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SPECTRO-PEAK lEVEL INDICATOR 

SPECTRO - PE"K lIME'P 

REC EQ OU1PUl l lVtt 

Varje kassettdäck av klass har 
finjustering av bandanpassningen. 

Du kan utn)1tja alla t~~er av kassetter 
till det )1tersta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Därför skapade JVC Super ANRS, ett elektroniskt sys
tem som ökar diskantdynamiken med upp till 12 dB. 

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

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

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

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

Ännu en unik finess från JVC - musikens mästare. 

JVC 
MUSIKENS MÄSTARE 

Generalagent: Rydin Elektroakustik AB 
Spangavägen 399·401 , 16355 SPÅNGA 
Tel. 08·760 03 20. 
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En tidning från Specialtidningsförlaget 

Grammofonskivans 
clcktroformnint 

Innehåll 

OMSLAGET: I januari 1929 
utkom RT för första gången 
- då under namnet Populär 
Radio. Med det här numret 
inleds alltså vår 51 :a årgång . 
Bilden ger lite av kontraster
na mellan dagens radiomate
rieI och den dåtida. Sändaren 
på fotot är årsbarn med tid
ningen ; av 1929/30 års mo
dell och finns på Telemuse
um , den lilla transceivern 
som vi ställt ovanpå höljet till 
den stora , " Iamp"-bestycka
de åldringen är den ameri
kanska, miniatyriserade 
syntesapparaten Astro 200, 
som vi provar i det här num
ret. 
RT -foto: Claes-Göran Flinck 

Elektroniska armbandsur med analog urtavla 4 
Digitalklockorna har inte accepterats av alla. Nu kommer Texas med ett 
alternativ: Med flytande kristaller har man lyckats simulera visare. 

Ur RT-spalterna 1929 till 1950-talet 6 
Det här numret kommer ut 50 år sedan dåvarande Populär Radio startade. 
RT-medarbetaren Bertil Hellsten har satt samman en kavalkad ur de första 
årtiondenas utgåvor och det är en lika tankeväckande som festlig läsning, 
menar vi: Vad har egentligen hänt på dessa 50 år? 

Han gav oss radion 13 
Vem skulle passa bättre i ett jubileumssammanhang som RT:s att erinra om 
än Guglielmo Marconi, radions fader? Om de upptäckter som kom att ligga 
till grund för Marconis tillämpningar och om den store pionjären skriver här 
professor Stig Ekelöf. 

DX-sidan 18 
Hur effektiv är en aktiv antenn? Stig Adolfson rapporterar här från in 
provning aven konstruktion från Standard Radio. 

Radioprognoser 
Solfläckstalet //8 lovar gott för bl a trafiken på 10m-bandet! 
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RT testar: Kortvågstransceivern ASTRO 200 27 
Apparaten , som täcker amatörbanden 80-10 m, har utmärkta mottagarprest
anda och är tack vare frekvenssyntes och ett kompakt utförande, väl lämpad 
för mobilt bruk. 

Europa Films galvanoteknik, en världssucce 33 
Sverige är genom inspelningsföretaget Europa Film världs ledare i fråga om 
tillverkning och export av avancerade galvanoutrustningar. Här skildras i 
detalj processen kring grammofonskivans elektroformning - framstä llningen 
av Ijud- och bildskivmatriser. 

Lär dig basic! 38 
Basic-språket blir a ll t mer angeläget att lära nu när smådatorerna börjar 
säljas och byggas i stora antal. Följ serien från början! 

Lågprisdatorn Mylord med basic 42 
En dator för basicspråk behöver inte vara dyrbar. Den här presenterade 
svenska konstruktionen kostar inkl terminal under 2500 kr. 

Från primitiv klangkropp till popålderselektronik -
del 18 45 
Bo Klasson ger här sina kommentarer ti ll gitarrförstärkarbygget i föregående 
nummer. 

Från utvecklingssystem till dator för basic 46 
En PROM-programmeringsenhet ingår i det totala datorsystemet. Här visar 
Åke Holm hur den byggs , hur programmet för den verkar och principen för 
EPROM-kretsarna. 

Pascaldator presenterad på Los Angeles-mässa 49 
Från The3:rd West Coast Computer Faire hobbydatormässan i Los Angeles 
i oktober ger vi här en kort rapport. 

Mätdata , distorsionsformer och välljud -
åtta operationsförstärkare undersökta 50 
Världen över förs en livlig debatt om huruvida de " nya" distorsionsformer
na, sid och dim etc, är hörbara. Den här undersökningen , som involverar 
både mätteknik och lyssning, är gjord för RT av Bengt Olwig och ger ganska 
entydiga resultat. 

Hifi-rapportfrån USA 53 
Robert Angus refererar den här gången bl a en antik-auktion på gamla tråd
spelare, succe för mini-hi fi , mm . 

Medicinsk elektronik 54 
Hjärtstimulatorn , pacemakern , fyller 20 år. Den är en uppfinning aven 
svensk forskare och har räddat tu sentals patienters li v. 

Programmeringspanel för dj-studion 56 
Här beskrivs en ny produkt för programmering av ett antal inslag i tal- och 
musikprogram i studio e ller från något ob-evenemang. 

Årsregister för RT 1978, 50:e årgången 57 

Technics /k-variator 9010 60 
Den här provningen består av mätningar plus användarerfarenheter och 
objektet är en avancerad fk-variator i platt modul. Technics 90/0 har varier
bara mittfrekvenser och är en mycket användbar kurv-formare . 
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Elektroniska, analoga urtavlor 
efterlängtad nyhet från Texas 

o Helelektroniska armbandsur har till nu varit hänvisade till att använ
da digitala urtavlor. Nu kommer dock Texas Instruments med en helt ny, 
analog urtavla som byggs upp medflytande kristaller. Med den får vi 
äntligen full valfrihet mellan digital och analog presentation även på helt 

elektroniska ur. 
O Vilken presentationsform är då att föredra? Vi har studerat problemet 
ur några aspekter och delger här vår åsikt, i klart medvetande om att det 

slutliga valet måste bli personligt. 

•• Med det nya uret från Texas In
struments går utvecklingen av elek
troniska klockor in i en ny fas, vi höll 
på att säga sin sista fas, men så är det 
väl ändå inte. Utvecklingslinjen är 
ganska klar dock. De första elektro
niska armbandsuren som fann att 
köpa presenterade tiden med röda 
Iysdiodsiffror. Siffrorna drog ganska 
stor effekt och kunde därför bara till
låtas att lysa vid själva avläsningen . 
En särskild tiUslagsmanöver var allt
så nödvändig vid avläsningen. Dess
utom syntes Iysdiodsiffrorna dåligt i 
normalt dagsljus. 

Lysdiodsiffrorna av löstes så små
ningom av fl ytande kristaller och 
inget tillslag behövdes ; tiden gavs 
kontinuerligt av L.CD-siffrorna. De 
var dessutom lätta att avläsa även i 
starkt lju s. 

Nu kommer alltså dagen fas på 
allvar i utvecklingen: En allt igenom 
elektronisk klocka med analog pre
sentation. Parallellt med den hel
elektroniska utvecklingen på ur
fronten har hela tiden funnits 
kvarts st yrda ur med mekaniska vi
sare, men de har aldrig kunnat kon
kurrera prismässigt med de helelekt
roniska digitala uren . 

Prototyper till analoga urtavlor 
som byggts upp av fl ytande kristal
ler har vi sett tidigare- i många skep
nader , men först nu tycks man ha 
kunnat realisera tanken på allvar. 
En kombination av flera nya lösnin
gar har lett fram till det resu Itatet. 

120 segment bildar urtavla 
Urtavlan Texas Instruments nya 

klocka byggs upp av 120 element. 
Om vart och ett av dem skulle behö
va en egen kontakt , skulle klockan 
bli praktiskt taget omöjlig att fram
ställa, och den skulle dessutom få en 
för liten effektiv urtavla på grund av 
att alla ans lutningar tar plats. De 120 
segmenten kräver med konventio
nell teknik 121 ans lutningar. Genom 
att utveckla en speciell 2-vägs mul
tiplexteknik har man emellertid 
lyckats minska antalet ansl utningar 
så drastiskt som till 26! En vanlig 
4-siffrig, digital urtavla kräver 24 
kontakter! 

En stor, aktiv urtavla kommer 
med nödvändighet a tt förbruka mer 
energi än en liten. Därmed riskerar 
man att få batteri problem när man 
övergår till en analog urtavla om 
man inte tänker sig för. TI har dock 
gjort så och kommit fram till att man 
måste använda ett speciellt litium
manganoxidbatteri (LiMn02 ) för att 

få rimlig tid mellan batteribytena. 
Det skall enligt uppgift räcka till för 
mer än två års drift. 

K vicksilverbatterier och liknan
de, som hittills använts i elektronis
ka ur , håller en mycket konstant 
spänning under hela sin livstid. Hos 
litiumbatteriet varierar däremot 
spänningen märkbart under urladd
ningen och man har därför varit 
tvungen att bygga in en särskild 
spänningsregulator i uret. Trots 
detta kommer man alltså upp i två 
års drifttid. 

Klockan skall börja sä ljas i Sveri
ge i början av år 1979 är det tänkt 
och den skall då kosta runt 1900 kr. 
Det är ett högt pri s, men man borde 
ha all anledning att tro att det kom
mer att sjunka. Visserligen är den 
analoga urtav lan mera komplicerad 
att tillverka än den enkla digitala, 
men skillnaden borde i längden inte 
bli så stor. 

Vilket är nu " bäst", en digital el
ler analog urtavla? Den riktigt fria 
valmöjligheten har vi inte haft intill 
nu, om vi velat ha en elektronisk 
klocka med dess högre precision 
och andra möjligheter. 

Ja, "bäst" i det här fallet blir med 
nödvändighet en fråga där tycke och 
åsikt , personliga vanor etc spelar en 
avgörande roll. 

Konventionell visartavla 
analog med jordrotation 

Till att börja med har vi a v kon
vention delat in dygnet i 24 lika de
lar , timmar. Med dygn menar vi 
praktiskt den tid det tar för jorden 
att vrida sig ett varv. J orden är helt 
enkelt vår ur-klocka, å att äga . 
Jordens regelbundna rotation blev ett 
mått på tidens gång. Denna uppfatt
ning om tid kan nog modifieras kraf
tigt av relativitetsteorier och annat, 
men nog vill vi i dagligt tal beskriva 
tidens gång som just en gång, eller 
rörelse. Tidens gång är med andra 
ord analog med jordens rotation . 

De första konstruerade tidmätar
na var sannolikt solvisare, naturligt
vis i brist på " bättre", men ändå 
mycket ändamålsenliga i det att man 
kunde upprepa ett klockslags " läge i 
tiden" dag från dag. En helt analog 
visning av ett analogt förlopp. 

Exakt samma typ av analog vis
ning har vi i visaruret. Ett normalt 
visarur går ju emellertid inte , som 
jorden, ett varv på 24 timmar, utan 
på 12. Detta kan nog härledas till att 
soluret inte fungerade annat än un
der dygnets ljusa timmar. Man räk-
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nade helt ·enkelt med 12 dagtimmar 
och 12 nattimmar på dygnet. Det 
sättet att ange klockslag finner vi f ö 
i bibeln , där det talas om "elfte tim
men" och liknande, då sett i förhål
lande till soluppgången vid timme O 
eller kl 6. 

Trots att vår timvisare går dubbelt 
så fort som jordaxelns rotation har 
vi här fortfarande sambandet med 
jordrotationen och därmed grunden 
för tidtagningen. 

Vi kan förresten stärka känslan av 
det sambandet genom att påminna 
om det gamla scoutknepet att be
stämma väderstrecken med klockan 
(den analoga, vill säga): Dela vin
keln mellan det aktuella klockslaget 
och kl 12 i två (eftersom klockan går 
dubbelt så fort somjordaxeln) . Sikta 
in delningslinjen mot solen och strax 
står kl 12 i söder och kl 6 i norr! 

Vi vill alltså här så smått påstå, att 
det är natu rligare att återge det linjä
ra , "analoga", tidsförloppet med en 
analog visning. Naturligtvis är vi 
också mera vana vid att läsa av visa
re än siffror för att se vad klockan är 
s lagen, men detta är verkligen ingen 
avgörande förde l. Vanor kan ändras 
och brytas, men samhörigheten lin
järt kontinuerligt förlopp - analog 
visning ligger nog djupare än så. 

Vi kan ta exempel från andra håll 
och se samma sak: En hastighets
mätare i en bil t ex rör sig upp och 
ned , analogt med hastigheten, och vi
sar genom sin rörelse hastighetens 
förändring . En digital visare fladdrar 
med segmenten och blir betydligt 
svårare att få överblick över vid för
ändringar. Hur bedömer man för
ändringens hastighet när alla siffror 
blinkar nervöst och ihå llande? 

Avläsning av visarurtavla 
kräver mindre detaljseende 

Förutom dessa mera känslomäs
siga bindningar de flesta människor 
har till analog visning finns, helt 
klart, mera handfasta sådana. En 
analog urtavla av läser man genom 
att se en vinkel mellan två visare. En 
digital, däremot, kräver att man ur
skiljer samtliga fyra siffror korrekt 
för att resultatet skall bli rimligt. En 
konsekvens av detta är att man kan 
läsa aven analog klocka i ett svaga
re ljus än en digital. - Förutsatt na
turligtvis att den digitala inte står 
med eget ljus på något sätt! 

Den analoga urtavlan är också en 
verklig tavla eller karta över tiden 
under ett dygn (eller snarare ett 
halvt) . Vi kan lätt "se" avstånd i 

AMlog eller digital presentation? 
Först n u kan vi på allvar välja fritt 
även bland helt elektroniska ur. Ny
heten som gör det möjligt kommer 
från Texas Instruments . Visarna bil
dar av segment av flytande kristaller. 
Det nya uret går också att använda 
för tidtagning m m då resultatet pre
senteras som på den vänstra analoga 
urtavlan. 

tiden genom att betrakta urtavlan. 
Samma bild eller uppfattning kan 
man naturligtvis få även när man 
betraktar ett digitalt ur, men då alst
ras bilden i vår hjärna i stället för att 
ligga fix och fardig på urtav lan. 
Detta gör att överskådligheten blir 
ojämförligt bättre hos den analoga 
urtavlan. 

Finns det då inga som helst förso
nande drag med den digitala tids vis
ningen ? Naturligtvis . Varje omdöme 
om den ena e ller andra presentatio
nen måste grunda sig på en sam
manvägning av olika faktorer , och 
den vägningen fargas starkt av den 
person som gör den , det använd
ningsområde man tänker på o s v. 

Obegränsad noggrannhet 
hos digital urtavla 

En digital urtavla är betydligt me
rä exakt än en ånalog: ·Mail' kan i 
princip förse den med så många iff
rors noggrannhet man vill och som 
tidbasen i elektroniken tillåter. Om 
man skall skriva ned ett antal tider 
är också den digitala visningen helt 
överlägsen , eftersom vi skri ver siff
ror och inte vinklar. A v goda skäl. 

Många digitala ur visar dessutom 
24 timmars cykel i stället för 12 , som 
de analoga nästan undantagslöst 
gör. Dock har vi sett analoga ur
tavlor med en timvisare som vand
rar runt ett varv på 24 timmar i stäl
let för 12 , men det hör till de abso
luta undantagen! Eftersom vi, i varje 
fall i vårt land , alltigenom grundar 
tidsangivelser på en 24-timmarscy
kel är ett 24-timmars digitalur lättare 
a tt handskas med i många fall. 

Alltså finns fördelar på ömse håll. 
För oss är det dock ganska lätt att 
känna mest sympati för den ena vis
ningsformen , men vi inser att in
vändningar kan resas både mot re
sonemang och slutsatser. 

K var står dock att Texas I nstru
ments nu har börjat marknadsföra 
den första analoga, helelektroniska 
armbandsklockan i världen, och vi 
tillåter oss att hälsa det genombrot
tet med glädje! BH 



Chansen är att ni redan hört talas om det. 
Det kallas Grand Master studio band. Och det är så 

bra att det väljes av fler inspelningstekniker än något 

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

annat band. 
Resultatet är att det har använts 

får att spela in den musik som 

STARTSLADDBN MONTBRAT FÖR 
ATT GB HÖG STIlÄCKFÖRMÅGA. 

fmns på de flesta skivor idag. fEMSTÅLSKJlUVARlDIWlNATlLLBXAKT 
VRIDMOMBNTSSPECIFIKATJON. 

Detta säger en hel del om 
dess prestationer. 

Så ni kommer att bli glada 
att höra att vijust har gjort en ny 
serie band får hi-fi utrustning med 
samma sammansättning och 

STARTSLADD 

inspelningskarakteristik. rILTDYNA OCH BBRYLLIUl!IKOPPAR 

Det har till och med samma namn - J FJÄDERBNHBTEN. 

Grand Master. PRBCJSJONSLBDRULLARMONTBRADB 
PÅ ROSTFRIA CBNTBR. 

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

Men hellre än att blända er 
GRAFJTJMPREGNERADE med vetenskap, fåreslår vi att ni 
FRlKTlONSPJ.ATTOR AV TBFLON. 

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

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

TRUE·TRAC AM P EX SYSTEM FÖREXAKT 
AZIMU'!ffiNSTALLNlNG. 

Kär vi spelar lyssnar hela världen. 



Radio & Television 50 år 
liten jubileumskavalkad 

-

För 50 öre kunde man ijanuari 1929 köpa det första exemplaret av 
tidskriften Populär Radio med undertiteln Radiomagasinet för Alla. 
Det fanns då ett antal radiotidskrifter att tillgå på svenska, men 
ingen av dem har överlevt till våra dagar. Populär Radio skaffade sig 
redan från början en fast grund att stå på genom att den under många 
år var medlemsblad för Föreningen Sveriges Sändaramatörer. 

Chefredaktör då var C-E Holmqvist, och ur hans första ledare 
citerar vi inledningen: 

" Populär Radio, som härmed framlägger sitt första nummer för 
den radiointresserade allmänheten - lyssnare , amatörer och teknici 
- hoppas kunna fylla ett kännbart tomrum i den svenska tidskriftlit
teraturen. " 

På de 50 år som gått sedan dess har det, för att tala varligt, hänt en 
hel del. Glimtar från den utvecklingen vill vi bjuda på genom att 
återpublicera några starkt förkortade artiklar med tidtypiskt innehåll 
från de första 25 åren av tidskriftens historia. 
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Namnväxlingar speglar innehåll 
Under hela den perioden hette tidningen Populär Radio , men 

underrubrikerna har växlat. Den första underrubriken Radiomaga
sinet för Alla upplevdes tydligen mycket snart för trång, och redan 
från och med nummer 5 i den första årgången ändrades den till 
Magasin för Radio och Grammofon. Man hade kanske lika gärna 
kunnat ta med Television i rubriken, ty innehållet berikades av 
många artiklar om den dåvarande televisionen och spekulationer om 
vad som komma skulle. 

Ar 1937 kände man dock tiden vara mogen att fräscha upp under
titeln som nu fick bli Tidskrift för Radio, teLevision och eLektroaku
stik. Innehållet svarade också ganska väl mot beskrivningen . 

Nästa stora namnrevision gjordes 1954 då tidskriften fick heta 
Populär Radio och Television. Ordet Populär fanns under en över
gångstid på ett år, men sedan slopades det och tidningen fick sitt 
nuvarande namn Radio & Television. Undertitlarna har växlat något 



under åren, men vi har nu fastnat för Tidskrift för tillämpad elektro
nik, vilken vi menar täcker vårt innehåll ganska väJ. Vi menar då 
naturligtvis inte att vi täcker in allt som görs med elektronik men 
däremot att det mesta vi skriver om är någon form av elektroniska 
ti\1ämpningar. 

Elektronikens revolution annonserades 1948 
När man bläddrar i de gamla årgångarna slås man av hur lite 

tekniken egentligen har förändrats under den tid som gått. De verk
ligt grundläggande förändringarna aviserades i 1948 års årgång: 
Först uppfinningen transistorn , som gav förutsättningen för mikro
elektroniken, som ger en oanat hög kapacitet åt de elektroniska 
kopplingarna, och därnäst e\1er samtidigt den digitala tekniken som 
innebar en revolution i kretsarnas arbetssätt. De grundläggande 
förändringarna därutöver har varit av betydligt mindre betydelse. 

Tidningens innehå \1 har naturligt nog skiftat en del under den tid 
som gått, men skiftningarna har varit mindre än man kanske i för
stone kan vänta sig . Populär Radio tänktes från början handla om 
just radio, men det visade sig snart att det fanns en mängd intres
santa elektriska ti\1ämpningar utöver de som intresserade läsarna. 
Ordet elektronik var i och för sig myntat men okänt utåt, dess 
innebörd fanns dock till stor del. Redan i första årgången inflöt 
sålunda artiklar om såväl bilradio som television, vilket vi annars 
tror är mera moderna företeelser. Ti\1 den frågespalt som fanns då 
kom en fråga från en läsare som ti\1 hösten (1929), ämnade inköpa ny 

radiomottagare men var osäker om huruvida han borde avvakta 
något och köpa sig en televisionsradiomottagare på en gång! Han 
råddes att slå till på radioapparaten .. . 

Ljudteknik , eller elektroakustik, fann tidigt en plats i bladet. 
Grammofonbyggen fanns tidigt med bland innehå\1et. Åtskilliga 
bygganvisningar på pick uper bjöds det också på liksom beskriv
ningar på hur man byggde egna graveranläggningar för skivor , och 
hur man utnyttjade dessa. När den magnetiska inspelningstekniken 
började bli mer allmän på 1940-taJet gavs byggbeskrivningar på 
trådspelare och sedan även bandspelare. I början av 1950-taJet hade 
vi t o m en artikel om hur man gjorde egna tonband av pappersrem
sor från räknemaskiner och järnoxid pulver! 

Till ljudtekniken hör också högtalarteknik som faktiskt a\1tid tagit 
upp stor plats i Populär Radio och Radio & Television. I början av 
1930-talet kunde läsas en byggbeskrivning aven " en-Iampsradio" , 
där lampa verkligen betydde glödlampa. Man byggde helt enkelt 
radion på en skrivbordslampa på så sätt, att lampan användes som 
förkopplingsmotstånd till nätet och den koniska lampskärmen som 
högtalarmembran. Den tidens högtalarbyggen var verkligen funda
mentala i det att man byggde allt: Från talspolen till ljudskärmen, 
eller baffeln som vi säger numera. 

Ren högfrekvent radioteknik har också varit en betydande del av 
tidningens stoff. Byggen av sändare och mottagare var tidvis en 
dominerande bit av utbudet. Varj·e nytt nummer hade vissa år en ny ....... 1: beskrivning av "2-rörs lokalmottagare" eller "3-rörs allvågsradio" . JII""'"" • 
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Nya •• • rorl 

D 
e första rörny
heterna för nästa 
säsong äro här. 

Blandrör enligt 
ny princip. 

Blandhexoden, röret med 
"multiplikativ" blandning, be
tecknade ett stort steg framåt i 
utvecklingen. 

Den kommer nu som oktod. 
Samtidigt har konstruerats ett 
helt nytt blandrör, hexod-trio
den. Delta rör har sammanlagt 
nio elektroder. Det nya röret är 
emellertid mindre märkvärdigt 
än blandhexoden, ty det inne
fattar i sig tvenne helt skilda 
rörsystem, nämligen en fading
hexod, tjänstgörande som mo
dulator, samt en triod som 
oscillator. De båda rörsystemen 
äro uppbyggda kring samma 
katod, hexoden upptill och trio
den nedtill, men strängt taget ha 
de helt skilda katoder, inbördes 
förbundna och uppvärmda av 
samma glödtråd. Systemen äro 
också mycket väl skärmade från 
varandra och äro således att 
betrakta som två fullständigt 
skilda rör, inbyggda i samma 
glasballong. (Vill man vara no
ga, bör man betrakta de båda 
katoderna som två elektroder, 
varvid totala antalet elektroder 
blir nio i stället för åtta.) 
Hexod-triodens fördelar. 

Detta nya TÖr har flera för
delar framför blandhexoden. 

Den kanske allra viktigaste är, 
att röret kan användas för au
tomatisk volymkontroll, tack 
vare att modulatorsystemet är 
en fadinghexod. Därefter kom
mer den stora övertonsfriheten 
hos oscillatorn, vilket minskar 
möjligheterna för interferens, 
samt avsaknaden av s k fre
kvensdrift, d v s ändring av 
oscillatorfrekvensen vid regle
ring av förstärkningsgraden hos 
modulatorsystemet. 

Ett annat nytt blandrör är 
oktoden, som utgöres aven 
heptod, försedd med ännu ett 
galler, ett pentodgaller, som ger 
röret stort inre motstånd. Okto
den kommer både som univer
sal- och växelströmsrör. 

Nya universalrör. 
För användning i universal

och även IikstTÖmsmottagare 
kommer en helserie nya rör, 
kallade G/W-rör (Gleichstrom/ 
Wechselstrom). De äro så ut
förda, att de kunna användas 
även i bil mottagare. Glödspän
ningen är 13 volt. Vid använd
ning som bilrör matas de från en 
12-voltsackumulator. Rören i 
G/W-serien skilja sig tiU det ytt
re från andra rör därigenom. att 
de äro försedda med helt nya 
socklar utan kontaktben. Utse
endet hos dessa socklar samt de 
tillhörande rörhållarna framglr 
tydligt av tig 4, som visar okto
den i G/W-serien. 

Populär Radio 1936 

Populär Radio har nu 
ganska utförligt be
handlats allt som rör 
grammofoninspeln"ing. 
Ett flertal förstärkare 
och inspelningsappa-

rater ha varit beskrivna. Det är 
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av stor vikt att hela kedjan av 
apparater fungerar oklanderligt. 
för att man skall fl ett gott re
sultat. 

Inspelningsmotorn. 
Angående Dual motorn så tö-

+ 200 · 

R .. 

...... 4-1 +7ov 

reskriver fabrikanten att den 
skall vila på gummi, men det har 
visat sig att vibrationerna från 
motorn härvid gärna vilja grave
"ras in i skivan. Förf har därför 
fastdragit motorn stadigt vid 
underlaget (verkplattan), varvid 



Populär Radio 1941 

Television 
Sedan Radio Corporation of 

America, RCA, och dess under
avdelning National Broadcast
ing Company , NBC, offrat mil
joner dollars på televisionens 
.fullkomning utan praktiskt taget 
någon återbäring, gjorde företa
get vid årsskiftet 1939-1940 en 
framstöt till FCC om licens för 
kommersiell television. Licens 
utlovades också av FCC för be
gränsad kommersiell television 
enligt de av Radio Manufactu
rers Association, RMA , fast
ställda normerna (441 linjer, 30 
bilder per sekund; ett 441/30-
system), med datum för den de
finitiva starten fixerat till 1 sep
tember 1940. Under mellantiden 
satte RCA i gång en vidlyftig 
annonskampanj för mottagar
försäljningen, med resultat, att
FCC indrog licensen! 

• 
1 USA 

Fig. 7. Du Mont 183 X, en' modem teletUioMmotttJ,JtJre lIP dm po
pulära >10111 console>·typen av unge/är en meters höjd. Det hel· 
elekJriska bildröret har liten längd och stor skärmdiarneter och ger 
en lOX8 tums bild. Tjugoen rör fIIlväntlas i kopplingen, bildröret 

ej inrälc1l4l. 

FCC contra RCA. 
Som RCA ser saken orsaka

des indragningen aven aktion 
från konkurrenternas sida, i det 
flertalet av dessa gärna ville ha 
tidpunkten för televisionens 
start framskjuten något halvår 
för att hinna få i gång mottagar
fabrikationen. Det var närmast 
Philco Corporation och Du 
Mont Laboratories som voro av 
den meningen, att televisions
normerna kunde utformas på 
annat och bättre sätt, utan att 
televisionskanalen behövde 
vidgas. Båda företagen fram
höLJo, att ett högra linjeantal och 

en lägre bildfrekvens vore att 
föredraga. 

Som RCA:s konkurrenter, 
med instämmande av FCC, ser 
saken, skulle licens till RCA ha 
giv:t detta företag en mono
polställning, enär inga andra fö
retag voro beredda att starta te
levisionssändning i stor skala 
eller att kasta ut stora mängder 
mottagare i marknaden. 

Du Mont gjorde gällande, att 
ett 625/15-system vore att före
draga framför ett 441/30. Denna 
åsikt delades emellertid ej av 
RCA, som påpekade olägenhe
terna med låg bildfrekvens. 

Dessutom framhöll RCA , att 
det stora filmföretaget Para
mount kontrollerad 51 % av Du 
Monts kapital, och att det 
självfallet låg i Paramounts in
tresse, att televisionen aldrig 
bleve så bra, att den komme att 
utgöra en allvarlig konkurrent 
till filmen . 

Stridigheterna fortsatte en tid 
utan något egentligt resultat, 
och för att komma någon vart 
tillgrep man - enligt gammal 
praxis - utvägen att bilda en 
kommitte. På så sätt tillkom den 
31 juli 1940 National Television 
Systems Committe, NTSC. Ef
ter ett heroiskt arbete lyckades 
denna kommitte ena de skilda 
intressena, granska de tekniska 
villkoren för modern television 
och avgiva ett utlåtande, vilket 
offentliggjordes den 27 januari 

1941 . De häri föreslagna nor
merna skilde sig ej mycket från 
RMA : ; den största avvikelsen 
låg däri, att man förordade fre
kvensmodulering (FM) för tele
visionsljudet i stället för ampli
tudmodulering (AM). 

Den andra modifikationen in
nebar en övergång från 441 till 
525 linjer med bibehållande av 
30 bilder per sekund och nuva
rande frekvensfördelning. Med 
525 linjer erhålles en finare ver
tikal bildstruktur , men samtidigt 
en reducering i horisontella 
bildkvaliteten . (Svephastigheten 
ökar och bandbredden blir otill
räcklig för den ökade frekven
sen.) Vip fullgod reproduktion i 
ett 441 /30-system är horisontella 
bildkvaliteten bättre än den 
vertikala , varför NTSC:s för
slag innebär en jämkning. Bild-

Fig. 16. RCA- !\"[JC:s mätbilJ. Yttre cirklarna angiva 4: 3·formatet, 
cirkelytoma i centrum olika svart·vit·grader. De t;crtikala och hori· 
sontella strlilknippena medgiva bestämning av horisontella Fesp. ver· 

tikala bildkvaliteten (upplösnillgen). 
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kvaliteten vid 525 linjer är mera 
lika i båda riktningarna än vid 
441 linjer. 

Vid studiet av NTSC:s utlå
tande frågar sig nog en och an
nan vart fårgtelevisionen tagit 
vägen. Columbia Broadeasting 
System , CBS , demonstrerade 
hösten 1940 ett 343/60-system 
för filmtelevi sering i naturliga 
fårger och vid årsskiftet samma 
system med direktupptagning i 
studio. Resultatet var oväntat 
gott , och på vissa håll förmoda
de man , att en övergång nu 
skulle kunna ske från ofårgad till 
fårgad television , enär transmis
sionen inrymmes i en 6 Mc/s
kanal. Ehuru för tillfållet fårg
televisionen fått stå tillbaka för 
svart-vit-televi ionen , har 
NTSC och FCC visat den förra 
sin fulla förståelse, och för när
varande arbeta såväl RCA som 
General Electric - det är i den 
sistnämnda firman Dr Alexan
derson, som har hand om ut
vecklingen - på system, som 
skilja sig mycket li tet från 
CBS:s system. Man har följt 
den allmänna tendensen att höja 
linjeantalet genom att gå över 
till 375/60-transmission . 

Man har i Amerika gått in för 
negat iv modulation , så att 
strömstyrkan i antennen ökar då 
ljusstyrkan minskar. I England , 
där positiv modulation använ
des, gör man gällande att sådan 
modulation är att föredraga 
framför negativ . En anledning 
härtill skulle vara, att rören ar
beta på en gynnsammare del av 
karakteri stikan . Amerikanarna 
å andra sidan framhålla, att i de
ras system automatisk volym
reglering (avr) kan anordnas ut
an större svårighet, under det 
att det engelska systemet ej 
lämpar sig för sådan reglering . 
(Här avses avr i bildmottaga
ren.) 

Klarsignal för USA-televisio
nen . 

J ust i "pressläggningsögon
blicket" , lördagen den 3 maj , då 
denna artikel sändes från New 
York , erfar förf, att FCC:s 
"hearing" den 20 mars detta år 
resulterat i beslut om den kom
mersiella televi sionens start. 
Datum för starten har fixerat s 
till I juli 1941. Uppskattningsvis 
finnas 4000 mottagare i New 
York-distriktet. Alla dessa 
mottagare måste ändras, innan 
de bli användbara för den nya 
transmissionen ; exempelvis 
måste ljud mottagaren omkon
strueras på grund av övergången 
från AM till FM. 
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lbppbetyg för Philips i 
R&Ts stora kassettest 1978 

I nr 11/78 skriver Radio & Television bl a om 

Super Ferro 1 
" Betydligt mera uppseendeväckande är 

Super Ferro 1. Kassetten skall användas 
med hög förmagnetisering och ger då alldeles 
utmärkta resultat! Dynamiken är faktiskt 
högst bland de provade järnoxidbanden med 
61 dB! Utstyrbarheten är mycket " 
stor och distorsionen låg. 

Ferro Chromium 
" ... Ferro Chromium ligger därmed på 

klart delad förstaplats när det gäller 
alla parametrar, utom 
kopieringsdämpning ... " 

t-
~- -""._- ~ .. _ e~~LlPS_ '~-, - "' ~t!!.iJp~ ;:: PHILIPS . . . I :.:: PHILIPS , 

: i IlUHRFERRO tlUPER FERRO. I CHROMIUM I 
,FERRO I 

QH.ROMIUM 

IBII t~ IBII ~ 
~ ~~~--~---

••••• ••••• 1' :_ ••••• 
Philips nya generation kassetter omfattar fem kvaliteter som 
täcker alla kassettspelare på marknaden. Samtliga har FFS mot 
bandtrassel - det unika systemet som Philips är ensamma om. 

••••• ••••• t' : • • •••• 

Philips kassetter. Ljudvärldens nya kassett-generation 
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Populär Radio 1948 
- Fig. 1. TrlUUlistoml koDstralrtiCJll och 

principechema. 

serligen ännu inte 
rimentstadiet men 
sOJJl r~an uppnåU$, ~. 
betydelsefulla - ma.n vjtii. 
säga revolutionerande - att man ,,~I~~8s.M~~, 
utan tvekan kan tala om att här 
foreligger en nyhet av epokgö
rande slag. 

Transistorn består aven tunn 
platta av germaniumkristall på 
vilken stöder sig två ytterst tun
na lContaktstift - en "emitter
elektrod" och en "kollektor
elektrod" - placerade pi. endast 
0,05 mm avstånd från ~. 
Kristallens "baksidah är född tlU 
en gemensam elektrod.' Tran-
sistoms konstruktioll; framgår 
av tig l. På det ena kontakts If
tet "the emitter" , emitterelek
troden anlägges en positiv gaI
lerforspänning av ca l volt, se 
tig J. På det andra kontaktstiftet 
"the collector", kollektorelek
troden anlägges en negativ gal
lerförspänning av storle sord
Ringen några tiotal volt (se fig 
1). 

Den spänningsforstärkning, 
som kan påräknas med en tran
sistor är av storleksordningen 20 
dB ca 100 

massor av eI~~!Wtsr .)q~~::t 
tran istom 
fitt. 

Men transistorn h.r Sit be;. 
gränsning-åtminstone ~ sitt ou
varande utv~1din~MJP. ~ 
nackdel är, att ute~M6 
en transistor illte kan överstf8a 
ca 25 mW eller SO mW från två 
transistorer i mottakt. Vidare 
kan man inte använda transis
torn vid högre frekvenser än ca 
10 Mp/s. Ytterligare en nackdel 
är. att brusnivån hos transistorp 
ligger högre än för elektronrör. 
Man har emellertid anledning aU 
förmoda att det kommer att ut· 
rättas en hel del på utvecklingen 
av transistorn och säkert ~ 
man att vänta sig en hel 

~n#I.l,;it!.J 

7 ~ jubileumskavalkad 
Teoretiska artiklar från 30-talet om beräkning av filter och selekti
vitet rekommenderas som läsning för den som tycker att dagens RT 
har för många och svåra teoretiska artiklar! 

Och så vidare och så vidare . Den som är intresserad av elektronik
historia med tonvikt på hemelektronik uppmanas verkligen att hasta 
till biblioteket för att läsa ur de utkomna 50 årgångarna . Utdragen ur 
a rtiklar vi publicerar här kan vara en lämplig smakbit och introduk
tion. 
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RT:s nuvarande innehåll i historisk belysning 
Somliga läsare tycker i dag att RT handlar för mycket om ljudtek

nik. Andra åter att den skriver för mycket om datateknik . Några 
menar att den speglar för lite om amatörradio och en och annan vil
sekommen läsare undrar var tv-programmen står nånstans? Vi vill 
gärna förklara oss och ge vår syn på tidningen innehåll i det hi sto
riska perspektivet. Ända från början har faktiskt en viktig bit av 
tidningens innehå ll var it art iklar om ljud i hemmet. Ljudet åstad
koms till att börja med av radiomott agaren och grammofonen på 
elektroni skt sätt (eller delvis akust iskt, nä r det gäller grammofonen) . 

ågot välljud var det förvisso inte fråga om , även om dåtiden 
bedömningar använde samma superl ativer som vi stundom använ
der i dag. Intresset för ljudåtergivning har a llt så funnits där från 
första början och det har a lltid utgjort en väsentlig del av helheten . 
Den enda elektronik som under !lera decennier fanns allmänt i 
hemmen var just ljudåtergivningsmas kinerna, och läsarna var där
med intres erade av detta . 

Än i dag är situationen faktiskt densamma: Den mesta elektronik 
vi har hemma sitter i ljud prylarna, stereoanläggningarna, tv-appa
ra ten. Men skillnaden mot förr är kanske att vi nu ser ett slut på 
ljudteknikens dominans: 

Mirkodatorn börjar ta sig in i hemmen både till allvar och lyst, och 
vi hoppas att den utvecklingen skall spegla sig ännu tydligare i RT:s 
kommande utgåvor. 

RT:s historia 50 å r bakåt är väl dokumenterad. Att sia är svårt, i 
synnerhet om framtiden, som en vis tänkare påpekade. Vår kon
kreta ambition för den närmaste framtiden är dock att fortsätta 
spegla elektronikens utveckling för att göra det möjligt för läsare om 
50 år att uppleva vårt I OO-årsjubileum! • 

BH 



Vägen till 
den första 
radioförbindelsen 

Vad skulle passa bättre i ett jubileumssam
manhang som RT:s SO-åriga tillvaro än att 
erinra om den man som lärde oss utnyttja de 
elektromagnetiska vågorna som kommunika
tionsmedel? 
Den här historiska framställningen grundar 
sig på ett f öredrag som författaren höll i 
Guglielmo Marconis fädernehem i Pontecchio, 
Bologna, i anslutning ti1l 100-årsminnet av 
den store uppfinnarens födelse. J ubileet inföll 
våren 1974. 

•• De stora sprången framåt i ci
vilisationen åstadkoms genom de 
skapande insatserna av ett fåtal ut
valda. Marconi var en av dem. Men 
ingen av dessa utvalda arbetar i va
kuum : för dem alla gäller ett gam
malt ord, som uttalades för över 800 
år sedan av den tore humani sten 
Bernhard från Chartres, och som 
citerats av den störste bland natur
vetare -lsaac Newton: 

"Vi är liksom dvärgar, som sitter 
på skuldrorna av jättar. Vi kan där
för se flera och mera av lägsna ting 
än de gamle, men icke på grund av 
skärpan i vår syn utan emedan de 
lyfter oss upp och lägger till vår 
längd hela sjn gigantiska höjd" . 

För att rätt förstå Marconi måste 
vi veta vad han fannjöre sig och hur 
han förvaltade detta arv . 

Den första radioförbindelsen 
Det fårsta radiopatentet 

Först några ord om Marconis per
son . (Den , som vill veta mera, kan i 
Tekniska Museets årsbok " Daeda
lus" för 1972 läsa min uppsats " Hur 
radion kom till".) 

Guglielmo Marconi föddes 1874 
och dog 1937. Hans far var affars
man och godsägare i Bologna, hans 
mor - sjutton år yngre än sin man -
var irländska , av den kända whis
kysläkten Jameson. Två mycket 
olika föräldrar gav Marconi en 
karaktär, full av motsatser. De gav 
honom också två språk: han hade 
stor fördel i livet av sin absolut fel
fria engelska; hans italienska skall 
däremot alltid ha haft en lätt främ
mande accent! 

Sommaren 1894, tjugo år gammal , 

Av professor STIG EKELÖF, 

började Marconi intressera sig för 
de elektromagnetiska vågorna. De 
hade sju år tidigare framställts för 
första gången av Heinrich Hertz i 
Karlsruhe. 

Aret efter, sommaren 1895 , expe
rimenterade Marconi ivrigt i föräld
rahemmet i Pontecchio , ett par mil 
utanför Bologna . Först inomhus, 
sedan i det fria . Där åstadkom han i 
augusti 1895 vad jag vågar kalla för 
" den första radioförbindelsen". Det 
var då han fick rad iovågorna att ut
rätta något verkligt nytt - det var då 
han för första gången fick fram en 
radiosignal, fast han inte hade fri 
optisk sikt mellan sändare och mot
tagare. Det var det berömda försök 
bland kullarna i Pontecchio, då 
Marconis äldre bror signalerade 
med ett gevärsskott att han tagit 
emot radiosignalen. 

I början av år 1896 tog Marconi 
med sig sina apparater och for till 
England för att exploatera dem. Den 
2 juni 1896 sökte han i England värl
dens första radiopatent, jig l . I sin 
" Complete specification" i mars 
1897 säger Marconi bl a: 

" Where obstacles such as many 
houses or a hill or mountains inter
vene between the transmitter and 
the receiver, I have devised and 
adopt the arrangement shown in Fi
gures 10 and II". 

Låt oss titta på jig l . Sändaran
tennen är en vertikal jordad Eddu 
med en metallplåt u i toppen . I an
tennen är inkopplat ett Righis gnist
gap ee, matat av induktionsrullen c. 
Mottagningsantennen Ejw liknar 
sändarantennen ; i densamma är in
kopplad vågdetektornj, den beröm-

Institutet för elhistoria , Chalmers tekniska högskola 

da kohärern, ett litet glasrör med 
metallpulver mellan två elektroder. 
När en radiovåg träffar mottag
ningsantennen får man en stark 
minskning av kohärerns resistans, 
som kan utnyttjas för indikering av 
signalen. 

Det är framför allt tre utveck
lingslinjer, som löper samman i pa
tentet: De elektromagnetiska vå
gornas upptäckt och egenskaper; 
metallpulvers märkliga egenskaper i 
fråga om den elektriska lednings
förmågan; användningen av antenn 
ochjordledning . 

Elektromagnetismen 
fåre Maxwell 

MaxwelIs teoretiska deduktion av 
de elektromagnetiska vågorna är ju 
en av den matematiska fysikens 
största triumfer. Alltsammans bör
jade på allvar 100 år före Marconi, 
då två andra stora italienare upp
täckte likst römmen : 1791, Galvani, 
anatom i Bologna med sina grodor; 
1800, Volta, fysiker i Pavia med sin 
stapel, det första elektriska batte
riet. 

Tjugo år efter Volta nästa språng 
framåt - Örsted i Köpenhamn upp
täcker 1820 den elektriska ström
mens magnetiska falt; han förenar 
elektricitet och magneti sm till en 
enda vetenskap - elektromagnetism . 
Ytterligare II år - Faraday i Lon
don upptäcker 1831 den elektro
magneti ska induktionen . I tidens 
språk: Örsted hade förvandl at elekt
ricitet till magneti sm; Faraday gjor
de det omvända - han förvandl ade 
magnetism till elektricitet! 

Faraday införde i fysiken begrep
pen närverkan och jält. Alltifrån 
Newton hade man talat om fjärrver
kan : Newtons grav itations lag hade 
tjänat som modell för Coulombs 
lagar för kraften mellan elektriska 
och magnetiska mängder och för 
Amperes lag för kraften mellan två 
strömelement. 

Faraday upptäckte die lektrikums 
betydelse. Han kom så småningom 
till den uppfattningen, att de feno
men , som är knutna ti ll magneter 
och ti ll elektriskt laddade kroppar, 
väsent ligen är knutna till det mel-

lan liggande mediet. Han kom också 
till den uppfattningen att fenome
nens kärna var att söka i de elektris
ka och magnetiska kraft linjerna. 

Faraday är kanske den störste av 
alla experimentalfysiker. Han hade 
en oerhörd fysikalisk intuition . Vis
sa av hans ideer förebådar den 
elektromagnetiska Ijusteorin . Men 
matematiker var han inte - han 
tänkte i bilder och inte i matematis
ka formler. Jag tror inte att det i hela 
hans väldiga produktion finns en 
enda matematisk formel! De flesta 
fysiker hade svårt att förstå honom ; 
det gällde framför allt kontinentens 
vetenskapsmän, som var strängt 
uppfostrade i fjärrverkningsteorier
nas komplicerade matematik . 

Maxwell och de 
elektromagnetiska vågorna 

De kom dock en, som helt förstod 
honom - skotten Jam es Clerk Max
well, jig 4. Maxwell lyckades ut
trycka Faradays ideer i matematiskt 
språk. 

I litteraturen ser man ofta miss
uppfattningar om vad Maxwell gjort 
och sagt och när han gjort och sagt 
det. Jag skall därför stanna något vid 
de fyra arbeten av honom, som 
markerar vägen fram till MaxwelIs 
ekvationer och till de elektromag
netiska vågorna. 
1) Det första av de fyra arbetena, 
"On Faraday's lines of force", pub
licerades 1855-56, då Maxwell var 
24 år gammal. I denna förberedande 
avhandling formulerar Maxwell 
matematiskt lagarna för de statiska 
och stationära tillstånden. Den cent
rala betydelsen av de matematiska 
operationerna rotation och diver
gens framträder. Maxwell uttrycker 
sin avsikt att konstruera en modell 
av det elektromagnetiska faltet. 
2) 1861-62 kom så "On physical li
nes of force". Det är i detta arbete, 
som Maxwell inför den för de elek
tromagnetiska vågornas mekanism 
väsentliga hypotesen om jörskjut
ningsströmmen - alltså att varje 
ändring i ett e lektriskt fa lt åtföljes av 
ett magnetiskt falt, en lag som man 
kan uppfatta som reciprok till in
duktionslagen. 
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Maxwell uppfyller också sitt löfte 
om en mekanisk modell. Det hand
lar om ett för oss idag rätt komplice
rat system med ett otal små roteran
de rullar med elastiska sidoväggar. 
Det gör avhandlingen ganska svår
läst. Men MaxwelIs ekvationer finn s 
där, även om det inte är så lätt att 
se. 

Ur sitt mediums elastiska egen
skaper härleder Maxwell hastighe
ten hos elastiska transversalsväng
ningar. Han finner dess värde = 

förhållandet mellan en elektromag
netisk och en elektrostatisk enhet 
för elektrisk laddning. Denna stor
het hade Kohlrausch och Weber i 
Tyskland redan 1856 bestämt genom 
rent elektriska mätningar. De fann 
ett värde som låg mycket nära den 
optiskt bestämda ljushastigheten. 
MaxwelIs slutsats är: 

"We can scarcely avoid the infer
ence that light consists in the trall,\"
verse undulations of the same Ir/",Ii
um which is the cause of electric 
and magnetic phenomena" . 
3) År 1864 kommer 'så MaxwelI s 
definitiva avhandling, "A dynamical 
theory of the electromagnetic field". 
Här är byggnadsställningarna rivna. 
grunden är de elektromagnetiska 
experimenten . Vi återfinner Max
wells matematik ungefar som vi är 
vana att se den idag - naturligtvis 
med ett undantag, allting är skrivet i 
komponentform. 

Denna gång härleder Maxwell 
vågekvationen och finner transver
sala svängningar i det elektriska och 
det magnetiska fåltet med en fort
plantningshastighet = ljushastighe
ten . Hans slutsats blir: 

" The agreement of the results 
seems to shew that light and magne
tism are affections of the same sub
stance, and light is an electromag
netic disturbance propagated 
through the field according to elec
tromagnetic laws". 
4) Så till slut, mycket senare, 1873, 
MaxwelIs stora lärobok "A treatise 
on electricity and magnetism". Den 
vill , på grundval av Faradays ideer, 
ge en samlad framställning av hela 
elektricitetsläran och en god del av 
den elektriska mättekniken. Många 
partier av den kan än idag livligt re
kommenderas (Dover, 2x 2 dollar!), 
men ifråga om MaxwelIs fullständi
ga ekvationssystem och om de 
elektromagnetiska vågorna ger den 
intet grundläggande nytt. 

De elektromagnetiska 
vågorna efter Maxwell 

Ingen stans hos Maxwell finner 
man termen " elektromagnetisk 
våg". Mestadels talar han om "mag
netic disturbanees" . Ingenstans hos 
Maxwell finner man heller något om 
möjligheten att framställa dessa 
" disturbances" på rent elektrisk 
väg. 

Det första förslaget tycks ha 
kommit från den spekulative ir
ländske fysikern FitzGerald ; hans 
namn är knutet till relativitetsteorins 
Lorentz-FitzGerald-kontraktion . 
FitzGerald ansåg 1879, att han kun
de bevisa matematiskt att elektriskt 
framställda vågor vore en omöjlig-
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het: Men han ändrade åsikt och fö
reslog 1883 att man skulle begagna 
de snabbt varierande strömmar, 
som man får genom urladdning av 
en kondensator. Avhandlingen är 
inte lång . Den har titeln " On a 
method of producing electromagne
tic disturbances of comparatively 
short wavelengths" . 

Texten lyder: " This is by utilizing 
the alternating currents produced 
when an accumulator is discharged 
through a small resistance. It would 
be possible to produce waves of as 
little as 10 metres wavelength , or 
even less ." (Accumulator = kon
densator.) 

Exakt detta program fullföljde 
H einrich Hert z fyra år senare, 1887-
88 , då han som den förste framställ
de fria elektromagnetiska vågor på 
elektrisk väg, fig 5. FitzGeralds 
propos torde 'ha varit obekant för 
honom. Hertz hade studerat hos 
Helmholtz i Berlin och var professor 
vid tekniska högskolan i Karlsruhe ; 
han kom senare till Bonn. 

I en serie av 12 avhandlingar från 
åren 1887-91 publicerade Hertz sina 
experimentella och teoretiska re
sultat om de elektromagnetiska vå-

gornas framställning och egenska
per. J J Thomson , elektronens upp
täckare, har betecknat dem som 
"one of the greatest contributions 
ever made to experimental phy
sics". Avhandlingarna gavs ut 1892 
som bok , "Ueber die Ausbreitung 
der elektrischen Kraft" . En engelsk 
översättning kom 1894. Den fick på 
Lord Kelvins förslag titeln "Electric 
waves". Det var första gången ordet 
"wave" förekom i elektricitetslä
ran. 

Den första avhandlingen, " Ueber 
sehr schnelle elektrische Schwing
ungen", inlämnades i mars 1887. 
Hertz visar där hur han med sin 
oscillator och sin resonator kan alst
ra och indikera elektriska sväng
ningar , som vibrerar 100 miljoner 
gånger per sekund . 

I februari 1888 kom den femte av
handlingen, "Ueber die Ausbrei
tungsgeschwindigkeit der elek
trodynamischen Wirkungen" . Hertz 
ger där det definitiva beviset för rik
tigheten av MaxwelIs teori . Genom 
interferensförsök mellan en fri våg 
genom luften och en bunden våg 
längs en metalltråd fasts lår han att 
den fria vågen har en ändlig fort-

plantningshastighet. 
I november 1888 kom den första 

teoretiska avhandlingen, "Die 
Kräfte elektrischer Schwingungen , 
behandelt nach der Maxwellschen 
Theorie" . Hertz beräknar där fåltet 
kring en elektrisk dipol och illustre
rar med sina kända fåltlinjediagram. 

Förutsägelser 
Vore det inte tänkbart att de 

Hertzska vågorna skulle kunna an
vändas som kommunikationsmedel? 
Hertz blev 1889 tillfrågad i ett brev 
om man inte skulle kunna utnyttja 
hans vågor för telefoni. Han svarade 
nekande - hans anordningar skulle 
inte fungera vid de låga frekvenser, 
som ingår i talet! 

Frågan gällde telefoni, men inte 
heller telegrafi verkade särski lt lo
vande. Vågorna gick ju bara några få 
meter och tekniken var subtil. Sän
darna var svaga, och Hertz' reso
nator var visserligen en stor upp
täckt , men den var otänkbar som 
praktisk mottagare. En klarsynt si
are skall dock nämnas: det var Wil
liam Crookes, mest känd för sina 
fundamentala studier av katodstrå
larna. Crookes skrev år 1892 några 
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profetiska ord: 
"Rays of light will not pierce 

through a wall, nor, as we know 
only too weil , through a London 
fog ; but electrical vibrations of a 
yard or more in wave-Iength will ea
si ly pierce such media, which to 
the m will be transparent. Here is re
vealed the bewildering possibility of 
telegraphy without wires, posts, ca
bles, or any of our costly applian
ces". 

Och: 
" This is no mere dream of a visio

nary philosopher. All the requisites 
needed to bring it within the grasp of 
daily life are weil within the possibi
Ii ties of discovery . .. " 

Crookes fick rätt. Tio år senare 
gick de Hertzska vågorna över At
lanten . En ung man på några och 
tjugo år hade gripit tillHillet och ut
nyttjat rekvisitan som låg redo och 
väntade. 

Kohärern 
Nu till den andra utvecklingslin

jen - metall pulvers elektriska led
ningsförmåga och dess användande i 

. radioteknikens första detektor - av 
Oliver Lodge döpt till "coherer" . 

Kohärern utnyttjar löst packat 
pulver av metaller eller andra ledan
de ämnen eller blandningar av me
tallpartiklar och halv ledande sub
stanser. I många fall är sådant pul
ver vid små elektromotoriska kraf
ter praktiskt taget oledande, men 
vid stora emk:er en god ledare. Det 
kan röra sig om en resistansminsk
ning från t ex I megohm till 1000 
eller 100 ohm. Om man , sedan den 
stora emk:n avlägsnats , knackar lätt 
på pulverbehållaren går resistansen 
genast tillbaka till det ursprungliga 
höga värdet. 

Fenomenet synes ha beskrivits 
första gången aven svensk, Peter 
Samuel Munck af RosenschöId, lä
rare i fysik vid Lunds universitet. 
Munck redogör för sina ingående 
och omsorgsfulla undersökningar i 
en lång uppsats i "Annalen der Phy
sik" år 1835. Uppsatsens titel är 

Fig 5. Heinrich Hertz (1857-1894) . 

"Versuche tiber die Fähigkeit star
rer Körper zur Leitung der Elektri
zität" . 

Munck sänder urladdningar från 
en leydnerflaska genom pul vret. 
Han finner , att resistansen kan åter
ställas genom knackning. Han finner 
också, att vissa ämnen är antikohä
renta ; de har från början en liten 
resistans , som ökar kraftigt vid en 
urladdning. 

Muncks avhandling tilldrog sig 
föga intresse. Det har sagts att den 
var svåråtkomlig. Det är knappast 
riktigt - den stod i Tysklands för
nämsta fysiktidskrift omedelbart 
efter en avhandling av Faraday. 
Men tiden var inte mogen och man 
förstod inte, att de fenomen han be
skrev ej hörde till de alldagliga. 

Samma öde rönte en rad andra 
forskare på 1800-talet. En var Cal
zecchi-Onesti från Italien, som 
1884-85 publicerade omsorgsfulla 
studier. En sak tycks de alla ha haft 
gemensamt - de har vetat föga om 
sina föregångare . 

En verklig nyhet kom år 1890, då 
Edouard Branly i Paris meddelade , 
att redan en gnista på avstånd från 
kohärer-röret åstadkommer resis
tansändringar. 1892, på ett natur
vetenskapligt möte i England , ställ
des frågan, om inte Hertz' vågor 
kunde göra samma sak . Mot slutet 
av 1893 , efter ytterligare för ök, 
tycks flera forskare ha haft fullt klart 
för sig, att kohärern påverkas av de 
från gnistkretsen utsända vågorna. 

En av dem , som arbetade med fe
nomenet , var Oliver Lodge i Eng
land. Han sökte förklara det med att 
metallkornen svetsades samman. 
Därav hans benämning " coherer" . 

Branly hade en annan teori , där 
dielektrikum mellan kornen spelade 
en avgörande roll. Andra hypoteser 
var: elektrostatisk attraktion mellan 
kornen ; molekylära ytfenomen. För 
varje ny hypotes kunde emellertid 
naturen leverera motbevis i form av 
ämnen, som uppförde sig fel! 

Efter några få år, i seklets början, 
försvann kohärern ur radiotekniken 
och därmed också intresset för de 
fenomen den bygger på. Man hade 
då endast kommit till den slutsatsen, 
att fenomenets förklaring låg i en 
blandning av alla de olika hypoteser, 
som ställts upp. Metallpulvers kon
duktivitet tycks än idag bjuda på 
gåtor! Om - eller kanske bättre, när 
detta område än en gång blir aktu
ellt , kommer vi säkert att kunna an
gripa det med betydligt bättre verk
tyg än vad man hade under förra 
seklet. 

Righi, Lodge och Popov 
Låt oss återvända till den allmän

na utvecklingen. Maxwell fick inte 
uppleva Hertz' upptäckter. Han dog 
redan 1879, 48 år gammal. Hertz 
åter fick inte se den praktiska an
vändningen av sina vågor. Han gick 
bort vid endast 36 års ålder, den I 
januari 1894, några få månader in
nan den unge Marconi fick iden om 
telegrafering utan tråd. 

Men innan vi talar om Marconi 
skall vi stanna vid Hertz' omedelba
ra efterföljare. Jag vill här nämna 

tre : Augusto Righi i Italien , Oliver 
Lodge i England och Alexander Po
pov i Ryssland . 

Righi i Bologna var en utmärkt 
fysiker. År 1893 började han publi
cera resultaten av si na undersök
ningar av de Hertzska vågorna: ef
fektiva oscillatorer och resonatorer; 
generering av ultrakorta vågor ned 
till 3 cm ; ett noggrant studium av 
vågornas optiska egenskaper. Han 
skrev 1897 en idag klassisk bok om 
"de elektriska svängningarnas 
optik" . Viktig var också den kon
takt , som den unge Marconi hade 
med honom. 

Lodge , professor i Liverpool (fig 
6) , följde i hälarna på Hertz . Redan 
1888, året före Hertz' stora upp
täckter, beskrev Lodge sina egna 
experiment med de elektromagne
tiska vågorna. Det var inte Hertz' 
fria vågor utan stationära vågor 
längs metalltrådar. Han sysslade 
också med avstämbara leydnerflas
kor - det var början till radions av
stämning . Lodge var också en av de 
första som använde kohärern som 
detektor. 

Den I juni 1894 gav Lodge en fö
reläsning till minne av Hertz, som 
hade dött på dagen fem månader ti
digare. Föreläsningen trycktes 
samma år med titeln "The work of 
Hertz and some of his successors" . 
På hösten 1894 demonstrerade Lod
ge i Oxford överföring av signaler 
längs en sträcka av 150 meter; han 
använde en Hertz' oscillator och en 
Branlys kohärer. Men hans avsikter 
låg fjärran från varje praktisk an
vändning. Lodges bok och hans tal
rika föredrag och demonstrationer 
bidrog dock starkt till att sprida 
kunskap om de Hertzska vågorna, 
såväl bland lekmän som fysiker av 
facket. 

Popov var en av dem som lärde av 
Lodge. Han var lärare i fysik vid 
ryska marinens torpedskola i Kron
stadt. I maj 1895 höll Popovett fö
redrag inför Sällskapet för fysik och 
kemi i St Petersburg. Föredragets 
titel var "Om sambandet mellan 
metallpulver och elektriska sväng
ningar". I januari året därpå - 1896-
publicerade Popoven utförlig upp
sats i sällskapets handlingar. 

Han beskrev där en mottagare 
med kohärer som han använde för 
registrering a v elektriska störningar 
i atmosfären . I princip ski ljer den sig 
föga från den mottagare, som Lodge 
beskrivit tidigare eller från den, som 
Marconi ett par månader senare be
skrev i sin patentansökan . Kohärern 
var inkopplad mellan en bit metall
tråd - senare en hög, vertikal tråd -
och jord (fig 2) . En inkommande 
elektrisk störning minskade kohä
rerns resistans, det undre relät slog 
då till och slöt det övre, som vid sitt 
tillslag gav signal på klockan ; där
efter föll det övre relät, kläppen 
stötte mot kohärern och ökade den
nas resistans till ursprungs värdet , 
det undre relät föll - och allt var 
redo att ta emot nästa störning. 

I nte heller Popov intresserade sig 
nämnvärt för telegrafi. Han skriver: 

"Avslutni ngsvis vill jag uttrycka 
den förhoppningen , att min apparat, 

Fig 4. James e/erk Maxwell (183 1-
1879) som ung. 

efter ytterligare förbättringar , skall 
kunna anpassas till överföring av 
signaler på avstånd med hjälp av 
hastiga elektriska svängningar så 
snart man funnit medel för fram
ställande av sådana svängningar 
med tillräcklig energi" . 

Marconi 
Det fanns en , som inte väntade på 

starkare generatorer - Guglielmo 
Marconi. Många har sagt , att Mar
con i inte kom med något nytt. Det 
är inte sant. Sant är däremot att de 
grundläggande elementen redan 
fanns , men det var Marconi, som 
genom åratal av intensivt arbete ut
vecklade dessa element och byggde 
hop dem till något alldeles nytt - ett 
användbart system för trådlös tele
grafi. 

Två var drivkrafterna i Marconis 
arbete: en fast tro på möjligheten att 
använda de Hertzska vågorna som 
kommunikationsmedel och en näs
tan passionerad önskan att förverk
liga denna ide. Jag tror att det idag 
är svårt för oss att förstå hur ny och 
föga självklar Marconis ide var. Oli
ver Lodge, som hade en stor chans 
att komma före Marconi, skrev långt 
senare: 

" l was too busy with teaching· 
work to take up telegraphic or any 
other development ; nor had I the 
foresight to perceive, what has turn
ed out to be, its extraQrdinary im
portance to the navy , the merchant 
service, and indeed land and war 
service too" . 

Marconi själv förstod dock gans
ka bra vad han gjorde . I ett föredrag 
1933, på Roms Capitolium, säger 
han : 

" Alla vet , att jag haft många före
gångare i studiet av de fysikaliska 
krafter och lagar som jag utnyttjat ; 
men jag tror, att då jag år 1895 i 
Bologna tänkte på att utnyttja de 
elektriska svängningar som går fram 
genom etern för att få ett nytt tele
grafisystem - så hade det ännu inte 
lyckats för någon att överföra utan 
trådar , med de Hertzska strålarna, 
på någotsånär avstånd en regelbun-
det registrerbar telegrafisk signal. ....... 
Och detta bevisas av , att - särskilt i ~ 
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utlandet - meddelandet om mina 
första lyckade experiment mottogs 
med nästan allmän misst ro" . 

Det är också intressant a tt höra 
vad han säger om sin veten kapliga 
utbildning. I Nobelföreläsningen i 
Stockholm 1909 heter det: 

" In sketching the history of my 
association with radiotelegraphy, I 
might mention that I never studied 
physics or elektrotechnics in the re
gular manner, although as a boy I 
was deeply interested in those 
subjects . 

I did , however, att end one course 
of lec tures on physics under the late 
Professor Rosa at Li vorno, and I 
was, I think I might say , fairly weil 
acquainted with the publications of 
that time dealing with scientific 
subjects including the work s of 
Hertz, Branl y and Righi. " 

Om vi nu går in på deta lje r - vilka 
var Marconi s stora framsteg? Låt 
oss gå tillbaka till patentet (jig 7). 
Dess titel lyder: " Improvements in 
transmitting electrical impul ses and 
signals and. in apparatus therefor" . 

Förbättringarna, de stora fram
stegen, var framför allt två. För det 
första: utvecklandet av kohärern till 
ett tekni skt instrument , till en stabil 
och högkänslig detektor, användbar 
utanför ett fysiklaboratoriums väg
gar. För det andra : användningen av 
antenn ochjord. 

Marconi ägnar en stor del av pa
tentskriften åt kohärern (jig 3), " the 
sensitive tube" . Han beskri ver i 
detalj hur den skall tillverkas och 
säger sedan: 

" If the sen sitive tube has been 
weil made it should be sen sitive to 
the inducti ve effec t of an ordinary 
electric bell when the same is 
working from one to two yards from 
the tube" . 

Och ytterligare : 
" My tube as shown in Figure 5 is 

if carefully constructed absolutely 
reliable, and by means of it the relay 
and trembler etc can be worked with 
regularity like any other ordinary 
telegraphic instrument". 

Ifråga om antenn och jordledning 
kommer Marconi ständigt tillbaka 
till deras stora bet ydelse. I Nobelfö
relä ningen 1909: 

" In August 1895 I di scovered a 
new arrangement which not onl y 
greatly increased the distance over 
which I cOl} ld communicate , but a l
so seemed to make the transmission 
independent from the effects of in
tervening obstacles." 

Och 1903 , på Capitolium : 
" Jag tror inte jag tar fel om jag 

försäkrar, att anbringandet av upp
lyfta kapacitanser eller antenner på 
sändare och mottagare har varit ett 
nöd vändigt och väsentligt villkor för 
möjliggörandet av kommunikation 
över stora avstånd med hjälp av hög
frek venta elektri ska svängningar" . 

Hur har nu Marconi fått ideerna 
om antenn oc h jordledning? Säkert 
inte från Popov ; han hade vid den 
aktuella tidpunkten endast publice
rat på ryska. Jag tror att det var 
resultatet av e tt. intensivt ex peri
mentellt arbete - kanske ungefar så 
här. 

Marconi började med en hori
sontell Hertz' oscillator med två 
" kapacitansytor" . Överföringsav
stånden blev mycket beskedliga . 
Marconi vill e då försöka längre 
våglängder. N u visste han, att våg
längden s storleksordning är lika 
med oscillatorns dubbla längd . Han 
fö rlängde oscillatorn , och då blev 
det naturligt a tt lägga den vertikalt 
med den ena kapacitansytan på 
marken och den andra uppe i ett träd 
e lle r på en stolpe. Kanske kom här 
också in reminiscenser från ett nog
grant studium av B enjamin Frank
lins skrifter och hans åskledare . Re
sultatet blev en omedelbar ökning 
av räckvidden. 

Marconi fann att den var propor
tione ll mot kvadraten på antennhöj
den. Han fann också att det räckte 
med en enkel, verti kal, jordad tråd . 
Och - viktigas t av allt - han fann att 
opti sk sikt inte längre var nödvän
dig. 

Det tog en smula tid innan veten
skapsmännen fö rstod jordledning
en verkningssätt. Först i början av 

Fig 6. Uli ver Lodge (1IJS /-11J41J). 

detta sekel in såg man att en vertikal, 
jordad antenn i stort sett verkar som 
en halv Hertzsk dipol , och att man 
har att göra med vågor som leds 
fram av jordytan . 

N " 12,039 ~~: 
~ 
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f PM Id.] 

Fig 7. Första sidan av värJdensjörsta radiopateflt. 
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I patentet finner man ytterligare 
detaljer, som var väsentliga för ett 
gott resultat , och som säkert alla 
krävt mycket arbete och mycken 
eftertanke. Det är t ex drosselspolar 
för att hindra högfrekvensen att ta 
vägen genom mottagningsapparatu
ren ; det är stora resistanser , som 
ligger parallellt till varje elektro
magnet och ti II varje ställe i motta
garen där man ri skerar gni stor ; det 
är anordningar för att skärma mot
tagaren från den egna sändaren . 

Marconis insats 
Vi frågar oss till slut : Hur skall 

man karakteri era Marconi s insats 
vid skapandet a v den trådlösa tele
grafin ? 

Själv vill j ag svara så här: Det är 
framför all t Marconi , som har utfört 
det stora arbete, som ledde från de 
grundläggande ideerna till en fårdig 
och livsduglig teknisk produkt. 

Detta är den långa väg längs vil
ken så många uppfinnare har stupat. 
Det är en väg full av hårt tekniskt 
arbete , som kräver fantasi, kunska
per och uthållighet. Det är ett arbe
te, vars betydelse grundforskarna 
inte alltid inser. Här ligger förkla
ringen till en stor del av den kritik 
som i början drabbade Marconi. Vi 
kan t ex läsa vad Oliver Lodge skri
ver i en in sändare till " The Times", 
införd den 22 j uni 1897: 

" Sir, - It appears that man y per
sons suppose that the method of 
signalling across space by mean s of 
Hertz waves received by a Branl y 
tube of filings is a new di scovery 
made by Signor Marconi [märk väl: 
Signor, inte Mr!). who has recently 
been engaged in improving some of 
the details . 

It is weil known to physicists , and 
perhaps the public may be willing to 
share the information , that I myself 
showed what was essentially the 
same plan of signalling in 1894 . .. " . 

Dock - längre fram i tiden blir 
Oliver Lodge välvilligare . I sin 
självbiografi av år 1932 säger han : 

" .. . but , whereas we had been 
sati sfied with the knowledge that it 
could be done , Mr. Marconi [nu är 
det Mr.l , went on enthusias tica ll y 
and persistantly ... till he made it a 
practical success". 

Jag vill till slut också citera vad 
Oli ver Lodge skrev 1925 i sin bok 
" Talks about wireless" om Marco
ni s enare arbeten: 

" It is needless to emphasize the 
world-wide character of Mr. Mar
coni's subsequent developments, 
his di scovery of the power of ether 
waves to curve round the earth to 
immense distances , his di covery 
also of the adverse effect of sunshi
ne, and the more recent di covery 
that short waves can travel effi 
ciently to the Antipodes ." 

Min slutsats bli r: Guglielmo Marco
ni är först och främst en ingenjör i 
ordets bästa mening, en elektroin
genjör - en av de största. Han gav 
mänskligheten en stor gåva - en gå
va, som kan betecknas med ett enda 
kort ord -radion. • 
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Högeffektdelen ger 
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kopplas bara till när den behövs! 

Hitachi Dynaharmony-förstärkare med turboeffekt finns också i: 

Stereoforstarkare HA· 5300 med 60 watt markuteffekt och 
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Förstärkaren med turboeffek( 
Precis som i en turbomatad bil
motor får Du med Hitachi 
Dynaharmony-förstärkare ge
nast maximal effekt när· den 
verkligen behövs_ 

Undersöker man musik finner 
man att bara ungefär 2% av all 
musik är några höga effekt
toppar. Och de är mycket kort
variga . Hitachi Dynaharmony
förstärkare består av två delar. 
Dynaharmony 

Dynaharmony 

En effektförstärkare som arbe
tar hela tiden. Och en hög
effektförstärkare som endast 
koppl.as in under de korta 
effekttopparna. Djupt inne i 
förstärkaren sitter en diod som 

känner av när effekttopparna 
kommer. Och blixtsnabbt, på 
mindre än en miljondels se
kund, är högeffektförstärka
ren beredd att ge musiken den 
extra skjuts som behövs. 

Härintill ser Du Hitach i- förstärkaren 
HCA-8300 och effektförstärkaren HMA-
8300. De repr.esenterar det senaste inom 
japansk förstärkarteknik . Förstärkaren 
HCA-8300 kostar ca 3.000 kr. och effekt 
förstärk1Hen H MA-8300 ca 5.500 kr. 
Vi ska inte trötta dig med en mängd 
tekniska termer. Alla data får du i vår HiFi
broschyr. som du kan rekv irera direkt 
från Hitachi eller hämta hos din HiFi 
handlare. 
Där kan du också lyssna och med egna 
öron förvissa dig om vad Dynaharmony 
betyder. 

HITACHI SALES SCANOINAVlA AB 
80ll 7138 • 172 07 Sundbyberg • Tel. 08·98 52 80 
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ING 
Stig Adolfsson 
rapporterar 

Tack vare sin litenhet är antennen 
mycket lättplacerad. 

Internationalisering 
forstör 60 m-bandet 

Effektiv, komplett, aktiv antenn 

Protest mot 60 m-bandets omgörning 

Ar 1979 kommer en världsadmini
strativ radiokonferens att hållas i 
ITU:s regi . Vid ett förberedande 
möte i Wien 1978 ställdes som för
slag att vissa delar av kortvågsban
det , tidigare förbehållet rundradio
trafik endast i ekvatorzonerna, skall 
öppnas för internationell använd
ning. Speciellt utsatt synes 60-me
ters-bandet, d v s 4,75-5 ,05 MHz, 
bli . Av ekonomiska skäl är idag 
nästan alla rundradiosändare i detta 
band svaga. Många distribuerar 
program av ren skolradiokaraktär. 
Onekligen vore det synd om dessa, 

•• Kortvågslyssnare boende i hy
reshus, villaområden etc, har ofta 
besvär med uppsättning av antenner 
för lyssnarbruk . Vi skall i detta 
nummer av RT se på en liten diskret 
mottagarantenn, tillverkad av Stan
dard Radio & Telefon AB, Radio
divisionen i Vällingby. Antennen . 
kallad "aktiv antenn", AA 300 ä r 
egentl igen avsedd för mobil trafik . 
tex för fartyg, men kan givetvis an
vändas var som helst där platsbrist 
föreligger. AA 300 levereras i tv;", 
enheter; dels själva antennen och 
förstärkardelen, innesluten i en 340 
mm hög, stöttålig pvc-cylinder, de" 
ett kraftaggregat , primärspänning 
220 (110) V, sekundär- 24 V. An
tenncylindern skall förses med ett 
jordplan. Förf till denna epistel an
vänder helt enkelt en vanlig alum i
niumplåt med måtten 70 x 70 cm . 
godstjocklek 3 mm, i vars centrum 
den runda pvc-cylindern monte
rats. 

Den aktiva antennen är verksam 
inom området 10 kHz - 30 MHz och 
lämnar inom detta spektrum en kon 
stant utimpedans av 50 ohm. Kän, 
ligheten på antennen är sådan att i 
ett falt om 10 Il-V /m lämnar den 3 Il- V 
till mottagaren vid ett signal/bru , 
förhållande av 20 dB , mätt vid 3. 1 
kHz bandbredd (se diagram för an
tennkänsligheten). AA 300 uppge, 
hålla specifikationen inom tempe
raturintervallet -40 till + 70°C. Vida
re motstår den ganska stora inspän
ningar , kontinuerligt ca 200 V/m el
ler topp-spänningar upp till 5 kV un
der en tidsrymd icke överstigande 
0,5 s. 

Hur är då antennen vid en jämfö
relse med dipoler , avstämda för fre
kvenser från 1,0 till 15,0 MHz? 

Genomgående finner man att 
di polerna lämnar högre signalstyrka 
men även mer "oljud" till mottaga
ren . AA 300 ger visserligen lägre 
styrka men i gengäld en mycket 
"lugn" och ren signal , t o m förvå
nansvärt bra inom vissa områden. 

Sämst tål den aktiva antennen 
jämförelsen på låga frekven ser men 
på kortvåg från ca 3 MHz och uppåt 
fungerar den riktigt bra. Utan vidare 
kan den rekommenderas till kv
lyssnare med problem att sätta upp 
ordentliga trådantenner! Man kan 
diskret ställa den aktiv'a antennen på 
balkongen , bredvid skorstenen , och 
om man inte har plåttak på huset 
kan man sätta AA 300 i takstolarna. 

c 

•• 

r iK 2 . .\'it/IIKKrrKII //i/l del/ (lk/iI'(I (l1//el/l/el/ . 

~ Fig /. / 1<'11 (I!./il'll 111//1'1111 '0111 hl'skril'.'· i /1 '.1'/1' 11 . 

Fig S, Mottagarel/ H-J'JU,\ /CHH har lIIycke/l;I/(I prn ta/l
da, men kan medfördel byggas om och kompletteras för 
att möta tidens krav. Vi återkommer i spalterna om detta. 

Fig 3. Sammankoppling av den aktiva antennen och dess 
/lä/aggregat. Lägg märke till all endast koaxialkabel be
It iin 111l' lInn (' "h()(ernfl . 

==== 

r====== TO RECEiVER 

~ ~=== 220V~ 
OUTPUT 
0 <18 

I 

-2 

-3 -. 
-o .. 
-7 -. 

I 
I 
I 
I 
I 

-, 
- 10 

-II II 
-12 

- Il 

-I' 
'10 

10 

'c~,.-----du 

~ ...... 
1'1 

" 1\ 
/ 

~o IQOIIH, 10 60MMz 

Fig -I . /Jel/ uk/iva al//e/ll/ell "akur il/ulII de/ ulllraär .'0 111 !.lIrrulI l'i.\lIr. 
Det gäller vid ett idealt jordplan. 

18 RADIO & TELEVISION - NR 1 - 1979 

. för många, mycket värdefulla sta
tioner ) skulle störas av megawatt
propaganda levererad av Radio 
Moskva , Voice of America, Radio 
Liberty, Radio Berlin International , 
m fl. Man kan redan idag konstatera 
att flera stationer i Sovjetunionen 
sänder på frekvenser i 60 m-bandet , 
program avsedda för en internatio
nell lyssnarskara, vilket icke sank
tionerats av ITU. 

Med anledning av Wien-förslaget 
har flera DX-organisationer i bl a 
Norden antagit ett uttalande mot 
planerna för utvidgning av interna
tionellt användande av 60 m-bandet , 
vilket här återges in extenso: 

"Det har kommit till vår känne
dom att man inför den världsadmi
nistrativa radiokonferensen 1979 på 
vissa håll ställer krav på en utökning 
av de frekvensområden på kort
vågsbandet som används för rund
radiosändningar. Bl a är det tänkt att 
användningen av 60-metersbandet 
skulle tillåtas över hela världen. 

Vi anser att det i princip finns go
Ja skäl som talar för att rundradion 
få r överta vissa frekvensområden 
från annan radiotrafik . Speciellt som 
alltmer fast radiotrafik numera går 
per satellit eller radiolänk. Vi anser 
Jock att det vore mycket olyckligt 
att tillåta användning av 6O-meters
bandet utanför de områden där det 
n u fär an vändas. 

60-metersbandet är i de tropiska 
områdena mera lämpat för lokala 
och regionala radiosändningar är 
mellanvågsbandet p g a den högre 
atmosfciriska störnivån på mellan
vågen. Ukv-radio är mycket spar
samt förekommande i dessa områ
den - inte minst p g a att de fle sta 
länder i de aktuella områdena är att 
betrakta som u-länder. F n används 
60-metersbandet flitigt i dessa delar 
av världen (drygt 400 stationer be
räknas vara aktiva) . Skulle man 
även tillåta de i regel ekonomiskt 
starka länderna i andra delar av 
världen att utnyttja 60-metersbandet 
skulle detta innebära svåra stör
ningar för de stationer som redan 
finns där - stationer som av olika 
tekniska och ekonomiska faktorer är 
hänvisade till att använda 60-me
ters bandet. 

Vissa av de nuvarande stationer
na är dock starka och skulle också 
komma att vålla ev nya stationer 
störningar. 

Vi föreslår därför att man i stället 
försöker utnyttja andra frekvensom
råden för täckandet av behovet av 
nya frekven er för internationell 
rundradio." 

Modifieringar av 
R-390A/URR 

- För en tid sedan presenterade 
vi mottagaren R-390A/URR . Flera 
läsare har hört av sig angående den
na radio. På en kommande DX-sida 
skall vi se närmare på en del modi
fieringar som kan utföras, som till
byggnad av produktdetektor, modi
fiering av mf-kretsarna för bättre 
ljud och högre förstärkning mm. 

Från USA har red . fätt sig tillsänt 
ett heltransistoriserat If-steg med 7 
W uteffekt , monterat på ordinarie 
If-chassi. Evaluering pågår och vi 
tänker som sagt återkomma. 

• 



RT -jubileum: 

"1929-1979 - 50 år 
med elektroniken" 
En gång i tiden utgjorde begrep
pet "elektronik" läran om elektro
ners och joners rörelse i gaser, 
läser jag i en informationsannons 
som Sveriges Mekanförbund pub
licerade för en tid sedan. Texten 
fortsätter: I dag är elektronik 
någonting helt annat, med vars 
hjälp man kan styra det mesta 
från symaskiner till komplicerade 
industriprocesser. 

Ja, själva begreppet "elektro
nik" uppstod omkring 1910 och 
synes inte ha haft något närmare 
att skaffa med t ex den tio år 
senare etablerade rundr:;ldioepo
ken eller ens den dåtida radiotek
niska experimentverksamheten. 
Elektronik började man tala om i 
fysikvetenskapliga sammanhang 
då intresset fokuserades kring 
elektronernas natur, bana , massa 
och laddning. Elektronstrålningen 
som sådan hade då varit bekant i 
ca 40 år - det var år 1869 som 
Hittorf påvisade förekomsten av 
katodstrålar, alltså elektronflöden 
som utgår från en negativ elektrod 
i ett glasrör under vacuum. - Jfr 
Edisoneffekten; Edison fann år 
1879 hurusom ström genomgång 
var möjlig i vacuum från en glöd
tråd till en positivt laddad platta. 
Likaså hade ju Röntgen år 1895 
under experiment med katodstrå
lar funnit röntgenstrålarna . Den 
stora tyska forskningstraditionen 
på området kan sägas fullkomnas 
av att F Braun år 1903 lyckades 
framställa en med katodstrålar 
arbetande, praktiskanordniitg -
oscillografröret; föregångaren och 
anfadern till alla senare televi
sionsbildrör och oscilloskop. 

Katodstråleexperimenten kom 
att utgöra den direkta grundvalen 
för förstärkarröret. 

Man studerade i seklets början 
alla yttringar lfv fria elektroners 
förekomst utanför ledare, alltså i 
form av emission från glödkato
der, urladdningsfenomen i gaser. 
elektronbanors avlänkbarhet ge
nom elektriska och magnetiska 
fält liksom sekundäremission och 
andra fenomen vid infall av elek
troner på anoden . 

Den rent praktiska förutsätt
ningen för det fysikaliska studiet 
tillhandahölls till icke ringa del av 
den samtidigt utvecklade högva
cuumtekniken och glasteknologin . 
Elektroniken i dåtida mening kom 
så att bli ett slags hjälpdiscipl in 
för vidareutvecklingen av förstär-

karröret. Det är intressant att 
notera, att den av starkströmstek
nik, av el- och belysningsteknik 
dominerade, dåtida undervis
ningen vid högskolorna långsamt 
avsöndrade vad man kallade 
"svagströmsteknik" och att den på 
sina håll länge gällde som något 
slags andra klassens ingenjörsve
tenskap . .. 

Själva småsignaltekniken resp 
transmissionsteknologin fick sin 
egentliga begynnelse under sek
lets allra första år i och med att 
Atlanten kunnat överbryggas med 
telegrafins hjälp. I Tyskland hade 
man tidigt tagit fasta på kombina
tionen högvacuumrör och glödka
todkoppling, trots nära nog olös
liga problem med värmealstrande 
metallytor som läckte ut gasen ur 
rören eller på andra sätt ödelade 
vacuumegenskaperna. Lee de Fo
rests lösning i USA med styrgall
ret blev en vändpunkt. Aktuellt i 
sammanhanget blev naturligtvis 
också Flemings utnyttjande av 
vacuumdioden som detektorele
ment, ett av de grundläggande 
framstegen . 

Sommaren 1914 kom i Tysk
land att utgöra tiden för den 
första verkliga massproduktionen 
av rörförstärkare för det första 
världskrigets kommunikations
och underrättelseväsende. Här ut
gjorde alltså armebehov och krigs
rustning den grund som den unga 
industrin kom att stå på. Mönstret 

. kom att bli betydelsefullt för 
framtiden. 

TRUNKEN 

liifll/edlar genom artisten Till/" 
\I ikama lite aven framtidsvisiull 
IlIom hemelektroniken. Vi har j ll 
, narkhundar, Jjällräddningshun · 
dar och allsköns andra specialjyc · 
, ar, sd varför inte ocksd en moni · 
'(Iriserad vakthund? Som stimul,-· 
ru nde del bild att dd och dd tonll ' 
I II hör ett knaprigt ben fd sky n" " 

; ,.utan. 

1920- och 1930-talen: 
Elektroniken förs ut 

Vid tiden strax före Radio & 
Televisions tillkomst, i mitten av 
I 920-talet, kom ett av de följande 
stora utvecklingsskedena för den 
unga vetenskapen elektronik. Det 
hängde samman med uppkomsten 
av de nya elektrooptiska anord
ningarna, de som senare skulle 
fullbordas i elektronmikroskopet. 
Men ända fram till slutet av 
I 920-talet var "elektronik" en 
strikt avgränsad vetenskaplig do
män, fortfarande förbehållen stu
diet av de fria elektronernas före
komst utanför ledare. 

Men år 1930 började en snabb 
expansion av begreppet. Det året 
startade en ny tidskrift i USA, 
alltså året efter det att Populär 
Radio. RT:s ursprungstitel , börjat 
sin utgivning i Sverige i det utta
lade syftet att vara ett forum för 
radiotekniken. Rundradion och 
förstärkarröret var de företeelser 
som vår tidning, liksom en rad 
andra, liknande publikationer i 
Europa, lade till grund för verk
samheten - i Populär Radios fall 
också den 10- 15 år gamla am a
törradiotraditionen, som uppstått 
i England med Marconi och vilken 
bl a avsatt den förnämsta av alla 
teletekniska tidskrifter, Wireless 
World. 

I USA hade man alltså tänkt ge 
ut en liknande tidskrift under 
namnet Electronics. Den skulle, 
som kontinentens, syssla just med 
elektronurladdningens fysik, va
cuumbegreppet, sända r- och för
stärkarrör, bildrör, ikonoskop och 
ortikoner liksom de nymodiga 
elektronoptiska anordningarna 
etc. Men både namnet och titeln 
blev omstridda - förlagsled
ningen kom i svåra tvivel om att 
ett "så snävt och högspecialiserat 
område skulle kunna locka några 
läsare" (W T Runge). Man gjorde 
ändå en marknadsundersökning 
(det här var alltså för nära 50 år 
sedan) . Uppmuntrade av resulta
tet beslöt folket bakom projektet 
med den konstiga titeln Electro
nics om utgivning, trots allt , men 
att då utöka det redaktionella 
programmet: utöver ovanstående 
ämnen skulle tidningen också ta 
upp hela det användningsområde 
som den dåtida tekniken spände 
över. 

En djärv, ny tanke: man rappor
terade alltså inte bara om rundra
dio, olika rör och effektsteg och 
vacuumtekniken utan också om 
forskningen kring bildöverföring, 
antenner, motkopplingsteknik, 
bärfrekvensapparatur som ut nytt-

jades för mångförbindelser över 
telefonnätet, frekvensomvandlare, 
modulations- och demodulations
förfaranden och -kopplingar, 
band filter, spärrkretsar, bred
bandförstärkare, högtalare och 
tonfrekvensteknik. 

Vidsynt Populär Radio 
höll sig väl framme 

Med detta hade den dåtida 
Electronics raskt inmutat som 
"elektronik" hela det dåtida spek
trum av tillämpningarna kring 
förstärkarröret. Det redaktionella 
programmet fick starkt gensvar. 
USA:s betydelse som elektrotek
nisk nation ökade också oerhört 
vid denna tid, och man kan säga 
att begreppet "elektronik" - med 
allt det stod för - blev en realitet 
för första gången för en stor 
allmänhet. 

Hela konceptet fanns då också 
klart här, parallellt - Populär 
Radios vidsyn och öppenhet dessa 
år är slående, och framsyntheten 
hos de dåtida redaktörerna re
spektingivande. De hade också för 
tiden högt utvecklade kontakter 
med både ledande namn i USA 
och med den egna industrins tek
niker. 

Exakt när benämningen "elek
tronik" uppträdde för första 
gången i Populär Radio har vi inte 
kunna härleda, men det måste ha 
varit redan på 1930-talet. Dock 
dröjde det ända till år 1948 innan 
begreppet slog igenom i tidning
ens titel. Den löd: Populär Radio. 
tidskrift för radio. television och 
elektroakustik. Från år 1948 
ströks elektroakustiken till för
mån för "elektronik" . När tid
ningen åren 1953-1954 blev Po
pulär Radio & Television ("popu
lär" försvann dock snart ur titeln) 
avvecklades alla underrubrikerna , 
men de var seglivade och dök efter 
några år upp igen, av olika skäl : 

Dessa tidiga I 950-talsår var ju 
bl a TV-mediets stora uppmarsch
tid, och det bildades både intres
seföreningar och utgavs propa
gandablad för att en svensk tele
visionsdistribution skulle starta. 
Och bevakningsomr.ådena för R T 
växte oupphörligt. Lite senare till
kom också en systerpublikation 
för den rent professionella elek
troniken, Elektronik i teori och 
praktik. Den slutade 1975- 1976 
som en tabloidutgåva under nam
net Elektroniknyheterna. 

"Elektronik" kom följ aktligen 
omsider att avlösa de dåtida, oe
gentligt använda begreppen svag
strömsteknik och elektroteknik, 
vilka faktiskt begagnades urskill-
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ningslöst om nästan allting; infor
mationsbehandling, kommunika
tionsteknologi och småsignalöver
föring liksom om den energitek
nik, som det ursprungligen avsett . 
Man fick ett samlingsbegrepp för 
all slags elektrisk informationsbe
handling där en signal är förhan
den. "Svagströmsteknik" behövde 
inte längre tänjas till att omfatta 
också 100 kW-radiosändare och 
deras modulationskretsar ... 

Lite av den utvecklingen och de 
förhoppningar man ställde på den 
kan läsas om i det här 50-årsnum
ret av Radio & Television, där vi 
återger några tidstypiska utdrag 
från startåret och fram till och 
med 1950-talet. Då hade halvle
darteknologin börjat komma och 
med den en ny tid, vars möjlighe
ter i tekniskt avseende till stora 
delar ännu måste ligga framför 
oss. Man kan av innehållet i RT:s 
tidiga årgångar och av den histo
riska kavalkaden. se, att mycket av 
det vi nått fram till fanns som 
ideer, visioner och spekulationer 
på en konkret fysikalisk grund 
redan för 50 år sedan! 

"Gränslös" elektronik 
vållar också problem 

Inget jämförligt finns, som till 
den grad som elektroniken stimu
lerat människor med fantasi att 
med vunna kunskaper som grund 
blicka vidare, att sträva mot fjär
ran mål. Det vore i ljuset av 50 års 
kretsteknisk utveckling ett stort 
misstag att tro dagens mikroelek
tronik och högförtätade kretstek
nologi eller massproducerade op
toelektronik etc vara något slags 
gräns för det möjliga i något enda 
avseende. Utvecklingen har dock 
dragit på sig mera kritik i dag än 
under föregående decennier. Elek
tronikens oerhörda möjligheter 
har för många - skrämda och 
vilseledda aven demagogisk tek
nikfientlig och okunnig men hög
ljudd grupp av opinionspåverkare 
- kommit att bli synonyma med 
ett robotsamhälle, en iskallt effek
tiv superstat, där traditionella vär
deringar och trygghetsbegrepp so
pas undan i en tid av våldsamma 
omvälvningar. Elektronikens in
riktning på systemlösningar inger 
många människor skrämsel i da
tor- och industrirobotepoken. Den 
som sysslar med sådana tillämp
ningar vet dock att det inte finns 
några realistiska alternativ till 
den "elektronisering" på bred 
front som sker. Det kan bli nöd
vändigt med en omställningspro
cess och en annan inriktning i 
många branscher och yrken, men 

för den skull önskar väl bara ett 
förblindat fåtal en återgång till 
det stadium, då vi avhänt oss alla 
reella möjligheter till framsteg 
inom t ex medicinens områden, på 
den industriella produktionssidan 
- enklare, bättre tillverkningar 
både billigare och miljövänligare 
-, på innovationssektorn, där det 
helt enkelt är fråga om att uppnå 
en förfining och ett produktbe
stånd som vore omöjliga att åstad
komma med annan teknik än den 
aktuella elektroniska, osv. An
vändningar och resursalternativ 
kan naturligtvis alltid diskuteras. 
Men: 

Ett högteknologiskt, "elektroni
serat" samhälle är själva grundva
len för fortsatt välstånd - det 
torde krisåren från 1973 och till 
nu eftertryckligt ha inskärpt. Om 
man fick önska något för svensk 
del under l 980-talet som berör oss 
alla RT-läsare och tekniker i olika 
branscher skulle det just ligga i en 
ny samhällssyn på den tekniska 
utbildningen, innovationslust, ut
vecklingsoptimism och företa
gande inom ' specialsektorer, där 
utrymme finns för både produk
ter, tekniskt veta nde och teknolo
gisk expansion. 

Mot bakgrunden av alla våra 
djupt kända svårigheter i dag är 
det närmast tragiskt att Sverige 
aldrig tog chansen att bli ett 
utvecklingsland också på halv le
dar- och komponentsidan den 
gången det begav sig. Beroendet 
nu av all teknologiimport (= mi
krokretsar främst) är en både 
dyrbar, hämmande, sårbar och på 
lång sikt omöjlig situation för ett 
högindustrialiserat land. Om den
na brist vittnar inte minst de 
senaste 30 årens RT, alla väsent
liga komponenter som behandlas 
är tillverkade utomlands. 

Amatörbyggena, en spegling 
av teknologins möjligheter 

I det lit~ mindre perspektivet, 
vid återblicken på de här årtion
dena och vad RT stått för, känner 
jag tillförsikt vid tanken på att 
10 ODD-tals läsare kanske mera 
skapat sig tillgångar än bokstavli
gen "styrt" något med den i dessa 
spalter presenterade, tillämpade 
elektroniken: Jag kan inte räkna ' 
alla de byggen, kretskopplingar, 
experimentprojekt och schema
förslag till nytta och nöje som 
förts fram i våra spalter under 
dessa fem årtionden, bara att det 
är en häpnadsväckande mängd 
med en inte mindre respektingi
vande bredd! Byggena i RT har 
alltid speglat sin tids utvecklings-
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nivå och möjligheter, framhållit 
elektronikens allt större tillgäng
lighet, mångsidighet och nytta . 
Det är också signifikant, att vi 
sedan några år sysslar med mikro
datorkretsar och så pass avance
rade ting som självbyggen av da
torutrustning: Inget är väl mera 
omskrivet eller utgör större löfte 
för framtiden! Den stimulans och 
den tillfredsställelse det ytterst 
ligger i att ha utfört något själv i 
elektronikväg kan inte nog under
strykas, och till alla de insiktsfulla 
artikelförfattare och hängivna 
konstruktörer vilka bidragit i RT 
under åren vill jag framföra ett 
varmt tack. Dessa verkliga entu
siaster har nog betytt mera än 
något annat då det gällt att göra 
elektroniken förståelig - och 
praktiskt användbar! I mycket har 
de skapat RT som ett sitt sär
skilda forum, utan konkurrens i 
vårt land, med en egen prägel och 
profil. Tidningen är också sedan 
länge väl etablerad och i sitt slag 
Nordens största. 

Jag kan inte nå alla RT:s ca 
150000 läsare i Sverige, Norge, 
Danmark och Finland med redak
tionens personliga hälsning. Men 
jag är glad och stolt över alla de 
budskap, brev och telefonsamtal 
som kommit oss '-tillhand-;' de~ 
senaste tiden; många brev t ex är 
rörande personliga och fyllda av 
en uppskattning över RT som gör 
oss förlägna. - Som sig bör sak
nas do~k inte heller kritiska röster 
och önskemål från alerta läsare 
om en lite annan inriktning av 
RT:s rapportering eller om nya 
grepp. Låt mig säga att en rad av 
dessa önskemål och förslag till 
förbättringar av innehållet kom
mer att tagas ad notam. En av 
förbättringarna kan f ö direkt ses 
i det här numret: Övergång till 
4-spaltig, mera lättläst sättning 
hela tidningen igenom. Andra 
kvalitetshöjningar - en del högst 
behövliga mot bakgrunden av alla 
tråkiga missöden vi råkat ut för i 
den grafiska proceduren - disku~ 
teras f n. 

Ingen tidning klarar 50 års 
kontinuerlig utgivning utan sina 
generationer av läsares generösa 
stöd och förtroende. Detta har i 
allra högsta grad kommit RT till 
del under de olika namn vi haft. Vi 
känner detta som en förpliktelse. 
Vi skall göra allt vi kan för att 
förtjäna det i fortsättningen också 
och vara våra läsare till nytta. 

Tack alla, och väl mött i RT 
1979 och framgent! 

RT -direktskivan 
en kritikersucc{~ 

Den direktinspelade lp-skiva som 
RT gjort med Ställverket till tidning
ens 50-årsjubileum, " Blues Direct" 
med Gugge Hedrenius Big B/ues 
Band. har visat sig bli en framgång 
långt över vad vi egentligen har resur
ser till ... Men skivan går fortfarande 
att beställa genom RT och den kostar 
85 kr plus postförskottsavgiften. 

Då får du en faktiskt internationellt 
uppmärksammad produkt, där kvali
tetskraven ställts synnerligen högt! 

• Först på plan med sin recension var 
Expressens Hans Frid/und, som i ok
tober bl a konstaterade: "Så roligt att 
den första svenska 'direkt'-plattan bli
vit en sån teknisk triumf!" Han talar 
också om musikens "levande lyster", 
som upphovsmännen har all heder 
av ... 

• I SvD talar.Becul.MollbergeUJJTJ . . _ _ 
att det blivit "en lp som får vardags
rummet att närapå bli en konsertsal". 

Recensionen talar i övrigt om bl a 
en osedvanligt klar ljudkvalitet, mini
malt brus och hög dynamik. De små 
missar som musikerna gör är dock 
lätta att överse med - dessutom för
stärker de känslan av att vi är med på 
en konsert, skriver Mollberger. 

• I DN är Erik Centerwall entusias
tisk, han med: 

- Här finns allt det som är karak
teristiskt, de stora runda klangerna , 
effektiva arrangemang, fina solon av 
alla i bandet. Alla spelar solon med 
jämn och hög kvalitet, utlåter sig 
recensenten. Det är en fin skiva, skri
ver han. Metoden har "gett en ojäm
förligt hög ljudkvalitet, en närhets
känsla till orkestern" . 

Priset för kvaliteten är en begränsad 
upplaga och knappt I 00 kr per skiva, 
heter det i DN. 

Av den första pressningen - givet
vis i utvald, högklassig specialvinyl
massa - finns det skivor kvar. Men 
ska du ha ditt ex av den här unika 
pressningen får du rekvirera snart! 

Om Gugge H själv och hans band 
kan annars konstateras, att han blivit 
i särklass omskriven och intervjuad 
under sommaren och hösten 1978 och 
att hans musikpolitiska utspel med 
t ex jazzkvällarna på Bal Palais etc 
kom i precis rätt tid . Och för att lite 
lätta de betydande ekonomiska risker 
han själv tagit beslöt kulturnämnden i 
landstinget att ge bandet 10000 kr 
som bidrag till serien av familjekon-
serter i Stockholm: " Ett stimulerande 
inslag i regionens kulturliv", säger 
kulturnämnden , och vi är glada på ......... 
Gugges och bandets vägnar. JIIIII""'" 



AT 468 är ett rinnande ljus 
med tvä funktioner och 4 ut
gllngar. Med en omkopplare, 
kan man välja mellan kons
tant rinnande ljus eller mu
sikstyrt. Med rinnande ljus 
menas att lamporna pil de 4 
utgllngarna tänds, en efter 
en . Ansluts flera lampor till 
varje utgäng blir det en fan 
tastisk effekt. Med A T 468 
kopplad till en förstärkare , 
fäs effekten, att lamporna 
tänds och släcks i takt med 
musiken . Max . belastning 
per kanal : 400 W. Kan ans
lutas till förstärkare pä upp 
ti1l60W. 
Byggsats ...... Kr 230:00 
'Uda B468 . . .. . Kr 65:00 

~ouc" 

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

Q!ladrolite ~u"erlite 
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 ocksll. 

VLGrm 

JK 101 är ett tjuvlarm för montering i bilen eller bäten . JK 101 
levereras komplett ' med läda, som är lätt att montera dolt . 
JK 101 ansluts till inn~rbelysningen i bilen . När bildörren öppnas 
startar en timer. Timern är aktiverad i 20 sekunder - lagom för 
att stänga av larmet, när man själv stiger in i bi len . Om larmet ej 
blir avstängt inom de 20 sekunderna, aktiveras nästa timer. 
Denna timer drar ett relä . Reläet kan dä vara anslutet till bilens 
signalhorn . Den sistnämnda timern drar reläet i 200 seku.nder. 
Efter det, nollställs larmet igen . Med byggnadsbesknvnmgen 
medföljer flera inkopplingsexempel. JK 101 kan anslutas till 
alla bilar med 12 volts elsystem och minus i chassiet . 
Byggsats JK 101 . . .. . .. . ........ . ..... . Kr 139:50 

I il 
~, " 

. ". 

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

~jus-reJii 

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

Till JOSTY KIT AB Box 3134 200 22 Malmö 3 
O JOSTY KIT katalog 1978 (350 sid .) Kr 7:00 plus porto 

... :. "~ ·L' . /1 
" ~ " 

KATALOG! .... "'. -. i 
Josty Kits katalog är oum
bärlig för dej som gillar att 
bygga elektronik. 
350 sidor med över 100 
byggsatser. 
Pris(plus portol ... Kr 7:00 

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

Namn . . . . . . . 

Utdel n i ngsadress 

Postnummer och ort 

Föredrar Du att ringa till oss, finns vi pä 040/ 
126708, 126718. Du är alltid välkommen till vära 
butiker pä Ö. Förstadsgatan 8 i MALMÖ eller i 
GÖTEBORG pli Övre Husargatan 12. 
Öppet 10 - 18. Lördagar 10- 13. 
Alla priser inkl. 20,63% mor1ls Porto tillkommer. 
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HÖRT 
" Afro-disco" -mix, 
audiofil triojazz 
och flygelklanger 
lir vad vi skall titta pi den hlir mina
den, medan vi liter direktgravering
arna vila lite - vi lir tillbaka i spalten 
med dem nästa gång. . 

MODERN SOUNU CORPORA
TION: Dancin Feet. Stereo I p K-Tel 
DS 4008 (kassett mc DS 5008) . Prod. 
1978. Distrib. K-Tel Intern Sweden, 
Stockholm. 

Det här är ju aktuell musik för stora 
kategorier ungdom framför allt, och 
MSC:s sju medlemmar har ju sedan 
åtta år en icke föraktlig publik i 
Skandinavien. Men här är faktiskt 
gruppens första lp-skiva. Den är till
kommen på olika håll men huvudsak
ligen i England, där producenten 
Barry Guard blandat till den hä r given 
av, som albumtexten säger, musik från 
fyra kontinenter, »en kombination av 
naturlig afrikansk stamlivs musik med 
det moderna storstadslivets elektrifie
rande verkan». »A hot lush sound 
called Afrodisco music». Ja, grundele
menten är hämtade från praktiskt 
taget allt som rör sig i tidens musik. 
bluesrock, funk, reggae, calypso, lite 
jazz och mycket disco. 

Barry Guard är bl a en av krafterna 
bakom Bonnie Tyler och Frankie Mil
ler. Här har vi nu totalt II spår, som 
upptar hela eller delar av den här 
ensemblen med dess egentligen rätt 
rika instrumentella resurser. Guard 
har varit producent och stått för 
mångkanalmixen i samtliga fall utom 
ett, men vad som gör plattan speciellt 
intressant från svensk synpunkt är att 
en myckenhet studiojobb med den, 
kommer härifrån: 

Spåren 2. 3. 5. 7. 9 och 10 är 
inspelade i the Factory i England 
våren 1978 med George Nicholson vid 
reglarna. Spåren 6-11 . dvs hela B-si
dan plus ett, har alla kommit till i 
GJenstudio, hos Europa Film resp Mar
cus Studios januari-februari 1978 
under ledning av Gert Palmcrantz. 
Han har, slutligen, också spelat in 
spåren I . 4 och 8 hos Europa Film i 
juni 1976 resp oktober 1973; materia
let är alltså delvis ganska gammalt. 

Sångaren Charles Dyall hörs i en 
rad nummer, och dessa upptar bl a den 
internationella plågan Maria. Dyall 
har annars stått för mycket av insla
gen i den här Ip:n. Några nummer 
tycker jag står ut från helheten myc
ket fördelaktigt som t ex den 9.30 

långa lekfulla My Mamma Told Me 
och sista numret, Safari. med ett par 
tilltalande ovanliga klangfarger. Så
dana är annars sparsamma, konstigt 
nog, mot bakgrunden av att gruppen 
har en sådan varierad besättning. Det 
blir mer än lovligt discomonotont nu -
men det är förstås helt i sin ordning, 
antar jag . .. 

Vad jag saknar genomgående är 
bättre tryck i musiken. Den måste ha 
komprimerats och ekvaliserats en hel 
massa i alla tillkomstied. Det kunde 
väl gå an, det också, men kom då inte 
och tala om t ex funk! Det finns smått 
fantastiska exempel på hur betydligt 
mindre grupper kan »Iåta funk» och få 
vinylen att nästan ryka: D e n varube
teckningen finns inte mycket täckning 
för här. Lite förvånad är jag också 
över den uttalade discosyftningen med 
såpass luddiga botten spår. Mig läm
nar i alla fall baskompet och trum
soundet ganska kall , där har det blivit 
för diffust och »snällt». Vad har folk 
egentligen för högtaleri på discote
ken? Spelar man upp en sådan här 
skiva över ett snabbt och muskulärt 
förstärkeri kopplat till ett par stora, 
kapabla högtalare och låter det gå 
»rakt» ut hörs bristerna lite för väl. 
Just det - sådan här musik bör nog 
inte konfronteras med sådan materiel. 
Den »fungerar» inte riktigt då . Men i 
dansmörkret och över ett tättpackat 
golv där dj manipulerar sina knappar 
kan det förstås låta - sådär lagom. 

Skivan är ändå inte dålig, men nog 
tror jag att MSC kan avvinnas långt 
bättre klangliga resultat än här. Nästa 
gång djärvare grepp i kontrollrummet 
och mindre utslätat ljud, om vi får be. 
Och crispare tag i trumbåset! 

Annars god presskvalitet och fak
tiskt mycket bra planhet och inga 
störningar whatsoever. 

Speltid A-sidan 23 m 31 s, B-sidan 
22 min II s. 

JAZZ AT LON(; WHARF. Mark 
" Doug Levinson + Bill Elgart. 
Inspel 1971, stereo l p 45 varv. Mark 
Levinson Acoustic Recordings ltd. 
USA. Sv distrib bl a genom Glotta ab, 
Stockholm. 

Den här skivan. jämte en till, debu
terade 1978 på våren och innan CES 
hölls i Chicago efter att ha spelats in i 
september 1971 och därpå pressats i 
Frankrike senare under hösten. Det 
handlar om en stor 45-varvare med ca 
II min speltid över varje sida: mera 
var inte möjligt få in, om full fidelitet 
skulle bibehållas, skriver producen
ten-musikern-musikteknikern Mark 
Levinson i sitt förord . Dean Smith 
heter annars hans medtekniker i kon
trollrummet. 

Om musiken och musikerna medde
las att det rör sig om en hyllning till 
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den bortgångne basisten Jimmy Gar
rison. som i många å r spelade med 
John Coltrane. Musikerna är alltså 
Mark L. bas, pianisten Doug L och 
trumslagaren Bill Elgart. Den här 
trions ideal är rätt tydliga; man odlar 
en ganska fri form . Doug är starkt 
påverkad av både Bill Evans - ansla
get, skirheten och det introspektiva 
flödet - och Paul Bley men också de 
yngre Chic Corea och Keith Jarrett; 
det senare hörs rätt väl. Doug har 
utövat sedan 1958. Mark har spelat 
bas sedan 1964, har arbetat med sin 
lärare Bley och har som förebild Gar
rison, som tillägnats skivan. Elgart är 
en Bostonmusiker som också haft sam
röre med nämnde Bley och med Gary 
Peacock. som den här trion även har 
som ett samlande namn. ÖVerlag 
handlar det om en »egen» tradition 
och en stil som tydligen alla tre finner 
angelägen och vill vidareutveckla. F ö 
har såväl Bley, Peacock som Elgart 
ingått i M L-albumet nr tre som kom 
för ett par år sedan. 

Inspelningen, som omfattar bara ett 
nummer per sida, är gjord i Long
wharfTheatre i New Haven, Connec
ticut, men inga som helst data finns 
meddelade om den. Däremot redogörs 
lite för vilka instrument som trakteras, 
och det rör sig bl a om en kostbar 
italiensk 17oo-tals kontrabas i original 
jämte en restaurerad (Mark Allen. 
Philadelphia) flygel, som lånats ut för 
tillfället. Levinsons celloliknande bas 
beskrivs dock med avseende på sträng
ningen och materialen där. 

Inspelningen är gjord med tydlig 
omsorg om rumskänslan. Man har 
som lyssnare varken en akustisk när
bild av instrumenten eller ett distant 
intryck utan ett behagligt, centrerat 
»parkett»-avstånd med rätt kort efter
klang och detaljskärpa som ligger fast 
i ljudbilden. Den är distinkt ren och 
torr utan några som helst överdrifter. 
Jag har tittat på kanalbalans och 
energifördelning i skivan med en spek
trumanalysator för tonfrekvens, och 
de svårigheter jag känt av med A-si
dans återgivning bekräftades: Det 
finns en påtaglig basrikedom och låg
frekvensenergi här som hotar bli över
rik vid okompenserad avspelning. Jag 
hade svårt att få bort en myckenhet 
resonanser i flera högtalare från Le
vinsons basspel, som orsakade dån och 
oscillation i ljudet (= hög mc-för
stärkning) i A-sidans första avsnitt. 
Då använde jag inga aktiva tonkon
troller: Man bör nog ta ner den lägsta 
basen ett par dB men kan med fördel 
låta det övre frekvensregistret vara 
opåverkat. Brusfriheten t ex är mycket 
god. 

Pianot är välbalanserat överlag och 
det återhållsamt använda slagverket 
ligger väl inom ramen för helheten 
utan uppsprickningar. Det vidlåder 
absolut inga akustiska sensationer 
över skivan, utan ljudet är sparsmakat 
fint upptaget i sin rumsnaturlighet och 
torra, ljusa klangspektrum. Musiken 
är till formen ett slags fri form
komposition med bara antydda tema
tiska grundvalar i början och slutet 
och kräver givetvis en lyhördhet och en 
disciplin, som bara en grupp kan 
åstadkomma där de gemensamma ide-

• alen åsätts sådant primärt värde som 
här. 

Skivan får bedömas ha rätt mycket 
mindre attraktion än några av sina 
föregångare i den akustiska ML-se
rien men är ändå intressant på flera 
sätt. 

Kvaliteten på gravering och p~ess
ning liksom skivmaterialet är mycket 
hög. Speltider: A-sida n 10,5 5 m, B-si
dan 10.30 m. 

SERGEJ RACHMANINOV:2 
,\ ,0, '( »\0\1 ,/'II \ 1{ 

". : 'i· ... · ',,,hl!'> !~<.;..\i.. 

l ''''~ ~' .'f " 

SERGEl RACHMANINOV: 2. Ja
nos Solyom spelar ur Tio preludier op 
23, Tretton preludier op 32 och Etu
des-Tableaus op 33 . Caprice CAP 
1/06 stereo lp, produkt. Rikskonserter 
1971. 

Goda pianoinspelningar får jag inte 
sällan läsarbrev liksom förfrågningar 
om i olika sammanhang. Eftersom 
flera läsare hört av sig om den nu 
några år gamla Caprice-skivan /023. 
där Janos Solyom så förtjänstfullt 
förevigade Rachmaninovs pianomusik 
i det mindre formatet (och då bl a det 
tunga - och älskade - ciss molIprelu
diet op 3:9) vill jag gärna instämma; 
det är en fin skiva som har givit många 
mycket. Och eftersom både Rachma
ninov och Solyom förts på tal både av 
svenska läsare och ett par i Norge tar 
jag gärna tillfället i akt för att fästa 
uppmärksamheten på att det sedan 
1971 finns en fortsättning: Rikskon
serter lät Solyom vintern 1976-1971 
spela in såväl op 23 som 32 och 33 -
fem av de tio preludierna i urval,jämte 
två ur Tretton preludier och etyderna 
op 33:e de senare nio till antalet och 
alla i skilda tonarter. 

De här båda Rikskonserter-produk
tionerna visar ju en helt annan Rach
maninov än flertalet väl tänker på. 
Här finns inga yvigheter eller stor
slagna klangbyggen i den pretentiösa 
stilen eller »vackra» melodier och 
klangfrossande löpningar. Dessa små
stycken är i stället vad han själv 
betraktade som höjdpunkter i sitt ska
pande, en form som tvang honom att 
hålla samman ideflödet, att renodla 
sina uttryckssätt och koncentrera sig 
inom en snäv sfär. Musiken det gäller 
är tillkommen under olika epoker och 
skeden i tonsättarens liv, alla svåra och 
fyllda av brottning med materialet, 
under tvivel på sig själv och konsten; 
på allt! 

De här styckena må synas något 
mindre storslaget anlagda än mycket 
annat av Rachmaninovs musik. Men 
de är fruktansvärt svårspelade och 
ännu värre att gestalta. Det är därför 
så betydelsefullt att Solyom här inte 
bara genomför ett pianistiskt kraft-
prov, där teknik och materialstudium, 
förtrogenhet med musiken och en 
kompromisslös förhållning till den av-
satt så förnämligt resultat. Vi står 
också inför en personlig genomlysning 
av detta material, inte blott »tolknin-
gar». Solyom tar fram en rikedom av 
klanger,"av skarpt iakttagna samman-
hang i musiken, av stä mningar och 
röstlägen, vare sig det handlar om 
meditativa tonfall eller motpolen, ......... 
styrka och kraft. Man kan söka och ........ 



Vi på Beckmans ber att få önska alla kunder m.fl. GOTT NYTT AR! 

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

Begär särtryck av Teknik för Allas gitarrförstärkare på 100 Watt! 
(elektroniken kostar 655:-) 

Resultat av Radio & Televisions test i nr 12 1978 

** "Modulerna utgör sammanfattningsvis ett intressant alternativ för den som * * 
behöver en förstärkare med mycket effekt och som dessutom är mycket 

tillförlitlig och svår att sätta ur funktion. 

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

20 W mon o 100 W sång 2 x 50W HiFi - först, 2 x 150 W 
DISCO förstärkare: eller gitarrförst. skivspelare band-

1 st HY50, 1 st HY5, 1 st HY5, 1 st HY200, spelare etc. 2 st HY5, 2 st HY5, 2 st HY400, 
1 st PSU50 1 st NA201 2 st HY120, 1 st NA 122 2 st NA202 

265:- 655:- 795:- 1.620:-
Begär info om nytt lådsystem med Alumin iumprofiler - för alla applikationer inkl ILP. 

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

;; J. x2 parente. , x' 
M +. M - , MR, Mu, Mc 
Omvandling tum- cm 

10x38x45mm batterier 

DM 235 
Digital 3 1/2 siffrig 
multimeter 

10M ingångsimp. 

Stor LED-d isplay 8 mm 
AC : 1 mV-750 V 

1 JJ.A-l A 
DC : 1 mV-l000 V 

1 JJ.A-l A 
Q 1 Q-20 MQ 

Närmast idiotsäker - även 
för 220 V på Q-områdena 

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

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

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

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

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

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

BECKmAn Javisst ...... Jag beställer ........................................ , ............................... .. ... ... .... . 

Beck m a n I n novation A B J~g·h~;·i·4·d~9~~~·;~t~~·~ätt·På·~~k~d~J:I:8~~;·~~t .. ;·Ä~~'g~a~~i tillkommer .............. ~II 
Te lefon 08-4400 50 Telex 10318 
Wollmar Yxkullsg. 15 A, Box 17116 Namn .......... .. ........ .... .... ...... .... .............................................................. .. .... ............ .. ~I 

__ S-_1_04_ 6_2_S_t_oc_k_h_o_lm_1_7_, _SW_E_D_E_N_,,-Adr~ ='':':':':'= '':=:='':':':':'='':':':':'':::':'':':':':'='':':':':':='' Post8d~s '::::'':':':':':='''':':':':':::'::'':::' .J 
Aterförsäljare: Sthlm : Deltron, Elek, Inkox, Multikomponent, Telko & TV-rör. Gävle: Elektronikkomponenter. Växjö : Ellab. Linköping: Eltema. 
Sundsvall : Inkox. Malmö: Josty Kit, Telko. Skövde: Westenco. Göteborg : Deltron , Telko. Jönköping: LSW. Västerås : M icro-Kit. Uppsala : Min ic. 
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Syd Import PR-2340 
23 kanaler med IlA PLL-station. Digi
tal ruta, S- och uteff .-meter, ANL NBL, 
PA, De l tatun ing, HF-gainkontroll , 
Squelch , S ignallampor för sand./mot
tagn. Kanslighet bättre än 0,5 uV. 
Obs : Denna apparat är godkänd av 
telestyrelsen och ej att förväxla med 
liknande apparater av annat märke 
men med samma beteckning som ej 
är godkända och sålunda ej får säljas 
eller användas. Kr 795:-

Sydimport PR-IS 
Nu i 3,S-wattsutfö
rande. Marknadens 
absolut b i lligaste och 
minsta 3,S-wattsappa
rat. För sitt pris full 
komligt enastående. 
Tack vare kompakt 
uppbyggnad har di
mens ionerna kunnat 
nedbringas t i ll fick
format PR 1 B är ej 
nämnvärt större än 
vanliga 100 mW
stationer. 
PR lB har alla finesser som f inns på 
större och dyrare apparater. Kr 445:-

SC-1 5S 

SWR/PWR-meter av högsta klass med 
inbyggd variabel anpassn ingsenhet. 
SWR 1: 1-1 :3 uteffekt ()-10 W. Ett 
ypperligt instrument för serv iceverk
städer. Kr 175:-

Sydimport 4OO-Wtr 
DCV: 0,5--5000 Volt, 
a områden (20 k Q/Vl 
ACV: 2,5--1000 Volt, 
6 områden (4 k Q/Vl 
DC A : SO uA-10 A , 
6 områden AG A : 
100 mA-lO A , 
3 områden . 
Ohm : R x 1 t ill 10 k , 
«()-SO M Q l , 
5 områden. 

Syd import 72-200 
200000 Q/Volt. 
Bättre än FET-instru
ment. DG Volt : 60 
mV, 0,3, 3, 30 , 120, 
600, 1200 V . DG Amp: 
6 uA, 1,2, 12, 120, 
600 mA, 12 A . 
AG Volt : 3, 12, 60, 
300, 1200 V. 

Kr 320:-

AG Amp: ()-12 A. OHM : R x 1, 
R x 100, R x lK, R x lOOK. DB : -20 
- + 66. Instrumentet försett med pol
vändare. Extra kraft iga testsl addar 
medfölj er. Ideal instrumentet för all 
avancerad servi ce. Kr 341 :-

DM-200 
Ett utmärkt hållbart 
och prisbilligt D igital
instrument. 3 stora 
siffror. Ingångsimp. 
10 Mohm. Noggrann
het 2 %. 14 mätom
råde. AG/OG Volt 
0,01 - 1, 10, 100, 500 
Volt, AG/DG amp. 
()-O,S momentant 1 A . Ohm : 0,01-
1 K, lOK, lOOK, l000K. Kr 499:-

360-TRCX 
Nyhet. Kombinerat 
universal instrument, 
trans istorprovare och 
kapacitetsmätare . 
El att förväxla med 
den äldre modellen 
360-TRG. Barnsjuk
domarna är nu borta 
och mätområdena 
förbättrade . OG 
2,5 10, SO, 2SO, 1000 Volt. DGA : 
uA, 2,5, 25, 500 mA. AGV : 5, 10, SO, 
250, 1000 Volt. Ohm : xl , xlO, x l K , 
xl0K. Hfe : ()-1000. IGo : ()-SO uA. 
G : SO pF-3 uF, 0,01 uF-SO u F. 
Noggrannhet 3 %. Känslighet lOOK 
ohm/V. Kr 341 :
Ett mindre anta l av den äldre typen 
360-TRG utförsäljes. Kr 220:-

Rlvsjö Sydimport ~bolag 
Vansövägen 1 12540 Älvsj ö 2 

Telefon 06-470034 

Infoll11atlonstJanst 3 4 

CAL TJADER/HURACA'N 
(C" ' k,1 CI~a r CCS !!0031 
Cal Tjader, en mästare på \~brafon 
presenterar latin-jaT.!. n1mer tillsam
mans med Claire Fischer och Willie 
Sobo. 

CHARLIE MUSSEL
wmTE(TIMES 
GETTIN'TOUGHER 
THANTOUGH 
(Crvsta l Cka r· CCS·50051 
En blandning av blues, roek oeh 
soul. Utöver titelmelodin ingår 
"Help me", "Sig legged wqman", 
"Night club", "Help yourself', och 
"Slo ppy drunk". 

JONJARVIS/ 
EVOLUTIONS I 
EVOLUTIONS n 

(Cr"ta l Ckar CCS·8004 / 8(05) 
Två a lbum med pia noimprovisa
tioner av Jo n Ja rvis, som vänder sig 
till både jazz och pop fans. Spelsti
le n på minne r om Chick Co rea och 
KeithJarrett. 

DAVEBRUBECK/ACUT 
ABOVE 
(Di",,, Disk 00-1(6) 

Dubbelalbum-en timma och arton 
minuter med d en eminente pianis
ten Dave Srubeck och hans söner. 

POWER 
(Din.'Ct Disk DD-I07) 
En blandning av rock och jazz, där 
den nya gruppen Power presenterar 
ett urval av dagens topplåtar. 

TOMMY NEWSOM/LIVE 
FROMBEAUTIFUL 
OOWNTOWNBURBANK 
(Dircct. Disk DD· I08) 
Med trumpeta re n Doc Severinsen 
som solist,spela rTommv Newsom 
och hans storband bl.a. -"Staying 
" live", "Evergreen" och "Sen d in 
the clowns". 

OON'TLETUSBE 
MISUNDERSTOOD 
($..,lIsh,,,,· '-'rh. D2D-002) 
En stor orkester tillsammans mL't1 
två skickliga sångartister Una kong 
och Patrick O'Sullivan . 

TRACY NELSON/ 
OOINTIMYWAY 
(Auuio DirCCi iuns AD· IOI) 
Skön soul-musik med den, från 
gruppen "Mother Earth", välkända 
sångerskan Tracy Nelson tillsam
mans med stor orkester. 

Övriga ti tlar rramgår av vår broschyr, som 
du finner hos välsorterade skiv· och HiFi· 
butiker. 

lONOlA 
GRPJVIVDFCN AB 

Box 11061 40030 Göteborg 
Telefon 031-418814 

• jnformatlonstj im Sl 35 
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finna så mycket i de här tonsättning
arna; lyssnande inå tvändhet el ler glö
dande eruptioner. Solyom spelar med 
oerhörd pregnans och tveklöshet , där 
inget lämnas på ytan eller bestås några 
halvheter, varje ton bär fra m sin del i 
den väldiga spännvidd som dessa sken
bart "små" stycken besitter. 

Det stå r i den som vanligt föredöm
ligt utförda mappen att den på "total 
musik" inriktade Solyom har vetat i 
många år att Rachmaninovs Preludier 
och Etudes-Tableaux skulle bli hans 
"kanske största livsverk". 

Skivan , inspelningarna, ä r ett stor
verk, men att den 40-årige Solyom 
med den skulle ha krönt sin pianist
bana har jag svårt att tro . Den dyna
miske och mästerlige musikern kom
mer att överträffa också detta . 

Inspelningen är gjord hos SR i 
Studio 2 av Olle Bolander. Det jag 
tycker på fallande är att ljudet blivit 
ganska hå rt, låt vara att förutsättning
a rna i mycket bädda t för detta. Det 
klingar dock hela tiden rikt om fly
gelns alla register och ljudet "s itter" 
på ett sätt , som väl svarar mot huvud
pa rten av musiken och dess krav på 
direkthet, uttrycksfullhet och skärpa 
liksom anslagets precision och hela 
kraften i spelet. Detta gå r väl fram , 
men jag saknar ett kanske lite mera 
breddat perspektiv på flygeln . Olika 
högtalare kan här ge lyssnaren olika 
grad av klangkoncentration . Avgö
rande från början är naturligtvis vilka 
ljudkällor upptagningen gjordes med. 
Kontrollrum av gängse typ är inte 
ka nske inte alltid det lyckligaste i fa ll 
som dessa. 

Bruset är acceptabelt lågt, och de 
ba ndekon som finns hörba ra ä r vä l 
inte mycket att säga om. I stället: Här 
finn s en tona l värld att förbluffas över, 
a tt glädjas å t och a tt fördjupa sig i, 
alJtunder det den mäktiga flygel
kla ngen formas till ett skeende i tid 
och rum under Solyoms händer . Det är 
stor musik och en stor musikers ska
pande vi hör. 

Speltider A-sida n 21 m 34 s, B-si
da n 20 m 30 s. - Inga fa kta medde
lade om gravering och pressning. Kva
liteten synes god . att döma av rec:s ex. 
Inga störningar påvisbara och centre
ring jämte planheten fullt godtagbara . 
Avspelad med bastonkontrollerna i 
neutralläge och diska nten sänkt 2 dB 
över 6 kH z efter jämförelser med helt 
rak tonkurva . Vid avspelningen a n
vänd utrustning har bl a omfattat: 
Förjårstärkare: Luxman C 1000, Ya
ma ha C 2, SAE Mk IM och ett 
specialbygge. 
S/utsteg: Yamaha B 2, Hitachi HMA 
9500 och ett rörsteg från H H Scott , 
anno 1963, jämte SA E Mk III C. 
Skivspelare: Technics SP 10 Mk II , 
Dual 72 l , Micro Seiki DDX plus 
Technics SL I 100. 
Tonarmar: ADC, Stax Dual, Tech
nies. 
Pick uper: Stax CPY, Denon 103, 
Sony XL-55, Ortofon MC 30, Ya
ma ha MC Is, Satin (i diverse special
ska i), a lla av typ rörlig spole resp 
kondensatorutföra nde. 
Försteg till p u: Denon, Fidelix, Orto
fon , Mark Levinson , Fideli ty Re
search m fl . 
Högtalare: Yamaha NS 1000 Moni
tor, ljudledningar (modifierad Strid
beck), B & O Beovox M 100-2, Philips 
MFB 545 Studio, Bose 901 Mk III , 
Quad ELS . 
Hörtelefoner: Sta x elektrostater, Ya
maha och Pickering. U S 

Nya normförslag 
ute på remiss 
Svenska elektriska kommissionen har 
sänt ut följande normförslag till re
missbehandling till 15 januari 1979. 

Förslagen kan rekvireras från Sek, 
Box 5177, 10244 Stockholm. 
SS 4240227 Installationsledningar -
Flat pvc-isolerad, pvc-mantlad anslut
ningsledning - Konstruktion. 
SS424 02 59 Flat pvc-isolerad, 
pvc-mantlad anslutningsledni ng 
Provning. 
SS 424/6/4 Telesigna lledningar 
pe- och pa-isolerad, pvs-mantlad, 
skärmad kabel, typ Elnak . 
SS 424 /6 / 7 Pe-isolerad, 
pvs-ma ntlad, skärmad, Pe-mantlad 
abonnentkabel , typ ElkaJ. 
SS 424/6/8 - Pe-isolerad, a bon
nentka bel, typ Ks-Elxs. 
SS 424 /6 /9 Pe-isolerad, 
pvc-ma ntlad a bonnentka bel, typ Ks
Elks. 
SS 424 / 7 02 Kraftka blar och instal
lationsledningar - Typbeteckningar. 

Svensk standard 
för åskskydd 

SEK ha r förteeknat en svensk stan
dard som heter Åskskydd för byggna
der, SS 48 7 O/ /0 . Den har sitt in
tresse inte minst för användare av 
större elektroniska insta llationer. 

Ty åsköverspänningar kan orsaka 
icke ringa skador på a pparatur, maski
ner och telefoner. Standarden omfat
ta r ett poängsystem, med vilket ma n 
ka n räkna ut om åskskydd är behövligt 
eller ej i en byggnad . ormen avser att 
leda till ett samordnat skydd för bygg
nader liksom för materiel och männi
skor. Praktiska anvisningar meddelas 
liksom regler för dimensionering av 
leda re. Här kan man läsa om när 
uppfånga re krävs , hur man ordnar 
jorduttag, ansluter mekaniska don och 
skyddar skilda slag av insta llationer. 
Inalles 50 sidor mot blixt och dunder; 
beställs från S/S. 

AKTUELLT 
Fj äll-nödradion 
fick underkänt 
Efter två å rs försök till ett pris av 
600000 kr, betalade av Trygg-Hansa, 
har en utredning om säkerheten i 
Jämtlands- och Härjedalsfjällen resul
terat i att den nuvarande nödradion 
kasseras , trots förbättringar efter tra
gedin vid Lunndörrsstugan i Jämtland 
i februari 1978 . 

Svenska Turistföreningen har bara 
att sl umpa bort materielen . Om hotel
len vill a nvända den blir vederböran
des ensak. 

Negativa till vida re verksamhet 
med nödradion är fjällsäkerhetsutre
daren, generallöjtnant C E Almgren 
och Televerkets överingenjör S 
Myrby. Icke ett öre stat liga pengar till 
den, är ståndpunkten : Nödradion är 



för känslig, den ligger för utsa tt i 
frekvens och blir ideligen störd av 
ita lienska ama törer och pr-pra ta re, 
det blir för dyrt att bygga ut ett 
fungera nde, heltäcka nde nät. Etc. 

I stället, menar Myrby, inleds snart 
prov med USA-satelliter på låg höjd. 
År 1983 går sådana bara 200 mil över 
oss och kan på någon km när pejla in 
nödstä llda . Ma n får på så vis också 
täckning till havs, och må let ä r en 
gemensam nordisk räddningstjä nst. -
Vilka sändare man då skall ha är dock 
ännu en öppen fråga . . . 

Angelägnast i nuläget är att 2,5 
Mkr genast satsas på en utbyggnad av 
polisens fjällradionät, mena r Alm
gren-Myrby, vilket framfördes vid ett 
säkerhetssymposium nyl igen i Stock
holm. 

Allt är dock inte entydigt negativt. 
Försöksledaren överstelöjtnant N 
Engelheart redovisade att nödradion 
fungerade vid a lla tillfällen utom vid 
den ödesdigra Lunndörrskatastrofen. 
Minst sju liv har räddats , flera tiotal 
människor har vägletts, folk har 
stormvarnats, ett halvt dussi n akuta 
sjukdomsfall har kunnat hjälpas efter 
la rm, osv. För varje km efter totalt 150 
mil fjälleder kunde sambandet till de 
34 basstationerna provas med godtag
bart utfall ; man fick i genomsnitt 70 
proc sva r på anropen . 

- 8 000 turister har burit med sig 
nödradion på tur, framkom det. De nu 
modifierade nödsändarna har fått för
enklad skötsel med bara två inställ
ningar , förbättrad batteri laddning och 
antennen har gjorts om till en åtta m 
lång tamp. 

- Det handlar inte om världens 
bästa system men ett som förhindrat 
mycket lidande och oro. Man kan 
aldr ig nå 100-procentig säkerhet, nå
gon falsk säkerhet invaggas ingen i, 
menade Engelheart. 

Från flera håll motsätter man sig att 
nöd radion ätet skrotas. BI a från radio
klubben Jämten krävs att beslutet 
omprövas 'och även från andra håll 
uppe i norr vitsordades att nöd radion 
både fungerar , behövs och har givit 
positiva erfarenheter. 

Ljudande scenografi 
i P1-julprogrammet 
En timmes stereofonisk enmansteater 
bjuds P/-publiken annandag jul av 
Hasse Alfredson. som framträder i ett 
nästan experimentellt stereoprogram 
av Thomas Botwid. 

Underlaget är en novell som omar
betats till radiodrama med omsorgs
fullt uttänkta akustiska verkningar, 
ett "scenografiskt ljudbygge". Ramen 
skall vara ett hus på 1930-ta let och 
Alfredson har enda talrollen i pjäsen . 

Framförandet är gjort med extrema 
utnyttjanden av stereoljudeffekter. 
Det innebär inte den här gången 
bundenhet vid hörtelefoner - pro
grammet skall avlyssnas över högta
lare. Ljudtekniker är Ake NordelI -
han har möjliggjort de tekniska lös
ningarna av Botwids textaptering. 

TEKNOLOGI 

Helsvensk 
satellit 
uppe 1982 
Under 1983 är det inte osannolikt att 
en svensk forskningssatellit befinner 
sig i sin bana runt jorden: Statens 
delegation jår ry mdverksamhet är i 
färd med undersökninga r rörande 
möjligheterna för att en helt svensk
byggd sa tellit skjuts upp 1982- 1983 
med en sovjetisk bä rra ket. 

, HÄNT 

VM-fighten 
AH-Spinks 
åtalad här 
Den publik som kom till Tennishallen 
i Stockholm för att i promotor C-A 
Hellqvists regi och med Televerkets 
bistå nd se VM-matchen i boxning 
mellan Muhammad Ali och Leon 
Spinks var medlemma r i en boxnings
förening - men något annat "gemen
samt intresse" fa nns inte hos de 10000 
åskådarna (utöver Stockholm visades 
den satellit- och trådtransmitterade 
matchen även i Malmö och Göteborg) , 
anser chefsåklagare Lars Ringberg. 
som åtalat Hellqvist för brott mot 
rad iolagen. Televerket klarar sig där
emot från juridiska efterräkningar. 

Stämningen mot Hellqvist avstår 
från att kräva beslag av intäkterna han 
gjorde och inte heller yrkas skade
ståndskrav. 

Sändningar för slutna sällskap krä
ver inga tillstånd, enligt författning
arna. H ittills har dylika programsänd
ningar ansetts legala tack vare att 
medlemmar av radhusföreningar etc 
haft andra gemensamma intressen än 
bara de interna tv-sändningar ma n 
anordnat. Men i boxningsfallet har 
alltså brott mot radiolagen ansetts 
föreligga . Pejling skall meddela utslag 
i mål et då della föreli gger. 

LÄST 

ANDE I{SSo,. BI· I{' 1l1 . 
ASP LUN D. L\I{S: 
Elektronik för alla - del I. Bokfö rla-

get Robert Larsson AB. ISBN 9/-
5/4-0 /0/-0. Pris 56 kr. 

För mycket unga elektronikintres
serade människor kan det va ra svårt 
att hitta litteratur på lämplig nivå. 
Ma n måste ju börja någonsta ns med 
noll kunskaper uta n att veta ens vad 
ström och spänning är för något och 
hur de verka r. 

I inledningen till den lästa boken 
sägs att a lla förkunskaper som krävs 
är de fyra räknesä tten samt dessutom 
ett intresse för elektronik. Boken utgör 
en pedagogisk introduktion till grund
lägga nde elektriska rela tioner med 
början i a na logier mella n flödande 
vatten och elström. Den första delen 
för fra m till konstruktioner som asta
bil vippa, temperaturva kt och spän
ningsdelande koppling med zenerdio
der . 

Framställningen är praktiskt och 
konkret inriktad med många experi
ment som underlättar och fördjupa r 
förståelsen . För att man skall kunna 
genomföra experimenten krävs att 
man har en uppsättning komponenter 
och ett universali nstrument. Det se
nare ka n synas vara en dyrbar investe
ring för en ung novis, men förhopp
ni ngsvis kan det komma ti ll a nvänd
ning under lång tid om man väljer ett 
instrument med inte alltför blyg
samma prestanda. 

I boken ingår också en studieplan 
som kan utnyttjas om man läser boken 
enskilt eller i grupp. Med studiepla
nens hjälp kan man lätt organisera en 
studiecirkel i samarbete med de stu
dieförbund som finns över hela landet. 

För den som vill inviga någon ung 
entusiast i elektronikens mysterier vill 
vi gärna rekommendera Elektronik fö r 
alla. Kombinationen teoretiska reso
nemang och handfasta experiment bör 
göra det lätt för enva r att skaffa en 
riktig bakgrundskunska p att bygga 
på. 

Finsk redovisning 
av hi fi-produkter 

VAUNTA 
0PAS79 

BH 

VAUi':TA OPAS 79. Hi ri ,tc rco. Utg 
Radioliikkeiden Liitto ry . Helsingfors 
1978. Redaktion Jouko Alanko. 
Erkki Raita/a. Risto Söder. Ca 512 p. 
ISSN 0356-9977. Här har vi den 
finska utgåvan som motsvarar vår 
"bibel" på hi fi-området och som vi 
berättat om inför föregående edition. 
Yttre kännemärken är ett något bättre 
tryck än i den svenska SHFl-boken, 
förekomsten avannonser, en fack
pressförteckning, ett urval goda skivor 
och lite annat, som genast skänker en 
mänskligare framtoning åt ett så mas
tigt verk som det handlar om. 

Finska Provningsmyndigheten VTT 

har mätt upp apparaterna, men sättet 
all presentera resultaten är vida enk
lare' och överskåd liga re än här, man 
ha r nä mligen för flera kategorier in
skrä nkt sig till lättlästa tabeller och i 
övrigt ett minimum av kurvor. De som 
fi nns ä r i bara en färg. De kan dock 
förefalla något komprimerade i vissa 
fall, men vad jag hyser sta rk misstanke 
om är att de verkar mera realistiska än 
sina svenska motsvarigheter i de fall 
jag kunna t jämföra och kontrollera . 
Att ma n i Finland möjligen stå r på lite 
fastare mark än här vid genomförande 
av t ex högta larmätninga rna ha r jag 
hävdat förut och detta utan att bli 
motsagd hittills . Mätmetoden avviker 
något (brusbandbredd, inspänning, ni
våer, varaktighet, upplösning etc). 

Insprängda i produktavdelninga rna 
ligger anvisningar och förklaringar i 
enkelt men väl illustrerde kapitel och 
ordlista finns också (engelska 
finska) . Jag fö rstår inte finska och kan 
alltså inte kontrollera definitioner etc 
men inget talar mot förmodandet att 
det hela är lika kompetent som övriga 
delar i boken. Bland de många förfat
tarna märks A ngus McKenzie. Bland 
tabellerna och firmaregister etc finns, 
intressant nog, en stor och rikstäc
kande detaljistförteckning, så att lä
sarna kan vandra ut var och en i sin 
stad och strax vara säkra på god 
rådgivning .. . Jag gissar att något 
slags förp liktelser följer med förmå
nen att vara upptagen i detta handlar
register. 

På orter i Sverige där en stor och 
köpsta rk finsktalande befolkning finns 
bör de lokala hand larna givetvis hålla 
boken som en service och för jämförel
ser med SH Fl-skriften. 

Kompendium i 
radioteknik 
HARALDSSON, THORE, 
SM2AVU: 

US 

Radioteknik för radioamatörcertifi
kat. 
Förlag: Eget. Pris 70 kr. 
Den som vill bli sändaramatör måste 
först genomgå ett prov för att få sitt 
certifikat. För att det provet skall 
lyckas, krävs en hel del kunska per i 
radioteknik, något som man bl a kan 
tillägna sig i amerikansk litteratur 
från företrädesvis ARR L (den ameri
kanska sändareamatörorganisa tio
nen) . Det var länge sedan det fa nns 
någon modern svenskspråkig litteratur 
i ämnet, och därför vill vi med glädje 
nämna Thore Haraldssons kompen
dium, som på ett lättfattligt sätt kla r
gör de fundamentala principerna utan 
en a llt för djuplodande framställning . 

Kompendiet inleds med en förkla
ring av vad elektricitet är och en 
allmän genomgång av den grundläg
gande elläran. Efter detta visar förf 
hur en mottagare är uppbyggd med 
dess olika steg jämte sändarens mot
svarande uppbyggnad. Här finner vi 
dock att förf förutsätter att läsaren vet 
vad begrepp som cw, am och fm står 
för , något som i linje med den övriga 
framställningen åtminstone i korthet 
borde ha förklarats. Textens schema
illustra tioner refererar huvudsakligen 
ti ll kanaltrafikutrustning, vilket ver
kar lä mpligt med tanke på att de flesta 
sändaramatörer i dag börjar med att 
avlägga prov för teknisk licens. 

En kort orientering om antenner 
och vågutbredning finns i boken, vars 
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sista del upptar en sammanställning av 
q-förkortningar, en specifikation av 
kompetensfordringar för amatörra
diocertifikat i olika klasser och elek
triska säkerhetsföreskrifter. 

Kompendiet borde vara utmärkt att 
starta med i litteraturväg för de bli
vande sändaramatörerna. Framställ
ningen är enkel att följa och här lär 
man sig vad som krävs för att klara det 
tekniska provet, men kanske inte så 
mycket mer. Den som vill fo rtsätta får 
hämta ytterliga re information i eng
elskspråkig litteratur. 

Kompendiet säljs där amatörradio
materieI finns (f n Elfa, Svebry, Swe
dish Radio Supply), och av förf direkt 
genom firman Radio & tv AB, Ha
ra idsson & Söner, PI 5034. 921 00 
I.vcksclc. Pris 70 kr . 

MÄSSOR 

Frankrike - ett 
attraktivt land 
för fackmässor 

- Siffrorna för 1977 ger klart vid 

Januari 1979 

handen att stor attraktionskraft finns 
'i de specialarrangemang som de inter
nationella franska fackutställningarna 
utgör, säger Sverigebesökande M 
Marc Boissinot . direktör i S .D.S .A. 
ett organ för främjande av vetenskap 
och konst. Han har i Stockholm infor
merat elektronikfackpressen, SR m fl 
närmast om de fyra utställningar som 
går i Paris under 1979 och vilka 
omfattar: 
- 6:e Internationella Salongen för 
av-medel och kommunikation; 22-27 
januari. 
- 21 :a Festival International du Son; 
4-/ / mars, 
- 22:a Salon International des Com
posants Electroniques; 2-7 april, 
- Exposition Internationale de I'E
quipement Electrique; /0- 15 decem
ber. 

De här Parisförlagda fackmässorna 
har visat sig så dragande på publiken 
att man har bekymmer med både 
utställningsytor och resurser i övrigt 
tidvis. I Paris a nser ma n mot den 
bakgrunden att fackutställningarna 
har en kla rt definierad betydelse som 
marknadsinstrument, och att all
männa diversemässor icke kan kon
kurrera. Bara i Paris ha r man 45 
årliga specia lmässor och besökaranta
let stiger oavlå tl igt: År 1977 regist re
rades 300000 utlä ndska besökare. Av 
dem kom mer ä n 20 proc från lä nder 
utom Europa, omtalar M Boissinot. 
OECD-statistiken ger också belägg för 
att industriprod uktionen, trots de då
liga tiderna, st igit i Europa med t ex 
26,8 % i Frankrike å ren 1970- 1977 
och med 16 % i Tyskland. 
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- Vi ser ingen direkt nackdel av att 
t ex Electronica i Miinchen hålls vart
annat år, svarar ha n på en fråga om 
man inte skulle kunna t ex samordna 
det årliga evenemanget Elektroniksa
longen i Paris med tyskarnas vart
anna tårliga! 

- De kompletterar varandra i 
stort ... fackfolk och branschkunder 
kommer oftast till båda för att bli 
delaktiga av lite olika syn på utbudet. 

Fler av de här Parismässorna har nu 
en gedigen tradition bakom sig: Elek
troniksalongen, t ex, nu 50 år gammal, 
startade redan 1924 som en allmän 
teleteknisk expo med hela 1920-talets 
yra utvecklingsoptimism bakom eve
nemanget i Grand Palais... Ljud
mässan i nya Kongresspa latset anses 
ligga bland världens tre främsta i sitt 
slag och har faktiskt gått i 20 år nu . 
Här är nu två dagar reserverade för 
enbart fackbesökare, helgen 4-5 mars 
1979, framgår det. 

Likaså är Salongen vid Porte de 
Versailles en tradition i sig - i år går 
den för· 22:a gången och upptar som 
vanligt ett an tal fackkonferenser , se
mina rier och symposier jä msides med 
det massiva hårdva ruutbudet över 
nära 34000 m' på de totalt ca 6 1 000. 
I år kommer t o m ett speciellt fri 
märke att utges till Salongens ä ra ... 

Av-mässan i Paris skiljer sig främst 
från t ex VIDCOM i Cannes m fl i att 
inte vara en förlägga r- och impressa
rioaffär, utan Parisexpon ta r fasta 
främst på materiel , system och av
progra mteknik, förklarar ma n frå n 
S .D.S.A. 

Den franska elektronik- och kompo
nentindustrin har i stort ha ft en lycko
sa m upphämtning efter en krisbetonad 
svacka kring 1975: Omsättningen steg 
med 11 % från 1977 till 1978 och 
branschens utfall slutade på 7,7 mil
jarder francs , d v s i stort samma 
belopp i skr. __ 

De tre första kvartalen för 1978 
visade på en handelsbalans för elektro
nik om 93 % i st f 1977 års 98 %; 
importökningen var 13 % mot export
siffrans +9 %, och obalansen ligger i 
en stegrad import av halv ledare, där 
särskilt mikrokretsar svarade för en 
stark ökning. 

Kölnermässorna 
får ny företrä
dare i Sverige 

Den mångårige representanten för 
Kölner Messegesellschaft i Sverige, 
dir Gert Chr Schmidt , har trätt i 
pension och till ha ns efterträdare ha r 
utsetts herr Hanuno Krisch, född 
1943, verksam som marknadsman, 
reklam- och pr-konsult. 

Det svenska näri ngslivet delta r re
gelbundet i de 21 å terkommande 
mässa rra ngema ngen i Köln med totalt 
200 utstä lla re och 5 700 fackbesökare. 
Dir Schmidt ha r verkat i mer än 20 å r 
i Sverige för Kölnermässorna. Ha n 
kva rstår som rådgivare en tid . 

Ny adress ä r numera Sveavägen 17, 
8 tr, telefon 208270, telex PLA
N INT. 

I RT 197 1, nr 9 visades hur diagra mmen ska tolkas , Diagram met 
över brusfältsstyrka n a nger den fältstyrkenivå i dB över I IJ.V / m 
radiobruset förvä ntas överstiga högst 10 % av tiden . Ba ndbredden 
a ntas vara 3 kHz, men kurvorna ka n lätt omräknas till a nnan 
ba ndbredd om 10 log B/3 adderas till avläst vä rde. B är önskad 
ba ndbredd i kHz. 
Prognoserna är framtagna av Televerket, avd RL, Farsta. 
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Astro 200, superkompakt 
frekvenssyntesstation 
med USA -proffsbakgrund 

•• ASTRO 200 är en ameri
kansk sändare/mottagare för 
amatörbanden 80-10 m. Den är 
konstruerad för enkelt sidband, 
ssb, eller telegrafi, CW. Med 
speciella åtgärder kan man även 
bruka teletype- och smal bands
tv (sstv och rtty). 

Vad som är frapperande är de 
små dimensionerna: 34x24x9 
cm (maxmått)! Astro skiljer sig i 
många avseenden från andra 
apparater för samma ändamål. 
Den är helt halvledarbestyckad , 
vilket möjliggjort det lilla for
matet. Det bredbandavstämda 
slutstegets kylflänsar sitter på 
lådans baksida. Frekvensindi
keringen är helt digital, och i 
stället för en linjär skala finns på 
panelen sex sifferindikatorer. 
Dessa drivs inte aven frekvens
räknare utan de får sin informa
tion från den inbyggda syntes
oscillatorn. 

Den, som leter efter en av
stämningsratt, söker förgäves. I 
stället sitter här strömbrytare 
som stegar en räknare fram eller 
åter. Den ena strömbrytaren är 
avsedd för fininställning och 
stegar med ca 100 Hz/s och den 
andra med ca I kHz/s . Dess
utom finns det en fininställ
ningsratt som verkar vid både 
sändning och mottagning samt 
en fininställningsratt som endast 
verkar vid mottagning (RIT = 
Receiver Incremental Tuning) . 
Eftersom avstämningen, tack 
vare syntesoscillatorn, är rent 
elektrisk kan stationen lätt fjärr
styras. ' Det utnyttjar man i den 
mikrofon som medföljer. Den 
har två tangenter för upp- eller 
nedstegning av frekvensen. Vid 
mobilt bruk är det en stor fördel . 
eftersom de viktigaste funktio 
nerna då kan skötas därifrån : 
omkoppling sändning/mottag
ning och avstämning. 

A vstämningen fann vi vara i 
långsammaste laget och på 10 
m-bandet, som ju är 2 MHz 
brett, tog det irriterande lång tid 
att förflytta sig från den ena än
den till den andra: Hela två mi
nuter! 

I senare utföranden har man 
kopplat en av finavstämnings-

"* ASTRO 200 är en 
kortvågstransceiver för 
amatörbanden som skil
jer sig i flera avseenden 
från det gängse fabriks
tillverkade beståndet. "* Tillverkare är CfR, 
som annars ägnar sig åt 
högkvalificerade utrust
ningar för flygnavige
ring. De erfarenheterna 
har här bl a resulterat i 
de goda mottagardata vi 
har funnit i det här ingå
ende testet. "* Det superkompakta 
utförandet och den 
punktvis goda funktionen 
bäddar för både mobil 
och stationär använd
ning. 

Fig l . L lider ["ckel pa .·blm lUU ar 
det ganska tätt mellan komponenter
na. I vänstra bilden ser vi mottagar
kortet, som även innehåller sändarens 
drivsteg. Till höger ser vifrån appa
ratens undersida ett av kretskorten i 
syntesgeneratorn. Vnder detta kort 
sitter ytterligare ett kort med digitala 
kretsar. 

rattarna så att de i stället kon
trollerar den hastighet med vil
ken man stegar fram frekvens
valsräknaren. Det verkar myc
ket vettigare! 

Mänga reglagemöjligheter 
frän liten frontpanel 

Den lilla frontpanelen till trots 
har apparaten ett flertal möjlig
heter till påverkan av diverse 
funktioner. Så har den t ex både 
störningsbegränsare och brus
spärr , vilka används alternativt, 
en "dimmer" som sänker ljus
styrkan hos sifferrören (bra om 
apparaten t ex används i en bil 
nattetid), en dämpsats på in
gången som sänker signal nivå
erna 18 dB och omkoppling 
mellan vox och ptt, d v stalstyrd 
eller manuell omkoppling mel
lan mottagning och sändning. 
Den har också en omkopplare 
för undre resp övre sidband, te
legrafi med brett eller smalt fil
ter samt mottagning av wwv
sändare för kalibrering. 

På panelen finns även en 
strömbrytare för till- och från
slag. Den verkar dock bara för 
en del av apparaten. Slutsteget 
herörs inte, eftersom den lilla 
'ilrömbrytaren inte skulle tåla de 
20 A som slutsteget kan dra vid 
full utstyrning . Det separata, 
stabiliserade nätaggregatet har 
..:n egen nätströmbrytare. 

Innanmätet kompakt 
Staplade kretskort 

Mängden komponenter i Ast
ro 200 är imponerande. I fig 2 
och 6 ser vi hur förtätade krets
korten är. Syntesgeneratorn tar 
lIPP den största platsen och är 
lIppbyggd på två på varandra 
liggande kretskort som är för
hundna med kontakter. Front
panelens kretsar har sitt eget 
kort som är förbundet med de 
övriga kretskorten genom band
kablage . I apparaten ingår syn
nerligen effektiva, 8-poliga mf
filter med centerfrekvensen 5,6 
MHz. Det ena har bandbredden 
2700 Hz och används vid ssb , 
medan det andra, som ej finns 
med i basutförandet, har 400 Hz 
bandbredd i toppen och det är 

Fig I. Ssb-transceivern Astro 200 är 
inte mycket större än en modern hög
klassig räknare, i det här fal/et Phi
lips 6624. 

alltså lämpligt för telegrafi mot
tagning. 

Slutsteget sitter på baksidan 
och är helt kapslat. Dess kyl
flänsar räcker för ssb och cw, 
men behöver kylas med fläkt om 
man nyttjar rtty eller sstv. 

För att inte störa tv-mottag
ning finns ett kapslat tvi-filter 
som skär alla frekvenser över 30 
MHz. Filtret syns ifig 2. 

Genomtänkt mottagardel 
gav goda mätdata 

Största skillnaderna mellan 
olika transceivers brukar ligga i 
mottagardelarna. I de flesta fall 
frågar spekulanter efter vad ap
paraten i fråga har för känslig
het, men det är en ganska oin
tressant fråga, eftersom de 
flesta mottagares känslighet är 
tillräcklig. Åtminstone gäller det 
de lägre banden, medan 10 m
bandets känslighet kan brista. 
Med hänsyn till att det atmosfä
riska bruset är tämligen lågt i 
detta frekvensområde, bör man 
kräva en känslighet i storleks
ordningen l /J-V emk (eller 0,5 
/J-V klämspänning, vilken fabri
kanterna vanligen anger). 

Vad som framför allt klassar 
en mottagare är dess förmåga att 
kunna medge lyssning aven 
svag station samtidigt som star
ka stationer bredvid inte får ge 
intermodulationsprodukter som 
stör lyssningen eller på annat 
sätt störa genom t ex blockering, 
korsmodulation m m. (Det sena
re har en klar koppling till in
termodulationsegenskaperna.) 

Intermodulationen anges 
vanligen i hur många dB de stö
rande signalerna är relativt 
känslighetsgränsen. Så är gjort i 
vårt test. 

Ibland anger man i dB rel 1 
/J- V. Generatorernas ni våer ~ 
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Fig J . Savälmullagarens ;om ;andarens ;ignaler blanda; i dllbbelbalanserade 
diodblandare. Vi ser här mottagarblandarens toroidtransformatorer och mellan 
dessa dioderna. 

ökades till dess att man mottog 
blandningsprodukten med 12 dB 
SINAD. (Signal + brus + dis
torsion/brus + distorsion.) Re
gistreringen görs med en distor
sionsmeter. En annan metod in
nebär att man använder tre ge
neratorer. En av dessa ställs in 
för 12 dB SINAD på den fre
kvens där intermodulationspro
dukten hamnar. De andra gene
ratorernas nivåer ökas till dess 
att värdet minskas till 6 dB SI
NAD. 

Det är sällan som fabrikan
ternas uppgifter är direkt jäm
förbara. Ibland uttrycks motta
garens intermodulationsegen
skaper i "Intercept point" 
(svensk översättning saknas), 
en nivå som bör ligga så högt 
som möjligt. Punkten är mest 
teoretisk och svarar mot att 
nyttosignal och tredje ordning
ens intermodulationsprodukter 
är lika stora. " Intercept point" 
kan man räkna fram om man 
känner till känslighetsgräns och 
den nivå där de störande gene
ratorerna ligger vid im-mätning 
(tredje tonen). För Astro 200 
gäller att denna punkt , ip , ligger 
vid -10,5 dBm. Värdet får anses 
som bra för utrustning för ama
törbruk. Som jämförelse kan vi 
nämna några andra mottagare : 
Yaesu FT 101 -21,5 dBm 
Ten Tec Argonaut -19,5 dBm 
Collins KWM2/ 
S-line -10,0 dBm 
SignallCX7 -5,0 dBm 
Collins R390 A -4,5 dBm 
Atlas 180/210 3,0 dBm 
Collins 65S1 13 dBm 
Racal RA 1772 28,0 dBm 

Uppgifterna är hämtade från 
Ham Radio, 1975, oktober . Vi 
skall här även nämna Heathkit 
SBI04(A) som testades i föregå
ende RT-nummer: -15 dBm (ej 
-16 dBm som kom att stå i ta-

bellen) . 
Mottagardelen i Astro 200 är 

utförd som enkelsuper med en 
dubbelbalanserad diodblandare . 
Se fig 3. Blandaren följs direkt 
av push pull-steg som ger kon
stant belastningsimpedans. En 
intressant detalj i mf-delen är på 
vilket sätt den automatiska för
stärkningsregleringen (agc) 
sker. Man använder pin-dioder, 
07 och 08, som via motstånd 
matas med varierande ström 
från emitterföljare, transistorer
na QI4 och Q15. Man får på så 
sätt en spänningsdelning mellan 
ett motstånd med resistans I 
kohm och pindioden, vars re
sistans varierar med den ström 
som genomflyter dioden. Regle
ringen är helt frekvensberoende 
eftersom den sker i anslutning 
till oavstämda steg. 

Agc-regleringen verkar inom 
ett mycket stort område. Inom 
100 dB variation av inspänning
en från -100 dBm till O dBm va
rierade If-signalen ut bara 2,2 
dB . Det är en stor fördel när 
man söker av banden för att 
lyssna efter stationer. Trots att 
inspänningarna varierar våld
samt håller sig If-nivån praktiskt 
taget konstant och man riskerar 
inte några plötsliga ljudchocker. 

Däremot låter telegrafi en 
smula hårt , vilket beror på en 
kraftig översläng när agc-kret
sarna träder i funktion . Vi har 
även mätt de dynamiska egen
skaperna för att påvisa detta fe
nomen . Se mätresultatrutan, 
punkt lO. Efter den första över
slängen dämpas ljudet kraftigt 
för att efter 200 ns hamna på en 
stabil nivå . Detta märks mest 
vid nivåändringar under -90 
dBm . Ändringar mellan starkare 
signalnivåer ger inte lika stor 
översläng. 

Denna egenhet är ganska 
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Fig -I . Statiununa Inerero; normult bara m ed ell ",b-jiltu. - '{ntexemplaret 
var dock kompletterat med ett mycket effektivt, 400 Hz brett filter för telegrafi
mottagning. 

vanlig då det statiska reglerom
rådet är stort och vice versa: 
När den statiska regleringen är 
mera begränsad brukar uppfö
randet vid dynamiska förlopp 
vara lugnare. 

Lågt fasgitterbrus 
ger god selektivitet 

Stationen har utomordentliga 
goda filter. De är 8-poliga och 
har bevisligen god flankbranthet 
och hög stoppbanddämpning. 
En förutsättnin!} för att selekti
viteten skall bli god är dock att 
oscillatorn ger lågt fasgitterbrus . 
Gör den inte det , utan levererar 
brus som ligger vid sidorna av 
centerfrekvensen, kommer 
dessa bruskomponenter att 
blanda sig med insignalerna och 
ge signal till mf-stegen. I prakti
ken innebär det att selektivite
ten försämras och man kan inte 
utnyttja ett bra mellan fre
kvensfilter. Kristallstyrda 
oscillatorer är bäst i detta avse
ende och har därför använts vid 
selektivitets- och intermodula
tionsmätningarna. I syntesmot
tagare finns det risk för att fas
gitterbruset blir högt , eftersom 
man är tvungen att använda en 
le-oscillator. Le-värdena måste 
vara väl avpassade för att ge så 
högt Q-värde som möjligt i 
svängningskretsen . Det innebär 
att både spolar och kondensato
rer bör kopplas om för byte av 
frekvensband och så är gjort i 
Astro 200. 

Det enda som märks av syn
tesprincipen är ett ganska rått 
ljud . Det hörs om man lyssnar 
på cw-signaler men märks ej vid 
ssb-mottagning. Tydligen finns 
det sidband runt oscillator-sig
nalen, men de ligger tillräckligt 
nära centerfrekvensen för att 
inte ge försämrad selektivitet 
eller ett lågt blockeringsvärde. 

Mottagaren är tyst 
utan antennsignal 

De flesta amatörbandmotta
gare arbetar med två blandning
ar eller också förblandas signa
ler från en kristalloscillator och 
en varierbar frekvensoscillator 
(vfo) innan de påförs mottaga
rens blandarsteg. Vid båda me
toderna finns det risk för att det 
bildas en mängd oönskade 
blandningsprodukter som ger 
interna spurioser. Det konstate
rar man lättast genom. att söka 
igenom de olika banden utan 
antenn ansluten (härvid förut
sättes att mottagaren har så god 
skärmning att inte yttre signaler 
tränger in) . Endast två interna 
spurioser, eller falska frekven
ser, om man så vill, kunde kon
stateras . Den ena ligger i 80 m
bandet med en nivå av endast 

. 0,4 IL V och den andra, på 10 m
bandet, är så svag att den inte är 
mätbar med gängse metoder . 

S-metern fungerar! 
- Ovanlig egenskap 

De flesta S-metrar i amatör
rnottagare fungerar som så , att 
en ökad insignal ger ett ökat 
mätarutslag. Det är ungefär den 
information som S-metern nor
malt kan -ge, eftersom kalibre
ringen vanligtvis inte har någon 
förankring i verkligheten. Det 
dynamiska området brukar vara 
synnerligen litet , vilket i prakti
ken innebär att mätaren inte ger 
utslag för svaga signaler. När 
man så successivt ökar inspän
ningen ger S-metern maximalt 
utslag för en relativt måttlig in
spänning. 

Som regel brukar man räkna 
med 6 dB per S-enhet upp till 
S9. Därefter anger l)1an S9 + ett 
dB-tal. Hur stor en S-enhet är, 
varierar från fabrikat till fabri
kat , men de 1-2 dB som är van-



Har du rullbandspelare? 
Läs då vad Hi-Fi. Musik skrev 

i sitt senaste rullbandstest: 

In formationstjänst 5 

Totalt testade man 10 välkända rullbands
fabrikat. Och slutomdömet efter det nog
granna testet blev "MaxelI UDXL är enligt var 
bedömning det bästa av de rullband vi provat 
i denna omgång. Det har låg distorsion , låg 
intermodulation , lågt brus och går att spela 
in kraftigt på . Ser man på det totala resultatet 
så framstår MaxelI UDXL som det bästa 
bandet.. ." 

Till det här slösande berömmet vill vi 
gärna lägga några saker som av förklarliga 
skäl inte nämnts i testet. 

MaxelI rullband 
minskar slitaget på tonhuvudet 

En avancerad limteknik ger bandet en 
extrem jämn yta som minskar påfrest
ningarna på tonhuvudet till ett minimum. 

MaxelI rullband rengör tonhuvudet 
På MaxelI rullband finns det en startsladd 

som före in- och avspelning varsamt men 
effektivt rengör tonhuvudet från damm och 
smuts. 

MaxelI rullband har kvalitetsspolar 
MaxelI UDXL levereras på högklassiga 

spolar i storlek T' och 10 1/2" . 7" -spolen är 
precisionsgjuten i plast och den stora 10 1/2"
spolen är gjord i eloxerad metall med NAB
nav. 

Ring så får du det fullständiga testet. 

maxeli 
Generalagent: Rydin Elektroakustik AB, 
Spångavägen 399-401, 163 55 Spånga 

Tel 08-760 0320 
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liga är för litet. S-meterutslaget 
bör framför allt vara linjärt och 
det är det i Astro ; mellan 3 och 9 
där delningen är ca 7 dB. Mellan 
S9 + 20 dB och S9 + 50 dB har 
man exakt 10 dB mellan grade
ringarna men mellan skalstrec
ken S9 och S9 + 20 dB var det 
bara 10 dB. Gör man korrektion 
för detta felsteg stämmer alltså 
S-metern över hela sitt gradera
de område. S-metern börjar 
verka vid -104 dB och ger fullt 
utslag vid -14 dB. Den täcker 
alltså hela 90 dB! 

Övriga mätningar upptar 
mellanfrekvensdämpning och 
spegelfrekvensdämpning där 
den förra är utmärkt, medan den 
senare bara kan klassas som ac
ceptabel på 10 m-bandet. 

Oren sändarsignal 
stör helhetsintrycket 

Eftersom stationen arbetar 
med bara en blandning av ssb
signalen och en signal som 
kommer direkt från oscillator 
utan förblandning, borde antalet 
spurioser vara lågt. Tyvärr är 
det inte så. På samtliga band 
finns ett antal spurioser. Dessa 
förfaller vara ett resultat aven 
blandare med för låg dynamik 
eller dålig filtrering efter blanda
ren. Blandaren är en dubbelba
lanserad diodblandare följd av 
en sändarförförstärkare med tre 
transistorer. Den är bredbands
avstämd och den borde därför 
ha föregåtts av avstämda band
passfilter. 

En annan egenhet upptäckte 
vi vid spektrumanalyserna, 
nämligen att då sändaren styrs 
ut så hårt att ale-kretsarna (= 
automatisk begränsning av sän
darefTekten) börjar verka, så 
uppstår en rad spurioser inom 
frekvensområdet 300-500 MHz. 
Så höga signaler borde rimligen 
inte passera sändarens band
passfilter eller det tvi-filter som 
skär brant över 30 MHz. Det 
kan vara svf-bryggan som spö
kar. Dioderna i denna kan vid 
likriktning av den via en toroid 
avtappade signalen bilda över
toner som hamnar i nämnda fre
kvensområde. Att en brygga för 
att mäta ståendevåg-förhållande 
(svO ingår är annars en fördel, 
speciellt med tanke på mobilt 
bruk, där man vill nedbringa 
antalet "lådor" till ett minimum 
vid radioinstallationen. 

Vad har då de orena signaler
na för betydelse i praktiskt 
bruk? Dämpningen över 30 
MHz är god och tv-kanalerna 
inom vhf-området borde inte 

Fig 5. Bandkablage och koaxialkab
lar förbinder kretskorten. 
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r----------------------------, störas utan tvärt om borde det dB innebär vid 100' W ut 0,33 

m W och det torde på sin höjd 
störa närbelägna dx-jägare . 
Ä ven om detta kan tyckas obe
tydligt bör man ha det i åtanke. 

Tillverkarens 
specifikationer: 

Frekvensomrdden: 
3,5000-3,9999 MHz 
7,0000- 7,4999 MHz 

14,0000-14,4999 MHz 
21,0000-21,4999 MHz 
28,0000-29,9999 Mhz 
Frekvenskontroll: 
Syntesgenerator med kristallstyrd 
syntesoscillator. 100 Hz avläsnings
noggrannhet. 20 Hz drift efter upp
värmning. Finavstämning inom ±50 
Hz, vilket ger kontinuerlig band
täckning. Ingång för yttre vfo. 
Dri/tmoder: 
Usb, Isb och cw med I kHz offset. 
Matningsspänning : 
12-14 y negativ jord. 20 A, 
Interjerensskyddför sändaren: 
5-elements tvi lågpassfilter. 
3-elements lågpassfilter för vaJje 
band, utom för IO-metersbandet, 
som har 5- eller Ip-filter. 
Interferensskydd för mottagaren: 
2-poligt bandpassfilter för varje 
band . 
5-elements lågpassfilter som skär 
frekvenser över 10 m-bandet. 
Dimensioner: 
72 x 241 x 308 mm 
Vikt: 
3,6 kg 
Känslighet: 
0,3 IL y för 10 dB S+ NIN 
Selektivitet: 
8-poligt kristallfilter. 

Fig 6. Schemafär mottagardelens hf-, 
blandar och mf-steg. Se kommentarer i 
texten ,' 

Bandpass 2700 Hz vid 6 dB, 4300 
Hz vid 60 dB. 
Branthetsfaktor 1,6 (cw-fiIter som 
option). 
Spegelfrekvensdämpning : 
50dB 
Internt genererade spurioser: 
0,5 IL Y ekv insignal. 
Agc: 6 dB audionivåförändring vid 
insignaländring mellan 1,0 IL Y och 
100 mY (100 dB). 
Audioutgång: 
I W vid 8 ohm och 10% distorsion, 
frekvensområde 300-3000 Hz, 8 
ohm. 
Sändareffekt: 
200 W pep inmatad effekt vid 13,6 
vdc . 
100 W pep ut i 50 ohm, icke reaktiv 
last vid 13,6 Y matningsspänning, 80 
till 15 m, 80 W pep på 10 m-bandet. 
Sidbandundertryckning : 
60 dB vid 1kHz audio 
Övertondämpning: 
45 dB under toppnivå. 
Bärvågundertryckning : 
50dB 
Spuriosundertryckning: 
45 dB 
Försäljning i Sverige: 
Anteco AB , Huddinge, tel 081 
7744030. 
Pris: 7500 kr för transceiver, mik
rofon, nättaggregat och högtalare 
inkl moms. 

finnas liten risk för tv-interfe
rem här. Övertonsspektrum in
om 300-500 MHz skulle kunna 
ge störningar av de lägsta tv-ka
nalerna inom uhf-området. Å 
andra sidan borde dessa vara 
enkla att dämpa. Ett filter som 
skär bort signaler så långt 
ovanför arbetsområdet kan en
kelt byggas. Vissa antenner kan 
även ge önskad dämpning. 

Spurioserna inom kort-
vågsområdet är allvarligare . I 
alla band utom 10 m-bandet lig
ger spurioserna utanför band
gränserna och skulle man få 
problem med störningar av an
nan kortvågs trafik kan man lösa 
det med bandpassfilter för de 
använda amatörbanden. På 10 
m-bandet finns det en s k vand
rande spurios som sammanfaller 
med nyttosignalen vid 28000 
kHz. När man öker frekvensen , 
kommer så spuriosen att suc
cessivt avlägsna sig . 

Egentligen är det fråga om två 
spurioser som ligger sy mmet
riskt kring centerfrekvensen . 
Det innebär att man l:iven kan 
störa under 10 m-amatörband , 
inom privatradiobandet (men 
där drunknar denna "spurre" i 
övriga störningar!). Nivån -55 

Fig 7. Syntesgeneratorns spänningsstyrda oscillator. Lc-filter-tänkar kopplas in 
via den rad av transistorer mall ser i bildens mitt. . 

Uteffekten vid ssb ligger un
der den specificerade, medan 
den vid cw ligger över. Troligen 
är det endast en justeringsfråga 
av ale-kretsarna. Vi har dock ej 
gjort några försök att trimma 
apparaten. 

Kanske några läsare blir för
skräckta över utseendet av de 
olika spektrogrammen. Ssb
amatörsändare torde dock i ge
men uppvisa den här bilden! 
Jämförelsematerialet är än så 
länge magert. Det är bara på 
Heathkit SB 104 i original och i 
den modifierade A-versionen 
som vi har mätt lika noggrant. 

Sammanfattning 
och utvärdering 
• Mottagardelen är utmärkt. 
Den klarar att plocka fram sva-
ga signaler bland ett gytter av 
starka signaler runt om den av
lyssnade frekvensen tack vare 
förekomst av intermodulat ion 
först vid tämligen starka signa-
ler. Selekti viteten är utmärkt 
genom 8-poliga kri stall filter och ....... 
lågt fasgitterbrus hos oscilla- ....... 

Fig 9. Sändarslutsteget med sina kyl
fläll sar är fäst på apparat/ådans bak
lida . 

v< ,~--------------~~r-----------------------~------------+_----_+--------~~vv_, 
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Fig 8. Sändarens bredballdar~tämda ~/ut~teg . 
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MÄTRESULTAT 
OCH TESTDATA: 

Provningsobjekt : Astro 200 
Tillverkare: CIR Industries Ine 
Serienummer: 803033 
Omgivningstemperatur: 21'C 
Mätutrustning: 
Signalgeneratorer: 

Hewlell Paekard 8654 B 
Radiometer MS II G 
Kristalloscillator 14100 kHz 
Kristalloscillator 14090 kHz 

Frekvensräknare: Philips 6624 

LF-oscillatorer: Radrord LDO 3, Hiekok 
270 

Distorsionsmeter: NF Cireuit design 
block CO LTD DM 154 

Effektmeter: Kyoritsy HK 505 
Konstlast: Heath Cantenna 
Spektrumanalysatorer: Tektronix 7L12, 

Hewlell Paekard 3580A 
Mätningarna utförda vid 13 ,51V matning 

(Gäller obelastat) från nättaggregat 
(220 V nätanslutet) . 

Mottagaren: 
I) Känslighet enl 12 dB SINAD. 

3500 kHz 0,56 /i V emk 
7000 0,50 
14250 0,90 
21250 0,86 
28250 0,88 
29500 1,0 
RF-dämpsatsen dämpar 18 dB 
2) Känslighetsvariationer inom ett band 

14000 kHz I ,22 /iV 
14100 1,22 
14200 0,90 
14300 0,90 
14400 . 0,% 
14500 1,12 
3) Selektivitet. Tvåsignalmätning utförd 
där en signalnivå läggs så att 12 dB SI
NAD f1Is i mottagaren. Den störande sig
nalens amplitud ökas så att den önskade 
signalens SINAD minskas till 6 dB . Ta
bellen upptar avstånd mellan önskad och 
störande signal i kHz och skillnad i nivåer 
i dB. 

5 kHz 94 dB 
10 kHz 92 dB 
20 kHz 100 dB 

100 kHz 115 dB 
300 kHz 112 dB 
4) Blockering. Störande signal 300 kHz 
från ö nskad signal ökas i styrka så att den 
önskade signalens If-styrka minskas med 
3 dB Mätvärde 101 dB (100 mV emk) 
5) Intermodulation. Generatorfrekvenser 
14100 kHz och 14090 kHz. 
IM 2: 99 dB (40 mV emk störande signa

ler. Mottagaren inställd på 28190 kHz) 
1M3: 69 dB (1,3 mV störande signaler. 

Mottagaren inställd på 14080 och 
14110 kHz) 

Beräknad interceptpoint : 
0,5 ' 69 - 45 = 10,5 dBm (Kan höjas 18 dB 
med RF-dämpsatsen, men det påverkar 
givetvis ej det dynamiska området) 
6) Mellanfrekvensdämpning. Mätt på 80 
m bandet som gav sämsta värdet: 74 dB 
7) Spegelfrekvensdämpning 

3600 kHz 56 dB 
281000 kHz 45 dB 

torn . Telegrafifiltret är mycket 
effektivt. S-metern har ett stort 
dynamiskt område och visar nå
gorlunda rätt. Agc-regleringen 
verkar inom ett stort område 
men de dynamiska egenskaper
na är något diskutabla. 
• Sändardelen ger tyvärr en del 
spurioser, vilket drar ned hel
hetsintrycket. Det bred band-

8) S-meterns kalibrering 
Mätarutslag Insignal 
S3 -98 dBm 
S5 -84 dBm 
S7 -70 dBm 
S9 -55 dBm 
S9 + 20 dB -45 dBm 
S9 + 30 dB -35 dBm 
S9 + 40 dBm -25 dBm 
S9 + 50 dB -14 dBm 
Mätaren börjar göra utslag för - 104 dBm . 
Totalt verksamt område: 90 dBm. 
9) Utsignal som funktion av insignalen 
-1 10 dBm -10 dB If-signal ut 
-105 dB -5 dB 
-100 dB -I,7dB 
-90 dB -I,2dB 
-80 dB -1,0 dB 
-70 dB -1,0 dB 
-60 dBm -0,9 dB 
-50 dBm -0,5 dB 
-40 dBm -0,6 dB 
-30 dBm -0,4 dB 
-20dBm O dB 
-10 dBm +0,5 dB 
OdBm +0,5 dB 
10) AGC-karakteristik 

aj 11l'lgnakn ,prang\ i, Likau frall 
-110 dBm till -90 dBm 
b) Insignalen språ ngvis minskad 
frå n - 90 till -110 dBm 

II) Interna falska frekvenser 
3802 kHz Ekvivalent spänning 0,4 /i V 
28500 kHz Hörbar men ej mätbar 
12) Ekvivalent störutstrålning 
5,6 MHz -85 dB (13 uV) 
9,8 MHz -80 dBm (23 /iV) 
Ovanstående sker vid banden 80, 40, 20. 
15 och 10 m. Vid WWV-mottagning strå
lar 5 MHz ut med nivån -28dBm (9 mY !) 
Sändaren 
13) Uteffekt 
SSB: 
80 m bandet 60 W PEP 

avstämda slutsteget förenklar 
avstämning proceduren och bi
drar till en kompakt uppbygg
nad. 
• Stationen är genom sina små 
dimensioner utomordentligt 
lämpad att nyttjas i mobila in
stallat ioner. Manövreringen kan 
då ske helt från mikrofonen. 
• CIR är en firma som tillver-
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40 m 58 W PEP 
20 m 58 W PEP 
15m 58WPEP 
10 m 58 W PEP 
CW: > 100W kontinuerligt 
14) Spektralanalys av utsignalen 

\ Id .\.5 :-'IH L Ilgg.:r ,punu'':J'J1a C,I 

35 dB under nyttosignalen . 
Vid 7 MHz finns en spurios vid ca 2 
MHz med nivå -35 dB. Övriga spu
rioser ligger -45 dB under nyttosig
n,tI . 1 MH z/rut a 300 kHz bandbredd 

\ Id ~ I \III L tllllh d.:t ,punu,.:r \ Id 
-35 dB. 

kar navigationsutrustning för 
tlygbruk. Erfarenheterna från 
detta professionella program 
märks tydligt i Astro 200. Under 
det relativt påvra höljet har man 
framför allt på mottagarsidan 
premierat goda lösningar med 
genomgående Motorola-halvle
dare, och kvaliteten förefaller 
hög. 

I \ 1"Ilgnah~:\l a\ ~~i nJ aren ger Jc.:lla 
distorsionsspektrum. Man ser att 
den högsta distorsionskomponenten 
ligger 22 dB under ena av de utstyr
da tonerna. Tonerna in till modula
torn var exakt lika i a mplitud . 

• Stationen lämpar sig väl för 
si tt ändamål och torde ti lltala 
kvalitetsmedvetna köpare som 
söker en färdig produkt. För de 
experimentlystna är detta kan
ske en allt för kompakt konst
ruktion , som inte ger utrymme 
för några mer omfattande in
grepp. • 

G L, (SMODIS) 



Europa Film Record Plating Division: 

Ett nytt systeDl för fraDlställning 
av Dlatriser för Ijud- och bildskivor 

* Sverige har några företag som elitnoteras världen över då det gäller materiel inom 
elektroakustiken och till den anknutna verksamhetsgrenar. * Inspelningsföretaget Europa Film, som snart kan se tillbaka på 50 års produktion, sysslar 
inte bara med film , ljudinspelningar och videoteknik av alla slag utan är också världens 
ledande leverantör av matriserings- och galvanoanläggningar. Företagets expanderande di
vision för elektroformning erbjuder sedan en tid ett nytt, avancerat system för snabbfällning 
av matriser, och det går obehindrat att anpassa också för framställning av bildskivor. * RT har besökt Europa Film för en sammanställning av denna presentation, som 
företagets specialister-B-engt Runsten och Olle Bohlin utarbetat . 

•• Europa Films avdelning för 
matristillverkning har under dc 
senaste åren utvecklat ett nytt 
system för snabbfållning a\ 
matriser. Denna utveckling har 
delvis skett i samarbete med le 
dande utländska grammofon
bolag och med tanke på kom
mande bildskivor. Arbetet med 
bildskivan har tillfört den vanli 
ga skivan betydande kvaliteh
förbättringar, speciellt inom 
graver:~ och matriseringstekni 
ken. Onskan är att på korta~1 
möjliga tid få fram spänningsfri<t 
planoparallella matriser a\ 
högsta kvalitet med slät baksida 
utan knoppbildningar samt ho
mogen fållning . - Fig l . 

För korta fållningstider an
vänds 35 V /350 A likriktare för 
varje position . Fällningstiden 
för en matris vid en tjocklek av 
0,25 mm är ca 30 minuter och 
planparallelliteten bättre än 0,02 
mm. 

Likriktarna är helautomatiska 
och efter påslag stiger strömmen 
i vissa bestämbara tidintervaller 
från O till 350 A. Med en konti
nuerligt stigande fållningsström 
av sättes en homogenare fåll
ningsstruktur utan distinkta 
skiktförändringar som blir för
hållandet vid strömförändring 
med fasta steg. - Fig 2. 

För exakt bestämning av ma
trisernas vikt och tjocklek an
vänds en elektronisk digitalräk
nare som ger impulser till ett 
räkneverk . Förstärkaren är ka
librerad för en impuls för var 
tiondels Ah. 

Vid bestämning av fållnings
tjockleken inställes det beräk
nade amperetalet på räknever
ket. Vid fållning räknar verket 
mot noll då såväl likriktare som 
katodmotor brytes och en grön 
lampa indikerar att fållningen är 
fullbordad. 

Den elektrolytiska reningens 

FiK I. I ,·u J/up/l.\itiou.1 .Iuabb d~AtroJ()mllliuK.I{lIIläKKUiuK "r 1,'''fOP'' Fillll .1 uy" 
EFP-utförande. Högautomatiserad och styrs av tyristorer. På ett par S uppnås 
en strömstyrka om JOO A, och i autoläge stiger den sakta under 8 minuter för att 
"4 max värdet, 350 A. 

funktion är att avlägsna främ
mande metaller som t ex järn , 
koppar etc upplösta i bad väts
kan . Dessa främmande metaller 
finns i första hand i helt nya 
sulfamatnickelbad (samt kom
mer från anoderna) varierande 
med dess renhet och kvalitet. 
Främmande metaller i bad vät s
kan vållar spänningar i matri
serna och förkortar betydligt 
livslänsden . -Fig 3. 

MaxImal fållningstemperatur 
är 70°C. Denna temperatur kan 
hållas konstant genom hög bad
omsättning i fållningskaren, stor 
badvolym samt effektiv kontroll 
av värme och kyla . -Fig 4 . 

Planparallelliteten uppnås ge
nom utformningen av baffeln 
mellan anod och katod samt ge
nom att avståndet mellan anod 
och katod är konstant. Det se
naste når man genom en spe
ciellt utformad anod korg som 
vilar i 45° mot fållningskarets 
främre kant samt är parallell 
mot den roterande katoden. Se 
fig 5 . 

Anodkorgarna passar alla t y-

per av anoder. För optimal 
plan parallellitet av matriserna är 
det önskvärt med anodformat 
s k pellets-rounds eller ett for
mat hos anoderna som gör att de 
automatiskt fyller upp det för
brukade anodmaterialet genom 
att glida ned i den med 45° lu
tande korgen . Påfyllningen av 
anoder sker i korgens övre öpp
ning och förbrukningen kan vi
suellt kontrolleras efter varje 
fållning. 

Anodkorgen av titan med 
perforerad överdel av polypro
pylen vi lar mot en titananod
stång vid karets botten. Tack 
vare korgens höga vikt och stora 
anläggningsyta säkras en myc
ket god kontakt. Fördelen är att 
korgen enkelt kan luftas ut vid 
rengöring eller annan översyn 
utan att man behöver lossa någ
ra förbindningar. Anodkorgen 
är försedd med en terylen-in
nerpåse . 

För kontroll av genomström
ningshastigheten i fållningska
ren och insprutningen mot kato
den finns en visuell kontroll i ett 

kombinerat nivå- och över
strömningsrör. Badhöjden i ni
vå röret är ett mått på genom
,trömningshastigheten i fåll
ningskaren. Den kan varieras 
llc h kontrolleras ~enom en flytt
har indexmarkenng för vätske
relarhöjden . Efter en tids drift 
Illinskar den inställda pelarhöj
den under indexmarkeringen. 
Detta kompenseras genom att 
Illan ökar pumpens kapacitet 
Illed huvudventilen mellan 
rllmp och filter. Vid full kom
rensering, d v s fullt öppen hu
vlldventil, är det tid att byta fil
ter. -Fig 6. 
Montageplattan för acetat och 

matriser är av ny konstruktion 
och består av ett runt bakstycke 
med ca 25 cm hög kant. Denna 
kant har en 5 mm bred skåra i 
vilken en spänning kan infästas . 

Arbetsgången blir nu att ma
trisen förses med en L-formad 
gummiring och fixeras mot bak
stycket med en gummiklädd 
mutter. Mellan mutter och ma
tris placeras en mässingsbricka, 
ca l mm tjock och försedd med 
en skåra runt kanten, detta för 
bättre sammanväxning med 
matrisen . En slitsad spänning 
med ' fjädrande egenskap place
ras mot den L-formade gummi
ringen och griper in i skåran på 
bakstyckets kant. Denna metod 
håller matrisen på plats och 
samtidigt plant mot montage
plattan . 

Förorenad matris = felaktig 
Nu har vi fått faktorerna för 

planparallella matriser. Anod
katod-avstånd konstant , kon
troll av genomströmningshas
tigheten, lika med insprutning 
mot katodens centrum samt 
kombinerad avskärmning med 
hjälp av baffel och bakstyckets 
utformning mot spännring . ....... 

För delning av matriserna ...... 
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Fig Z. Exteriör av likriktarel/ SU/II styr 
fällningsströmmen. Räkneverket an
ger Ah och kontrollerar exakt repro
ducerbarhet i processen samt bryter 
strömmen själv. Processtiden pro- _ 
grammeras in i likriktaren. För ma
nueUtfällningsarbete används poten
tiometrarna på panelen, annars tillgår 
man logikkretsar som styr strömmen, 
vilket ger ett homogenare resultat. 

fordras inga verktyg eller stora 
krafter. Efter gummirin~ens 
avmontering delar sig matrIser
na efter en lätt böjning. Detta är 
en viktig faktor, då det är vanligt 
att skador uppstår vid delning 
av matriserna med hjälp av 
verktyg som filar och knivar. 
kraftig bändning, slipning och 
liknande. 

Med den under fastmuttern 
placerade mässingsbrickan , som 
genom sin utformning kraftigt 
vidhäftar matrisen , får man ge
nom alla fållningsfaserna en 
tillfredsstälJande centrering som 
underlättar efterarbetet vid 
centrering och kantskärning . 

Matrisens baksida skall vara 
jämn och fri från knoppbildning. 
Den vanligaste orsaken till detta 
fel har varit att föroreningar av
sättes under få llningens gång. 
Orsaken kan vara otillfredsstäl
lande filtrering, anods lam från 
anoderna på grund av anod på
sarnas egenskaper, stora ej filt
rerade bad mängder vid fåll
ningspositionerna, således vid 
anod och katod , o s v. 

Filtreringen av bad vätskan är 
av största betydelse och därför 
används en kontinuerlig filtre
ring av hela badvätskan. Filtre
ringsgraden kan varieras med 
olika typer av filterpatroner , 
vanligen I eller 5 mikron (I mik
ron = 0,001 mm). 

Insprutningen av badvätskan 
mot katodens centrum är "di
mensionerad" så, att den sprids 
från matrisens centrum till dess 
kant. På detta sätt förhindras 
avsättning av partiklar på fåll
ningen som kan förorsaka 
ojämnheter som t ex knoppar. 

Insprutningen , den kontinu
erliga filtreringen med separata 
fållnin~skar samt anod korgarna 
med sma anod påsar garanterar 
en jämn fållning av lösning mot 
matrisens baksida . Trots detta 
kan knoppbildningar uppstå på 
pressmatrisernas baksida. Det 
har då inte med fållningen att 
skaffa utan härstammar från 
graveringen av acetat och där
med förekommande horn bild
nin~ar. Hornbildningar vid gra
veringen är ett allmänt problem 
som sammanhänger med safi-

rens utförande och slipning och 
kan variera i storlek. Allmänt 
poleras denna hornbildning eller 
rester därav bort på moderma
trisen innan den används för 
produktion av pressrnatriser in
om skivindustrin. Sefig 12 . 

Hornbildningen visar sig som 
tunna trådar eller fragment av 
sådana på modermatrisen. Små 
korta brottstycken, knappast 
synliga. Om dessa finns kvar på 
modem, ökas fållningen på 
dessa platser som tar sig uttryck 
i knoppbildningar. Fäller man 
flera matriser från en sådan mo
der, upptäcker man att knop
parna blir fårre efter vaIje fåll
ning, beroende på att vid sepa
reringen av pressrnatrisen loss
nar dessa trådrester från mo
dern. 

Fi~ 3 . .. 1//(J{I- !.(/I(JtI- (/rr<lll~(' III(/II!i~1 jilr 
del/ elektrolytiska rel/il/gel/. Mal/ al/
vänder en nickelsulfamatlösning med 
kulor eller pellets för s k S-nickelano
der. Pumpen i behållaren har en ka
pacitet om I2 000 per timme och ett 
mikro filter fil/I/sför mekanisk rening. 
Pumptanken innehåller vidare bl a 
värmegivarel/ om 2500 W, tempera
tursel/sorer och nivåkontrollavkänna
re samt synliga, nivåkännande organ. 
Ner till en mikron små orenheter kan 
filtreras ut! Pumpen är av syrabe
ständig, rostfri metall (molybden). 
Filterhuset rymmer åtta filterskikt och 
verkan kan ställas in mellan 5 och 1 
mikron. En huvudventil reglerar flöde 
och omsättning. 

Polering skaU inte skada 
Av detta kan man sluta sig till 

att många typer av knoppbild 
ningar har sitt ursprung från 
graveringen, i andra hand från ej 
tillräckligt polerade mödrar. 
Man vill gärna tro att en pole
ring skulle inverka på pro
gramkvaliteten , således att po
leringen skulle deformera spå
ren . Vid en riktigt genomförd 
polering är detta dock inte fallet I 

För att fastställa poleringens 
ofta diskuterade inverkan har 
man bl a genom katodförstoff
ning låtit förgylla en moderma
tris med ett tunt skikt, polerat 
den samt gjort en mikroskopisk 
undersökning av poleringens in
verkan mellan och i spåren. 
Man fann då, att vid en polering 
så kraftig att all hornbildning var 
av lägsnad , ingen alls inverkan 
fanns i spåret. Detta förklarar 
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varför knoppar sällan uppträder 
hos modermatriser, vilket - om 
det berodde på galvanoproces
sen - borde ligga lika fördelat 
mellan moder- och pressmatri
ser. 

Anläggningen passar alla ty
per nickelbad. Inom grammo
fonindustrin används i dag ute
slutande sulfamatnickelbad av 
typ "Barret" som grundstom
me. Barret var den som prak
tiskt genomförde användandet 
av nickelsulfatbad, baserat på 
ett vetenskapligt arbete av ita
lienarna Piontelli, von Camp 
och Giulotto. 

Beroende på olika anod typer 
och dess lösningsförmåga finns 
sulfamatnickelbad av olika 
sammansättningar, vanligen i 
frå~a om koncentration och klo
ridmnehåll. 

Utgående från anodtyp och 
dess lösningsförmåga kan man 
låta kloridinnehållet i form av 
nickelklorid variera från 0-10 
gr/ liter och i vissa fall ännu mer. 

Ovan nämnda beskrivning av 
en "high-speed" -anläggning till
hör slutfasen av matrisfram
~tällningen . Utgångsmaterialet 
för matrisframställningen är 
lacket, även kallat acetat eller 
IlIcquer: 

Detta är en på aluminium
,tomme belagd yta av nitratfilm , 
uppblandat med mjukgörare och 
andra fabrikshemliga ingre
dienser. På denna skiva grave
ras programmet, genom att man 
över förstärkare omvandlar sig
nalinformationen till elektrome
kaniska svängningar i graverdo
san. 

Försilvring av acetatet 
För att man skall kunna göra 

en galvanoplastisk avgjutn ing av 
nickel , måste ett acetat göras 
elektriskt ledande . Detta sker 
genom att man försilvrar aceta
tet - ungefår samma procedur 
som vid försilvring av speglar. 
Före försilvringen måste aceta
tet noga rengöras och avfettas . 

• 

I II V 

. ~ .... 

Fi~.J . 'ilrtJlII .,lyrkur (Jch 1 ~lIIperulllrer 

tilllikriktardelen för elektrolytrenil/g
en styrs med det här skåpet. Stänger 
automatiskt av pumpen vid avkänning 
av kritiska nivåer. 

Fig 5. ~'arje IIIj'ällllil/gHlaliul/ il/I/e
håller montageplattor för både JO och 
14 tums lackskivor (mödrar) och me
talldelar. Den genomskinliga plast
baffeln mot vilken matrisen låses i 
navet erbjuder en läges hållning om 
bättre än ±0,01 mm. Anodkorgarna, 
som syns på bilden, ligger lutade mot 
underlaget medan elektrolyten injice
ras i rät vinkel till katoden genom ett 
hål mellan anodkorgarna . Bronska
todaxlarna är vinklade för att medge 
tillförseln av elektrolyt till katoden, 
d v s till den del som skall beläggas 
eller elektroformas. 

Det förekommer, att mjukgö
raren svettas ut ur materialet, 
och därför är avfettningen syn
nerligen viktig för ett gott för
si lvringsresultat. För att bäst 
kunna kontrollera försilvringen 
och de olika lösningarnas mängd 
använder man en försilvrings
automat med programgivare för 
de olika funktionerna. Efter för
silvringen appliceras lacket i en 
förbehandlingsanläggning (pre 
rlate plant). 

Denna anläggning skiljer sig 
frå n en normal snabbfållnings
:tnläggning genom lägre bad
temperatur - 38°C, ett minutiöst 
kontrollerat nickel bad liksom 
ifråga om anoderna. Det tunna 
~ilverskiktet tål inga större 
~trömmar. Fällningsströmmen 
iiI' ca 2 A/dm2 • Likriktarna är så 
reglerade , att strömmen sakta 
,tiger från det inställda värdet 
llch efter ca 15 minuters fållning 
har man säkrat en avgjutning 
från lacket och detta kan över
föras till en high speed-anlägg
ning med hög ström och tempe
ratur. 

Anledningen till att förnick
ling av acetatet sker med låg 
temperatur är att undvika de
formering av acetatet. Dess
utom måste fållningen vara helt 
spänningsfri . Båda dessa fakto
rer, var för sig eller tillsa mmans , 
kan förorsaka eko, förutom de 
som kan uppstå vid graveringen. 

Efter överföringen till high ....... 
speed-anläggningen sker upp- ~ 



n 1-795 

" 
Scotch Master kassettband placerade sig i den abso
luta toppen i en av de mest omfattande kassettester 
som gjorts. Den utfördesavden engelske ljudkonsul
ten Angus McKenzie. 

Ettfemtiotal kassettyperdeltog,d vsalla stora mär-

" 
• ken på marknaden. 

Detta "VM" för kassettband finns refererat i Teknik 
för Alla nr 10/ 78. 

Här hemma lovordar man också Scotch Master, 
bl a i facktidskriften Radio & Television nr 9 och 11/ 78. 

NyaScotcHM 

Här nedan kan du läsa lite mer om vad 
man tyckerom Scotch Master, Om du vill 
ta del av artiklarna i sin helhet - ring 
eller skriven rad med namn och adress 
till 3M Svenska AB , 19189 Sollentuna, 
08-7540080 , såskickarvi kopior avdem 
till dig , ' 

Ur Radio & Television nr 9/78. 
Om Scotch Master I: 

Vi h';;:-mätt utstyr.ningsegenskaper~-vid "j 
i låga frekvenser och funnit-att, man kan styra 

ut up pt ill ca 5 dB ' ö~er 250 nWb/m innan 
3 1110 tredjetonsdistorsion uppstår. Detta är 

I mycket bra och i samma klass som de allra 
\ bästa järnoxid band en som finns på markna· 

den i dag. 
Brusegenskaperna är även de goda med en 

brusnivå som också ligger bland de bästa 
man kan se, ~,-... __ ,..""" ........... 

Och så här tycker R & T 
om Scotch Master II: , --'- -- -

~ _, .. _ .... _: Scotch Master 
II visade sig vara ett imponerande band som 
förenar de tidigare kromekvivalenternas hö
ga utstyrbarhet med en lägre brusnivå än för ' 
BAS F Super Chrom! Resultatet blir en 

\ oslagbar dynamik som ligger ca 2 dB högre 

,~än~k:o;n~k.u;rr;en;t:er;n:a~s!~ .... ~~ .... ~~ 

Detta skriver man bl a om Master III: - - ~.- --'"""'-''''- -- .. ,_-...-.: 
uppvisade Master III mycket goda högnivå-
egenskaper i klass med de bästa banden av 
denna typ: Agfa Carat och Sony FeCr, ja 
kanske renta v något över! 

Brusnivån låg å andra sidan en hårsmån 
under Agfas och Sonys, och dynamiken blir 
alltså påfallande lik de bästa ferrokromban-

'.. III'''. ,,-. .... 
Ur sammanfattningen om Scotch Master 
kassettbandserie: 

Med si;-~ya kassettband serie kommer 
alltså 3M in med starka kort på hand, 'och 
speciellt då bland kromtyperna, där Master 
1\ visar si vara det bästa band vi mätt. 

Informationstjänst 6 

Ur Teknik för Alla nr 11/78. 
Referat från Angus McKenzie 's 
"kassettbands-VM ": 

---- -Bästa kassetten? 
Vilket är då världens bästa 
kassettband? Angus McKen
zie rekommenderar främst 

I banden i grupp 4. 

GRUPP3. 
Kassettband av hög kvalitet. Jarnoxidtyp 
som kräver medium till hag bias, Passar 
bast på japanska kassettspelare , 

Audio Magnetics XHE 
BASF Ferro Super LH I 
EMIHIFI 
Fuli FX och FX I 
MaxellUO 
MaxelI UOXL t 

GRUPP4, 

Scotch Master I 
TOKAD 
Woolworths Winlield 

Alpha Super Plus 
Pyral Superlerrite 

Kassettband av mycket hög kvalitet. Järn
OX idtyp som kniver extremt hög biasnivå 
(kromposition ), Ferrokromtyp, Kromdi· 
oxidlyp, Passar bäst på moderna högklas· 
siga kassettspelare . trimmade för dessa 
respektive bandtyper, 

Agla Carat 
BASF Ferrochrom 
BASF Superehrom 
Fuji FX II 
MaxellUDXLII 

Scotch Masler II 
Scolch Mailer III 
Sony Ferrichrome 
TDKSA 

Scotch Master - en kassett 
för varje inställning_ 
Olika kassettdäck är inställbara för olika 
bias och Eq (förmagnetisering och frek
venskorrektion ), 

Därför finns det 3 olika Master-kas
setter, Master I för kassettdäck med 
eller utan omkopplare för normal bias, 
Master II för kassettdäck med krom
bias, och M aster III för däck som har fer
rikrom-bias , 

SeoleH Masler 
Tar fram det bästa ur ditt däck. 
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Fig 6. Överströmningskontroll. Alltid 
dd inställd injlödestemperatur under
skrids med 15° utvisas korrekt borsy
rekoncentration genom förekomst av 
synliga kristaller. 

byggnaden av nickelskiktet till 
lämplig tjocklek, vanligen 0,25 
mm . Matrisen från ett acetat 
kallas fadermatris (master). Den 
är negativ och kan användas 
som pressmatris, s kfaderpress, 
i begränsade upplagor , max 
1000 ex. Vanligen (och klokast) 
är att gå minst ett steg vidare 
och framställa en modermatris 
(mould) från fadern: 

Med en speciell sax kantskä
res acetatet med fadermatrisen, 
ca 1 mm från kanten , och fa
dermatrisen skiljes från aceta
tet. Efter rengönng med aceton 
(bortta~ande av lackrester) samt 
avfettnmg och sköljning passi
veras "fadern" (oxidation). 
Detta kallas också skilje vätska 
och momentet är nödvändigt för 
att man skall kunna separera 
den blivande "modern" från 
"fadern" . 

Då fadern består av rent nic
kel , kan någon deformering ej 
komma ifråga och någon för
nickling med låg temperatur är 
ej nödvändig. Således monteras 
fadern i en snabbfallningsan
läggning med en arbetstempe
ratur av 65-70°C. Begynnelse
strömmen är 100 A, lika med \O 
A/dm 2• Den automatiskt regle
rade likriktaren höjer så konti
nuerligt strömmen till max 350 
A, lika med 35 A/dm2 • Fäll
ningstiden är för en tjocklek av 
0,25 mm ca 30 minuter. Efter
som modern skall provspelas 
(positiv) och användas för fram
ställning av ett flertal pressma
triser, brukar man göra den 
tjockare - vanligen 0,35 mm för 
att öka stabiliteten. Stabilitet är 
också önskvärd vid polering av 
modern, som tidigare nämnts . 
För att få en fullständig pole
ringskontroll har vid Europa 
Film framställts en automatisk 
polermaskin. Sefig. 

Hållbarhet 1 000 pressningar ... 
När modern har provsp'elats 

Mikron-precision möjlig 
Hela videoskivindustrin 
har beställt EFP-system 

•• Europa Film bildades 1930 och är ju välkänt som produk
tionsbolag av film, teaterföretag etc. Numera har man en 
mycket omfattande verksamhet också på områdena ljud in- l 
spelning och Ijudsättning liksom alla slags videoaktiviteter -
bara SR torde ha motsvarande resurser i vårt land på videosi
dan . Mindre känt är framväxten av några högspecialiserade 
industrigrenar som t ex här beskrivna elektroformningsan
läggning, som finns i flera än 150 länder jorden över - Kina 
väntas beställa ett antal inom kort , och installationer har 
nyligen gjorts i såväl USA" vissa Afrikastater samt Polen. 

Det är Bengt Runsten , ursprungligen ljudingenjör, som se
dan många år initierat denna diversifienng , som utan tvivel 
betytt åtskilligt för Europa Films utveckling. Hans mångsidi
ga teknikerkunnande kom att ligga till grund för de första 
utvecklingsförsöken . Då, man gav sig in i grammofonbran
schen år 1940 befanns att ingen enda leverantör av de dåtida 
man kunde nå var i stånd att leverera materiel som fyllde 
kraven man satt i ateljeerna i Sundbyberg. Kriget kom att 
fördröja en del, men omsider kom Europa Film igång med sitt 
projekt , och mer än 20 års erfarenheter ligger nu bakom 
dagens högavancerade s k EFP-system . Ett märkesår var 
1957, då bolagets elektroformningsprocess fick internationellt 
renomme, och då föddes tanken på att "inom huset" bölja 
bygga och montera kundanläggningar på export. 

"Nyckelfärdiga" export
anläggningar byggs upp 

Alla ingående komponenter specificeras från Europa Film 
till den svenska industrin . Man bygger så själv ihop anlägg
ningarna , detalj för detalj, och kan hela tiden ha fördelen av 
informationsåterföring från sin egen kontinuerliga drift inom 
samma komplex. EFP-anläggningarna exporteras "knocked 
down" och byggs upp på plats, varvid kunden specificerat 
vilka driftförhållanden som blir aktuella i termer av ström
styrkor, antal positioner o s v. Upp till sex sådana, tre tvårno
duler, kan byggas ihop och övervakas av ett centralt system. 
Vissa av de styrsystem och processreglerande automatfunk
tioner som återfinns i dagens anläggningar har utvecklats av 
Olle Bohlin driftchef för Europa Films galvanoteknik . 

Hela anläggningen utgör en sluten enhet , vilket skiljer den 
markant från alla äldre, utländska installationer. Snabbheten 
är ett resultat av högtemperaturprocessen för baden, som 
fungerar med hög strömtäthet under framställningen. Likaså 
är den höga noggrannheten - planparallelliteten - för metall
elementen, bättre än ±O,O 1 mm, en väsentlig faktor (rotor
katoden). 

Hela videoindustrin 
utgör EFP-kundkretsen 

Med EFP-anläggningen kan man utföra alla moment. som 
är nödvändiga för skivframställning mellan lackskivans för
silvring till "pressverktyget" , metallmatrisen . En 4-positio
ners anläggning kan få fram 68 perfekta pressmatriser under 
ett 10-timmars-skift, varvid alla mekaniska moment inräk
nats . Genomsnittligt räknar man med att metalljobb, där en 
350 A likriktare finns inkopplad , tar ca 30 minuter. 

EFP-anläggningarnas precision är så hög , att "upplösning
en" i termer av spårvindlingar inom ett par mikron är möjliga 
att framställa! Det är bakgrunden till att, enligt Europa Films 
talesmän , samtliga tillverkare av videoskivor i världen vänt 
sig till företaget för att beställa EFP-anläggningar för produk
tionen. Det anses inte finnas något motsvarande någon annan 
stans. 

- Det är ett passerat stadium då apparaturen satte kvali
tetsgränsen för skivor, hävdar experterna på .Europa Film: 
Det går att få fram matrisresultat som tillgodoser de allra 
högsta anspråk. Att så inte alltid sker har bara en förklaring, 
att man inte har kunskap nog på de håll där man fått problem. 
Men vi åtar oss också att träna upp personal inom ramen för 
våra leveranser, heter det, och de här anläggningarnas framtid 
bedöms som lysande . Världsindustrin står i kö hos Europa 
Rim. • 

-e 
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och befunnits felfri, utvecklas 
från denna det önskade antalet 
pressmatriser ("söner" eller 
stampers). Denna procedur är 
densamma som för modern . 
Fällningstid 30 minuter, maxi
mal strömtäthet 35 A/dm2 • 

Ah-mätarens räkneverk styrs 
aven digitalförstärkare . På räk
neverket inställs det önskade 
värdet (tjockleken), som vid 
fällning går mot noll då samtliga 
funktioner bryts och matrisen är 
färdig . Vid fällning av pressrna
triser förses modern med L-for
mad gummmng. Vid färdig 
pressmatris avlägsnas gummi
ringen och med en lätt böjning 
separeras så matriserna från 
varandra. 

Mer än 150 anläggningar är fn 
i drift världen över, levererade 
från Europa Film, och de där
ifrån utprovade arbetsmetoder
na användes av såväl stora som 
små bolag. BI a används dessa 
anläggningar för framställning 
av direktgraverade skivor i så
väl USA som Europa. Matri
sens livslängd beror till stor del 
på dess handhavande vid upp
sättning i pressen , pressmassans 
temperatur vid de först pressade 
skivorna samt pressmassans 
kvalitet . Hos välkända, seriösa 
utländska presserier används 

. matrisen till ca 1 000 pressning
ar, varefter den vanligen skiftas. 
Det är intressant att notera , att 
svensk grammofonindustri i 
form av fabrikation av galva
noutrustningar såväl som pres
sar (Toolex Alpha) är störst och 
framgångsrikast i världen! I frå
ga om galvano är Europa Film 
större än alla konkurrenter. De 
arbetar ständigt med förbätt
ringar av såväl utrustning som 
arbetsmetoder, och till stor 
hjälp är att de har egen matris
tillverkning för den svenska 
grammofonindustrin med tillhö
rande gravering av matrislack -
ett samband som är en nödvän
dighet för att möta dagens hög" 
kvalitetskrav. • 

Fig 7. Filtertornet plus kylaggregat. 



Fig 8. Närbild av katodmotorn. Dess ut
växling är speciellt anpassad for utform
ning av vågrörelsen i elektrolytvätskan. 
Den har "revolver"-aptering för kato
daxelns strömöverföring. Detta möjliggör 
att på en liten yta överföra strömmar upp 
till 400 A. Konstruktionen innebär ett 
framsteg, som minskar den tidigare vär
meutvecklingen. Katodmotorns hastighet 
är en förutsättning för att man skall 
kunna eliminera kvävgasutveckling un
der processen. Dessutom minskas risken 
för s k pitting, hålbenägenhet eller "bub
bling" under fällningen av matriserna. 
Europa Films tekniker lyckades här lösa 
ett grundläggande problem med värmeut
veckling genom kolkontakten, som tidi
gare var kritiskt. 

Fig 10. Här ses mUllStycksmontaget framför acetatet som 
skall beläggas. Munstyckena fördelar flödet i noga dosera
de skurar under strikt synkronisering, de rör sig över lack
sidan efter ett programmerat mönster. 

Fig Il. Styrenheten för silverlösningens besprutning!(fp/ 
och munstycksrörelser. Härifrån regleras tillförseln av 
vatten, sensibiliseringsmedel, silver och luft/sib'erbland
ningen . 

Fig 9. Nu är vi över på "silversidan", 
vad som på fackspråk benämnes pre
plating. Här en försilvringsautomat 
med programgivare. - En förenklad 
modell av höghastighetsanläggningen 
EFT heter EFPP-2 och kan ta alla 
processer från lack till pressmatris -
lack ochfader-, moder- samt press
matris. Lösningen "skjuts" in mot 
lackets centrum. 

Fig 12. Polermaskin för modermatriser. Den beskriver en fram- och återgdende 
rörelse i tre cykler, och väsentliga egenskaper vid poleringen avser skärvinkel, 
periferihastighet, polerskivans form och material samt polermedlet. 

Oplana skivor hot mot video 

Den japanska , av Matsushita konstruerade VISe-apparaturen för 
ljud och bild , tidigare beskriven i RT, arbetar med en timmes färg
video-innehåll och två kanalers stereoljud med en bandbredd upp till 
20 kHz, varvid skalan vid avspelningen roterar över en i stort sett 
högst konventionell skivspelare med 450 varv i minuten och med en 
spårbredd om),3 mikron . Skivan är graverad utan att någo n lateral 
spårrörelse blir nödvändig för avkännaren , alltså Edisons gamla s k 
hill- and dale-metod , som medger spår av konstant bredd med 
mycket fin fördelning. Signalen graveras in som frekvensmodulation 
av bäraren. 

Den här skivan lovar gott då den , enligt Matsushitas talesmän, 
kan framställas i vanlig vinylplastmassa och pressas i gängse skiv
pressar. 

Trots att de mikrofina spåren i VISe är rel at ivt okän liga mot 
beröring och fettavtryck m fl kemiska och mekaniska påkänningar 
och rengöres som en vanlig skivas är de däremot hyperkänsliga för 
sådan felspårning som bryter upp spårväggarna eller orenheter som 
vållar genombrott. 

VISe spelas av med en ultratunn diamatspets fäst i en tangential
tonarm eller något som liknar den arm som sitter i ett graververk och 
håller skärverktyget. Uppstår fel av ovan antytt slag , splittras 
video bilden oupphörligt och det skadade partiet är förstört för vida
re avspelning. 

Präglade videoskivor 
en framtidsutsikt? 

Det befinn s, att minsta ojämnhet också tyvärr får den inverkan 
vid avspelningen; spårväggarna förstörs och pressningen måste 
ka seras . VISe-specifikationen föreskriver därför en skivplanhet 
inom 300 mikron - di amantspetsen kommer inte a tt spåra om skev
heten överskrider det värdet. 

I samband med rapporter om det här hindret , som har sitt intresse 
apropå den precision som galvanot från Europa Film besitter , talas 
det mera och mera om att videoskivor av den här typen kanske inte 
kommer att pressas utan snarare präglas , en teknik som då skulle 
förutsätta inblandning av akryl i massan, enligt uppgift. Man synes 
också ha di skuterat den i sa mband med pcm-ljudskivorna. 

Vi citerar den britti ska tidskriften Stl/dio SOl/n d: 
"- Ehuru de japanska presserierna har visat a tt de är i stånd att 

framställa knäppfria skivor som är verkligt fl ata, kan det~amma 
definitivt icke sägas om många europeiska presserier. För dem 
måste en rad skiva framstå som världens åttonde underverk ... " 

Som bör framgå av de tekni ska enskildheterna i glimtarna från den 
svenska industrin som bygger den mest moderna galvan0materielen: 
Kunskap och omsorg om produkten är vad som fatta , då kritik av 
det slaget är så vanlig. Den är tyvärr förödande riktig i alltför många 
fall av skivpressning världen Öyer. 

-e 
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Bli bekant 
med basic!· 

• • En dator är, liksom andra 
maskiner , värdelös om vi inte 
kan styra den att göra vad vi 
vill. Det en dator kan göra är att 
räkna ettor och nollor och kom
binera dem på olika sätt. När vi 
styr en dator, ber vi den a lltså 
att behandla ettorna och nollor
na på ett önskat sätt. Det kan 
man göra med maskinspråk, 
som direkt ta la r om hur olika 
värden ska ll skyfflas runt bland 
register och ledningar. De in
struktioner man ger en dator i 
maskinspråk är mycket svåra att 
läsa och överblicka för männi
skor, men maskinen förstår 
kommandona desto bätt re . 

100010110 

Ettorna och nollorna kan 
kombineras till siffror och tec
ken , och programmet bildar så
lunda långa tröstlösa rader av 
oläsliga sifferkombinationer . 

Vi säger mas kinspråk , och 
låter alltså påskina att datorns 
maskinspråk kan liknas vid 
mänskligt språk. Till en viss del 
kan man också karakterisera ett 
datorspråk på samma sätt som 
ett mänskligt. Framför allt ser vi 
språket som ett sätt att organi
sera den information vi vill 
överföra, och då kommer också 
en del av informationen att ligga 
i språkets form , preci s som i det 
talade , mänskliga språket. 

Maskinspråk är a llt så svårför
ståeligt för människor, vilket 
RT-Iäsaren har kunnat se 
åtski lliga bevis för. Vi ska ll här i 

stället ägna oss åt ett s k högni
våspråk som kallas BASIC . 
Bokstäverna står för Beginners 
All Purpose Symbolic In struc
tion Code, men det engelska 
ordet basic betyder ju dessutom 
grundläggande. 

Med ett högnivåspråk menar 
vi att språket i första hand skall 
vara lätt att förstå för operatö
ren , d v s den ' männi ska som 
ska ll använda det. För att ma
skinen skall kunna förstå det 
krävs att den själv översätter 
bas ic till maskinspråk . Det sker 
vanligen i en s k interpreter , in
terpretator, eller tolk . I stället 
för att männi skan ska ll över
sätta mas kinspråket till något 
om hon begriper översätter 

a llt så maskinen basic till något 
som den begriper. 

Det här innebär att man av
las tar a rbete från människan 
och lägger på maskinen . Maski
nen , datorn , blir alltså mera be
las tad och behöver främst ett 
större minne för att utföra sam
ma uppgift som med ett ma-
kinspråkprogram. Dessutom 

tar uppgiften längre tid att utfö
ra , dels därför att datorn ju 
måste översätta alla instruktio
ner , del s därför att programmet 
blir "grövre" och kanske tar ut 
onödiga "slängar" när det ut
förs . 

Som mänskligt språk betrak
tat är bas ic synnerligen torftigt , 
men i konversation med en da
tor kan det vara mycket effek
tivt. Man bör komma ihåg att 
basic är ett enk~lriktat språk , 
eftersom vi ger instruktioner i 
basic till datorn, medan den i 
regel inte svarar på det språket , 
utan på ett helt godtyckligt 
språk . Vi återkommer till detta! 

Vi berättade nyss vad bokstä-
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D Bästa sättet- att lära 
basic är att praktiskt 
öva vid datorn. Någon
stans måste man dock 
börja, och vi ger här en 
grundläggande intro
duktion. 
D Artikeln kan vara en 
bra första läsning för 
den som inte sysslat 
med programmering 
tidigare. Vi går igenom 
några grundbegrepp 
o.ch resonerar ungefär 
så som man gör i det 

• praktiska arbetet. 

verna i basic stod för, och även 
att basic är ett engelskt ord. 
Oftast hör man det uttalat som 
engelska basic även i vårt pråk , 
och det är ju internationellt och 
bra. Eftersom vi dock inte säger 
varken nylon-strumpor e ll er 
watt med engelskt uttal, säger vi 
själva basic med svenskt uttal , 
som en " bas". (Vi medger dock 
att vi uttalar Newton som 
engelska, men vi skall trax 
bätt ra oss .) Hur om helst syns 
inte i artikeln hur vi uttalar ba
sic , men smaka gärna på det 
svenska uttalet! 

Inlärning av datorspråk 
effektivast genom praktik 

Vår ambition med denna arti
kel är alltså att lära ut hur man 
använder språket basic . Det 
bästa sättet att lära ett dator
språk är att prakti sera det med 
reella övningar. Inget annat sätt 
kan ge de omedelbara erfaren
heter som underl ättar förståel 
sen . Inget annat sätt ä r hell er så 
lustbetonat - det är ju roligt att 
programmera ! Nå: 

Här skall vi i stället försöka 
den sämsta metoden att lära ut 
grunderna inom basic, nämligen 
genom att berätta om språket 
och dess möjligheter. Ett slags 
torrsim allt så. Dylika övningar 
brukar lätt kunna bli effektiva 
sömnpiller , men håll ut' Det 
som vi bedömer vara rimligt att 
uppnå med en artikel om basic 
är att ge inspirat ion till egna för
sök och att ge en första inblick i 
hur det hela fungerar. Ett teore
ti skt studium är klart otillräck
ligt om man vill lära sig att han
tera språket , enligt vår mening. , 

Varför nu just basic? Jo , 
språket ä r mycket spritt och går 
att använda även på ganska små 

D En praktisk intro
duktion, således, som 
inte tyngs av framställ
ningar om databussqr 
och hex-koder. 

datorer. Det ä r lätt att lä ra och 
kan därför tjäna som inkörsport 
till andra språk, om man så vill. 

. Så gott som a lla datorer för per
sonligt bruk som kommer att ut
bjudas inom närmaste tiden a r
betar med basic (och mas kin
språk) och en stor mängd pro
gram finns att få fårdiga i det 
språket. 

Nu talar vi o m basic som om 
det vore ett entydigt språk. Så 
är det emellertid inte. Generellt 
kan man säga att en stor dator 
(och med stor menar vi här kan
ske 32 kbyte minne) kan ha ett 
mycket utbyggt språk, medan 
en liten dator med tiny basic (på 
kan ke blott 4 kbyte) förstå r 
ganska lite och likaså kan göra 
ganska lite. Språket är alltså inte 
entydigt, utan kan delas upp i en 
mängd varianter e ller dialekter . 
Tiny basic är a lltså minsta möj
liga basic, och det arbetar i regel 
bara med heltal t ex medan stora 
basictolkar t ex kan arbeta med 
korsningar som kallas fortran
förstärkt basic. 

Denna språkliga konfusion 
gör a tt man egentligen inte kan 
beskriva ett språk utan att tala 
om vi lken dialekt man rör sig i. 
Vi skall här försöka att i första 
hand tala om den delen av språ
ket som är ge mensam för de 
fl esta dialekterna och därmed de 
flest a maskinerna , men vi kom
mer också att visa hur olika ba
sic ser ut i vissa detaljer. 

Enkelt exempel 
visar uppbyggnad 

Låt oss nu börja samtala med 
vår dator på klingande basic! 
Som ett enkelt exempel antar vi 
att vi vi ll multiplicera 5 med 6. 
Vi måste då veta att datorn för-
står våra vanliga arabiska siffror ~ 



och att tecknet för multiplika
tion är *, asterisk . Vi bör också 
veta att multiplikationstecknet 
fungerar som vi är vana vid, el
ler med andra ord att det skall 
placeras mellan faktorerna. När 
datorn är i sådant läge att den 
kan ta emot kommandon från 
tangentbordet, visar den en 
prompt-symbol eller ett klar
tecken. Tecknet kan variera 
mellan olika maskiner, men vi 
kommer att använda * som 
klartecken. Tecken och resultat 
kan antingen skrivas ut på skri
vare eller på bildskärm . Små 
datorer använder oftast bild
skärm som utorgan, och våra 
resonemang knyter främst an till 
detta. En basic-dator med skri
vare fungerar dock på i stort sett 
samma sätt. Vi skriver nu in 
vårt exempel i datorn om den 
visar klartecken: 

*5*6 
När vi skrivit så långt, måste 

vi tala om att vi är fårdiga. An
nars väntar datorn på flera in
struktioner. Färdigkommandot 
består aven vagnretur., carriage 
return, och när man stå& in den 
börjar maskinen arbeta. 

Om vi nu ger datorn en vagn
retur med ovanstående inslaget 
kommer den att svara 

* 
eller något annat av liknande in
nebörd. Det var inte precis vad 
vi ville ha. Har vi då gjort något 
fel? Bådeja och nej. Datorn har 
helt visst' räknat ut produkten av 
5 och 6, så så långt är det rätt. 

Men nu är dags att avliva en 
gammal myt om datorer som 
kanhända fortfarande lever kvar 
någonstans : Det sägs att datorn 
är väldigt intelligent, och att den 
kanske genom sin intelligens 
rentav är ett hot mot oss. Ett hot 
kan den möjligen vara i fel 
sammanhang men i så fall inte 
tack vare sin intelligens, utan 
genom sin dumhet! Ty, som nå
gon har sagt, en dator är en 
komplett idiot men med en jan
tastiskjörmåga att räkna! 

Vad vi nämligen bad datorn 
att göra i exemplet var att mul
tiplicera, och det gjorde den. 
Vad vi däremot inte bad den att 
göra var att tala om svaret. Ef
tersom datorn saknar sunt för
nuft måste vi tala om för den allt 
den skall göra. Den förstår inga 
underförstådda instruktioner 
som vi gör. På frågan - Hur 
mycket är 5 gånger 6? - svarar 
vi 30 därför att vi inser att fråga
ren vill veta svaret, inte bara att 
vi skall utföra beräkningen. Det 

här kommer igen hela tiden när 
man programmerar: 

Allt måste talas om för da
torn. För en ovan programmera
re ger det upphov till många lä
rorika fel. Så småningom lär 
man sig dock att tänka i mera 
fixa tankebanor efter en sträng 
logik utan intuition och nåd. I 
vårt fall vill vi alltså veta resul
tatet av multiplikationen . I n
struktionen för datorn att tala 
om något heter PRINT . I likhet 
med övriga basic-instruktioner 
ligger denna mycket nära det 
engelska språket. PRINT kan 
alltså betyda att något skall 
skrivas ut på papper - men även 
att det skall visas på en bild
skärm . Vi skriver nu 

* PRINT 5*6 
och avslutar med vagnretur. 
Datorn svarar då strax 

30 
* 

vilket vi väl bör vara nöjda med. 
Räkna är alltså datorn bra på, 
och de fyra räknesätten tillhör 
de grundläggande fårdigheterna . 
Tecknen för dem är +, -, / och *, 
och vi kan använda dem alla i ett 
exempel 

*PRINT 3+4/2*4 
11 

* 
Här kan man tänka sig ett antal 
rimliga svar, och olika datorer 
kan tolka uppgiften olika. Här 
får man konsultera bruksanvis
ningen (eller manualen, som 
många envisas att säga) för att 
se hur en aktuell maskin bär sig 
åt. För det mesta får man det 
svar som ges i exemplet, men 
för att vara på säkra sidan kan 
man sätta parenteser och av
skilja de operationer som skall 
utföras först. Vi kan förändra 
exemplet genom att sätta in ett 
parentespar 

* PRINT (3+4)/2*4 
14 

* 
och så vidare . Det finns också i 
basic en hel del fårdiga mate
matiska funktioner som direkt 
kan användas i beräkningar och 
vi kan koka ihop ett exempel där 
vi använder ett antal av dem : 

*PRINT INT(LOG(5)+ 
SQR(TAN(4.5») 
3 

* 
Det där ser ju inte alltför glas-
klart ut, men är ändå inte så 
svårt att bena ut. En del lärdo
mar kan vi också skaffa oss ge
nom exemplet. Första instruk
tionen är INT som står för inte
ger, d v s heltalsdel av något. 
Detta något är det som ryms in
om parentesen som börjar efter 
INT . Alla matematiska funktio
ner som INT, LOG o s v är så 
konstruerade, att argumentet, 
d v s utgångsvärdet för beräk
ningen , skall stå inom en pa
rentes. Man får sedan inte 

glömma att avsluta parentesen, 
för då säger maskinen ifrån att 
man glömt något. 

LOG står för logaritmen av ett 
tal. I regel betyder LOG den 
naturliga logaritmen med e som 
bas, men inte alltid. lO-logarit
men, 'om den finns, kan tecknas 
LGT . Om endast naturliga loga
ritmer finns , får man bilda 10-
logaritmer genom att dividera 
den naturliga logaritmen för det 
sökta talet med den naturliga lo
garitmen för den önskade basen . 

SQR står för square roat, 
kvadratrot och TAN för tangent. 
Oftast skall vinkeln för trigono
metriska funktioner ges i radi
aner, och man får då först räkna 
fram ett radianvärde om man 
har ett gradtal att utgå från. En 
del övriga matematiska funktio
ner visar vi i en särskild tabell. 
Observera, att vi som decimal
komma måste använda punkt. 
Ett komma ger helt fel informa
tion! 

Flera instruktioner 
bildar ett program 

Låt oss nu återvända till vår 
första beräkning av 5 gånger 6! 
Vi kan sätta in siffrorna i ett 
konkret sammanhang och låta 6 
betyda priset på en vara i en bu
tik och 5 betyda 5 st av samma 
vara. På det totala beloppet vill 
vi också lägga på moms. Uträk-

ning av priset före moms blir ju 
precis det exemplet vi haft tidi
gare. Förutom det priset vill vi 
dock ha priset med moms. Hur 
nu göra detta? Jo, vi har talat 
mycket om att programmera 
men än har vi faktiskt iöte gjort 
så. Med programmera menar vi 
att ge datorn en räcka instruk
tioner att utföras efter varandra. 
Med den nya uppgiften måste vi 
nog göra ett program. Alla tidi
gare uppgifter skulle i och för sig 
lika gärna kunnat räknas på nå
gon enkel räknedosa, men när 
det kommer till program krävs 
effektivare don. Hur skall vi nu 
få datorn att förstå att vi nu vill 
lägga in ett program? Helt en
kelt genom att ge varje instruk
tion, eller rad , ett nummer. När 
vi sedan vill använda program
met kommer instruktionerna att 
utföras i nummerordning. ·Vi 
skriver alltså 

* l PRINT 5*6 

och avslutar med sedvanlig 
vagnretur. Nu svarar datorn inte 
med produkten, och det beror 
på att · vi har ett radnummer 
framför instruktionen. I stället 
lagras det hela i maskinens min
ne och finns tillreds för kom
mande bruk. Skillnaden mellan 
en programrad och en instruk
tion som skall utföras omedel
bart (ett kommando, command) 
är alltså att program raden har 
ett nummer. Verkan av de båda 
informationerna blir således helt 
olika . Men vi fortsätter i pro
grammet (och underförstår från 
och med nu klartecknet framför 
varje rad): 

2 PRINT 5*6* 1.2063 
3 END 

Nu har vi fått fram en följd av 
tre instruktioner som skall utfö
ras efter varandra. Den tredje 
instruktionen markerar att pro
grammet är slut. Ofta kan man 
utesluta den , Qch allt fungerar 
bra ändå. Datorn genererar då 
själv en END-instruktion på det 
sista radnummer som går att an
vända. Om den inte gör det, kan 
datorn råka in i diverse besvär
ligheter om man glömmer END. 
Tag därför som vana att avsluta 
programmen med END! 

Verkställighet av instruktion 
olika startkommando för 
program 

Hur skall VI nu köra pro
grammet? Tidigare verkställde 
vi ju ett kommando med vagn
returen, men det går uppenbar
ligen inte här. Instruktionen för 
att köra ett program heter I 

stället RUN, och vi skriver så 
och ser vad som händer. RUN 
måste i sin tur avslutas av verk
ställighetskommandot vagnre
tur. 

RUN 
30 
36.189 

END AT LINE 3 
Ett alldeles korrekt resultat. 

Om vi tittar på vårt program, 
ser det dock en smula fånigt ut. 
Först har vi räknat ut vad 5 
gånger 6 blev, och sedan har vi 
räknat ut det en gång till för att 
multiplicera resultatet med 
momsfaktorn. Bättre än så kan 
vi om vi inför en variabel i pro
grammet. Med variabel menar 
vi här en symbol som vi tilldelar 
ett visst värde. Låt oss kalla pri
set utan moms för X så kan vi 
skriva om programmet på föl
jande sätt, med en ny instruk
tion dessutom: 

l LET X = 5*6 
2 PRINT X 
3 PRINT X*1.2063 
4 END 

Det programmet ger samma 
resultat som det tidiga,re, men 
med mindre antal operationer 
utförda . I detta enkla fall spelar ~ 
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det naturligtvis ingen roll om vi 
räknar produkten en eller två 
gånger, men har man stora be
räkningar blir väntetiden kanske 
prövande. 

Den nya instruktionen LET 
innebär att vi definierar en vari
abel, i det här fallet X. Som va
riabelnamn kan man använda en 
bokstav, som X, eller en bok
stav plus en siffra, Xl. Det finns 
dessutom hos utvecklade for
mer av basic ytterligare vari
abeIformer. Likhetstecknet i 
X=S*6 är egentligen inget lik
hetstecken utan en markering 
för att X sätts till något. Vi kan 
t ex definiera en variabel som 
X=X + l , och det strider mot alla 
matematiska förutsättningar. 
Som definition i basic är det 
dock helt riktigt och betyder att 
värdet på X ökas med ett. LET 
är en instruktion som ofta inte 
behöver skrivas ut. Man kan i 
stället helt enkelt skriva 

l X=S*6 

Vi har nu gjort ett i vårt tycke 
fiffigt program . Frågan är bara 
om det verkligen är så fiffigt. Vi 
förutsatte ju att programmet 
skulle användas aven affärsman 
som sålde saker och vi ll beräkna 
priset på dem. Om kunden envi
sas med att vilja köpa en vara 
med ett annat pris, eller ett an
nat antal varor än vad vi förut
sett måste han faktiskt pro
grammera om datorn för att 
kunna använda den! Och det 
kan ju knappast vara så fiffigt i 
längden . Men det finns bot på 
nära håll. Vi kan föra in en ny 
instruktion i programmet. In
struktionen heter INPUT och 
gör att programmet kan stanna 
och vänta på värdet aven vari
abel. Vi måste då skapa en vari
abel för antalet varor, A, och en 
för priset, P . Med de nya vari
ablerna och INPUT -instruktio
nen skriver vi ett nytt program 

l INPUT A 
2 INPUT P 
3 X=A*P 
4 PRINT X 
4 PRINT X*1.2063 
6 END 

När vi skriver RUN och verk
ställer får vi följande resultat 

? 
och datorn väntar då att vi skall 
svara med den första variabeln, 
följd av vagnretur. Likadant blir 
det vid andra INPUT-satsen , 
och hela svarsutskriften, med de 
inmatade värdena blir 

?S 
?6 
30 
36.189 

samt dessutom END AT LINE 6 
men vi upprepar inte det i det 
följande. 

Nu kanske vi skulle vilja sära 
in- och utdata i utskriften för att 
få lite snyggare presentation . 

Det kan man åstadkomma ge
nom att ge en PRINT-instruk
tion utan ytterligare information 
efter. Man får då en tom rad på 
skärmen eller papperet. En så
dan PRINT -instruktion skulle 
behöva hamna före rad 4 i vårt 
program men efter INPUT-in
struktionen i rad 2 , d v s den 
skulle behöva hamna ungefär på 
rad 3. Rad 3 är ju dessvärre 
upptagen, så för att få in vårt 
PRINT skulle vi vara tvungna 
att skriva om programmet efter . 
rad 2 helt och hållet. 

Programmets radnummer 
anger operationsföljd 

Siffrorna i början av vårje rad 
står där för att datorn skall veta i 
vilken ordning instruktionerna 
skall utföras. Det är emellertid 
inte nödvändigt att siffrorna 
följer direkt på varandra, man 

kan med andra ord ha mellan
rum mellan programradnumren 
utan att det påverkar program
met. De programradnummer vi 
inte använder finns helt enkelt 
inte och tar inte upp någon min
nesplats . Det för alltså inte med 
sig några nackdelar att numrera 
raderna med t ex intervallet 10 i 
stället för 1. Däremot för det 
med sig stora fördelar : Man kan 
lätt lägga till nya programrader 
mellan de tidigare utan att be
höva skriva om någon del av 
programmet. I praktiken skriver 
man nästan alltid basic-program 
med 10 mellan radnumren . Om 
vi gör det här kan vi lätt sätta in 
vår extra PRINT-rad . 

10 INPUT A 
20 INPUT P 
30 X=A*P 
35 PRINT 
40 PRINT X 
SO PRINT X*1.2063 
60 END 

Observera att det inte spelar 
någon roll var vi skriver rad 35 . 
Vi 'kan gärna skriva den sist i 
programmet , eller långt efter det 
att det övriga programmet 
skrevs . Det är bara radnumret 
som räknas av datorn . Utskrif
ten blir då 

?S 
?6 
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30 
36.189 

förutsatt att vi matar in värdena 
5 och 6 på rätt plats. Utskriften 
ser inte alltför klipsk ut , faktum 
är att man i efterhand knappast 
kan se vad som har gjorts. En 
räknedosa skulle klara uppgiften 
lika bra, ja även om beräkning
arna vore mycket komplicerade 
så vore inte alltför mycket vun
net över en enklare beräk
ningsmaskin. Men , menar vi, 
det är just här som en av datorns 
stora förtjänster kommer in. 

Vi vill gärna se datorn som ett 
hjälpmedel för hjärnan liksom 
hävstången är det för muskler
na. N ågon självständig " varel
se" är datorn inte och därför är 
det hela tiden programmeraren
och inte datorn vi konverserar 
med när vi använder ett dator
program . Konversationen kan 

störas av bristfälligheter i da
torns konstruktion , men pro
grammeraren är den som talar 
hela tiden . De flesta datorer kan 
inte säga Å, Ä eller Ö , några 
datorer med små minnen kan 
inte hantera text på meningsfullt 
sätt alls , men i regel kan pro
grammeraren kommunicera all
deles utmärkt genom sitt pro
gram - om han vill . Den pro
grammerare som med berått 
mod lämnar en utskrift som den 
vi fick här ovan är närmast oför
skämd mot användaren, och han 
kan inte sägas ha använt hjär
nans hävstång på något klyftigt 
sätt. Likafullt ser man alltför 
ofta datautskrifter som har det 
principiella utseendet : Svårtyd
bara siffertabeller med hemliga 
koder som måste översättas . 
Typen är särskilt vanlig på räk
ningar och Myndighets medde
lande angående skattepliktig in
komst av jordbruksfastighet 
upptagande svin och liknande. I 
rättvisans namn måste sägas att 
de datautskrifter vi får har blivit 
bättre med åren , men fortfaran
de tycks det vara så, att det da
torn ger ut skall vara lite svårt 
och chifferaktigt. 

Vi tycker inte det lika lite som 
en tryckt text skall bestå av 
kod siffror .med nyckel för varje 

bokstav tillgänglig .på sista si
dan . Nej , Klarhet och Reda är 
honnörsord i vår kampanj på det 
här området! Och återigen : Om 
utskriften från ett program ter 
sig enfaldig så är det oftast inte 
datorn som står för enfalden. 

PRINT ·instruktionen 
ger datorn talförmåga 

Om vi analyserar PRINT-in
struktionen närmare finner vi att 
den skriver ut de siffror eller 
värdet av de variabelnamn vi 
skriver efter PRINT. Vi kan 
dock även skriva text med 
PRINT och för att särskilja tex
ten från variabler där varje bok
stav har ett värde skriver man 
då texten inom citationstecken. 

PRINT "TEXT" 
ger som resultat 

TEXT 
Därmed öppnas stora möjlig
heter att göra sig förstådd. Vi 
kompletterar vårt handlarpro
gram med diverse förklarande 
texter: 

SPRINT" ANTAL 
VAROR" 

10 INPUT A 
IS PRINT "PRIS PER 

STYCK(KR)" 
20 INPUT P 
30 X=A*P 
35 PRINT 
37 PRINT "SUMMA UTAN 

MOMS" 
40 PRINT X 
45 PRINT "SUMMA MED 

MOMS" 
SO PRINT X*1.2063 
60 END 

Programutskriften med inmatad 
mängd och pris blir då 

ANTAL VAROR 
?S 
PRIS PER STYCK (KR) 
?6 

SUMMA UTAN MOMS 
30 

SUMMA MED MOMS 
36.189 

En betydande förbättring , men 
det går att snygga till det hela 
ytterligare. För varje nytt 
PRINT eller INPUT skiftar da
torn till en ny rad. Detta kan 
förhindras om vi avslutar den ti
digare raden med ett semikolon 
;. I utskriften kommer då de ra
derna att länkas samman, så att 
utskrifterna kommer på samma 
rad. Om vi gör det och fyller på 
några " KR" här och var, kom
mer utskriften att se ganska 
mänsklig ut. Det är ju också en 
människa som gjort den , om än 
med hjälp aven dator. Först 
programmet och därefter ut
skriften : 

SPRINT " ANT AL 
VAROR"; 

10 INPUT A 
IS PRINT "PRIS PER 

STYCK (KR)"; 
20 INPUT P ~ 



30 X= A*P 
35 PRINT 
37 PRINT " SUMMA UTAN 

MOMS" ; 
40 PRINT X; 
42 PRINT " KR" 
45 PRINT "SUMMA MED 

MOMS"; 
50 PRINT X*1.2063; 
55 PRINT " KR" 
60 END 
ANTAL VAROR?5 
PRIS PER STYCK (KR)?6 

Tabell över några matematiska 
funktioner i basic. 

Bokstaven X står här som 
symbol för en variabel, ett ut
tryck eller ett tal. 
ABS(X) ger absolutbeloppet 

av X 
ATN(X) ger arcus tangens av 

X 
COS(X) 
EXP(X) 
INT(X) 
LGT(X) 

ger cosinus för X 
ger eX 
ger heltalsdelen av X 
ger lO-logaritmen av 
X. Ej vanligt fö re-
kommande 

LOG(X) ger naturliga logarit-
men av X 

SIN(X) ger sinus för X 
SQR(X) ger kvadratroten av X 
T AN(X) ger tangens för X 

Vissa basic-dialekter saknar 
en del av dessa funktioner, och 
många har dessutom andra ma
tematiska funkti oner. 

SUMMA UTAN MOMS 
30 KR 
SUMMA MED MOMS 
36.189 KR 

Där har vi en ganska väl doku
menterande utskrift. N u kan vi 
emellertid fö rbättra själva pro
grammet en smula. Vi har flera 
PRINT efter varandra som vi 
vi ll ha utskrivna på samma rad . 
Vi kan fakti skt skriva flera saker 
efter varje PRINT-kommando 
och på så vis göra programmet 
lättare och enklare att tolka fö r 
operatören . Alltså: 

5 PRINT " ANTAL 
VAROR" ; 

10 INPUT A 
15 PRINT " PRIS PER 

STYCK (KR)" ; 
20 INPUT P 
30 X= A*P 
35 PRINT 
40 PRINT " SUMMA UT AN 

MOMS";X;" KR" 
50 PRINT "SUMMA MED 

MOMS";X*1.2063;"KR" 
60 END 

Det blir alltid något kl arare så. 
Observera, att vi satt semikolon 
mellan de olika sakerna som 
skall skri vas i PRINT-satserna. 
Vi kan i stället separera med 
komma, men då får vi ett större 
mellanrum mellan de olika de
larna. Hur stort mellanrum man 

får, beror av den använda basic
dialekten. 

En del di alekter har en spe
cie ll variant av INPUT -instruk
tionen. Den har i sig inbyggd en 
möjlighet till text. Det innebär 
att man kan slopa PRINT-in
struktionen för INPUT och få ett 

enklare program. I vårt fa ll 
skulle det se ut som fö ljer : 

10 INPUT" ANT AL 
VAROR";A 

20 INPUT "PRIS PER 
STYCK (KR)";P 

30 X=A*P 
35 PRINT 
40 PRINT " SUMMA 

UTAN MOMS" ;X;"KR" 
50 PRINT " SUMMA MED 

. MOMS" ;X*1.2063;"KR" 
60 END 

Vi befinner oss fortfarande på 
en beräknings mäss igt låg ni vå , 

Ingenmer 
statiskelektri~itet 

Statisk elektricitet drar till sig damm på grammofon
skivor och gör att det blir svårt att hålla skivan ren. Obe
hagliga knäppar och dammknaster blir resultatet. 

Nu kommer Bib med sin nya antistatapparat GROOV
ST AT Electronic 3000 som löser det här problemet 
snabbt och en~elt. Några få sekunders »behandling» 
med nya Groov-Stat 3000 och den statiska laddning-
en är borta . .. 

Groov-Stat 3000 arbetar med batteridrift och 
utsänder positiva laddningar så länge strömbry
taren är nedtryckt. Ljud och ljussignaler visar 
att apparaten är i funktion. Eftersom grammo
fonskivor alltid blir negativt uppladdade ger 
Groov-Stat 3000 en snabb och effektiv ur
laddning. 

Med varje Groov-Stat 3000 följer en spe
ciell testapparat som ger utslag för statisk 
elektricitet. 

I Bi bl för bättre skivvåId 

men vi kan ge våra beräkningar 
en god utskrift och vi kan kom
municera vettigt med datorn och 
vi kan, slutligen , bygga upp ett 
enkelt program. 

Mycket typiskt för basic
språket är det interaktiva sättet 
att arbeta där man hela tiden har 
en " dialog" öppen med maski
nen och bygger upp programmet 
mer och mer med de erfarenhe
ter man gör under provkörning
arna och de ytterligare önsk
ningar man kommer på att man 
har. Detta är en bra metod att 
arbeta med när man arbetar med 
små, överskådliga program. 
Stora komplicerade databe
handlingar kräver att man pla
nerar bättre och gör ordentliga 
fl ödesdiagram. 

Vi slutar emellertid här och 
hoppas att den första inblick i 
basic som vi gi vit kan vara sti
mulerande för fortsatta praktis
ka övningar. Vi planerar att 
återkomma till ämnet om några 
nummer, men till dess vill vi 
gärna ha reaktioner på vad en 
djupare introduktion skulle ta 
upp . Bästa sättet att lära basic 
är fortfarande att själv pro
grammera vid mas kinen , men vi 
tror ändå att vi på detta sätt kan 
dela med oss en del erfarenhe
ter. • 

BH 

Bib-produkterna marknadsförs av I RÅDBERGS I tel 031-173930, 08-143645 
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Moduluppbyggd, prisbillig Basic-dator 
för privat- och industritillämpningar 
•• /-LCD, Micro Computer De
velopment eller Stockholmsfir
man som bl a ligger bakom skri
varen PRIC, lilldatorn Mysak 
och den intelligenta elbugen 
Mickey (beskriven i RT 1978 nr 
5), har nu tagit steget fullt ut och 
presenterar här en utvecklings
bar dator med bl a en Basicin
terpretator som tillbehör. Inter
pretatorn kallas NlBL och är 
framtagen av National Semi don
ductor . Den ryms i en kapsel! Se 
RT1978 nr 9. 

Ett grundsystem kan bestå av 
två kretskort i Europaformat , 
100x 160 mm ; ett processorkort 
och ett minneskort eller Basic
kortet. (Till datorn kommer se
dermera att utvecklas ytterliga
re enheter, som t ex ett anpass
ningskort för kassettanslutning 
för kommunikation med en kas
settspelarbank bestående av tre 
eller fler kassettspelare i 200-
kronorsklassen, ett anpass
ningskort för videosignaler till 
tv:n och diverse olika anpass
ningskretsar enligt kundön ke
mål.) 

Samtliga enheter är busskom
patibia och drivs med +5 V från 
en stabilisator på kortet. 

Intressant periferikrets 
på processorkortet 

Processorkortet innehåller 
förutom själva processorn (lNS 
8080 eller populärt SC/MP II) 
och diverse drivkretsar även en 
dubbel 8-bits in/ut-port , som är 
värd lite extra uppmärksamhet: 
Kretsen heter lNS 8154 och den 
innehåller ett RAM om 128 x8 
och de båda portarna. Kretsens 
interna logik är så utformad , att 
varje enskild bit kan program-

[> Den lilla datorn Mylord är uppbyggd på 
två Europakort vilka rymmer processor, min
ne och Basic-tolkare i ROM. 
[> En komplett dator med tangentbord och 
skrivare kostar ungefär 2 500 kr - ett intres
sant lågprisalternativ på marknaden. 

meras som in- eller utgång , helt i 
stil med gängse bruk , men den 
har ytterligare tre faciliteter som 
veterligen saknas hos anMa lik
nande kretsar: 
~ I många sammanhang kan 
det vara nödvändigt att mani
pulera en av de totalt 16 bitarna 
separat utan att de övriga på
verkas. I normala fall får man 
lösa detta genom att först läsa 
av utporten , göra en logisk 
AN D eller O R för att styra sta
tus hos ifrågavarande bit och 
slutligen en logisk STORE till 
portens adress. Detta tar alltså 
tre instruktioner i anspråk. 

National har i ISN 8145 löst 
det hela på så sätt, att varje bit 
har sin adress inom det adress
område om 256 bytes som kret
sen upptar. Genom en STORE 
till den aktu l1a bitens adress 
kan man antingen ett- eller nöll
ställa biten. Genom att en av ad
ressledningarna bestämmer vil
ken operation som skall utföras, 
spelar det ingen roll vad som 
finns i ackumulatorn. I en in
struktion kan man alltså utföra 

en operation som i andra system 
kostar tre instruktioner, BIT 
SET eller BIT CLEAR, helt en
kelt. 
~ Ovanstående operation löser 
många kommunikations- och 
styrproblem i riktning ut från 
datorn. Motsvarande procedur i 
riktning in till datorn är också 
förenklad på liknande sätt: 

Operationen kallas BIT 
READ och utförs som en 
READ med den aktuella bitens 
adress som argument. Biten 
kommer då att slussas ut till 
databussen som bit 7, varpå 
villkorliga instruktionen kan 
utföras, tex lump if Ne~ative , 
lump if Positive. De ÖVrIga bi
tarna i porten kommer av pro
cessorn att uppfattas som noll , 
vilket även medger villkoren 
lump if Zero och lump if Not 
Zero. BIT READ sparar en in
struktion, eftersom biten inte 
behöver maskas fram. 
~ Portarna kan programmeras 
för antingen s k Basic l/O, där 
de fungerar som in- eller ut-håll
kretsar, för in- eller utportar 
med handskakningssignaler 
samt för in/ut med handskak
ning och tri-state i båda rikt
ningarna. Denna facilitet möj
liggör att kretsen kan arbeta 
som anpassningsenhet mellan 
två tri-stat-bussar exempelvis. 
(Som handskakning fungerar bit 
6 och 7 i port B.) 

Kretsarna på kortet -
så är det uppbyggt 

Fig l. Datorn Mylord med tangentbord och tryckverksenhet (skrivare för 40 
nedslag). 

Från processorn går adress
bitarna AO - A II till systemets 
bussar via buffrar 8097 för att 
systembussarna skall kunna 
belastas med ytterligare enhe
ter. De övriga adressbitarna 
A 12 - A 15 är multiplexade på 
databussen och hämtas därifrån 
till en latch 7475 innan de buff
ras ut. Samtliga adressledningar 
bibehåller därigenom sin tri
state, vilket medger multi pro
cessorkörning. Databussen är 
buffrad i en DP8304, som är en 
8-bitars dubbelriktad bussdriv
krets. 

Slutligen finns på processor-
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kortet en adressavkodare, som 
dels generar öppningssignaler 
till buffrarna då processorn skall 
ut på systembussarna, dels ge
nererar enable-signaler till 8154 
RAM-I/O-kretsen. 

In- och utgångarna från denna 
och de in- och utgångar som 
kommer direkt från processorn 
(Sense B, Serial In , Serial Out, 
Flags 0-2 , Reset) finns tillgäng
liga för busskabel från kortet. 

Funktionen i stort 
för processorkortet 

Före varje cykel genererar 
processorn en signal, NADS, 
vilken inverteras och fungerar 
som klocksignal till 7475, där 
adressbitarna A 12 - A 15 läses 
in. Dessa är kopplade till 
adressavkodaren, i vilken vill
koret är ställt, att om dessa fyra 
adressbitar är l (adress FXXX), 

. skall enablesignaler gå till 8154. 
I an nat fall öppnas adressbutt
ra.rna då processorns READ
strobe eller WRITE-strobe går 
låg . Processorn har även hand
skakningssignaler för DMA (Di
rect Memory Access) m fl . 
Dessa går obuffrade ut!å sys
tern bussarna och kan vi behov 
användas av yttre enheter för att 
styra processorns arbete. 

Totalt 35 bussledningar ingår i 
systemet: Data 0-7 , adress 
0-15, INTerrupt, Read/Write, 
Operlltion Request (OPREQ), 
ADS (atl-resStfobe-), Mm proces
sorn: NENIN, NENOUT, 
NBREQ, NHOLD och CONT 
samt jord och +5 V. 

Användningen av data- och 
adressbussarna är uppenbar, 
liksom OPREQ och R/W . Sig
nalerna från processorn an
vänds om man vill stoppa pro
cessorn, om man vill förlänga 
läs- eller skrivcykeln i samband 
med långsamma periferienheter, 
vid DMA eller liknande. INT är 
en för samtliga enheter gemen
sam interruptledning som är 
kopplad till processorns Sense 
A/mterrupt input. 

Minneskortet har plats 
för 4 k byte 

Minneskortet har plats för 
4 k x 8 minne . Det innehåller 
buffrar från adressbussen och 
till/från databussen, en intern 
adressavkodare samt en kompa
rator för de mest signifikanta 
bitarna i adressen (A 12 -15A). 
Till komparatorns andra sida är 
kopplat en DIP-switch, med vil
ken man bestämmer var någon
stans inom systemets 60. k ad
resseringsområdet kortet avses 
sitta. Man kan även flytta om
kring kortet i adress i 4 k-steg. 

Kortet kan bestyckas med 
RAM (2114) eller PROM (7643) 



AO - All 

Senile &: 
Flags 

(RAM &: I/O) 

Port A Port B 

Priser för enheterna: 

Mylord processor
kort 
Mylord minneskort 

exkl minnen 
m 4 kx 8 RAM 
m4'kx 8 PROM 

Mylord Basic-kort 
kompl 
Mylord moderkort 
Mylord nätaggregat 

450 kr (ber. pre!. pris) 

275 kr (ber. pre!. pris) 
950 kr (ber. pre!. pris) 
850 kr (ber. pre!. pris) 

1775 kr (ber. pre!. pris) 

370 kr (ber. pre!. pris) 

(5 V 3,3 A) 245 kr (ber. pre!. pris) 
(Samtliga priser i stycketal , separata enhe
ter, exkl moms och frakt.) 

Enheterna kan beställas från /LCD, Micro 
Computer Development, Box 50 14, 16305 
Spånga, tel 08/76163 77. 

NIBL Program 

4k x 8 ROM . 

4k. x 8 RAM 

Adre ssavkod 
~----I 

Iat abu s Adressbus AO - All 

Adressbus 
AO - AlS 

Iatabus 
!Xl-D7 

Hand sh ake 

Bygg själv 

~I 

Adressbull 

Fig 3. Blockschema över minneskortet. Med DIP-switchar kall mall 
välja adressomrdde för kortet. 

/: ig 2. Blockschema över 
['roen ,'orkorl,' (. ADS +5V 

OPREQ 

Fig 6. Krelskorlell 
sedda/rån 
komponentsidan. 

Fig 4. Basickortets 
blockschema visas 
här. 

Al2 - A15 

} A13 - A15 
R/W 

AO - All 

ro-I17 

J. iJ..: 5. /l1I\ \ J..fI"liJ:llruliIIlH~" i .\(\'Iord. 

Port A 

RAH/r-O 

Port B 

~k x 8 RAM eller 
PROM 

Databus Adressbus 

Schema över Port Board. 

Enable 

'Jrite 

Adress
avkodare 

Adressbus 

R 'J 

Fig 9. Purlkurtels uppbyggllad. Tulull jilllls det 16 in-/utgångar vars riktningar 
kan programmeras. 
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i valfri kombination. Det som 
bestämmer om ett par RAM el
ler PROM skall sitta i en viss 
position på kortet (och därige
nom i adress) är en strappning 
som utförs individ uellt för varje 
kretspar. (Kretsarna är konfigu
rerade I k x 4, varför det krävs 
två kretsar för att forma I k x 8.) 
Eftersom processorkortet inte 
adresserar. adresser över hex 
FXXX på systembussarna , kan 
minneskort stä llas i " reservlä
ge" genom att det via DIP-swit 
charna ges just adressen hex 
FXXX . De behöver alltså inte 
pluggas ur och ligga lösa. Kortet 
får den adress som är inställd , 
oavsett dess position på bussen . 
Ingen av ledningarna på sys
tembussen belas tas med mer än 
en ingång på minneskortet. 
Kortet är, liksom övriga kort i 
systemet , försett med spän
ningsstabilisator för 5 V. 

Ett minimisystem kan alltså 
bestå av processorkortet och ett 
minneskort, exempelvis be
styckad med 2 k PROM med en 
lämplig monitor och 2 k RAM 
,{ör temporära data och pro
gram. Om monitorn är försedd 
med stackhanterare (vilket un
derlättar behandlingen av di
rekta hopp till subrutiner) , kan 
denna använda processorkor
tets , RA~, varvid stacken alltså 
inte behöver inkräkta på min
neskortets RAM . Tangentbor
det kopplas till I.IO-kret se~ ena 
port (processorkortet) , och den 
utenhet man väljer att använda 
kan kopplas till dess andra port. 
- /-LCD kommer att tillhanda
hålla även monitorprogram. 

Minneskort 
med Basic 

Detta kort är en utveckling av 
minneskortet med vi ssa modi
fieringar. Det är försett med Ba
sic-interpretatorn NIBL i form 
av ett ROM om 4 k x 8 med 
kretsbeteckningen 8295 . Dess
utom innehåller det 4 k RAM , 
buffrar till adress- och databu s
sar samt en adressavkodare för 
den interna adresseringen . 
Detta kort kan inte ges annan 
adress än hex 0000 - I FFF och 
upptar allt så totalt 8 k , d v s 4 k 
för interpretatorn och 4 k för 
RAM . Liksom hos Memory 
Board belastas ingen av bussar
nas ledningar med mer än en in
gång. Databussen är buffrad 
med samma krets som proces
sorkortet (48 mA mot system
bussarna) och kortet är slutligen 
försett med stabili sator för 5 V. 

Anpassningskort 
med RAM/PROM 

Till Mylord finns även ett an
passningskort med bl a perife
rikretsar. Den innehåller plats 
för 3 kx 8 RAM och/eller 
PROM , adressavkodning för 16-
bits adressbuss där kortets po
sition i minnet bestäms aven 
DIP-switch på samma sätt som 
på RAM/PROM Board . Såväl 
den dubbelriktade databussen 
som adressbussen är buffrade. 

Slutligen finns en INS 8154, 
en dubbel åttabits int/utport 
med ett s k "scratch pad" -RA M 

Fig 7. /Je 1I'1I lire/skor/eli i ladall bil
dar en komplett mikroda/or. 

om 128 bytes. Detta ger tillgång 
till totalt 16 bitar in/utkapacitet , 
med vilka man kan kommun
ciera med yttre enheter för styr
ning , mätning , regi strering , sig
nalgenerering etc . Kortets upp
byggnad framgår av fig 9 . 

Monitorprogrammet utvecklat 
speciellt för Mylord 

Till Mylord är utvecklat ett 
program som inhämtar informa
tion i ASCII-kod från ett alfa
numeriskt tangentbord , kopplat 
till port A på processorkortet. 
Som utorgan fungerar 14-ko
lumnersprintern PRI C med 
tryck verk 4506 från Facit . PRI C 

' är då försett med ett program 
som är avpassat till informatio
nen från port B på processor
kortet. 

Programmet är i grunden en 
loader men försett med en hel 
del underlättande funktioner. 

Efter Reset skall den adress 
anges vid vilken man avser att 
börja mata in sitt program och 
resp data. Detta görs genom att 
man trycker på @ , " alfaslang", 
och därefter anger den aktuell a 
adressen i hexadecimalt form at. 
Datorn svarar då med att skri va 
ut kommandot (@ aaaa) och 
därefter åter adressen och de 
data som finns på adressen ifrå
ga . 

Därefter är det bara att börja 
mata in data i hexadecimalt 
format , d v s 0-9 , A-F. Mell an 
varje byte skall ett mellanslag 
ges för att inmatade data skall 
läggas in i minnet. Man kan 
även indela programmet i rader 
med en , två eller tre bytes per 
rad (där varje rad inleds med 
den aktuella adressen till första 
byten i raden) genom att för 
varje ny rad göra en line feed i 
stället för mellanslag. Om man 
gör ett fel i inmatningen före 
mellanslaget (eller line feed), 
matar man i stället omdelbart in 
den rätta kombinationen . Har 
mellanslag eller line feed gjorts, 
får man i stället genom @ adres
sera sig fram till den felaktiga 
byten och där i stället mata in 
den rätta. 

Då programmeringen är av
slutad kan det vara bra att få en 
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listning på programmet. Den 
beställs genom L samt två ad
resser. Den första adressen 
skall vara den varpå program
mets första byte finns lagrad , 
den andra skall motsvara sista 
byten . De två adresserna kan 
åtskiljas med mellanslag eller 
liknande , men det är inte nöd
vändigt. 

Båda adresserna skall vara 
hexadecimala och omfatta hela 
adressen , d v s tillsammans to
talt åtta tecken . Utskriften blir 
formatterad enligt de principer 
processorn läser instruktioner
na , d v s en enbyteinstruktion 
skrivs ut som en byte , en två
bytesinstruktion skrivs som två 
bytes, etc. Varje rad inleds med 
adressen till den första byten på 
raden. 

Om man avser att lägga in 
programmet i PROM kan det 
vara lämpligt med en li sta i an
nat format. Varje PROM inne
håller fyra bitar och byten måste 
delas upp i två nibbles. Därför 
behövs alltså en li sta för ena 
PROM:ets nibbles och en för 
andra PROM:ets nibbles. En 
sådan lista beställ s med kom
mandot P samt en adress enligt 
ovanstående . 

Listan är dubbel och omfattar 
tio nibbles per rad , vilket kan 
vara bra om programmeraren är 
adresserad decimalt. I vänster
kanten räknas lO-talet nibbles 
decimalt och översta raden 
numrerar kolumnerna från 0-9. 
Nibbles läses hexadecimalt våg
rätt från vänster till höger, samt 
radvis uppifrån och ned. Den 
första listan som kommer om
fattar all a höga nibbles, den 
andra omfattar alla låga nibbles . 

Om man vill testa sina pro
gram ger man kommandot G 
tillsammans med en adress . Ad
ressen skall vara den adress där 
programmets första byte står 
minus ett. 

Man kan mata in en sträng 
ASCII-tecken genom att först 
ange den adress strängen skall 
börja vid genom kommandot @ 
samt därefter begära $. Ome
delbart efter $ sker inmatningen 
av tecken . Alla tecken kan ma
tas in utom line feed , som bryter 

Fig H. ,vä/agg regll/e/ligger rid IlIdc/II ,' 
ena gavel. 

inmatningen. Ny rad anges i 
strängen som carriage return . 
Raden efter sista tecknet i 
strängen anger den nya aktuella 
adressen. 

Om man i stället vill ha en 
utskrift aven tidigare inmatad 
sträng ges kommandot S till
sammans med adressen till 
strängens första tecken. 

Mylords monitor 
beräknar hopplängder 

En av de krångligaste proce
durerna vid programmering är 
beräkningen av relativa adres
ser. Mylords monitor tar enkelt 
hand om den saken . Genom att 
efter hopp instruktionen ange 
adressen till den byte som skall 
läsas omedelbart efter hoppet , 
föregått av tecknet' , beräknar 
monitorn den relativa adressen i 
förh ållande till hoppinstruktio
nen och lägger in den i minnet 
efter mellanslag eller line feed. 
Exempel: 

Instruktionen står på adres
serna 084F och 0850. Hoppet 
skall ske till adress 07EC. In
matningen " 90 'EC" ger som re
sultat i minnet " 90 9B". Vid be
räkningen gäller samma sak som 
för processorn . Hoppet få r inte 
vara större än - 128 + 127 bytes 
från instruktionen . 

Ibland kan det vara värdefullt 
att kunna omvandla decimala tal 
till hexadecimala tal . Även den
na beräkning sköter program
met om . Om ett + eller ett - står 
framför det tvåsiffriga talet , be
traktas det som decimalt och 
räknas om före mellanslag eller 
line feed . +25 skrivs alltså in i 
minnet som 19, och -07 (obser
vera att även nollan måste vara 
med) läggs in som F9. 

Ett ASCII-tecken kan läggas 
in som en byte genom att det 
föregås aven stjärna. 

Kommentarer under pro
grammeringen sker med kom
mandot R (remark). För varje 
carriage return sker utskrift av 
den inmatade texten, och ma
skinen är i kommentarmode till 
dess controi @ ges. Därefter 
kan man omedelbart fortsätta 
programmeringen som tidigare . 

• 



Gilan1örstärkare an bygga själv 

Från primitiv klangkropp till 
popålderselektronik - del 18 AvBOKLASSON 

I det här avsnittet av artikelserien kommenterar författaren de praktiska erfarenheter som 
vunnits vid såväl estrad- som studioanvändning av den gitarrförstärkare som beskrevs i 
föregående RT-nummer. 

•• Sedan "projektgruppen" pro
vade förstärkaren har förf och Len
nart Andersson tillsammans och var 
för sig bekantat sig ytterligare med 
den nya gitarrförstärkaren, som för
resten fätt namnet Musician Amp. 

Kontakt-pick up 
går bra 

Som vi tidigare berättat har det 
varit svårt att fä kontakt-pick uper 
för akustiska gitarrer att fungera bra 
tillsammans med vanliga gitarrför
stärkare. Georg Bohlin och Ingemar 
Ohlsson har påtalat att det inte en-

bart beror på högtalarna utan även i 
hög grad på förstärkarens egenska
per. _ 

Förf:s egna och Lennart Anders
sons försök styrker detta. Vi har 
naturligtvis inte ställt samma höga 
krav på återgivning av den klassiska 
gitarrens innersta väsen som Bohlin 
m fl, men vi har lyckats mycket bra 
med Musician Amp. De stora möj
ligheter tonkontrollerna ger för att 
balansera klangen bidrar utan tvivel, 
eftersom vi där ju fick svårigheter 
med konventionella gitarrförstärka
re. Det räcker emellertid inte för att 
förklara hela skillnaden. Vi tror att 
ingångens kapacitiva belastning av 
pick upen vid höga frekvenser har 
stor betydelse, och det har man 
glädje av även vid vanliga gitarrpick 
uper. _ 

En humbucking-pick up kan ty
piskt ligga på 3 kohm vid 1kHz, 
medan impedansen kan rasa upp till 
100 kohm vid 20 kHz. Vi har dock 
med framgång använt såväl en Bar-

cus Berry som Bohlins kontaktpick 
up på nylonsträngad gitarr, stål
strängad Westerngitarr och en i och 
för sig särpräglad välvd orkestergi
tarr. Med den senare (Levin 1940), 
som kraftigt framhäver mellanre
gister och diskant och därför är 
idealisk för akustiskt komp i t ex 
storband, kunde vi med kontaktpick 
up komma upp i ljudtryck som när
mar sig en halvakustisk elgitarrs, in
nan rundgång förstörde nöjet. 

Nu kommer Musician Amp att 
finnas med tonkontroller valda för 
ol ika användningar. För bas har vi 

ledan framgångsrikt använt den men 
den bör även passa för elpiano, el
förstärkta blåsinstrument mm. 

Förstärkaren brumfri 
utan strängjordning 

Någon gång i denna series början 
berättade förf om en egen otäck 
upplevelse om vad som kan hända 
när den elektriska säkerheten inte är 
tillfredsställande. Faktum är, att gi
tarrister fätt svåra skador och till 
och med dödats av elström. 

Den största risken ligger i att man 
på estraden har flera separata an
läggningar, t ex den egna gitarrför
stärkaren och pa-systemet. De 
flesta elgitarrer har förbindelse 
mellan utgångens jord och strängar
na , då detta tar bort brum. Håller 
man då med ena handen i gitarrhal
sen och råkar komma åt t ex ett mik
rofonstativ till pa-anläggningen med 
den andra, kan det gå mycket illa! 
Därför har jag på mina elgitarrer ta
git bort anslutningen mellan jord och 

strängarna och, om det behövs, kla
rar jag brumproblemet genom att 
jorda min gitarrförstärkare ordent
ligt. På många förstärkare behövs 
det emellertid inte. Det kan räcka 
med att vända på nätkontakten . 
Hittills har denna enkla medicin 
fungerat på Musician Amp. 

Annorlunda kontroll 
av distorsionsgraden 

Moderna gitarrförstärkare har en 
volymkontroll i början av förför
stärkaren, vanligen kallad "gain" 
eller "volume" , och en mastervolym 
efter förförstärkaren. Vill man ha 
distorsion , överstyr man steget 
omedelbart efter den första volym
kontrollen genom att dra på gain och 
kompenserar till rätt ljudnivå med 

. mastervolymen . 
Minsta möjliga distorsion fär man 

genom att dra upp mastervolymen 
fullt och reglera ljudnivån med gain-

Den högtalarkombination som mer 
eller mindre blev referens vid vårt 
högtalarprov kom tyvärr inte att visas 
i bild i hela sin prakt. Här är den med 
sina fyra JO" JBL Kl JO-element. 
Skydds- och bärramarna kommer från 
Tommy Jenving AB, Göteborg. 
Observera stöden, som tillåter att lå
dan lutas bakåt. 

Det är ingen billig kombination. 
Den kostar lika mycket som en nor
mal 100 W-gitarr förstärkare med 
högtalare. Men smakar det, så kostar 
det, tyvärr! 

kontrollen. Ofta är detta ganska be
svärligt , då gainkontrollen är myc
ket känslig i början. 

Hos Musician Amp har man inte 
det problemet. Först upptäcker man 
att förstärkaren inte tystnar om man 
drar upp master och drar ner för
stärkningskontrollen (gain) till noll . 
Av olika skäl går nämligen inte gain 
till jord som spänningsdelare be
traktad, men det gör ingenting. 
Förförstärkaren har nämligen så hög 
överstyrningsmarginal att först en 
mycket högt ställd Di Marzio med 
feta strängar kan överst yra den om 
gain står på max . Överstyrning fär 
man först om man trycker in fuzz 
och/eller CMOS-kretsarna (valve 
sound). Man kan således, även om 
man vill ha lägsta möjliga distorsion, 
finreglera valfritt med gain eller 
master. Den senare går att reglera 
ned till noll. 

Den som vill ha "rörsound" med 
låg distorsion rekommenderas att 
börja med att ställa gain och ratten 

för valve sound på noll, trycka in 
knappen för valve sound och reglera 
volymen med masterkontrollen. 
Räcker inte volymen när master är 
fullt pådragen, fortsätter man med 
gain . 

Musician Amp i studio 
och på estrad 

Naturligtvis finns ännu så länge 
endast begränsad erfarenhet av Mu
sician Amp i fält. I inspelningsstu
dion har den varit en gång och an
vändes då tillsammans med gitarr
hornet från RT 1978 nr 2. 

Varken gitarristen eller inspel
ningsteknikerna hade någon svårig
het att hitta rätt "sound" . Gitarris
ten vill för övrigt ha en Musician 
Amp för eget bruk så snart som 
möjligt! 

På estraden tri vs jag bäst med 
stora, potenta gitarrförstärkare, 
men jag hatar att bära dem. Efter
som jag befinner mig långt från den 
kategori som har tillgång till "roa
dies" får jag göra det själv de få 
gånger jag numera spelar offentligt. 
Min lösning är en 50 W Yamaha G 
50/112 som jag fördubblar resurser
na på genom att sätta in en f BL 
K 120 eller, om jag vill ha mera 
"botten", en RCF 12P24 . Då ökar 
naturligtvis vikten något från de ur
spru ngliga 19 kg men inte mycket. 

Därför är det en ganska fantastisk 
upplevelse att bära upp en förstär
kare som endast väger 6,5 kg och 
det lätta plywood-hornet, koppla 
ihop prylarna och sedan avnjuta a lla 
de resurser som en 40-kilos anlägg
ning ger! 

Det kanske rent av är dags att för
söka fä fram mera kompakta och 
lättransporterade förstärkar- och 
högtalaranläggningar för estrad- och 
studiobruk? Atminstone för musi
kerna. Pa-anläggningarna blir ju 
bättre och bättre, så kraven minskar 
på instrumentförstärkarens effekt
resurser. Ä ven om man måste fä ut 
höga ljudtryck ur dessa förstärkare 
och högtalare bör det gå att göra 
något åt storleken . 

En liten projektgrupp har i all an
språkslöshet börjat fundera på mera 
kompakta högtalare , och vi åter
kommer när och om vi har något att 
berätta. • 

Fotnot: Avsnitt 17 i serien avser gi
tarrförstärkarbygget i föregående 
RT-nummer. 
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Från utvecklingssystem 
till dator för Basic, del 13 . 
•• Program som man använder 
ofta kan vara bra att ha lagrade i 
EPROM-kretsar, d v s en typ av 
läsminnen vilka man kan pro
grammera på egen hand och se
dan vid behov radera då pro
graminnehållet behöver ändras. 
EPROM betyder Eraseable 
Programmable Read Only Me
mory. 

En EPROM är ett icke-flyk
tigt minne , d v s datainnehållet 
kvarstår då matningsspänningen 
bortfaller. Det finns ett antal 
olika typer av EPROM med 4k, 
8k, 16k eller 32k bitar och för en 
eller flera matningsspänningar. 
Den för närvarande vanligaste 
och för vårt vidkommande mest 
intressanta är 2708, en EPROM 
med I 024 x 8 bitars minne , d v s 
I kbyte. Denna krets är inne
sluten i en 24 pinnars keramisk 
kåpa med ett genomskinligt lock 
av kvartsglas över själva kri
stallen. Detta lock är till för att 
man skall kunna radera minnet , 

SELfCT ~ ! 
GATE I 

I 
I 

FLOATING J 
GA TE 

vilket sker genom befysning 
med uv-ljus. 

lfig I visas en minnescell som 
huvud~akligen är en fet-tran
sistor med flytande styre. Styret 
är. flyta!1de, eftersom det inte 
har någon elektrisk förbindning. 
Det fungerar därvid som en liten 
kondensator och håller kvar sin 
laddning i cirka 10 (tio) år enligt 
tillverkarna . I en raderad cell är 
kondensatorn urladdad och blir 
uppl l!ddad då cellen program
meras. 

När en EPROM är raderad 
blir alla datautgångar höga ($ 
FF). Radering sker genom att 
uv-ljuset överskrider energi
tröskeln , sefig 2, och kortsluter 
det flytande styret till substra
tet. 

Programmeringsenheten 
En EPROM programmeras 

genom att man för varje adre s 
matar in önskade data på da
tautgångarna (som nu fungerar 

o n A IN 

CHARGE ON 1 
FLOATING GATE 

SOURCE 

Fig 2. Den ilexlen 
omnämnda trös
ke/n mellan O och 
I. 

2708 STORAGE CELL 

P 
SUBSTRATE 

\ 

DRAIN 

_N~ 

Fig J . Minnescellernas uppbyggnad i en EPROM-krels . 

Fig 4. Stiftens anslutningar på EPROM typ 2708. 
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Hur ett EPROM 
fungerar, hur man 
bygger en prom
programmerare och 
hur denna program-
meras hand/ar ~--."'" 

det här 
avsnittet om. 

Av ÅKE HOLM 

som dataingångar) och ger pul
ser på + 26 volt på programme
ringsingången. Denna procedur 
upprepas ett antal gånger bero
ende på typ av EPROM. 

Den programmeringsenhet 
som är framtagen tiU denna 
byggserie är så utförd , att den 
skall klara de vanligaste typerna 
av EP ROM-kretsar. Omkopp
ling mellan olika typer sker ge
nom att bygla mellan olika stift 
på en speciell sockel samt ge
nom att byta programkret . 
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I det grund utförande som här 
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l' 07 

11 01 
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13 04 

skall beskrivas är programmet 
gjort för 2708-kretsar. 

På kretskortet finns även fyra 
socklar för fårdiga EPROM
kretsar, så att dessa kan provas 
efter programmering. Dessa 
socklar kan kopplas för olika 
EPROM-typer och dessutom 
adresseras till valfritt 4k min
nesblock . 

Principschemat för program
meringsenheten återges i fig 3. 
Längst till vänster finns I CI-II , 
vilka handhar avkodning av ad
resser samt in- och utmatning av 
data . le 12 , som är en EPROM 
med programmet för enheten, 
upptar adressområdet $D400 -
D7F7. De två PlA-kretsarna 
I e 17 och I C 18 har adresserna 
$D7F8 - D7FF. lel7 och lel8 
matar adresser och data till den 
EPROM som skall programme
ras. Ena halvan av ICI8 an
vänds för sty rning av program
pulser och chip select-signaler. 

TI-4 är en oscillator vars ut
signal likriktas och stabili seras 
med IC21 till + 26 volt. SI an
vänds för att koppla till och från 
spänningen till test sockeln för 
EPROM-kretsen. Det är nöd
vändigt för att kunna ta ur kret
sen utan att stänga av hela da
torn . Transistorerna T5-11 är 
pulsförstärkare till EPROM
sockeln . 

För avkodning av de fyra 
EPROM-socklarna IC13-16 an
vänds IeI9-20. Med den ena 
halvan av S2 väljer man till vil-
ket 4k-block socklarna skall ad
resseras och med andra halvan 
väljer man vilken eller vilka 
socklar som skall kopplas in 
(enable) . Vill man exempelvis 
ha en krets i sockel I e 14 adres
serad till $7400 ställer man S2- ....... 
AI5 i off-läge och A14, AI3 och ........ 



Fig 3. PrincipschemaJ för programmerinKulllre/ell 
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A 12 i on-läge. S2f ställs också i 
on-läge, så att I C 14 kopplas till 
databussen. De andra adresser
na i blocket $7xxx, näml igen 
$7000-73FF och $7800-7FFF blir 
nu lediga för ex vis RAM-min
ne. 

Montering av kretskortet 
Programmeringsenheten är 

uppbyggd på ett dubbel sidigt 
genom pläterat kretskort av 
samma format som de övriga 
minneskorten i denna byggserie. 
På grund av tidsbri st i samband 
med lämning av manuskript till 
detta RT-nummer hann vi ej få 
fram en bild av kret skortet för 
publicering. Det kommer därför 
att å terges i nästa nummer av 
RT. 

Komponenterna monteras 
enligt komponent-trycket och 
stycklistan. Börja med de 
minsta komponenterna och 
montera testsockeln sist . Denna 
skall inlödas med den lilla spa
ken i viloläge (vinkelrätt mot 
kortet) . 

När kortet är monterat sätter 
man i I C21 (förutom I C8) och 
ansluter spänningarna . Mät 
spänningarna på S I och kon
trollera att dessa stämmer med 
schemat. Justera R8 för +26 
volt på S I. Är detta i sin ord
ning , kan de övriga kretsarna 
sättas på plats (s täng av spän
ningen först). Bygla sockeln 
EPROMtyp (PI ) för 2708 genom 
att förbinda siften med -8- mar
keringar. Nu är det bara att köra 
igång programmering enheten. 

Enkelt handhavande 
Det program som finns i ICI 2 

är gjort för de in- och utrutiner 
som finns i TB U G. Det är också 
anpassat för den bildskärms-

Komponentförteckning: 

47 p.F 16 V el. lyt 
22 p.F 40 V el. lyt 
6800 pF pol. 

terminal som ingår i denna 
byggserie, eftersom vissa text
strängar kommer att återges i 
färg på en färg-tv. Det fu ngerar 
givetvis utmärkt på en vanlig 
terminal också. 

Programmet anropas genom 
att man i TB UG-monitorn gör 
en G 0400. Terminalen svarar 
då: 
*G D400 
Tprog 2708 
Spänning? 

Programmet frågar om S I är 
intryckt , vilket den inte var. Då 
S I trycks in och en raderad EP
ROM sitter i testsockeln kom
mer följande: 
Spänning Till 
Raderad Eprom 
Dump-Verf-Prog-Rad ? _ 

Nu har man fem olika kom
mandon att välja mellan . Med T 
kommer man tillbaka till 
TB UG , med D kan man dumpa 
data från Eprom till RAM , med 
V verifieras att data är lika i Ep
rom och i RAM , med P kan man 
programmera en Eprom och 
med R kan man testa om en Ep
rom är raderad. Svarar man med 
någon annan bokstav, upprepas 
frågan. 

Först vill vi veta om våra EP
ROM-kretsar är raderade . Vi 
stänger av spänningen med S I 
och byter krets. Den nya kret
sen spänns fast i testsockeln och 
S I trycks in. Om denna krets ej 
är raderad får vi följande be
sked: 
Spänning Till 
Ej Raderad Eprom 
Dump-Verf-Prog-Rad ? _ 

Texten Ej Raderad Eprom 
återges i röd färg om en färg-tv 
är ans luten. 

Dumpning innebär att vi flyt
tar hela e ll er en del av innehållet 

IC8 
IC9 
ICI2 
IC17-18 
ICI9 
IC20 
IC21 

7905 
74LSI0 
TPROG I (Eprom) 
MC 6820 el. 6821 
74LSI38 
74LS85 
1723 

i EP ROM-kretsen till en valfri 
del av vårt RAM-minne. När vi 
svarat D, kommer terminalen 
med fö ljande: 
Eprom Start = $ 0000 _ 

Denna adress svarar pro
grammet alltid med första gång
en det anropas. Är vi nöjda med 
den, svarar vi med ett tryck på 
RETURN, i annat fall ger vi ett 
mell anslag och en ny 4-stäUig 
ad ress , t ex: 
Eprom Start = $ 00000236 
Eprom Slut = $ 03FF 

Är slutadressen godtagbar 
svarar vi med en RETURN. 
Programmet svarar då: 
Ram Start = $ 554A _ 

Denna adressangivelse är 
med a ll säkerhet inte den vi ön
skar. Vi knappar därför in den 
rätta och får till svar: 
Ram Start = $ 554A 0020 
Start? J 
OK 
Dump-Verf-Prog-Rad? 

Det fanns tydligen RAM på 
den adressen. Skulle så inte va
rit fallet hade vi fått följande be
sked : 
Start? J 
Ej Ram 
Dump-Verf-Prog-Rad? 

Beskedet Ej Ram återges i 
violett färg och åtfö lj s av ett ils
ket pip i tangentbordets högtala
re . Dessförinnan hade vi svarat 
J (= ja) på frågan om start. Om 
vi svarat N , hade hela dump
ningsprogrammet uteblivit och 
frågan om Dump-Verf-Prog
Rad? återkommit. 

Dataverifiering 
Med kommandot V kan ett 

visst RAM-minne jämföras mot 
innehållet i EPROM -kretsen, 
varvid all a skillnader skrivs ut. 
Adre sval är detsamma som vid 

R13 I k IW 
RI4-16,18, 
19,23, 26-29, 
31-38 4,7 k 
R24 47 ohm 
R25 100 ohm 
R39 150 ohm 

CI-4 
C5,8-9 
C6-7 
CIO 
CII 
C 12-20 
01-12 
013 
014 
ICI , IO 
IC2, II 
IC3-5 
IC6-7 

1500 pF pol. 
100pF 
I p.F 35 V tantal 
IN4148 

J I 
PI-2 

24-pin testsockel (Textool) 
l6-pin IC-plugg 

S I 4-pol. strömbrytare 
S2 8-pol dipswitch 

BZX 79C4V7 el. motsv. 
röd lysdiod 
74LSOO 
74LS30 
MC 6885 el. 6887 
MC 6880 el. 8126 

RI-4 
R5~, 40 
R7 
R8 
R9,12 
RIO,20-22 
RII, 17,30 

48 RADIO & TELEVISION - NR 1 - 1979 

6,8k 1/8W5 % 
33k 
100hm 
10 k trimpot 
24 k 
10 k 
I k 

T1-4 BC 337 
T5-7. 10 BC 548 
T8, II 2N2905 
T9 BC 140 
I kretskort CÄ-6807 
2 kortutdragare 
I skruv ECS 3 x5 

dumpning. Om mi nnesinnehål
len överensstämmer, blir svaret: 
Verif. OK. 
Dump-Verf-Prog-Rad? 

Om det före ligger skillnader 
blir däremot svaret: 
Adr. Ram Eprom 
002086 FE 
0054 7E 00 
Dump-Verf-Prog-Rad? 

Den utskrift vi får visar vilka 
adresser som har olika data 
mellan RAM och EPROM. 

P-kommandot används för det 
egentliga syftet med denna en
het. Vid programmering frågar 
programmet efter: 
Ram Start = $ 543A 1000 
Ram Slut = $ 09AD 13FF 
Eprom Start =$ 0000 
Spänning Till 
Eprom Raderad 
Start? _ 

När vi svarar J kommer be
skedet 
Vänta! 
i gul färg och vi får då vänta i ca 
1'12 minut innan EPROM-kret
sen är färdigprogrammerad. 
Vi får då meddelandet : 
Eprom programmerad 
Dump-Verf-Prog-Rad ? _ 

Skulle vi emellertid ha otur 
och det inte går att programme
ra EPROM-kretsen, får vi be
skedet: 
Eprom kan ej prog. 
Dump-Verf-Prog-Rad ? _ 

Detta meddelande återges 
med röd färg. Att en EPROM ej 
kan programmeras kan bero på 
att den ej var helt raderad eller 
att den kan ha en eller fl era dåli
ga celler. 

I nästa nummer kommer vi 
med en bild på kretskortet till 
program meringsenheten samt 
en byggbeskrivning på en rader
apparat för EPROM-kretsar. • 

I 
6 
9 
5 
2 

mutter 
socklar 14 pin 
socklar 16-pin 
socklar 24-pin 
socklar 4O-pin 

Kompletta satser kan rekvireras 
från Ingenjörsfirma CÅ-Elektronik 
AB, box 2010, 13502 Tyresö, tel 08-
742-3401 , eller från Digitronic, Box 
127, 19401 Upplands Väsby. En 
komplett sats utan ICI3-ICI6 kos
tar I 125 kr inkl moms. 



Pascaldator nyhet 
på västkustDlässa i USA 

• Nyheterna var få på denna "3:rd West Coast Computer Faire" som hölls i oktober i Los Angeles . 
• Några undantag från detta var en dator för Pascal, en konverteringsenhet för morse - ASCII
omvandling, en dator för bilen, rapporterar Jan Nilsson, som var på plats för RT. Han ger här några 

Av JAN NILSSON 

•• Den tredje hobbyda
tormässan i en serie arran
gerad av Jim Warren, The 
3:rd West Coast Computer 
Fair, ägde rum i Los Angeles 
i oktober. Jim Warren har 
bl a gjort sig känd som re
daktör för den mycket upp
skattade hobbydatortidning
en Dr Dobbs Journal. 

Untertecknad konstatera
de vid sitt besök en mindre 
publikanslutning än vid de 
tidigare mässorna. En av or
sakerna kan vara att det har 
varit ganska många utställ
ningar i Los Angeles-om
rådet under en kort tid. En 
annan är att tidigare "West 
Coast Computer" -mäSsor 
har ägt rum i San Francis
co där det finns en mycket 
stor koncentration av halv
ledartillverkare i allmänhet 
och mikrodatorer i synnerhet. 

Till Los Angeles-mässan 
kom 9 500 betalande perso
ner , vilket ligger klart under 
tidigare siffror som låg på ca 
13000 besökare. (Detta gäl
ler alltså betalande; förf såg 
dock hur besökare som när 
de gick ut sålde sin bricka till 
ett reducerat pris utanför 
mässornrådet; så i verklig
heten var nog besökssiffran 
högre) . Kanske var inträdes
priset en smula högt, sju 
dollars, men det innefattade 
även tillträde till en mängd 
intressanta föredrag. Ett av 
de mera udda ämnena var 
datorn som redskap för 
brottslingar. En timme efter 
det att föredraget hade hållits 
spreds nyheten om att någon 
lyckats överföra tio miljoner 
dollars till sitt eget konto. 
Tala om aktuella ämnen! 

korta glimtar från mässan. 

Gott om utställare 
men få nyheter 

Utställare fanns det gott 
om, men däremot var det 
tunnsått med nyheter av vikt 
mot vad som presenterats 
vid tidigare mässor. 

Bland besökarna fanns 
Carl Belmers som ger ut 
datortidningen Byte. Han be
rättade att tidningen planerar 
utgivning aven lp-skiva med 
datormusik och sång (det 
låter förskräckande ; red:s 
anm) och att han kommer att 
starta ytterligare en dator
tidning som skall rikta sig till 
nybörjare och icke tekniker. 
Utgivningen beräknas starta 
någon gång under våren. 

Western Digital 
gör dator rör Pascal 

En av de få nyheter som 
verkligen är värd att nämna 
är en dator från Western Di
gital , som enbart är avsedd 
för pascal. Denna stora 
halvledartillverkare har allt
så gett sig in i ett nytt verk
samhetsområde. (Flera 
halvledartillverkare planerar 
att gå in på persondatorsi
dan .) Pascaldatorn levereras 
med anpassning för flexskiva 
och den har 32 k byte; minne . 
Maskinen arbetar med 16 
bitars ordlängd och den ver
kar vara mycket genom
tänkt. En av männen bakom 
projektet är John French 
som tidigare startade Alfa 
Micro. Den firman tillverkar 
förresten en l6-bitars dator 
för S-JOO-bussen . 

Mångsidig dator 
övervakar bilen 

Bilelektroniktillbehör ba
serade på mikrodatorer bör-

jar nu komma. På mässan vi
sades en liten bildator som 
med utgångspunkt i signaler
na från fem givare berättar 
om den aktuella bränsleför
brukningen, hur långt det är 
kvar på resan, beräknad an
komsttid, inner- och ytter
temperatur m m. Den har 
även en "cruise control" , 
som håller hastigheten kon
stant på det värde man har 
ställt in, till dess att man rör 
gas eller broms. 

En nyhet för radioamatö
rerna är en telegrafkonverter 
som omvandlar" morse till 
ASCII eller Baudot eller vice 
versa. 

Bokfloran på det här om
rådet fortsätter att öka och 
här finns både bra och dåligt. 
En känd skrift är Dr Dobbs 
Journal som finns att få i in
bundna årgångar. Peoples 
Computer Company, som är 
ett icke affärsdrivande före
tag , kommer nu att ge ut vo
lymerna II och eventuellt III. 

Något som många bok
och tidningsutgivare har 
börjat ägna sig åt är att sälja 
färdiga program på kassetter 
för datorer av typen PET, 
TRS-80, Sorcerer, Apple, 
m fl... - Det förefaller som om 
den försäljningen är ganska 
omfattande. 

Världens mest 
sålda dator 

Radio Shack TRS-80 måste 
vara världens mest sålda 
dator. Produktionen lär vara 
uppe i tio tusen per månad! 
Designen är relativt påver, 
men man har vunnit fram
gångar tack vare en effektiv 
marknadsföring. Firmans 

tlexskiveanpassare använder 
kretsen FD 1771 från Wes
tern Digital. Det är i och för 
sig en mycket bra krets, men 
i dess manual avråds man på 
det bestämdaste att använda 
den s k "data recovery" -de
len, vilket Radio Shack har 
nonchalerat. Om man gör så, 
måste hastighets variationer
na hållas inom ±2 %, något 
som är mycket svårt. Därför 
kan man t ex inte använda 
Shugart SA-400 flexskive
drivare . 

Den enda enhet i rimlig 
prisklass som klarar det, till
verkas av Micropolis. Bola
get fick en order om 1 000 
enheter i Europa på driven
heter. Radio Shack i USA 
bad även om offert, men 
Micropolis ansåg sig inte 
kunna leverera så mycket av 
sin produktion till en enda 
köpare . 

Anställningserbjudanden 
direkt från en monter 

På dessa mässor före
kommer värvning av arbets
kraft i ganska stor omfatt
ning . Digital Equipment t ex , 
hade en monter enbart för 
detta ändamål! Tillgången på 
arbeten inom dataindustrin 
är mycket god, vilket även 
gör att lönerna skjuter i höj
den. 

Ett resultat av mässan var 
att man bildade en intresse
förening för mikrodatorin
du strin med uppgift att stan
dardisera anpassning, speci
fikationer m m. Sett från 
handlar- och konsumentsyn
punkt är det ett verkligt steg 
framåt om föreningen nu kan 
uträtta något konkret. • 
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Några distorsionsformer 
i operationsförstärkare: 
8 vanliga opamp granskade 

Tidigare har RT återgivit studier där synpunkter på hör
barhetsgraden av olika former av förvrängning hos ton
frekvensförstärkareframförts (Olsson, Finnberg mjl). 
Konklusionerna har genomgående varit, att de "nya" 
distorsionsformerna i sig inte innebar någon kvalitativt 
belastande faktor vid uppmätning och kvantifiering. 

Föreliggande undersökning, som grundar sig på rön av 
Otala, lung, Stephen och Todd mjl, indikerar däremot att 
det finns ett säkerställbart samband mellan mätdata och 
subjektiva hörselintryck. 

Vi har valt åtta vanligt förekommande operationsför
stärkare som undersökningsobjekt. Flertalet mätningar är 
gjorda i RT-labb. 

•• Operationsförstärkaren med 
sina speciella egenskaper var från 
början avsedd att användas som ak
tivt byggelement i olika analogisys
tem. Bruket av operationsförstärka
re har på senare år emellertid även 
kommit att omfatta rena tonfre
kvenstillämpningar. Detta gäller för 
ljudutrustning avsedd för såväl 
professionella applikationer som för 
amatör- och hobby bruk. 

Parallellt med den tilltagande an
vändningen av operationsförstärka
re i lågfrekvenssammanhang har 
röster höjts som hävdar att en del 
typer av operationsförstärkare låter 
bättre än andra. Genom dagens till
gång till avancerad analysutrustning 
för tonfrekvensmätningar har det 
också varit möjligt att bestämma 
storleken av ett flertal tidigare 
okända distorsionsformer. Den här 
artikeln syftar till att med hjälp av 
modern analysutrustning kvalitativt 
bestämma egenskaperna hos åtta i 
tonfrekvenssammanhang vanligen 

använda operationsförstärkare. Den 
kvalitativa bestämmningen omfattar 
såväl rena mätresultat som korrele
rerande lyssningsintryck . 

Testobjekten 
De åtta studerade operations

förstärkarna är valda med stigande 
värde på spänningsderivata och ef
fektbandbredd . Totalt omspänner 
testgruppen intervallet 0,5-70 V/ILS, 
d v s en faktor I: 140. Effektband
bredden ligger mellan 15 kHz och 
1,5 MHz. Råförstärkningen är i 
samtliga fall typiskt inom intervallet 
100-106 dB . 

Förutom olika värde på spän
ningsderivata omspänner de valda 
åtta testobjekten tre olika krets typer 
- bipolära, bi Fet och biMos . Dess
utom är såväl lokalt som icke lokalt 
mot kopplade operationsförstärkare 
representerade . Slutligen finns 
medtagen en operationsförstärkare 
avsedd speciellt för audiobruk. 
• Den långsammaste operations-
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förstärkaren representerad i testet 
är ML 74IC , en ofta förekommande 
krets i olika typer av enklare tonfre
kvensutrustmng. Spänningsderiva
tan är typiskt 0,5 V/ILS och effekt
bandbredden uppgår till knappt 15 
kHz. ML741C har intern frekvens
kompensering och typiskt 106 dB 
råförstärkning. 
• MCI436 är en operationsförstär
kare avsedd för höga matningsspän
ningar (max ±40 V) . I föreliggande 
test har dock enhetligt använts 15 
volt bipolär matning. Spänningsde
rivatan är 2 V/p.S och effektband
bredden ligger på ca 23 KHz. Internt 
är MCI436 utrustad med lokal mot
koppling och s k- dynamisk last för 
hög råförstärkning I första differen
tialsteget. Råförstärkningen är 106 
dB typiskt och kretsen har intern 
frekvenskompensering . 
• En kombination av MOSFET 
och bipolära transistorer känne
tecknar operationsförstärkaren CA 
3/40S . Två klass A-förstärkarsteg 
svarar för spänningsförstärkningen 
medan strömförstärkningen på ut
gångssidan erhålles i ett klass AB
steg. Det första förstärkarsteget har 
20 dB förstärknin~ och är uppbyggt 
med PMOS-translstorer av fåltef
fekttyp . Den huvudsakliga förstärk
ningen fås i det andra differential
steget. Typisk förstärkning är 80 
dB. Detta steg är bestyckat med 
vanliga bipolära transistorer i kas
kodkoppling. Utgångssidan är av 
bredbandstyp. Totalt har CA3140 
en spänningsderivata på 9 Vlp.S och 
150 kHz effektbandbredd . Kretsen 
är internt frekvenskompen serad . 
• MC/74/S är en "uppsnabbad" 
version av den tidigare presenterade 
ML74IC. Spänningsderivatan för 
MCI741S är 10 V/,...S och effekt
bandbredden omknng 200 KHz. 
Råfcirstärkningen är typiskt 106 dB . 
I likhet med ML741C saknar 

- , 

MCI741S lokal motkoppling men är 
däremot internt frekvenskompense
rad. 
• LF 356 är en operationsförstär
kare med sk JFET, dv s har en 
blandning av vanliga bipolära - och 
fålteffekttransistorer. Kretstekniskt 
är operationsförstärkaren utrustad 
med två differentialsteg och ett ut
gångssteg. Ingängssteget ä~ helt 
uppbyggt med JFET-translstorer 
medan det andra lokalt mot kopplade 
differentialsteget består av vanliga 
bipolära transistorer. Den totala 
råförstärkningen är typiskt 106 dB . 
Spänningsderivatan är 12 V/ILS och 
effektbandbredden uppgår till ca 200 
kHz. Kretsen är internt frekvens
kompenserad . 
• TDA /034 är en specialdesignad 
operationsförstärkare för använd
mng i olika kategorier krävande 
tonfrekvenstillämpningar. Kretsen 
är genomgående realiserad med bi
polära transistorer. Totalt har man 
fyra differentialsteg och ett utgångs
steg. Det senare förmår driva 10 
Vr s vid 6 ohms belastning. 

fokal motkoppling förekommer 
bitvis i TOA 1034. Pga de många 
differentialstegen är dock råför
stärkningen typiskt 100 dB . Spän
ningsdenvatan uppgår till 13 V/p.S 
och effektbandbredden ligger på 200 
kHz. Kretsen är internt frekvens
kompenserad för förstärkning över
stigande tre ggr. 
• TCA 680 är beteckningen på en 
bredbandig bipolärt uppbyggd ope
rationsförstärkare med 320 kHz ef
fektbandbredd. Kretstekniskt kan 
TCA 680 indelas i två ingångssteg 
och ett utgångssteg. Ingångsstegen 
är lokalt motkopplade. 

Den totala råförstärkningen ligger 
typiskt på 100 dB och spänningsde
nvatan är 20 V/ILS. Kretsen är in
ternt frekvenskompenserad . 
• Den snabbaste av de testade ope
rationsförstärkarna är LM 2/8 med 
typiskt 70 V/ILS spänningsderivata. 
Effektbandbredden är hela 1,5 MHz 
och råfcirstärkningen typiskt 106 dB. 

I signal vägarna används enbart 
bipolära transistorer. De två spän
ningsförstärkande stegen är lokalt 
mot kopplade och utrustade med dy
namisk last för uppnående av hög 
förstärkning. Kretsen är internt fre
kvenskompenserad . 
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Vem har sagt att du inte ha ~~ § 
råd med en moving-coi1-pick1~§I ? 

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

Bra? Ja. Dyr? Inte nu längre. 

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

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

En moving-coil-pickup du har råd med. 

c 
Z .....,r 
(j) » 
O;;~ :::O 
-< (J) 

-i 
:::o 

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

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

Moving-coil-pickupen du har råd med. 

ortofon 
accuracy in sound 

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

Jag vill veta mer om Ortofons nya moving-coil-
I pickup MClO. Sänd broschyr. 

I Namn --------------------------

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

I Postadress RT l 79 

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



JAG VILL VETA MER OM HARMAN/KARDON. 

Nrunn ________________________________________________ _ 

Adress ___________________________________________________________ _ 

Postnr ___________________ Ort - -----------------------------------------------"-'----'-'-'-"---::7"--1 

SEPTON ELECfRONIC AB, BOX 4048, 42 1 04 V. FRÖLUNDA. TEL 031-299400. 

-
-- ~~~~------------------~/--~-- / 
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~Skiv-tvätt-maskin 

med dubbelverkan! 
Här kommer en glad nyhet för 
alla skivsamlare. En vettig ren· 
göringsutrustning, som tvättar 
skivspåren ordentligt rena. 
PLA TTOFIX skivrenjlörare 
består av ett vätsketrajl i 
vilket skivan tvättas pa båda 
sidor med ett koncentrat som 
är speciellt framställt för 
skivor. Det löser upp smutsen 
djupt nere i skivans spår och 
ger samtidigt ett antistatiskt 
skydd. Efter lufttorkning är 
skivans ursprungliga klang 
helt återställd. 
Enkelt, effektivt, ekonomiskt! 
IKolla hos Din radiohandlare. 

Cirka-pris 

98: 
i fackhandeln 

BJ A-PRODUKTER AB 
80\4090 - 38104 K"LM"R - Telefnn0480·\I6J4 

Informatlonstjanst 25 

deltron 
aktuellt ..... 

U4317 
Avancerad mul timeter med elektronisk automatsäkring. för 
mätning av resistans. ström och spänn ing i lik- och växel
strömskretsar samt transm issionsnivå. In strumentet är spänn
bandsupphängt. Levereras komplett med testsladdar och 
serviceväska . 

Tekniska data 
Mätområden : DC 50\1Ä-5A, AC 25O\1Ä-5A , DC 100mV-1 KV, AC 0,5V-1 KV 
Resistans : 0,5Q-300KQ 

Känslighet: DC 20.000Q/V, AC 4.000Q/V 
Noggrannhet: DC 1,5% , AC 2,5% 

Pris 228:- exkl. moms, 275:- inkl. moms. 

SVENSKA DELTRON AB 

InformatlOnS1JanSl 26 
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Annonsörsregister för 
Radio & Television 
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Ampex 
ACC Electronics 
Beckman Innovation 
BJ A-Produkter 
Bose Scandinavia 
Deltron 
Electrobygg 
Elektroniktjänst 
Elfa 
HiFi Kit 
Hitachi 
Intersonic 
Jenving, Tommy 
Josty Kit 
Jörgensen Musik 
ljudex 
ljudia 
MaTer Import 
Microtexal 
Philips/Servex 
Rydin Elektroakustik 
Rådbergs 
Scandia Metric 
Schlumberger Heathkit 
Septon 
Tektronix 
Tele-Radio 
Tonola Grammofon 
3M Sv. AB 
U66 Elektronik 
Wernor Elektronik 
Westenco 
Xelex 
Älvsjö Sydimport 

5 
64 
23 
74 
65 
74 
66 
69 
76 
73 
17 
73 
69 
21 
68 
67 
63 
67 
74 
11 

2,29 
41 
68 
68 
75 
67 
74 
24 
35 
61 
66 
73 
59 
24 

RADIOSTYRNING 
av 

Industriportar - Dörrar 
Grindar - Bommar 

Vinschar etc. 
Chambron System S-100 

Radiostyrda Garage
portöppnare 

för Villagarage 
CHAMBRON-ELECTROllFT 
För närmare upplysningar 

kontakta : 

TELE-RADIO 
Box 81 45300 - lysekil 
Tel.: 0523/10734 - 11944 

Info rmatlonstjanst 27 

IKEJIRI __ ~ 
TAPE 
HEADS 
Introduktionserbjudande! pä 
4-spärs rec./pb.·tonhuvud. Extra 
hard permalloy core. Standard
fäste, passar de flesta bilstereo, 
kass. spelare och tapedeck pä 
marknaden. Be om tekn. data. 
Testpris: 48:- NKr inkl. moms. 
10 st å 42:- NKr inkl. moms. 
Engros & detaljförsäljn ing: 

MICROTEXAL SERVICE 
Box 360, N-1371 Asker, Norge. 
Tel. 02/79 72 12, 78 32 86. 

InformatlonSljanSl 28 

Prenumerationstjänst 
Postadress : Box 3263, 
10365 Stockh olm 3 
Telefon : 340790 
Postg irokonto: 889500-5 
Prenumerationspris: 
Helår 12 nr 95 :95 
(OBS! det nya priset gäller 
inkl den nya momsen 
17,1 %) 

Prenumerationer kan beställas 
direkt t ill Prenumerati onstiänst, Box 3263, 
103 65 Stockholm 3. i Sverige på närmaste 
postanstalt med postens tidningsinbetal 
ningskort postgirokonto 889500-5. 

Definitiv adressändring. som måste vara 
förlaget tillhanda senast 3 veckor innan den 
skall träda i kraft, görs skriftligt antingen på 
av förlaget utsänd blankett eller postens 
adressändringsblankett 2050.03. (Adress
ändringsavgift 1 :50.) 

Nuvarande adress anges genom att ad
resslappen på senast mottagna tidning el
ler dess omslag klistras på adressänd
ringsblanketten . 

Adressändring på utländskt postabon
nemang verkställes på posten i respektive 
land. 

Äldre lösnummer kan rekvireras genom 
Pressbyrån eller direkt från Ahl an & Aker
lunds Förlags AB, Torsgatan 21 , 10544 
Stockholm, tel 34 90 00 - Lösnummerexpe
ditionen. Som regel finns dock endast ett 
halvt år gamla tidningar att tillgå. 

Bifoga inga pengar; tidningen sänds mot 
postförskott. Redaktionen kan inte effektu
era beställningar på kopior av artiklar ur 
äldre nr. Vissa bibliotek har inbundna år
gångar och kan ibland stå till tjänst med 
kopior. 

ADVERTISING REPRESENTATIVES 
Belgium 
Publicitas Media, Vlem inckveld 44, B-200 
Antwerpen, Telephone 03/ 335461 , Telex 
33795 
France 
R.I.P.S.A. 26, avenue Victor-Hugo, 7511 Pa
ris 16. Telephone 01172773 04, Telex 61067 
Denmark 
Civi lekonom Bent S Wissing . International 
Marketing Service, Kronprinsensgade 1, 
DK-1114 Köpenhamn. Tel 01 / 115255 
Gormany 
Publicitas GmbH, 2 Hamburg 39. Bebelallee 
149, Tel 040/ 511 00 31 -35, Telex 0215276 
Holland 
Publicitas, 38, Plantage M iddenlaan, Am
sterdam 1004, Telephone 020/ 232071, Te
lex 11656 
Italy 
Etas Kompass, Riviste Estere, Via Manteg
na 6. 20154 Milano, Telephone 021347051 . 
Telex 33151 
Switzerland 
Mosse-Annoncen AG, GH-8023 ZGrich, 
Limmatquai 94, Telephone 01 / 473400, 
Telex 55235 
United Kingdom 
Frank L Grane Ltd, 16-17 Bride Lane, Lon
don EG4Y 8EB, Telephone 01 / 353-1000, 
Telex 21489 

Principscheman 
Principscheman i RT är ritade enligt följan
de riktlinjer: 

Komponentnumren korresponderar mot 
motsvarande nummer i ev stycklistor. 

Beträffande komponentvärdena i sche
mana gäller att för motstånd utelämnas 
ohm-tecknet, och för kondensatorer ute
lämnas F. 

S6ledes är 100 = 100 ohm, 100 k = 100 
kohm, 2 M = 2 Mohm, 30 p = 30 pF, 30 n = 
30 nF (1 n = 1000 pi . 3 u = 3 ut osv. Alla 
motstånd 0,5 W. alla kondensatorer 250 V 
provsp om ej annat anges i styckl ista . 

Alla förfrågningar som avser i RT publi
cerat material - artiklar, produktöversikter 
m m samt byggbeskrivningar scheman och 
komponenter liksom kretsar - resp all
männa frågor skall göras skriftligen till red. 
Telefonförfrågningar kan i allmänhet inte 
besvaras p g a tidsbrist. För alla upplys· 
ningar om äldre RT-nr :s innehåll hänvisas 
till bibliotekens inbundna årg med årsre
gister. 



JOSTI BYGGSATSER 
Vi har samtliga Josti Electronics Byggsatser ca 7S0st. 

"Rlnnande lJus" 
Ny ljusorgel med ljus som "vandrar" antingen 
i takt med musiken eller egen inbyggd 
generator. 4 utgångar på max «>O Watt/st. 
Byggsats AT 868 Rinnande Ljus 245:-

IAC-STORÄTAREN!!! 
Nu finns Philips berömda IAC som byggsats att montera i bil el. 
vanlig FM-radio tör att eliminera störn ingar. 
Drivsp. 12 volt 20 mA. 
Byggsats FM 680 ca 79:-

SLAVBlIXT· 
En enhet som styr extra blixtaggregat så att det 
går samtidigt med huvudblixten på kameran. 
Drivsp. 9 volt DC fördröjn .tid ca 20 nanosek. 
Byggsats A T 636 42: 30 

JOSTI ElECTRON ICs " GENERALKATALOG " 
pa ca. 400 sidor innehåller beskrivn ingar. bilder och data 
på inte m indre än 2 125 ol ika elekt ron iska pryl ar. bl. a. 
byggsatser. högtalare och ,deln ingsfilter med samma n
kopplingsexempel . ha lvledare . data - & ekviva lentii star -
och mycket. mycket mer !! Flerfärgstryck. 12 :- plus porto 

DIAGRAMMAPP - på SVENS KA - med diagram. kopplingsschema. kom-
ponentförteckning. byggvägledning samt utförlig bruksanvisning t ill JOSTI 
byggsatse r. 
Varje konstruktion är lättfattligt uppbyggd så man behöver inte vara " elektro
nikgeni " för att ha glädje av denna bok. Jättefint bildmateriai! 
Varunr 1000 500 sidor 35.-

-------------------------------------------
Till 
ELECTRO-BYGG • JOSTI ELECTRONIC 
Box 1107, 251 '02 Helsingborg 

Namn 

Adress 

Postadress . 

Ev. Kundnr 

Obs Glom el fylla , namn o. adress' RT l 

D Sänd mig "GENEAALKATALOG" pris ' 17 i- i förskott el. 18 i- mot 
postförskott. linkl.fraktl 
D Sänd mig DIAGRAMMAPP. varunur. 1000 mot postförskott. frakt 
tillkommer. 
D Sänd mig .......... .. ...... ...... ........ .. .......... .. ........ .. .... .. mot postförskott 

ALLA PRISER INKL MOMS. leveranser över 600 . - fraktfritt . 
Förslcottsbetalning kan ske genom insättning på vårt postgiro 298! 77-7 . IIer bankgiro 162-
8098 eller genom check utställd på oss. 08S! 12 : - frakt vid förskollsbelalnong. 
Vill Du veta mer sil ring eller skriv till oss - telefon ().C2-13 33 73. Atlärsadress KarllQ8tan 
9. Där träffas vi mellan 9.30 och 17.30. på lördagar till 13.00. ORDERMOTIAGNING 
DYGNET RUNT 

Acoustic 160 
160 liter 160 W 
Acoustic - högtalarbyggsatser be
står av färdigmonterade lådor, val
nötsfanerade eller i svartbetsad ek. 
Med byggsatserna följer allt som be
hövs för att få ett par helt färdiga 
högta lare i samma finish som ett par 
fabriksbyggda men till ett mer tillta
lande pris. 

ACOUSTIC 
CELESTlON 
CORAL 
OS 
ELECTRO
VOICE 
GAMMA 
GOOOMAN 
ISOPHON 
JBL 
KEF 
PEERLESS 
PHILIPS 
RCF 
SEAS 
SINUS 

HOGTALAR
ELEMENT 
FILTER 
TRA'SATSER 
70180 HORN 
SPOLAR 
KONDENSA
TORER 
PICK UPER 
TYG 
SKUMFRONTER 
M.M 

Demonstration och butiksförsäljning : 

öppet : månd.- fred. 11 - 18, lörd. 11 - 14 

siND-MIG-GRATIS-KATALOG-~79----~ 
Namn ...... .. ... .. ..... ............ ... ......... ... .... . 

Adress .......... ........ ...... ..... ...... ·.· ·· ·· ······ . 
RT 1 79 

Postnr .. ....... ... Ort ... ....... .... ... ...... ........ . 

Informatlonst .! 
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radio & 
televiSion 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

. . _._._. _. _._ ._ ._._._._._ ._._._ ._._._._ ..... 

radio & 
television 
Box 3 263 
103 6 5 STOCKHOLM 

----._--- - ---- ----- - -- -- ---- ---- --------
.rs:::l 
~ 

Informationstjänsten 
radio & 
television 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

72 RADIO & TELEVISION - NR 1 - 1979 

NYHETER 
\Iodulkontakter 
för varje anslutning 

Med Sie mens nya modul-kontakter kan 
;lpplikationer göras på ett kostnads- och ut
rymmesbesparande sätt inom elektronikens 
alla områden, t ex för uppbyggnad av mo
derkort med 2,54 mm raster. 

Konta ktfamiljen består till tillfallet av tre 
grundtyper ; en- till treradiga stiftuttag med 
raka eller vinklade lödanslutningsstift och 
fö r max 81 poler. Hylskontakter för löd
.::lIer crimputförande samt lösa kontakthus 
levereras i en- till trerad igt utförande och 
upp till max 81 poler. Efter montering skjuts 
hylskontakterna in i kontakthuset och läses 
fast. Dessutom förbereds hylskontakter för 
liggande montage . 

Hylskontakterna leve reras på rullar , vil
ket innebär att man slipper lösa kontakter. 

Svensk representant: Siemens AB , tel 08/ 
241700. 

Bredbandig nivåmeter 
för effektivvärde 

Den bredbandiga ni vämetern REB-56 
från Wandel & Goltermann mäter effektiv
värdet av spänningar inom området -55 till 
+ Il dBm oberoende av ingångssignalens 
kurvform. Frekvensomrädet ligger inom 6 
kHz till 100 MHz. 

Den äkta effektivvärdesmätningen reali
,eras genom den termi ska principen. 

Mätvärdet visas på en stor linjär skala 
'!raderad från -15 till + l dB. Mät
värdesomkopplaren verkar i 10 dB -steg. In
gången är anpassad för 75 o hm. Instru
mentet har inbyggd kalibreringskälla. 

Svensk representant: Wandel & Golt
Illan n AB. 



Billigt! Manus till "allt möjligt - begagnat" 

Nr 2 3 4 
Vtg dag 24/1 28/2 28/3 
Manusdag 7/12 16/1 13/2 

Skriv din annons här! 

D E T- G ~ ~ I N 314-

radio & televisions radannonser 

5 6/7 8 9 10 
2/5 30/5 25/7 22/8 26/9 

14/3 12/4 11/6 10/7 14/8 

T E C K E N PÅ RA ID 

11 12 
24/10 28/11 
11/9 11/10 

EN 

~amn: . . .. ...... .... . .. .. .. ... ..... . Tel: ......... .. .... . . 

Adress: ............................. Postadress : 

Det kostar bara 15:- per 
rad att annonsera under 
"allt möjligt - begagnat" -
Radio & Televisions 
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 an
nonsen kostar. Annonsen 
får inte vara längre än 10 
rader. Lägsta pns 45:- (3 
rader). Har du något be
gagnat att sälja eller vill du 
köpa nå~ot eller kanske 
byta - da skall du prova OBS! Endast fö rskottsbetalning med check eller per postgiro!! 

"allt möjligt - begagnat" ! D Pg 2344-0 (Märk talongen med "RT-radannons") D Check bifogas --------------- . _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. - ."-. -. _. _. _. _. _. _. 

Prenumerera på 
radio & 
television 
så får du den 
direkt hem i 
brevlådan! 

Inte dumt. 

PRENUMERATION 

J a. jag prenumererar på RADIO & TELEVISION 
ett a r fr amåt och får 12 nr (11 utgåvor) för kronor 
99:85 J ag betalar senare när in betalningskortet 

kommer. 

VAR GOD 07 207 392 
TEXTA TYDLIGT! 
Efternamn Fornamn 

c/o 

Gata. postlada. box etc 

Postn ummer l Adressposta nstalt --------------r-.. _. _. _. _. _. ---_. _. -. _. _. -. _. _. _. _. _. _. _.-
Vill du 
veta mera? 
radio & television hjälper dig gär
na med ytterligare uppl ysningar 
om de produkter som annonseras i 
tidningen. Ringa in numren på de 
annonser som du vill veta mer om. 
Varje annons är ju forsedd 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 

kupongl'll inum () ma nadl'r. 

J ag vill veta mer om de här inringade annonserna! 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 IR 19 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3& 
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 III 112 11 3 114 

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 !30 131 132 133 
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 

Företag 

Namn I clo 

Gata. post låda. box . etc 

Postnummer I Postadress 

Land I RTI 791 01 
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OBS! Från och med nr 2 ändrar ni namn på "allt möjligt" till "ALLT MÖJLIGT - BEGAGNAT". 

"ALLT MÖJLIGT - BEGAGNAT" är till tör Dig som vill sälja, köpa eller byta något begagnat. 

Priset är oförändrat 15:- per rad. Lägsta pris 45:- (3 rader). Annonsen får inte vara längre 
än 1 O rader. De radannonser som handlar om annat än begagnat och som anlänt till 

Radio & Televisions annonsavdelning före den 31/12 1978, kommer att införas under den gamla 

Stereo III förstärkare, skivsp, 
högt, kassettd, receiv av . mark
nadens led fabr till vrakpriser. 
Ex: Kenwood, JVC, Revox, Ya
maha, Technics, Sony, JBL, Lux
man, Pioneer, Nakamichi, AR, 
H-K, TillfälIei Restparti av Sonab 
högtalare: OA14, OA12, ODll 
i svartlack och valnöt. 
Ljudorama, tel 08/52 75 70 
efter kl 18.00. 

PRIS-CHOCK PA IC, SOCKLAR 
mm. 555 2:60, 565 8:-, 723N 
4:-, 723H 5:- , 741 2:15, FND-
507 9:-, TEXAS socklar 8pin 
1 :40, 14pin 1 :65, 16pin 1 :85, 
24pin 3:75, 40pin 5:50, TIL, -
LS, CMOS Toroider 2 x 28V 
500W 225:- >2 195:-. 
ELlNGE, VINTERG 27 
90254 UMEA 

BYGGSATSER till rundstrålande 
högtalare likn OA 5-2 samt 
exp horn. 
Bällsta Träindustri AB 
Karlsbodavägen 12, Bromma 
Telefon 08-291616. 

TÄNDSYSTEM med optisk gi
vare. 2 års gar. 360:- . KOM
RADIO 5W 23 kanal 1 års gar. 
425:- . 
SCAN-ELECTRO 
Telefon 0521 -21639. 

VI STJÄL INTE! 
- vi gör bara vansinniga kal
kyler, och säljer duktigtl Väl
kommen du också. Prislista mot 
svarsporto. 

Sound Center, Box 20018, 
20074 Malmö * WE WILL NOT BE 

UNDERSOLDI * 
DJUNGELUUD fortsätter låg
prislinjen : ADC XLM mk 3 340:
etc. Dessutom succen Nisco NK 
450 en 30W högtalarbyggs. inkl 
låda 425:-/par. Allt inkl frakt och 
garanti : Tel 08-594892. 
Box 334, 121 03 Johanneshov. 

ELEKTRONIK-SURPLUS 
Tulegatan 37, STOCKHOLM. 
Transf. reläer, högtalare, moto
rer, instrument, m. m. m. m. 
Opettider vard 17-20. 
Lördagar 10-14. 

Revox A77HS el modifierad 
3900:- förförst Sentec SE77 
375:-, Sennheisermik MD421 U 
750:- fabrnya AKG D190ES 
475:-. Tel 08/607035, 632832. 

I rubriken "allt möjligt", sista gången i nr 3. -

Nyhet: UDXRl Aria slår ut det 
mesta på marknaden förekom
mande kass band genom sin 
prestanda och bill iga pris 6:75 
begär prov och offert oslagbart. 
Tel 0155/881 54. 

The West Coast Computer Shop 
Vi har stor sortering av person
datorer och tillbehör: ABC 80, 
PET Sorcerer, NASCOM, Tel
mae, Kim med S-100pbuss. Till
behör till PET: 16-24 kbyte min
ne, videoutg, 4-stämmig mUSik, 
RS232, floppy disk, S-IOO-buss. 
Tiqningar: Byte Interface Age. 
Janken Minidata, Gibraltarg 22, 
41132 Göteborg tel 031/167361, 
180250. 

Elektronikkatalog 78-79 10 kr. 
Byggsatskatalog 78-79 20 kr. 
Mot postförskott eller insatt på 
postgiro 4309932-4. 
T Nilsson Imp, Box 107, 
27059 Vitaby, tel 0414/72028. 

8-kanalsbandspelare 
Säljes : Nästan ny Teac 80-8 
bandspelare precisionstrimmad 
med eller utan DBX samt 1 st 
Revox G36. Tel 090/132620. 

BRA KASSETIBAND 
MaxelI UD C90 12:80, UD C60 
9:60, UDXL I-II C90 18:20, C60 
14:40, TDK AD COO 12:00, SA 
C90 16:80, Sony HF C90 11 :80. 
Mängdrabatt. Tel 0380/15323. 

Högtalare 
Nya Tannoy Cheviot 60 W af
färspris 4400:-, mått 85 x 45 x 
26 cm. HPD 315H. Högstbjudan
de. Tel 0380/15323. 

KOPESI Radioapparater 20-30 
talet Tratthögtalare Rör Reserv
delar Serviceinstrument Radio
litteratur Broschyrer Kataloger 
mm. B Johansson Trebackalång
gatan 86 281 00 Hässleholm 

Opto-Kopplare, den perfekta an
passningen mellan 220V och 
elektroniksystem. Ingång 220/ 
380V eller 5-15V = - Utgång 
TIL, CMOS, kompatibel, studs
fri 3-15V, drivning 100 mA open 
collector, ange inv eller noninv 
levereras inkapslad med anslut
ningstrådar 79:-/st exkl moms
porto. Data-Enic AB, Råsunda
vägen 119, 171 37 Solna, tel. 
08/275005. 

Sveriges billigaste kassetter? 
TDK AD C90 11 :90, Pyral Opti
ma C46 6:-, Fuji C90 12:90. 
Tel 0380/15323. 

Hornbyggarei Nu har du chan
sen att komma verkligt billigt 
undan, endast denna månad. 
Sats som utförsäljes: Gamma 
bashorndriver 12" 100 W LA 
1231 + Electrovoice T35B (eller 
Isophon DKT 11 med sektorlins) 
+ byggsats Klipsch 350 Hz mel
lanhorn med driver 530:- , fil
tersats 60:- . Postorder, katalog 
2:90 i frim . Audio-Importen, Box 
77, 19121 Sollentuna. 

Mellanregisterhorn och hela 
hornsystem för olika behov de
mon!ltreras. Hans Kaplan, tel 08/ 
964376 ev hänv. 

Säljes Högtalare Ohm 6900:
par samt Mclntosh C28 försteg, 
MR77 tuner, MC2105 slutsteg . 
Nypris 24.045:-. Nu 7.900:-. 
Tel 021/300671 efter kl 19. 

Säljes : Populär Radio 1946-
1953. Inbundna. R o TV 1954-
1975. Ej inbundna. Anbud före 
79-01-15 till Västerås Radio
kiubb, Box 213, 721 06 Västerås. 

Tjäna pengar. Köp band på kaka 
Agfa PE36 1080 m kaka 42:-, 
10 st 380:- . Begär vår prislista 
PoProd, Klosterg 24, 442 00 
Kungälv, tel 0303/101 34 eft 18. 

Säljes Commodore PET 2001. 
Hemdator med 8 k. 
Revox G36 9,5/19, 19/38. Tel. 
08/852025 kvällstid. 

Stereomix Uh er 500 med nät
aggr. Nyl 500 kr. DNL-enhet, 
separat, till alla kassettspelare. 
Ny. 250 kr. Tel 018/10 76 39. 

Säljes. Minne: typ 1103 1024 x 
1 dynamiskt läs/skrivminne. Pris 
2 kr/st. Tel 08/76572 50. 

En Diskotekmixer Unamco M 
707 nästan ny säljes för 2500:
Nypris 3625:-, se RT. Tel. 0322/ 
215 22 eft 15.00. 

Stereo Pioneer, Yamaha, Tech
nies, Sonab. Bilstereo Sound 
Barrier. 
Ljudsystem. Tel 08/7656702. 

Högtalare, Filter och Cellplast 
till 2 st 70/80-horn: 2 st P3037 A/ 
8 il 350:-, 2 st filterkomp sats 
il 70:- . 4 st Bit cellplast 70/80 
il 50:- . S Karlsson, 
tel 08/7126521. 
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Ljusk laminat för mönsterkort. 
Belzon-Produkt 
Gränsholmsbacken 6 
12742 Skärholmen 
Telefon 08-7107511 

Ny Elektronikkatalog, massor 
med komponenter till lågpris från 
mot 5 till 100W först modul. 5 
kr i frim el till pg 5984 13-3. 
Elektronik-Komponent, Box 696, 
80128 Gävle 

DX-radio Realistic DX-150A 
samt antenn till högstbjudande. 
Tel 08/378936. Bo Karlsson eft 
18. 

HORNSTULLS MUSIKHUSI 
300 m2 musikintr. och stereo
disco- och mUSikanläggningar. 
Även begagnat och byggsatser. 
Elektronik, skivor och band, mi
niräknare, datorer, surplus. Post
orderkatalog 8 kr (avdras). 
Hornsbruksg. 21-25, 11734 
Sthlm. 14-18. Tel: 696826. 
Rökfri musikklubb/discodans e 
18 ons och fredag. 

LCD KRONOGRAF. Vi introdu
cerar det senaste inom modem 
tidtagning . LCD ur med upp till 
12 funktioner. Prospekt sändes 
mot 2:60 i frimärken . 
D.S.F. INTEGRAL, Fors, Läng
brogatan 2B, 703 67 Orebro. 

BYGGSATSER, förstärkare m.m. 
4-kanalförstärkare enligt RT nr 
4, 5 och 8, 1975. Grundsats 752 
A med pu-steg 498 kr. Hörlurs
steg 29 kr, fjärrkontroll 139 kr, 
CD-4 dekoder 248 kr, 200 MHz 
frekvensräknare enl. RT6-7/1973 
998 kr. Störningsdämpare enl RT 
5/77 49 kr. Inkl. moms. Frakt 
tillk. 
CA-Elektronik AB, Box 2010 
13502 Tyresö, tel 08-7423401. 

Hameg oscilloskop, demoexem
plar: 
1 st HM512 (20MHz) 2500:-, 
2 st HM412 (15MHz) 2200:
resp. 1950.0224-13814. 

Pickuper: ADC XLM mk3 265:-, 
ADC ZLM 425:-, ADC QLM 
36 175:- , AKG P8E 275:-, 
Ortf.MC 20 450:-, Stanton 681 
EEE 275:-, Stanton 881 525:-, 
Coral 777 med trafo 550:- . 
Tel : 0240/76243. 

Mikrodatorbyggarei 
Kristaller 3,58 och 2,01 MHz 
15:-. Keyboard, 20 knappar, 
75 x 94 mm 15:- . RAM 21 L02 
(450 ns) 13:-. UV-EPROM 1702 
A (256 x 8) 35:-. Ekström, 
Ellahagsv. 25A, 18340 Täby. 



® 

Acousto-Q 
o Syntetiskt dämpmaterial för högtalare. 

Acousto-Q f ibrer 
i uppförstoring . 

Acousto-Q tillverkas av 
kemiskt och mekaniskt 
krusade Dacronfibrer 
med olika tjocklekar som 
blandas för att uppnå opti
mala akustiska egenskaper. 

Se test i Radio & Television -
nr11/1976 . 

® 

Acousto-Q 
Syntetiskt dämpmaterial för högtalare. 

Inforrnat lonstJanSl 20 

VI LÄR DIG 
DATOR-TEKNIKEN 
Du behöver det för att hänga med i utvecklingen och 
de fina jobben. 

Vår kurs SYSTEM 78 
är rätta vägen att lära sig mikrodatorn . Kursen vänder 
sig till ingenjörer, elektroniker, lärare och hobbyfolk. 
Du bygger en liten dator i etapper och lär Dig hur 
blocken fungerar och hur de arbetar tillsammans. 
När Du är färdig vet Du mikrodatorns uppbyggnad 
och hur den programmeras. 
Kursen är på svenska, men Du får "datorengelskan" 
på köpet. 
Vi håller lågprislinjen: Allt material och 8 kursbrev 
(1098:50) . 1325:- inkl. moms. Eller: Brev nr 1 
265:- och Var 14:e dag 7 ggr fl 160:- . 
Moms ingår och allt portofritt. 
Frivillig avslutningsuppgift som insändes och rättas, 
varvid intyg om genomgången kurs erhålles. Kostnad 
50 :- . 

TVEKA INTE BESTÄLL NU 

ELEKTRONIKBYGGARE 
SENASTE NYTT. 

AdjUStatMe RegutatOt 'ilr l th Improved 
Ripple Re,ec tlOO 

l Ml !1 Q 

v,. v,. ' o) 
ADJ 

, . *"",°1 " ", "ql::' T O l A 

-=-,, :l ,/ 
, o ·· ; T ~ " ,. 

LM350 TO-3 
Vin 35V 
Vut 1.2·30V 

OBS. 3A 

LM 350 To-3 kostar endast 95:-. Med komp. enl. 
schema 105:-. Ett ypperligt la~aggregat. 

II?'A National 
~ Semiconductor 

IC-kretsar och 
böcker. VI är 
d istributören. 

NY KATALOG UTKOMMEN 
God sortering DL-kretsar. ' 74·serien. även 74LS och CMOS. 
Mikrodator-kretsar och tillbehör. 
Komponenter och mönsterkortsmaterial är vi som vanligt bra på. 

OBS NY KATALOG. Sändes mot 5 :00. Bit. i kuvert eller till p-giro 
2277 10 -1. 

ELEKTRONIKTJÄNST I HJO 
BOX 40,54400 HJO Tel. 0503/123 94 
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ELEKTRONISKT 
STÄMINSTRUMENT 
för sträng, blås, keyboard 
Mycket exakt ± 1 cent. Indi
kering med 16 lysdioder un
derlättar stämningen. TU-120 
mäter 12 toner inom 5 oktaver. 
Medhörning inom 3 oktaver 
med hjälp av inbyggd högta
lare. Stämton, som genom ut
tag kan förstärkas över extern 
amp. Inbyggd mikrofon/ input 
för yttre mic för stämning av 
akustiska musikinstrument. 

Batteridriven - kan anslutas 
till nät via adapter. 

Finns hos välsorterade musik
handlare. C.a.pris 945:- inkl. 
moms. Kan också rekvireras 
fraKtfritt mot efterkrav direkt 
från: 

Brödr. ..Jörgensen MusikAB 
Hindbygården - 216 63 MALMÖ - Tel 040/94 20 80 

InformattOIlS!JdnSI 17 

Keilhley igen! 

Modelll77 

4 l/2-siffrig DMM 
- Upplösning DC l /-lV, l mohm, l nA 
- TRUERMS 
- Analog utgång 
- Pris: 2. 650:- exkl. moms 

~~[o)MlM ETR I Cfffil 
BANVAKTSV. 20, FACK, 17119 SOLNA, TEL 08/820400 
REGIONSKONTOR: ABÄCKSGATAN 6, 43137 MÖLNDAL. TEL 031/8109 75 
DANMARK: TEL 02/80 42 00 NORGE: TEL 02/28 26 24 FINLAND: TEL 90/460844 
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HE..A.TH::K:J:T 
Ledande inom elektronikens alla områden 

• DATORER • INSTRUMENT 
• UTBILDNINGSSATSER 

(Nu även för gruppstudier) 

• AMATORRADIO 
• BIL- och HEMELEKTRONIK 
• HOBBYELEKTRONIK mm 

WH-14 LINE PRINTER 
96 tecken ASCI I. Stora och 
små bokstäver. 80, 96 eller 
132 kolumner. 165 tecken 
per sek. Interface RS-232C 
eller 20 mA loop. Baud 

~;II!!!~~~~.-r .... rates 110 till 9600. 
.. Monterad 5.895 ;-

ex. moms. 

10-4205 OSCILLOSKOP 
DC-5MHz dubbelstråle. 
10mV känslighet. Svep
hastighet 200ms till 0,2us 
i 7 steg. X-Y kopplat. 
Monterat 2.495 :- , 
Byggsats 1.571 :-
ex. moms. 

IP-2718 UNIVERSELLT 
DC AGGREGAT 
Tre flytande utgångar, 0-
5V 1 ,5A och två 0-20V 
0,5A. Dessa kan serie
resp . parallellkopplas hur 
som helst. Utsökt för labbet 
eller experimentbänken. 
Monterat 904 :-, 
Byggsats 572 :-
ex. moms. 

10-4001 DIGITAL 
VÄDERSTATION 
Visar vindhastighet, vind
riktning, temperatur (inom
och utomhus), barometer
tryck, tid och datum. Lagrar 
max- och minvärden av 
samtl iga parametrar. V isar 
även tidpunkten när dessa 
värden uppnåtts. 
Byggsats 2.143 :
ex. moms. 

Upptäck allt det fantastiska som Heathkit kan 
erbjuda. Beställ en katalog . 

r-----------------~ I ~ HEATH ~ 1 
I Sänd mig grat is katalog:tSQ!!!jj1·m·m 1 
I 1 
I Namn .... ....... .. .. ..... .. ... .... .. .. .. ........... ........ ... ...... ...... .. ... .. ... .. .... ..... 1 
I I Adress ..... .. ...... .......... .... .. .. .... . ..... .. ... ... .. ..... ... .. ...... ... .. .... ... .. .... .... 1 
I Rl 1 7~ 1 
.:::..~ .~ .. ~.~.~:a:.~ .. ~.~.~ .. ~.~.~.~ .~ 
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Komponent 

Katalogen 

Komponenter, byggsatser, 
i nstru ment, verktyg, böcker. 

Sändes mot 8:- i frimärken. 
Gratis till skolor och berörda företag 

samt institutioner. 

MaTer Import 
Fack 
22002 Lund 
Tel. 046-1477 60 

Butik: 
Karhögstorg 2 
Lund 

Ett företag med 6 år på nacken inom elektroniken 

l"format lOnsfja ns! 14 

Kronan 

Specifikation : 

Max rek . förstärkaruteffekt : 100/ 140 IW / dBpl 
Akustisk uteffekt vid max rek . 

förstårkaruteffekt : 116 dB 
Volym: Slitler 

Frekvensomftng en). DIN: 25 - 20.000 Hz 
Verkningsgrad : 0.4 % 
Impedans: 8 ohm 
Princip: Basreflex 
Högtalarelement : 

bas 1 st 25 cm yuerdiam. 

ver 

Skicka 
efter 
vår 
broschyr! 

o 

et! 

meUanregister 1 st 10,5 cm ynerdiam. 
diskantregister 1 st 2,5 cm " soft dome tweeter" 

Deln;ng,"ekven,le" , 1.000. 4.000 H, LJuDEX Bagargatan 35, 
~~::u~::g~ ~~~:":2 x 32 cm (~( \~) 611 00 Nyköping, 
r,ä,'agValnÖt. 'vartek ~ jJ Tel. 0155/15191 
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Ekonomi 
för dig 

-oscilloskopet 

Modellerna i T 900·serien 
T 921 - DC t iU1S MHz. En kanal , enkel lidbas, 
T 922 - DC 01115 MHz. Två kanaler, enkel tidbas. 
T 932A - DC till 35 MHz. Två kanaler, enkel l idbas, 
T 935A - DC till 35 MHz. Två kanaler, tidbas med svep· 

fOrdrOjning , 
T 912 - DC HII 10 MHz. Minnesoscilloskop med 

skrivhaslighet upp till 250 cm{ms. Två kana· 
ler, enkel tidbas, 

T 922R - DC lill 15 MHz. Två·kanaligt oscilloskop " , .... ..,.,, _. 
rackmontage. 

TEKTRONIX f(jr prestanda, kvalitet och 
ekonomi! 

IntormatlonSl janSI 16 

TEKTRONIX' oscilloskopserie T 900 är utvecklad 
för ekonomisk användning vid service, utbildning 

och produktionskontroll: billig i inköp och drift 
utan att därför göra avkall på vare sig 

prestanda eller kvalitet. 
T 900 serien består av fem portabla oscilloskop 

med olika prestanda och ett avsett för 
rackinstallation. 

Gemensamt för modellerna i T 900·serien är: 
en stor och lättavläst bildyta (8 x 10 cm), 

kompakt konstruktion och låg vikt (ca 7 kg). 
Känsligheten ligger mellan 2 mV/d iv och 10 V/d iv 

i 12 kalibreringsteg . Dessutom inbyggd 
spänningsstabilisator och 3 % noggrannhet på 

vertikalförstärkare och tidsbasenhet. 
Till T900·serien finns en komplett uppsättning 

tillbehör samt beskrivande servicemanual. 
TEKTRONIX AB . 
Fock . 171 04 SOLNA. Tel , OS ·83 00 80. Göteborg 031 · 427035. 
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ly1. ly1. ly1. S D S Y S T E M S ly1. ly1. ly1. 

S-100 BUSS DATORER OCH KORT 
* SBC-l00 PROCESSOR & l/O KORT. Z-80 processor. 

1 K RAM, plats för 8K ROM/EPROM, Serie- och Parallell
interface, Mjukvarustyrt Baudtal, 4-kanals Räknare/Timer. 
4 st PROM-monitorer finns att få . 

* EXPANDORAM 8-32K eller 16-64K expanderbart RAM
kort. Passar till Z-80, 8080 och 8085. Acc. 375 nS. 

* VERSAFLOPPY Prisbillig 5-100 Buss kontroler för IBM
kompatibla floppydisksystem. Uppbyggd kring LSI
kontrolern FD 1171. Passar till Shugart, Mayflower, PerSci, 
Siemens och GSI, enkel- och dubbelsidiga enheter. CP/M 
och Bootstrap PROM finns för oli ka konfigurationer. 

* VDB-8024 VIDEOKORT 5-100 Buss, 80 x 24 format, 2K 
display-RAM, tecken generator i EPROM (max. 256 
tecken), skyddade fält mm. 

* 505-100 DATOR Innehåller ovanstående enheter plus : 
12-tums grön bildskärm, dubbel dubbelsidig 8-tums floppy, 
tangentbord med sep. numerisk del och markörkontroller. 
PRIS: 38.580 (ink!. moms) 31.985 :- (exk!.) 

* Z-80 STARTER KIT Komplett enkortsdator, expanderbar 
med 5-100 Buss kort. (Se separat annons R & T Nr. 11). 

11RIIII EHIT""I 
Box 72. 13301 Saltsjöbaden. 08/7176288. Torsvägen 61 

SA här hittar du till oss: 
Med tåg "Saltsjöbanan" från 
Slussen ca 20 min. ':::---J _ 
Med bil , tag Värmdövägen mot ~. 
Saltsjöbaden ca 10 min från Slussen. .. 

Informat lOllstjanSI 13 

- för bättre ljud -

MÄSTERVERKET 

[jJOfjJIllO 
2-spårsbandspelar.e 

MX 5050-8 

BANDSPELAREN 

SOM BORDE KOSTA 

DUBBELT SÅ MYCKET 

iämför siälv I 

Ingen annan bandspelare ger s& mycket för pengarna 

* Servostyrd DC- kapstanmolor 
.. Variabel hastighet 

* Omkopplingsbar för 3 hastigheter och 
samtidig korrektionsändring 

• Klickfri in- och utgång vid "flygande" 
inspelningsstart eller redigering 

• Omkopplingsbar inspel ningsnivå 

• Or.IKopplingsbar balanserad utnivå 
.. 24 dBm överstyrningsreserv 

• Inbyggd tesnonsoscillator 
* Stora VU- meters med toppvärdes

visande Iysdiodsindikering 

• Plug·in Permalloy tonhuvuden 
• Extra avspelningshuvud vilket möjliggör 

avspelning av 4-spirsband . 

• Förberett inspelningsläge med blinkande 
vamingsindikering 

• Bandtransportslogic som tillAter direkt 
övergAng fr snabbspolni ng till in-lav· 
spelning 

• Justerbar kontrollyssning vid snabb· 
spolning 

• Räkneverk med minnesfunktion 
• Redigeringsläge med lösa bromsar eller 

stoppad högermotor 

• Perfekt synk· möjlighet vid "over dubb" 

• Omkopplingsbar mellan NAB och lEe· 
korrektion 

• Justerbar bias och inspelningskorrektion 
pi frontpanel 

• MikrofoningJng med omkopplingsbar 
förstärkning 

• XlR·kontakter för samtliga ut·/ingJngar 
• Alla manöverfunktioner fjärrstyrbara 

• Skarvskena ovanpi huvuddonet 

.e INTERSONIC AB Box 420 12604 Hägersten Tel. 08 - 88 03 20 

Generalagent för OT AR I ElECTRIC CO., ltd 
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Elektro-Datakonstruktörer 

Köp Datakretsar till verkligt låga priser, och av kända fab
rikat. Vi är DISTRIBUTÖRER för ATEX,TEXAS-Instruments. 
MOTORLOLA, ZILOG, FAIRCHILD, NATIONAL, RCA, NEC, 
PHILIPS mfl. Några prisexempel: 

2102 F 1024 x 1-Bit Static RAM 350 ns ... .... ... . 
1702 A/2 256 x 8-Bit 450 ns .. ....... ... . ... .. .. . 
2708-L 1024 x 8-Bit 450 ns low power .. .... ..... . 
27162048 x 8-Bit 450 ns NU ATER pA LAGER 

12:00 
59:50 
96:50 

Dagspriser . .. ... . 
Z 80 i alla utförande, och med samtliga Supportkretsar. 
Transistorer , Kondensatorer , Motstånd, Verktyg , och myc
ket annat kan ni hitta i vår nya 180 sidiga KATALOG som 
kostar 7:00 + portokostnader. 

Böcker 
Bland vår Facklitteratur kan nämnas följande böcker: 

Mikrodatorn av S. A. Lennart Bergström. Denna bok vän
der sig till alla som vill lära sig hur mikrodatorn fungerar, 
hur de är uppbyggda, hur man programmerera dem, vilka 
komponenter som används m.m. Boken kostar 59:50. 
Z 80 Programming for logic design . En bok från Osborn & 
Associates INC. Boken kostar 82:55. Andra böcker som, 
MCS-86 Users Manual från Intel som tar upp den senaste 
varianten 8086 med tillhörande kretsar. Boken kostar 
78:50. Samtl iga priser inkl moms. Massvis av andra Data
böcker finns på en särskild förteckni ng som skickas mot 
1 :30 i frimärken . 

IV't "!~!!!;9. 
Butik: Sveagatan 1 

Postadress : Box 9343 54103 SKÖVDE 
Tel. 0500-86380 



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

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

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

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

Ansträngningarna resulterade i den direkt/reflekterande 
modellen Bose 90 l , "VarIdens mest lovordade högtalare",som 
utnyttjar rummets väggar for att reflektera musiken och återge 
den på samma sätt som i en konsertsal. 

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

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

Utan som musik. 

Så nära levande musik man kan komma. 

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

Informatlonstj anst 12 
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NYHETER 
Prisbillig 
dataterminal 

Tvn04 heter en ny svensk 
tv-terminal som tagit s fram av 
Mikroteknik Data AB i Järfä ll a . 

Den bi ldar ti ll sammans med 
en video- monitor e ll er en vanl ig 
tv en komplett och prisbi ll ig 
bil dskärmsterminal. 

Tangentbordet och all nöd
vändig elektronik är samlat i en 
och samma låda . Lådan är ut
förd i kraftig plåt och är inte 
mycket större än själva tangent
bordet. 

Genom att på detta sätt skilj a 
på tangentbord och bildskärm 
har man lyckats sänka priset på 
den färdiga terminalen ti ll mind
re än hälften av priset hos mot-

svarande hela bildskärmstermi
naler. 

Den till TVT804 kopplade vi
deo-monitorn /tv:n kan visa 
16 x 64 ASCII -tecken. Dator el
ler modem ansluts via standard 
RS232-kontakt och överförings
hastigheten är valbar 9600 - 75 
baud. 

Pri s ca 2300 kr exklusive 
mo ms. 

Återförsäljare : Elfa Radio & 
Television AB, tel 08/7300700 . 

Universalräknare 
till lågt pris 

HP: s nya universalräknare 
53 14A är pri ssatt i nivå med fre
kvens- och periodräknare , men 
har egenskaper som vanligtvi s 
inte återfinns hos räk nare som 
kostar dubbelt så mycket. 

Instrumentet , som har sju 
siff ror, mäter frekvens upp ti ll 
100 MHz, period ti ll 400 ns med 
100 ps upplösning och tidinter
vall. Pul sbredd , tidintervall 
mell an pulser och logiktidför-

lupp kan m ~i t a ~ m<:u upp l ö~ning 
av 100 ns. K votmätning , medel
värdeskvot mätning och totaI
räkning (från lO H z ti ll 100 
MHz) ingår också bland dess 
egenskaper. 

53 14A har triggerni vå- och 
triggerflankkontroll er för båda 
kanalerna . 

En ny konstrukt ionsteknik 
som använder standardkompo
nenter och effektiva till verk
nings metoder , automati sk 
provning , automati sk krets
kortsprovning och en enkel och 
tå lig förpack ning i två del ar, bi
drar till att priset kan ligga vid 
ca 21 20 kr. 

Som option finn s en högstabil 
temperaturkompenserad kri
stallosci ll ator och en till sats för 
batteridrift. 

Svensk representati,on : Hew
lett-Packard Sverige AB, tel 08/ 
7300550 . 

Strömsnål 
digitalmultimeter 

MX 500 ä r en ny digi ta l multi me
la från Metrix , F rankrike , med hela 
I 000 timmars dri fttid på två 9 V 
' landardbatterier. Används " long 
life" -batte rie r kan dri ft tiden t o m 
fö rd ubblas . 

Det ä r ett kompakt instrument 
med fl ytande kri stall siffe rindikator, 
.\ 'h siffra och de fe m fu nkt ione rna 
, pänning och st röm , dc/ac plu re
, istans och därt ill två å rs garanti, 
Det medger spänningsmätn ing från 
I mV till 1000 V, ström från 10 !-LA 
t ill 2 A, res istans från I ohm till 20 
Mohm. Noggrannheten på likspän
ningsområdet är 0,5 % på avläs t 
värde och O, I % på full ska la. Auto
mati sk polaritetsindikering ingå r 
också . Dessutom bör fö lj ande note
ras: 

När mindre än 200 driftt immar 
återstå r kan an talet kvarvarande 
timmar avläsas på ind ikatorn då 
funktion somkopplaren stä ll s i läge 
batteri kontroll . 

Instrumentet är tämligen litet ti ll 
formatet - 195 x 97 x 55 mm - men 
ha r ändå tydligt avläsbar frontpane l 
med 18 mm höga siffror. Det kan 
ställas i tre posit ione r tack va re det 
ut fallba ra antiglidstöd som finns på 
baksidan. Till mult imetern finn s 
nästan ett dussin tillbehör inklusive 
högspänningsprobar och ström
shunta r. 

Priset är 995 kr inkl batterier , 
testsladdar och extra säkringar. 

Svensk representant : Elektriska 
Instrument AB Elit , te l 08/262720. 

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

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

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

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

InformatlonstJ anst 11 
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H-1OO Professionell Diskantenhet 
H-1OO har kantvinklad talspole. 
F'rekvensområde: 7.000-30.000 
Hz. Känslighet: 110 dB I m/I W 
Effekttålighet: 30 W 

Pris 
Förr: 1.445:-

Nu: 1.095:-

H-l Diskanthorn. Gjutet i ett helt 
nytt "dött" metallrhateIial. 
F'rekvensområde: 1.500-20.000 
Hz. Känslighet: spi, I mil W, 
102 dB. Effekttålighet: 20 W 

Pris 
Förr: 395:-

Nu: 295:-

AT50 Konstant impedans poten
tiometer, att användas som 
nivåkontroll för diskant och 
mellanregister. AT50 har linjär 
impedans 8 ohm och ändrar därför 
inte systemets totalimpedans. 
Effekttålighet: 50 W 

Pris 
Förr: 68:-

Nu: 49:-

F1at-8 8" Bredbandsenhet. Hög 
verkningsgrad, mycket goda 
transientegenskaper utmärker 
detta element (F1at-8+H-24 är 
en mycket bra kombination till 
basreflexsystem och kvartvågs
pipor, typ Voight-Horn. F'rekvens
område: 40-20.000 Hz. Känslig
het: 95 dB. Effekttåliqhet: 35 W 

Pris 
Förr: 385:-

Nu: 295:-

Från november 1978 har vi tagit över C oral' s försäljning i Sverige, Detta medför bl a att 
Ni kan köpa Coral's högtalarelement och kits till grossistpriser. Hur kan detta vara möjligt? 
Vi säljer direkt till Dig utan fördyrande mellanhänder. Tack vare den enorma efter-
frågan på Coral's produkter kan vi göra ännu större inköp, vilket leder till ännu 
lägre priser, 

KONSTRUKTIONS GUIDE 
En innehållsrik och lättfattlig orientering om konsten att bygga 
högtalare, Fyll i kupongen nedan och sänd den tiUsammans 
med 10:- i frimärken eller sedel till nedanstående adress, 

YUDIA 
D Sänd mig prislista på Coral's produkter kostn. fritt. 
D Sänd mig Nya HiFi Katalogen 78179 mot 5:- i frimärken eller sedel. 
D Sänd mig Er nya Konstruktionsguide mot 10:- i frimärken eller sedel. 

Nrunn --------------__________________________ ___ 

Adress 
JOHN HEDINS VÄG 23 54200 MARIESTAD 
TELEFON 0501 / 18345 

RT l 79 
Postrrr/Ort ______________________________________ __ 

Inform allonstjanst 10 
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Mätresultat och testdata 
Frekvensomfång 
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Frekvensomfång med 240 Hz-filtret 
inställt för maximal förstärkning och 
maximal dämpning. 
Frekvensreglaget inställt i mitten. 
Bandbredden har varierats mellan 
min, mittläge och max. 

dB 
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Frekvensgång med 4 kHz-filtret in
ställtför maximal förstärkning och 
maximal dämpning. Frekvensreglaget 
inställt i mitten. Bandbredden har va
rierats mellan min, mittläge och max. 
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Frekvensgång med 240 Hz-filtret in
ställt för maximal förstärkning och 
maximal dämpning. Bandbredden in
ställd på min. Mittjrekvensen har va
rierat mellan min, mittläge och max. 

dB 

." 
o 

o 

o 

." 

1 

l 
I 

f I I 

I J I, 
i\ 1 I[\G 

I lfr i 
Ill~ t 

tf I~ t 
·lO 

5 lO 20 50 JOO 200 500 110 210 510 lOk lOk SOlo 

Frekvensgång med 4 kHz-filtret in
ställtför maxima/förstärkning och 
maximal dämpning. Bandbredden in
ställd på min. Mittfrekvensen har va
rierats mellan min, mittläge och max. 
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Frekvensgång med samtliga filter in
ställda på maximal förstärkning och 
maximal dämpning. Samtliga mittjre
kvenser i mittläge, samtliga band
bredder på min. 

Signalkapacitet 
Utsignal före klippning. 

50 Hz 
1kHz 
20 kHz 

Brus 
Brusnivå 

10,0 V 
10,0 V 
9,6 V 

mätt linjärt 40 IL V eller 88 dB 
under I V 
mätt vägt enl lEC A 13 IL V 
eller 98 dB under I V 

Heminspelaren som har en 
godtagbar akustisk miljö att 
verka i kan också ha glädje av 
filtret för att åstadkomma spe
ciella effekter. Branta skärning
ar ger karakteristiska ljudeffek
ter, och om man förändrar pa
rametrarna under inspelning kan 
man få intressanta fasvridning
ar. 

I samband med pa-anlägg
ningar har man ofta glädje aven 
fk-variator. Med den kan man 
utjämna resonanserna i rummet 
och på så sätt höja ljudnivån 
från högtalarna utan att själv
svängning inträffar. Tack vare 
den parametriska förstärkarens 
möjlighet till skräddarsydda, 
mycket branta, variationer i fre
kvenskurvan kan den ge bättre 
resultat än en konventionell 
oktavbandekvalisator detta 
fall. 

Möjligheterna är alltså legio, 
men för att kunna utnyttja dem 
måste man lära sig att "känna" 
hur de olika reglagen påverkar 
ljudet. Våra mätningar visar till 
en del vad som kan väntas. 
Technics SH 9010 har alltså fem 
filter, men vi har valt att visa 
endast två av dem i detalj här. 
De övriga är identiska, så när 
som på frekvensförhållandena. 

Frek vensgångsmätningar 
visar variationsmöjligheter 

Frekvensgången med fast 
mittfrekvens och varierande Q
värde, eller band bredd om man 
så vill, visar att verkan kan fås 
över en mycket smal topp eller 
dal till en så bred verkan att filt
rena i ändlägena närmast verkar 
som konventionella tonkon
troller . 

Mätningarna med konstant Q
värde och varierad mittfrekvens 
visar att den senare kan regleras 
upp emot 10 gånger för varje 
filter! Filtren kan därmed fås att 
överlappa varandra rejält, och 
verkan på frekvenskurvan blir 
svår att förutse, men det ger stor 
frihet vid användningen! 

Vi har också tagit upp fre
kvensgången med alla filtren 

'---------------------------' ställda på minsta bandbredd, 

~ nas lägen sluta sig till vilken fre
kvenskurva man valt. Kombi
nationsmöjligheterna blir myc
ket svåröverskådliga men rika! 

Inspelningar i svåra miljöer 
kan "repareras" akustiskt 

För den mer avancerade 
amatören som gör egna inspel
ningar finns det kanske ett vida
re användningsfålt för den pa
rametriska fk-variatorn. I stället 
för att kompensera för uppspel
ningsrummets akustik kan ma
skinen användas för att kom
pensera inspelningsrummets ! 
Lyssningsrummet kan man ju i 
regel påverka med gardiner, 
mattor, reflektorer och liknande 
om man är perfektionist. Om 
man gör en inspelning utanför 
en studio kan man däremot råka 
ut för helt okontrollerade akus
tiska förhållanden. Här kan man 
ha god nytta av fk-variatorn som 

medger drastiska förändringar 
av ljudbilden. 

Ett bra exempel på sådan an
vändning är vid inspelning av 
ljudfilm, där man dessutom ofta 
tvingas till mindre optimala 
mikrofonplaceringar. För det 
mesta vill man kanske inte då 
släpa med sig filtret även om det 
är relativt litet och lätt, men 
man kan då göra kompensering
arna i efterhand i samband med 
redigeringen av ljudbandet. Vi 
har använt SH 9010 i samband 
med ljudfilmning med RT:s 
synksystem och kunnat förbätt
ra en del upptagningar avsevärt. 
Nu måste ju den ~yllene regeln 
vara att från bÖlJan se till att 
ljudbandet innehåller så få fel 
som möjligt, men filmning av 
"levande" händelser tillåter ofta 
inte att man ägnar ljudet något 
större omsorg från början om 
man är ensam kameraman -
ljudtekniker. 
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maximal verkan och mittersta 
centerfrekvens . Resultatet blir 
en synnerligen taggig frekvens
kurva som påminner om ett s k 
kamfilters. Man ser också av det 
att centerfrekvensen förskjuts 
något när reglaget ställs om från 
maximal förstärkning till maxi
mal dämpning. Förskjutningen 
saknar dock praktisk betydelse i 
de applikationer där filtret nor
malt skall användas. 

Signal kapaciteten är mätt och 
befunnen utan vank. Förstär
karstegen ger O dB med alla fil
ter ställda neutralt, och signa
lens storlek på utgången kan 
vara ca 10 V före klippning. Om 
man har något filter aktivt så att 
signalen förstärks i något fre
kvensband, måste givetvis in
signalen minskas i motsvarande 
grad, men några klippningspro
blem bör inte kunna uppstå vid 
normala signalnivåer på någon 
volt . Bruset mätt med vägnings
kurva enligt IEC ligger 98 dB 
under I V, och något brustill-

skott är därför knappast mätbart 
vid någon applikation. 

SH 9010 är alltså en intressant 
parametrisk fk-variator med go
da data. Den bör vara av intres
se för alla som vill kunna för
ändra ljudets frekvensgång och 
spektrala sammansättning. Den 
ger mycket större möjligheter än 
en konventionell fk-variator 
med fasta filter, men är i gengäld 
svårare att hantera än en sådan 
för önskat resultat. 

Den elektriska såväl som den 
mekaniska uppbyggnaden av 
den här i mörkbrun kulör utför
da systemmodulen är typiskt 
Technics ; en mycket hög kvali
tet alltigenom. Filterenheten är 
gjord med en tjock och stabil 
frontplåt med märkets typiska 
små byglar vid de ursparade 
gavlarna a la japansk hi fi-stan
dard. Skjutreglarna löper dis
tinkt och jämnt och man har 

Fabrikantdata 

Utimpedans: 300 ohm 
Utspänning: I V 
Distorsion: 0,02 % 
Inimpedans: 47 kohm 
Inspänning: I V 
Förstärkning: O ± I dB 
Signal/brusförhålland : 90 dB 

relativt IV 
Variations område centerfre

kvens: från 1,6 oktaver under 
tiU 1,6 oktaver över mittfre
kvensen . 

Variationsområde Q-värde: 0,7-7 
Centerfrekvenser: 60 Hz 

240 Hz 
1kHz 
4 kHz 
16 kHz 

Generalagent för Technics 
SH-90JO är National Panasonie 
Svenska AB, tel 08/1901 80, och 
ca-priset för ekvalisatorn är 
2800:- kr. 

gjort dem lite trögare än vanligt; 
de rubbas alltså inte så lätt ur 
inställt läge. 

De koaxiellt arrangerade 
bandbreddsrattarna är möjligen 
lite väl små att få grepp om för 
storvuxna fingrar och kan gå 
trögt i början men måste få klart 
godkänt. Fk-variatorn är tänkt 
att opereras rakt framifrån och 
man får ett relativt liten yta att 
hålla reda på många inställning
ar över - alla reglar har skal
streck utförda i matt guldfårg. 
Det kan vara lite knepigt ibland 
att urskilja t ex vilken ytterregel 
som hör till vilken kanal, men 
allt är ju en vanesak . 

Technics-variatorn är en gi
ven systemdetalj för den som 
har ambitioner med sina inspel
ningar och högst troligt en ut
rustningsdetalj som stannar 
kvar sedan mycket annat bytts 
vidare. • 

BHoUS 
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Parametrisk }k-variator från Technics 
- intressant klangformande verktyg 

[> Med en parametriskfk-variator menar vi en uppsättning filter där varje centerfrekvens 
och bandbredd kan ställas in oberoende, liksom förstärkningen. 
[> Den provade utrustningen från Technics har visat sig vara mycket användbar vid form
ning och korrigering av ljud, och den bör stå högt på varje bandamatörs önskelista. 

•• I många stereoanläggningar 
sitter en fk-variator eller ekvali
sator. För det mesta har den den 
vällovliga uppgiften att förändra 
förstärkarens frekvenskurva så 
att rummets ofullkomligheter 
skall "jämnas ut". I något fall 
ingår ekvalisatorn i själva hög
talarens konstruktion och kom
penserar för dess ofullkomlig
heter. Vad som nu reellt åstad
kommes brukar föranleda de
batt. Hur som helst: 

Oftast är en fk-variator ut
rustad med 10 oktavbandfilter 
med fasta mittfrekvenser och 
med en möjlig förstärkningsva
riation vid varje mittfrekvens på 
20-30 dB. När man använder ut
rustningen för att (skenbart) 
förändra lyssningsrummets aku
stik, kontrollerar man den ge
nom att mäta med t ex en oktav
bandanalysator och ställer så fk
variatorns reglage så, att varje 
oktav band ger samma återgiv
ning. 

AC LINE 

I 
I 

I 

L~ 
I 

Om man i stället för den gäng
se mätmetoden mäter med ett 
mycket smalt filter kommer man 
att finna, att rummets resonan
ser och utsläckningar har en 
betydligt finare struktur än de 
grova oktavfiltrens. En utjäm
ning över hela oktaver ger där
för bara ett närmevärde till en 
total utjämning eller nollställ
ning av rummet. Tanken bakom 
hela ekvalisatorverkan är ju att 
rummet plus högtalare inte skall 
påverka ljudets frekvenskurva i 
någon grad. En fk-variator med 
bandbredd på en oktav blir där
med ett grovt instrument för en 
sådan utjämning. En ekvalisator 
med bandbredden llJ oktav 
kommer sanningen närmare , 
men om man studerar "fre
kvensgången" för ett rum finner 
man ofta mycket smala noder i 
återgivningen, och tom llJ ok
tav kan vara för bred. 

Huruvida örat reagerar surt 
för så smala frekvenspartier kan 

diskuteras men ski llnaden går 
att mäta, och för den som vill 
vara absolut säker på att inte ha 
okontrollerad påverkan från 
lyssningsrummet kan en utjäm
ning vara befogad. Att göra en 
sådan utjämning med en fk-vari
ator med ännu smalare , fasta 
filter skulle emellertid vara 
mycket kostsamt, eftersom an
talet filter ökar förskräckande 
fort. Detta är välkänt från yr
kesljudtekniken ("public add
ress" etc) och dess stora mono
filterbankar för resp kanal. 

Parametrisk fk-variator 
ger större variation 

En lösning på det problemet 
är fk-variatorn med variabla fil
ter, d v s filter med variabelt Q
värde och förskjutbar mittfre
kvens. Samt naturligtvis vari
abel förstärkning. En sådan va
riator är Technics SH 9010 . Den 
har fem inställbara filter som 

Blockdiagram över filterkopplingarna 

r-----
I in oout 

I ~~--r~----'--------------~---------~ I 

Indicator 

Den yttre härligheten består aven 
mängd reglage plus två blygsamma in
dikeringslampor tv. Skjutpotentiomet
rama reglerar varje filters förstärk
ning eller dämpning. Under varje re
gel finns två koncentriska rattar där 
den inre reglerar filtrets bandbredd 
(eller Q-värde) och den yttre filtrets 
mittfrekvens. Alla reglage finns 
dubblerade för apparatens två kanaler. 

täcker hela det hörbara fre
kvensspektrum , och med den 
kan man alltså ganska väl ställa 
in varje önskad frekvenskurva. 

Manipulationsmöjligheten är 
då användbar för kompensation 
av ett rum , så länge antalet 
brytfrekvenser räcker till, men 
det är knappast för detta appa
raten är mest intressant , trots 
allt. 

En vanlig oktavbandvariator 
är oftast försedd med skjutpo
ten tio metrar för förstärknings
inställningen . Genom att se på 
regla,rnas läge kan man lätt få en 
bild över den inställda fre
kvenskurvan , och man vet alltså 
ganska väl vad man ställer in. 

Med det parametriska filtret 
blir saken lite svårare. Visserli
gen regleras varje filter även här 
aven skjutpotentiometer, men 
till den kommer två vridpotar 
som reglerar Q-värde och mitt
frekvens för varje filter. Man ....... 
kan alltså inte enbart av reglar- ....... 

1 l 
OUTPUT 

2 J 

" l L ______ ~ __ - ____ - ___ - _______ --------------------- ------ ______ ~ - __ - __ ~ 
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Offentliga byggnader, industrier, hotell och 
varuhus ger ofta ljudingenjören många ljuddistri -
butionsproblem att lösa. För problem finns -
eller har funnits tills nu. 

XE LEX U-120-1 har specifika egenskaper an
passade att klara ljuddistributionen även när det 
gäller de svåraste förhållanden. 

XELEX presenterar nu ett nytt komplett Ijud
distributionssystem, som bygger på mångårig 
erfarenhet. XELEX har utvecklat, konstruerat, 
och tillverkat materiel för många av de stora 
företagen inom branschen. Utvecklingsarbetet 
har gett grundlig erfarenhet och översikt över 
hela problemkomplexet. 

Säkerhets- och kvalitetskraven har uppmärk
sammats, t.ex. beträffande förstärkarens kort
slutningssäkerhet. Den som installerar XELEX-

U-systemet är ett modulbygsätt med instickbara prog
ramförstärkare, ävensom FM-mottagare, ding-dong etc. 
Uteffekten är 120 W i 50 V linje eller lågohmigt. 
Mixande funktion eller olika grader av prioritet kan 
erhållas. Och ljudet är av utsökt kvalitet även på linje
utgången. Obegränsat kortslutningssäker. För fristående 

Xelex 

komponenter skall känna sig trygg för anlägg
ningens funktionsduglighet . Våra komponenter 
är inte bara kvalitetsmässigt av högsta klass. 
De utgör också ur konstruktionssynpunkt det 
senaste på marknaden. 

Den konsult som projekterar en XELEX-an
läggning vet att han har möjlighet att förverkliga 
sina intentioner. Han har högklassigt material 
och stor flexibilitet till sitt förfogande. XELEX är 
utan jämförelse den största tillverkaren av Ijud
distribution i Sverige, dessutom en av de äldsta. 

Detta utgör grunden för den trygghet det inne
bär att planera med XELEX-komponenter när 
det gäller höga krav inom ljuddistribution. 

Vid ombyggnad eller nyplanering aven större 
ljudanläggning är det därför viktigt att de senaste 
rönen inom ljuddistributionen tas till vara. 

uppställning eller 19" stativ. Flera förstärkare kan mon· 
teras samman till en fristående enhet utan stativ. Alla en
heter är pluggbara och kan urtagas tör service - även 
nätenheten - utan att förstärkaren behöver tas ur 
stativet eller ur den hopbyggda enheten. Kort sagt en 
konstruktion långt före sin tid. 

Xelex AB, Hardemogatan 1,5-12444 Bandhagen, Sweden. Phone 08/86 00 50. 
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Elektronisk dj-panel 
nyhet i radiostudion 
o Det kan bli avsevärt jobbigt i en hektisk 
dj-studio: Skall heta plattor varvas med 
reklam inslag, intervjuer och kommentarer 
och kanske telefonväkteri etc i sekund-timade 
inslag, krävs nästan virtuost handlag. 
O Nu har den elektroniserade programvär
den skapats som kan hålla ordning på flera 
lO-tals programkällor och mata ut dem rätt 
liksom enheten kan redigera ihop en hel mix 
och sända ut den själv. 

•• Det frenetiska intresset för 
discolivet och alla yttringar 
kring denna kult som avsätter 
filmer och musik i mängder 
börjar bli välbekant intill det 
tjatiga . Men vem tänker på den 
stakars skivryttaren själv? Ing
en, synes det. Alla bara tänker 
på sig själva och på fullt utle
vande i dånet! Nåja, firman 
IGM/NTI (som varken är ett 
korrespondensinstitut eller en 
nykterhetsloge , vilket namnet 
kan ge association till) menar sig 
ha gjort något: 

- Äntligen har nån kommit 
den hårt jobbande discjockeyn 
till hjälp , heter det i nyheten 
från 10M, firman som nu intro
ducerar MARC VII, ManualA s
sist Remote ControI. 

Sagda enhet kan sköta sju 
tonprogramgivare och tillika 99 
underprogramkällor, allt från ett 
enkelt kontrolldäck. Nu kan the 
OJ koppla upp hela 18 inslag i 

53 ..... Hi fl forts 
uppkallade efter sig, men han spela
de en viktig roll för skapandet av 
den amerikanska audioindustrin på 
1950-talet. LeKashman började som 
redaktör (och även frilansskribent) 
för ett antal radiotekni ska och au
dioinriktade tidskrifter på sin tid . 
Senare övergick han till annons
branschen för att tjäna lite mera 
pengar .. . Ar 1951 kom han till E-V 
och blev då vice vd för försäljning
en. Han kom dock att snart övergå 
till David Bogen Co, där han stanna
de en del år och sålde firmans tidiga 
stärkare och tuners . Senare över
gick han till Olson Electronics och 
Lafayette Radio Electronics. På båda 
ställena var han vd . Båda firmorna 
hörde till kontinentens största de
taljistföretag. Han återförenades 
omsider med E-V, där han blev vice 
vd. 

LeKashman hörde till grundarna 
av Institute of High Fidelity, IHF. 
• Superscope är ju känt som firman 
vilken introducerade Sonys band
spelare i USA en gång. Nu har man 

följd , vilka indikeras på ett bild
rör. För det fall det är fråga om 
jobb på en radiostation kan han/ 
hon äl1dra, gruppera om, stryka 
inslag, lägga till och redigera i 
musiken ända fram till momen
tet då den går"i luften"; mata ut 
varje delinslag eller släppa iväg 
ett helt musikblock respektive 
göra avbrott för liveprat , in
tervjuer etc, närhelst önskas. 
Tiden indikeras digitalt till 
" nedräkning" på en studio
klocka på bildröret. 

MARC är avsedd som en 
hjälp i studiojobbet, icke som 
något slags automatisering. Men 
apparaturen kan hur som helst 
sköta en hel station under timtal 
om man kopplar in en remsläsa
re för styrning av funktionerna 
enligt förutbestämd ordning. 

Den här elektroniken går 
också att använda som en kon
trollfunktion då reklamsnuttar 
skall tillverkas (eller " kreeras"). 

tillkännagivit att man inom kort a ll
deles upphör med samarbetet med 
Sony. Den japanska firman började 
1973 att själv distribuera sina band
spelare under ett trestegsa vtal med 
Superscope som skulle utlöpa 1979. 
N u har både firmorna beslutat att ett 
tidigare avslutat samarbete ligger i 
bådas intresse, så avtalet är uppsagt 
nio månader tidigare än ursprungli
gen avsetts. 

Superscope behöver sina pengar 
och resurser till att backa upp sina 
egna grejor liksom Marantz-linjen . 
Sony har ingen nackdel i att fort 
sätta ensam i USA med de egna 
produkterna. 

Det var år 1958 som Superscope 
lanserade första Sony-spelarna . So
ny satte långt senare upp en egen 
distribution för att sälja radio och tv 
men Superscope fick ha kvar rätten 
till magnetband produkterna, detta 
till kontraktet från 1973 fick full laga 
kraft. Sony har i stort sett svarat 
själv för hela sitt program i USA. 
• Tidigare rapporterade inre stri
der inom IHF om var man skulle 
hålla sin andra egna mässa har fått 
följder. Platsen blev St Louis och 

56 RADIO & TELEVISION - NR 1 - 1979 

Fig 1. Den här interiören - som bra 
mycket liknar en mobil studio - ser ut 
som en typisk DB-vagn för överspel
ning och livesändande av musik och 
prat. Inringade på fotot syns de nya 
MARC-enheterna med sina tryck
knappväljare o s v. Över kontrollbor
det syns bildrörsenheten diir alla in
slag plus den digitala klockan kan vi
sas. Märk de mycket stora och vind
skyddade mikarna på två ställen ... 
Mycket av grejorna på fotot verkar 
hembyggen, man känner t ex igen en 
Heathkitgenerator uppe th. 

Det vanliga och nervpressande 
arbetet med detta är att man 
kastar sig på omkopplare och 
reglar i syfte att kämpa mot 
klockan för att åstadkomma 
split-second timing , som det 
heter. Med de här nya instruk
tionsbara kretsarna kan produ
centen eller studioteknikern ba
ra kolla in nedräkningen och 

tiden 20--22 april 1979, men vd Ken
neth Busch avgick i protest och lika
så blev priset för den "enigheten" 
att Fisher Radios chef Howard Ladd 
lämnade organisationen helt och 
hållet. Mässan skulle ursprungligen 
attrahera nya medlemmar i IHF och 
ena de sinsemellan stridande frak
tionerna i institutet men visade sig 
ha motsatt effekt. Busch gör gällan
de att beslutet om St Louis fattades 
utan hans vetskap och medgivande 
och att likaså flera andra styrelse
medlemmar hölls utanför det. 
• Över större delen av Nordameri
ka slöt höstsäsongen med en ganska 
god hi fi-försäljning. Dock, på två av 
de största marknaderna i USA, stor
New York och Californien, som 
ihop svarar för nästan hälften av 
volymen , gick kommersen ned 
mycket under 1977 års nivå. Tid
ningsstrejken i N Y har fått skulden 
till stor del. Handlarna, som normalt 
annonserar i metropolens tre dags
tidningar, tvangs vända sig till de 
små "strejkblad" som tillsammans 
bara fick en bråkdel av N Y Times 
totala läsekrets. Man har normalt 
också New York Post och the News 

släppa upp sina knappar, alltef
tersom programkällorna, en ef
ter en, blir aktuella genom 
MARC VII-övervakningen. Då 
det passar eller står så i manus 
eller programschema sätter ope
ratören in "live" -bitar eller 
kommentarer som ligger färdiga 
i studion från sponsors, annon
sörer o s v inspelade på pro
gramkassetter. Man kan pro
grammera s k back-cueing med 
användning av tonsignaler, så 
att grammofontallrikarna rote
rar med full speed i det ögon
blick något skall spelas upp -
alltså en sorts bakvänd "avkän
ning" eller stickreplik, så att 
teknikern är med i skeendet. 

Använder man en dubbelut
rustad programdisk eller kon
trollkonsol kan man jobba med 
produktion över en MARC-en
het medan man samtidigt över
vakar ett annat program som går 
ut. • 

som överlevande av den en gång 10-
talet blad starka dagstidningsstaden 
New York. Radio- och tv-annonse
ringen man försökte slog slint; re
sultaten blev dåliga. Allmänt vänta
des att business skulle ta fart igen då 
st rejken bilagts. 

I Californien var det proposition 
nr 13 , det världsbekanta skatte-re
volt-manifestet , som fick skulden 
för den vikande köplusten. " Ingen 
vet hur förslaget kommer att påver
ka den enskilde" , kommenterade en 
talesman för Federated Audio i Los 
Angeles. Folk med statliga eller 
kommunala jobb går i skräck att 
sparkas bort från dem och ingen har 
lust att investera i något, hette det 
(bestämt känner vi igen resone
manget på närmare håll; red :s anm). 
Småhandlare och installatörer m fl 
beror i mycket av dessa kategorier 
för sin utkomst , och nu väntar och 
ser man alltså hellre ... 

Men annars verkar intresset 
ganska lovande kontinenten över. 
Säljsiffror från Minnesota till Texas 
ligger fn mellan 10 och 15 procent 
högre än motsvarande för jul- och 
nyårshandeln 1977. • 



mindre god kontakt. Av denna 
anledning kvarstannar pa
tienterna som regel för observa
tion någon vecka efter det att 
man lagt in pacemakern för 
första gången. 

Såren läker som regel helt ut
an problem. Enstaka gånger kan 
det bildas lite vätska kring pa
cemakerdosan , som är av rost
fritt stål. Man tvingas då sticka 
in en nål och suga ut vätskan. 
Det är en ytterst sällsynt förete
else att det tilfstöter inflamma
tion , så att man måste sy om 
såret eller, i värsta fall, flytta 
pacemakerdosan . 

När allt fungerar väl är det 
enda kvarstående problemet: 
Hur länge håller batterierna? 
Man har hittills använt kvick
silverbatterier som har en verk
ningstid på 3-4 år. För närva
rande lanseras pacemakeren
heter med litiumbatterier, och 
sådana enheter beräknas ha en 
verkningstid på 5-10 år. 

Tidigare diskuterade man 
atompacemaker, men om liti
umpacemakern verkligen kan 
hålla upp till 10 år är det knap
past aktuellt att framställa nå
gon atompacemaker. Den sist
nämnda är komplicerad att 
framställa och det måste införas 
en rad förhållningsregler med 
tanke på strålskydd mm . 

Pacemakers framställs nu av 
en rad olika firmor i hela värl
den . Den stegrade konkurren
sen har förbättrat kvaliteten och 
även varit en stimulans för stän
dig förbättring och modifiering . 
En mycket elegant förbättring är 
det s k magnettestet. Man har 
därvid i vissa pacemaker byggt 
in en liten magnetisk kontakt. 
Om man lägger en kraftig mag
net på patientens hud utanför 
det område där pacemakern 
finns placerad kan man få 
pacemakerfunktionen att växla. 
Det kan t ex användas till att få 
pacemakern att övergå från 
synkron till asynkron funktion 
och man har således möjligheter 
att testa pacemakern. 

Rymdtekniken och miniatyri
seringen av elektroniska kom
ponenter har givetvis varit en 
god hjälp i de framsteg som har 
gjorts . Medan pacemakern för 
några år sedan var en stor och 
rund dosa med en diameter på 
5.-Q cm och en tjocklek på 10-1 5 
mm , kan man idag göra pace
makerenheter av storleksord
ning som en tumspets. Den 
snabba utvecklingen illustreras 
av att Siemens-Elema idag har 
ca 12 olika pacemakertyper för 
intern användning och en för 
yttre användning på sitt pro
gram. 

Atomstyrda hjärtan 
Man uppger att det för närva

rande finns 2 000 människor som 

Fig 2. HjärttlJs arbetstakt styrs nor
mall al' tUss eget impulssystem, som 
genomsniltligt betyder 70 i minuten. 
Teckningen - ur en Siemens-Elema
anvisning tiU ptJJienter - !'isar impuls
centrum, hjärtmuskeUokalisering och 
retningsledningsriktning. 

Fig 3. Pacemakers eUer ry/mgi vare för hjärttIJ finns i 
mdnga skepnader och utföranden. Genomgdentk rör 
det sig om en elektronikkrets i ett hölje al' konstmtlJe
rial elhr metaU med inbyggt batteri. Vikten kan ty
piskt vara 130 g och efter utförande ger donet impul
ser om 5 nu 6,5 V ut. Man skiljer mellan olikJ typer 
som t ex s k kamniarstyrd paeemaker, jix-frebens- . 
pacemaker elhr den s k förmakstyrda pacemahrn. 
Olika typer finns för t ex I4ngsampumpantU hjärt
muskler och stora blodmängder. Andra utföranden 
lämpar sig för växlande pulsfrebenser elhr för höga 
sddJma, lex omnJdet 52-150 slag/m allIefter graden 
al' ansträngning. 

har en pacemaker driven med 
atombatterier. Tre norrmän har 
försetts med denna typ av pace
maker. Batterierna anges ej 
ha större strålning än en självly
sande armbandsklocka. Dess
utom är batterierna så kraftigt 
inkapslade att de tål ett direkt 
skott samt svåra skador som t ex 
i samband med en flygkatastrof 
eller kremering av ett lik . An
hängarna till denna metod anger 
att dessa pacemakerbatterier 
kommer att vara verksamma i 

,jlJ-~)',' 

I ; .... ~ \ 
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I \ 
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Fig 4. Pacemakern IJpereral" i/l 
tätt under huden vid buken elhr i 
thoraxregionens övre del (bröst
hål) . Ledningen löper under hu
den tiU halsen och därpå genom 
en ven tiU hjärttIJ. 

minst 20 år. Skeptikerna anser 
dock , att även om batterierna är 
synnerligen väl inkapslade finns 
det ändå en risk att de kommer 
att rosta efter 400-500 år. A v 
dessa anledningar märks det för 
närvarande en uttalad tendens 
till stark återhållsamhet när det 
gäller insättning av atomdrivna 
pacemakers. 

Leva som vanligt 
Den, som har en pacemaker, 

kan i stort sett leva som vilken 
som helst annan frisk människa. 
Pacemakern räcker i regel till de 
vanligaste arbetsfunktionerna, 
möjligen med undantag av 
mycket svåra påfrestningar. 
Pacemakerdosan är okänslig för 
de flesta yttre påverkningar så
som tv, rakapparat och andra 
elektriska hushållsapparater. 
Man tillråder dock att pace
makerpatienter aktar sig för 
mikrovågsugnar! Likaså bör 
man vara lite försiktig med att 
operera pacemakerbärande pa
tienter med diatermi. 

Patienten får själv besked att 
regelbundet räkna pulsen och 
kontakta läkare om den visar 
tendens att falla. De flesta 
pacemakers är idag konstruera
de så, att efterhand som batte
rierna urladdas sjunker pulsfre
kvensen mycket långsamt. 
Pulsminskningen sker så sakta 
att patienten hinner upptäcka 

detta och byta batterierna i 
mycket god tid. Det är närmast 
genialt att man mäter ett batteris 
reservkapacitet genom att räkna 
pulsen! 

Man har diskuterat om det 
skulle vara av värde att kon
trollera pacemakerpatienters 
egk via telefon. Detta är mycket 
väl tekniskt möjligt men dyrbart 
och saknar större praktiskt vär
de, eftersom pacemakern i de 
flesta fall fungerar mycket till
fredsställande och att patienten 
själv kan kontrollera dess funk
tion med att räkna pulsen. 

En medicinsk bragd 
Sammanfattningsvis har pace

makern med sin 20-åriga exi
stens bevisat sig vara en mycket 
värdefull hjälp som har gjort att 
tusentals människor vilka an
nars varit invalider eller som 
rent av hade avlidit, idag kan 
leva ett fullt normalt liv. Säker
heten och elektroniken har 
ständigt förbättrats, samtidigt 
som pacemakern har blivit 
mindre. Utbyte av kvicksilver
batterier mot litiumbatterier har 
förlängt pacemakerns levnads
tid från 3-4 år till 5-10 år. Det 
finns all anledning att lyckönska 
professor Åke Sen ni ng och 
Siemens-Elema till den bragd 
som det var för 20 år sedan att 
utföra en då helt okänd opera
tion. • 
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Livräddaren pacemakern 
- en 20-årig utveckling 

Professor Åke Senning, Kantonspital, 
Ziirich, insatte för 20 år sedan den första 
pacemakern i en patient. Han var då assistent 
hos professor Crafoord vid Karolinska sjuk
huset i Stockholm. 

Professor Senning är en medicinsk pionjär 
av världsklass. Han har kunnat bevittna hur 
hans uppfinning blivit använd över hela värl
den och kunnat rädda liv och hälsa åt tusen
tals patie nte r. 

RI:s medicinske medarbetare ger här en 
återblick på utvecklingen. 
•• Det finns i läkekonstens his
toria många exempel på att en 
del läkare haft goda ideer, men 
där genialiteten inte blivit er
känd av samtida kolleger. Pro
fc"nr S(,// I ///(' / " '(';SS \,; Ir I c\ dc n 

förste som upptäckte renlighe
tens betydelse. Han var överlä
kare vid barnbördssjukhuset i 
Wien. Han misstänkte att läkar
na förde smitt a från obduk
li l\n , hll 'ct lill fii rl m,ninga rna , 

FiK J. Siemell!i· J:· It'lIIa~ llya~/e litillmpacemaken. J)(~ II millsta ar ar lamma 
slorlek som S-kronan ifärgrunden. 
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Han kunde påvisa, att så fort 
man införde stränga hygieniska 
förhållningsregler föll antalet 
kvinnor som fick barnsängsfe
ber. Vissa kolleger blev avogt 
stämda mot Semmelweiss, och 
han fick till slut fly Österrike 
och återvända till Ungern . 

Den förste läkaren som gjorde 
bukoperationer var en okänd di
striktsläkare i Virginia, USA. 
Han opererade tre kvinnor som 
hade svulster i ovarierna. Ope
rat ionerna lyckades och kvin
norna var honom mycket tack
samma men vissa kolleger vän
de sig emot honom och fick ho
nom släpad inför rätta! 

I många fall har nyheter inte 
blivit så direkt motarbetade som 
i dessa exempel men andra pro
blem har icke desto mindre upp
stått. En uppfinning har kanske 
gjorts men tiden har ej varit mo
gen att ta emot den. Så var ej 
fallet beträffande pacemakern: 
" hjärtstimulatorn". Dåvarande 
docenten Åke Senning fick en 
lysande ide. Han fick god hjälp 
att förverkliga den av elektro
ingenjören Rune Elmkvist från 
Siemens-Elema. Man hade också 
en lämplig patient, och denna 
kunde f ö lyckligt ta del av 20-
årsjubileet för operationen. Ett 
bättre bevis för metodens effek
tivitet torde knappast kunna 
uppvisas. 

I motsats till många tidigare 
pionjärer fick docent Sennings 
metod snabb framgång. Han 
själv fick det hedrande erbju
dandet att tillträda en professur i 
Schweiz vid Kantonspital i Zu
rich , Schweiz ledande akade
miska sjukhus. 

Sverige har idag den högsta 
pacemakertätheten i Norden 
och en av de högsta i världen. 
Ar 1967 gjordes 75 nyinplanta
lioner/miljon invånare , 1972: 
120 och 1975: 180. Ökningen an
~er man bero på en mer aktiv 
attityd till diagnostik och be
handling av rubbningar i hjärt
rytmen. 

I dag har man givetvis efter
kontrollerat alla patienter som 
tidigare fått pacemaker, och en 
enkel statistisk analys visar att 
överlevnaden för patienter med 
blockering av hjärtats eget im
pulssystem (totalt atrioventri
kulärt block) stiger avsevärt 
med insättning av pacemaker. 
En del patienter är i hög ålder, 
men även hos sådana är det inga 
större problem att insätta pace
makern. 

Långsam puls är farosignal 
Det är inte särskilt svårt att på 

<:!kg fastställa om en patient 
behöver en pacemaker. När 
man känner på pulsen, finner 
man ofta att den faller och den 
kan gå ända ner till 40. Om 
pulsfrekvensen blir ännu lång-

sammare, är det risk för att 
blodtrycket faller och att pa
tienten svimmar eller, i värsta 
fall , avlider. De rubbningar som 
uppstår i hjärtats impulssystem 
uppkommer ofta till följd av då
lig cirkulation inom olika delar 
av hjärtmuskulaturen . Man 
förmodar då att det sker en "av
klippning" av de nerver som 
förmedlar impulser till olika de
lar av hjärtmuskulaturen och ger 
signal om den skall dra ihop sig. 
Det är lätt inse att en utebliven 
signal kan innebära en allvarl ig 
fara för patienten. 

Med pacemakern insättes en 
ny elektrod i hjärtats mitt via en 
blodåder på halsen och man in
opererar en liten elektronisk en
het under bukhuden från vilken 
elektroden stimuleras. 

Operationen görs som regel i 
lokalanestesi och man börjar 
inlägga elektroden. I lokalbe
dövning lägger man ett litet snitt 
på sidan av halsen och via en 
hal spulsåder som öppnas leds 
elektroden direkt ner i hjärt
kammaren. Med röntgenge
nomlysning kontrolleras att 
elektrodspetsen ligger korrekt 
och man kopplar sedan in en 
yttre pacemaker och kontrolle
rar att funktionen är tillfreds
ställ ande. 

Sedan inopererar man under 
bukhuden en liten ficka , i vilken 
man lägger själva pacemakeren
heten. Sedan sys aUt ihop och 
patienten kan som regel gå hem 
efter några få dagar. 

Många pacemakermodeller 
Från början använde man en 

pacemaker med konstant fre
kvens. En del patienter behöver 
emellertid ej ha pacemaker 
ständigt , utan behovet upp
kommer sporadiskt då och då. 
Iden ligger då nära till hands att 
man bygger in en ekg-apparat i 
pacemakerns elektronik , Ekg
enheten avkänner om hjärtat 
fungerar tillräckligt och förhål
ler sig under normala förhållan
den passi v. Så fort hjärtats fre
kvens faller eller blir oregelbun
den övertar pacemakern ome
delbart stimulationen. 

Val av pacemaker är idag ett 
problem för sig, och den moder
ne hjärtläkaren måste vara 
ganska bekant med både elek
troniska och hjärtfysiologiska 
problem! 

Batteriernas levnads tid -
ett problem 

Det brukar bli relativt få pro
blem efter inoperationen aven 
ny pacemaker. Som regel befin
ner sig elektrods pets en i ett 
gynnsamt läge mellan hjärtmus
kulaturens veck och kan då 
kvarligga där utan problem i 
fortsättningen . Enstaka gånger 
kan den "riva sig loss" och ge 



•• I: n , .. k t">k\ bC:vi,au ul1dc:r dc:n 
4-dagarsvi,ning som utgjorde New 
York High Fidelity Music Show på 
Statler Hilton hotell : Hi fi-mässor ä r 
inte längre vad de brukade vara . . . 
Flyktigt besett syntes evenemanget 
likna hi fi-mässorna från 1960-talet 
som ägde rum i ett annat hotell , bara 
500 m från det som inhyste New 
Yorks allra första show år 1949. De 
små rummen och köerna framför 
hissarna påminde om de dagarna. 
Men viktigare skillnader fanns ändå, 
Som t ex " Super Disco mobila dis
kotek" som upptog stor plats i mez
zaninvåningen i Hilton och som 
drog mängder av folk . På den gamla 
tiden fanns åtminstone en ny pro
dukt alltid att se från varje tiLlverka
re på varje mässa. Men i år visades 
bara ett fåtal nya saker och i stor 
utsträckning brydde sig de ledande 
firmorna inte heller om att delta. 
• En svensk firma, 3D-gruppen, 
använde showen till att visa upp sin 
Audio Pro-linje. Både högta larna 
och den nya sub-woofern tilldrog sig 
stort intresse, men det stora slag
numret var nog den mikroproces
sorstyrda 70 W-receivern TA 150 , 
pris 995 dollars, som saknar rörliga 
delar. Dess minnes- och logikfunk
tioner jämte det enkla handhavandet 
lät mycket tala om sig. 
• Från Hitachi visades kassett
däcket D 5500 för 1000 dollars. 
Också här har man satt in en mikro
dato r plus att spelaren är fjärrstyrd 
trådlöst. Datorn sörjer för att a lla 
inspelningsfunktioner blir anpassa
de genom att "testa" varje nytt och 
okänt band innan inspelning sker. 
(- Både 3D-produkterna och Hi
tachi-däcket har visats i RT under 
hösten 1978, red: s anm). 
• Sherwood presenterade firmans 
första kassettdäck, ett för 250 dol
lars och med frontlucka, en driv
motor och två tonhuvuden . Firman 
avser att lansera två däck till inom 
kort . 
• Superscope kom med sitt elektro
niska piano, Pianocorder, ffg på hi 
fi -show. I stället för att man sätter in 
en perforerad pappersrulle i pianot 
för att få det att spela nyttjar Piano
cordern en vanlig kassett som spe
lats in . Tonerna aktiverar en meka
nik som slår an strängarna i pianot 
och även påverkar pedalerna för att 
förmedla utövarens intentioner i 
fråga om anslag och frase ring samt 
dynamik över varje ton och avsnitt . 
Pial1llCllnkrn f", c't :u' a llt , å av ett 

t.·1I ar de lIya milli-apparaterlla illum 
hi fi : Mitsubishes M-Pol förförstär
kare med måttet 270 mm på bredden. 

Hi Fi 
&audio 
Robert Angus: 
USA-rapport 
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tillhandahåller signalerna och en 
mekanik som får det hela att funge
ra . 
• I amerikanska audiokretsar har 
det talats mycket om högteknologi
komponenter utvecklade i Israel. 
Först med att nå marknaden är en 
förstärkarkombination från Superex 
Electronics i Jerusalem. Modell510 
kraftdel kostar 750 dollars och kan 
drivas i såväl A- som B-klass. Som 
A-steg ger den 57 W per kanal sinus 
med en thd om 0,005 %. Som B-steg 
levererar den 187 W/kanal med 
0,01 % klirr. Försteget 1410 kostar 
350 och har ungefår samma värde, 

Ny "hemkontrollcentral" 
Begärliga antika grejor 
Mini-hiji-vågen kommer 

0,001 % med im på 0,003 %. 1::11 Tdegrapholl e trad;pelare frall / Y /2 gav .J25 du Ilars pa auktiulI lIyligell i 
Båda enheterna är omkopplings- USA. Apparaten, som baserades på Poulsens originalpatent, var en föregångare 

bara från 110 till 220 V. Superex vd till bandspelaren. Den här gjordes i Springfleld. 
Dan Schulman säger att man kom-
mer att lansera ca 50 nya elektronis-
ka apparater i en nära framtid... de omvänt imponerande 250 x 214 xl re var McIntosh, som nu var ute och 
• Brittiska Garrard har kommit ut 211 mm . Toshibas Peter Dyke lovar visade sig ffg på 20 år! Här hade 
med två nya enkelspelare, GT35 AP två " racks" till miniapparatu ren , man slagit sig ihop med Harvey 
och G125 AP , priser 210-165 dol- varav ett lyxutfört . - Besökarnas Sound , en lokal butik . Den förla-
lars. De är praktiskt taget identiska reaktioner var stark't positiva till mi- mande , nio veckor långa dagstid-
rned de tidigare skivväxlare som ni-tanken . Särskilt dampubliken ningsstrejken bilades till- mässans 
funnits utom det att nu blott en skiva syntes entusiastisk . "Å vad söta öppningsdag då New York Post kom 
kan spelas per gång. dom är", hördes flera säga. Andra igen , men hela jobbet med att publi-
• Technics har nu presenterat den drog resolut sina män från övriga, cera mässan hade fallit på de extra 
linje s k minigrejor som man arbetat fullvuxna grejor med repliken " kom "strejkblad" som utkom och på de 
på något år och den har fått följe av nu , jag hittat precis det vi ska ha, en lokala radiostationerna, något som 
liknande s k A 4-apparater från Mit- av de där!" knappast lyckades och som troligen 
subishi och andra japaner som ställ- • Så långt om nyheterna. Ett skäl påverkade publiken negativt. 
de ut i Chicago tidigare. till att inte mer kan bli sagt är att så • " Man måste vara galen för att 
• Toshiba , som hittills hört till de många firmor uteblev: Sony och betala 425 dollars för en trådspela-
mindre märkena i USA, fanns i New Technics (v isningen ovan skedde re" sa en au ktionsbesökare till en 
York för att visa ett miniystem med kvällen innan utanför mässan), budgivningsvinnare i Canadaigua i 
en dc-effektdel M 15 om 40 W/kanal Kenwood och Rotel , Scott och BSR, New York härom dagen, då denna 
och en dc-förstärkare C 15 jämte F Empire och JVC och långt fler ändå slagit till på en Telgraphone-maskin 
15 , en digital syntestuner med förval - alla var ointresserade. Några fab- av originalrnodelI. Det blev vinnar-
av 10 stationer. Hela härligheten rikanter ställde ut som inhysingar i budet på maskinen bland 200 ingiv-
kostar ca 1000 dollars och måtten är detaljistmontrar. En sådan tillverka- na. Alla sådana apparater blev till

verkade åren 1912-1917 av the Ame
rican Telegraphone Co i Springfield , 
Mass på grundval av dansken Vol-

A t k o I demar Poulsens patent. Man tror att CCll r ac-s lvspe arna det bara existerar halvdussinet fel-
fria överlevande sådana magnetiska 
Telegraphoner i USA. De ägdes 

har hos tillverkaren BSR avsatt en utveckling som heter X-la, samtliga _ före auktionen _ av mu-
vilket innebär ett fjärrkontrollsystem som kan uträtta prakti skt seer. 
taget allt i huset/lägenheten - från att slå på "stereon" till att Ägare av två dylika magnetma-
övervaka kaffevärmningen på morgonen ... innan man ens hun- skiner var the Antique Wireless Ass i 
nit ur sängen! Alla ljuspunkter i hemmet kan påverkas, likaså Holcomb , N Y. För att få in pengar 
luftkonditioneringen och alla elhushållsapparaterna. till föreningen beslöt man där att 

Man få r en kontroll plint som ansluts nätet och med den över- sälja en av dyrgriparna. Enligt 
vakar man 16 lampor och apparater. Den kostar 40 dollars och AWA:s Bruce Kelley var apparaten i 
kontrollrnodulerna tar man 15 per styck för. De placeras ut på fullt fungerande skick vid tiden för 
passande ställen och ansluts elgrejen ifråga. Lampor kan tändas, bortauktionerandet. - Köparen fick 
släckas eller dämpas. Man kan med systemet också byta ut en fotokopia av den ursprungliga 
väggströmbrytarna och få lite mera sofistikerade funktioner med bruksanvi sningen och alla brev som 
insticksmodulerna. I systemet ingår en infrarödsändare som ser fanns i korrespondensen med till-

verkare, service etc från 1917 till 
lika dan ut som Accutrac-verkets kontrolldel. Systemet kan 1931 , berättar han . Köparen är pri-
dubbleras och byggas på och programmeras, centralt kan det vatsamlare . 
mesta ställas in och övervakas med t ex två 16-modulbyggen. • Vice vd för Electro-Voice Inc 

BSR: s styrelseordförande John Hollands säger att efter USA- Lawrence L eKashman avled nyli-
introduktionen kan det bli fråga om lansering i England och kan- gen. Han var känd radioamatör och 
ske övriga Europa. tillika audiopionjär. Han blev 57 år. 

Vår fotnot: Mr Hollands känner förvisso icke Semko, Sweden. LeKashman blev inte lika känd som 
tex Avery Fisher, dr Sidney Har- ........ 56 
man och H H S CO II, som fick firmor ...... 
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Testmetod 
För utvärdering av de åtta pre

senterade operationsförstärkarna 
iordningställdes två olika testupp
kopplingar där det gick att valfritt 
inkoppla någon a v de åtta testob
jekten . Det ena steget var helt linjärt 
och hade 20 dB förstärkning. Det 
andra steget utgjordes av en RIAA 
korrigerad krets med 40 dB för
s tärknin~ vid I kHz. Såväl inledan
de mätnmgar som ly s n i n~sprov vi
sade snabbt att största skillnaderna 
mellan de åtta operationsförstärkar
na framkom då te tuppkopplingen 
med RIAA -korrektion användes , 
varför vår redovisning fortsätt
ningsvis enbart kommer att be
handla just detta steg. 

För att inte åstadkomma mätfel 
p g a för hård belastning av den tes
tade operationsförstärkaren p ~ a 
RIAA -länkens kapacitiva del m
kopplades ett bredbandigt klass A 
bufferts teg enligt fig I . Systemets 
strömkapacitet blev härigenom stor 
samtidigt som testuppkopplingens 
utgångSImpedans före motkoppling 
kunde nedbringas till endast 5 ohm. 
Hela systemet var vidare dc-kopplat 
samt väl avskärmat mot såväl mag
neti ska som elektriska störfält. 

Mätningarna i den här artikeln har 
inriktats på bestämning av Dyna-

misk InterModulationsdi storsion 
enligt dim )O-metoden (ref I) , svept 
harmoni sk andratonsdi storsion och 
negativ och andra ordningens diffe
renstonsdistorsion enligt Bröel & 
Kjaer. Att endast andra ordningens 
övertonsbildning studerats beror på 
att denna i samtliga testfa ll visat sig 
vara helt dominerande. Vidare är 
också just den negativa andra 
ordningens differenston Iyssnings
mässigt störande eftersom grundto
nernas maskeringseffekt inte kan 
verka (fig 2). 

dim )O-och den svepta differens
tonsmätningen enligt uppkoppling
arna ifig 3 & 4 utfördes vid två olika 
signalnivåer - I Vrms och 3 Vrms ut
signalnivå. Detta motsvarar en si
mulerad pick-upsignal på 10 resp 30 
m V rms vid I kHz, vilket få r betrak
tas som klart normala värden vid 
avspelning av många av dagens hårt 
utstyrda skivor. Genomgående har 
vid mätningarna kompenserats för 
RlAA -kurvans utseende genom in
koppling av ett anti-RIAA-nät före 
testuppkopplingens ingång. 

För den svepta andra ordningens 
thd-mätning valdes utsignalni vån till 
1,55 Vrms Vid I kHz. I samtliga mät 
och lyssningsfall har utgångsbelast
ningen varit 10 kohm . 

...... -..,-----------,,, OlM 
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Resultat 
Den dåliga spänningsderivatan 

hos ML74IC (fig 5) avspeglade sig 
bl a i att andratonsdi storsionen ökar 
vid stigande signalfrekvenser. Re
dan vid 3 kHz uppgår enbart andra
tonskomponenten till O, I % för att 
vid 20 kH z ha stigit till 1,25 %. Den 
här ökningen av thd är ett tecken på 
s k sid (ref 2). 

Ett ytterligare bevis för kretsen s 
dåliga transientförmåga framgår i de 
två differenstonsmätningarna. Lägg 
dock märke till att de i kurvorna 
plötsligt uppkomna ni våhoppen inte 
härrör från mätobjektet utan beror 
av omkopplingstransienter och mät
ofullkomligheter. 

Vad beträffar den dynamiska in-
termodulationsdistorsionen enligt 
dim -metoden uppmättes hela 
0,6S'!k, vid I Vrm& utsignal och inte 
mindre än 35 % Vid 3 volts signal ni
vå. Med hänsyn till att den mänskli 
ga hörseln förm år detektera redan 
0,3 % dim (ref 3) kan vi snabbt kon
statera, att ML741C inte är speciellt 
väl lämpad för tonfrekvenstillämp
ningar över 10 KHz. 

Detta påstående styrks också a v 
de rent Iyssningsmässiga omdömen 
som ett antal försök spersoner har 
avgivit vid kontrollyssning av de 
åtta operationsförstärkarna. 

. "" 

O,> 

För ML741 C anses ljud klangen 
om påtagligt grumlig och livlös . 

Translenter saknar udd och ljudbil
den uppfattas som " 2-dimensio
nell" . 

Påtagligt bättre mät- och Iyss
ningsresultat fick MCI436 (fi$ 6) . 
Den svepta andratonsdistorsIOnen 
understiger 0,03 % inom hela 
testområdet 20-20.000 Hz. Likadant 
är fö rhållandet med differenstons
di storsionen . Endas t en mindre 
mängd dim o-distorsion kunde upp
täckas vid J volts utsignal (0,08 %). 

De Iyssningsmäss iga resultaten 
talar om ett rent och ganska tydligt 
ljud , även om vissa transientljud lå
ter aningen limiterade . På det hela 
taget framstår MC I436 som fullt an
vändbar i flertalet mindre krävande 
tonfrekvensapplikationer. 

Snarlik MCI436 är CA3140 (fig 7) 
som mätmässigt klarar sig bra. And
ratonsdistorsionen vid 1,55 V r är 
under 0,02 % vilket även gäller aI'ffe
renstonsdistorsionen . 

dim) -mätningarna visar att ope
rationsrörstärkarens distorsion un
derstiger analysutrustningens mät
noggrannhet (0,01 %). 

Lyssningsmäss igt kunde inga som 
helst färgnmgar av ljudet upptäckas , 
även om det stundtals brast lite i 
upplösning. . 

' r~---r----------, 'Ho OlM 
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M C 1741 SC (jig 8) uppvisar trots 
sina 10 V!J1.S en anmärkningsvärd 
ökning av differenstonsdistorsionen 
(0, I % vid 20 kHz och 3 volts utsig
nal). Den svepta harmoni ska and
ratonsdi storsionen ligger på 0,06 % 
vid 20 kH z. dim -mätninsen avs lö
jar bortåt 0,45 ~ distorsion vid 3 
volt utnivå. 

Lyssningsmäss igt placerar sig 
MC1741SC långt ner med tendens 
till hård , kall och luddig ljudåtergiv
ning. Ljudbilden uppfattas som 2-
dimensionelI. 

LF 356 (jig 9) är med undantag för 
dim -mätningen snarlik MC 
174i~c . Den svepta andratonsdi s
torsionen håller sig under 0,04 % 
medan differenstonsdi storsionen vid 
3 volt utsignal hamnar på 0,18 %. 
Däremot kan ingen dim30-distorsion 
upptäckas . 

Lyssningsmässigt är LF 356 be
häftad med mindre färgning och en 
viss matthet vid transient program
material. 

TDA 1034 (jig JO) har goda mät
data utom vid 3 volts utsignal och 
dim.,3o-mätning. Här är distorsions
nivan anmärkningsvärt hög 
(0,36 %). 

Den svepta andratonsdistorsio
nen ligger genomgående under 
0,03 % medan difftonen understiger 
0,01%. 

Lyssningsmässigt har TDA 1034 
ett rent ljud med god upplösning . 
Diskanten framstår som luftig me
dan det undre mellan registret och 
basen har en tendens till grumlighet. 

Vad som ovan har sagts om TDA 
1034 kan i stort även fä gälla för 
TCA 680 (jig J l). Enda undantaget 
är i dimlo-mätningen som är endast 
0,06 % for TCA 680. 

Lyssningsomdömena är påfallan
de positiva. Som helhet registreras 
ljudklan~en som klar, tydlig och nä
ra. Speciellt fast och riktig framstår 
bas- och mellanregister medan dis
kanten stundtals tenderade att bli 
hård . 

Den såväl mät- som Iyssnings
mässigt bästa operationsförstärka
ren visade sig vara LM 218 (jig J 2). 
Samtliga mätresultat ligser utanför 
mätutrustningens egentliga analys
område . 

Lyssningsmässigt har LM 218 fått 
högsta betyg. Den anses ha den utan 
tvekan renaste klansen med hög dy
namik och upplösmng i ljudbilden. 
Diskanten är skir och distinkt , ljud
bilden 3-dimensionell. Som helhet 
kuride inga som helst färgningar 
upptäckas . 

Sammanfattning 
Av de här redovisade mät- och 

lyssningsresultaten framgår att be
tydande skillnader föreligger mellan 
olika typer av operationsförstärkare 
även då de appliceras under exakt 
likartade arbetsförhållanden . 

Som en genomgående tenden s 
framstår det att stigande spännings
derivata och effektbandbredd tycks 
medföra ett Iyssningsmässigt mer 
riktigt ljud . Vidare synes kretsar 
med intern motkoppl ing hävda sig 
bättre såväl mät- som Iyssningsmäs
sigt. Att dimensionera välljudande 
tonfrekvensförstärkare med opera
tionsförstärkarteknik förefaller inte 
enbart vara en fråga om att välja hög 
råförstärkning och kraftig motkopp
ling. Av lika stor betydelse för det 
slut liga resultatet är operat ions
förstärkarens interna uppbyggnad 
och linearitet. 

K var finns naturligtvis ännu en 
del oklarheter beträffande de fakto
rer som verkar för goda lyssnings
data, men även om alla distorsions
former i förstärkare ännu ej är upp
täckta kan vissa klara linjer skönjas 
redan idag. • 

BO 

TESTOBjEKT BTRÖMBUFFER NIVA 

t -D' r~KH' 
~ll-__________ ~~ _________ ~ 

IN 
UT 

FREKVENS 

Svept - 2:A differen.ton 

Fig J . Den använda testuppkopplingen innejattade 
jörutom den testade operationsjörstärkaren även en 
strömbujjer samt en jrekvensberoende motkopplings
slinga. 

NIVA 

Grundt on 

2 'A 

~--~----~----------------~~ 
r ~ O 

Fig 2. Vid studiet av de olika operationsjörstärkama.\' 
distorsionsbildning avsöktes enbart andratonsbild
ningen enligt figuren. Svept 

f2 

2:A-ton 

2 f 2 

/' 

FREKVENS 

. Inu ••• n ..... ca ... 

30KHz •• gp ••• f IlC .... 

• 
• ne l -AIAA 

L.g f,. . kv a n •• na l y •• tar ... ,.. ... 

<] 
Fig 4. Vid spektralanalysen användes en koppling enligt J/gllrell. Spektrumallalysatom hade ett totalt 
dynamikområde på 90 dB. 
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•• I: n , .. ~ bh:\ hc\i,au unucr ucn 
4-dagarsvi,ning som utgjorde New 
York High Fidelity Music Show på 
Statler Hilton hotell: Hi fi-mässor är 
inte längre vad de brukade vara ... 
Flyktigt besett syntes evenemanget 
likna hi fi-mässorna från 1960-taJet 
som ägde rum i ett annat hotell, bara 
500 m från det som inhyste New 
Yorks allra första show år 1949. De 
små rummen och köerna framför 
hissarna påminde om de dagarna. 
Men viktigare skillnader fanns ändå, 
Som tex "Super Disco mobila dis
kotek" som upptog stor plats i mez
zaninvåningen i Hilton och som 
drog mängder av folk. På den gamla 
tiden fanns åtminstone en ny pro
dukt alltid att se från varje tillverka
re på varje mässa. Men i år visades 
bara ett fåtal nya saker och i stor 
utsträckning brydde sig de ledande 
firmorna inte heller om att delta. 
• En svensk firma, 3D-gruppen, 
använde showen till att visa upp sin 
Audio Pro-linje . Både högtalarna 
och den nya sub-woofern tilldrog sig 
stort intresse, men det stora slag
numret var nog den mikroproces
sorstyrda 70 W-receivern TA 150 , 
pris 995 dollars, som saknar rörliga 
delar. Des minnes- och logikfunk
tioner jämte det enkla handhavandet 
lät mycket tala om sig. 
• Från Hitachi visades kassett
däcket D 5500 för 1000 dollars. 
Också här har man satt in en mikro
dator plus att spelaren är fjärrstyrd 
trådlöst. Datorn sörjer för att alla 
inspelningsfunktioner blir anpassa
de genom att "testa" varje nytt och 
okänt band innan inspelning sker. 
(- Både 3D-produkterna och Hi
tachi-däcket har visats i RT under 
hösten 1978, red:s anm). 
• Sherwood presenterade firmans 
första kassettdäck, ett för 250 dol
lars och med frontlucka, en driv
motor och två tonhuvuden. Firman 
avser att lansera två däck till inom 
kort . 
• Superscope kom med sitt elektro
niska piano, Pianocorder , ffg på hi 
fi-show. I stället för att man sätter in 
en perforerad pappersrulle i pianot 
för att få det att spela nyttjar Piano
cordern en vanlig kassett som spe
lats in . Tonerna aktiverar en meka
nik som slår an strängarna i pianot 
och även påverkar pedalerna för att 
förmedla utövarens intentioner i 
fråga om anslag och frasering samt 
dynamik över varje ton och avsnitt. 
Pi "nl'c<'nk rn b~,t ~ r allhå av ett 

1::/1 al' dr /lya //Ii/li-apparaterna i/lu//I 
hifi: Mitsubishes M-Pol förförstär
kare med måttet 270 mm på bredden. 

Hi Fi 
&audio 

Ny "hemkontrollcentral' , 
Begärliga antika grejor 
Mini-hi fl-vågen kommer 

Robert Angus: 
USA-rapport 

\anllgl fllanu. cn ~a"CII,pcl a rc "'111 

tillhandahåller signalerna och en 
mekanik som får det hela att funge
ra. 
• I amerikanska audiokretsar har 
det talats mycket om högteknologi
komponenter utvecklade i Israel. 
Först med att nå marknaden är en 
förstärkarkombination från Superex 
Electronics i Jerusalem. Modell510 
kraftdel kostar 750 dollars och kan 
drivas i såväl A- som B-klass . Som 
A -steg ger den 57 W per kanal sinu 
med en thd om 0,005 %. Som B-steg 
levererar den 187 W/kanal med 
0,01 % klirr. Försteget 1410 kostar 
350 och har ungefar samma värde, 
0,001 % med im på 0,003 %. 

Båda enheterna är omkopplings
bara från 110 till 220 V. Superex vd 
Dan SchL/lman säger att man kom
mer att lansera ca 50 nya elektronis
ka apparater i en nära framtid .. . 

1::/1 Te/egraphlJ/le tradspe/are Ira/l /'1/2 ga.' -125 dullars pa auktiu/I /lylige/l i 
USA. Apparaten, som baserades på Poulsens originalpatent, var en föregångare 
till bandspelaren. Den här gjordes iSpringfield. 

• Brittiska Garrard har kommit ut 
med två nya enkelspelare, GT35 AP 
och G125 AP, priser 210-165 dol
lar . De är praktiskt taget identiska 
med de tidigare skivväxlare som 
funnits utom det att nu blott en skiva 
kan pelas per gång . 
• Technics har nu presenterat den 
linje s k minigrejor som man arbetat 
på något år och den har fått följe av 
liknande k A 4-apparater från Mit
subishi och andra japaner som ställ
de ut i Chicago tidigare. 
• Toshiba, som hittills hört till de 
mindre märkena i USA, fanns i New 
York för att visa ett miniystem med 
en dc-effektdel M 15 om 40 W/kanal 
och en dc-förstärkare C 15 jämte F 
15, en digital syntestuner med förval 
av 10 stationer. Hela härligheten 
kostar ca I 000 dollars och måtten är 

de omvänt imponerande 250 x 214 xl 
211 mm . Toshibas Peter Dyke lovar 
två " racks" till miniapparaturen, 
varav ett lyxutfört. - Besökarnas 
reaktioner var stark't positiva till mi
ni-tanken. Särskilt dampubliken 
syntes entusiastisk . "Å vad söta 
dom är", hördes flera säga. Andra 
drog resolut sina män från övriga, 
fullvuxna grejor med repliken "kom 
nu , jag hittat precis det vi ska ha , en 
av de där!" 
• Så långt om nyheterna. Ett skäl 
till att inte mer kan bli sagt är att så 
många firmor uteblev: Sony och 
Technics (visningen ovan skedde 
kvällen innan utanför mässan) , 
Kenwood och Rotel, Scott och BSR, 
Empire och JVC och långt fler ändå 
- alla var ointresserade. Några fab
rikanter ställde ut som inhysingar i 
detaljistmontrar. En sådan tillverka-

Accutrac-skivspelarna 

har hos tillverkaren BSR avsatt en utveckling som heter X-ID , 
vilket innebär ett fjärrkontrollsystem som kan uträtta praktiskt 
taget allt i huset/lägenheten - från att slå på "stereon" till att 
övervaka kaffevärmningen på morgonen .. . innan man ens hun
nit ur sängen! Alla ljuspunkter i hem met kan påverkas , likaså 
luftkonditioneringen och alla elhushållsapparaterna. 

Man får en kontroll plint som ansluts nätet och med den över
vakar man 16 lampor och apparater. Den kostar 40 dollars och 
kontrollrnodulerna tar man 15 per tyck för. De placeras ut på 
passande ställen och ansluts elgrejen ifråga. Lampor kan tändas, 
släckas eller dämpas. Man kan med systemet också byta ut 
väggströmbrytarna och få lite mera sofi stikerade funktioner med 
insticksmodulerna. I systemet ingår en infrarödsändare som ser 
lika dan ut som Accutrac-verkets kontroll del. Systemet kan 
dubbleras och byggas på och programmeras , centralt kan det 
mesta ställas in och övervakas med t ex två 16-modulbyggen. 

BSR:s styrelseordförande John Hol/ands säger att efter USA
introduktionen kan det bli fråga om lansering i England och kan
ske övriga Europa. 

Vår fotnot: Mr Hollands känner förvisso icke Semko, Sweden . 

re var Mclntosh, som nu var ute och 
visade sig ffg på 20 år! Här hade 
man slagit sig ihop med Harvey 
Sound, en lokal butik. Den förla
mande , nio veckor långa dagstid
ningsst rejken bilades till mässans 
öppningsdag då New York Post kom 
igen , men hela jobbet med att publi
cera mässan hade fallit på de extra 
"strejkblad" som utkom och på de 
lokala radiostationerna, något om 
knappast lyckades och som troligen 
påverkade publiken negativt. 
• "Man måste vara galen för att 
betala 425 dollars för en trådspela
re" sa en auktionsbesökare till en 
budgivningsvinnare i Canadaigua i 
New York härom dagen , då denna 
slagit till på en Telgraphone-maskin 
av originalrnodelI. Det blev vinnar
budet på maskinen bland 200 ingiv
na. Alla sådana apparater blev till
verkade åren 1912-1917 av the Ame
rican Telegraphone Co i Springfield , 
Mass på grundval av dansken Val
demar POL/Isens patent. Man tror att 
det bara existerar halvdussinet fel
fria överlevande sådana magnetiska 
Telegraphoner i USA. De ägdes 
samtliga - före auktionen - av mu
seer. 

Ägare av två dylika magnetma
skiner var the Antique Wireless Ass i 
Holcomb, N Y. För att få in pengar 
till föreningen beslöt man där att 
sälja en av dyrgriparna. Enligt 
A W A :s Bruce K el/ey var apparaten i 
fullt fungerande skick vid tiden för 
bortauktionerandet. - Köparen fick 
en fotokopia av den ursprungliga 
bruksanvisningen och alla brev som 
fanns i korrespondensen med till
verkare, service etc från 1917 till 
1931 , berättar han. Köparen är pri
vatsamlare . 
• Vice vd för Electro-Voice Inc 
Lawrence LeKashman avled nyli
gen . Han var känd radioamatör och 
tillika audiopionjär. Han blev 57 år. 
LeKashman blev inte lika känd som 
t ex Avery Fisher, dr Sidney Har- ....... 
man och H H Scott, som fick firmor ....... 
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Livräddaren pacemakern 
- en 20-årig utveckling 

Professor Åke Senning, Kantonspital, 
Ziirich, insatte för 20 år sedan den första 
pacemakern i en patient. Han var då assistent 
hos professor Crafoord vid Karolinska sjuk
huset i Stockholm. 

Professor Senning är en medicinsk pionjär 
av världsklass. Han har kunnat bevittna hur 
hans uppfinning blivit använd över hela värl
den och kunnat rädda liv och hälsa åt tusen
tals patienter. 

RI:s medicinske medarbetare ger här en 
återblick på utvecklingen. 
•• Det finns i läkekonstens his
toria många exempel på att en 
del läkare haft goda ideer , men 
där genialiteten inte blivit er
känd av sa mtida kolleger. Pro
fc" or .'\1'1I/l1/1'i1l'6ss var t <?\ d<?n 

förste som upptäckte renlighe
tens betydelse. Han var överlä
kare vid barnbördssjukhuset i 
Wien. Han misstänkte att läkar
na förde smitt a från obduk
tilln, hll ,et till fiir ln'i'in inga rn a. 

FiJ.{ J. Si() I1II'IB ~l:' Jt!l1las Ilya~/() litiuIlIPU(°l!lI1l1keT.\. /Jell minsta ar ar !1 allllll~ 
storlek som S-kronan iförgrunden. 
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Han kunde påvisa , att så fort 
man införde stränga hygieniska 
förhållningsregler föll antalet 
kvinnor som fick barnsängsfe
ber. Vissa kolleger blev avogt 
stämda mot Semmelweiss, och 
han fick till slut fly Österrike 
och återvända till Ungern . 

Den förste läkaren som gjorde 
bukoperationer var en okänd di
striktsläkare i Virginia , USA . 
Han opererade tre kvinnor som 
hade svulster i ovarierna. Ope
rationerna lyckades och kvin
norna var honom mycket tack
samma men vissa kolleger vän
de sig emot honom och fick ho
nom släpad inför rätta! 

I många fall har nyheter inte 
blivit så direkt motarbetade som 
i dessa exempel men andra pro
blem har icke desto mindre upp
stått. En uppfinning har kanske 
gjorts men tiden har ej varit mo
gen att ta emot den. Så var ej 
fallet beträffande pacemakern : 
" hjärtstimulatorn". Dåvarande 
docenten Åke Senning fick en 
lysande ide. Han fick god hjälp 
att förverk liga den av elektro
ingenjören Rune Elmkvist från 
Siemens-Elema. Man hade också 
en lämplig patient , och denna 
kunde f ö lyckligt ta del av 20-
å rsjubileet för operationen . Ett 
bättre bevis för metoden s effek
tivitet torde knappast kunna 
uppvi sas. 

I motsats till många tidigare 
pionjärer fick docent Sennings 
metod snabb framgång. Han 
själv fick det hedrande erbju
dandet att tillträda en professur i 
Schweiz vid Kantonspital i Zu
rich , Schweiz ledande akade
miska sjukhus. 

Sverige har idag den högsta 
pacemakertätheten i Norden 
och en av de högsta i världen . 
Ar 1967 gjordes 75 nyinplanta
t ioner/miljon invånare , 1972: 
120 och 1975: 180. Ökningen an
, er man bero på en mer aktiv 
att ityd till diagnost ik och be
handling av rubbningar i hjärt
ry tmen . 

I dag har man givetvis efter
kontrollerat alla patienter som 
tidigare fått pacemaker, och en 
enkel statistisk analys visar att 
överlevnaden för patienter med 
blockering av hjärtats eget im
pulssystem (totalt atrioventri 
kulärt block) stiger avsevärt 
med insättning av pacemaker. 
En del patienter är i hög ålder , 
men även hos sådana är det inga 
större problem att insättil pace
makern. 

Långsam puls är farosignal 
Det är inte särskilt svårt att på 

<!kg fastställa om en patient 
behöver en pacemaker. När 
man känner på pulsen, finner 
man ofta att den faller och den 
kan gå ända ner till 40. Om 
pulsfrekvensen blir ännu lång-

sammare , är det risk för att 
blodtrycket faller och att pa
tienten svimmar eller, i värsta 
fall , avlider. De rubbningar som 
uppstår i hjärtats impulssystem 
uppkommer ofta till följd av då
lig cirkulation inom olika delar 
av hjärtmuskulaturen. Man 
förmodar då att det sker en "av
klippning" av de nerver som 
förmedlar impul ser till olika de
lar av hjärtmuskulaturen och ger 
signal om den skall dra ihop sig. 
Det är lätt inse att en utebliven 
signal kan innebära en allvarl ig 
fara för patienten. 

Med pacemakern insättes en 
ny elektrod i hjärtats mitt via en 
blodåder på halsen och man in
opererar en liten elektronisk en
het under bukhuden från vilken 
elektroden sti muleras. 

Operationen görs som regel i 
lokalanestesi och man börjar 
inlägga elektroden . I lokalbe
dövning lägger man ett litet snitt 
på sidan av halsen och via en 
halspulsåder som öppnas leds 
elektroden direkt ner i hjärt
kammaren . Med röntgenge
nomlysning kontrolleras att 
elektrodspetsen ligger korrekt 
och man kopplar sedan in en 
yttre pacemaker och kontrolle
rar att funktionen är tillfreds
ställande. 

Sedan inopererar man under 
bukhuden en liten ficka, i vilken 
man lägger själva pacemakeren
heten. Sedan sys allt ihop och 
patienten kan som regel gå hem 
efter några få dagar. 

Många pacemakermodeller 
Från början använde man en 

pacemaker med konstant fre
kvens. En del patienter behöver 
emellertid ej ha pacemaker 
ständigt , utan behovet upp
kommer sporadiskt då och då. 
Iden ligger då nära till hands att 
man bygger in en ekg-apparat i 
pacemakerns elektronik . Ekg
enheten av känner om hjärtat 
fungerar tillräckligt och förhål
ler sig under normala förhållan
den passiv. Så fort hjärtats fre
kvens faller eller blir oregelbun
den övertar pacemakern ome
delbart stimulationen . 

Val av pacemaker är idag ett 
problem för sig, och den moder
ne hjärtläkaren måste vara 
ganska bekant med både elek
troniska och hjärtfysiologiska 
problem! 

Batteriernas levnadstid -
ett problem 

Det brukar bli relativt få pro
blem efter inoperationen aven 
ny pacemaker. Som regel befin
ner sig elektrodspetsen i ett 
gynnsamt läge mellan hjärtmus
kulaturens veck och kan då 
kvarligga där utan problem i 
fortsättningen. Enstaka gånger 
kan den "riva sig loss" och ge 



mindre god kontakt. Av denna 
anledning kvarstannar pa
tienterna som regel för observa
tion någon vecka efter det att 
man lagt in pacemakern för 
första gången. 

Såren läker som regel helt ut
an problem. Enstaka gånger kan 
det bildas lite vätska kring pa
cemakerdosan , som är av rost
fritt stål. Man tvingas då sticka 
in en nål och suga ut vätskan . 
Det är en ytterst sällsynt förete
else att det tillstöter inflamma
tion, så att man måste sy om 
såret eller, i värsta fall, flytta 
pacemakerdosan . 

När allt fungerar väl är det 
enda kvarstående problemet: 
Hur länge håller batterierna? 
Man har hittills använt kvick
silverbatterier som har en verk
ningstid på 3-4 år. För närva
rande lanseras pacemakeren
heter med litiumbatterier, och 
sådana enheter beräknas ha en 
verkningstid på 5-10 år. 

Tidigare diskuterade man 
atompacemaker , men om liti
umpacemakern verkligen kan 
hålla upp till 10 år är det knap
past aktuellt att framställa nå
gon atompacemaker. Den sist
nämnda är komplicerad att 
framställa och det måste införas 
en rad förhållningsregler med 
tanke på strålskydd mm. 

Pacemakers framställs nu av 
en rad olika firmor i hela värl
den . Den stegrade konkurren
sen har förbättrat kvaliteten och 
även varit en stimulans för stän
dig förbättring och modifiering. 
En mycket elegant förbättring är 
det s k magnettestet. Man har 
därvid i vissa pacemaker byggt 
in en liten magnetisk kontakt. 
Om man lägger en kraftig mag
net på patientens hud utanför 
det område där pacemakern 
finns placerad kan man få 
pacemakerfunktionen att växla. 
Det kan t ex användas till att få 
pacemakern att övergå från 
synkron till asynkron funktion 
och man har således möjligheter 
att testa pacemakern. 

Rymdtekniken och miniatyri
seringen av elektroniska kom
ponenter har givetvis varit en 
god hjälp i de framsteg som har 
gjorts . Medan pacemakern för 
några år sedan var en stor och 
rund dosa med en diameter på 
5~ cm och en tjocklek på 10-1 5 
mm, kan man idag göra pace
makerenheter av storleksord
ning som en tumspets. Den 
snabba utvecklingen illustreras 
av att Siemens-Elema idag har 
ca 12 olika pacemakertyper för 
intern användning och en för 
yttre användning på sitt pro
gram. 

Atomstyrda hjärtan 
Man uppger att det för närva

rande finns 2000 människor som 

Fig 2. Hjärtats arbetstakJ styrs nor
malt all dess eget impulssystem, som 
genomsniltligt betyder 70 i minuten. 
Teckningen - ur en Siemens-Elema
anllisning tiU patienter - lIisar impuls
centrum, hjärtmuskeUokalisering och 
retningsledningsriktning. 

Fig 3. Pacemakers eUer rytmgivare för hjärtat finns i 
många skepnader och utföranden. Genomgående rör 
det sig om en elektronikkrets i ett hölje all konstmate
riaJ eUer metaU med inbyggt batteri. Vikten kan ty
piskt lIara 130 g och efter uJförande ger donet impul
ser om 5 tiO 6,5 V ut. Man skiljer melllJn olikJl typer 
som t ex sk' kamniarstyrd pacemaker, fix-frikvens- . 
pacemaker eUer den s k förmakstyrd4 pacemakern. 
Olika typer finns för t ex ltlngsampumpande hjärt
muskler och sto", blodmiingder. Andra uJförGnthn 
lämpar sig för lIäxlande pulsfrekvenser eUer för höga 
sådana, tex området 52-150 slaglm alltefter gniden 
all ansträngning. 

har en pacemaker driven med 
atombatterier. Tre norrmän har 
försetts med denna typ av pace
maker. Batterierna anges ej 
ha större strålning än en självly
sande armbandsklocka. Dess
utom är batterierna så kraftigt 
inkapslade att de tål ett direkt 
skott samt svåra skador som t ex 
i samband med en flygkatastrof 
eller kremering av ett lik . An
hängarna till denna metod anger 
att dessa pacemakerbatterier 
kommer att vara verksamma i 

~-~ 
{ jV-"'l' I 

) \ 
,f· l: 
" \ 

l 
\ l ) ~ 

\ " 

" 
\ f, f 

Fig 4. Pacemakern uflerera~' in 
tätt under huden vid buken eUu i 
thoraxregionens öllre del (bröst
hål) . Ledningen löper under hu
den tiU halsen och därpå genom 
en Ilen tiU hjärtat. 

minst 20 år. Skeptikerna anser 
dock , att även om batterierna är 
synnerligen väl inkapslade finns 
det ändå en risk att de kommer 
att rosta efter 400-500 år. A v 
dessa anledningar märks det för 
närvarande en uttalad tendens 
till stark återhållsamhet när det 
gäller insättning av atomdrivna 
pacemakers. 

Leva som vanligt 
Den, som har en pacemaker, 

kan i stort sett leva som vilken 
som helst annan frisk människa. 
Pacemakern räcker i regel till de 
vanligaste arbetsfunktionerna, 
möjligen med undantag av 
mycket svåra påfrestningar. 
Pacemakerdosan är okänslig för 
de flesta yttre påverkningar så
som tv, rakapparat och andra 
elektriska hushållsapparater. 
Man tillråder dock att pace
makerpatienter aktar sig för 
mikrovågsugnar! Likaså bör 
man vara lite försiktig med att 
operera pacemakerbärande pa
tienter med diatermi. 

Patienten får själv besked att 
regelbundet räkna pulsen och 
kontakta läkare om den visar 
tendens att falla . De flesta 
pacemakers är idag konstruera
de så, att efterhand som batte
rierna urladdas sjunker pulsfre
kvensen mycket långsamt. 
Pulsminskningen sker så sakta 
att patienten hinner upptäcka 

detta och byta batterierna i 
mycket god tid . Det är närmast 
genialt att man mäter ett batteris 
reservkapacitet genom att räkna 
pulsen! 

Man har diskuterat om det 
skulle vara av värde att kon
trollera pacemakerpatienters 
egk via telefon. Detta är mycket 
väl tekniskt möjligt men dyrbart 
och saknar större praktiskt vär
de, eftersom pacemakern i de 
flesta fall fungerar mycket till
fredsställande och att patienten 
själv kan kontrollera dess funk
tion med att räkna pulsen. 

En medicinsk bragd 
Sammanfattningsvis har pace

makern med sin 20-åriga exi
stens bevisat sig vara en mycket 
värdefull hjälp som har gjort att 
tusentals människor vilka an
nars varit invalider eller som 
rent av hade avlidit, idag kan 
leva ett fullt normalt liv. Säker
heten och elektroniken har 
ständigt förbättrats, samtidigt 
som pacemakern har blivit 
mindre. Utbyte av kvicksilver
batterier mot litiumbatterier har 
förlängt pacemakerns levnads
tid från 3-4 år till 5-10 år. Det 
finns all anledning att lyckönska 
professor Åke Sen ni ng och 
Siemens-Elema till den bragd 
som det var för 20 år sedan att 
utföra en då helt okänd opera
tion. • 
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Elektronisk dj-panel 
nyhet i radiostudion 
o Det kan bli avsevärt jobbigt i en hektisk 
dj-studio: Skall heta plattor varvas med 
reklam inslag, intervjuer och kommentarer 
och kanske telefonväkteri etc i sekund-timade 
inslag, krävs nästan virtuost handlag. 
O Nu har den elektroniserade programvär
den skapats som kan hålla ordning på flera 
lO-tals programkällor och mata ut dem rätt 
liksom enheten kan redigera ihop en hel mix 
och sända ut den själv. 

•• Det frenetiska intresset för 
discolivet och alla yttringar 
kring denna kult som avsätter 
filmer och musik i mängder 
börjar bli välbekant intill det 
tjatiga. Men vem tänker på den 
stakars skivryttaren själv ? Ing
en, synes det. Alla bara tänker 
på sig själva och på fullt utIe
vande i dånet! Nåja, firman 
IGM/NTI (som varken är ett 
korrespondensinstitut eller en 
nykterhetsloge , vilket namnet 
kan ge association till) menar sig 
ha gjort något: 

- Äntligen har nån kommit 
den hårt jobbande discjockeyn 
till hjälp , heter det i nyheten 
från 10M , firman som nu intro
ducerar MARC VJI, ManualAs
sist R emote ControI. 

Sagda enhet kan sköta sju 
tonprogramgivare och tillika 99 
underprogramkällor, allt från ett 
enkelt kontrolldäck. Nu kan the 
DJ koppla upp hela 18 inslag i 

53 ..... Hi fl forts 
uppkallade efter sig, men han spela
de en viktig roll för skapandet av 
den amerikanska audioindustrin på 
1950-talet. LeKashman började som 
redaktör (och även frilansskribent) 
för ett antal radiotekniska och au
dioinriktade tidskrifter på sin tid . 
Senare övergick han till annons
branschen för att tjäna lite mera 
pengar .. . År 1951 kom han till E-V 
och blev då vice vd för försäljning
en. Han kom dock att snart övergå 
till David Bogen Co, där han stanna
de en del år och sålde firmans tidiga 
stärkare och tuners. Senare över
gick han till Olson Electronics och 
Lafayette Radio Electronics. På båda 
ställena var han vd. Båda firmorna 
hörde till kontinentens största de
taljistf6retag. Han återförenades 
omsider med E-V, där han blev vice 
vd . 

LeKashman hörde till grundarna 
av Institute o/ High Fidelity, IHF. 
• Superscope är ju känt som firman 
vilken introducerade Sonys band
spelare i USA en gång. Nu har man 

följd, vilka indikeras på ett bild
rör. För det fall det är fråga om 
jobb på en radiostation kan han/ 
hon äl}dra, gruppera om , stryka 
inslag, lägga till och redigera i 
musiken ända fram till momen
tet då den går"i luften"; mata ut 
varje delinslag eller släppa iväg 
ett helt musikblock respektive 
göra avbrott för liveprat , in
tervjuer etc, närhelst önskas. 
Tiden indikeras digitalt till 
" nedräkning" på en studio
klocka på bildröret. 

MARC är avsedd som en 
hjälp i studiojobbet, icke som 
något slags automatisering. Men 
apparaturen kan hur som helst 
sköta en hel station under timtal 
om man kopplar in en remsläsa
re för styrning av funktionerna 
enligt förutbestämd ordning. 

Den här elektroniken går 
också att använda som en kon
trollfunktion då reklamsnuttar 
skall tillverkas (eller "kreeras" ). 

tillkännagivit att man inom kort all
deles upphör med samarbetet med 
Sony. Den japanska firman böljade 
1973 att själv distribuera sina band
spelare under ett trestegsavtal med 
Superscope som skulle utlöpa 1979. 
N u har både firmorna beslutat att ett 
tidigare avslutat samarbete ligger i 
bådas intresse, så avtalet är uppsagt 
nio månader tidigare än ursprungli
gen avsetts. 

Superscope behöver sina pengar 
och resurser till att backa upp sina 
egna grejor liksom Marantz-linjen . 
Sony har ingen nackdel i att fort
sätta ensam i USA med de egna 
produkterna. 

Det var år 1958 som Superscope 
lanserade första Sony-spelarna. So
ny satte långt senare upp en egen 
distribution för att sälja radio och tv 
men Superscope fick ha kvar rätten 
till magnetband produkterna, detta 
till kontraktet från 1973 fick full laga 
kraft . Sony har i stort sett svarat 
själv för hela sitt program i USA. 
• Tidigare rapporterade inre stri
der inom IHF om var man skulle 
hålla sin andra egna mässa har fått 
följder. Platsen blev St Louis och 
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Fig I. Den här interiören - som bra 
mycket liknar en mobil studio - ser ut 
som en typisk DB-vagn/ör överspel
ning och livesändande av musik och 
prat. Inringade på/otot syns de nya 
MARC-enheterna med sina tryck
knappväljare o s v. Över kontrollbor
det syns bildrörsenheten diir alla in
slag plus den digitala klockan kan vi
sas. Märk de mycket stora och vind
skyddade mikarna på två ställen . .. 
Mycket av grejorna på/otot verkar 
hembyggen, man känner tex igen en 
Heathkitgenerator uppe th. 

Det vanliga och nervpressande 
arbetet med detta är att man 
kastar sig på omkopplare och 
reglar i syfte att kämpa mot 
klockan för att åstadkomma 
split-second timing, som det 
heter. Med de här nya instruk
tionsbara kretsarna kan produ
centen eller stud ioteknikern ba
ra kolla in nedräkningen och 

tiden 20-22 april 1979, men vd Ken
neth Busch avgick i protest och lika
så blev priset för den "enigheten" 
att Fisher Radios chef Howard Ladd 
lämnade organisationen helt och 
hållet. Mässan skulle ursprungligen 
attrahera nya medlemmar i IHF och 
ena de sinsemellan stridande frak
tionerna i institutet men visade sig 
ha motsatt effekt. Busch gör gällan
de att beslutet om St Louis fattades 
utan hans vetskap och medgivande 
och att likaså flera andra styrelse
medlemmar hölls utanför det. 
• Över större delen av Nordameri
ka slöt höstsäsongen med en ganska 
god hi fi-försäljning . Dock, på två av 
de största marknaderna i USA, stor
New York och Californien, som 
ihop svarar för nästan hälften av 
volymen, gick kommersen ned 
mycket under 1977 års nivå. Tid
ningsstrejken i N Y har fått skulden 
till stor del. Handlarna, som normalt 
annonserar i metropolens tre dags
tidningar, tvangs vända sig till de 
små "strejkblad" som tillsammans 
bara fick en bråkdel av N Y Times 
totala läsekrets. Man har normalt 
också New York Post och the News 

släppa upp sina knappar, alltef
tersom programkällorna, en ef
ter en, blir aktuella genom 
MARC VII-övervakningen. Då 
det passar eller står så i manus 
eller programschema sätter ope
ratören in "Iive" -bitar eller 
kommentarer som ligger fårdiga 
i studion från sponsors , annon
sörer o s v inspelade på pro
gramkassetter. Man kan pro
grammera s k back-cueing med 
användning av tonsignaler, så 
att grammofontallrikarna rote
rar med full speed i det ögon
blick något skall spelas upp -
alltså en sorts bakvänd "avkän
ning" eller stickreplik , så att 
teknikern är med i skeendet. 

Använder man en dubbelut
rustad programdisk eller kon
trollkonsol kan man jobba med 
produktion över en MARC-en
het medan man samtidigt över
vakar ett annat program som går 
ut. • 

som överlevande av den en gång 10-
talet blad starka dagstidningsstaden 
New York . Radio- och tv-annonse
ringen man försökte slog slint; re
sultaten blev dåliga. Allmänt vänta
des att business skulle ta fart igen då 
strejken bilagts. 

I Californien var det proposition 
nr 13 , det världsbekanta skatte-re
volt-manifestet , som fick skulden 
för den vikande köplusten. "Ingen 
vet hur förslaget kommer att påver
ka den enskilde", kommenterade en 
talesman för Federated Audio i Los 
Angeles. Folk med statliga eller 
kommunala jobb går i skräck att 
sparkas bort från dem och ingen har 
lust att investera i något, hette det 
(bestämt känner vi igen resone
manget på närmare håll ; red:s anm). 
Småhandlare och installatörer m fl 
beror i mycket av dessa kategorier 
för sin utkomst, och nu väntar och 
ser man alltså hellre . . . 

Men annars verkar intresset 
ganska lovande kontinenten över. 
Sälj siffror från Minnesota till Texas 
ligger fn mellan 10 och 15 procent 
högre än motsvarande för jul- och 
nyårshandeln 1977. • 
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Offentliga byggnader, industrier, hotell och 
varuhus ger ofta ljudingenjören många ljuddistri -
butionsproblem att lösa. För problem finns -
eller har funnits tills nu. 

XELEX U-120-1 har specifika egenskaper an
passade att klara ljuddistributionen även när det 
gäller de svåraste förhållanden. 

XELEX presenterar nu ett nytt komplett Ijud
distributionssystem, som bygger på mångårig 
erfarenhet. XELEX har utvecklat, konstruerat, 
och tillverkat materiel för många av de stora 
företagen inom branschen. Utvecklingsarbetet 
har gett grundlig erfarenhet och översikt över 
hela problemkomplexet. 

Säkerhets- och kvalitetskraven har uppmärk
sammats, t.ex. beträffande förstärkarens kort
slutningssäkerhet. Den som installerar XELEX-

U-systemet är ett modulbygsätt med instickbara prog
ramförstärkare, ävensom FM-mottagare, ding-dong etc. 
Uteffekten är 120 W i 50 V linje eller lågohmigt. 
Mixande funktion eller olika grader av prioritet kan 
erhållas. Och ljudet är av utsökt kvalitet även på linje
utgången. Obegränsat kortslutningssäker. För fristående 

Xelex 

komponenter skall känna sig trygg för anlägg
ningens funktionsduglighet. Våra komponenter 
är inte bara kvalitetsmässigt av högsta klass. 
De utgör också ur konstruktionssynpunkt det 
senaste på marknaden. 

Den konsult som projekterar en XELEX-an
läggning vet att han har möjlighet att förverkliga 
sina intentioner. Han har högklassigt material 
och stor flexibilitet till sitt förfogande. XELEX är 
utan jämförelse den största tillverkaren av Ijud
distribution i Sverige, dessutom en av de äldsta. 

Detta utgör grunden för den trygghet det inne
bär att planera med XELEX-komponenter när 
det gäller höga krav inom ljuddistribution. 

Vid ombyggnad eller nyplanering aven större 
ljudanläggning är det därför viktigt att de senaste 
rönen inom ljuddistributionen tas till vara. 

uppställning eller 19" stativ. Flera förstärkare kan mon
teras samman till en fristående enhet utan stativ. Alla en
heter är pluggbara och kan urtagas för service - även 
nätenheten - utan att förstärkaren behöver tas ur 
stativet eller ur den hopbyggda enheten. Kort sagt en 
konstruktion långt före sin tid. 

Xelex AB, Hardemogatan 1, S-124 44 Bandhagen, Sweden. Phone 08/86 00 50. 
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Parametrisk fk- variator från Technics 
- intressant klangformande verktyg 

C> Med en parametriskfk-va.riator menar vi en uppsättning filter där varje centerfrekvens 
och bandbredd kan ställas in oberoende, liksom förstärkningen. 
C> Den provade utrustningen från Technics har visat sig vara mycket användbar vid form
ning och korrigering av ljud, och den bör stå högt på varje bandamatörs önskelista. 

•• I många stereoanläggningar 
sitter en fk-variator eller ekvali
sator. För det mesta har den den 
vällovliga uppgiften att förändra 
förstärkarens frekvenskurva så 
att rummets ofullkomligheter 
skall "jämnas ut". I något fall 
ingår ekvalisatorn i själva hög
talarens konstruktion och kom
penserar för dess ofullkomlig
heter. Vad som nu reellt åstad
kommes brukar föranleda de
batt. Hur som helst: 

Oftast är en fk-variator ut
rustad med 10 oktavbandfilter 
med fasta mittfrekvenser och 
med en möjlig förstärkningsva
riation vid varje mittfrekvens på 
20-30 dB. När man använder ut
rustningen för att (skenbart) 
förändra lyssningsrummets aku
stik , kontrollerar man den ge
nom att mäta med t ex en oktav
bandanalysator och ställer så fk
variatorns reglage så, att varje 
oktavband ger samma återgiv
ning . 

AC LINE 

I 
I 

I 

L~ 
I 

I 
I 

Om man i stället för den gäng
se mätmetoden mäter med ett 
mycket smalt filter kommer man 
att finna, att rummets resonan
ser och utsläckningar har en 
betydligt finare struktur än de 
grova oktavfiltrens. En utjäm
ning över hela oktaver ger där
för bara ett närmevärde till en 
total utjämning eller nollställ
ning av rummet. Tanken bakom 
hela ekvalisatorverkan är ju att 
rummet plus högtalare inte skall 
påverka ljudets frekvenskurva i 
någon grad. En fk-variator med 
bandbredd på en oktav blir där
med ett grovt instrument för en 
sådan utjämning. En ekvalisator 
med bandbredden 'h oktav 
kommer sanningen närmare, 
men om man studerar "fre
kvensgången" för ett rum finner 
man ofta mycket smala noder i 
återgivningen , och t o m 'h ok
tav kan vara för bred. 

Huruvida örat reagerar surt 
för så smala frekvenspartier kan 

diskuteras men skillnaden går 
att mäta , och för den som vill 
vara absolut säker på att inte ha 
okontrollerad påverkan från 
lyssningsrummet kan en utjäm
ning vara befogad. Att göra en 
sådan utjämning med en fk-vari
ator med ännu smalare, fasta 
filter skulle emeUertid vara 
mycket kostsamt, eftersom an
talet filter ökar förskräckande 
fort. Detta är välkänt från yr
kesljudtekniken ("public add
ress" etc) och dess stora mono
filterbankar för resp kanal. 

Parametrisk fk-variator 
ger större variation 

En lösning på det problemet 
är fk-variatorn med variabla fil
ter, d v s filter med variabelt Q
värde och förskjutbar mittfre
kvens. Samt naturligtvis vari
abel förstärkning. En sådan va
riator är Technics SH 9010. Den 
har fem inställbara filter som 

Blockdiagram över fiIterkoppIingarna 

r-- - --
I in o out 

, ~---~---------------~----------------~ I 

Jndator 

Den yttre härligheten består aven 
mängd reglage plus två blygsamma in
dikeringslampor tv. Skjutpotentiomet
rama reglerar varje filters förstärk
ning eller dämpning. Under varje re
gel finns två koncentriska rallar där 
den inre reglerar filtrets bandbredd 
(eller Q-värde) och den yttre filtrets 
mittfrekvens. Alla reglage finns 
dubblerade för apparatens två kanaler. 

täcker hela det hörbara fre
kvensspektrum , och med den 
kan man alltså ganska väl ställa 
in vaIje önskad frekvenskurva . 

Manipulationsmöjligheten är 
då användbar för kompensation 
av ett rum , så länge antalet 
brytfrekvenser räcker till , men 
det är knappast för detta appa
raten är mest intressant , trots 
allt. 

En vanlig oktavbandvariator 
är oftast försedd med skjutpo
tentiometrar för förstärknings
inställningen . Genom att se på 
reglarnas läge kan man lätt få en 
bild över den inställda fre
kvenskurvan, och man vet alltså 
ganska väl vad man ställer in. 

Med det parametriska filtret 
blir saken lite svårare. Visserli
gen regleras varje filter även här 
aven skjutpotentiometer, men 
till den kommer två vridpotar 
som reglerar Q-värde och mitt
frekvens för varje filter. Man ....... 
kan allt så inte enbart av reglar- ........ 

L ______ ~ ______ - -_-_- _______ --------------------------- _____ _ ~ - ____ _ 
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Mätresultat och testdata 
Frekvensomfång 

Frekvensomfång med 240 Hz-filtret 
inställt för maximalförstärkning och 
maximal dämpning. 
Frekvensreglaget inställt i mitten. 
Bandbredden har varierats mellan 
min, mittläge och max. 
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Frekvensgång med 4 kHz-filtret in
ställt för maximal förstärkning och 
maximal dämpning. Bandbredden in
ställd på min. Mittfrekvensen har va
rierats mellan min, mittläge och max. 
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Frekvensgång med 4 kHz-filtret in
ställt för maximal förstärkning och 
maximal dämpning. Frekvensreglaget 
inställt i mitten. Bandbredden har va
rierats mellan min, mittläge och max. 
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Frekvensgång med 240 Hz-filtret in
ställt för maximal förstärkning och 
maximal dämpning. Bandbredden in
ställd på min. Mittfrekvensen har va
rierat mellan min, mittläge och max. 

Frekvensgång med samtliga filter in
ställda på maximalförstärkning och 
maximal dämpning. Samtliga mittfre
kvenser i mittläge, samtliga band
bredder på min. 

Signalkapacitet 
Utsignal före klippning. 

50 Hz 
1kHz 
20 kHz 

Brus 
Brusnivå 

10,0 V 
\0,0 V 
9,6 V 

mätt linjärt 40 IL V eller 88 dB 
under 1 V 
mätt vägt enl IEC A 13 IL V 
eller 98 dB under 1 V 

Heminspelaren som har en 
godtagbar akustisk miljö att 
verka i kan också ha glädje av 
filtret för att åstadkomma spe
ciella effekter. Branta skärning
ar ger karakteristiska ljudeffek
ter , och om man förändrar pa
rametrarna under inspelning kan 
man få intressanta fasvridning
ar. 

l samband med pa-anlägg
ningar har man ofta glädje aven 
fk-variator. Med den kan man 
utjämna resonanserna i rummet 
och på så sätt höja ljudnivån 
från högtalarna utan att själv
svängning inträffar. Tack vare 
den parametriska förstärkarens 
möjlighet till skräddarsydda, 
mycket branta, variationer i fre
kvenskurvan kan den ge bättre 
resultat än en konventionell 
oktavbandekvalisator detta 
fall. 

Möjligheterna är alltså legio, 
men för att kunna utnyttja dem 
måste man lära sig att "känna" 
hur de olika reglagen påverkar 
ljudet. Våra mätningar visar till 
en del vad som kan väntas . 
Technics SH 9010 har alltså fem 
filter , men vi har valt att visa 
endast två av dem i detalj här. 
De övriga är identiska, så när 
som på frekvensförhållandena . 

Frek vensgångsmätningar 
visar variationsmöjligheter 

Frekvensgången med fast 
mittfrekvens och varierande Q
värde , eller bandbredd om man 
så vill , visar att verkan kan fås 
över en mycket smal topp eller 
dal till en så bred verkan att filt
rena i ändlägena närmast verkar 
som konventionella tonkon
troller . 

Mätningarna med konstant Q
värde och varierad mittfrekvens 
visar att den senare kan regleras 
upp emot 10 gånger för varje 
filter! Filtren kan därmed fås att 
överlappa varandra rejält, och 
verkan på frekvenskurvan blir 
svår att förutse , men det ger stor 
frihet vid användningen! 

Vi har också tagit upp fre
kvensgången med alla filtren 

--------------------------- ställda på minsta bandbredd , 

~ nas lägen sluta sig till vilken fre
kvenskurva man valt. Kombi
nationsmöjligheterna blir myc
ket svåröverskådliga men rika! 

Inspelningar i svåra miljöer 
kan "repareras" akustiskt 

För den mer avancerade 
amatören som gör egna inspel
ningar finns det kanske ett vida
re användningsfålt för den pa
rametriska fk-variatorn . I stället 
för att kompensera för uppspel
ningsrummets akustik kan ma
skinen användas för att kom
pensera inspelningsrummets! 
Lyssningsrummet kan man ju i 
regel påverka med gardiner, 
mattor, reflektorer och liknande 
om man är perfektionist. Om 
man gör en Inspelning utanför 
en studio kan man däremot råka 
ut för helt okontrollerade akus
tiska förhållanden . Här kan man 
ha god nytta av fk-variatorn som 

medger drastiska förändringar 
av ljudbilden. 

Ett bra exempel på sådan an
vändning är vid inspelning av 
ljudfilm, där man dessutom ofta 
tvingas till mindre optimala 
mikrofonplaceringar. För det 
mesta vill man kanske inte då 
släpa med sig filtret även om det 
är relativt litet och lätt, men 
man kan då göra kompensering
arna i efterhand i samband med 
redigeringen av ljudbandet. Vi 
har använt SH 9010 i samband 
med ljudfilmning med RT:s 
synksystem och kunnat förbätt
ra en del upptagningar avsevärt. 
Nu måste ju den ~yllene regeln 
vara att från bÖlJan se till att 
ljudbandet innehåller så få fel 
som möjligt , men filmning av 
" levande" händelser tillåter ofta 
inte att man ägnar ljudet något 
större omsorg från början om 
man är ensam kameraman -
ljudtekniker. 

62 RADIO & TELEVISION - NR 1 - 1979 

maximal verkan och mittersta 
centerfrekvens . Resultatet blir 
en synnerligen taggig frekvens
kurva som påminner om ett s k 
kamfilters. Man ser också av det 
att centerfrekvensen förskjuts 
något när reglaget ställs om från 
maximal förstärkning till maxi
mal dämpning. Förskjutningen 
saknar dock praktisk betydelse i 
de applikationer där filtret nor
malt skall användas. 

Signalkapaciteten är mätt och 
befunnen utan vank. Förstär
karstegen ger O dB med alla fil
ter ställda neutralt, och signa
lens storlek på utgången kan 
vara ca \O V före klippning. Om 
man har något filter aktivt så att 
signalen förstärks i något fre
kvensband, måste givetvis in
signalen minskas i motsvarande 
grad , men några klippningspro
blem bör inte kunna uppstå vid 
normala signalnivåer pa någon 
volt. Bruset mätt med vägnings
kurva enligt IEC ligger 98 dB 
under 1 V, och något brustill-

skott är därför knappast mätbart 
vid någon applikation . 

SH 90\0 är alltså en intressant 
parametrisk fk-variator med go
da data. Den bör vara av intres
se för alla som vill kunna för
ändra ljudets frekvensgång och 
spektrala sammansättning. Den 
ger mycket större möjligheter än 
en konventionell fk-variator 
med fasta filter, men är i gengäld 
svårare att hantera än en sådan 
för önskat resultat. 

Den elektriska såväl som den 
mekaniska uppbyggnaden av 
den här i mörkbrun kulör utför
da systemmodulen är typiskt 
Technics; en mycket hög kvali
tet alltigenom . Filterenheten är 
gjord med en tjock och stabil 
frontplåt med märkets typiska 
små byglar vid de ursparade 
gavlarna a la japansk hi fi-stan
dard . Skjutreglarna löper dis
tinkt och jämnt och man har 

Fabrikantdata 

Utimpedans : 300 ohm 
Utspänning: I V 
Distorsion : 0,02 % 
Inimpedans: 47 kohm 
Inspänning: I V 
Förstärkning: O ± I dB 
Signal/brusförhålland: 90 dB 

relativt IV 
Variationsområde centerfre

kvens: från 1,6 oktaver under 
till 1,6 oktaver över mittfre
kvensen. 

Variationsområde Q-värde: 0,7-7 
Centerfrekvenser: 60 Hz 

240 Hz 
1kHz 
4 kHz 
16 kHz 

Generalagent för Technics 
SH-9010 är National Panasonie 
Svenska AB, tel 08/190180, och 
ca-priset för ekvalisatorn är 
2800:- kr. 

gjort dem lite trögare än vanligt; 
de rubbas alltså inte så lätt ur 
inställt läge . 

De koaxiellt arrangerade 
band bredds rattarna är möjligen 
lite väl små att få grepp om för 
storvuxna fingrar och kan gå 
trögt i början men måste få klart 
godkänt. Fk-variatorn är tänkt 
att opereras rakt framifrån och 
man får ett relativt liten yta att 
hålla reda på många inställning
ar över - alla reglar har skal
streck utförda i matt guldfärg. 
Det kan vara lite knepigt ibland 
att urskilja t ex vilken ytterregel 
som hör till vilken kanal, men 
allt är ju en vanesak. 

Technics-variatorn är en gi
ven systemdetalj för den som 
har ambitioner med sina inspel
ningar och högst troligt en ut
rustningsdetalj som stannar 
kvar sedan mycket annat bytts 
vidare. • 

BHoUS 



H-IOO Professionell DIskantenhet 
H-lOO har kantvinklad talspole. 
Frekvensområde: 7.000-30.000 
Hz. Känslighet: no dB I m il W 
Effekttålighet: 30 W 

Pris 
Förr: 1.445:-

Nu: 1.095:-

H-I Diskanthom. Gjutet i ett helt 
nytt "dött" metaJlrhaterial. 
Frekvensområde: 1.500-20.000 
Hz. Känslighet : spi. l m il W. 
102 dB. Effekttålighet: 20 W 

Pris 
Förr: 395:-

Nu: 295:-

AT50 Konstant impedans poten
tiometer. att användas som 
nivå kontroll för diskant och 
mellanregister AT50 har linjär 
impedans 8 ohm och ändrar därför 
inte systemets totalimpedans. 
Effekttålighet: 50 W 

Pris 
Förr: 68:-

Nu: 49:-

F1at-8 8" Bredbandsenhet. Hög 
verkningsgrad. mycket goda 
transientegenskaper utmärker 
detta element (F1at-8+ H-24 är 
en mycket bra kombination till 
basreflexsystem och kvartvågs
pipor. typ Voight-Hom. Frekvens
område: 40-20.000 Hz. Känslig
het: 95 dB. Effekttåliqhet: 35 W 

Pris 
Förr: 385:-

Nu: 295:-

Från november 1978 har vi tagit över Coral's försäljning i Sverige. Detta medför bl a att 
Ni kan köpa C oral' s högtalarelement och kits till grossistpriser. Hur kan detta vara möjligt? 
Vi säljer direkt till Dig utan fördyrande mellanhänder. Tack vare den enorma efter-
frågan på Coral's produkter kan vi göra ännu större inköp, vilket leder till ännu 
lägre priser. 

KONSTRUKTIONS GUIDE 
En innehållsrik och lättfattlig orientering om konsten att bygga 
högtalare. Fyll i kupongen nedan och sänd den tiUsarnmans 
med 10:- i frimärken eller sedel till nedanstående adress. 

YUDIA 
o Sänd mig prislista på Coral's produkter kostn. fritt. 
O Sänd mig Nya HiFi Kataloge n 78179 mot 5:- i frimärken eller sede l. 
O Sänd mig Er nya Konstruktionsguide mot 10:- i frimärken elle r sede l. 

Namn ----____________________________________ ___ 

Adress------------------------------------~R~T~1 -~7~9 
Postnr/Ort JOHN HEDINS VÄG 23 54200 MARIESTAD 

TELEFON 0501 / 18345 

lnformatlOnstjanst 10 
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NYHETER 
Prisbillig 
dataterminal 

TV7'804 hete r e n ny sve nsk 
tv-te rmina l som tagits fra m av 
Mikroteknik Data AB i Järfälla. 

Den bilda r ti ll sammans med 
en v ideo-monitor e ll er en vanlig 
tv en kom plett och p risbi llig 
bildskä rm sterminal. 

Tangentbordet och a ll nöd
vä nd ig e lektron ik är saml at i en 
och samma låda. Lådan är ut
förd i kraftig plå t och är inte 
mycket större än själva tangent
bordet. 

Genom att på detta sätt skilja 
på tangentbord och bi ldskärm 
har man lyckats sänka pri set på 
den färdiga termi na len till mi nd
re ä n hälft en av priset hos mot-

svara nde he la bildskärmste rmi
na ler. 

De n till TVT804 ko pplade vi-
d eo-mo nito rn /tv :n kan visa 

$ 16 x 64 ASCII-tecke n . Dator e l
le r mode m a nsluts v ia stand ard 
RS232- ko ntakt och överfö rings
has tigheten ä r valbar 9 600 - 75 
baud . 

Pri s ca 2300 kr exk lusive 
mo ms. 

Återförsälj a re : Elfa Radio & 
Television AB, tel 08/730 0700 . 

Universalräknare 
till lågt pris 

HP:s nya universa lräknare 
53 14A ä r pri ssatt i nivå med fre
kvens- och periodräknare , men 
har egenskaper som van ligtvi s 
inte å terfi nns hos räknare som 
kos ta r dubbelt så mycket. 

I nstrumentet, som har sju 
siffror, mä ter frekvens upp ti ll 
100 MH z, period ti ll 400 ns med 
100 ps upplös ning och tidinter
vall. Pulsbredd , tidi ntervall 
mell an pul ser och logikt idför-

lopp ka n m~ita~ meJ upplö~ ning 
av 100 ns . K votmätn ing , medel
värdeskvotmä tning och totaI
räkning (från 10 H z till 100 
MH z) ingår också bland dess 
egenskaper. 

53 14A har triggern ivå- och 
triggertla nkkontro ll e r för båda 
kanalern a. 

E n ny ko nstru ktionstekni k 
som använder standardkompo
nenter och effektiva ti ll ve rk
ni ngsmetoder, automati sk 
provn ing , automati sk kre ts
kort sprovning och en enkel och 
tå li g förp ackning i t vå delar , bi
dra r ti ll att priset ka n ligga vid 
ca 2 120 kr. 

Som option finn s en högstabi l 
temperaturkompense rad kri
s ta llosci ll a tor och en till sat s fö r 
batteridrift. 

Svensk representati.on : Hew
lett-Packard Sverige AB, te l 08/ 
7300550 . 

Strömsnål 
digitalmultimeter 

MX 500 är en ny digital multi me
ler från Metrix, Frankrike, med hela 
1000 timmars dri fttid på två 9 V 
' landardbatterier. Används " long 
life" -batterier kan dri fttiden t o m 
rördubbias . 

Det är ett kompakt instrument 
rned fl ytande kristall siffe rindikator, 
.1' 12 siffra och de fe m fu nktionerna 
' fJänning och ström, dc/ac plus re
, istans och därtill två års garanti. 
Det medger spänningsmätning från 
I mV ti ll 1000 V, ström från 10 J1.A 
till 2 A, resistans från I ohm till 20 
Mohm. Noggrannheten på likspän
ningsområdet är 0,5 % på avläst 
värde och O, I % på fu ll skala. Auto
matisk polari tetsindikeri ng ingår 
också. Dessutom bör fö ljande note
ras: 

När mindre än 200 drifttimmar 
återstår kan antalet kvarvarande 
timmar avläsas på indikatorn då 
funktionsomkopplaren ställ s i läge 
batterikontroll. 

Instrumentet är tämligen litet till 
formatet - 195 x 97 x 55 mm - men 
har ändå tydligt avläsbar frontpanel 
med 18 mm höga siffror. Det kan 
ställas i tre positioner tack vare det 
utf<i.llbara antiglidstöd som finns på 
baksidan. Till multimetern finn s 
nästan ett dussin tillbehör inklusive 
högspänningsprobar och ström
shuntar. 

Pri set är 995 kr inkl batterier , 
testsladdar och extra säkringar. 

Svensk representant: Elektriska 
Instrument AB Elit , tel 08/262720. 

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

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

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

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

Informat1on Sll anst 11 
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Bilden är arrangerad. 
Narurligrvis bor ingen venig människa i en sånt här eko

fritt. död dämpat rum. 
Ändå envisas många tillverkare av vanliga högtalare med 

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

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

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

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

Det är en av anledningarna till an Bose-högtalare inte lå'ter 
som högtalare. 

Utan som musik. 

Så nära levande musik man kan komma. 

Ring eller skriv så skickar v i broschyr och uppgift om närmaste aulklorlserade Bose-återjörsä/jare. &se Scandinavia AB, 10056 Swckholm. 08-6701 80. 

Inform atlonstjanst 12 
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lyt lyt lyt S D SYSTE M S lyt lyt lyt 

S-100 BUSS DATORER OCH KORT 
* SBC-100 PROCESSOR & l/O KORT. Z-80 processor, 

1 K RAM, plats för 8K ROM/EPROM, Serie- och Parallell
interface, Mjukvarustyrt Baudtal , 4-kanals Räknare/Timer. 
4 st PROM-monitorer finns att få. 

* EXPANOORAM 8-32K eller 16-64K expanderbart RAM
kort. Passar till Z-80, 8080 och 8085. Acc. 375 nS. 

* VERSAFLOPPY Prisbill ig S-lOD Buss kontrolet för IBM
kompatibla floppydisksystem. Uppbyggd kring LSI
kontrolern FD 1711 . Passar till Shugart, Mayflower, PerSci, 
Siemens och GSI, enkel- och dubbelsidiga enheter. CP/M 
och Bootstrap PRO M finns för olika konfigurationer. 

* VOB-8024 VIOEOKORT S-lOD Buss, 80 x 24 format, 2K ... 
display-RAM, teckengenerator i EPROM (max. 256 
tecken), skyddade fält mm. 

* 505-100 DATOR Innehåller ovanstående enheter plus: 
12-tums grön bildskärm, dubbel dubbelsidig 8-tums floppy, 
tangentbord med sep. numerisk del och markörkontroller. 
PRIS: 38.580 (inkl. moms) 31 .985 :- (exkl.) 

* Z-BO STARTER KIT Komplett enkortsdator, expander:bar 
med S-lOD Buss kort. (Se separat annons R & T Nr. 11). 

I1RNIIREHIJ',"1 
Box 72. 13301 Saltsjöbaden. 08/7176288. Torsvägen 61 

'";::-. lrIIMM 

Si här hittar du till oss: 
Med tåg "Saltsjöbanan" frän 

~~Uv9 
.~- ~-~::" 
I . . ... , 

", --Slussen ca 20 min. ......~ _ 
Med bil, tag Värmdövägen mot ~. 
Saltsjöbaden ca 10 min frän Slussen. .. ~ 
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lilOlJll1D E I ektro-Data konstru ktörer 
- för bättre lj ud -

MÄSTERVERKET 

2-sparsbandspelare 
MX 5050 M B 

BANDSPELAREN 

SOM BORDE KOSTA 

DUBBELT SÅ MYCKET 

jämför själv I 

Ingen annan bandspelare ger sa mycket för pengarna 

• Servoslyrd DC· kapstanmotor 

• Variabel hastighet 
• Omkopplingsba r fö r 3 hastigheter och 

samtidig korre ktionsändring 

• Klickfr i in- och utgång vid " flygande" 
inspelningsstart eller redigering 

* Omkopplingsbar inspelningsnivJ 

* Or.lkopplingsbar balanserad utnivJ 

• 24 d Bm överstyrningsreserv 

• Inbyggd testtonsoscillator 
• Stora VU- meters med toppvärdes

visande Iysdiodsindikering 

• Plug-in Permalloy tonhuvuden 
* Extra avspelningshuvud vilket möjliggör 

avspelning av 4-spArsband _ 

* Förberett inspelningsläge med blinkande 
varningsi ndikering 

• Bandtransportslogic som tillåter direkt 
övergång fr snabbspoln ing t ill in-/av
spelning 

• Justerbar kontrollyssning vid snabb
spolning 

.. Räkneverk med minnesfunkt ion 

• Red igeringsläge med lösa bromsar eller 
stoppad högermotor 

• Perfekt synk· möjlighet vid " over dubb" 

• Omkoppl ingsbar mellan NA B och IEC
korrekt ion 

• Justerbar bias och inspelningskorre ktion 
pA frontpane l 

• Mikrofoningång med omkopplingsbar 
förstärkning 

• X LR-kontakter för sa mtl iga ut -/ingångar 
• Al la manöverfu nktioner fjärrstyrbara 

• Skarvskena ovanpA huvud donet 

INTERSONIC AB Box 420 126 04 Hligersten Tel . 08 - 88 0 3 20 

Generalagent för OTARI ElECTRIC CO., l td 
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Köp Datakretsar till verkligt låga priser, och av kända fab
rikat. Vi är DISTRIBUTÖRER för ATEX,TEXAS-Instruments. 
MOTORLOLA, ZILOG, FAIRCHILO, NATIONAL, RCA, NEC, 
PHILIPS mfl. Några prisexempel : 

2102 F 1024 x 1-Bit Static RAM 350 ns . ......... . 
1702 A/2 256 x 8-Bit 450 ns .... . .. ... . .... .. ... . 
2708-L 1024 x 8-Bit 450 ns low power . ...... . . .. . 
27162048 x 8-Bit 450 ns NU ATER pA LAGER 

12:00 
59:50 
96:50 

Dagspriser . .. .. . . 
Z 80 i alla utförande, och med samtliga Support kretsar. 
Transistorer, Kondensatorer, Motstånd, Verktyg, och myc
ket annat kan ni hitta i vår nya 180 sidiga KATALOG som 
kostar 7:00 + portokostnader. 

Böcker 
Bland vår Facklitteratur kan nämnas följande böcker: 

Mikrodatorn av S. A. Lennart Bergström. Denna bok vän
der sig till alla som vill lära sig hur mikrodatorn fungerar, 
hur de är uppbyggda, hur man programmerera dem, vilka 
komponenter som används m.m. Boken kostar 59:50. 
Z 80 Programming for logic design. En bok från Osborn & 
Associates INC. Boken kostar 82:55. Andra böcker som, 
MCS-86 Users Manual från Intel som tar upp den senaste 
varianten 8086 med tillhörande kretsar. Boken kostar 
78:50. Samtliga priser inkl moms. Massvis av andra Data
böcker finns på en särskild förteckning som skickas mot 
1:30 i frimärken . 

iWt,!!!~!!~~ 
Butik: Sveagatan 1 

Postadress: Box 9343 541 03 SKÖVDE 
Tel. 0500-86380 



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 
Te l. 046-1477 60 

Butik: 
Karhögstorg 2 
Lund 

Ett företag med 6 år på nacken inom elektroniken 

Ill foll11atlollSll ilns t 14 

Kronan 

Specifikation: 

Max rek . förstärkaruteffekt : 100/ 140 IW / dBp) 
Akustisk uteffekt vid max rek . 

förstärkaruteffekt : 116 dB 
Volym: 5tliler 

Frekvensomfång enl. DIN: 25 - 20.000 Hz 
VerknIngsgrad :0,4 % 
Impedans: 8 ohm 
Princip : Basteflex 
Högtalarelemem: 

bas 1 st 25 cm vtterdiam. 

ver 

Skicka 
efter 
vår 
broschyr! 

o 

mellanregister l st 10.5 cm ytterdiam. 
diskantregister 1 st 2.5 cm " $Oh dome tweeter" 

~~~~~~:~~~k;:::~, 1000. 4.000 H, (1~(~DEX),~I\) 6Bagaor gaNta nk~5,. 
MAttb x h x d: 38 x 62 x 32cm ~ 1 11 O y opmg, 
T,äslag : Valoö •. svartek Tel. 0155/151 91 

InformalICHlSIJ W1S I 1 b 

Ekonomi 
för dig 

-oscilloskopet 

Mode ll , rnl i T 900·,erlen 
T 921 - DC !iII15 MHz. En kanal , enkel lid bas, 
T 922 - DC tillt5 MHz. Två kanaler, enkel tidbas, 
T 932A - DC till 35 MHz. Två kanaler, enkel tid bas, 
T 935A - DC till 35 MHz. Två kanaler, tidbas med svep· 

fördröJning , 
T 912 - DC till tO MHz. Minnesoscilloskop med 

~:r~i:~:::~~~~!~PP till 250 cm/ms. Två kana- • .;.;.111 __ ... 
T 922R - DC till 15 MHz. Två-kanaligt oscilloskop 

rackmontage. 

TEKTRONIX lör prestanda, kvalitet och 
ekonomi! 

In l o rmatlOnslIanst 16 

TEKTRONIX' oscilloskopserie T900 är utvecklad 
för ekonomisk användn ing vid service, utbildning 

och produktionskontroll : billig i inköp och drift 
utan att därför göra avkall på vare sig 

prestanda eller kvalitet. 
T900 serien består av fem portabla oscilloskop 

med olika prestanda och ett avsett för 
rackinstallation . 

Gemensamt för model lerna i T 900·serien är: 
en stor och lättavläst bi ldyta (8 x 10 cm), 

kompakt konstruktion och låg vikt (ca 7 kg). 
Känsligheten ligger mellan 2 mV/div och 10 V/d iv 

i 12 kalibreringsteg . Dessutom inbyggd 
spänningsstabilisator och 3 % noggrannhet på 

vertikalförstärkare och t idsbasenhet. 
Till T900·serien finns en komplett uppsättning 

tillbehör samt beskrivande servicemanual. 
TEKTRONIX AB 
Fock . 171 04 SOLNA. Tel : OS -83 00 80. Göteborg 031 - 42 70 3'5 . 
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ELEKTRONISKT 
STÄMINSTRUMENT 
för sträng, blås, keyboard 
Mycket exakt ± 1 cenl. Indi
kering med 16 lysdioder un
derlättar stämningen. TU-120 
mäter 12 toner inom 5 oktaver. 
Medhörning inom 3 oktaver 
med hjälp av inbyggd högta
lare. Stämton, som genom ut
tag kan förstärkas över extern 
amp. Inbyggd mikrofon/input 
för yttre mic för stämning av 
akustiska musikinstrument. 

Batteridriven - kan anslutas 
till nät via adapter. 

Finns hos välsorterade musik
handlare. C.a.pris 945:- ink!. 
moms. Kan också rekvireras 
fraktfritt mot efterkrav di rekt 
från: 

Brödr. Jörgensen Musik AB 
Hindbygården - 216 63 MALMÖ - Tel 040/94 20 80 

In fo rrna tlOnsqdnsl 17 

Keilhley igen! 

Modell 177 

4 1/2-siffrig DMM 
- Upplösning DC l flV, l mohm, l nA 
- TRUERMS 
- Analog utgång 
- Pris: 2. 650: - exkl. moms 

~~lID~M ETR I Cm 
BANVAKTSV. 20, FACK, 17119 SOLNA, TEL 08/820400 
REGIONSKONTOR: ABÄCKSGATAN 6, 43137 MÖLNDAL. TEL 031/8109 75 
DANMARK: TEL 02/80 42 00 NORGE: TEL 02128 26 24 FINLAND: TEL 90/460844 

l nforma tlonSIJanSI 18 
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HE.A.THB:J:T 
Ledande inom elektronikens alla områden 

• DATORER • INSTRUMENT 

• UTBILDNINGSSATSER 
(Nu även för gruppstudier) 

• AMATORRADIO 
• BIL· och HEMELEKTRONIK 

• HOBBYELEKTRONIK mm 

.~ -=~=-_-=:=-_: 

\.------~ 
$ 

.. ' 

WH-14 LINE PRINTER 
96 tecken ASCII. Stora och 
små bokstäver. 80, 96 eller 
132 kolumner. 165 tecken 
per sek. Interface RS-232C 
eller 20 mA loop . Baud 
rates 110 till 9600. 
Monterad 5.895:-
ex. moms. 

10-4205 OSCILLOSKOP 
DC-5MHz dubbelstråle . 
10mV känslighet. Svep
hastighet 200ms till 0,2us 
i 7 steg. X-Y kopplat. 
Monterat 2.495 :- , 
Byggsats 1.571 :-
ex. moms. 

IP-2718 UNIVERSELLT 
OC AGGREGAT 
Tre flytande utgångar, O-
5V 1 ,5A och två 0-20V 
0,5A. Dessa kan serie
resp . parallellkopplas hur 
som helst. Utsökt för labbet 
eller experimentbänken. 
Monterat 904 :-, 
Byggsats 572 :-
ex. moms. 

10-4001 OIGIT AL 
VÄOERST ATION 
Visar vindhastighet, vind
riktning , temperatur (inom
och utomhus), barometer
tryck, tid och datum. Lagrar 
max- och minvärden av 
samtliga parametrar. Visar 
även t idpunkten när dessa 
värden uppnåtts . 
Byggsats 2.143 :-
ex . moms. 

Upptäck allt det fantastiska som Heathkit kan 
erbjuda . Beställ en katalog . 

~-----------------~ I ~ HEATH ~ 1 
I Sänd mig gratis katalog=$Q[!fiM@[§ I 
I 1 
I Namn .. .... .. .... .......... ... ... ..... ..... ... .... .. ... .... ··· ··· ·. ·· ·· ·.·· ....... · .... .. .... .. 1 
I I Adress ..... ... ........ ......... .... .. ...... .. .... ...... .. .. . · ····· · · ·· · ··· · ··· ··· ····Ri··l· ·j~ .. : 

.::n~.~.~ .. ~.~ .. ~:a:.~ .. ~.~.~ .. ~.~ .. ~.~.~ 
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® 

Acousto-Q 
o Syntetiskt dämpmaterial för högtalare. 

Acousto-Q fibrer 
i uppförstoring . 

Acousto-Q tillverkas av 
kemiskt och mekaniskt 
krusade Dacronfibrer 
med olika tjocklekar som 
blandas tör att uppnå opti
mala akustiska egenskaper. 

Se test i Radio & Television -
nr11/1976. 

VI LÄR DIG 
DATOR-TEKNIKEN 
Du behöver det för att hänga med i utvecklingen och 
de fina jobben. 

Vårkurs SYSTEM 78 
är rätta vägen att lära sig mikrodatorn . Kursen vänder 
sig till ingenjörer, elektroniker, lärare och hobbyfolk. 
Du bygger en liten dator i etapper och lär Dig hur 
blocken fungerar och hur de arb~tar tillsammans. 
När Du är färdig vet Du mikrodatorns uppbyggnad 
och hur den programmeras. 
Kursen är på svenska, men Du får "datorengelskan" 
på köpet. 

Vi håller lågprislinjen: Allt material och 8 kursbrev 
(1098:50) . 1325:- ink!. moms. Eller: Brev nr 1 
265 :- och Var 14:e dag 7 ggr a 160:-. 
Moms ingår och allt portofritt. 
Frivillig avslutningsuppgift som insändes och rättas, 
varvid intyg om genomgången kurs erhålles. Kostnad 
50:-. 

TVEKA INTE BESTÄLL NU 

® 

Acousto-Q 
Syntetiskt dämpmaterial för högtalare. 

ELEKTRONIKBYGGARE 
SENASTE NYTT. 

Adjustable Regulator , .. lhlmproved 
R,pple Aejectooo 

LM350 
Vin 
Vut 
OBS. 3A 

TO·3 
35V 

1,2·30V 

LM 350 TQ-3 kostar endast 95:-. Med komp. enl. 
schema 105:-. Ett ypperligt lab-aggregat. 

~National 
~ Semiconductor 

IC-kretsar och 
böcker. VI är 
distributören. 

NY KATALOG UTKOMMEN 
God sortering DL· kretsar, • 74·serien, även 74LS och CMOS. 
Mikrodator·kretsar och tillbehör. 
Komponenter och mönsterkortsmaterial är vi som vanligt bra på. 

OBS NY KATALOG. Sändes mot 5 :00. Bit. i kuvert eller till p-giro 
227710·1. 

ELEKTRONIKTJÄNST I HJO 
BO X 40, 544 00 HJ O Tel. 0503/123 94 
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OBS! Från och med nr 2 ändrar ni namn på "allt möjligt" till "ALLT MÖJLIGT - BEGAGNAT". 

"ALL T MÖJLIGT - BEGAGNAT" är till för Dig som vill sälja, köpa eller byta något begagnat. 

Priset är oförändrat 15:- per rad. Lägsta pris 45:- (3 rader). Annonsen får inte vara längre 
än 1 O rader. De radannonser som handlar om annat än begagnat och som anlänt till 

Radio & Televisions annonsavdelning före den 31/12 1978, kommer att införas under den gamla 
I rubriken "allt möjligt", sista gången i nr 3. -

Stereo III förstärkare, skivsp, 
högt, kassettd, receiv av . mark
nadens led fabr till vrakpriser. 
Ex: Kenwood, NC, Revox, Ya
maha, Technics, Sony, JBL, Lux
man, Pioneer, Nakamichi, AR, 
H-K, TillfälIei Restparti av Sonab 
högtalare : OA14, OA12, ODll 
i svartlack och valnöt. 
Ljudorama, tel 08/527570 
efter kl 18.00. 

PRIS-CHOCK PA IC, SOCKLAR 
mm. 555 2:60, 565 8:-, 723N 
4:- , 723H 5:- , 741 2:15, FND-
507 9:-, TEXAS socklar 8pin 
1 :40, 14pin 1 :65, 16pin 1 :85, 
24pin 3:75, 40pin 5:50, TTL, -
LS, CMOS Toroider 2 x 28V 
500W 225:- >2 195:- . 
ELlNGE, VINTERG 27 
90254 UMEA 

BYGGSATSER till rundstrålande 
högtalare likn OA 5-2 samt 
exp horn. 
Bällsta Träindustri AB 
Karisbodavägen 12, Bromma 
Telefon 08-291616. 

TÄNDSYSTEM med optisk gi
vare. 2 års gar. 360:- . KOM
RADIO 5W 23 kanal 1 års gar. 
425:-. 
SCAN-ELECTRO 
Telefon 0521-21639. 

VI STJÄL INTE! 
- vi gör bara vansinniga kal
kyler, och säljer duktigtl Väl
kommen du också. Prislista mot 
svarsporto. 

Sound Center, Box 20018, 
20074 Malmö * WE WILL NOT BE 

UNDERSOLDI * 
DJUNGELUUD fortsätter låg
prisl injen : ADC XLM mk 3 340:
etc. Dessutom succen Nisco NK 
450 en 30W högtalarbyggs. inkl 
låda 425:-/par. Allt inkl frakt och 
garanti: Tel 08-594892. 
Box 334, 121 03 Johanneshov. 

ELEKTRONIK-SURPLUS 
Tulegatan 37, STOCKHOLM. 
Transf. reläer, högtalare, moto
rer, instrument, m. m. m. m. 
Opettider vard 17-20. 
Lördagar 10-14. 

Revox A77HS el modifierad 
3900:- förförst Sentec SE77 
375:- , Sennheisermik MD421 U 
750:- fabrnya AKG Dl90ES 
475:-. Tel 08/60 70 35, 632832. 

Nyhet : UDXRl Aria slår ut det 
mesta på marknaden förekom
mande kass band genom sin 
prestanda och billiga pris 6:75 
begär prov och offert oslagbart. 
Tel 0155/881 54. 

The West Coast Computer Shop 
Vi har stor sortering av person
datorer och tillbehör: ABC 80, 
PET Sorcerer, NASCOM, Tel
mae, Kim med S-100pbuss. Till
behör till PET: 16-24 kbyte min
ne, videoutg, 4-stämmig musik, 
RS232, floppy disk, S-100-buss. 
Ti~ningar: Byte Interface Age. 
Janken Minidata, Gibraltarg 22, 
41132 Göteborg tel 031/167361, 
180250. 

Elektronikkatalog 78-79 10 kr. 
Byggsatskatalog 78-79 20 kr. 
Mot postförskott eller insatt på 
postgiro 4309932-4. 
T Nilsson Imp, Box 107, 
27059 Vitaby, tel 0414/72028. 

8-kanalsbandspelare 
Säljes : Nästan ny Teac 80-8 
bandspelare precisionstrimmad 
med eller utan DBX samt 1 st 
Revox G36. Tel 090/132620. 

BRA KASSETTBAND 
MaxelI UD C90 12:80, UD C60 
9:60, UD XL I-II C90 18:20, C60 
14:40, TOK AD C90 12:00, SA 
C90 16:80, Sony HF C90 11 :80. 
Mängdrabatt. Tel 0380/153 23. 

Högtalare 
Nya Tannoy Cheviot 60 W af
färspris 4400:-, mått 85 x 45 x 
26 cm. HPD 315H. Högstbjudan
de. Tel 0380/15323. 

KOPESI Radioapparater 20-30 
talet Tratthögtalare Rör Reserv
delar Serviceinstrument Radio
litteratur Broschyrer Kataloger 
mm. B Johansson Trebackalång
gatan 86 281 00 Hässleholm 

Opto-Kopplare, den perfekta an
passningen mellan 220V och 
elektroniksystem. Ingång 220/ 
380V eller 5-15V = ~ Utgång 
TTL, CMOS, kompatibel, studs
fri 3-15V, drivning 100 mA open 
collector, ange inv eller noninv 
levereras inkapslad med anslut
ningstrådar 79:-/st exkl moms
porto. Data-Enic AB, Råsunda
vägen 119, 171 37 Solna, tel. 
08/275005. 
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Sveriges billigaste kassetter? 
TDK AD C90 11 :90, Pyral Opti
ma C46 6:-, Fuji C90 12:90. 
Tel 0380/15323. 

Hornbyggarei Nu har du chan
sen att komma verkligt billigt 
undan, endast denna månad. 
Sats som utförsäljes: Gamma 
bashorndriver 12" 100 W LA 
1231 + Electrovoice T35B (eller 
Isophon DKT 11 med sektorl ins) 
+ byggsats Klipsch 350 Hz mel
lanhorn med driver 530 :- , fil
tersats 60 :- . Postorder, katalog 
2:90 i frim . Audio-Importen, Box 
77, 191 21 Sollentuna. 

Mellanreg isterhorn och hela 
hornsystem för olika behov de
monstreras. Hans Kaplan , tel 08/ 
964376 ev hänv. 

Säljes Högtalare Ohm 6900:
par samt Mclntosh C28 försteg , 
MR77 tuner, MC2105 slutsteg. 
Nypris 24.045:- . Nu 7.900:- . 
Tel 021/300671 efter kl 19. 

Säljes : Populär Radio 1946-
1953. Inbundna. R o TV 1954-
1975. Ej inbundna. Anbud före 
79-01-15 till Västerås Radio
kiubb, Box 213, 721 06 Västerås. 

Tjäna pengar. Köp band på kaka 
Agfa PE36 1080 m kaka 42:-, 
10 st 380:- . Begär vår prislista 
PoProd, Klosterg 24, 44200 
Kungälv, tel 0303/10134 eft 18. 

Säljes Commodore PET 2001. 
Hemdator med 8 k. 
Revox G36 9,5/19, 19/38. Tel. 
08/852025 kvällstid. 

Stereomix Uher 500 med nät
aggr. Nyl 500 kr. DNL-enhet, 
separat, till alla kassettspelare. 
Ny. 250 kr. Tel 018/10 76 39. 

Säljes. Minne: typ 1103 1024 x 
1 dynamiskt läs/skrivminne. Pris 
2 kr/st. Tel 08/7657250. 

En Diskotekmixer Unamco M 
707 nästan ny säljes för 2500:
NypriS 3625:-, se RT. Tel. 0322/ 
21522 eft 15.00. 

Stereo Pioneer, Yamaha, Tech
nies, Son ab. Bilstereo Sound 
Barrier. 
Ljudsystem. Tel 08/7656702. 

Högtalare, Filter och Cellplast 
till 2 st 70/80-horn : 2 st P3037A/ 
8 å 350:- , 2 st filterkomp sats 
å 70:- . 4 st Bit cellplast 70/80 
å 50:- . S Karlsson, 
tel 08/7126521. 

Ljusk laminat för mönsterkort. 
Belzon-Produkt 
Gränsholmsbacken 6 
12742 Skärholmen 
Telefon 08-71 O 75 11 

Ny Elektronikkatalog, massor 
med komponenter till lågpris från 
mot 5 t ill 100W först modul. 5 
kr i frim el till pg 5984 13-3. 
Elektronik-Komponent, Box 696, 
80128 Gävle 

DX-radio Realistic DX-150A 
samt antenn till högstbjudande. 
Tel 08/378936. Bo Karlsson eft 
18. 

HORNSTULLS MUSIKHUSI 
300 m' musikintr. och stereo
disco- och musikanläggn ingar. 
Även begagnat och byggsatser. 
Elektronik, skivor och band, mi
niräknare, datorer, surplus. Post
orderkatalog 8 kr (avdras). 
Hornsbruksg. 21-25, 117 34 
Sthlm. 14-18. Tel : 696826. 
Rökfri musikklubb/discodans e 
18 ons och fredag . 

LCD KRONOGRAF. V i introdu
cerar det senaste inom modem 
t idtagning. LCD ur med upp t ill 
12 funktioner. Prospekt sändes 
mot 2:60 i frimärken . 
D.S.F. INTEGRAL, Fors, Läng
brogatan 2B, 703 67 Orebro. 

BYGGSATSER, förstärkare m.m. 
4-kanalförstärkare enligt RT nr 
4, 5 och 8, 1975. Grundsats 752 
A med pu-steg 498 kr. Hörlurs
steg 29 kr, fjärrkontroll 139 kr, 
CD-4 dekoder 248 kr, 200 MHz 
frekvensräknare enl. RT6-7/1973 
998 kr. Störningsdämpare enl RT 
5/77 49 kr.. Inkl. moms. Frakt 
tillk. 
CA-Elektronik AB, Box 2010 
13502 Tyresö, tel 08-7423401 . 

Hameg oscilloskop, demoexem
plar : 
1 st HM512 (20MHz) 2500:-, 
2 st HM412 (15MHz) 2200:
resp. 1950. 0224-13814. 

Pickuper: ADC XLM mk3 265:-, 
ADC ZLM 425:-, ADC QLM 
36 175:-, AKG P8E 275:-, 
Ortf.MC 20 450:- , Stanton 681 
EEE 275:-, Stanton 881 525:-, 
Coral 777 med trafo 550:-. 
Tel : 0240/76243. 

Mikrodatorbyggarei 
Kristaller 3,58 och 2,01 MHz 
15:- . Keyboard, 20 knappar, 
75 x 94 mm 15:- . RAM 21 L02 
(450 ns) 13:- . UV-EPROM 1702 
A (256 x 8) 35:-. Ekström, 
Ellahagsv. 25A. 18340 Täby. 



Billigt! Manus till "allt möjligt - begagnat" 

Nr 2 3 4 
Utg dag 24/1 28/2 28/3 
Manusdag 7/12 16/1 13/2 

Skriv din annons här! 

D E rr- G ~ ~ I N ~14 

radio & televisions radannonser 

5 6/7 8 9 10 
2/5 30/5 25/7 22/8 26/9 

14/3 12/4 11/6 10/7 14/8 

T E C K E N PÅ RA ID 

11 12 
24/10 28/11 
11/9 11/10 

EN 

Namn: ..... . ....................... Tel: ................ . 

Adress:. . . . . . . . . . . .................. Postadress : 

Det kostar bara 15:- per 
rad aU annonsera under 
"allt möjligt - begagnat" -
Radio & Televisions 
radannonser. Med ku
pongen här intill är det en
kelt aU 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 an
nonsen kostar. Annonsen 
får inte vara längre än 10 
rader. Lägsta prIS 45:- (3 
rader). Har du något be
gagnat att sälja eller vill du 
köpa nå~ot eller kanske 
byta - da skall du prova OBS! Endastfärskottsbetalning med check eller per postgiro!! 

"allt möjligt - begagnat" ! D Pg 2344-0 (Märk talongen med "RT-radannons") D Check bifogas -------------_ .... _._._._._._._._._._._._._._._._._._._.- , 

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 () manadt·r. 

PRENUMERATION 

J a. jag prenumererar på RADIO & TELEVISION 
ett ar fram a t och får 12 nr ( Il utgåvor) för kronor 
99:85 J ag betalar se nare när in betalningskortet 

kommer. 

VAR GOD 07 207 392 
TEXTA TYDLIGT! 
Efte rn am n Förnamn 

c/o 

Ga ta. postl ada. box etc 

Postnum me ri Adressposta nsta Jt 

~._._._._._._._._.-._._.-._._._._._._._.-

Jag vill veta mer om de här inringade annonserna! 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 IR 19 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 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 loo 101 102 103 104 105 106 107 108 109 11 0 III 112 113 114 

115 11 6 11 7 118 11 9 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 )30 131 132 133 
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
Före tag 

Namn I c/o 

Gata . postl åda . box. etc 

Postnummer I Postadress 

Land I RTl791 01 
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radio & 
televiSion 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

NYHETER 
Vlodulkontakter 
för varje anslutning 

Med Sie mens nya modul-kontakter kan 
ap plikationer göras på ett kostnads- och ut
ry mmesbe parande sätt inom elektronikens 
alla områden, t ex för uppbyggnad av mo-
derkort med 2,54 mm raster. .------ -_._._. _.- ._._. _._. - ._. _. _. _. _. _ .... Kontaktfamiljen bestå r till tillfållet av tre 
grundtyper ; en- till trerad iga stiftuttag med 

radio & 
television 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 

._._._._._.-._.-.-._._._._._.-.-._._._._~ 

= 

r;:::,. 
~ 

Informationstjänsten 
radio & 
television 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 
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• raka eller vinklade lödanslutningsstift och 
för max 81 poler. H ylskontakter för löd
<: lIer crimputförande samt lösa kontakthu s 

• levereras i en- till treradigt utförande och 
tipp till max 81 poler. Efter montering skjuts 
hylskontakterna in i kontakthuset och låses 
fast. Dessutom förbereds hyl skontakter för 
liggande montage. 

Hylskontak terna levereras på rullar, vil
ket innebär att man slipper lösa kontakter. 

Svensk representant: Siemens AB, tel 08/ 
141700. 

Bredbandig nivåmeter 
för effektivvärde 

Den bredbandiga nivåmetern REB-56 
frå n Wandel & Goltermann mäter effektiv
värdet av spänningar inom området -55 till 
+ II dBm oberoende av ingångssignalens 
kurvform. Frekvensområdet ligger inom 6 
kHz till 100 MHz. 

Den äkta effektivvärdesmätn ingen reali
~eras genom den termiska principen. 

Mätvärdet visas på en stor linjär skala 
!.!raderad från -15 till + I dB . Mät
vä rdesomkopplaren verkar i 10 dB-steg. In
gången är anpassad för 75 ohm . Instru
mentet har inbyggd kalibreringskälla . 

Svensk representant: Wandel & Golt
Ill ann AB. 



JOSTI BYCiCiSATSER 
Vi har samtliga Josti Electronies Byggsatser ca 1S0st. 

"Rinnande ljus" 
Ny ljusorgel med ljus som "vandrar" antingen 
i takt med musiken eller egen inbyggd 
generator. 4 utgångar på max «>O Watt/st. 
Byggsats AT 868 Rinnande Ljus 245:-

IAC-STORÄTAREN!! ! 
Nu finns Philips berömda IAC som byggsats att montera i bil el. 
vanlig FM-radio för att el iminera störn ingar. 
Drivsp. 12 volt 20 mA. 
Byggsats FM 680 ca 79:-

SLAVBlIXT· 
En enhet som styr extra blixtaggregat så att det 
går samtidigt med huvudblixten på kameran. 
Drivsp. 9 volt DC fördröjn .tid ca 20 nanosek. 
Byggsats A T 636 42: 30 

JOSTI ELECTRONICs "GENERALKATALOG" 
pA ca . 400 sidor innehåller beskrivn ingar. bi lder och da ta 
på inte m indre än 2 125 ol ika elektron iska prylar . b l. a. 
byggsatser. högtalare och ,deln ingsfilter med samman
kopplingsexempel. halvledare. data- & ekv ivalentiistar -
och mycket. mycket mer !! Flerfärgstryck. 12 :- plus porto 

DIAGRAMMAPP - på SVENSKA - med diagram. kopplingsschema. kom· 
ponentförteckning. byggvägledning samt utförlig bruksanvisning till J OSTI 
byggsatser. 
Varje konstruktion är lättfattligt uppbyggd så man behöver inte vara " elekt ro· 
nikgeni" för att ha glädje av denna bok. Jättefi nt bildmaterial! 
Varunr 1000 500 sidor 35.-

-------------------------------------------
Till 
ELECTRO-BYGG • JOSTI ELECTRONIC 
Box 1107, 251 '02 Helsingborg 

Namn 

Adress 

Postadress. 

Ev. Kundnr 

Obs GlOm el fylla , namn o adress' RT 1 

D Sänd mig "GENERALKATALOG "pris '17 r i förskott el. 18 r mot 
postförskott. (inkl.frakt) 
D Sänd mig DIAGRAMMAPP. varunur. 1000 mot postförskott, frakt 
tillkommer. 
D Sänd mig ................ .. .................... .. .. .. ........ .. ........ mot postförskott 

ALLA PRISER INKL MOMS. Leveranser över 600 : - frai<t1ritt. 
Försl<oItsbetalning kan ske genom insänning på vårt postgiro 298177·7 eller bankgiro 162· 
8098 eller genom check utställd på oss. OSS' 12 : - hkt vid fÖ<Skonsbetalning. 
Vill Ou veta mer så ring eHer skrIV till OSS - telefon 042·13 33 73. AIfärudress K~tan 
9. Där trlinas vi mellan 9.30 och 17.30. på lördagar till 13.00. ORDERMOTIAGNING 
DYGNET RUNT 

Acoustic 160 
160 liter 160 W 
Acoustic - högtalarbyggsatser be
står av färdigmonterade lAdor, val
nötsfanerade eller i svartbetsad ek. 
Med byggsatserna följer allt som be
hövs för att tA ett par helt färdiga 
högtalare i samma finish som ett par 
fabriksbyggda men till ett mer tillta
lande pris. 

ACOUSTIC 
CELESTlON 
CORAL 
OS 
ELECTRO
VOICE 
GAMMA 
GOOOMAN 
ISOPHON 
JBL 
KEF 
PEERLESS 
PHILIPS 
RCF 
SEAS 
SINUS 

HaG TALAR
ELEMENT 
FILTER 
TRASA TSER 
70180 HORN 
SPOLAR 
KONDENSA
TORER 
PICK UPER 
TYG 
SKUMFRONTER 
M.M 

Demonstretion och butiksförsäljning: 

Oppet : månd. - fred. 11 - 18, lö rd . 11 - 14 

-SiND-MiG-GRÄTis-KÄTÄLöG-~79----~ 
Namn .. ....... ..... .. , .... ..... ... ... ...... ........... . 

Adress ... ...... .. .. ...... ........ ·. ···· ········ ··· ····. 
RT 1 79 

Postnr ... ..... .... Ort ... ......... ........ ....... ... ,. 

Informati ons! : 
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~~ 
~Skiv·tvätt·maskin 

med dubbelverkan! 
Här kommer en glad nyhet för 
alla skivsamlare. En vettig ren· 
göringsutrustning, som tvättar 
skivspåren ordentligt rena. 
PLA TTOFIX skivren~örare 
består av ett vätsketra~ i 
vilket skivan tvättas pa båda 
sidor med ett koncentrat som 
är speciellt framställt för 
skivor. Det löser upp smutsen 
djupt nere i skivans spår och 
ger samtidigt ett antistatiskt 
skydd. Efter lufttorkning är 
skivans ursprungliga klang 
helt återställd. 
Enkelt, effektivt, ekonomiskt! 

'Kolla hos Din radiohandlare. 

Cirka-pris 

98: 
i fackhandeln 

BJ A-PRODUKTER AB 
80,4090 - 38104 KAI.MAR - Telefnn0480-116.l4 

Informat lonSlJ anst 25 

deltron 
aktuellt ---

U4317 
Avancerad multimeter med elektronisk automatsäkring, för 
mätning av resistans, ström och spänning i lik- och växel
strömskretsar samt transmissionsnivå. Instrumentet är spänn
bandsupphängt. Levereras komplett med testsladdar och 
serviceväska. 

Tekniska data 
Mätområden : DC 50",A-5A, AC 250iJ.A-5A, DC 100mV-1KV, AC 0,5V-1KV 

Resistans : 0,5Q- 300KQ 
Känslighet: DC 20.000Q/V. AC 4.000Q/V 

Noggrannhet : DC 1,5%, AC 2,5% 

Pris 228:- exkl. moms, 275:- inkl. moms. 

SVENSKA DELTRON AB 

Informatlonstjanst 26 
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Annonsörsregister för 
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nr 1, 1979 

Ampex 
ACC Electronics 
Beckman Innovation 
BJ A-Produkter 
Bose Scandinavia 
Deltron 
Electrobygg 
Elektroniktjänst 
Elfa 
HiFi Kit 
Hitachi 
Intersonic 
Jenving, Tommy 
Josty Kit 
Jörgensen Musik 
Ljudex 
Ljudia 
MaTer Import 
Microtexal 
Philips/Servex 
Rydin Elektroakustik 
Rådbergs 
Scandia Metric 
Schlumberger Heathkit 
Septon 
Tektronix 
Tele-Radio 
Tonola Grammofon 
3M Sv. AB 
U66 Elektronik 
Wernor Elektronik 
Westenco 
Xelex 
Älvsjö Sydimport 

5 
64 
23 
74 
65 
74 
66 
69 
76 
73 
17 
73 
69 
21 
68 
67 
63 
67 
74 
11 

2,29 
41 
68 
68 
75 
67 
74 
24 
35 
61 
66 
73 
59 
24 

RADIOSTYRNING 
av 

Industriportar - Dörrar 
Grindar - Bommar 

Vinschar etc. 
Chambron System S-100 

Radiostyrda Garage
portöppnare 

för Villagarage 
CHAMBRON-ELECTROLlFT 
För närmare upplysningar 

kontakta : 

TELE-RADIO 
Box 81 45300 - Lysekil 
Tel. : 0523/10734 - 11944 

InformatlOnslJansl 27 

I KEJI RI 
TAPE 
HEADS 
Introduktionserbjudande! pä 
4-spärs rec./pb.-tonhuvud. Extra 
hard permalloy core. Standard
fäste, passar de flesta bilstereo, 
kass. spelare och tapedeck pä 
marknaden. Be om tekn. data. 
Testpris: 48:- NKr inkl. moms. 
10 st å 42:- NKr ink!. moms. 
Engros & detaljförsäljning: 

MICROTEXAL SERVICE 
Box 360, N-1371 Asker, Norge. 
Tel. 02/79 72 12,783286. 
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Prenumerationstjänst 
Postadress : Box 3263, 
10365 Stockholm 3 
Telefon : 340790 
Postgirokonto: 889500-5 
Prenumerationspris: 
Helår 12 nr 95:95 
(OBS! det nya priset gäller 
inkl den nya momsen 
17,1 %) 

Prenumerationer kan beställas 
direkt till Prenumerat ionstjänst, Box 3263, 
10365 Stockholm 3, i Sverig e på närmaste 
postanstalt med postens tidningsinbetal
ningskort postgirokonto 889500-5. 

Definitiv adressändring , som m åste vara 
förlaget tillhanda senast 3 veckor innan den 
skall träda i kraft, görs skr iftligt antingen på 
av förlaget utsänd blankett eller postens 
adressändringsblankett 2050.03. (Adress
ändringsavgift 1 :50.) 

Nuvarande adress anges genom att ad
resslappen på senast m ottagna tidning el
ler dess omslag klistras på adressänd
ringsblanketten. 

Adressändring på utländskt postabon
nemang verkställes på posten i respektive 
land. 

Äldre lösnummer kan rekvi reras genom 
Pressbyrån eller direkt från Ahl an & Aker
lunds Förlags AB, Torsgatan 21 , 10544 
Stockholm, tel 34 90 00 - Lösnummerexpe
ditionen. Som regel finns dock endast ett 
halvt år gamla tidningar att tillgå. 

Bifoga inga pengar; tidningen sänds mot 
postförskott. Redaktionen kan inte effektu
era beställningar på kopior av artiklar ur 
äldre nr. Vissa bibliotek har inbundna år
gångar och kan ibland stå till tjänst med 
kopior. 

ADVERTISING REPRESENTATIVES 
Belgium 
Publicitas M edia, Vleminckveld 44, B-200 
Antwerpen , Telepho ne 03/ 335461 , Telex 
33795 
France 
R.I.P.S.A. 26, avenue Victor-Hugo, 7511 Pa
ris 16, Telephone 011727 73 04. Telex 61067 
Denmark 
Civil0konom Bent S Wissing . International 
M arket ing Service, Kronprinsensgade 1, 
DK-1114 Köpenhamn . Tel 011115255 
Genmany 
Publicitas GmbH, 2 Hamburg 39, Bebelallee 
149, Tel 040/ 511 00 31 -35. Telex 0215276 
Holland 
Publicitas, 38, Plantage Midden laan, Am
sterdam 1004, Telephone 020/ 232071. Te
lex 11656 
Italy 
Etas Kompass. Riviste Estere, Via Manteg
na 6, 20154 M ilano, Telephone 02134 70 51 , 
Telex 33151 
Switzerland 
Mosse-Annoncen AG , CH-8023 Zurich, 
Limmatquai 94, Telephon e 01/473400, 
Telex 55235 
United Kingdom 
Frank L Crane Ltd, 16--17 Bride Lane, Lon
don EC4Y 8EB, Telephone 011353-1000, 
Telex 21489 

Principscheman 
Principscheman i RT är ritade enligt följan
de riktlinjer : 

Komponentnumren korresponderar mot 
motsvarande nummer i ev stycklistor. 

Beträffande komponentvärdena i sche
mana gäller att för motstånd utelämnas 
ohm-tecknet, och för kondensatorer ute
lämnas F. 

Således är 100 = 100 ohm, 100 k = 100 
kohm. 2 M = 2 Mohm. 30 p = 30 pF. 30 n = 
30 nF (1 n = 1000 pI . 3 u = 3 ut osv. Alla 
motstånd 0,5 W. alla kondensatorer 250 V 
provsp om ej annat anges i stycklista. 

Alla förfrågningar som avser i RT publi
cerat material- artiklar, produktöversikter 
m m samt byggbeskrivningar scheman och 
komponenter liksom kretsar - resp all
männa frågor skall göras skriftligen till red. 
Telefonförfrågningar kan i allmänhet inte 
besvaras p g a tidsbrist. För alla upplys
ningar om äldre RT-nr:s innehAn hänvisas 
till bibliotekens inbundna årg med årsre· 
gister. 



J AG VILL VET A MER OM HARMAN/KARDON. 

amn ________________________________________________ _ 

Adress ____________________________________________________________ __ 

Postnr Ort ------------------__________________________ .......!.l.!....!.:..!.2....-~ 

SEPTON ELECTRONIC AB, BOX 4048, 42 1 04 V. FRÖLUNDA. TEL 031-2994 00. 



--

Vem har sagt att du inte ha ~~ ~ 
råd med en moving-coi1-pick1~§~ ? 

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

Bra? Ja. Dyr? Inte nu längre. 

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

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

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

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

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

Moving-coil-pickupen du har råd med. 

ortofon 
accuracy in sound 

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

J ag vill veta mer om Ortofons nya moving-coil-
I pickup MClO. Sänd broschyr. 

I Namn -------------

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

I Postadress RT l 79 

Llill Elfa Radio & Televisi~ AB, 171172olna . 

• 


