ. 

Lat oss emellertid avbryta här och aterga till den 
första kategorin , som främst vill ha en musi kali s ~ , 
helhetsupplevel se. Dels är gruppen ur förh syn
vinkel den intressantaste, del s bjuder den pa para
doxer. 

Vad är då en musikali sk upple ve lse? Den dag _i 
fullständigt kan analysera det har ,olen gat t ner för 
oss känslomänniskor, men de ut lösande elemcnten 
ärmånga: Intervall, harmoniföljder, rytmer, regist
reringar, dynamiska förlopp tillhör de enklare. l 
detta kan du väva in bet ydelsen av budskap om 
sorg, glädje, indignation eller beslutsamhet som 
förmedlas genom en text eller gellOm a tt du i för
väg vet vad artisten stå r för. Du ka n ocksa inrym
ma förmågan at variera inom eller töja gränserna 
för en tradition eller ett idiom eller att skapa nya 
former. 

Fyll gärna i med mera, mel; hur kommer vi hä
rifrån till värderingskriterier för musikanlägg nin -
gen? >. -, 

Bra fråga . Det råder väl inget t vivel om at t man
ga musikaliska hä ndel ser endast kan förmedlas 
med mycket högklass iga anläggningar. Det gäll er 
särskilt om materialet ä r starkt dynamiskioch krä
ver stort frekvensomfång. Om upplevelsen utlöses 
aven basstämma måste naturligtvis origina let, 
basstämman, kunna å terges . 

Ändå förefaller det hos musi kali ska människor 
ofta föreligga ett omvänt förhå llande mellan kra
ven på perfektion i ljudåtergivningskedjan och 
musikens förmåga att engagera. Jag har ofta be
vi ttnat hur musiker lyssnat på hal vb ra skivo r och 
kommenterat in spelnings kva lit eten , och när man 
sedan lägger på verkligt engagerande musik är det 
inte tal om skivans ut slitna ski ck . Man gö r en 
omedveten priori tering av vad som är väsent ligt i 
det man hör och resten filtreras bort. 

l förlängningen av detta resonemang kan man 
göra mycket intressanta observationer. Jag har 
många gånger besökt musiker och andra musikäl
skare som har en, ofta begränsad , kräset ut vald 
saml ing skivor men en mycket privitiv eller 
föråldrad musikanläggning men inte känner något 
överhängande behov av att göra något åt saken! Är 
du musikanläggningen dålig? Tydligen inte, när 
det gäller att återge det ägaren söker! 

Vad är då musikaliskt acceptabelt när det gä ll er 
defekter i ljudåterg ivningen? Det varierar natur
ligtvis från indiv id till individ._ l och för sig kan 
man väl enas om att svaj kan ruinera varje musi
kuppieveise . Enighet råder också om existensen av 
vad några brukar benämna musikaliskt acceptabel 
distorsion . 

Ovanstående synpunkter och provokationer re
dovisas i syfte a tt få mera fart i dessa spalter på en 
debatt o m vad Ijudätergivningskedjan egentligen 
förmedlar. Säkert finns det många musiker som 
har ytterst värdefu lla syn punkter på detta . Men ef
ter som impedans, Q-värde, delningsfrekvens m m 
är begrepp ,om inte ingår i deras sät t att uppleva 
och ana lysera, avstå r de fran kommunikation. 
Psykologer kan säkert lägga manga percept ionsp
sykologiska eller beteendevetenskapliga syn punk
ter pa ämnet. Säken sku lle debatten och utvecklin

.gen berikas om man finge veta vad det är so m sät
ter dina innersta stränga r i dallring , hur du far dina 
kickar ell er vad du har sva rt atl lolerera. I\~n sa
dan debatt bli öppen och ärlig och ligga niv3n över 
simpla personangrepp, kan man hoppas. 

Det må i dett a samm a nhang kon stateras, a tt det 
vari t en odela t angenäm upplevel se att delta i den 
avslutand~ v·iirde ringen av de sidosys tem SO I11 re
dovisas i RT nr 4 och 6/ 7 i är. Här var det inte tal 
om at t falla tillbaka pa mätresultat och att bekräf
ta dessa gellOm lyssningsprov . Värd~ringen s kedd~ 
helt pa lyssningsbasis. Vi v isste inget o m hur sys te
men mätt~. Vi rakade ibland ut för s itu a ti on~n att 
vi inte kunde yttra oss om systemen därför att d ~n 
musik vi Ivssnade till var allt för ~IH!al!crande. För
st i eft~rh~nd, bl a för att dokumel~tc~·a för sada na 
som inte tror pa nagot annat sprak, togs nagra kur
vor upp. Men nat urligt v is anv änd~s dc äv"C n för at t 
eventu~ lI a dekkt~r sk ull~ kunna analyseras tek
niskt och atgä rdas. Det som int e kan beskrivas i 
tekniska termer kan l11an ju heller inte kont rollerat 
astadkolllma Illed tekniska atgärder . 

Ur d~tta kamke Illan kan dra ut ett litet person
ligt rad: När du vä rderar ell Ijud a nliiggning, sa 
g löm inte att lyssna till goda in spelningar av musik 
so m inte engagerar dig sa l11 ycket. Da kan du lätta
re undvika filtreringar som gör att du inte upptäc
ker defekter so m senare ~an bli min st sag t prövan
de. 
Ofiirändrade målsätlnin!(ar 
för de n~ a hornen 

Även vidareutvecklingen av RT-hornet prägla, 
av enkla överväganden, lyssningsprov och mätnin 
gar i stället för m~ra ingacnde teoretiska a nal yser 
och beräkningar. Den enda ekvation ;om använts 
är den exponentiella utvidgningsfunktionen, SO I11 

lä tt la ter s ig ' ·progral11meras" i t ex förf: s gamla 
TexasSR-5/A. Men man kan arbeta mycket enk la
re . E kva tio nen utm ynnar i t umregeln att en nedre 
gränsfrekvens av JO HL kräver en a r~a fördubbling 

va r sjätt e decimeter. Vill man ha 60 H I., fördu·bb
lar man arean var tredje decimeter. De ursprungli 
ga konstruktiollSmabättningarna var: 

• Lagt pris 
• Möblerbarhet 
• EnkelmonterilH! 
• Hög hallfasthet "Och stabi litet 
• E limin er ing av svängande ytor, särs kilt vid laga 
frekvenser 
• Eliminering a_ resonanser (staende vago r) in 
om arbetsomradet 
• Maximal, effektiv stra lnin gsyta hos hornöpp
IlIngen 
• Frek vensomrade 30 - 300 H z 

För de nykonstruktioller som nu presenteras har 
tillkommit: 
• Anpassning för 12" element 
• Ökad i'l tk o mlighet av elementet 
• Minskade yttermått 

P riset har di skuterat s ovan. De nya hornen är 
inte dyrare att bygga och mall ha r fort farande t ill
gång till lämpliga, pri sbilliga högtalarelement. 

Huru vida vi vid ursprungs konstruktionen kunde 
tillfredsstä lla kravet på möblerbarhet kan natur
ligtvis diskuteras. Visst är det en stor möbel, men 
om man ser den som t ex en förstorad TV-bänk 
med utr ymme även för en armatur, en frukt ska l 
(eller en byst) , vidhåller vi nog att mänga bör kun
na acceptera den. Men det är den resandes ensak, 
och många har inte delat vår uppfattning. Förf har 
därför valt att vid omkonstruktionen utveckla två 
horn, där det större bibehåller ursprungshornet s 
yttermått och ut seende, medan det mindre, som re
dan genom sina mindre yttermått bör vara mera 
lättplaceral , även är lämpligt att ställas på högkant. 

• forts_ fö ljer 



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 ____________________________________ ___ 
RT 8·78 

Adress ____________________________________ __ 
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Musikelektronik 

Från primitiv klangkropp 
till popalderselektronik del 13 
o Den erfarne gitarristen vet helt säkert vad han vill ha och vilka kompromisser han är beredd 
att göra vad gäller instrumentets skick och egenskaper. 
O Nedanstående köpråd riktas därför främst, men inte enbart, till nybörjare . 

•• För ,in TV-kurs har Ulf C Ahslllnd skrivi t 
ett tillägg (Reuter-Reuter), där han förmedlar vissa 
köpråd ,om galler kla sisk gitarr men som har till
ämpning a\ en pa andra gitarrtyper. Låt oss börja 
med att med Ulfs och förlagets tillstand citer dessa 
goda köprad "in extenso": 

"Att valja gitarr kan ofta vara en knivig fråga 
för den bli\ ande gitarrspelaren . "Skall jag köpa 
ett dyrt ill5trument nu i början innan jag vet om 
det lönar ig att försöka spela?" Pa detta finns ba
ra ett ,\·ar. Om du köper ett dåligt instrument för 
en billig penning, finns det tor risk att ju t instru
mentet blir det som hindrar dig fran att lara dig 
,pela. Det finns otaliga exemple på detta . Just i 
början är det viktigt att in strumentet klingar val 
och ar lällhanterligt, så att du inte tror all der är 
dig det är fel på, nar det låter konstigt. 

Om du har problem med att satsa mycket pengar 
pa en gang, bör du undersöka möjligheten att hos 
musikhandlaren hy ra ett bra in strument. 

Det är nämligen klokare all hyra en bra gitarr 
nagra manader för en summa motsvarande priset 
för ett daligt instrument och därmed få tillgång till 
ett imtrument, som ger dig maximal chans att lyc
kas, än att slanga bort pengar på ett instrument, 
,om du ändå måst e byta efter en kon tid . 

Det finns även vissa billibare gitarrer som är ac
cept ab la, men där vågar man ej ge nagra råd, efter
som de måste bedömas från fall till fa ll. Här nedan 
finns några råd och t ips all tänka pa vid gitarr köp, 
som även kan \'ara till glädje för den som vill se 
ö\ er sin gamla gitarr . 

I. Stor eller liten modell bestammes av den spe
lande kroppsstorlek (en mindre gitarr ska ll givet
vis.fortfarande vara ett gOll in st rument) . 

2. Lock ocb ballen skall vara av äkta resonans
trä (av stor vikt för klangen). Kontrollera de upp
gifter 'om ges, eftersom det förekommer vilsele
dande reklam (ett tunt skikt av adelträ kan ibland 
dölja ett kryssfaner, vilket är klart olämpligt. Jäm
för ådringen på in- och utsidan genom ljudhålet). 

3. Halsen skall vara tunn (ca 20 mm vid band I) 
för att va ra greppvänlig . Della innebär i sin tur att 
den måste vara sammanfogad i minst tre längsgå
ende delar för att ej böjas av strängarna stora 
dragkraft (en evvikande konstruktion skall vara 
kvalitet ,mä,sigt genomtänkt). Du kan sikta langs 
halsen och se om den är rak. Halsens bredd inver
kar på avståndet mellan strängarna och bör därför 
anpassas t iII den spelandes handstrolek resp fin
gertjocklek. 

4. Creppbrädan. Kontrollera att det finns en 
greppbräda (som är limmad på gitarrhalsen) och 
att den är gjo rd av ett hårt material (jakarnada el
ler liknande). 

5. Bandstavarna skall inte sticka utanför 
greppbrädan (detta antyder endera sla rv vid byg
gandet eller undermåligt material, som torkat och 
krympt) . Bandstavarna skall ligga i jämnhöjd med 
varandra. Kontrollera med en linjal eller genom all 
sikta längs halsen att ingen bandstav lossnat och 
skj uter upp mer an de övriga (vilket kan förorsaka 
ett dllrr/jud från någon eller några av strängarna). 

6. Mekaniken ska ll vara slitsta rk samt lällvri
den . När du vrider på stämskruvarna, skall alltså 
st rängen reagera omedelbart (m a o inget glapp i 
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mekaniken). Stämskruvarna skall \Tidas at rätt 
håll, d \ S medsol vid uppstämning. 

7 . Sträng/ästet skall vara limmat pa locket. 
Langden på den frisvängande st rängen mellan sa
del och stall är nämligen mycket noggrant uträk
nad. Ändras den, blir tonerna fal ska. 

8. Sadel och stall kall vara av ben eller plast. 
Strängskarorna i sadeln skall \'ara sa ut formade, 
att strängen löper smidigt. Om inte sadel och stall 
är jämnt slipade, kan st rängarna de utom skäras 
av. 

9. Stränghöjden. FÖr att undvika "durrljud" el
ler en för hårdspelad gitarr skall man ha rätt 
str·änghöjd. Den varierar beroende på strängsort. 
För nylonsträngar, medium, gäller ca: 

I mm vid band I 
3 - 4 mm vid band 12, sträng 
5 mm vid band 12, st räng 
En mjuk sträng med tor vibrationsradie krä\ er 

en någo t högre placering över bandet fö r att undvi
ka durr. En hård sträng kan placeras nagot lägre. 
Detta gäller t ex stålsträngar. 

Om strängarna ligger fÖr högt, kan man justera 
detta genom att fila ner skåro rna i sadeln eller fila 
på undersidan av stallet (som ska ll vara löstagbart) 
eller både ock. 

Om strängarna ligger för låg!, skall man lätt 
kunna byta ut antingen sadel eller stall mot en pas
sande storlek. Man kan gärna ha ett stall i reserv', 
eftersom locket av olika anledningar kan höja eller 
sänka sig en aning. 

10. Pröva klailgen för varje enskild ton ö\ er he
la gitarrhalsen . Låt den klinga ut. Lyssna pa jämn
het och tonlängd. Klangen skall vara jämn öer hela 
registret (d v s bas contra högsta diskant) även på 
en billig gitarr. Det får givetvis inte "durra" från 
nagon sträng. 

II. Insidan. Vänd på gitarren och kontrollera 
att den ej innehåller skräp. En antydan om s dant 
slarv kan gälla hela gitarren. Materialet skall vara 
slatt invändigt. Känn med ett finger pa lockets insi
da. Kontrollera om balkarna verkar \älgjorda eller 
om de är slarvigt utförda. Använd en pegel vid 
kontrollen. 

12. Tillverkningsort. Eftersom det finns stora 
olikheter i väderleksförhållanden länder emellan, 
skall gitarren vara anpassad till det klimat som rå
der där den hamnar. Försäkra dig om vilken garan
ti som gäller och dess omfallning." 

Skiljaktiga kriterier 
hos andra gitarrer 

Det mesta av ovanstående gäller alla gitarrtyper 
men c;let finns avvikelser och låt oss börja med hal
S"en. 

FÖrst och främst skall du särskilt när det gäller 
orkester- eller jazzgitarrer med välvt lock , kontrol
lera att halsen sitter rakt. Det kontrollerar du ge
nom att se efter att de yttersta strängarna sitter lika 
långt från greppbrädans kanter och att inte stallet 
har förts åt sidan för att inte skevheten skall synas. 
Det troliga är i så fall att halsen inte är ordentligt 
monterad och att den lossnar efter ett tag. Ä ven 
om den inte gör det är det i alla fall då ligt hant-
verk. . 

l övrigt väljer man hals efter spelkomfon. Jazz-

gitarrer och mass iv a elgitarrer har ibl a nd extremt 
samala halsa r. Detta ame sammanhänga med ett 
s pel~äll där man am änder tummen för att ta \ i"a 
ackord. Da \ iII man ha smal hah och \ älv d 
greppbräda för att .. komma runt ". Däremot behö
\'er inte hal,en vara ,a tunn. Ibland är den lätt tri 
ange lformad. Hal,typen kan ä\ en pa"a för den 
enligt förf :s mening of"y,iologi, ka ,pehtil där man 
spelar med halsen langt ner, ,a att man inte far ner 
handen under hahen. 

Den smala hal sen har ä\ en \ i"a fördelar ' \ id 
ingle St ring-spel. :-!anga anser att man kan spela 

snabbare da. Däremot är den gamka omöjlig för 
fingerspel. 

Spelar man med en i klassis k mening mera kor
rekt hand,tällning vill man ha en tunnare hals, och 
gärna nagot bredare. Vid denna spelsti l är det na
turligt att lära sig att "Iara alla ackord med barreg
repp och det underlättas om greppbrädan är \·älvd. 

Kanske kan man spåra en tendens hos dagens el
gita rrhalsar att närma sig formen hos den klass iska 
gitarrhalsen. Ett exempel pa detta är den nya mo
dellen a\ den svenska Hagström S\\cde . 

Ulf Ähslunds rekommendation att prova \'aren
da ton pa varje sträng kan inte nog understrykas . 
Elgitarrernas langa , slanka hal sar är mycket käns
liga, och ibland händer det att butikspersonalen 
skruvar upp stallet sa att defekter hos hal s och 
bandstavar inte skall märkas. Även om du själv 
spelar med hög "aktion", d \ S höga strängar, bör 
du när du provar en n} gitarr sänka stallet och där
med strängarna till en lag ni\a och kontrollera att 
\'arje ton pa varje sträng klingar utan durr. Om in
te alla toner är rena maste halsen justeras. 

Om akustiska 
orkestergitarrer 

När man väljer en o rkestergi tarr for akustiskt 
komp gäller det att \ eta vad man ar ut e efter. Ofta 
kan man (eller kunde, för just nu ar ju detta en 
mycket 0\ anlig gitarrtyp som dock \ isar tendenser 
att komma tillbaka) i reklamen läsa 0111 " djup bas 
och klingande diskant". Men skall man t ex kom
pa ett storband Illed blasare och fullt komp, har 
man ingen användning a\ den djupa basen . Sadan 
har man en ba ist till. Det enda som hÖrs är den ge
nomtrangande diskanten som kompletterar cym
balerna. Därför har ofta de bästa kompgitarrerna 
för detta ändamål en mycket kraftig och genom
trängande diskant och nästan ingen bas alls . Skall 
man kompa i mindre sammanhang kan man däre
mot behöva ett bredare register , men då kan det 
vara värt att i stället prova en \\esterngitarr, som 
ofta har bättre bas. 

Prova gärna olika strängar pa den akustiska gi
tarren. Det handlar inte bara om grovlek. Plansli 
pade stålsträngar låter på ett helt annat sät t än så
dana som spunnit s med rund tråd. En bronssträng 
kan ta fra m egenskaper ur gitarren som inte kan 
lockas fram med en stålsträng . 

Western-gitarrer 

Western-gitarrer strängas ofta upp med ganska 
tunga strängar, vilket ger stora spänningar i halsen 
och i blocket där halsen fästs i kroppen.Än värre 
blir det om gitarren är 12-strängad. 



Del har visal sig all vissa sådana gilarrer med 
skurvad hals ime håller för påfre'lningarna. Lim 
fogar mellan block el och lockel lo"nar med den 
följden all halsen reser sig och ,avä l ,arg ,om lod 
deformeras. Anledningen har i regel varil all bloc
kel varil så ,mah, all del bara biiviI 4 - 5 mm 
kvar för limfog ulan för ,karan för hahen. Konl 
rollera därför med en ,pegel all blodel uppe vid 
lockel är min;1 10 mm bredare än hal,en pa varde
ra , idan om den. H elsl bör man aven monlera bon 
halsen och komrollera all del inle finn; nagra 
, prick or i hahlägel. -

Del gar all a lgärda denna defekl gcrlOm all lim 
ma ihop ,pridorna och göra en ny Ivärbalk ,om 
fä,l, vid bade 10dcI Od1 blockel, mcn dCI ko,lar 
nagon hundralapp om man inI e kan go ra del ,jäil. 

Tänk även pa all lunga ,kruvanordningar för all 
ju,lcra slallhöjden lar bort diskarl! fran gilarren. 

Konlrollera mikrofoni 
och brum hus pick upen 

Eftersom ell hell kapild ägnals at pick upcr 
finn!. del kamke inle \<1 myckel all lillägga. När du 
köper en e1gilarr bör du konlrollera all pick UPCI 
na later som du vi ll ha dCI (men lank pa all ä'en eI 
gilarren är myckel kamlig för slrang\ale!). Drag 
seda n pa full volym och dämpa sIrängarna och ga 
nära höglalarna. Far du Ijul direkl fran pid Upe'n 
är den mikrofoni,k, och del är inle bra. Mikrofo
nin kan du m en konl rollera genom all med eli 
pleklrum knacka dirc~1 pa pick upen. Ju mindre' 
du hör genom höglalaren, deslo ballrc ar pic~ upen 
fran mi~rofonisynpun~l . Jämför brummel fran 
olika gilarrcr när du närmar dig förslilf~arem nall 
ran,formalor , 

Förf är ange lägen all här la unn en fraea ,o111 
blev bortglömd i av,nillel om pick uper. Man (a 

lar ofla om ",ingle coil" (enkebpole) pick upcr 
(Fender, gam la Gibson m fl) och "double coil" 
(dubblespole) av Iypen humbucking, ,om om de'l 
vorc a nlalel ,polar ,o m avgjorde klangen, Mall 
Iror ofla all man kan fa en humbucking all lala 
,om en Fender S/rUlo('asler genom al I koppla bort 
ena ;polen : Nonsen;! En \ i,>, lilen effekl far man . 
Genom all man min;kar anta let \ an far man cn 
hörbar förbältring a\ di,kalllalCrgi\ ningen, men 
den är ofta marginell. Ski lln adcn mellan des,a ba
da pick up-Iyper ligger \ ad gäller freb emalergi\ 
ningen främ,1 i magnel fällel ' Ul formning, och dCI 
ändrar man il1le genom all koppla bOr! den ena 
spo len . Bilda , polarna pa en humbucking går ju ge
nom samma magnel fäll och del läcker ell myckel 
längre "inlres;eomrade" ö'er ,Irängen an ho, 
"si ngle coil" med ,ämre di , kanl ,o m följd. 

Men del finns CII hell annal Sall all förändra 
egenskaperna hos en humbucking om den har indi 
viduella pobkruvar för \'arje sIräng. Sänk pid 
upen, ,a all den kOnllTICr längre fran sI rängarna 
och säll in längre pols kru\ar. Da koncemreras in
Ire"eomradel kring pol,kruvarna och den far na
gOl ,om närmar sig ,ingle coi!. Men pick upen blir 
någol , \agare, \'ilkel om nöd\ ändigl kan kompen
sera, med en känsligare illgang pa för , lärkarcn (el
ler med en boosler), 

Gibson, humbucking-pick up brukar ha sa langa 
skruvar all de kan , knl\ as upp 6 - 7 mm och da 
,lipper man byra , kruvar. De far nal urligl\ i, inle 
skruvas upp sa längl all man far elI luflgap inne i 
pick upen . 

Man kan na en liknande effekl pa vis,a humbuc
king pick uper genom all la bon polskruvarna, 
(Om pick upen har Iva rader pol. kru\ar, lar man 
bara bon den ena raden.) Da a\ läg,nar man pols
Iycksfunklionen i den berörda spolen som blir näs
lan passiv, Pick upen skall da ligga sa nära ,trän
garna som möjligt. Gör man denna operalion på 
diskampick upen bör den vändas så, all den nu ak
liva spolen ligger närmasl sIaIlet. 

Vid köpel skall du även kOlllrollera all pOlelllio
melrarna är skrapfria (främsl om gilarren är tJe
gagnad) och all du illle får för myckel brum då vo
lymen Slår i mellanläge. Brummel i mellanlägel 
brukar bero på för hög resislans i pOlellliomelern. 
Gibson har gåll ner från 500Iiii 350 kohm, men de 

Oesla a nvänder numera 250 kohm . . Fö rr an vändes 
ofla upp lill I Mohm och då var mellanlägena oan
vändbara, å lmonslO ne om illle anläggningen var 
väl jordad. 

Massiva gi tarrk ro ppar 

Den massiva gilarrens fördelar är ju frihel från 
resonanser, bällre suslain och mindre rundgång
,kämlighel, ju bällre deslO Iyngre gitarren är. 

Köper du begagnal bör du ,e upp så all del inle 
finns nagra sprickor i kroppen där hal sen är infäst. 
Della gä ller särsk ill g il arrer där halsen är fä,1 med 
"k.ru\ar . 

.-' drill I'm II fIlod"II 1'/: I tiO ar /'11 Åopill pli 0ih.1()1I 
L5. /)1'11 hllr rl'a humbuckingpick uper. Monre
ring, inläggningar och mareria!l'al är !örsrklassiga 
och presranda är imponerande. 

Är gitarrer från 
Fjärran östern bra? 

Kan man köpa gilarrer fr a n l ex Japan och dess 
grannländer om man har krav pa kvalileIen? 

från "grannländerna" far man väl meSI enkla
re, men i och för sig ofla prisvärda inslrumelll , 
men i den japanska produklionen finns alla kvali
leler represenlerade, Produklionen i Japan är en
orm . Myckel går pa expon men en färsk Undersök
ning visar all 50 070 av all japanska slUdelller spelar 
gilarr, Kvalilelen pa de bäsla inslrumemen är sa 
hög, all de förnämsIa amerikanska lillverkarna 
verkligen börjaI bli oroliga. Del finns här handg
jorda klassiska mäslarinslrumenl som verkligen 
il1!e Slår de fina le europeiska efler. 

Japanska orkeslergilar rer och massiva elgilarrer 
har i huvudsak varil kopior av amerikanska Gib
son och Fender. Så är del i hög grad fortfarande, 
men de förnämsIa fabrikalen har sedan några år 
börjaI profilera sig med egna modeller. Tidigare 
har Ibanez nämms, och förf är myckel fönjusI i 
I banez A rrisl- se rie, som Ulöver andra goda egen
skaper ofla har en myckel tilltalande lackering. En 
annan, ännu mera påkosIad gilarr i den högsIa 
kvalilelsklassen är Yamaha SG 2000 och dess vari
amer, 

Vi synar en 
japa nsk jazzgita rr 

Musikelektronik 

Förf har lillsammans med Tord Lundgren lillal 
närmare på en japansk k valilelsgilarr och för all 
il1!e onödigIvis favorese ra någol märke har vi ,ah 
en gilarnyp om vänder sig lill en myckeI Iilen kö
parkreIs, Vi har synal Arias kopia av Gibson L 5, 
Aria Pro II, modell PE 180, försedd med Ivå 
humbucking-pick uper, och vi är minsl sagl impo
nerade. (Gib~on L 5 anses av många vara den bä,l" 
jazzgitarr ,om serielillverkas och som enda;1 över
Iräffas iI\ u·Aquislos handgjorda gilarr.) 

Förf har jam fön Arian med den egna Gibson L 
l ,om är en någol mindre dekorerad varianI av L 
5, Mätten stammer precis med undantag av all 
Aria har ell nagol längre huvud och någol Ijockar.: 
hals. Den akll>ella L 7:an har dock e,lreml , la n k 
hal;. 

Monlering, inläggningar och maIeriaivai är för 
slk lassiga, Inläggningarna har defekler av den Iyp 
,om man finner pa Gib,on och ,om inI e kan und
\ ikas vid handarbele. Eli ,lag Irodde vi alllockel 
\ar lamineral, men en kontroll med lampspegd av
slöjade all del var ulfön av homogenl, äkla lonlra, 
,om des; ulom har en lälare och jamnare adring an 
man norm ah finner pa sadana gilarrer. Hahcn 
uppvisa r en läll böjning men ingen vridning, Den 
kunde läl l jU'>lera, med dragslanget1. Tyvärr k\e
re ra, gilarren med 'trängar som är nagol för lalla 
för all göra il1'>lrumenlcl full räll\ isa. Del blc\ be
Iydligl bällre med en Iyngre jaa-s lräng. 

Mekaniken är högkJa"ig och g il a rren har haiiii 
slämningen ovanligl bra när för, a 11\ änl dcn \ id 
spelning. Della lyder även pa all hahen är siahii 
och okänslig för lemperalunaxlingar. Vi kan na 
IUrliglvis inle Yll ra oss om li vs längden pa mckani
~en s och öHiga melalldelars förgyllning. 

För några ar sedan kopierade man milIsIa delalj 
hos de amerikanska originalen, och försökle I (] m 
,kriva märke, nämnel pa huvudel , a all del pa a\ 
sland skulIc kunna fönaxla , med Gibsol1\, Della 
har man aVSlal1 fran pa del akluel la imlrumcnlel. 
Hu\'udel har en anna dekor än Gib,on. 

Den enda förenkling i jämförelse med (jihsoll I. 
5 \'i kunnal hilla be, lar i all !-halem kanler ini e 
har nagra inläggningar Ulan ar laderade mcd \ il 
färg, men della bör vara en förde l om gila rrell k 
\ereras som heiakuslisk gila rr Ulan Pl(~ uper (dell 
heler dil PE 190). Pa L 7 är j-halen ladcrade med 
hrun färg. Fran~ Jahnel m fl har ~rili ,e ral illlagg
ningar i j-halen . De amcs hämma lockels ,> \äng
ningar. 

En annan förenkling ma vara al! sIa Ilet slipah 
för en illlonal ionslinje, \ ilkel kan \ ara en kompro
misslösning för all lillala 'ia\'äl heldragen SOIll 

spunnen G-sträng (3). Förf lyc ker nog al! ,Iallcl 
borde skära, för perfekl ifllonalion med spunncn 
G-sträng, men pa denna gilarnyp där lockel anua 
dämpas a\ pick uperna, kan man myckel \'äl mon
lera elI slä llbart melallslall. Vill man inle kopa 
Ot iginal-Gibson finns del bra japan,ka kopior al! 
lillga. 

Den slörsIa ö\ erra,kningen far man nar man 
kopplar in gitarren i förslärkaren . Pic-~ upema ar 
rena dynamilen. Del gar hell enkell inle all ,pda 
på den hogkänsliga ingangen på forf:> lilla 
Yamaha-förslärkare ulan al! överslyra. Pa den lag
känsliga gick del bällre, och där läl del myckel bra. 
DessulOm kan man Ulan problem använda mellan 
lägen pa gilarrens volym kom roller för al! la ner 
signalslyrkan, 

Hög ulsignal har nalurliglvi, sina fördelar. Man 
får mindre problem med nedslilna pOlenliometrar 
och andra slörningar, Förf länker prova gilarren 
Ulan förförslärkare! 

Vad koslar då kalasel? 3300 - 3400 kronor 
med el! bra elui, För en Gibson L 5 får du bel ala 
del fyrdubbla. Då får du nalurliglvis elI hel! annal 
andrahandsvärde, men om du får en bäl!re br'uks
gilarr ål er lår al! bevisa innan man sel! hur lidens 
land och normal användning påverkar den. Hos en 
gilarr av denna Iyp är del ju inle fråga om någon 
förädling vid åldrandet. 

Förf:s synpunkler på denna gilarr bekräflas av ...... 
den gamle, men fortfarande högsl akluelle jazz- ,... 
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28 ..... Allt mindre forts 
ler er,alla unerb,lutare och fjädrar' 

Kret,ar med polyamid ,om basmaterial kan lö
da, in a\ per,onalutan ,ärski ld utbildning - kret
sar ba .serade pa po lye,tcr e ll e r g lasfiber kraver de
finitivt skoladc manni,kor för ~äker och felfri löd
ning. Am andningen a\ "' apton framhalls ge min
skad kas,at iommangd \ id t il" erk ningen och alltsa 
en lag re IOtalkostnad. 

Ock"i me ka ni,ka ege n,kaper hos polyam idma
teriakt b idrar till all en ny ge nerat ion ka mcrar och 
annan hemekktronik blir fun ktions,äkrare ä n 
forr: Fkxib la kret,ar pa po lya m idbasi, kan böjas, 
linda" \ ikas e ll er t o m SIW' i spira ler ut a n a ll 
krel\inte~r it eten fö rsä m ras. E n mod ern lit cn ka
mera .:rhjuder ock,a en mängd warnae liga "st u
\utr\lIlIlH:n" med \in kla r och böjar dit kretsar 
Illasil' förUggas . (At ko mlighe ten är ell kapitel för 
sig') ral' k "Hl' hög nö tnings- och gc nomskä rnings
ha ll fasthet ka n llI ate ri a l som Ka pt o n anvä ndas i 
tunnare sd tioner (i n rl e rt a let a ndra material -
oc h dar har \ i \ iktsynpunkten igen. Voigtländer 
ha r d ragit nyll a av della i de n nya VSL 3-E. 

Karm'wr - en krii> ande 
maleriallillämpninl(! 

Dl't finns en rad n~a material som lansera" ill
o m Ihg- och r\ mdekktronikell \ ilka \änlar pa all 
kOllIIlla ocksa andra omradell tillgodo, sa ,nan de 
p risllla"igt nar tkn ni\a all de blir allrakti\a för 
de n s k kOllSuml'ntekktroniken. "'allleror är cn 
ganska gi\en li llalllpning för mangahanda ny hcter, 
inte minst pa den grund att kameror ock", för gc
nom\llillsamatörer , t ill följd iI\ \ara ändradc va 
nor, all\ands sa olika i dag mot förr, da pa ,in höjd 
salt\allenstank \ar nagot man fick räkna med ,om 
mi ljo- och materia lfil' nde . I dag maste en ocksa 
priSIlHltkst 35 mm-kaml' ra sta l'mot nastan ark
I iskt klimat (nar \ i \ inter,emötrar), ökenhclla, 
salt\atten och , Iitage a\ fin sand pa 'ommaren (ba
(k hetta OL'il kda stUller " 'ara krav pa slutarfunkti
'"ll'n liksom pa hela den elektri,ka driften a\ syste
llIet) . Dar kallleran förr \'ar cn skyddad familjekle 
nod sOIll langa t ider i st rUck fön arade, i den ,o lida 
"herl'dskapsdskan" a\ gOIl Iiider (tillsammans 

gitar ri,tcn H er b Ellis, ,om övcrgatt fran Gibson 
ES 175 till l'n lätt modifierad (förenklad) vcr,ion 
a\ PI:.' 180. H an notl'rar bl a pick upcrna, höga ut 
signal och tycker det är den bä,ta gitarr han , pelat 
pa' ~kn da far man naturligt vi, inte borbe fran 
donomiska ö\cremkommel .. er mellan Elli, och 
Aria. mcn man kan \ ara ,äkl'r pa att han intc bac
kar upp en dalig gitarr. 

Forf har bara haft tillgang till ett exemplar, 'O,m 
dcssutom inte hunnit aldras , men är denna härliga 
ja/lgitarr representati\ för de japamka produkter
na i sin pri,kla"." för,tar man att de amcrkanska 
t il "erkarna bävar . Chefen för cn av dc mera be
tydnadl' amerikaIlSka gitarnillverkarna har för öv
rigt framhallit att man far t re ganger ,a mycket 
hal,l\ erk mr pengarna i Japan ,om i SA. 

Du kan nog lugnt köpa en japansk gitarr, om du 
inte av spl'cie ll a , käl vill ha ju,t en av de fina,te 
amerikaIlSka eller europeiska. Men du bör därför 
inte glomma att det fin", myckct bra och pri,\ärda 
"enska gitarrer. "'öper du en ,adan , far du ett in
strument ,om intc ubatts för drastiska klimatväx
lingar och därför ger minimala torkning,prob lem, 
du far gott halll\erk och meteriaivai (och du gyn
nar" l'nsk sys>el,i!tt ning). 

Det finm idag "cnsktillverkade kvalitct sinstru
ment för nastan alla krav och behov, och natur ligt
vi, underlattas garanti och ,ervice om lillverkaren 
fir,ns i landet. Den som vill ha tag i gamla, fina in 
strument kan a\en gora fynd bland sven,ka instru
ment. 

Vild hä nder 
när du ha nd lal ? 

I tidskriften GlIilar Players Maga~ine kunde 
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f i.e. 2. f 'fI OI'iln(rrtlfl YPI )(u/l1 ' .\1 3-1' il n loj a r IInlh'r " ll1l'fl l l1<'" ('I "jlm!" WIllI"n il" 1' 1/ 11<:/11111/"/'''1. 
/ I.'xihlll Årt'llllr 11Illrt ''''' ' lI p l/l lfor m .'d 6 /1H1ullni/Jh' l i IIIIPI/J/lI)IJ ~\'/II1/ irl/ilm ( /)"I'onl ' rl lllltlleria l). 

I I ~. ~. II I/r ~ I II' tlc ' ll ,le" il1I11 J" , t'I 'c '/I '" /11 ~ ( II Å Il/lic" alUJ\e I Hl Il "'c'd J... UIIII ' Ullc 'IlIIlJllfll., !.: C' { I "'/ Ull. 

\Iar" dl' n lo-p i nn/Jdt' I( :n i II/illt'n , dar ,ixnuljl lll", illnu na ,/lII/ II/ IIII.!(/rl \. 

med bru k ,anvisningl'n och "gul .. ki\ an"), ar den 
nu alIemaIlS ro\ ml'd allt \'ad dl't innebär a\ ,lag, 
stötar Ol:h pafre,tande kringdängande i arl't om
bruk. 

Sa .. kall det nat urligt \ i, \ ara - del blir Ie\ andl' 
fotografi aven ,ada n akti\ all\andning, kan man 

man nyligen läsa följande tank\arda s~npun kt 
(fritt ö\cr,att ur minnet): "Om handlaren ar arro
gant, oengagerad och enda,t int re.",erad a\ för
tjäll'>ten när du köper din gitarr, , kall du intl' rilkna 
mcd att han är trev ligare att ha att göra med nar du 
kommer t illbaka med problem och C\. \ iII ut nyt tja 
garant in". 

Se u pp m l'd 
sen icc och I(a ra nt ier 

;ytan kan orda mycket om garanti och ,en ice. 
Detta har faktiskt gi\it uppho\ till cn hel \cten
,kap, ,o m vi i Sverige brukar kalla för underhalh
teori eller underhålhlogistik. Vi ,kall inte tränga 
djupt in i detta tema ju,t nu , ula'l nöjer o.,., mcd 
att konstatera, att dCI ar tre faktorer ,om a\gor om 
din utru'tning fungerar när du behö\cr den. 

Det för,ta är tillför litlighetcn . Det gä llcr alltsa 
att utru,tningen fungerar ,a 'törning,fritt .. om 
möjligt. Men det finn, ingen ut rust ning ,om kan 
garanteras fungera fullständigt störning,fritt. 
Ökar man tillför litlighctskra\en, ökar til"erkning
,kostnaden och därmed priset ännu mera. 

Vi far alltsa räkna med att grejorna behö\er ser
\ ice, och då kommer den andra faktorn, under
hallsmässigheten, in i handlingen. Det handlar allt
sa om att utrustningen maste va ra ,a kOll'>trucrad 
och tillverkad att det är lätt at t lokalisera och at
gärda ett fel. 

Men nagon maste göra det, och da kommcr \i in 
pa den tredje faklOrn, underhallssäkerheten. Un
derhållssäkerheten bestäms av i vi lken ut sträckning 
det finns resurser, d v, kompetenta reparatörer 
med god utrustning, rese rvdelar och alla uppgifter 
som behövs för att serva den aktuella apparat en på 

hoppa .. ' Men til"erkarna, ,om till 99 0 '0 bytt u 
t ung pla!. fint stal och tjock frU,t m:hs ing mot tun 
na. billiga pla,ter och di\ ersl' kompo,it materia l 
har all anledning att följa materialfor,kningen 
fram,teg. • 

U~ 

ba,ta 11l0jliga ,ätt. 
En gitarr a\ cnklare slag kan du fa reparerad lit 

\ ar ,om he"!. Är det en l1ll'ra ko mplicerad die 
forfinad gitarr eller en för'tarkare, kan dl't \ ar: 
"arare. Da , kall du ,kalla dig garantier fran för 
,.lijaren eller butiken att dct gar att fa ditt instru 
ment reparerat. 

Dct har nOl! \ i,at ,i~ att man far den hih ta sen i 
(CI1 fran bUI ikcr ~OI11 Ilar C't!lla, l!.oda ~('n iccrc ... ur 
,cr. \tanga glömmer att de ;lIra flesta gitarrer obe 
roende a\ pri .. lage beho\ er en ,i,ta , lut j ustering in 
nan dc salj,! Detta brukar \ara battre utfört on 
butiken hal egen god scnicca\ddning. De"uton 
far du tIJlI,!!en c\ efterjustering "Jabbare oel 
,märtfriall' ( mindre brak) utförd i en ,adan bu 
tik. 

Garanticr ar ett kapitel för ,ig. Garantitiden "l 
rierar fran ett halvar till Ii\\tid för fÖNe iigarl'n 
Det ar ,illjaren ,om ,kriver under garantin, och dl' 
ar ,äljaren ,om är din primärkontakt med til"l'r 
karcn, om inte annat ange,. 

Ett garantifall är alltid en tolkning,fraga och dl 
bör informera dig om hur garalltigi\aren bl' lIka l 
tolka garantifrågor, om du , kallar en dyrare ut 
rustning. 

är du köper skall du köpa fran cn butik ellel 
försäljare '0111 verkligen ,köter om dig och ditt in · 
strument eJler köpet , och ,om, om nödvändigt 
försvarar dina intre",en inför til" erkaren. Du bö, 
alltsa hall a dig till sadna ,0111 redan ,kallat ,ig ctl 
gott rykte i detta a\,cendc, Du kanskc far betale 
nagra kronor mer där , men det kan visa sig vare 
vad SOI11 gjorde din investering meningsfull pa ,ik!. 

• 



Sverig~J!.remiiir: 

Necam datorbaserad mixning 
av mångkanaltagen studiomusik 
o Dagens studioproduktioner av modern bruksmusik, som inriktas på klangligt allt mer raffi
nerade resultat. handlar om ett stadigt ökande antal mångkanaltagningar: Från 8 har vi gått till 
16, som sedan blev 24 och numera är både 32 och 48 kanaler vanliga! 
O - Det behövs ständigt flera spår och alla fylls upp, heter det i branschen. 
O A tt mixa ner ett dy likt disparat program ti1l2-spårsstereo ställer allt högre krav på rent ma
nuella insatser från balansteknikern liksom på snabbheten och minneskapaciteten hos vederbö
rande. Det handlar om en myriad av handgrepp, inställningf!.r; korrigeringar och skarvningar. 
O A tt datortekniken nu börjar användas för att underlätta arbetet och befordra kreativiteten 
är dä,jör logiskt. 
O En svensk installation av det första, fullständiga datorbaserade mixningssystemet är därför 
intressant. R T har besökt Glenstudio, som specialbeställt ett avancerat utförande av det britti
ska Necam och tagit det i drift. 

Fig l , t ."1I nylI komplemenr rill balamreknikerm 
mixningsschema - den darorsrödda auromarmix
ningen, här konk reriserad ar Se,'es ,Vecam
sysrem, ,'ars indikarorpane/ ses i miuen a" der sro
ra 32-kana/border, Knappsarsen ö,wsr på rangem
barder akri!'erar hu ,'ud!unkrionem a 
Mix, From, To och Labe/, Underrasrarurer på "er
kar lagringen, banda,'sökningen i fI 'å rikfllingar, 
ihop!örander a" spår och a,'spe/ningskommando, 
" Group" reglerar utläggningen under hUl'udreg
lama, 

Foto: Förf 

•• - Det ser precis ut som ma bilar korde 
fram och tillbaka , , , 

Med förtjust förundran beskådade el! antal in
bjudna producenter och företrädare för grammo
fonbolag hur reglarna framför teknikern Miehae/ 
Srawroll vid det 32-kanaliga Neve-mixbordet löpte 
fram och tillbaka utan någon hjälp av honom med- , 
an en indikatorpanel annonserade "Locare 14 ro 
18 - PLA Y" Det hela innebar svensk premiär för 
datarnixsystemet Neeam, som än så länge bara har 
en motsvarighet, och platsen för denna automati
ska " mix down" var Glenstudio i Stocksund, som 

har imtallerat en speciah ersion, f o, 
Studion blev med denna installation Sveriges 

första resp Europas åttonde att ta i bruk ecam, 
som kommer från kända ~eve Elec tron ics Interna
tional i England, Glenstudio har ett Neve 
8048-bord för 32 ingångar , 4 ekosänd och 8 ekore
turer och de 125 kvadrameterna studio hyser bl a 
en 24 kanalig Ampex, ett antal överspelningsma
skiner, det mesta av modern bearbetningselektro
nik i form av ekon, digitala fördröjnings ledningar 
etc, Och nu Necam-systemet, som demonstrerades ...... 
aven expert, a merikanen Stawrou , so m närmast ~ 
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kommit från kända Air Studios i London. Han har 
följt systemets utveckling under två år och behär
skar det virtuost. Det kan som sådant ses som den 
logiska fullbordan av mångkanaltekniken inom 
den moderna musikproduktionen och ger en klar 
fingervisning om framtidens arbetssätt i en helt di
gitaliserad process . 

För att ge en rättvisande bakgrund till förekoms
ten av system som Neves, Harrisons, Syncom, 
MC I:s och Automateds. Quad 8 Compumix m fl 
- både befintliga och på väg - borde man börja 
med fråga n: Vad konsti tu terar en bra låt, en hit? 

Är det musiken enbart? Artisterna? Graden av 
reklam och pluggning låten får? 

Alla de här faktorerna inverkar givetvis. Men ef
tersom mycket bevisligen står och faller med före
komsten av ett tilltalande "sound", fokuseras in
tresset också på ljudteknikern. Vad bidrar 
han/ hon då med? Eller, stä llt på sin spets: Kan 
mixning ses som en konstnärlig akti vitet , som ett 
självständigt kreativt arbete? 

Jag lämnar ordet till Sverigegästande mr E A 
Bai/ey från Neve: 

- Det är ställt utom allt tvivel att mannen eller 
kvinnan bakom reglarna i en modern mångkanaIs
tudio är delaktig i den kreativa processen i musi
ken. Den moderna st udioteknikens medel förser 
vederbörande med närmast enorma resurser, och 
användningen av dem begränsas bara av tekni
kerns fantasi och skaparglädje! Det kan förefalla 
egendomligt all i det sammanhanget dra in dator
teknik och automatmixning, eftersom "själlös tek
nik" aldrig får skymma en skapande insats i musi
ken. 

Mängden rutinhandgrepp 
miste avlastas teknikern 

Men det är just de stort utbyggda möjligheterna 
i dag som i olika avseenden gjort hjälpsystern nöd
vändiga, de nu svåröverskådligt många reglagen, 
kontrollerna och inställningarna kräver, precis 
som i ett modernt flygplan , något som avlastar 
teknikern en mängd handgrepp och hjälper honom 

58 RADIO & TELEVISION - NR 8 - 1978 

/ henne - ofta minst åtta, vanligare 16 eller 24 -
granskas med avseende på sitt innehåll. Härvid 
börjar en analys som leder till den rätta 
ekvalisatorinställningen i mixbordet resp den pa
noramainplacering som varje spår bestås som 
grund i det fortskridande ljudbildsbygget. Närma
re förk larat gäller alltså att man justerar signaIin
nehållet i kanalen då det spelas upp, så att avväg
ningen mellan diskant, mellanregi ter och basinne
håll uppfattas som behaglig; ev sker även en rad 
andra frekvensgångs ingrepp och amplitudändrin
gar. Man höjer, sänker och påverkat ljudet områ
desvis med hjälp av mixerbordet s och kringelekt
ronikens hjälp. Pan-inställningen avser den tänkta 
inplaceringen av kanalens innehåll i det totala ste
reoperspektivet - skall ljudet från kanalen i fråga 
höras mest mitt framifrån, från höger eller vänster 
eller panoreras ut likformigt, eller vad? Många 
spår är ju med modern inspelningsteknik tagna i 
mono, och det vi hör i en mångkanaltagning är ju 
ofta monoljudkällor som att minnas skeendet. 

ermixningens teknik gäller ju att överföra mag
netbandkanaler, upp till 48 stycken, till en samlad, 
avvägd musikalisk form på två kanaler som skall 
spelas av i stereo som slutprodukt. På den grund 
gäller det att klargöra, vad som kan hänföras till 
det artistiska skapandets domäner och vad som 
stri kt bör falla på elektronikens område - vad 
som avgörs på känsla och musikali skt omdöme och 
vad som kan anförtros "maskinen", menar han 
och hans företag. 

En i dag vanlig situation för en st udiotekniker är 
att anförtros ett band för bearbetning och nermix
ning; ett som någon annan har spelat in. Då börjar 
man förstås med att lyssna till innehållet. Efter 
några genomkörningar fördjupas bekantskapen, så 
att de olika spårens individ uella innehåll kan ur
skiljas. Teknikern börjar gradvis bygga upp en in
re föreställning om materia let och vad slags möj lig
heter det rymmer, vi lka klanger och uttryck man 
kan avvinna råmateria let. 

Nästa steg blir att varje enskild kanal placerats 
ut i el! "panorama". Men visst har monospåren 

Michael Sta wrou, Air i London, kom till Glensn 
dio som "gästtek nik er "jör att tillsammans med 
studions personal introducera den nya datorbase 
rade misningsproceduren och här ses han slå in d 
rek t vi till datorn under nermixningen al' en koml 
licerad mångkanalinspelning. 

sällskap med också stereotagna ljudbilder: t ex ( 
trumset vill man ofta ha i både mono- och stere 
tappning över skilda spår. 

När ekvalisa tor- och paninställningarna åtmin 
tone gro\'inställt s är det dags för en förberedani 
"statisk" balansering av helheten . Härvid bruk 
både musiker och producenter medverka med sy 
punkter på hur dynami kförändringar och klan 
färgsskiftningar skall gå fram. 

Här citerar jag eve-texten: 
" Dessa åtgärder och korrektionsinställning. 

begränsas givetvis av det oavvisliga faktum a 
ljudteknikern bara har två händer och att det dä 
för blir nödvändigt med upprepade genomkörni 
gar, repetitioner, innan som slut led ett masterbar 
kan framställas där alla önskade ingrepp och just 
ringar sitter perfekt". 

Alltså: Studiteknikern måste lära in musikma t 
rialet. Det kan inte gärna överlämnas till någon al 
parat, också om ett antal hjälpmedel finns för a 
förenkla saken . Vidare krävs av vederbörande a 
han / hon dels utför en väldig mängd varierane 
handgrepp, dels håller dessa i minnet. På de 
punkten har det använda maskineriet generellt VI 

xit utövarna över huvudet; ergonomi (anpassnir 
till människan) och överskådlighet är två gravt fö 
summade områden, där produktionselektronike 
ligger långt från jämförbara system på andra sel 
torer, t ex försvarselektronikens. 

Spontana fö rbättringsideer 
måste kunna snabbutföras! Så har vi den aspek 
ten att massor med bandgenomkörningar blir nöd 
vändiga under proceduren med att repetera spåre 
och fullborda nermixningen; banden startas, Sto~ 
pas, backas ideligen medan kanalerna avsöks. Fö 
att underlätta den saken finns sedan länge elektra 
niska tillsat ser, s k aUlOlokaliseringspanaler son 
undersystem till mixbard och mångkanalbandspe 
lare . Det är dock inte idealiskt, utan en fullt ut 
byggd nermixningsautomatik bör kunna lagra 
minne slart- och SlOppställen tillsammans med ÖV 

riga data, så att t ex "tillbaka till x eller y - el 



order om t ex återgang i avsö kningen av di ka nt 
spåren i stacken - enbart o mfattar ell enda kom
mando, så all teknikern inte skall behöva minnas 
sådant som timing och bandrä kneverk etc. 

Det som talar för automatikhjälp vid nermixnin
gen är också lite mera än blott och bart lagring av 
ett flöde av inställningar. Det bör nämligen också 
gå all b de ändra och fö rbät tra innehållet under 
det a ll inställningarna rekapituleras och della utan 
all man behöver tillgripa ytterligare indikatorer el
ler betjäningsorgan. 

- Det som kallas Updating måste kunna utfö
ras instinktivt! understryker man hos Neve. Allt så: 
De ingi ve lser som kommer för teknikern under 
jobbet med finslipningen av mixen skall gå a ll gen
ast utföra, att skapas spontant i samm a ögonblick 
som tapen rullar. Alla fullbordar inte ell mixjobb 
bit för bit i bestämd ordning, utan en del vi ll prova 
sig fram genom alternativa va rianter och kanske i 
ett senare skede ta upp n gon på nytt. 

Det krävs en människa, och en k unnig och erfa
ren sådan, för at t lyssna fram musiken i det råma
terial som föreligger. Ell väl lämpat system kan 
hjälpa till )T1ed rutinerna bakom nermixningen och 
underlätta uppgiften. Så t ex bör det va ra möjligt 
all dela upp proceduren i korta tidsegement, så a ll 
själva minnesbelastningen inte blir så stor för varje 
avsn itt. Också här finns o lika skolor bland yrkesu
tövarna: En del föredrar at t koncentrera sig på en 
sektion av tapen åt gången, della för all dels inte 
behöva ha så många detaljer i huvudet åt gången, 
dels för all just kunna ägna all uppmärksamhet åt 
detaljerna över det aktuella avsnillet. Hur man än 
föredrar all arbeta blir det alltid kritiskt då en mas
sa lösa bitar skall f1ikas ihop till en helhet - och 
hur kritiskt det är med all få ihop delarna till ett 
artistiskt och o rganisk t helt (inte bara med tanke 
på sådant som skarvaran) - behöver ju inte sär
skilt understrykas. 

Ofta har teknikerna all rälla sig efter en serie 
mycket snabba s k cues, eller moment som tyr he
la det följande skeendet. Det kan exempli fieras 
med jobbet all selektera ut en serie vokaldubbnin-

gar. Finns ell hjälpsystem som kan medge frihet 
från "realtid" i en sådan situation, kan dylika pas
sager behandlas långt läll are än eljest. Det gä ller i 
stort - kan man befria teknikern från att belastas 
med varje enskild detalj vid m ngkanalnermixnin
gen, frigörs skapande talang till fördel för resulta
tet. 

Mikrodatorn hjärtat 
i Necam-mixsystemet 

Granskar vi beståndsdelarna i Necam , är hjärt 
punkten den kraftfulla mikroprocessorn - levere
rad till Neve från special företaget Computer Auto
mation Inc i USA; modellen heter Ca/Camp CA ! 
A/pha LS12/ 20 (Ca/Compjinns också i en variant 
för OB-installation). Den arbetar med 16 bitars 
ord längd och accessrymden är utbyggbar till 256 
kbytes internminneskapacitet (adresseringen). 

Svensk agent för della USA-företag är annars 
Scandia Metric i Solna. 

Systemet arbetar så , all inga data som program
meras in når den informationsbärande tapen, som 
alltså hålls fri från alla ovidkommande signa ler om 
och kring mixningen . Alla inställningsdata lagras i 
flexskivor av typ IBM Diskelle. Necam använder 
två skivor samtidigt, där en lagrar alla momentana 
aktiviteter och tjänstgör som "kladdblock" , med
an den andra sk ivan är permanentminnet. Disket
terna är inte större än 45-varvss inglar och en av 
fördelarna med detta är all man obehindrat kan lå
ta skivan följa med mångkanaltapen i dess box, så 
all musik och dataprogram alltid kan följas åt. 

Tidkodgeneratorn har ut formats i enlighet med 
standarden bakom SMPTEredigeringskoden och 
systemet är a llt så kompatibelt med t ex YTR och 
film. Digitalkoden, som är länken mellan den mu
sikinformation som ska ll behandlas och alla i sys
temet inprogrammerade kommandon, registreras 
över et! av spåren i mångkanalbandet. Koden letar 
rätt på godtyckligt ställe i tapen och identifierar det 
med en 8-siffrig kod som utläser timmar, minuter, 
sekunder och rutor/ avsnitt. - Ell verifierande 
program ingår, så all alla drop outs, skarvar och 

ledartapeiängder kan tolereras utan hinder. 
En anpassningsenhet länkar datorn till kontroll 

bordet och likaså bandspelaren och datorn : Två 
kretskort är tillräckligt för detta. 

I själva kontrollbordet ligger försänkt del s ma
növerenheten med sin panel av tangenter, dels in
dikatorn eller "skärmen" , som talar om vad slags 
kommunikation som är aktuell. Displayenheten är 
en 32-teckens alfanumerisk enhet , se foto. 

Systemet kan arbeta vid varje hastighet vid vi l
ken SMPTE-koden kan utläsas. Har man mycket 
snabba hållpunkter att arbeta efter går det all köra 
bandet med halvfart eller t o m med 25 % av no
minell hastighet. Då man ställer maskin och sys tem 
i läge avspelning, utlöses de lagrade kommandona 
i räll följd . 

Märkning - för att undvika identifieringar med 
8 siffror på band ställena man vill återvända till, 
svarar datorn med en särskild märkning vid va lda 
utsnill då ma n trycker ned tangenlen Labels. Da
torn numrerar då tidkodmärkningen som blir ak
tuell, och som mest har teknikern all hålla reda på 
tre siffror (999 märkställen är maximum). 

Tidkod och si ffermarkeringar ingår i bandloka
torns automatik i Necam. Lokalise ringskretsa rna 
omfallar en avancerad tillämpning, som både eli
minerar all tapen körs i kontakt med tonhuvudena 
under snabbspolning och som kalkylerar fram 
skillnaderna hos olika bandspelare till följd av ba
ra delvi s packade bandspolar eller vid användning 
av olika diametrar och således ojämn belastning. 
- Programmet är på visst säll adaptivt, då datorn 
bokstavligen lär in använd maskinkarakteristik 
och fortskridande förbällrar sill verkningssäll över 
ett antal va rv eller genomkörningar. Man kan allt
så använda ell varierat antal bandspelare utan krav 
på justeringar. Baskraven är dock givna i form av 
gängse elektromekanuka utföranden, reläer etc . 

Dämpsatser och undergrupp-
reglar är sel"\lomotordrivna 

Som tidigare nämnts kan systemet arbeta med ...... 
materialet uppdelat i segment - detta akuveras ,.... 
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Datastyrd inspelning: 
Världspremiär i Necam
mixen hos Glenstudio 
•• - Vårt Necam-syslem är världens försIa 
med en dala,lyrd inspelningsfunklion,. omlalar 
Bruno Glenmark i samband med premiären för 
Glen' lUdio ,om a UlOmalmixningssl ud io : 

Da lo rn ha r hä r byggls ulliII a ll också medge lill 
gan g lill en aUlomalik som gör all man kan ga in i 
en inspelning (eller ga Ul ur dcn) pa godl yc kligI 
men exakl loka li ,e ral sIä lIe . Pa sa vis kan man a lll 
sa undvika a ll radera vikliga >lämmor vid pa lägg 
a\ nya \lammor I ex. Funklionen är specialbeslälld 
av Glcn\ludio. -

Hu r skulle du i öv ri gl vilja beskriva ecam och 
sY\lemels möj ligheler? 

- Som elI som medger full sländig frihel vid 
mixning - du kan avbrYla, spola fram cller aler 
obegrilmal anlal ganger, hur längl eller kort ,om 
hel , 1. Tidkoden hillar alllid cxakl räll "älle igen. 
DCI gär ocksa finl all mixa i halva ha>lighelen, om 
man \ iII del. Dalorn ,er lill all a lla skarvar blir 
o hörbara. 

Ja, sa kan man göra upp li ll 999 lagningar e ll er 
" mixninga r" eller för,ok - a\ \ ilken langd ,om 
hel sl. So m elI Yllcrlighel'>fall , kulle man kunna la
la sY\lemcl mixa ba ra en cnda la kl i lageIoch se
dan lala dalorn foga ihop delarna I iII en helhcl. 
ini e en enda gang bchöver leknikern slarta Ivaka
naimaskinen Odl ingel enda klipp behöver he ll er 

genom en Iryckning pa PlaY-la ngelll sedan loka
lorfunklionen , läll" in med korrekl "fran-Iabel". 
En hällfunklion ,e r lill all va ll segmenl lagras i 
minnel re, p de fö ljande ingreppen, och a lll ihop far 
elI "Ia ke" -nummer som idenlifiering. 

Indik alorn har ulformal'> en kell o~ med oför
\a~lebara in,lruklioner och beskrivningar. "Vi 
har be"aml \'elal undvika s k compulerjargong" , 
,ager man ho, Neve oeksa om beleckningarna pa 
langenlbordel som ka lla, I ex Keep, Group, Delete 
ele. och som speglar sysl emel> omedelbar hel. 

Dämpsal ,erna i sys lemcl refleklerar ocksa filo
so fin om den spo nlana aklionen - Ihe Inslinclive 
Updale, som Neve kallar del - och man fram hal
ler. all abwlul inle alla reg lar i ell kOllIroIIbord 
bör vara ena ha nda ulformade: De används ju lill 
o lika sa ker .. . Dämpsalserna är dock de vikligasIe 
organen , och här är de mer e ller mindre baserade 
på lö,ningar som öve rtagiIS fran kommersiell och 
Illililär flygleknik, där I ex aUlopi lolinSlallalioner 
uppvisar se rvod rifl sys lem. Reglarna i Necamdelen 
a \ bordel ä r inlc spänningss lyrda som man kunde 
Iro (VCA), ulan varje regel beror av elI egel servo, 
där mOlorn kapsla ls vä l. Reglarna är beröring
,känsliga, och a lll som behövs är all man snuddar 
\ id dem då man , pelar upp elI band man gjort kor
rigeringar i: Hela regel raden framför leknikern 
tlyllar sig plobligl fram och lillbaka som av osyn
liga hände r och å lerger alllså varje föregående sla
dium i mixjobbel. Så fort man säl ler fingrel p re
geln, gar man in igen och p verkar kanalen -
"uppdalerar" - och så fort man släpper ylan lar 
dalOrn över på nYII' En klar fördel är, all dämpsal
sen både är indikalor och kOllIroIIorgan och ju 
medger hell van li g funklion då dalorn är frånsla
gen. Del har syslemel, som RT fick en specia lde
mOllSlralio n av , ar prakliskl lagel di slorsionsfrill i 
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göras i del färdiga resuha lel , del ,kölcr dalorn om . 
- Vill man ändra nägol i en redan ulförd mix

ning ä r del bara all köra la pen en gang lill och flyl 
la regeln i ö nskad rikIning, d v ,dcn behö\cr bara 
röras vid' Släpper man lar dal orIl öve r pa ögonb
li ckel. Del är '>ervodriflen som flYIlar reglerna . 
Den o mbe,>örjc r samma sak vid "gru ppering" eller 
ullaggn ing: Man bara siar in all de här underreg
Iarna \ iII jag ha ullagda ihop, ,>a rör de ,ig ener ön
, kan' 

SY,> lemel är mycke l e nkeII all sköla och har Iyd
liga indikeringar ö ver vad som gar in re,>p ulliII da
lorn. ago l mera , nabbarbclande sy'>Iem finns 
heller inle. Sku lIc f ö produccnl en eller leknikern 
eller musike rna komma pa nya och bällre ideer l'f
ler nago n dag elle r I va ä r del läll all mcd flcx,ki\ an 
,>om följer med mixen "iller framkalla" vad ,om li
digare gjo rde,>. Da slä ll e r reglarna in ,ig sjäh a i de 
lägen ,om var ak lu cll a, och pa den grunden ka n 
man börja jobba igen med fri , ka ideer I iII ko rri ge
ringar och förbälringar. J a, ,jäh kl a n far Illan da 
'>lä ll a in de fihreringar ,om gjordes, men del finm 
elI nOlerilllssys lem för , papekar Bruno . 

l)atorn kan kreera 
egna effektso unds 

eca m kan ock,a använda, ,>om elI ,jäh,>ländigl 

jamförel,>e med en spänning.,'lyrd anordning, och 
en lill pa dala \'isar all de mOlori,erade reglarna 
(I yp 1785) har minimum lid för fu lll nerdrag om 
0,5 s, medan den a nslu lna dämpsw il chen - av Ire
\ägslYP framför regeln - behö\ er 50 m, ,om 
min'>!a lid för full dämpverkan. 

För undergrupperna gä ller , all ock,a här har 
man en eleganlare lö,ning än VCA-applikalionens; 
Man I rycker ned en IangenI ,om warar med biJd
,kapel "Berör a kluell a reglar" , varpa man genom 
all nudda varje dämp,alS i den akluella underre
,elgruppen (p lus ny knapprryckning) far de valda 
reglerna all röra sig lill.,ammans genom mOlOrdrif
len, oavsell vilken som a kli veras a\ dem ("gruppe
ring"). Alla kan fas all följas al i perfekl balam 
genom regi , lrcn och ulläggningen sker med högsIa 
precision. 

För påverka n e ller" uppdal ering" finn, I re a r
bel;säll. manIIal, normal eller relative mode be
nämnes de . De har varierande grader av accep lans 
i fråga o m lillförda ålgärder och repeliliva förlopp 
liksom proponionella korreklioner. Relalivverkan 
kan I ex använd as då man vi ll korrigera nivan för 
elI enslaka insl rumelll mOl helhelen genom hela 
lagningen. Del går bra all växla mellan de oli ka a r
belssällen när som hels!. 

Musikmaterialet kan 
styckas upp i segment 

Necam-syslemels meSI avance rade drag är för
mågan all manipulera lagrade indala . Anla, all 
man vi ll dela upp en mix under arbele i lidsegmenl. 
Dessa kan väljas. på o lika säll, I ex efler vissa in 
slrumelllalinsa lse r eller vo kalc horus. AIII man be
höver göra är all lala o m för dalorn hur man vi ll Ra 
malerialeI förde lal, och del gör man genom al l ad 
ressera märkningar (Iabels) på passande avSnil1. 

krealivl verklyg i del all dalorn kan programmeras 
all ge effekler, I ex ekon o dyl. Pa lal om effeklcr 
har vi 32 aUlomali,ka reglar: Dcn ,0 111 jobbar h,i r 
har a lII sa alla eXlra rcg la r för d e crfe kl cr Illan vill 
lillga. 

DalOn ckniken är ,i n cgen bibla hj ä lp : UpP'>!ar 
elI fel i sY'>lemcl ka n Necam själv lela upp felk liI 
Ia n. En flcx , ki va med elI felsö kningsprograrn 
medfö ljer levera nsen, och hela ,>YSle mel genolll
sök> i en logi,k och myc kel ,nabb fö ljd . Flc~ s ki ve

enhel cn felsökcr oc k,a dcn ansl ulna band,pelarcn ' 
ccam ar illle preci, billig: Pri,el för e lI a\ de 

\lora e\C-kO,"rolllborden IOrdc i dag li gga pa ca 
400000 kr, och pa \ar fraga "arar Brun o Glcn
mark all nyim eSlcringen "ko,lal skjona n", unge
fär haha bordel Illinsl. .. anlyds del. 

- Vi scr dCI '0111 elI ,> nabbl, ralionelll red, kap 
för bä'>! a rCIll Illu,ikali,ka re,ullal och CII ,o m laler 
folk koncclllrera ,ig mera pa krCali\ ilcl iin pa I'll 
linlckni,ka handgrepp. Dcn '0 111 vill kom ma hil 
och enbar! Illixa far vi nog la UI en lil cn eXlra a\ 
gin av, mcn de kunder ,om fö rlägger hela inspd
ningen hi l länker vi inl e hÖja p ri se l nagol all., för 
ulan erbjuder nyhclcn Necam ,o m en eXlra sen ice. 
,Iula r den förhoppningsfu ll e mixaulolllalisering
,> pionjären Bruno Glenmark. 

• 

Scdan mi,\ar man fonlopande klan över \an od 
ell a\ de"a a"nill. De ,a lagradc " hcmana Ö\ c, 
de bä'>!a ill'>lallningarna för man bchändigl lill sa m· 
man, i dalorns "merge"-krcl>ar - och lapcn ha , 
man inlC behö\ I röra all>. Inga mi",ar eller oregcl
bundcnhelcr kommer all upp,la med den enorm, 
preci.,ion dalorn är maklig . Alla '>egmelll "sillcr' 
konlinuerligl Ulan min'>la för,kjulning. Del hä, 
mOI""arar fram,>lällning a\ kopior pa Iva eller fyr< 
.,par för \arje mix,>egmcnl - ,>om därpa ä\'e n , kar· 
\,als ihop. Inl C heller krav,> nagon fö rpl a nering 
Skulle en mi\ning, som redan hUllllil fullborda: 
näSIan hell, ga ,nell ju'>! innan ,Iulel kan man I< 
del med ro: Keep-Iangenlcn Irycks ned, van id la 
pen ~Iannar, man märkcr Ul '>!a llel och a llo kera 
lagning,numrc!. Därpa ka n bandcI spo las lillbak, 
lill godlyck li gI SIäIIe förc felel, varpa e n ny labcl 
adressering gö rs och kOlli ro ll erna släller sig i räl 
läge aUlomaliskl. Sen kör man vidare. - Dc 1\', 

Iy~kade seklioner man har , las ihop lill en komp 
leI! lagning. Del finns ocksa mera kompliccrad, 
meloder all fu sio nera ihop delSl)'cke n med, od 
a lll i a lll ä r d el möjligl all Iyfla ö\er I ex kOllIro i 
linsIäIlningarna för sIrakarna från lagning I ih o l 
med de för brassel i lagning 2 jämle dc pa lI'um 
morna i lag ning 3 för all bygga upp en sa mm a n 
lagrad lagning 4' O s \. Alla de här greppen ske 
off line, d v s med bandel i slOppläge och ula, 
nagra som helS! dalaförlusler, a lla original.,pare. 
är fon farande minneshalIna och kan lagas fran 
när som helS! . 

På RT: s fragor om syslemel s fasnoggrannhc 
svara r mr Bai ley all del rör sig o m "lOlall förs ulll 
bara vä rden", men all a lll ga ranIeras ligga inon 
konlrollbordel s egenvärden, a lll så inom 5 grader 
varje kanal som mesl. • 

,S 



000 76 LBL 
001 11 A 056 85 · 111 42 STO 
002 47 etts 057 43 RCl 112 l. l. 
003 07 7 058 Dl Dl 113 53 ( 

DO' 42 STO 059 65 x Il. Dl l 
005 00 00 060 43 RCL 115 85 · 006 76 Lel 061 03 03 116 53 ( 

007 87 lFF 062 95 11 7 43 RCl 
008 43 RCL 063 42 STO 118 13 13 
009 00 00 06. 12 12 119 55 + 
010 91 R/ S 065 65 x 120 43 RCL 
011 72 ST* 066 43 RCL 12 1 08 08 
012 00 00 067 10 10 122 54 ) 

013 97 DSZ 068 95 123 33 X:2 
Dl. 00 00 069 42 STO 12. S, ) 
015 87 I FF 070 11 11 125 34 rx 
016 43 RCl 071 43 RCL 126 65 x 
017 07 07 072 01 Dl 127 53 ( 
018 65 x 073 65 x 128 01 I 
019 43 RCL 07. 43 RCl 129 85 · 020 06 06 075 05 05 130 53 ( 

021 65 x 07. 55 - 131 43 RCL 
022 02 2 on 43 RCL 132 13 13 
023 '5 x 078 12 12 133 55 + 
02. 89 t 079 95 · 13' 43 RCL 
025 95 080 42 STO 135 09 09 
02. 35 1/)( 081 12 12 13. 54 ) 

027 42 STO 082 00 O 137 33 X2 
028 08 08 083 91 R/ S 138 54 ) 

029 43 RCl 084 76 LBl 139 34 rx 
030 05 05 085 12 8 140 .5 x 
031 65 x 08. 42 STO 141 53 ( 

032 43 RCl 087 13 13 142 01 I 
033 04 04 088 43 RCl 143 85 · 034 .5 x 089 12 12 144 53 ( 
035 02 2 090 .5 x 145 43 RCl 
03' 65 x 091 43 RCL 14' 13 13 
037 89 t 092 13 13 147 05 -
038 95 093 55 + 148 43 RCl 
039 3~ l /X 094 43 RCL 149 11 11 
040 42 STO 095 08 08 150 54 ) 

041 09 09 09. .5 x 151 33 Xl 
042 43 RCl 097 53 ( 152 54 ) 

043 03 03 098 Dl I 153 34 rx 
044 .5 x 099 85 · 154 95 
0<5 43 RCL 100 53 ( 155 22 IHY 
04' 02 02 101 43 RCL 156 49 PRD 
047 .5 x 102 13 13 157 14 14 
048 02 2 103 55 ~ 158 43 RCl 
049 .5 x 104 43 RCL 159 14 14 
050 89 t 105 10 10 1'0 28 lOG 
051 95 ID' 54 ) 161 65 x 
052 35 l/X 107 33 X2 162 02 2 
053 42 STO 108 54 ) 163 00 O 
05' 10 10 109 34 rx 164 95 · 055 01 I 110 95 = 165 91 R/S 

O ~~~--~--~~-------I 
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Resultat al' I.. orn ingar med tre olika "iuden ra 
e 3' De konstanta komponenterna är R 1 = 50 
kohm, el = 0,01 }J.F, R] = 1,5 kohm, C,I = 1 
/I F, R3 = 330 ohm och gm = 3,66 mA / V. 

körning I II II I 
e3 0,047 IlF lO IlF 4.7 /1F 

Uppgiften ar a tt beräkna Bodes belopps
kurva för givna kom ponentvärden. 
Sammanfattande 
kommentar 

Med dessa enkla exempel hamtade från 
mi n egen undervisni ng i elekt ronik åk 4 har 
jag velat belysa nyttan a \' programmerbara 
beräk ningshjälpmedel i undervisningen , 
Samtli ga exempel kunde natur ligtvis ha lösts 
med Basic-program men är illu strerade här 
med T I 58/ 59, 

Programmerad e berä kn ingar möj liggör 
bl a nya möj ligheter t ill dim ensionering eftcr 
givna specifi ka tioner, något som tid igare en
dast unda nt agsvis kun nat genomföras. 

Visualisering av sa mband och förlopp 
möj liggörs a \'sevärt lättare numera med 
program merade beräk ningar . 

Mängden av exempel kan mångfaldigas: 
Dimensionering a\ aktiva filter , vågutbred
ning på transm issions ledningar , Bades och 
Nykvisls diagram, nät analys med komplexa 
determina nter m m , Den enkla räknedosan 
är även den snart ett passerat stadium och er
sä tts av programm erba ra rä knedosor. Den 
gamla räk nesticka n har bliv it m ycket, myc
ket gammal • 

17~BOSE 
dantag: Djupbas gick inte heller att få med 
de tidiga modellerna) samt vad man kan kal
la " kroppslighet " i fråga om ut strå lat ste
reol j ud i rummet ; vilket berodde på en av
stämd sam verkan mellan separata dri vele
ment , annan disposition av strå lningsytan 
to talt, etc . 

• Det är inte svårt att känna respekt och 
sympati för Amar Boses strävanden. Han 
har onekligen ett budskap och ett myc ket se
riöst för slag till något som bildar motpol till 
all gängse högtalar utformning. Samtidigt 
stå r ju klart, att han med sitt koncept , som 
tillkom före strävandena mot faskorrektion 
och mycket bredare di skantdi stribution till 
följd av bättre element, int e tillm äter , eller 
kan tillmäta , dessa omständigheter full rele
van s. Många av de invändningar som kan re
sas mot Boselösningen har ju under 1960- ta
let vari t uppe till di skuss ion i, Sverige till 
fö ljd av Sonabs marknadsförande av Stig 
Carl ssons principer. Det ä r fråga om en 
1950-talssyn i båda fall en vad avser det 
grundläggande konceptet , och det som all t id 
fö rsvårat accepterandet av detta är dels kra
ven pa gynnad placering och rum ssam ver
kan , del s det ofrånkomliga fak t um , att värl 
dens grammo fonindustri slagit in på vägar 
som leder bort från alla rum sa kusti ska ideal. 
Det ä r pa tvivelaktiga teori er o m " ko nsert sa
lar i rummet" m m såda nt som de här re fl e
xionsmönstere fterbilda nde högta la rk o nst
ruk tionerna basera ts i hög grad. Det slog 
a ld rig med mångka nalig hård pop eller mo
dernt ljud pa Carlsson-ljudkällor. Bosehög
talarna svarar battre mot tiden s krav i vikti
ga avseenden. Men ut fa llet i klingande ter
mer av den in di viduell t valda repoertoaren 
bl ir i alla fall något chansartat. Man bör ha 
ett starkt medveta nde på den här punkten för 
att välja Bose - och överhuvud reflexions
högta la re (termen vald i brist pa bättre; alla 
högtalare ar betar givetvis med Visst mall ref
lexi n for matio n i varje för atergivni ng lämpat 
rum ). 

• Åsikterna ar sä kert ma nga om den har 
högtalaren (l ikso m om prakti skt taget varje 
dyr och exkl usiv lj ud källa). Vi har försökt 
redo \'isa vara int ryck utan förutfattade me
ningar och baserat \'år rapport pa ett gans ka 
brett urval m usik och mot bakgrund a l" en 
samlad erfarenhet. Vi vill starkt förorda, all 
den int resserade försö ker bilda sig en egen 
upp fattni ng och då del avstår fra n att läsa 
all den mastiga men för all del klatschigt ut
t ryckta teor ibakgrunden - det finns kilovis 
med papper! - och fö rsr iånar hem el! par, 
Dct sista menar vi va ra ett absolut krav so m 
bara int e kan negligeras i fallet Bose. Efter 
spelning och prov kan det lasa ! 

• En varn ing: Bose-högtalaren är en upp
enbart svår last för förstärkaren. Särskilt 
med basrikt programmaterial, dar vi har lyft 
om ca 20 dB i bas och mellanregister! Kraven 
på strömuttag ur förstärkaren- blir inte sär
skilt blygsamma. Ansl ut, trots vad som sägs 
i broschyrerna, gärna en kraftig dr ivkäll a 
och helst då en som int e ar gjord med ström
begränsning i stegen. A nnars råkar kombi 
nationen lärt i hörbar d istorsion. • 

B.O. o. U.S. 

48 ~ Mikrodatorn 
Fig. 7. Deta/jbi/der al' X-Y skril'aren i fig I : 

aj Motor för y förflytt ning m ed penna. 

bJ MOTor för X-förf /)'Tlning. 

ej Linhjulen fo r bryggan laper på en sih'erstålaxel. 

Ul nyttja pon B som ulpon och an,lulllillgarna 
BO och B l för den ena dri\'krel scn och B2 'ami B,l 
för den a ndra dri\ krelsen, De,sa ponar , ka ll ga 
höga (ge b inara enor) med en o rdning,rö ljd ,om 
fra mgal' av Flg, 5. DennaJig \ isar vilken he,\ adel'i 
ma l laiföljd som ska ll ad resse ras l ill pon B rör all 
slegmolor MX skall rOJera medurs och M Y mOI 
urs , Man inser. aJl fyra olika lalföljder tacker in 
alla kombinationer av rolalionsriklningar, 

ProgrammerIngsförslagei i tabell 3 visar hur 
man dri\er legmolor MX medurs och mOJOr MY 
mOJurs, 

Eli exempel 
på tillämpning 

För att prova del beskrivna syslemet har förf 
tillverkai en enke l XY-skrivare (se Jig 6) som 
egel1l ligen endasl ar en mOJOrd riven pen na med en 
s kiva för eJl A4-papper , A D-omvandlarna m ikro
daJO rn och d en enkla skrivaren ger en mängd in
I ressal1l a p rogra mrner i ngs möj ligheler , • 
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För radioamatörer 

Kurspaket 
för teknik 
och telegrafi visar 
vagen 
till radio
amatörcertifikat 

~ En kurs för blivande sän
daramatörer har utarbetats av 
Heathkit. 
~ Den vänder sig även till 
dem som inte är så tekniskt 
kunniga den kräver normala 
skolkunskaper i engelska. 
~ Kursen är pedagogiskt lyc
kad, men vissa avsnitt med 
speciell anknytning till ameri
kanska förhållanden kan hop
pas över. 

•• Att det dyker upp nya läromedel för 
amatörradio hör till ovanligheterna. Det kan 
därför vara intressant även för svenska ama
törer att få kännedom om den i USA av He
athkit utarbetade kursen för Novice License, 
som omfattar både teknik och telegrafi. 

Här följer en beskrivning och en värdering 
av denna kurs: 

Sedan länge har förf. tyckt bra om att byg
ga och använda Heathkits produkter och det 
var med en känsla av förväntan som jag öpp
nade kartongen till en sats i helt ny stil, näm
ligen ur den nya serien Continuing Educati
on. Det finns till dato sju satser ur serien till
gängliga på den svenska markanden . Kurser
na bygger på självstudier och avslutas med 
ett prov, som kan sändas till Heathkit för 
rättning . 

Läsning och lyssning 
i amatörradiokurs 

Jag har till att börja med valt att pröva 
den enklaste och billigaste delen ur serien; 
Amareur Radio Novice License Course. Just 
den här satsen innehåller inte några kompo
nenter, så kursen omfattar enbart läsning 
och lyssning. 

Av JOHAN LINDKVIST 
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Bilden I'isar kurs
paketets omfatt
ning: En I'ä/h'/Id 
pärm, tl'å kasset
ter med b/ a te/g
rafiprogram och 
affischer med 
frekl'ensp /an en/ 
reg 2 (Vi ligger 
som bekant i reg /) 
och en karta över 
de olika prefixen i 
USA. 

Ett Heathkit-motto är att man skall göra 
så mycket som möjligt själv. Detta gäller 
även här, och det är en verklig fröjd att få 
plocka fram den anslående pärmen i nästan 
A4-format och börja sortera in alla blad och 
mellanlägg. På det här sättet får man redan 
från början en god överblick över kursens in
nehåll. Förutom alla blad, och de är många, 
medföljer tre förseglade kuvert och två kas
settband. 

I det första kuvertet, som är märkt charts, 
finns två stora "affischer" i färg; den ena vi
sar frekvensspektrum, medan den andra är 
en karta över prefixen för olika distrikt i 
USA. Dessutom innehåller kuvertet ett blad 
som visar vilka delar av frekvensbanden som 
är upplåtna för de fem olika licensklasserna i 
USA. 

Kuvert nr två innehåller material av ringa 
intresse för svenska förhållanden; bl a ett 
frågeform ulär om den studerande samt en 
ansökningsblan'kett till FCC. Det tredje ku
vertet, som inte skall öppnas förrän kursen 
studerats helt och hållet , innehåller ett slutp
rov . 

Kassettband 
lär telgrafi 

Första bandets första sida innehåller en 
allmän presentation av vad amatörradio är. 
Det är ett ypper ligt band . Där ges exempel på 
amatörradiotrafik av olika slag. Bl a får 
man höra hur ordet "Heathkit" låter som te
legrafi i mycket låg takt. 

Första bandets andra sida behandlar sig
nalrapportering samt innehåller översikter 
om komponenter och kret sar. Bandet anslu
ter till ett särskilt bildltexthäfte. 

Band 2 behandlar telegrafi. Första sidan 
är en introduktion till morseai fabetets boks
täver, medan den andra sidan omfattar siff
ror, skiljetecken och exempel på CW-QSO. 
Bandet inleds med ta av K7UGA, senator 
Barry Goldwater. Övningarna är f ö hämta
de ur en ARRL-kurs och går till 5 ord/ min 
= 2S-takt (SO-takt med förlängd tid mellan 
tecknen). 

Kursen omfattar 
nio avsnitt 

Kursen omfattar följande nio delar : 
l. Rules and Regulations. Reglementen 

och föreskrifter. (Avviker i må ngt och my, 
ket från svenska förhållanden.) 

2. Radio Phenomena. Vågutbrednin, 
Samband våglängd/ frekvens. 

3. Operating Procedures. Trafikteknil 
Q-förkortningar och andra förkortninga 
Signa lrapportering (Band l, sida 2: Exemp 
på bl a "click" och "chirp") . 

4. Emission Characteristics. Sändningsl 
lasser , modulerings- och transmissionstype 
övertoner, nyckling och parasitsvängningar 

S. Electrical Principles. Ellärans grunde 
Ohms lag, effekt och enrgi. Serie- och para 
lellkoppling . Magnetism . 

6. Circuir Components. Kompnenters u 
seende och funktion. Symboler. (Band l, s 
da 2: Sammanfattning över kompnenter). 

7. Prarical Circuits. Enkla schemor ell, 
blockschernor över förstärkare, sändar 
mottagare, filter och likriktare. (Band l, s 
da 2: Sammanfattning över kretsar.) 

8. Antennas and Transmission Lines. Al 
tenner och matarledningar. Antennr och m; 
tarledningar. Antennimpedans, dipo! oc 
stående våg. Halvvågsantenner för amatö 
banden . Olika typer av matarledningar. 

9. Radio Communications Practice 
" Trafik i praktik". Säkerhetsföreskrifte 
Anslutning av mätinstrument. Jordning. El 
minering av interferens . TVI. Övertone 
Avstämning av sändare. Berläkning av inm; 
tad effekt. Två avsnitt Pracrice Examinal 
ons med uppgifter att lösa avseende delarr 
1-9. 

(lO). Efter del9 följer två häften; det er 
heter Operating Aids, det andra Rules ar. 
Regulations, Part 97 Amateur Radio Sen 
ce, FCC (motsvarar vår svenska TFS B:90 
Operating Aids omfattar: Allmänna förkor 
ningar. De 12 vanligaste Q-förkortningarn; 
Tillverka din egen antenn! lnternationel 
prefix. Morsealfabetet. Tidzonsjämföre!s 
tabell. Checklista för WAS. - Det sägs sä 
sk ilt att innehållet i dessa häften inte behöv, 
inhämtas för att man skall klara licenspn 
vet, utan att de endast är avsedda all utgöl 
lättillgängliga referenser. 

A vsnitten inleds 
med mål beskrivning 

Pedagogiskt är kursen upplagd på följ al 
de Säll (som exempel har valts del 2): Avsni 



Enrörs lärgkalnera 
kOlllpletterar "VideokasseUen 
•• Det ser ju ut att äntligen börja röra sig pa 
hemvideomarknaden -efter alla är av " snart ge
nombrott". I samband med introduktionen av nya 
kassett videosystem har man också velat bredda an
vändningen av kassettsystc.men från att enbart va
ra ett lagringsmedium av TV-program från Sveri 
ges Radio till lite friare användning . Ca 25000 ap
parater torde finnas i Sverige f n. 

Bland det som kommer har vi sett en färgvideo
)<amera frän Hitachi med typbctecingen VK-CSOO. 
Den skall kosta i storleksordningen 10000 kr när 
den kommer i PAL-utförande i höst, ca 15000 kr 
lite mera utbyggd. 

Kameran använder en färgvidikon med strimla
de färgfilter och taek vare detta kan saväl storlek 
som pris hallas rimliga. Med vidikonen fä r man 
ock så hög känslighet hos kameran, ~om uppgö 
kunna arbeta ner till ljusstyrkor pa 100 lux . Färg
kameror med blott ett kamerarör får betydligt 
sämre upplösning än profe,s ionella trerörskame
ror, men efter , om den aktuella kamerna är tänkt 
att användas till sammans med videokassetter bety
der den begrämningen lite, eftersom ka,setten än 
da ger en stark begränsning av atergivningen av fi 
na detaljer. 

Enrörs videokameror brukar inte kunna aterg.: 
färger med nagon alltför god naturtrohet. men vi 
har haft tillfälle att studera en VK-C500 (i 
N/SC-utförande i aktion, och den gav förvanans
värt goda färger. - Det är ock sa enkelt att korrige
ra för olika färgtemperaturer hos belysningen med 
en ratt på kamerans sida. 

I normal ut förande förses kameran med en enkel 
optisk sökare, men den kan ersättas aven liten sö-

tet inleds med en målbeskrivning, d v s en 
förteckning över vad man skall kunna efter 
genomgången del. Därefter följer elt för
prov, i denna del bestående av 16 uppgifter 
av flervalstyp (fem valmöjligheter för varje 
uppgift). Om man klarar detta förprov felf
ritt eller med mycket få fel är det bara att 
utesluta resten av avsnittet och gå vidare till 
nästa. Det är att rekommendera att man gör 
så, eftersom den programmerade undervis
ningen som följer efter förprovet annats kan 
komma al! verka tjatig. 

Den programmerade insl ruktionen för del 
2 består av 48 inramade avsnitt. Nederst i 
varje ram finns ett smalt fält som innehåller 
det rätta svaret till vad som skall göras i re
spektive avs nitt. Vartannat eller vart tredje 
avsnitt in'nehå ller information, ibland i an
slutning till en jig. När man kommit en bit 
in i ett sådant avsnitt, skall man sedna ome
delbart fylla i några saknade viktiga ord i en 
eller flera meningar med samma lydelse som 
informationstexten . Mellan informationsra
marna finns andra ramar med uppgifter av 
flervalstyp. Ä ven här finn s rätt svar längst 
ned i ramen, varför man hela tiden bör arbe
ta med ett löst papper som täcker texten i 
svarsrutan. En del uppgifter återkommer fle
ra gånger i modulen vilket kan verka tjatigt 
om man är helt säker på uppgiften men som 
från pedagogisk synpunkt bör ge ett ypper
ligt studieresultat , om an visningarna fö lj s till 
punkt och pricka . Modulen avslutas med ett 
prov kallat Module Examination , i detta fall 
16 uppgifter, som utförs på samma sätt som 

~"'C IIlcd '\.111 \II. ck ~I" ' ~ 11I01111\)r . DenIla mo
nitor kan O\· ~ ,.I .111\.1IIdas för konlroll av inspelade 
program. Lju de l t~1 lilan då i en inbyggd konlroll
högtalare a\ lilel I\>rmat . 

Kameran hactl1likrofon. vilket gör det enkell att 
an vända den för komplett program inspelning. Om 
man har högre krav på ljudet. bör man nog använ-

förprovet . 
Varje sida innehåller relativt lite text, så 

man kommer mycket snabbt fram i materia- -
let . Detta får anses vara en värdefull pedago
gi sk finess. 

Kursen innehåller en hel del som bara är 
av intresse för amerikanska radioamatörer, 
men för dem som vill lära känna amerikan
ska förhållanden i detta sammanhang är den 
nog det mest uttömmande man kan finna. 

.Kursmaterialet 
är på engelska 

Att kursen är skriven på engelska innebär 
både en för- och en nackdel: Fördelen är att 
man verkligen får träna sin engelska, som ju 
alltid kan komma väl till användning i am a
törradiosammanhang. Nackdelen är den, att 
den som är mindre bevandrad i engelska 
språket finner kursen alltför svår och tappar 
sugen. En sak som är vikti g att komma ihåg 
är att en punkt i ett siffertal mot svarar vårt 
svenska decimalkomma . T ex 7. 125 MH z = 
7,125 MHz. Decimalkomma i amerikan ka 
siffertal delar bara upp talet i siffergrupper 
om tre och tre. Den skrivna och talade texten 
är annars av sådan karaktär att den är lätt att 
förstå . 

Tekniskt enkelt 
med rörscheman 

Enligt anmärkning vill jag rikta mot fa k
tum, att de mycket enkla scheman som ib
land förekommer i onödigt många fall är ri 
tade med elektronrör i stället för transisto-

da ,'n Irlll pl ;I("1 ha r 1I11~ l\l l ll lI I , Ialkl nlell lal da 
Ylterligare cn delalj all halla reda pa. 

Amalören. som helt vi,sl ingar i malgruppen för 
denna kamera. har ju i regel inle tillgång till en hel 
stab av medarbetare som halle r reda på all teknink. 

• 8 H 

rer. Vidare tränger man inte så djupt in i del 
tekniska alt man skiljer på anodslrom och 
elektronström i elt rör, varför man säger al! 
"strömmen" flyter från kalod till anod. 

Det kan rent allmänt sägas att kursen tek
ni kt sett är mycket enkel. Den täcker i tek
ni kt sammanhang vad som behövs för C
certifikat men inte vad som fordras för övri
ga cert i fi kal. K ursen passar väldigt bra för 
UIH!domar och andra som inte är särskilt tek
ni s~k{ kunniga: detta ser jag som en förde l, 
för det jr ju inte på långa \ägar önshärt att 
alla radioamatörer är teleingenjörer~ 

Alla bör lyckas 
Kursen pedagogisk 

Heathkit 100'ar i sin reklam att den som ef
ter genomgangen kur s inte klarar proven får 
lä mna tillbaka materialet och medges pen
garna åler (gäller USA). Det hela är dock pe
dagogiskt så väl genomtänkt och så väj upp
lagt i övrigt, att den som går igenom materia
let ordentligt enligt anvisningarna knappast 
kan misslyckas. 

Kursen kan rekommenderas till blivande 
C-amatörer , men fram för allt bör den med 
viss behållning kunna " skumläsas" av den 
kommitte inom SSA (Sveriges sändareuma
törer) som arbetar med den nya Amatörradi
ohandboken. Det bore en verklig tillgång 
med en linande kursbok på svenska, omarbe
tad med tanke på svenska förhållanden! 

Kursen omfattar 441 sidor och två kassett
band. Den kostar 148 kr och har artikelnum
mer ER-3701 . • 
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Augusti 1978 
Månadens solfläckstal: 98 
MHz 

FJÄRRAN ÖSTERN 
Karlsborg-Tokyo 8400km 43- MHz 

AUSTRALIEN 
Göt,bor -SydMY 16000 km 6" 

-lO 

°00 D2 04 06 01 11 12 14 16 18 20 22 24 °00 D2 04 06 08 11 12 14 16 18 20 22 24 
GHT GMT 

MHz 
NORDAMERIKA 

Korlsbor -San Fransisco 8600km 326- MHz 
NORDAMERIKA 

Göteborg-New York 6100 km 292-

-lO 

Dislol'sions
melel' D566B. 

Distorsionsmeter, fabrikat T.KS. , för noggrann mät
ning ner till 0,03 % inom frekvensområdet 10 Hz
l MHz. Den inbyggda voltmetern har hög känslighet 
och lämpar sig väl för mätningar av signal/störnings
förhållandet på mottagare och förstärkare. Voltme
terns bandbredd 10 Hz-2 MHz. 
Pris: 3.290: - exkl. moms. 

~~~[ill[UJjM E T R I CIffil 
BANVAKTSV. 20, FACK, 17119 SOLNÄ; TEL 08/820400 
DANMARK: TEL 02/804200 NORGE TEL021282624 FINLAND: TEL 90/460844 

Informationstjänst 12 
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I RT 1971, nr 9, visades hur diagrammen ska tolkas . Diagrammet 
över brusfähsstyrkan anger den fähstyrkenivå i dB över I "V/ m ra
diobruset förväntas överstiga högst 10 f1Jo av tiden. Bandbredden antas 
vara 3 kHz, men kurvorna kan lätt omräknas till annan bandbredd 
om 10 log B/ 3 adderas till avläst värde. B är önskad bandbredd i kHz. 
Prognoserna är framtagn a a \ ' Tclcverket, avd RL, Farsta . 

MHz 
EUROPA 

1400 km 203° 

MHz 
SVOAMERIKA 

Karlsborg - Buenos Aires 12300 km 237· 

20 

0 00 D2 04 06 08 11 12 14 ~ 18 20 22 ~ 
GMT 

Exakta audiomätningar 

MHz 
AFRIKA 

Karlsborg - Monrovio 6200 km 211-

BRUSFÄLTSTVRKA 
MHz Mottogning i Sverige, sommar. BoncIbredd 3kHz 

LÖg artihci. ll Ito...ningsn. 

dBrellj.!V -, 
-, 

5 • 

o 
., 

00 02 04 06 09 10 12 14 16 19 20 22 24 
GMT 

med induktansfritt motstånd 
Manga a\ dc bcla,tning,mot~land 

,o m fö rekommer idag har en ,ericin· 
duktans ,om innebär att impcdan,cn 
~ar med frckvcmen. Man far därfor 
gan~ k a ,tora mät kl. Etl bcla'ining
Illot;tand med myc~el lag induklan, 
ar Powristor. Dc~, dala är: 
Resistans: 8 ohm ± 0,5 ohm 
Induktans: 5 n H ± 10 O!o 
Kapacitans: 38 pF ± 10 0'0 

Effekt: 200 Wcllcr 5 A libtr 
Mät felel blir maximall 0,5 f1Jo upp till 
1.2 MHL; cn frckvcm ,om översliger 
I' ,deral Trade Commi,ioll (FTC). -
- POII'ristor precision /oad finn, 

.1\ ,n i 4, 16 och 50 ohms vcr,ioncr . 
S\ ensk reprc,enlant: Meab Electru
nil's, leI 08-322/33. 

Impedanskurva för Powristor Frekvens (Hz) 



JOSTI BYGGSATSER 
LJUSORGLAR . M.M.!! 

AT 685 
AT 65 AT 645 3-kanals 

3-kanals 4-kanals ljusorgel med AT 868 
ljusorgel ljusorgel MIKROFON RINNANDE LJUS 

Antal utgångar 3 4 3 4 

Max effekt per utgång 200 watt 200 watt 200 watt 400 watt 

Effekt från först. 5- 10 watt 2-5 watt 3 watt 3 watt 

Kopplas till först. Ja Ja NEJ NEJ/Ja · 

Pris ca 158.50 188.45 215.50 245.-

• AT 868 Rinnande ljus som " vandrar" antingen i takt med musiken eller med egen inbyggd generator. 

Ul TRAWUD!!! 
Ny byggsats som kan användas som "fotocell " 
el. med hållkretsen AT 761 att sätta på och 
stänga av t.ex. TVn. Räckvidd 5-6 m, drivsp. 
9 Volts batteri. 
Byggsats A T 760 Ultraljudsmottagare 
Byggsats A T 761 Hållkrets f. relä 
Byggsats A T 765 Ultraljudssändare 

SLAVBlIXT 

ca110:
ca 24:
ca 76:-

En enhet som styr extra blixtaggregat så att det 
går samtidigt med huvudblixten på kameran. 

. Drivsp. 9 volt DC fördröjn .tid ca 20 nanosek. 
Byggsats AT 636 ca 42:30 

IAC-~ÖRÄTAREN!!! 
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:-

DIAGRAMMAPP på SVENSKA. Förbättrad upplaga 
innehållande diagram, kopplingsschema, komponentför
teckning, byggbeskrivning samt utförliga bruksanvisningar 
till JOSTI byggsatser. 

rr~~:=~:=~=::------------
Box 1107, 251 '02 Helsingborg 

Byggsatserna är moderna och 100% avprovade, uppbygg
da på tryckta kretskort. Bl.a. ingår förstärkarkonstruktioner 
av såväl germanium- som kiselteknik från 1/2 till 120 Watt, 
såväl MONO som STEREO, elektronik till bilen, 
automatiska styrenhetet, 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 1 000 ca 35:-

·JOSTI ELECTRONICs " GENERALKATALOG" 
p~ ca . 400 sidor innehåller beskrivn ingar, b ilder och data 
på inte mindre än 2 125 olika elekt ron iska prylar, bl. a. 
byggsatser, högtalare och de ln ingsfil ter med sam m an
kopplingsexempel. halvledare, dat a- &. ekvivalenti istar -
och mycket , mycket mer !! Flerfä rgstryck. 12 :- plus porto 

Namn 

Adress 

Postadress 

Ev Kundnr 
Obs Glom el fylla , namn o. adress' RT8 

o Sänd mig "GENERALKATALOG" pris ·17 i- i förskott el. 18 i- mot 
postförskott. (inkl.frakt) 
O Sänd mig DIAGRAMMAPP. varunur. 1000 mot postförskott, frakt 
tillkommer. 
O Sänd mig ..... .. .. ... .. .. ... ............ ... ................. .... ..... .. mot postförskott 

ALLA PRISER INKL MOMS. Leveranser over 600 - fraktfrin. 
Forskonsbetaln,ng kan ske genom ,nsann'ng på vårt postgiro 298177·7 eller bankgiro 162· 
8098 eller genom check utställd på oss. OBS' 12 - frakt vid forskoltsbetalntng. 
V,II Du veta mer så ring eller skriV till oss - telefon 042· t 3 33 73. Affärsadress Kartlgatan 
9 Dar traffas v, mellan 930 och t7 30, på IOrdagar t,lI t 3.00 ORDERMOTTAGNfNG 
DYGNET RUNT 
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Det senaste från Nikko: 
Alpha - Beta - Gamma 

De separata enheterna med drömdata. 

Tuner: Gamma 1. Distorsion stereo 
0,08% . S/ N 75 dB . 
Känslighet stereo 34 dBf. 
Rek.pris 2700:-

Förförstärkare: Beta 2. Distorsion 
0,01 % , S/ N 74 dB, 
Max. inspänning på 
Ph 315 mV. IM-distor
sion 0,003% . 
Rek.pris 1600:-

Effektförstärkare: Alpha 2. Effekt 
2 x 130 watt (lEC) 
8 ohm, S/ N 108 db, 
IM-distorsion 0,003% 
Rek. pris 3000: -

ellt rackutförande, helt i metall. 

Broschyrer och uppgifter om närmsto återförsäljare: 

Audio Stockholm, Storgatan 29,11455 STHLM 
tel: 08/ 630 230 

Informcltlonstjanst 13 
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Rundstrålande 
högtalare 

Byggsatser inkl. komponenter 

Välj bland 24 olika byggobjekt 

HÖGTALARBYGGBOKEN 
vänder sig till Dig som tänker bygga Dina egna högta
lare - antingen Du behöver någon enkel , billig modell 
eller mera avancerad utrustning. 

" Högtalarbyggboken" rekommenderas absolut t ill Dig 
som tänker bygga Dina egna högtalare, vare sig Du 
väljer de i boken rekommenderade systemen eller 
köper nägon färd ig byggsats. 

Pris inkl. moms och frakt : 15 kr . 

SVENSKA DELTRON AB 

Väst·Tyskland 

Sensationeil ny generation byggsatsorglar tör 

konsert 
orkester 

Utställning: CIDIIIEI'EiI 
orgel ab 

Box 2003, 141 43 Huddinge 

SOND - elektronik 
Sexmansv. 5, Huddinge 
08-71131 60 

Informationstjänst 15 

Bygg ditt eget 
~ 

(u" >Il)) 

C~::m '-..,. 
I Sensvact-programmet finner du larm komponenter för 
varje behov och kassa. Tusentals nöjda Sensvact-ägare runt
om i landet. Kontakta fackhandeln eller oss di rekt. 

SIREN SKYDDSLARM AB 
Box 150 13, 16 1 15 Bromma 15. Tel 08126 68 70 

r~~~;Se~~k~;=~~~~~~;=rin~~~~~ 

I ~:::s': : ::::::::::::::::::::::::: : :::::::::::::::::::::::: : ::: : ~I 
I Post nr ....... . .... P os tad res, ...... ... . . . . . .. Tel .. . .. ... .. . .. . . ...J 
----------lnfurm-:ti=~;t16--------
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• 2-kanaler oscilloskop DC-15 MHz 
• 10m V känsl ighet 
• levereras med 2 dämpprobar 

M . STENHARDT AB 
- . Haosselbv TO(\I'0 Box JJI 162 OJ V,lhngbv 08· 13900 50 

Informatlonstjanst 17 

AUDEX HYR UT! 
e Turneanläggningar 
ePA och Utmikning 
e Musikinstrument 
e Diskotek H I F I 
e Inspelningsutrustning 
e Bakgrundsmusik 
Audex - Electro Vo ica - Amcron - JB L 
Roland - Fender - Hammond - Leslie 
Shure - Arp - Wurli tzer - Music Man 
Altec - Gibson - Peavey - Ovation 
AKG - Hohner - MXR - A coustic 
Seyer - Electro Harmonix m.m. 

Vi hyr ut allt - frå n 1 dag till 1 år. 

Audex AB, 031 -22 97 00 
S:t Olofsgat 35, 417 28 Göteborg 

Informatlonc;tictnst 1 

O-liP 

NYHET 
Reflexbox 

med toppklasshögtalare: 
1, 12" 150 W bassystem 

3 piezokeramiska tweeters 

hög verkningsgrad 
små dimensioner • 
sensationella 
priser 
även som byggsats 

Endast hos 

SONO-elektronik 

Box 2003, 14102 Huddinge 
Tel. 08-711 31 60 

Informationstjänst 19 

MUSIKER! 
Specialgjorda fodral för 
all slags musikerutrust

ning: 

BOHNEMAHK 
CASES 

Ystadsgatan 27a 
21424 MALMÖ 
Tel: 040/89394 
1551 10,89374 
Informationstjanst 20 

sladdlösa lödkolvar 
finns i två olika utföranden, dels för laddning i bords
ställ, dels för laddning genom cigarrettändaren i bilen. 
ISO-TIP är ett perfekt redskap för den, som löder punkter 
i tryckta kretsar, trådändar i trånga utrymmen etc. 150-
TI P jobbar snabbt - lödspetsen är varm efter 5 sek 
(371 °C) - lödstället är klart belyst med pilotijus på löd
spetsen. ISO-TIP är alltid fulladdad, alltid beredd. 

ISO-TIP säljes genom: 

ELFA, 171 48 Solna, 
AB Champion Radio, 21225 Malmö, 
LUNA, 441 01 Alingsås 1, 
Svenska Deltron AB, 163 02 Spånga, 
TELKO, Stockholm/ Göteborg/Malmö. 

Generalagent LOMBARD AB-20031 Malmö 040/942040 

Informationstjänst 21 



16-BITARS MICROIMINIDATOR 
BASERAD PA TMS 9900 
KOMPATIBEL MED 99O-FAMILJEN 
FRÅN TEXAS INSTRUMENTS 

HARDVARA: 

• SNABBSTARTAREN (SS) 
Enkortsdator och CPU KORT 

• GRAFISKT TV-KORT 
Stora och små bokstäver 

• MINNESKORT 32K byte 
Max 65K byte 

• UTÖKATINTERFACEKORT 
• EPROMKORT 

Plats för 28K byte 
• FLOPPY DISKS 
• DIGITALKASETISPELARE 
• MED MERA 
• Pris från 2.500:- exkl. moms. 

REPRESENTANT: 

!;di)( ) 

TECHNICO 

MJUKVARA: 

• DOKUMENTATION INGÅR I SS 
Självinstruerande 

• MONITOR 1 K byte i ROM 
Ingår i SS 

• INSTANT INPUT ASSEMBLER 
1 K byte i ROM ingår i SS 

• EDITOR, ASSEMBLER, 
LINKING LOADER. På kassett 
eller papper 6K byte 

• DISK OPERATING 
SYSTEM-9900 

• Basic BASIC 
• SUPER BASIC 12K byte 
• FORTRAN IV 

SÄND BROSCHYR 

Postnr 

TECHNICO INGAR I 

f ;Z;F?--'5~',\ 
THE REPUBLIC GROUP 

~ 
OCH ÄR ETT 

AMERIKANSKT FöRETAG 

MÖT OSS PÅ " MIKRODATORSYS
TEM" I GÖTEBORG 28/ 11-2/12 
ELLER PÅ ESSO MOTORHOTELL 
MALMÖ (ARLÖV) ti 29/8 kl. 11-21 
KARLSHAMN o 30/8 kl. 12-17 
VÄXSJÖ to 31/8 kl. 11-16 
LINKÖPING må 4/9 kl. 11-19 
STOCKHOLM ti 5/9 kl. 11-20 

(Obs Kungens kurva) 
UPPSALA o 6/9 kl. 11-16 
SUNDSVALL to 7/9 kl. 11-16 
BORLÄNGE fr 8/9 kl. 9-12 
KARLSTAD fr 8/9 kl. 17-21 

RT 8 · 78 

Postadress ...................................... ........................ . 

SMADATORINSTITUTET AB, TEL 0300-62968, TELEX 21284 "SMIDIG", ADR. BOX 152 43034 ONSALA 
Besöksadress Leksandsgården, Onsala, ca. 4 mil från Göteborg 

InformatlonstJanst 22 

Informationstjanst 23 
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'åtlt 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 att sälja så skall 
du prova "allt möjligt" - radio & televisions radannonser! Använd kup. som finns i tidningen. 

Säljes TI -30 105:-, TI-59 1 
700:- beg Schackdator CHESS 
SHALLENGER 1 300:-, beg 
TV-spel In 140:-. Skriftl svar 
t P Malmberg, Trumslagarg 22, 
82600 Söderhamn. 

Köpes Revox A76 FM-tunerl 
Tel 08/344064. 

2 st "Voice of Theatre" Altec 
2800:-/st el högstbj. JBL LE85 
1300:-/st HL87 o N1200 
350:-/st. Tel 018/11 91 27. 

KIM 1 mikrodator med tillbehör 
6 mån beg. 
Schackspel på kassett. 
PLEAS E högnivåspråk på kas
sett. Inga extra tillbehör erford
ras. litteratur med programlis
tor. Allt komplett för endast 
1 450:-. Kan sändas mot post
förskott enl telefönöverenskom
melse om så önskas. Tel 0278/ 
15870. 

BYGGSATSER till rundstrålande 
högtalare likn OA 5-2 samt exp 
horn 
Bällsta Träindustri AB, 
Karlsbodavägen 12, Bromma. 
Tel 08/291616 

TÄNDSYSTEM med optisk bryt
ning. 2 års gar. 360:- . Kom-ra
dio, låga priser. SCAN
ELECTRO Tel. 0521 -21639. 

ELEKTRONIK-SURPLUS 
Tulegatan 37, STOCKHOLM 
Transf. reläer, högtalare, moto
rer, instrument m m, m m. 
Oppettider vard 17-20, 
lörd 10-14. 

Ljusk laminat för mönsterkort 
Belzon-Produkt, Gränsholmsb 6, 
127 42 Skärholmen, 
tel 08/710 75 11 

Köpes Quad FM3 Tuner, ca 
500:-, bra beg. Tel 026/186688 

Musiker! Distorsionspedaler 
slumpas bort. Ordinarie pris 
455:- , nu 229:- Musikern, O 
Sandgatan 9, 25227 Helsing
borg, tel 042/144506. 

Säljes: Effektförst GAS Ampzil 
la 2 x 200 W 
Tel 011/10 44 25 eft kl 18.00. 

2 st AKG reverberation unit 
BX2. Input 130 ohm 5 V, output 
260 ohm lOV. Tid 26 sek. Säl
jes 400:-/ st. Nya. Tel 0755/ 
391 .14. 

Tändsystem för bilar. Utan bry
tarspetsar. Utan rotorskiva . Utan 
optik. Effektivt och lätt att in
stallera . Pris 275:- . 
CB Elektron ik. Ring för beskriv
ning, tel 0171/51360. 

Kristaller 3,58 och 2,01 MHz 
15:- Keyboard 20 knappar 75 
x 94 mm 15:- Ekström, Ella
hagsv 25A, 18340 Täby. 

Resonansfri, djup, tung bas = 
ljudledning bygger du själv, ritn 
10:- . Demonstration även olika 
hornsystem. 
Audiotest, Box 1002; 171 21 Sol
na, tel 08/9643 76. 

OBS, OBS 70/80-byggare och 
andra: Ännu finns satser kvar 
av Gamma 12" bas + Klipsch 
400 Hz-horn + Electrovo ice 
T35B + filterritn 545 :- (!) Ga
ranti ett år, returrätt. Element
lista mot porto. Vi är billigast 
och bäst. Numera end postor
der. Firma J-A, Brogatan 79, 
70358 Orebro. 

Diskanthorn utförsäljes, Pioneer 
HTM 80 W 75:-, Electrovoice 
T35B 270:-, Isophon DKTll 
med korslins 215:-, Postorder 
Audioimporten. Box 77, 19121 
Sollentuna (Begräns parti) . 

Databok -78 35:- . Defluxer 
76:- . 2102 9:80. SN7447AN 
6:85. LED 5 mm 1:- inkl moms. 
Skriv efter prislista. 
MIE, Box 28, 12621 Hägersten. 

Högtalarbyggsats för RTs 3D
horn, slutsteg 2 x 100W en ka
nal defekt, oscilloskopminne för 
nL-Data, musikstyrt stroboskop 
säljes. Tel 0498/40380. 

Elektronik-komponenter 
Från motstånd till mikroproces
sor. Ny katalog mot 2:50 i fri
märken . Ca 2000 artiklar för 
amatörer och proffs . Högsta 
kvalitet till låga priser. Dess
utom bra rabatter. 
Dilectra, Box 7064, 
63007 Esk ilstuna 7 
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MC-först MAS-l 
(Se RT nr 4 78) Drömanlägg 
ningen SME 3009 imp, högt de
sign AC. D-12 Revox A-77 (200 
tim), tel 011-124401 . 

Säljes 2 st 70/80 horn (RCF) 
mellan och disk enhet (GTR 
T35A) 1 st equalizer Inkox 10-
bands, 4 Peerless K010DT do
metw, 4 Gamma BK3013A bas
högt. Tel 0175/22687. 

DX-mottagare 500 KC till 60 
MC, en äldre flygradiostation 

. m m surplus billigt p g a flytt
ning . Hans-Erik Jonsson, Box 
48, 13040 Djurhamn, tel 0766/ 
50708. 

Säljes: Kärnm inne 40k bit 2 st 
Mullard, pris 300 kr/st. Kopp
lingsschemor finns. Tel 0498/ 
403 80 efter kl. 18.00. 

Revox G36 2 st säljes t högstbj. 
Fri prövn rätt förbehålles Birger 
Gustafsson , Fredsg 10, 951 35 
Luleå. 

Säljes: 1 st JBL 2110 500:- , 
2 st DKTll 300 :- , 1 st AD1055 
100:- , Sentec SE77 250 :-. 
Tel 042/225563. 

Nya Revox A77 4-spår med Dol
by säljes till nettopris. Tel 013/ 
100218 eft 19.00. 

Säljes: Kvalificerad stereo: JBL 
2100, Pioneer SA 9100, TX 9500 
Unamco Laboratories med ADC 
XLM Mk 2, Sony TC 640 säljes. 
Även separat. Ake Wiklund, tel 
dagtid 08/22 1060 ankn 38. 

Stereo!! ! Förstärkare, skivSP, 
högt, kassettd , rese iv, av mark
nadens led fabr till vrakpr iser. 
Ex Kenwood, NC , Revox, Ya
maha, Technics, Luxman, AR, 
Pioneer, Nakamich i, Sony, JBL, 
H-K, m fl. Ljudorama, 
Tel 08/527570 eft kl 18.00. 

Prislistor på elektronikkompo
nenter från U Jonsson, Kompo
nenttjänst, Box 916, 931 02 Skel
lefteå. 
Bifnga 1: 15 i frimärken . 

Mikrodator-CPU 8080A 75:-
2-80A 160:- + frakt. B Johans
son, Morögatan 34 B, 
931 00 Skellefteå. 

DEMONSTRATIONS
OSCILLOSKOP 
Hameg HM207, 312, 412 och 512 
med 1 års garanti. 
AB SKOLELEKTRO 
73300 Sala 0224-138 14. 

En ny nål eller varför inte en ny 
Pickup. ADC Shure Empire 
Stanton har jag. Prisex: Empire 
2000T 299:- ADC XLM mk III 
370:-. Inkl. frakt. 
DJUNGELLJUD Box 334 121 03 
Johanneshov 08/5948 92 . 

Tillfälle! 
Nästan obeg Sony färvideoutr 
2 st studiokameror DXC-1200P 
1 st portabel kamera DXC-
1600P Kamerakontroll MD-1200 
P Bildmixer SEG-200P samt någ
ra beg PA-först 12V 20W med 
högtalare. 
Tel 0247/12355 ank 18,0 Thelin 

Zen diod 1 N749 och 1 N750 (4,3 
resp 4,7 V 0,4 W) . Jan Risberg, 
lindholmsback 44, 12749 Skär
holmen. 

Ibanez git + Roland förs obet 
bet. Nypris 5890 sälj till högstbj 
ej under 4900. Pretorian 100W 
först helt ny sälj till högstbj ej 
under 1900. Trumset Tama Im
perial Star resp Ginza sälj t 
högstbj ej under 5900. E kl 17 
Jan Lundberg, tel 0922/120 19. 

Beg VCRbandspelare köpes! 
Tel 0653/30261. 

Högtalardelar 
Mellanregisterhorn 230:- , Pie
zodiskanthorn 91 :-, löselement, 
byggsatser, skumplastfronter m 
m. Hela hornanläggn ingar till 
bra priser. Begär inform från 
Audio Produkter, Box 927, 
181 09 Lidingö , 
tel 08/767 06 42 

AGFA PE 36 1080 M kaka NAB 
42:- 10 st 380:-, metsp 10,5" 
30 :50 lOst 290:- även andra 
Agfaband, Pearl mikr mm begär 
prislista! BoProd Klosterg 24 
44200 KUNGÄLV. 

LUXMAN! Tillfälle! 
Förf C 1000 + sluts M 4000 för 
14800 kr. Tel 0755/12849. 



Billigt! 
Det kostar bara 15:- per rad 
att annonsera under "allt 
möjligt" - radio & televi
sions radannonser. Med ku
pongen här intill är det en
kelt att fylla i en bokstav i 
varje ruta och lämna en ruta 
tom mellan varje ord. Du ser 
genast hur många rader det 
blir och vad annonsen kostar. 
Annonsen skall inte vara 
längre än l O rader. Lägsta 
pris är 45:- (3 rader). Har 
du något att sälja så skall du 
prova "allt möjligt" - radio 

lVIanus tl11 7aIlt möjligt" 
. radio & televisions radannonser 

Nr 2 3 4 5 6(7 8 9 10 II 12 
Utg dag 25/ 1 22/2 22/3 26/4 24/5 26(7 30/8 27/9 25/ 10 22/11 
Manusdag 9/12 10/ 1 7/2 10/3 7/4 9/6 18(7 15/8' 12/9 10/10 
Skriv din annons här! 

D E rr- G ~ l!! I N 3i4 T EC K EN PÅ RA .D EiN 

Namn: ................ : ...... -...... Tel: .............. . 

Adress: ........................ . .... Postadress: ......... . 

OBS! Endast förskottsbetalning!! Betalningssätt : 

& televisions radannonser! D Pg 2344-0 D Check (Märk talongen med "RT-radannons") ----------_ .. _-~. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _.-

Prenumerera på 
radio& 
television 
så får du den 
direkt hem i 
brevlådan! 

Inte dumt. 

Vill du 
veta mera? 
radio & television hjälper dig gär
na med ytterligare upplysningar 
om de produkter som annonseras i 
tidningen. Ringa in numren på de 
annonser som du vill veta mer om. 
Varje annons är ju försedd med ett 
nummer. Det är bara att fylla i 
kortet med namn, adress etc och 
posta det till oss. Vi ser till att du 
snabbt får svar. All informations
tjänst är kostnadsfri! Sänd in 
kupongen inom 6 månader. 

PRENUMERATION 

J a. jag prenumererar på RADIO & TELEVISION 
ett är framåt och får 12 nr (11 utgåvor) för kronor 
99:~5 J ag betalar senare när inbetalningskortet 

kommer. 

VAR GOD 07 207 392 
TEXTA TYDLIGT! 
Efternamn Fornamn 

c/o 

Gata, postlada, box etc 

Postnummeri AdresspostanstaJt 

~._._.-._._._._._.-.-._._._._._._._._.-

J ag vill veta mer om de här inringade annonserna! 
J 2 3 4 5 6 7 8 9 JO J J J2 J3 J4 15 16 17 IR 19 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 :'7 3~ 
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 J07 108 109 110 III 112 113 114 

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 !10 131 132 133 
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 J45 146 147 148 149 150 151 152 

Företag 

Namn I c/o 

Gata, rost låda . 001( , etc 

Postnummer I Postadress 

Land .1 RTI 781 8 
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radio & 
televiSion 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ ..... 

radio & 
television 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 

_.-._._._._.-._.-._.-.-._._._.-._.-._.-

. rs::l 
~ 

Informationstjänsten 
radio & 
televISion 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 
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5 ~ Televerket 
stallerat en del annan utrustning i Farsta för mot
tagning av sate llit ens signaler, bl a en dator. Den 
har 32 000 instruktioner inmatade och bearbetar 
en miljon data om dygnet. 

Hela utrustningen kostar ca 2 mkr. Det är dock 
småpengar mot de besparingar man kan göra om 
man vet exakt hur stora antenner framtida jordsta
t ioner behöver. 

Inverkan av regn 
mätes av Televerket 

Teknikerna ska ll också mäta s k korspolari sati
on: Radiovågor skickas ut antingen med lodrät el
ler vågrä t polarisa tion . När det gäller sate llitövcr
föring gör man bådadera för att utnyttja ~atcllitcn 
maximalt. Dctta fungcrar bra om det int e regnar . 
Da vrider sig radiovagorna~ elektriska fält och 
kommcr i kontakt med varandra. Störningar upp
~tar, ~ k korspolarisatio n . 

Under dcn regniga sommarcn 1977 agnade ,ig 
Televcrkcts tcknikcr at att mäta antenntcmpcratu
rcn och rcgnet~ inverkan pa dct va nliga bru~ct fran 
atmo~rärdcn. Man ,tällde antennerna i olika vink
lar för att 'c vi lk a ,killnadcr dct b lev i mott agnin
gen. En a ntenn i t cx ö, rc orrland har 7 gradcr' 
vinkel mot en ,atcllit ö'c r ckvatorn, medan cn an 
tcnn i Skanc har 25 grader~ vinkel. 

OTS-satcllitell'> liv,längd är bcräknad till 5 - 7 
ar. I mittcn pa 1980-talet hoppa., man k unna "k ic
ka upp cn , törrc ~ate llit , ,om da ~kall bli pcnna
ncnt över Europa. Vid dct lagct kan dclar a,· tclc
fontrafiken i Europa koppla~ över sate lliten och 
därmcd avla~ta det vanliga telcfonnätet. Faktum Ur 
att trafiken inom Europa har ökat med 15 procent 
pcr ar de senast c arcn. Därför har dct även bli, it 
int re",a nt för et t land ~om Svcrigc att ~at ,a pa ,a
tellitö\crföring ,om ett komplcment till att bygga 
ut nätet a,· radiolänk ar . • 

37~ 
Från utvecklingssystem 
ledare till P3 ,id tangentbordet. Kabeln till ~a"ett · 
kortct för,c~ med en 7-polig DI N-propp . Ti ll P: 
a n,lut, det lilla krct.,k ortc t samt R8 och DI. DI lil 
en Iy.,d iod ,om indikerar när data ~pe l a, upp frar 
kas,c tt , pelaren. 

Det lilla kortct mo ntera, pa distanser i ladan ' 
botten. Högtalaren kan limm<b fa,t i botten ellcl 
bak,idan pa ladan. Tangentbordet montera , i la· 
dan mcd de t" l nbt,in~larna. Ob,cn·era att de~" 
är ident i, ka och allt.,a ,, ~ all ,ända, at samma hall 
Pa en a, fäst ,~'nl\ arna för den ena, inkchi .,kall ct 
lödöra ~ krU\ a, ra~t. Lodorat .,ka ll sedan förbinda: 
mcd , kärmen (och ctt .,tift pa P3) pa kabcln. Inn al 
tangentbordet ,,~ru'a., fa,t ordent ligt ma,tc dcnlil 
la rcm,an under den ,tora IC-n pa tangentborde 
adlig,na,. I anna l fall r i skcra~ kort slutnin g a' 
.,panningen . 

:'I~ tt kort "iir printern 

Dct till printern horandc kret.,kortct med kom 
poncntplacering atcrge., i jig 7. Det tillhöra nd, 
prim:ip,>chemat har tidigarcatcrgi,ib i RT 1978, n 
2 och 3. De sma skillnader ,om kretskortct uppvi 
~ar jamfört mcd de bada '>Chemorna är a' mindr, 
bctydcl,e. Det ar fraga om omnumreradc stift p: 
,i,.,a IC sam t borttagande a' cn gri nd ,o m har er 
,at t, med t'a dioder. In - och ut gangar är oföränd 
radc. 

Krct skortet ä r ,a utfört, a tt printcrn kan montc 
ra, ovanpå kortct med fyra di,tanser: 'c jig 9 
Printcrn anslut; till den främre kortkontaktcn p: 
kortet. Ijig 8, isas hur den 31-poliga kontakten p: 
printerkortet an,luts till D2-kortct. 

För anslutning a, kassettspelare har vi tagi 
fram ett nytt anpas ningskort. Ko rtet behöver ing 
en omkopplingssignal från A C IA :n $8008 och kal 
des,utom kopplas parallellt mcd ACIA:n för vidc 
oterminalen. 

Kassettanpass ningsko rtet ko mmer att beskri va 
i nästa avsnitt i RT. • 



Komponent 

Katalogen 

Komponenter, byggsatser, 
instrument, verktyg, böcker. 

Sändes mot 8:- i frimärken. 
Gratis till skolor och berörda företag 

samt institutioner. 

MaTer Import 
Fack 
22002 Lund 
Tel. 046-1477 60 

Ett företag med 5 år på nacken 
inom elektroniken. 
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• ____ ACOUSTlC LOUDSPEAKER SYSTEMS ___ ~. 

ALLT FÖR HÖGTALARBYGGAREN 
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50 olika kompletta byggsatser 
ACOUSTIC STUDIO 

e Acoustic - högtalarbyggsatser består av 
..J färdigmonterade lådor, valnötsfanerade 
~ eller i svart betsad ek. 
fl) Med byggsatserna följer allt som be
:::l hövs för att få ett par helt färdiga hög
e talare i samma finish som ett par fabriks
~ byggda men till ett mer tilltalande pris. 

Pris 1250 :-/st ink!. låda och moms. 

ELEKTRO-VOICE 
GAMMA 
GOODMAN 
ISOPHON 
JBL. KEF. RCF 
CELECTION 
PEERLESS 
PHILIPS 
SEAS. CORAL 
SINUS 

1; 
e 
c 
fl) ... n 

Högtalarelement. ~ 
kompletta byggsatser: e 
Filter § 
T räbyggsatser !Q 
RT-hornet 70-80 m 
Spolar. ~ 
Pickuper m 
Kondensatorer ~ 
Tyg: -< 
Skumplastfront m.m. ~ 
HIPI KITO, Box 23098 ~ 
S:t Eriksgatan 124 
Stockholm 
08/335151 

fl) 

Demonstration och butiksförsäljning: 
Öppet: månd.-fred. 11-18. lörd. 11-14 

HIFI I~IT O. Box 23098. 10435 Stockholm 
Sänd mig gratis nya katalogen med prislista 

NAMN: .. . ... ............. .. ..... ... .. .................. .. .............................. . .. . 

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

Postnummer: ........ .. ...... .. ........... Ort: . .. .............. . 
• ____ ACOUSTlC LOUDSPEAKER SYSTEMS ___ ... 
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HE.A.TH:B:J:T 
AMATÖRRADIO - DATORER - BIL- och 
HEMELEKTRONIK - HIFI -INSTRUMENT
MARIN - UTBILDNINGSKITS 

ET·3400 MIKROPROCESSOR 
TRAINER 
Lär hur mikrodatorn fungerar . 
Trainer med utförlig dokumenta· 
tion 1 k ROM monitorprogram 
ingår 256 bytes RAM (utökas till 
512 bytes med kurspaketet 
EE -340ll. 
Byggsats 1 202 :- ex. moms, 
monterad 1 925:- ex. moms. 

IM-4190 BIDIREKTIONAL 
WATTMETER 
100 MHz·l GHz. Fabrikskalibre
rade och matchade komponenter . 
Portabel , drives med vanliga 
9 volts batterier. 
Byggsats 514:- ex. moms, 
monterad .866:- ex. moms. 

GD·1558 ULTRALJUDSLARM 
FÖR BILEN 
Lätt att installera. För fast eller 
tillfälligt montage. Anslutes till 
signalhornet. 
Byggsats 361 :- ex. moms. 

MIKRODATORSYSTEM FÖR HOBBY OCH INDUSTRI 
Kompletta system med marknadens utförligaste dokumentation. 
Standard software medfÖljer utan ~xtra kostnad . 
Hl1 byggd på DEC :s LSI -ll . 
Skrivminnen både till H8 och H 11. 
Nu även DEC writer'! LA36 på lager . 

HEATHKIT Schlumberger AB 
Norr Mälarstrand 76 
Box 72081, 10223 Stockholm 12 

Tel: 08-52 0770 
Öppet : MAnd.-Fred. 09.00 - 17.00 
Lunchstängt 12.00-13.00 

r-----------------~ I ~ HEATH ~ I 
I Sänd mig gratis katalcg:r;Q@jH@!§ I 
I 
I Namn 

I 

I .. .... .................. ~ I 
<XI 

~I I Adr. 

I I 
L:n~.~~~:!a~ _ ..; _ ~~.~~.~ .. ~.~ ... 
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GRAND MASTER 
AMPEX456 

GRAND MASTER används 
världen över 

av 
för 

inspel
musik-ningsstudios 

inspe ln ingar. 

Bandstorlek 
1/ 4" 
1/ 2" 

1" 
2" 

A nta l per förp. 
12 

6 
6 
2 

M insta orderstorl ek hel förpa cknin g. 

AMPEX 
Ampex AB, Ljudavd. Box 7056 
S- l 72 07 Sundbyberg/Sverige 
Tel. 08/28 29 10 
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Bo\ 4090 J8 1 O~ KAl \l AR . Telefon 048(). l lId4 

BILHOGTALARE - ANTENNER - BILRADIO - STEREOBANKAR 
HOGTALARSTATIV - SKIVRENGORARE - HORLURAR 

74 RAD IO & TELEVISION - NR 8 - 1978 
Informattonstjänst 28 

A nnonsörsreg iste r för Radio & 
Television nr 81978 

Ampex 74 
Audex 68 
Audio Stockholm 66 
Beckman Innovation 23 
BJ A' produkter 74 
Bornemark Cases 68 
Elect robygg 65 
Ell a 29, 53,76 
Frekvensia Gete 4 
Hil i Kit 73 
Hitachi 6, 7 
Hobby·Data 25 
Imports & Exports 8 
Jenving, Tommy 74 
Josty Kit 21 
Kenwood 46, 47 
Lombard 68 
MaTer Import 73 
Persson, Martin 33 
Pickering 2 
Pioneer 38,39 
Scandia Metnc 64 
Schlumberger Heathkit 73 
Sentec 67 
Septon 75 
Servex 49 
Siren Skyddslarm 68 
SMDI 69 
Sono· Elek tronik 68 
St Eriksmassan 45 
Stenhard t . M 68 
Sv Deltron 68 
Tonola 24 
U·66 Elek tronik 69 
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Pren umerationstjä nst 
Postadress: Box 3263, 
10365 Stockholm 3 
Telefon : 34 07 90 
Postgirokonto: 88 95 00-5 
Prenumerationspris : 
Helår 12 nr 99 :85 
OBS! det nya priset gäller inkl 
den nya momsen 17,1 %) 
Prenumerat ioner kan bestä lla s 
dIrekt ull PrenumeratlonstJanst , Box 3263. 
103 65 Stockholm 3. I Sverige på narmaste 
postanstalt med postens tidningsinbetalnIngs
kort postgirokontO 88 95 00-5. 

Def initiv ad ressandring . som måste vara for 
laget tillhanda senast 3 veckor Innan den skall 
trada I kraft , gors skriftligt antingen ~ av forla 
get utsand blankett eller postens adressand
ringsblankett 2050_03 . (Adressandflngsavglft 
1.50 .1 

Nuvarande adress anges genom att adress 
lappen på senast mottagna tidning eller dess 
omslag klistras på adressandrlngsblanketten . 

AdressandHng på ut landskt postabonne
mang verkstalles på posten I respektive land 

Aldre losnummer kan rekVireras direkt från 
Ahlen & Åkerlunds Forlags AB , Torsgatan 21 , 
105 44 Stockholm , tel 34 90 00 - Losnummer
expeditionen Som regel f inns doc k endast ett 
halvt år gamla tidningar att tillgå. 

Bifoga mga pengar. tidningen sands mal 
postforskat! . Redakt ionen kan Inte effektuera 
beslallnlngar på kopior av artiklar ur aldre nr 
VISsa bibliotek har Inbundna drgångar och kan 
Ibland stå til l ljanst med kopior . 

ADVERTISING REPRESENTATIVES 

Belg ium 
Publ icnas Media, Vlemlnckveld 44 . 8 -200 A nt
werpen. Telephone03 33 54 61 , Telex 33795 

France 
R.I. P.S.A . 26. avenue Victor-Hugo , 751 1 Pa Hs 
16, Telephone 01 72773 04, Telex 61067 

Den mark 
Civl10konom Bent S W issmg. In terna tional 
Marketing Service. KronpHnsensgade 1, OK -
1114 Kapenhamn . Tel 01 11 5255 

Germany 
PublIcItas GmbH. 2 Hamburg 39. Bebelallee 
149, Tel O4O 511 00 31·35, Telex 02 15276 

Ho lland 
PublIcItas, 38, Plantage M iddenlaan. Amster 
dam 1004 . Telephone 020 , 23 20 71 . Tele> 
11 656 

Italv 
Etas Kompass. Riv1ste Estere . Via Mantegna 6 
20154 Milano, Telephone 02 34 70 51 Tele, 
33152 

Switzerla nd 
Mosse-Ann:Jncen A G. CH-8023 l unch , Lim 
matquai 94 , Telephone 01 47 34 00, Tele> 

55235 

United King dom 
Frank L Crane Ltd. 16-17 Bride Lane, Landar 
EC4Y BEB , Telephone 01 353·1000. Tele, 
21 489 

Principscheman 
PrincIpscheman i RT är ritade en ligt töljan 
de riktlin jer: 

Kom ponentnumren korrespo nde rar mo 

motsvarande nummer i ev stycklistar. 
Bet råffande komponentvårdena I sch e 

mana galler att for m otstånd utelämna! 
ohm-tecknet, o ch for kon densatorer u t e 
låmnas F_ 

Således ar 100 = 100 ohm . 100 k = 101 
ko hm , 2 M = 2 Mohm , 30 p = 30 pF, 30 n = 
30 nF 11 n = 1 000 p i. 3 u = 3 uF osv. All , 
motstånd 0.5 W , alla kondensato rer 250 \ 
provsp om ej annat anges i styckl ista . 

Alla förfrågningar som avser I RT publ i 
cerat material - artiklar. produktoversik 
ter m m samt byggbeskrivn ingar schemal 
och komponenter liksom kretsar - resl 
allmänna frågor skall goras skfl ft l igen ti l 
red , TelefonförfrAgn ingar kan I all m ånhe 
Inte besvaras p g a t idsbrist . Fö r alla upp 
lysningar o m aldre RT-nr:s inn ehåll hänvi 
sas t i ll b ib liotekens inbundna Arg me d års 
reg lst er_ 



Citation 168, effektförstärl<are. 150W min. FTC vid 8 ohm, frAn 20 till 20kHz med mindre än 0,05 THD. 
Bandbredd: Under 4 Hz till över 120kHz, -3dB. 

Citation 17, förförstärkare. Bandbredd 
från under 3 Hz t i ll CTIIer 270 kHz, -3 dB. 
Mindre än 0,001% THD, phonoförlör
stärkare mindre än 0,002 THD. Avvikel
se frAn RIM-kurva max 0,25 dB. 

Citation 18, FM Tuner. Känsl ighet för SO 
dB signallbrusförhållande bättre än 17 
dBf. LF frekvensområde 10 Hz-SO Hz. 
Patenterad kvalitetsmätare. 

Citation 19, effektförstärkare. 100w min. 
FTC vid 8 ohm frAn 20 till 20 kHz, med 
mindre än 0,08 THD. Bandbredd: Under 
5 Hz till CTIIer 140hHz, -3dB. 

Citation 17s, förlörstärkare. Samma ut
förande som Citation 17, men utan equa
lizer och höglalaromkoppling. 

När du fortfarande söker det lilla 
extra som kännetecknar det helt natur
liga ljudet. Öppenheten, djupheten, 
detaljrikedom och den vida närvaro
känslan. 

Det nya stora Harman Kardon-pro
grammet är konstruerat att kompro
misstlöst leva upp till dina krav. 

Harman Kardon kombinerar i Cita
tion-modellerna sina banbrytande teo
rier om band bredd och övergångsdis
torsioner 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- . 
bredd. 
Perfekt fasllnJlrltel 

För att få ett faslinjärt och riktigt ljud 
mellan 20 och 20.000 Hz måste en 
förstärkare ha en bandbredd på minst 
4 till 100.000 Hz. Citations bandbredd 
är 4-120.000 Hz, vilket förutom korrekt 
faslinjäritet ger extremt snabbt tran
sientsvar. 

Helt utan translentlntennodulatlon. 
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 031-2994 00 




