


Varje musikanläggning av klass 
haren SEA-tonkontroll! 

Med den anpassar du ljudet direkt efter rummets akustik. 
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JVC:s patenterade SEA-tonkontroll ger dig 
möjlighet att anpassa klangfärg och musikbild efter 
rummets akustik och din egen smak. SEA-ton
kontrollen erbjuder oändligt mycket större möjlig
heter än vanliga bas- och diskantkontroller. Med 5 . 
separata reglage kan du påverka såväl låg bas, 
mellanbas, låg diskant och hög diskant helt obero
ende av varandra . Förutom att du kan anpassa 
musiken direkt efter rummets akustik kan du också 
med SEA-tonkontrollen kompensera ojämna frek
venskurvor hos högtalare och pickup , ja t o m hos 
dåliga inspelningar. 

Med SEA-tonkontrollen kan du också påverka 
och styra dina bandinspelningar , det är speciellt 
värdefullt vid inspelningar av t ex äldre skivor . Och 
det är dessutom ett effektivt sätt att få banden i din 
bilstereo att låta bättre. 

SEA-tonkontrollen finns hos 
de flesta av JVC:s receivers och 
förstärkaren JA-S44. 

Du som inte har en anlägg
ning med SEA-tonkontroll kan 
skaffa dig en separat enhet. Det J ve 
finns tre olika modeller att välja 
mellan. Begär att få SEA demon-_____________ IIIIIiiI •• strerade hos närmaste Ijudfack- MUSIKENS MÄSTARE 

handel. 
Rydin Elektroakustik AB. Spånga vägen 399-401,16355 SpANGA, Tel. 08/760 03 20 
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Åhh!n & Åkerlunds Tryckerier 1979 

Omslaget: [)t!n pa(..u,tä,k mango 
bandsmottagaren för kOrlvågslyss
ni ng, bärbar och med en rad mer 
eller mindre glittriga fines er, är en 
apparattyp intressant för många. 
RT genomför här ett stort test med 
dx-kompetens till hjälp. Se sidan 6. 
RT:foto: Claes Göran Flinck 

Innehåll: 
Bärbara distansmottagare 
för kortvåg 6 
Fem bärbara mottagare med möjlighet till 
kortvågslyssning har vi noggrant mätt och 
testat praktiskt. Läs de intressanta resultaten! 

Fem kompandersystem 
jämförda 14 
Brusreduktionssystemen från dbx , Prelab , In
kox och Marenius bygger på samma grunder, 
men med olika utformning och olika resultat. 
Läs om principerna, lyssningsproven och 
mätningarna! 

Texas Instruments Speak 
and Spell 18 
En märklig elektronisk apparat som innehåller 
tangentbord, liten bildskärm och kretsar så att 
den kan tala. Allt tiU ett pris under 400 svens
ka kronor! Läs om tekniken! 

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

Dx-sidan 27 
Dx-experten Stig A dolfsson behandlar den här 
månaden den intressanta konstruktionen som 
kallas delta loop-antennen och vidare tar han 
upp aspekter på norrsken . 

Bygg själv: Brusreduktions-
system CPM 28 
Det effekt ivaste sättet att hå lla undan bruset 
från bandinspelningar är att använda en linjär 
kompander. CPM ger gott resultat till över
komligt pris . 

Nytt datorsystem från 
Tandberg 31 
Det rör sig om ett nytt undervisningssystem, 
som förenar goda resurser med ett genomfört 
ergonomiskt tänkande. 

Provbyggt: Telmac 1800 i 
basicnivå 35 
Byggsatsdatorn Te/ma e /800 finns nu att få i 
en utbyggnad med begränsad basic . Vi har 
byggt och använt och rapporterar om resulta
ten . 

Från primitiv klangkropp till 
popålderselektronik - del 19 38 
Varför deformeras ofta gitarrhalsarna? Bo 
Klasson informerar om de hå llfasthetstekniska 
aspekterna och visar att även kända gitarrer 
kan vara felkonstruerade! 

Audionyttfrån USA 41 
Vinterns CES -mässa visade vilket oerhört in
tresse det finns för den "nya" skivindustri ns 
produkter och att digitalIjudet intensivstude
ras av branschen . 

Provat: Kassettspelare 
Philips N 2229 44 
Vi har tittat närmare på en liten bärbar mono
spelare från Philips som har ett separat spår 
för styrsignaler av olika slag. BI a har vi an
vänt spelaren för ljudfilmning. 

1979 nr 3 Årgång 51 

Kalibrering av komm- och 
nav-mottagare 44 
Vissa våglängder har inte , so m man trodde , 
blivit övergivna med insatsen av kommunika
tionssatelliterna utan används alltjämt i hög 
grad. Det ä r bakgrunden till ett nytt , modul
utfört mätsystem från britti ska Marconi som 
beskrivs hä r. 

Medicinsk elektronik 52 
"Blad ur den medicinska elektronikens histo
ria" har vår medicinelektroniske specialist 
Jörgen Gundersen kallat sin krönika denna 
månad och som påvisar att trots mycket 
charlataneri i det förflutna man ofta snuddade 
vid de rätta lösningarna ... 

Mikrodator visar bilens 
bränsleförbrukning! 55 
Ett användbart biltillbehör har möjliggjorts 
genom mikroprocessorn. En sifferindikator vi
sar alternativt aktuell bränsleförbrukning, me
delvärdesförbrukning, körsträcka eller tid. 
Två givare installeras i bilen och en F8-pro
cessor gör beräkningarna. 

För 50 år sedan 56 
Ur dåvarande Populär Radios spalter återger 
vi här något om hur den idealiska hemgjorda 
pick upen sku lle se ut å r 1929. 

Robert Angus USA -rapport: 
Hiji och audio 58 
R T: s amerikanske korrespondent behandlar 
den här gången sådant som förväntningarna i 
USA på am-stereo, Bob Carvers märkliga 
produktnyheter och premiären på vIp-syste
met från Philips-Magnavox . 

Radioprognoserna 59 
för mars 1979 

Remsläsare för hobbydatorn 62 
Hur man bygger en handdri ven, pri sbillig 
remsläsare so m nyttjar yttre ljus handlar den
na artikel om . Remsläsaren är ett gott a lter
nativ till fabriksbyggda enheter för såväl hob
by- som professionellt bruk i liten skala. 

Från utvecklingssystem till 
dator för Basic - del 15 64 
En digital klocka, en räknekrets och en tid
krets kompletterar vårt datorbygge i förelig
gande avsnitt. 

Så fungerar mikrodatorn 
SC/MP Del 1 68 
Bengt Grahn ger en orientering om egenska
perna hos mikroprocessorkretsen Se/MP, hur 
den fungerar och hur den kan tänkas ingå i ett 
datorsystem. Artikeln vänder sig speciellt till 
nybörjare . 

Ny tt från industri och 
forskning: 
Ny satellittermina l, automatisk biltester 
Trav med tv 
Datori serad katedralorgel 
4-kanalig ir-sändare 
Ny kamera-krets från Siemens 

4 
12 
46 
64 
74 
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• Kring årsskiftet togs den 
nya västtyska satellitstationen 
i Usingen i bruk. Den kom
mer från 1980 - efter en års
lång test- och inkörningspe
riod - att vara i funktion som 
den första markstationen för 
trafik på frekvenser mellan 
11 och 14 GHz. 
• Den huvudsakliga kom
munikationspartnern i rym
den kommer att bli InteIsat 
V, som blir aktiv 1980. 

•• Den första satellitsignalstat io
nen för rr,ottagning av frekvenser i 
11 -14 GHz-banden är sedan slutet 
av 1978 i provdrift under operativa 
betingelser i Us ingen nära Frank furt 
am Main i Västtyskiand . Marksta
tionen är byggd av ett tyskt konsor
tium , där den tekniska ledningen le
gat hos AEG-Telefunken. 

Beställare är Deutsclle BlIlldes
post, som ju också står för För
bundsrepublikens teleförvaltning . 
Den satellit man använder för 
överföri ngen är ESA :s OTS-2 
(O rbita i Test Satellite) och sedan 
december 1978 studeras signai
transmiss ion och utbredningsdata . 
På nyåret inleddes också andra för
sök i samband med att stationen fick 
kapacitet till ex periment med PSK
signaler, d v s fas skiftnyckling jämte 
överföri ngshastigheter upp till 120 
Mbt /s .) Från 1980 räknar Bundes
post med att den 18,3 m stora para
bolanten nen ska ll tagas i drift för 
Illtelsat V. 

Då har det gått ca fyra år sedan 
själva bygget av markstationen in
leddes. Priset blev 14 miljoner DM , 
byggtiden två å r och entreprenörer 
bl a von Dyckerhoff & Widman n, 
MAN och Siemens. 

Den tilltagande belastningen på 
de hittills använda frekvenserna i 
6/4 G Hz-banden för kommunika
tionsändamål har framtvingat lös
ningar med högre upp förlagda fre
kvenser för överföring. Sålunda 

Motortester 631 från 
Siemens ger snabb 
datoranalys 

•• Med Siemens elektro ni ska 
motortestenhet med inbyggd mik
roprocessor får bilägaren raskt be
sked om vad som måste repareras. 
bytas ut eller enbart justeras på for
donet. Själva testrutinen förenkla s 
genom att man med ett hålkort kan 

Första markstalionen 
lör salellillralik i 
11-14 

Fig. I . Den nya satellitstationen i 
Vsingen i Västtyskland har en para
bolantenn om 18,3 m diameter och 
kommer från nyåret 1980 att i hög 
grad avlasta hittillsvarande ocean
överspännande tele linjer. Terminalen 
arbetar i /4/1/ GHz-området för tra
fiken för att ta över arbete från de 
hårt belastade 6/4 GHz-förbindelserna 
över bla Raisting-stationen . År 1980 
finns också IlIlelsat V-satelliten uppe i 
bana. Tack vare dubbelt kapacitets
nyttjande över satelliten kommer den 
reella kapaciteten att 4-faldigas. Vn
der 1979 testar man stationen med 
OTS 2-satelliten. 

skall Usingen-stationen arbeta med 
transmission till satelliterna i 14 
GHz och ta emot signaler från dem 
på II GHz. De snart debutklara nya 
satelliterna av typ Inteisat V kom
mer att använda både frekvensom-

mata in och lagra a lla erforderliga 
fordonsspecifika gränsdata i instru
mentet. 

Firmans nya teststativ 631 kan 
användas för bilar av all a märken 
oc h modeller. Till satsmoduler till 
inst rumentet är en data läsa re för 
inmatning av fordonsspecifika 
gränsdata samt en protokollskrivare 
för utskrift av mätresultaten . Tre 
mätstorheter kan avläsas samtidigt. 
t ex varvtal och varvtalsändring och 
vid ansluten avgasmätare också CO
ha lten i avgasen . 

Alla mätstorheter indikeras digi
talt och är alltså lättbedömda. Grö
na lysdioder signa lerar att indikera
de mätvärden och fab rikantens upp
gifter överenss tämmer, röda att till 
låtna gränsvärden under- ell er över
skridits. 

I instrumentet finns en mikropro
cessor inbyggd, som snabbt regi-

rådena 6/4 och 14/11 GHz och tack 
va re detta i förening med dubbelpo
larisation uppnå en mot l Ill eisat I V 
4-faldigt bättre överföringskapaci
tet. 

En annan, väsentlig förde l med 
Usingenstationen mot den tidigare i 
Raisting, som RT skildrade på sin 
tid, är att man från början projekte
rat den för obemannad drift. I 
Frankfurt ligger en mikrodatorbe
styckad ledningscentra l som kan 
fjärrstyra a lla marktermina lens 
funktioner efter önskan. 

Några tekniska data 
Usingen-stationen s specificerade 

data omfattar en förstärkning e ll er 
antenn vinst som räknat på den ab
soluta bru stemperaturen belöper sig 
till ;;. 39,5 dB/ K; uppmätta värden 
har givit ca 40,5 dB/ K. Den utstrå
lade effekten från den nya markter
minalen uppgår till max 96 dBw. Vid 

strerar och bearbetar mätstorheter
na, vilket gör det möjligt att omgå
ende bedöma den testade motorn . 
Sensorer och anslutningskablar är 
omöjl iga att förväx la vid inkoppling 
på fordonet. Kopplingen till testob
jektet sker med gripadaptrar , kläm
mor och insticksgivare. Elektriska 
ledningar behöver inte bortkopplas. 

Vid kompress ionsjämförelsen 
mäts varje cylinders relativa kom
pression genom ut vä rde ring av 
start strömmen . Värdena registreras 
och indikeras automati skt i en följd 
under den korta tid startförloppet 
varar. 

Automatisk datalagring 
För effekt jä mförelsen kortsluts 

tänd spänningen automatiskt för 
va rje enskild cylinder i tur och ord 
ning. Likaså lagras och indikeras de 
p g a effekt minskningen reducerade 
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sändning moduleras basbanden på 
första mf på 70 M Hz och leds drift
mässigt över koaxia lkabe l från det 
lägre utrymmet i stationen till om
vandlaren-blandaren i det övre 
rummet som ä r rörelsesynkront med 
azimuten . Frekvenstransponering 
sker från 70 MHz över 750 MHz till 
14,5 GHz i sändningsbandet (14,0-
15 ,5 GHz). Via vågledare överförs 
signalen till tre stycken effektsteg 
vars maximala utgångseffekt är 2 
kW vardera . Från dessa slutförstär
kare går ut signal en ut på matnings
ledningarna till antennsystemet över 
ytterligare vågledare . Speciella 
kopplingslänkar sörjer för att anten
nernas e levationsvinkel och rörelser 
kontrolleras kontinuerligt mot de fö
regående distributionslänkarna för 
signalen. 

När det gäller mottagningsfasen 
för den av AEG-Telefunken gjorda 
stationen kommer de båda ortogo
nalt polariserade signalerna i fre
kvensområdet 10,95-11 ,7 GHz in på 
antennen, varifrån de leds vidare 
över en vågledarkoppling. Efter för
~tärkning tillförs test signaler även 
s k A (form -vågledare. Efterföljande 
kretsar länkar signalen till de i det 
undre planets stativrum befintliga 
mottagarna. Där försiggå r blandning 
och demodulering från II GHz över 
750 MH z. 

De kalibreringss ignaler som krävs 
för antennsystemets e levation och 
azimuthå llning utvinns i s k mono
pulsförfarande efter förstärkning 
och är konverterade mellan 70 
MHz, 750 MHz och II GHz i en 
speciell mångkanalig dubbelb'landa
re. Styrsignalerna bearbetas i en 
å terföringsdemodulator och påförs 
så antennernas lägeshållningslän
kar. Det är-värde man arbetar med 
utvinns frå n en "absolut"-kodad 
vi nkelsteggivare i form av 17 bitar 
långa ord. Antennregleringens nog
grannhet övervakas ytterst med en 
exakthet om 0,003° aven Logistat 
CP 550-processor. 

Antennsystemet har diametern 
18,3 m och parabolretlektorn är ut
formad enligt Cassegrain-principen 
med förställ bar underretlektor. • 

varvtalsvärdena automatiskt. 
Tändspänningen kan registreras 

separat för varje cylinder i följd . 
Specialgivare finns för mätning av 
tryck och undertryck samt test av 
tändnings- och bränslesystemen. Vi
dare finn s temperaturgivare för regi
strering av motorns drifttemperatur. 

Hela testprogrammet kan köras 
manuellt steg för steg e ller genom 
att läge "auto" väljes på instrumen
tet, varvid det automatiskt genom
för hela test programmet. 

Protokoll över fordonsstatus re
spektive utförda service- och repa
rationsarbeten kan skrivas ut. Till
sammans med de olika mätresu lta
ten har protokoll huvudet också rum 
för bilverkstadens namn och ad ress 
eller annan önskad text. Tillsam
mans med de uppmätta är-värdena 
utmatas även hå lkortets bör-värden . 

• 



Vem säger attAmpexgör det 
ista bandet. Världens bästa 
udiotekniker gör det och vad de 
~ar om är Ampex Grand Master 
udiotape (åvenkaJladAmpex 
56). Ett överlägset band som 
lvänds i de flesta av världens 

STARTSLADDEN MONTERAD fÖR 
ATTGE HÖGSTRÄCEl'ÖRMAaA. 

dande studios for att spela in PRECISI~:~~:~~NTER. 

GIW'ITIMPREGNERADE 
-

övriga nyheter är ett nytt 
kassetthcilje, ett startband som 
rengör tonhuvudet samt ett nytt 
styrsystem "'1rue 'Irack" för 
exakt azimutkontroll. 

Men döm själv -genom att 
provaAmpex Grand Master 
kassetter och spolband. 

~ens fina musik. Ampex konsument 
Bandet har i själva verket varit så framgångsrikt attAmpex produkter distrIDUeras i Sverige genom: 

u> framställt en helt ny serie Grand Master band, avsedda GrakoAB Telefon: (08) -14 3150 
r användning på HiFi-utrustningen i hemmet men I Norge genom: Arne EmbretsenA/S 
.ed samma överlägsna inspelningskvalitet, Telefon: (2) _ 2056 81 
lJIll1la dynamiska räckvidd, I Danmark genom: Steen HauerbachA/S 
lJIll1la kapacitet för att Telefon: (l) _ 6110 il 
)sorberahela tonomfånget samt PEX I Finland genom: Kaukomarkkinat OY 
lJIll1la extrema känslighet som .. Telfon: (O) _ 52 3711 
udiobandet Grand Master. Bär vi spelar lyssnar hela varlden. 

Informationstiänst 2 
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Bärbara dislansmoftagare 
för korlvågslyssning 
o Vilken klass håller 
de portabla mottagare 
som utom ukv och mv 
också har ett antal 
kortvågsband? 
O Kan de användas som 
dx-mottagare? Fungerar 
de bäst med inre 
antenn eller 
en ansluten yttre? 
O Är de här "tekniskt" 
utstyrda apparaterna, 
som attraherar många, 
värda sitt pris? 
O Det här är frågor 
som vi ofta får och 
som vi försökt svara 
på genom att 
förutsättningslöst 
testa fem representa
tiva apparater som vi 
lånat från importörer
na i helt otrimmat 
skick. Mätningarna har 
gjorts i RT-lab och vår 
erfarne dx-medarbetare 
civ ing Stig Adolfson 
har därpå gjort prak
tiska prov. Mätningarna 
har begränsats till 
kortvågsdelarna, efter
som de konstituerar 
hela apparatgruppen. 

Av GUNNAR LILLIESKÖLD, 
text och mätningar, och 

SOl/.\' f("" fJ81111 Ir. 

.\ol/r /C/-" 51)(JlJ II . 

(;rulllli!i .\III .. lIil .11/1/1/ . 

\alilll/II/ /IN 78 . 

Sa/iollal IJJ<.J .J'I . 

•• För dem sQm vill lyssna på 
fjärran stationer finn s det flera 
a lternativa mottagartyper att 
välja på. Den inbitne dx-Iyssna
ren använder traditionellt en 
gammal surplusmottagare , en 
äldre rörbestyckad bordsradio
mottagare med kortvågsband, 
en modern trafik mottagare (om 
kassan tillåter) eller någon av de 
bärbara distansmottagare som 
finns hos radiohandlarna. 

Hur fungerar de senare? Vilka 
prestanda kan man vänta sig? Vi 
skall här redovisa provningsre
su ltat från några av de vanli
gaste apparaterna i denna kate
gori. Testmottagarna har mätts i 
RT-Iab och för de praktiska be
dömningarna har vi tagit hjälp 
av vår kände dx-redaktör Stig 
Adolfson , som under en tid 
lyssnat på och praktiskt provat 
apparaterna och därpå bedömt 
deras reella prestanda. 

Mera design än prestanda 
I en produktgrupp som denna 

finns det alltid en risk att tillver
karen har lagt ned mer möda på 
yttre design och finessrikedom 
än på de elektriska prestanda. 
Sådant säljer bra och kostar inte 
tillverkaren så mycket i en stör
re serie , som vad t ex tålighet 
mot starka signaler utan in
termodulationseffekter och god 
selektivitet kostar. De paramet
rarna är ju mycket viktiga. 
Därför har vi förutom känslighet 
mätt intermodulation , 2-signal
se lekti vitet, blockering m m. Vi 
återkom mer med en närmare 
förklaring till begreppen och vå
ra testförfaranden. 

Testet omfattar mottagarna 
Grundig Satellit 3000, Sony ICF 
5900 W, Sony ICF 6800 W, Na
tional DR 28 och National DR 
49. Deras priser ligger mellan 
1200-5000 kr i handeln . Det 
finns långt flera att välja mellan , 
men de provade apparaterna får 
anses vara representativa för 
utbudet och svarar mot en pris
mässigt stor kategori . 

STIG ADOLFSON, praktiska 
prov och kommentarer. 
Foto: Förf. 

De är alla bärbara och försed
da med handtag, även om for
matet hos DR 49 kanske är lite 
stort för åtminstone bad
strandsbruk ! Alla har batteri
drift . Sony ICF 5900 W har som 
tillbehör en batterieliminator, 
medan de övriga har nätaggregat 
för 220 V växelström. Samtliga 
har kort- och meUanvåg. Dess
utom finn s fm-bandet med för 
lokal lyssning. Vikten ligger 
mellan 2,2 kg (lCF 5900 W) och 
8,9 kg . De kan ta emot ssb ge
nom att svävningsoscillator (bfo 
= beat jrequency oscillator) är 

• •••• - •••••••••••••••••••• inbyggd. För att man skall veta 
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vilken frekvens man lyssnar till 
har apparaterna inbyggd fre
kvensräknare med undantag av 
I CF 5900, som har kristallkalib
rator. 

Generellt sett anser Stig 
Adolfson (i fortsättningen sign . 
SA) följande om apparaterna: 

"Samtliga mottagare i testse
rien är avsedda att användas 
med inbyggd antenn . När man 
så kopplar till en yttre antenn får 
de skrämselhicka, d v s de blir 
överstyrda och korsmodulation 
dränker banden. Dock kan man 
reglera hf-förstärkningen (i DR 
28, DR 49, GS 3000 samt I CF 
6800 W) eller koppla in en 
dämpsats (ICF 5900 W), vilket i 
viss mån eliminerar korsmodu
lationen. Ljudkvaliteten är 
godtagbar i samtliga apparater 
och allra bäst i Grundig Satellit 
3000. Medan den med sina blan
ka aluminiumprofiler på panelen 
mest liknar ett amerikanskt 
"dollargrin" har de andra ja
panska apparaterna en militär 
framtoning med panel handtag 
och en svart fårgton som attra
herar främst en ung publik". 

Att SA:s syn på dessa appa
rater inte är översvallande posi
tiv är inte förvånande. De mät
värden vi kom fram till i testet 
var inte särskilt upplyftande, 
även om de inte kan klassas som 
direkt dåliga. 

Frågan är väl om man skall 
bedöma dessa mottagare som 
just dx-mottagare? En mottaga
re för vem? ligger det då nära till 
hands att fråga . Svaret måste bli 
att apparattypen kanske har nå
got att ge alla dem som befinner 
sig på resande fot utomlands 
och kanske vill ta in Sverige, 
eller för dem som har ett allmänt 
intresse av att följa fjärran 
(hemlands-) stationer. Att man 
sedan har fm-bandet med samt 
en hygglig ljudkvalitet gör inte 
saken sämre. Kanske en ideal
mottagare för sommarstugan , 
även om det hela lite skjuter 
över målet. Seglare och båtfolk 
brukar gilla de här mottagarna 
för marint bruk, med rätt eller 
orätt. De är ofta ganska ömtåli
ga, t ex . Då är vissa specialutfö- · 
randen att föredra i stället. 

Så genomfördes mätningarna 
En mottagare som skall matas 

från en inbyggd teleskopantenn 
måste vara mycket känslig för 
att fungera tillfredsställande. Vi 
mätte via de ingångar för yttre 
antenn som fanns. De värden 
som redovisas är signaIgenera
torn emk . Vid anpassning är 
spänningen vid mottagarens in
gång hälften , och det är denna 

VOL TAGE APPLIEO 
TO VAR/CAP FOR 
SWEEPING 

Fig 2. 
Blockschema över 
syntes oscillatorn 
i Sony ICF 
6800 w. 

Digitaluret 
med flytande 

kristaller sitter 
alldeles ovanför 

frekvensräknarelI 
i GS 3000 . 

spänning som fabrikanterna av 
enklare apparater brukar uppge . 
En emk 0,5 /.L V får anses som 
tillfredsställande för dessa appa
rater. Grundig Satellit , Sony 
ICF 6800 W och National DR 49 
(mätfrekvens 29 MHz ligger här 
utanför specificerat område som 
sträcker sig upp till 27 ,3 MHz) 
klarar detta. National DR 28 var 
påfallande okänslig . 

Att konstruera en mottagare 
som är känslig samtidigt som 
den klarar att ta emot starka 
signaler är svårt. Vanligen är det 
mottagarens blandare som blir 
överstyrd. Vi har mätt graden 
av intermodulation i ett förfa
rande där två signaler med 10 
kHz skillnadsfrekvens har till
förts mottagaren . Vi lyssnar se
dan lO kHz från en av dessa där 
intermodulationsprodukten 
hamnar. De störande signalerna 
ökas till dess att intermodula
tionsprodukten motsvarar den 
nivå vi hade vid känslighets
mätningarna. Skillnaden mellan 
denna motsvarande signalnivå 
och de störande signalernas nivå 

anges i dB i vår tabell. Talet 
skall vara så stort som möjligt 
och bör helst överstiga 70 dB. 

Ingen av de provade appara
terna nådde så högt med un
dantag av DR 28. Från dessa tal 
kan man sedan räkna ut motta
garens " interceptpoint", som 
talar om den nivå vid vilken in
termodulationsprodukten (3 :e 
ordningens) är lika stark som 
nyttosignalens. Talet kan vara 
av intresse, eftersom man i ame
rikansk litteratur ibland finner 
det , men det skall inte tas alltför 
bokstavligt , eftersom mottaga
ren kan uppföra sig mycket 
olinjärt vid höga nivåer. Talet 
för N ationaI D R 28 kan därför 
omöjligen stämma, eftersom de 
praktiska proven visar att mot
tagaren lätt blir överstyrd. Helst 
bör man plotta fram en kurva för 
att få fram mottagarens inter
ceptpoint , men vi har här inte 
lagt ned så mycket energi på 
detta med tanke på att det , trots 
allt, inte är någon professionell 
produkt. 

Om mottagarens oscillator 

brusar kraftigt kan vi råka ut för 
att stationer runt centerfrekven
sen kommer in p g a "reciprocal 
mixing". Dessa stationer blan
dar sig alltså med bruskompo
nenterna från oscillatorsignalen 
och kommer in som störande 
signaler. Här har vi testat med 
ett s k 2-signaltest där vi lyssnar 
på en signal och låter den stö
rande ligga 5, lO, 20 resp 100 
kHz ifrån . Tabellen anger sig
nalernas amplitud skillnad i dB. 

Riktigt starka signaler kan 
blockera mottagaren. Den stö
rande signalen har vi förlagt 300 
kHz från den önskade signalen. 
När If-nivån sjunkit 3 dB avläser 
vi den störande generatorns sig
nalnivå. 

Några andra parametrar som 
också kan vara bra att veta vid 
bedömning aven mottagare är 
dess mellanfrekvensdämpning . 
Man vill ju inte att en station på 
mottagarens mellanfrekvens 
ständigt skall tas emot! Spegel
jrekvensdämpningen är oftast 
dålig i billiga mottagare och är 
en källa till irritationer. Önsk
värt vore en dämpning som lig
ger i storleksordningen minst 70 
dB , men de registrerade värde
na ligger långt därifrån . 

Om mottagaren har flera 
oscillatorer brukar man få pro
blem med falska frekvenser. 
Klockoscillatorn med dess 
övertoner i frekvensräknaren 
kan även spöka, men problem 
av denna art kunde vi inte finna i 
de aktuella apparaterna . De 
uppmätbara falska frekvenserna 
(spurioser) var alla ganska låga. 

En mottagare kan faktiskt stö
ra en annan genom att den sän
der ut störande signaler. Vi an
slöt mottagarnas antenningång 
till en spektrumanalysator för 
att så registrera vad som sändes 
ut. DR 28 gav mycket starka 
signaler i området 20 MHz (-lO 
dBm!) och det kan kanske ge 
problem om man ansluter mot
tagaren till en antenn. De övriga 
gav acceptabla värden. 

Ingen av de provade motta
garna hade särskilt hög fre
kvensdrift . Detta gällde för en 
inställd frekvens från tillslags
ögonblicket och en timme fram
åt. 

Värre var, att man tex i ICF 
5900 W hade en kraftig påver
kan av frekvensen då If-voly
men ökade. Alla utom Sony 
6800 W var dessutom känsliga 
för skakning, vilket är allvarligt 
med tanke på deras portabla 
utföranden! 

De uppmätta värdena redovi
sas i tabell 2 . Fabrikantens upp

Farts på sid 10 
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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 .... 
~ry _. - ---- ·~ ~HliJpS · ' 

auPI!R FIIRRO 

~ ! HJLlPS = . PHILIPS 
; • CHROMIUM ' , 

I::' PHILIPS 
. I ~8UP&I FIIRRO • • 

•. FERRO ' 1',;'.; , II1II fij IIIII ~ ••••• ••••• f .• ••••• 
Philips nya generation kassetter omfattar fem kvaliteter som 
täcker alla kassettspelare på marknaden. Samtliga har F FS mot 
bandtrassel - det unika systemet som Philips är ensamma om. 

. .... ~ .. • •••• 

Philips kassetter. Ljuclvärldens nya kassett-generation 
Informationstjänst 3 



11=m= rrrwl1~~~11 Forlsji- sid 7 Tabell 1 . Tillverkardata 

Grundig Sony Sony National National 
Satellit 3000 ICF 5900 W ICF 6800 W DR 28 DR 49 

Frekvensområden fm 87 ,5 - 108 MHz fm 87 ,5 - 108 MHz fm 87 ,5 - 108 MHz fm 87 ,5 - 108 MHz fm 87 ,5 - 108 MHz 
Iv 145 - 420 MHz mv 530 - 1605 kHz mv 530 - 1605 kHz Iv 150 - 410 kHz Iv 145 - 410 kHz 
mv 510 - 1620 kHz kv1 3 ,9 - 10 MHz kv 1,6 - 30 MHz mv 525 - 1610 kHz mv 520-1616 MHz 
kv1 1,6 - 3,5 MHz kv2 11,7 - 20 MHz Uppdelat på 29 kv1 3 ,2 - 8 MHz kv1 1,6-3 MHz 
kv2 3 ,3 - 5 ,2 MHz kv3 20 - 28 MHz band kv2 8 - 16 MHz kv2 3 - 7 MHz 
kv3 5 ,0 - 6 ,65 MHz kv3 16 - 30 MHz kv3 7 - 11 MHz 
kv4 6 ,6 - 8,4 MHz kv4 11 - 15 MHz 
kv5 8 ,2 - 10,55 MHz kv5 15 - 19 MHz 
kv6 10,5 - 13 ,2 MHz kv6 19 - 23 MHz 
kv7 12,9 - 16 ,3 MHz kv7 23 - 27 ,3 MHz 
kv8 15,8 - 19,8 MHz 
kv9 18,35 - 23 ,5 MHz 
kv10 23,4 - 30 ,0 MHz 
Bandspridning: 

5 ,91 - 6 ,25 MHz 
6,49 - 7 ,32 MHz 
9,4 - 9 ,9 MHz 

11 ,6 - 12, 1 MHz 
15,0 - 15 ,7 MHz 
17,4-18, 1 MHz 
20,9 - 21 ,9 MHz 
25,4 - 26 ,5 MHz 

Mellanfrekvenser fm 10,7 MHz fm 10,7 MHz fm 10,7 MHz fm 10,7 MHz fm 10,7 MHz 

Iv, mv, kv1 och mv 455 (468) kHz mv 455 kHz övriga band Iv , mv, kv1 = 
kv2 = 460 kHz kv 10,6 - 10,79 MH kv 19,055 MHz 2 MHz och 455 kHz 

kv3- 10 = 2 MHz och 455 (468) kHz och 455 kHz 455 kHz kv2 - kv7 = 
och 460 kHz 2 MHz och 455 

eller 46 2 kHz 

mf-filter i 2,4 kHz eller Keramiska filter Bred/ smal band- Bred/ smal band- Bred/ smal 

kortvågsdelen 5 ,3 kHz vid - 3 dB bredd. Keramiska bredd . Keramiska bandbredd . 

Kristallfilter filter . filter . Keramiska 
filter. 

Känslighet Uppgifter Uppgifter Uppgifter fm 2 ,5V - 26 dB fm 6pV - 26 dB 

Klämspänning - s/ n saknas saknas saknas Iv 70 pV/ m - 6 dB Iv 100 pV/ m - 10 dB 
mv 30 pV/ m - 6 dB mv 60 pV/ m - 10 dB 
kv11 ,8pV-6dB kv1 1 pV-10 dB 

kv2 1,3 pV-10 dB 
kv3 0 ,8 pV - 10 dB 
kv4 - kv6 
1,2 pV- 10 dB 
kv7 1,3 pV-
10 dB 

Strömförsörjning 
Batterier 9V (sex R20- 4 ,5V (tre D- 9V (sex D- 9V (sex D- 12V (åtta D-

celler) celler) celler) celler) celler ) 
+ batteri för klocka 

Nätdrift 110 - 127 , Batterieliminator 110, 120, 220 110/220 V 110 - 220 V 
220 - 240V som tillbehör och 240V 

Vikt 8 ,9 kg 2 ,2 kg 5,9 kg 2,3 kg 8 ,0 kg 

Högtalare - en oval högtalare 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 
för bas - mellanreg 
- en diskanthögtalare 

Särskilda egenskaper Störningsbegränsare bfo Frekvensräknare Frek vensräknare Störnings-
Inbyggt kvartsur bfo bfo begränsare 
Frekvensräknare Frekvens-
bfo räknare 

bfo 

Generalagent Svenska Grundig AB , Gylling Hem- Gylling Hem- National Pana- National Pana-
M almö Elektronik AB , Elektronik AB , son ic Svenska sonic Svenska 

Solna Solna AB , Hägersten A B, Hägersten 

Ca-pris 3900 kr 1 200 kr 5000 kr 1 495 kr 3295 kr 
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gifter, i den mån de fanns att 
tillgå, är sammanställda i tabell 
/ . Alla mätningar vi gjort har 
skett på kortvågso mrådena. Det 
är ju i detta avseende som appa
raterna skiljer sig från andra 
transistorapparater och som 
därför är intressant att redovisa. 

Praktiska prov 
kontra mätdata 

Våra mätvärden skall inte lä
sas alltför bokstavligt. Mottagar
na kan ha egenheter som inte 
kommer fram i mätningar som 
dessa, men någonstans måste vi 
begränsa oss . De praktiska pro
ven visade sig i ett fall peka på 
betydligt sämre prestanda än vad 
mätsiffrorna visar, nämligen för 
DR 28, som lätt blev överstyrd. 

Vi ger här en orientering om 
mottagarnas konstruktioner, de
ras praktiska uppföranden och 
kommenterar de prakti ska pro- ' 
vcn~ 1111";111 i r l' lalilllllill lll ;ild ;lla : 

'J ~~.~~-~ I - .-.'. -- O --~ 
__ o .~,-.~ ....... -:. -

• !:J 011." ler (18(11) /I 

Detta är den dyraste mottaga
ren i testet och den har en rad 
särpräglade konstruktionsde
taljer. Den är på alla kortvågs
band en dubbelsuper med första 
mf så hög som 19,055 MHz. Ge
nom detta förfarande blir spe
gelfrekvensundertryckningen 
acceptabelt låg . Mellanfrekven
sen har två alternativa filter
bandbredder, där man i ena lä-

Fartsjrån sid 7 

get kopplar in ett extra kera
miskt flersektions filter. Hf-ste
get är bestyckat med mos-tetrod 
och första signalblandaren be
står av ett balanserat fålteffekt
transistorpar. 

Vi misstänker att blandaren 
inte var riktigt balanserad , ef
tersom mätdata inte blev bättre 
än vad tab 2 visar, men å andra 
sidan är andra blandaren inte 
balanserad utan består aven 
enkel fet. 

Visserligen matas inte den 
med lika stort frekvensspekt
rum , men å andra sidan får man 
förmoda att signalnivån är högre 
här och behovet aven balanse
rad blandare är minst lika stort. 
Tacksamt får man dock notera 
att både hf-steg och blandarsteg 
är fetbestyckade . 

Det verkligt intressanta med 
mottagaren är att den innehåller 
en frekvenssyntes-oscillator 
som ger I MHz breda frekvens· 
band över hela kortvågsområ
Jet. I fig 2 visas blockschema 
för den avancerade oscillatorn. 
Som grund ligger en kri stall
styrd oscillator med frekvensen 
10 MHz som delas så, att man 
även får ut I MHz . 

En oscillator faslåses till I 
MHz-signalen i I MHz-steg 
mell an 28 MHz och 37 MHz. 
Denna blandas med den fre
kvens som vi får från den oscil
lator (vcol) som även ger signal 
till mottagarens blandarsteg. 
Blandningsprodukten (från mix 
I) passerar ett 14 MHz lågpass
filter , blandas med en 10 MHz 
signa! och jämförs sedan med en 

Blockschema över Nati()nal nR 49. 
CER ...... ICFILTER 
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oscillator inom området 0,975-
2,075 MHz. Frekvensområdet 
från syntesgeneratorns utgång 
sträcker sig därvid från 19,055 
till 49,055 MHz, så att mottaga
rens blandare får en signal som 
ligger 19,055 MHz (= första mf) 
över mottagen signal. 

Risken med en koppling av 
det här slaget ä r att den bildar 
ett knippe falska signaler. Några 
har vi kunnat mäta, men de får 
anses som svaga och man tycks 
ha bemästrat problemen . 

Stig Adolfsons kommentarer 
är positiva: " Mottagaren är 
kompakt och behaglig att lyssna 
till. Den har bra och lättarbeta
de kontroller, inte minst vad 
gäller utväxling och skala. 
Mottagning av enkelt sidband 
(ssb) sker utan några problem . 
Apparaten kan nog rankas som 
nummer ett i det här testet" . 

Att frekvensdriften var den 
lägsta på den här apparaten för
vånar inte . Här har syntesgene
ratorn gjort nytta. S-metern har 
som i de flesta apparater alltför 
litet verksamt område; bara 30 
dB . Priset är dock kraftigt tillta
get för de positiva saker vi note
rat! 
• Sony ICF 5900 W 
Denna mottagare är rätt enkel , 
vilket även priset indikerar. Vid 
kvl och mv är den en enkelsu
per med 455 kHz mellanfre
kvens, medan den på de två öv
re kv-banden är en dubbelsuper 
med 10,7 MHz första mf. Första 
blandaren har bipolära transis
torer men är balanserad . Andra 
blandaren består även den aven 

2-tralhi ~lllr h.llppllll g ~O ll1 dock 
inte är balanserad. 

SA: "Liten, behändig motta
gare med god upplösning på log
skalan, som dock bara fungerar 
på kortvåg. Den saknar 1,6-4 
MHz. Apparaten har en meka
nisk finess som för tanken till 
James Bond , nämligen en " pop 
up-antenna" som med en fjäder 
skjuter ut en bit då man rör ett 
vred. - Dödsfränt! tyckte äldsta 
dottern , 10 år. Kristallkalibra
torn drev kraftigt , varför man 
vid kalibrering tvangs jaga det 
borttlyende kalibreringspipet!" . 

Att kristallkalibratorn driver 
är en miss som inte borde före
komma. Det kan bero på att 
kretsen bara matas med 2 V. 
Spänningen mell an kollektor 
och bas är ju bara 1,4 V, vilket 
innebär att kapacitansen där
emellan är hög och mycket 
spänningsberoende. En annan 
tänkbar orsak är att man använ
der en för billig kristall med fel
aktig slipning. Detta är den enda 
av de provade mottagarna som 
saknar frekvensräknare . 

För att hålla reda på statio
nerna är man därför beroende 
av kristallkalibratorns funktion. 
Man kan alltså bara på ett un-

Forts på sid /2 



Tabell 2 Mätdata och testresultat 

Grundig Satellit Sony Sony National National 
modell 3000 ICF 5900 W ICF 6800 W DR 28 DR 49 

Känslighet för 12 dB Sinad 
Generatorns emk vi d 10 MHz 0 ,3 2 IlV 2, 8 IlV 0 , 18 IlV 1,0 IlV 0 , 18 1lV 

14 MH z 0,4 11lV 0 ,7 1 IlV 0 ,20 IlV 1,5 1lV 0 , 18 1lV 
2 9 MH z 0 ,2 2 IlV 2, 2 IlV 0 ,20 IlV 3 ,0 IlV 0, 91lV 

Intermodulation . 12 dB Sinad 
fås v id insignaler m ed nivå 63 dB 57 dB 60 dB 69 dB 60 dB 
i dB över känsl ighetsgränsen 

Interceptpoint - 26 ,5 dBm - 30 ,5 dBm - 32 dBm - 6 ,5 dBm - 3 2 dBm 

Tvåsignalselektivitet 
v id 5 kHz 52 dB 11 dB 6 3 dB 2 1 dB 31 dB 
vid 10 kHz 72 dB 3 7 dB 7 8 dB 67 dB 81 dB 
vid 20 kHz 80 dB 7 9 dB 76 dB 77 dB 86 dB 
vid 100 kHz 118 dB 82 dB 91 dB 85 dB 92 dB 

Blockering vid 3 dB nivåfall 
hos önskad signal. 300 k Hz 120 m V 142 mV* 28 mV 90 mV 14 mV 
skillnadsfrekvens. Mätt i 
spänning 

Mellanfrekvensdämpning 87 dB 2 MHz 26 dB 10,7 MHz 60 dB 107 dB 56 dB 2 MHz 

106 dB 0 ,46 MHz 110 dB 4 55 kHz 

Spegelfrekvensdämpning 
vid 10 MH z 57 dB 3 0 dB 60 dB 4 7 dB 68 dB 

vid 30 MHz 4 3 dB 3 0 dB 40 dB 5 2 dB 3 4 dB 

Interna falska frekvenser 14,002 M Hz, 1 IlV Ej m ätbara 10 M Hz, 10 IlV Ej uppmät- 14,35 MHz, 10 IlV 
20 ,0 MH z, 81lV P g a obefint- 20 MHz, 3 IlV bara 26 ,992 MHz, 17 IlV 

lig skärmning 30 M Hz, 2 ,2 IlV 30 ,0 M Hz, 2 IlV 

Störutstrålning - 60 dBm - 50 dBm - 5 8 dBm - 10 dBm - 60 dBm 

kr ing 20 MH z 

Frekvensdrift i kHz 
under - - 30 min + 168 Hz + 80 Hz + 4 5 Hz + 3 5 3 Hz + 185 Hz 

under 30 - 60 min + 543 Hz + 225 Hz + 15 Hz - 502 Hz + 557 Hz 
ef ter til lslag (f = 14 , 1 M Hz) 

Frekvensinställning Nej Ja , mycket Nej Något Ja 
påverkas av ljudvolym 

Frekvenspåverkan vid Ja , något Ja , stor Ja , något Nej Nej 
insignaländring 

Frekvenspåverkan Ja , rel stor Ja , rel stor Nej M ått lig M åttlig 
vid skakning 

Separat antenningång Ja , klämmor Ja , k lämri'l'or Ja , koax Ja , k lämmor Ja , koax 

Övriga egenskaper Bra ljud : Glappfri , bra Hög utväxlin g God utväxli ng-
Utväxling i utväxling, man med glapp Stabilt plåt-
minsta laget Bra ljud höl je 

Statisk agc (Svart) 
u·,.M\ .. u·", .,) 

'-n S- meterns område (Färg) 
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"Frekvensen påverkas avsevärt av den störande insignalen redan vid 4 ,5 mV. 
RADIO & TELEVISION - NR 3 - 1979 1 1 



~llr ~~(@~~~ Forts ji-ån sid 10 

gefär avgöra var man är fre
k ve n ~ ~rektrllm . 

• Grill/dig SlIl l'ilil JUUU 
Mottagaren ä r egentligen en ut
veckling i en serie. Det började 
med modell 205, som senare 
blev 208 och så småningom 
2000. Hf-delen i den är den
samma som i dagens modeller 
2100 och 3000, men If-delen är 
reviderad. I 3000 finns en in
byggd frekvensräknare och en 
digital kri stallklocka . 

Utvecklingen från tidigare 
apparater fram till dagens mo
dell 3000 har inneburit att man 
tagit i arven del onödiga kon
struktionslösn ingar. K v-banden 
3-10 (se lab I ) har alla ett sepa
rat bandspridningsläge som 
omfattar rundradiobanden. Det 
innebär att det finns 18 fre
kvensskalor för kv-banden! 
Naturligtvis är det bra att ha 
dessa spridda så att frekvensen 
enkelt avlä es , men i 3000 har 
man ju en frekvensräknare , 
varför de utspridda skalorna 
inte fyller någon större funktion. 
I stället borde man ha koncen
trerat sina ansträngningar på att 
göra en skalutväx ling som var 
bättre. Utväxlingen på de 
högsta banden är i minsta laget 
och stationerna kan vara svåra 
att ställa in. 

Blandarna är bipolära , men 

mätmässigt är resultatet inte 
sämre än i de japanska fet-be
styckade mottagarna. Det kan 
vä l bara betyda att de japanska 
apparaterna borde var it mycket 
bättre om man vid konstruktio
nen e ller trimningen lagt ned 
mera omsorg! 

SA : " Bra skalupplösning på 
internationella kortvågsbanden , 
annars ganska trångt. Stort for
mat , men ändå inte tung att bä
ra . Stora, härliga kontroller. Bra 
ssb . Superbt ljud. Ut seendet ? 
Tja .. " 

• . \ lIlio l/lI l UR :38 ( /<1 :!8(J(J I 
Det ä r den min sta av de t \ :1 
mottagarna från National som \ i 
provat. Mätmäss igt gav den 
ganska hyfsade resultat med br:1 
storsignalegenskaper , men 
känsligheten var dock skral . 
SA :s kommentar är en smul a 
förbryllande mot bakgrunden av 
mätdata: 

"Full med spegelfrekvenser 
t o m vid mottagning via den in
byggda antennen. Frekvensin
stä llningen liknar den i "store
bror" DR 49 med två utväx
lingsförhållanden , men i den här 
appara ten finns det " back las h" . 
Tämligen okänslig. Den stå r 
ostabilt på sina små stöd i bot
ten" . 

Förklari ngen till diskrepansen 
mell an mätdata och utfa llet i det 
praktiska provet synes bero på 

att mottagaringången inte tål 
den lågohmiga belastning som 
anten nen utgör. Den lastar ned 
de avstämda kret sarna , så att Q
värdet blir lågt. Därvid minskar 
spegelselekt i viteten och banden 
kryllar plötsligt av stationer som 
inte skall finnas där! 

Storsignalegenskaperna är 
annars bättre än i de övriga ap
paraterna . Se tab 2. 

DR 28 ä r en dubbelsuper på 
kortvåg. Den första blandaren 
är balanserad och ingår i en in
tegrerad krets. Så som i de and
ra japanerna är inte den and ra 
blandaren balanserad . Varför? 

Mottagardelarna är i stort sett 
uppbyggda kring tre integrerade 
kretsar som inte synes ha några 
europeiska motsvarigheter. En 
fet ligger i ingången kopplad 
som emitterföljare för impe
dansomvandling, men före den 
li gger avstämda kretsa r. 

• N alio/lll l DR -lY 
Den här apparaten ä r inbyggd i 
ett metall hölj e och verkar mer 
stationär än de andra. 

SA: "God 2-lägesutväxling ' 
för avstämningen . Lite grötigt 
upplagd panel. Sämre ljud än 
hos de övriga. Något svårin
ställd på ssb. Vek teleskopan
tenn . Utfällbara ferritantenner 
för mellan- och långvåg. Dess 
störn ingsbegränsare fungerar 
bra". 

Dess hf-steg har fet. Den 

Tv-elektronik hjälper domarna 
skipa rättvisa på travbanorna 

Fig I . Vet här är tv-mastelI med dell 
fjärrstyrda kameran på Jägersro i 
Malmö. 

•• Alla landets travbanor komm e r 
inom kort att vara utrustade med t v
dokumentationsanläggningar. AB 
Trav och Galopp , huvudorga n för 
Sveriges tra vbanor, s tå r ba kom be
slutet. 

Den tekni ska utrustningen, so m 
bl a omfattar Philips helautomatiska . 
fjärrstyrda kameror , skall göra del 
möjligt för domarna att kontrollera 
och bedöma eventuella regelöve r
trädelser under loppen . 

De tekni ska prestandakraven pa 
utrustningarna är höga. Det är vä
sentligt att a lla detaljer tydligt fram 
går av bilderna på rutan. Den första 
provinstallationen gjordes redan 
1975 på Solvalla. 

Ordern till Philips gä ller leveran
ser till 17 travbanor med option för 
ytterligare tre banor. • 
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Fig 2. Vomama fo/jer loppet pil 11'
skärm ell och kall bl a kOlltroJ/era om 
något ekipage hindrar ell medtävlare. 
Loppet spelas samtidigt iII på kassett 
och mall har därigenom inte bara do
kumentation utan kan ävell köra tvek
samma situationer i repris före beslut. 

första blandaren är en bipolär 2-
transistorkoppling. Andra blan
daren li gger i en integrerad 
krets. Se fö tab 1 och 2. 

Summering av resultaten 

• De provade mottagarna fun
gerar bä t med den inbyggda 
antennen tack vare god känslig
het (med undantag av DR 28 
och i viss mån I CF 5900 W). Vid 
anslutning till en yttre effektiv 
antenn blir de lätt över t yrda . 
• De lämpar sig troligen främ t 
som allround-mottagare för den 
som är ute och rör på sig i värl
den , som kanske fl yttat utom
land s, men vill lyssna till he m
land stoner. Invandrare/utvand 
rare och personer med rörliga 
yrken är tänkbara kategorier. 
De kan komma till pass för ny
börjare inom dx-ing. 
• Den inbitne dx-jägaren väljer 
dock med fördel en begagnad 
eller ny trafikmottagare som 
bättre kan skilj a ut svaga statio
ner bland de sta rka. 

För mycket kompromisser för 
att vara prisvärda. 
• A v det ovan anförda följer 
naturligtvi s att vi sätter fråge
tecken för samtliga i testen in
volverade apparaters pri svärd
het - och det gäller generellt för 
nästan a ll a marknadens motta
gare av den hä r typen. Det finns 
- av japanskt ursprung - t ex 
ytterligt dyrbara mångband
mottagare som riktar sig till nå
got slags de luxe-användare , om 
man får tro rekla men som gärna 
av bildar apparaterna ombord på 
stora motoryachter och i andra 
pseudo-profess ione lla samman
hang. 
• Eftersom fl era av de provade 
mottagarna ganska uppenbart 
inte duger tiU några mera kvali
ficerade uppgifter i praktiken är 
det, menar vi, en öppen fråga 
om det i a lla lägen är lön t att 
lägga ned de su mmor som mot
tagarnas nominella pri ser svarar 
mot. 
• För de pengarna kan man i 
stället komma en bit på vägen 
mot en helt professionellt kon
cipierad , kvalitat ivt bä ttre mot
tagare , som kan inrangeras un
der " radiomateriel" mera än 
hobbygregjor. 
• Men denna vår bedömning 
utesluter givetvi s inte a tt många 
andra kategorier än de "seriösa" 
dx-arna och bandjägarna m fl 
kan ha glädje aven dylik appa
rat , så länge den är hanterlig . 
Det är en kompromiss i motta
garh änseende man köper, och 
man bör ha detta klart för sig . 

• 



hi-fi till 

Audioscan är en mycket välkänd hi-fi firma 
med affärer i Danmark och Norge. 

Audioscan importerar själv och säljer till 
grossistpriser direkt till dig. 

dire~t till dig 
c=~~ 
I Au!can I 

Vägen mellan tillverkaren 
och dig blir kortast möjlig och 
därmed billigast för dig. 

[]{J 
Vi säljer kontant från lager 

-det tjänar du på! 

~valitet 
I de traditionella radio - och hi-fi butiker ligger kvalitetsprodukter, 

jämförbara med våra, ca. 40-50% högre i pris. Men de importerar och 
säljer ju inte heller direkt, som vi gör. 

postordre 
Självklart är det bäst att se och höra den anläggning du vill köpa, men 

du kan också köpa din anläggning med vårt postorder-system. 
Sänd in kupongen så får du Audioscans stora 60-sidiga hi-fl katalog, här 

kan du hitta din nya hi-fi anläggning bland ett urval av spännande möjligheter. 
Med katalogen följer beställningskort till postorder med utförlig vägledning om 
våra försäljningsvillkor. 

Du är naturligtvis alltid mycket välkommen till oss i Helsingborg. Vi har ett 
speciellt välutrustat ljudrum, där du kan höra alla kombinationer av de 
produkter vi säljer. 

"ällwmmen till ~ 

audioscan 
hi-fl till grossistpriser ... 
Tullhuset, Norra Hamnen, 8-252 22 Helsingborg, Tlf. (042) 137660 

l
oster Farimagsgade 281 Nerregade 23 I Munkegade l I Jernbanegade 10 I Osterhausgaten 11 
2100 Kebenhavn ° 5000 Odense C 8000 Århus C 9000 Aalborg C Oslo l 
Tlf. IO!) 42 80 00 Tlf.109) 126030 Tlf. IOS) 19 20 99 Tlf. 108) 166480 Tlf.102) 11 22 18 
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Av BERTIL 
HELLSTEN 

Fem kompandersystem 
lar borl bandbruset 
o Vi granskar och provar här fem 
kompandersystem 
som används för aU ta bort 
störande bandbrus med. De fem är 
dbx, gammalt och välkänt, PNR, ny svensk 
konstruktion , CPM, som återfinns som 
självbygge i deUa nummer av RT, 
Marenius NRS, som också säljs i byggsats och 
Marenius DRC, som säljs i byggsats och 
möjliggör kontinuerlig variation av signalens 
kompression eller expansion. 
O Systemen ger olika mycket påverkan 
på ljudet och det gäller för användaren aU 
göra rätt avvägning mellan pris och prestanda. 
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•• Brus har alltid varit in
spelningsteknikens stora pro
blem . Man har sökt lösa det på 
två helt olika sätt. Det mest nä
raliggande sättet är att minska 
bruset i själva inspelningsme
diet , vare sig det har varit en 
grammofon~ kiva eller ett mag
netband. Magnetbandet har ju 
utvecklats mycket starkt på se
nare tid , och kan väl i dag sägas 
ge ett brus som för många än
damål är prakti skt taget försum
bart : 

Åtminstone när det gäller 
breda magnetband på spole som 
körs med rejäl has tighet , likaså 
när man lyssnar på en 
originalinspelning. 

Om man skär ner bandet tiU 
tunna strimlor och stoppar det i 
en kassett , som avspelas med låg 
hastighet , eller om man lyssnar 
till en kopia i tredje eller fjärde 
led , kan man däremot få utsättas 
för brus . DessvälTe är det väl 
oftast så vi lyssnar. I de fallen 
räcker helt enkelt inte band me
diet tiU. - Skivmediet är en an
nan historia som vi inte skall gå 
in på här då förutsättningarna 
avviker från band fa llets. 

När kraven på bru sfri repro
duktion har varit större än ban
dens prakti ska förm åga har man 
tagit till elektronisk brusreduk
tion av skilda slag. Vid de fle sta 
inspelningar höjer man diskan
len för att sedan sänka den vid 
inspelningen . På så sätt får man 
ci f slags brusreduktion . Man 
kan dock inte höja diskanten för 
mycket , för då blir den över
styrd . Därför finn s det en gräns 
för hur långt man kan komma på 
den vägen . 

Brusreduktion enligt Dolby 
går ett steg längre och höjer di s
kanten ännu mer men bara när 
nivån är så låg att det inte skall 
finnas någon risk att bandet 
överst yrs. Här kan man vinna 
upp emot 10 dB i dynamik . Pro
blemet är dock att man måste 
hålla reda på signalens absoluta 
nivå, eftersom man måste sänka 
signalens di skantnivå vid av
spelningen på samma ätt som 
den höjdes vid inspelningen . 
Gör man inte det, får man stö
rande pumpningar i si~nalen på 
grund av att diskantnrvån åker 
upp och ned i förh ållande till 
resten av signalen när den vari
erar. Eftersom man bara påver
kar diskanten, vinner man heller 
inget i brusavståndet vid låga 
frekvenser. Bandspelaren kan ju 
tillföra signalen brum t ex , även 
om inte bandet som sådant kan 
göra det. 

g Linjär kompander 
::r 

ger minst brus 
'" Därmed har vi kommit fram -G t:> ti ll dagens linjära kompandrar, 

~ k~~Ii~~ ;?;~i~s~~/no~~ I~v~~e:~ 
~ bandspelaren dynamik uppe mot 

100 dB och mer. Kompander är 
g en sammandragni ng av kom
::r 



namnet antyder vad det handlar 
om. Vid inspelningen kompri
merar man signalen så a tt en 
dynamik av kanske 100 dB hos 
ett musikframförande trycks 
ihop till 50 dB . Det sker genom 
att signalen förs genom en för
stärkare , vars förstärkning är 
omvänt proportionell mot sig
nalen själv. Ju svagare signal, 
desto större förstärkning och ju 
starkare signal, desto mindre 
förstärkning alltså. Man får så 
en utjämning i nivån. - Den här 
tekniken belystes rätt utförligt i 
RT åren 1963-ca 1973 , då Tele
verkets fin/Im-system för 2-ka
naligt radioljud provades . Det 
baserades delvis på avancerad 
kompanderteknik . 

Den utjämnade signalen , som 
har hälften så stor dynamik, kan 
spelas in på band. Bandspelaren 
behöver då bara ha hälften så 
stor dynamik för att signalen 
skall kunna lagras opåverkad. 
När man spelar upp det hela 
igen måste man expandera sig
nalen för att få fram den ur
sprungliga signalen. Det sker i 
en förstärkare, vars förstärkning 
är proportionell mot signalen 
själv . Med andra ord: J u starka
re signal, desto större förstärk
ning och ju svagare signal , desto 
mindre förstärkning. Signalens 
dynamik eller dess skillnader 
mellan starkt och svagt blir 
dubbelt så stor, och den ur
sprungliga signalen är därmed 
återställd. Bruset från bandet är 
normalt här en mycket svag sig
nal och det kommer alltså att 
undertryckas, eftersom för
stärkningen i expanderkretsen 
blir mycket låg för den lilla 
brusspänningen. 

Musiksignalen 
maskerar bruset 

Men om bruset inte är ensamt 
utan .ligger blandat med pukor 
och trumpeter på bandet? Då 
bestäms ju inte förstärkningen 
av bruset utan av musiken, och 
det är väl så det fungerar i prak
tiken? Jo , när bruset förekom
mer samtidigt med musik av till
räcklig styrka maskeras det av 
musiken. Det är endast tack 
vare detta man kan öka dynami
ken från bandet. Det är bruset i 
de tysta partierna vi kan göra 
något åt och inget annat. 

Resultatet aven behandling 
med en kompander som verkar 
över hela frekvensområdet är 
emellertid högst övertygande 
när det gäller att ta bort brus . 
Det hörs bokstavligen inte ett 
knäpp eller brus som kan kom
ma från bandet. Men om resul
tatet nu blir så bra, varför har 
man då inte gjort det här förut? 
Visst har man det. Tekniken har 
gamla anor men resultaten av
skräckte oftast. Kretsar och 
lösningar var ofullkomliga och 
utrustningen alldeles för dyr, 
å tminstone för en amatör. Se
dan finns det naturligtvi s också 
nackdel ar med metoden. 

Kompandern 
ställer krav 

En nivåskillnad ut från bandet 
av, låt oss säga 5 dB , kommer 
att förstoras upp till 10 dB efter 
behandling i expandern. Den 
förutsätter ju att de 5 dB den 
känner motsvaras av 10 dB i den 
ursprungliga signalen. Så be
höver dock inte vara fallet. 
Bandspelaren kan ha en sådan 
frekvensgång att amplituden 
sjunkit 5 dB vid 10 kHz , tex . 
Det är förvisso ganska dåligt, 
men inte väldigt dåligt. Om man 
spelar in komprimerad musik på 
en sådan bandspelare och sedan 
expanderar den vid uppspel
ningen , kommer spelaren att ge 
samma resultat som om den 
sjunkit 10 dB vid 10 kHz. Och 
det är en riktigt dålig bandspela
re! Alla frekvensgångfel ko m
mer alltså att fördubbl as när 
man använder en kompander. 
För en god rullspelare gör det 
kanske inte så mycket, men 
brusreduktion är kanske mest 
av nöden hos en kassettspelare. 
Frekvensgången hos kassett
spelare lämnar ofta en del att 
önska både vid de höga frekven
serna på grund av den låga 
bandhastigheten och vid låga 
frekvenser på grund av att man 
ofta skär ned amplituden hos 
mycket låga bastoner för att 
slippa brumproblem . 

Amplitudproblem till följd av 
dålig bandanliggning och drop
outs ger också ofelbart dubbelt 
så störande resultat i ett kom
pandersystem. Detta drabbar 
åter kassettspelare och 4-spåri
ga bandspelare hå rd ast. Vari
erande nivå från bandet på 
grund av att detta har bristfållig 
kvalitet ger också samma stö
rande fel. 

Pumpeffekter typiskt fel 
Om allt detta stämmer, finns 

dock kvar möjligheter till andra 
fel. Det mest typiska och mest 
störande är pumpeffekter av 
olika slag. Man hör dem som 
"åkningar", fru standen och 
spioschanden i ljudet, speciellt 
när man har små, glesa ljud i en 
tyst omgivning som piano- .och 
tlöjtsolon och liknande. Lågfre
kventa bas solon är också utsatta 
eftersom den låga frekvensen 
maskerar bruset dåligt. Inget 
kompandersystem är helt fritt 
från sådana läten . Det man hör 
är ju brusnivån som åker upp 
och ned , och åka måste den , det 
ingår i själva principen! Där
emot vill ma:n inte höra den . 
Hos de bästa systemen hör man 
pumpningarna bara som ett mo
dulationsbrus vilket kan höras 
ovanpå signalen . Signalen har 
där inte orkat maskera signalen 
tillräckligt. Mindre goda system 
kan ge pumpningar i hela signaI
nivån vid stora och snabba dy
namikförändringar. Dessutom 
hör man ibland begränsareffek
ter vid låga nivåer. Små ljud 
tycks svälj as av kretsarna , vil
ket kan ge avklippta tonansatser 
och annat otrevligt. 

Den mest känsliga musiken 
tycks vara gles, långsam musik 
med rejäla andhämtningspauser 
och dessemellan snabba, starka 
dynamiska kast. Alltså typ kl as
sisk musik och inte i så hög grad 
modern , elektronisk (pop)mu
sik. Dessvärre är det väl i regel 
den förra musiktypen som bäst 
behöver brusreduktionen. Om 
musiken i sig ligger på en ganska 
jämn nivå är behovet av brusre
duktion mindre . 

Nivådetektorn 
avgör kvaliten 

Vad är det då som ger skillna
der i funktionen? Främst torde 
det vara sättet att detektera , 
känna av. musikens a mplitud . 

Ny modell: dbx 2 BX 
Marknadens kompandrar är inte uttömda med de apparater vi 
provar här. Nyheter kommer ständigt , och antalet nyheter per 
tidsenhet i den här sektorn tilltar. Bilden här ovan visar ett 
nytt system från dbx som kall as 2BX. Man har i den varianten 
delat upp frekvensområdet i två del ar och behandlar varje del 
för sig . Dessutom har man infört en variabel ex pansion för 
olika ändamål, a lltså samma funktion som i den provade 
Mareniu s-apparaten DR C. 

Dessu tom har man försett fronten med en rad lysande dio
der som visar nivå i de båda frekvenskanalerna. Vacker ver
kan utlovas! (50 % ökning av dyna mikområdet utlovas). 

Man vill alltså att anordningen 
skall komprimera och expande
ra musiken i takt med nivån, så 
att man hela tiden får bruset 
maskerat. Det enklaste sättet att 
detektera signalen är att känna 
dess topp- eller medelvärde . 
Maskeringseffekten är dock 
snarare beroende av hur högt 
signalen låter, d v s av dess ef
fektivvärde. En effektivvärdes
likrik tare är dock svårare att gö
ra, och en del kompandrar nöjer 
sig därför med enklare av känna
re. Dessutom beror maske
ringseffekten av vi lka frekven
ser som ingår i signalen . De
tektorn måste därför ha en pas
sande vägningskurva som an
passar kompanderingen även till 
signalens spektrala samman
sättning. 

Man måste också välja rätt 
tidkonstanter så att kretsarna 
börjar arbeta lago m snabbt och 
inte slutar arbeta vare sig för 
tvärt eller för långsamt. Om tid
konstanterna inte är exakt lika 
för kompression och expansion, 
kommer signalens förändringar 
att bli kraftigt misshandlade . 

Kompandersystemet är alltså 
i första hand tänkt att minska 
brusproblemen hos bandspela
re. Faktum är, att man får ytter
ligare några fördelar. Ett pro
blem hos a lla bandspelare är 
bandekon. De gör sig speciellt 
hörbara om man använder tunna 
band , som man gör i kassetter. 
Här griper kompandern in och 
minskar bandekona i samma 
grad som bruset. Bandekot lig
ger ju vanligen i ungefår samma 
nivå som bruset och kommer 
alltså att expanderas mot en för
skjutning nedåt till ca - 100 dB 
eller så. Samma sak sker med 
kanalöverhörningen , som kan 
vara ett problem särsk ilt hos 4-
spårs rullbandspelare . Många 
ägare av 4-spårsmaskiner an
vänder bara två spår, just på 
grund av risken för överhörning. 
Den kan nu praktiskt taget eli
mineras med en kompander. 
K var står dock 4-spårsspelarens 
större känslighet för drop-out, 
som inte alls blir bättre med 
kompandern. 

Hundra dB dynamik 
mycket i bostadsrum 

Vad åstadkommer vi då för 
resultat i fråga om d ynamik med 
en kompander till bandspela
ren? Genom kompressionen och 
expansionen skulle egentligen 
den totala dynamiken ökas med 
en faktor två, mätt i dB. Ett kas
settdäck med 60 dB dynamik 
skull e således komma upp i 120 
dB och en bandspelare som har 
70 dB skulle få 140 dB dynamik ! 
Det är mer än örat har ! I prakti
ken blir det inte fullt så fantas
tiskt. Tillverkarna säger oftast 
att man kan minska bruset med 
30 dB, och det håller i regel för 
kriti sk granskning. Anledningen 

Forts på sid /6 
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Brus 
mätt relativt 1 V. 
Linjärt (dB) 
Vägt A (dB) 
Brum (dB) 

Brusspekt rum 
upptaget med 
30 Hz band
bredd 

Klippnivå 
mätt relat ivt 1 V 
(dB) . 

Dynamiskt 
arbets
område (dB) 

Distorsion 
Harmonisk 
d istorsion vid 
1V (%) 
Samma utom 
2:a-ton (%) 

Övertonspekt
rum vid 1 V. 

dim 30 vid 0,3 V 
(%) 

Spektrum bild 
över dynamisk 
intermodula
tion 

'Frekvensgång 
Svart kurva 
upptagen vid 
1 V, färgad 50 
dB därunder 

C:a pris 
med moms (kr) 
Monitormodell? 

dbx-1I122 

-91 
-113 
-105 

+ 18 

131 

0,11 

0,02 

~r---t------, 

~--_ ._~ 

. - , ' . I' t· .1·-1 
Ul . , r-

~~. o" , Ii' I" 
. I. t Tl,. .' +,-

'" f -r " 'ti P : 
' · ' ••• ___ "3110 _ 

3000 :-

nej 
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.. 

PNR 290 

-86 
-99 
-90 

+ 17 

116 

0,37 

0,09 

. l ,. · I. I!- . 1._ 

lir i f' 
'11i'1!ir '"" 

.• ry H t. · ': t 

"W" !'I f' •• 
-. , ..... - - .... '" -- .... 

1600:-

nej 

CPM 

-82 
-96 
-90 

+ 14 

110 

0,20 

0,02 

•' ..... 
i " ! 

•.. " .,. - -l 

• : ':. I ' . ' " 
, ,d : .I _I • . I •. 

' . , ... II. __ .. lO too __ .. ... 

700 :
(byggsats) 
ja 

I 

.. 

NRS 

+ 9 

95 

0,45 

0,06 

1160:
(byggsats) 
ja 

DRC 

-73 
- 89 
-80 

+ ~ 

98 

0,50 

0,04 

, ", ' . , •• _._ . .. JO Il10 ___ '' 

700:
(byggsats) 
nej 
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•• Digital lagring och genere
ring av förståeligt tal kräve r 
stora datamängder och snabb;t 
beräkningar. De små " taland<: 
maskiner" som hittill s funnit-. 
har varit mycket enkla och en 
dast kunnat säga t ex siffrorna. I 
Texas Instruments Speak an d 
Spell har man i litet format lyc 
kats få in elektronik som gen e
rerar ca 200 ord, vilket räcker 
till för omkring 200 sekunder, 
tal. Förutom talmöjligheten in 
nehåll er apparaten ett tangen t 
bord med alfabetets (det engel~ 
ka) bokstäver och en del kon 
troll tecken samt en teckenskärm 
med åtta tecken. Allt detta sä lj ~ 
till ett pri s av ca 375:- kr! 

Datorn talar engelska 
I princip har vi alltså här en 

dator , fastän inte programmer
bar utan en gång för alla pro
grammerad för sitt ändamå l. 
Hu vudsakligen är den avsedd 
att vara en pedagogisk leksaJ.
för barn som håll er på att lära 
sig stava ord _ Engelska ord. 
skall vi kanske tillägga , för det 
läsm inne som innehåller orden 
är gjort för engelskt språk lik
som den synteti ska rösten som 
språkar med användaren . 

Speak and Spell fungerar i 
hu vudsak så att en slumpgene
rator väljer ett ord ur ord li stan i 
läsmi nnet. Detta ord läses upp i 
apparatens högtalare och an
vändaren skall sedan stava det 
på tangentbordet. Allteftersom 
bokstävern a trycks in , visas 
motsvarande tecken på tecken
skärrnen . När ordet är fårdig
stavat talar maskinen o m huru
vida man stavat rätt eller fel och 
ger en ny uppgift. 

Det finn s även andra drift 
möjligheter, men de bygger alla 
på samma förutsättningar. 

Svårt att tala vackert ... 
För att man skall kunna syn

tetisera tal måste talets olika 
ljudelement vara väl defini era
de . Ju högre upplösn ing och 
bättre kvalitet man önskar på 
ljudet , de to fin are struktur 
måste definitionerna ha och 
desto högre kapacitet krävs av 
minnet som skall lagra signaler
na och desto snabbare må te 
data bearbetas . Om man helt 
enkelt skull e digitalisera tal och 
lagra det, sk ull e det krävas 
mycket snabba förlopp och 
stora datamängder. De digitala 
ljudinspelningar som görs av 
musik kräver ju band bredder i 
den sto rl eksordning som ges av 
en videobandspelare och lag
ringsutrymme i klass därmed . 

Att lagra sådant i ett halvle
darminne är knappast möj ligt i 
dag . I valje fall inte till försv ar
liga priser och framförallt inte i 
så små fys iska volymer som i 
Speak and Spel/ . 

nSpeak and Spell" - en talande 
leksak från Texas Instruments 
o Vad sägs om en "leksak" som innehåller en 
bildskärm med åtta tecken, ett tangentbord med 
bokstäver, en mikroprocessor och 32 k byte läsminne 
till ett pris av ca 375 kr? 
O En ny, spännande applikation som använder avan
cerad teknik/ör att generera mänskligt tal är grund
biten i "Speak and Spell", vilken kan användas såväl 
till rättstavningsövningar som lek och spel. 

Lltll:~ 

-:JJIT 
!i1!:MI 

II I I I I 

TfNllUJl HJNAl()[ / TCKUST A1f'L I TtI) nU[ R
l(()[frJ Cl(NT[R 

'>VN T[ lI SK T TAL 

Principen för rÖItgenerering i Speak and Spel/. Generatorn t v ger 
vitt brus eller en periodisk signal, vars frekvens kan styras. Sig
nalens amplitud kan sedan varieras och dess spektrala innehåll 
förändras i ett digitalt , mångpoligt filter. Det hela avslutas så med 
en d/a-omvrmdlare som tar fram en analog tonsignal. 

Sparsamhet genom analys ... 
Man utgår frå n mänskligt tal 

som digitaliseras och analyseras 
med avseende på e tt antal sär
sk iljande parametrar: Amplitud, 
tonande/tonlöst ljud. tonhöjd 
och spektrumform . I digital 
form bearbetas signalen sedan 
på i princip samma sätt som den 
mänskliga rösten. En generator 
ger vitt brus ell er periodiska 
svängningar (tonlösa ljud eller 
tonande ljud från stämbanden), 
vars amplitud kan styras och 
vars spektrum sedan form as i ett 

digitalt filter (talorgan , munhåla , 
bröstkorg o s v). 

Parametrarna hos det digitala 
filtret kan fås att variera snabbt 
med tiden och den kan därige
nom simulera de typiska föränd
ringar som talorganen genomgår 
när talet bildas. Tekniken att 
syntetisera kallas lin ear predic
tive coding, Ipc. vilket kan 
översättas med linjär f örut sä
gande kodning . Namnet kom
mer från det sätt koefficienterna 
för det digital a filtret förutsägs 
ur en beräkning om utgår från 
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en linjär kombination av de fö
regående koefficienterna. Elek
troniken är alltså programmerad 
med uppgifter om hur koeffi
cienterna normalt förändras , 
och man behöver därför bara ge 
kretsarna ett utgångsvärde för 
valje lj udelement. 

Röstgeneratorn i Speak and 
Spell använder 10 koefficienter 
för att definiera filtret. 

Vi pratar för mycket ... 
Med denna teknik och lämp

ligt av passade omvandlingsfre
kvenser krävs blott 32 k byte 
läsminne för att få plats med den 
önskade informationen. Minnet 
av läses var 20:e ms och man lä
ser då mellan 4 och 49 bitar. 
Anledningen tiU att antalet lästa 
bitar varierar är att talet inne
håller en mängd redundant , 
överflödig , information som inte 
behöver lagras eller bearbetas. 
och härigenom sparar man yt
terligare minnesutrymme. Den 
genomsnittliga utläsningshas
tigheten är I 200 bitar/s , vi lket 
är ti llräckligt för att ge ett för
ståeligt tal med 4 kHz band
bredd . Minnesmängden ryms i 
två kapslar med 16 k byte i varje. 

Snabba beräkningar ... 
För att det digitala filtrets 10 

koefficienter skall kunna styras 
med önskad hastighet krävs un
gefår 160000 additioner och lika 
många multiplikationer varje 
sekund . En sådan hastighet är 
mycket svår att uppnå med en 
konventionell beräkningsmeto
dik . Man har därför måst tilläm
pa en speciell teknik som inne
bär att man använder räknekret
sarna mycket effektivt och 
dessutom gör flera beräkningar 
samtidigt . 

Alla beräkningar och styr
ningar sköts aven specialver
sion av Texas Instruments mik
roprocessor TMS 1000. I det 
aktuella utförandet kan den 
handskas med minnesstorlekar 
på upp till 2, I Mbytes, vilket 
skulle kunna användas för kon
tinuerligt tal i upp till 30 minu
ter. 
Tala om framtiden ... 

Det mest intressanta med 
Texas Instruments Speak and 
Spell är nu kanske inte maski
nen som sådan , utan den teknik 
som används. Att man för så låg 
kostnad som här kan få en röst
generator med en vokabulär 
som gör det möj ligt att sätta 
samman riktiga meddelanden 
öppnar nya , intressanta möjlig
heter. Tillsammans med en pro
grammerbar dator kan kretsarna 
åstadkomma nya kommunika
tio nsformer som kan vara vär
defulla i sådana fall när en bild-
kärm eller en tryckt text är 

mindre lämplig eller inte möjlig. 
BH 



•• Det är en gammal politi sk 
reflexion a tt den enda företaga r
grupp i vårt land som a lltid kan 
vara viss om tryggad inkomst och 
säkerställd standard, oavsett verk
samhetens utfall , är bönderna . Vi 
betalar a ll a genom jordbrukssub
ventionernas konstruktion vad 
produktionen kostar och mera till, 
goda år som dåliga . 
• l detta den ekonomiska rund
gångens stöd- och bidragsstyrda 
land har det sa tts i system att en 
hel lång rad aktiviteter och verk
samheter av lite subtilare art än 
mjölk, smör och ägg också kan 
påräkna skattepengar och budget
medel : Film, litteratur, musik och 
scenkonst. Nå, "konst" med skilda 
förtecken eller inte, kriteriet är 
alltid att det skulle röra sig om för 
"samhället" väsentliga saker; 
"viktiga" eller rent av "omistliga" , 
som det brukar heta på kultursi
dorna om diverser texter , lutsång 
etc. För hur må nga medborgare 
denna värdering är giltig har j ag 
ännu aldrig sett några försök till 
uppska ttning av, förmodligen 
klokt av vederbö ra nde . Begreppet 
"smalt" skulle nämligen få en ny 
dimension, där ett cellsnitt beskå
dat genom mikroskop kom a tt 
fra mstå som av mammutpropor
tioner vid en jämförelse. Vi avkrä
ver dock inte politikerna några 
räkenska per, vi betala r bara och 
trösta r oss med a tt det ju rör sig 
om "kulturpolitiskt stödberä tti
gade a ktiviteter". S a mt att, som 
det bruka r heta, någon ju måste 
T a Ansvar för denna kulturpoli
tiskt så a ngelägna produktion . El
ler .. ? 
• J ag ha r just nu aktuellt ett 
betänkande som vimlar av floskler 
i stil med de hä r på varje sida och 
där de gångbara honnörsorden 
trängs: Uppsökande, a nsva r, kul
turpolitik, samhällsstöd, motta
gargrupper, akti vitet , riktlinjer , 
bristområde, kommunikation, för
a nkrin g, isolera nde, pass ivera nde, 
fl yktmedel , minoriteter, insyn, 
förvaltning, etc, etc. Jag ser det 
som fullt möjligt a tt mata en 
da tor med de hä r orden, inklusive 
det missbrukade "solida ritet", för
låt fonemen , och programmera 
den att avge ett utredningsbetän
ka nde . Ämnesområdet - det ka n 
vara egalt! 
• De kulturmuppa r som skrivit 
ihop det " utkast till ra pport" Fo
nogrammen i kulturpolitiken 
inom Fonogramgruppen av Sta
tens kulturråd, och ur vilket upp
rä kningen ovan är hä mtad, in
skränker sig dock inte den hä r 
gången till att avge ett oförargligt 
principunderlag utan är ute efter 
något som kallas Avgift (ordet 
skatt aktar de sig för) för privat 
kopiering av fonogram. Och det, 

vänner, berör en hel del av oss . 
Men främ st kommer dock princi
pen . 

Fonogram, det är helt enkelt 
ljud på skiva, ba nd eller kassett, 
oavsett inregistreringsmetod . l 
synnerligen starkt sammandrag 
kan omtalas, att den här rappor
ten kommit till sedan Kulturrådet 
1976 beslöt utreda statsstöd till 
fonogramverksamhet. Ty ma n 
tyckte sig konstatera , att förh å l
la ndena på fonogramområdet 
"frå n kulturpolitiska synpunkter" 
ä r mycket otillfredsställande. Och 
så ville man ha något a tt a nföra 
om Rikskonserters försöksverk
sa mhet med fonogram. Kulturrå
dets styrelseordförande är den li
berale chefredaktören Anders 
Clason, som tidigare också ägnat 
sig å t utredande av konstnärliga 
a ktiviteter och regionmusik m m 
allt troligen i den anda som gäller 
1974 å rs riksdagsbeslut om kul
turpolitiken . 

Ännu mera koncentrera t gäller, 
att det här förslaget djupt miss
tror våra gra mmofonbolag, anser 
servicen usel, vill etablera en stat
lig fonogra mproduktion med helst 
egna säljställen, ge kraftigt stöd å t 
a ll a slags smala och icke-kommer
siella projekt, avskaffa lönsa m
hetstänka ndet genom att "kultur
politiska mål" får avgöra efterfrå 
gan; "grupper" bör styra fono
gramverksamheten, ej bolag etc. 
Det sak nas givetvis inte ens en 
passus om a tt fonogramverksam
heten bö r utvecklas mot en resurs
snå la re och mer energisparande 

form ä n den nuvara nde ... Ett 
betänkande i tiden , alltså. Och , 
givetvis, att "sa mhället på olika 
nivåer bör ta ökat ansvar för 
fonogramverksamhet av olika ty
per". 

Ma n bör nog ta på allvar det 
hot som uttalas i anslutning till 
rundrad ion, läs S R: Det är dock 
av stor vikt för fonogrammens roll 
i den framtida kultur- och sam
häll smiljön a tt rundradioföreta
gen granskar sitt förhållande till 
olika delar av fonogrambranschen 
(SIC). Det ä r önskvärt a tt det 
utformas principer för a nvänd
ning av fonogram i etermedierna 
som a nsluter sig till samhällets 
kulturpolitik i stort. (Citat P 23). 

Jag får i tankarna den social
demokratiske riksdagsman som 
nyligen ville förbjuda filmer som 
Grease. Den stod ju icke i överens
stämmelse med svenska värde
ringar. 

Bestä mt måste det finn as åt
minstone två värderingsskalor här 
i la ndet , en elittyckarnas och en 
för oss andra. 
• Det finn s några bra tanka r i 
den hä r ra pporten , t ex om den 
usla bra nschutbildningen , önsk
värdheten av bättre lagerh å llning 
av skivor, förlåt fonogra m och en 
bredare import av vad som reda n 
fa kti skt finns i de stora bolagens 
repertoa rka ta loger. Men dessa 
sjä lvkl a rheter ka n icke skymma 
mängden av illvilliga a ntydninga r, 
hot, felslut och rop på styrå tgä r
der eller det naiva förlitandet på 
a tt Rikskonserter , t ex, sk ulle 
kunna bli en sådan fantomresurs 

är mera mus;kpoet;sk än mus;kpol;t;sk och låter Corkframmana 
sin ide om Händels Vattenmusik. Funktionell Illusik! 

som sk ri ften hå ller fö r trol ig t. 
• Så har vi den mä rkliga logiken 
ba kom förslaget om a tt ta in ca 30 
Mkr å r 1980. 

Utredarna fastsl å r, a tt ungdo
men lyssn a r till kassettmusik 
mera ä n skivor. Den lega la kopie
ringen har emellertid " från fono
grampolitiska synpunkter fått ne
gativa verkningar". Som RT förut 
omtalat, förutsätter ma n - obevi 
sat - att kopieringen medfö r ett 
inkomstbortfall för "upprättsinne
hava re och fonogrambolag" (skall 
väl vara upphovsrä tts- , får a nta
gas). 

Detta kopierande, detta lå 
nande av skivor, kommer för fono
gram bolagens del a tt medfö ra, 
säger utredarna , att allt flera pro
duktioner inte bär sina egna kost
nader. Det skulle medföra " mins
kat utbud'- . Minskningen skulle 
drabba svensk produktion i först a 
ha nd , heter det. l a ndra ha nd få r 
det följden, a tt färre sk ivor impor
teras. " Det ä r sa nnolikt att minsk
ningen i hög grad dra bba r kultur
politiskt a ngel äge n produktion, 
vilket kommer att ställa stora krav 
på stöd från samhället" står det. 
• Motmedlet som borgar för 
" uppriitthållande aven mångsidig 
fonogramproduktion " heter av
gift: Tages ut i grossistiedet på 
kassettern a till butik . Avgift 2 öre 
per spelminut('), dvs 1 :20 för den 
"va nligas te typen" med 60 min 
speltid, säger Fonogra mgruppen . 
Som finner det "i princip rimligt" 
a tt a ll a och envar som köper 
kassetter , också de sy nskadade 
som priva tpersoner, få r beta la 
detta sa mhä llss töd till okä nda 
kulturobjekt. Den som plugga r 
språkkurs likaså ("det görs ju 
språkskivor också ' '' , sva rade mig 
på presskonferensen nyligen ut
redningens sekretera re Krister 
Malm ). 
• De bra nschspeci a lister RT bett 
granska utreda rn as pås tåe nden 
slå r ner på en rad felaktigheter 
och okla rheter. Det ä r bl a så, a tt 
C 90-typen i stället är den vanli
gaste kassetten i dag . SPK, ~om 
gjort vissa ma rknadsundersök nin
gar för utreda rna . ha r tag it till för 
kraftigt då man redovisar siffror 
om 20-25 % höj nin g fö r kassett
marknaden . Under 1978 skedde 
en lägre tillväxt än 1977 för fö r
säljningen . Korrekt siffra a nges av 
bra nschen till ca 15 miljoner styc
ken. 

Likaså är a rgumenten inte hå ll
ba ra: Man kopierar ju av de enkl a 
skälen a tt det förvisso icke rö r sig 
om något slags smal och exklusiv 
musik utan ren förbrukningsv a ra, 
typ disco och schlager. Den ka n 
man gratis höra i P 3, vilket ver
kar utredarna obekant. Straffav 
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Hört 

Aktuellt: Mikrofoner 
Fin Nashvilleprodukt 

och New Vork-jazz-Ip 
Trots den nä rmast explosiva utveck
lingen på områ det -'krea tiv a udio" 
med mängder av nya. tekniskt avance
ra de skivo r i direktgrave rings- och 
pcm-teknik. har någon nä rma rc bel ys
ning av de problem som följer med 
dessa förfaranden kn a ppas t skett. in
te rn a ti onel lt sett. fö rrä n i dessa daga r. 
då t ex bidrag fr å n US A. Schwei z och 
Engla nd tag it upp fe lkä llor och ofu ll
komlig heter ur vissa aspekter . 

På inspelningssida n rö r det sig om 
rä tt fack betona de sa ker som grave rdo
sor. nå la r etc och kriti ska resonanser. 
o d yl. på avs pelningssida n fr ågo r o m 
t ex sna bba pick uper ( läs: rörlig spo le) 
och deras sys tcma npassni ng. blocke 
ringa r i mättnad och stigtidcr. t cx . 
Men vad som också tilldrar sig intresse 
ä r nygam la sa ker som a kustik och 
mik rofonte kn ik . I samband med förra 
må nadens anmä lan av ('rvsta l ('lea r
ski van med La Valse ctc h; r de sena re 
sakerna kommit i foku s. och eftersom 
jag märkt ett ova nligt s to rt int resse fö r 
den hä r upptag ningen . ska ll den få 
några kompletterande fak ta som ger 
ba kgrunden lite utfö rliga re . 

Vid en direktgravering måste man 
ju lit a på a tt mikrofoncr. mikpl ace
ringar och a kustik i rummet (e ller 
studion) sa mverka r på et t sätt. som 
också säkra r e tt gott slutresul ta t lå ngt 
mera ä n vad som gäller giingse ta pein
spelning . Direkttagningen vill ju ge ett 
så oförmed lat. ofä rga t ljud som möj
ligt. och insa tsc rna av kor rekti onsnät 
och diverse bea rbetningse lek tro nik 
hå ll s på ett minimum. såda n den hä r 
metodens estetik utbilda t sig. Det 
finns ju inga band hell e r a tt bö rj a 
diverse efte rjobb med före eller efter 
mixning. om något in te stäm me r. 
Alltså är det direkt kritiskt a tt det man 
stä ller in för - mika r. nivåe r. efte r
kl a ng. överhörning. bala ns osv -
också tillfredsstä ller ö ra t vid lyss
ningen efte rå t till något av lacken -
eller det band ma n paral le lltog. 

På sätt och vis ä r vi al lt så tillbaka 
till den ga ml a. "a kusti ska" epokens 
ra ka problem och har ba ra lit e hjä lp av 
de nutida finesserna. och av detta 
börjar nu synas ett och a nnat. Främst 
gä ller röne n mikrofontekniken . S he(
fi e ld. t ex . som va rit föregå ngare. a n
vä nder j u gärna ett .'T-pa r med om
kopplingsba ra egenskaper i rikthä n
seende. en intensitetsskillnadsstereo
metod som bruka r ge en kl a ng fok use
ring mot mitten av ljudbilden. Den hä r 
korsande par-tekniken har dock 
många motstå nda re . som hellre se r till 
den va nli ga re a/ b-teknikens fö rdel a r 
med stö rre. diffusa re ljudbild . i vilken 
ma n gä rn a mixa r in del s monoupp
ta gna ljudkällor. del s panorerar ut 
enski ldheter fö r a tt ås tadkomma en 
heltäcka nde ljudfront där producen
terna ka n påve rk a klangen och lyfta 
fra m spektak ulä ra enskildheter . 

Vänne n och kollegan John Atkil!
son. gitarrist och känd lj udteknikskri
bent hos Li nk H ouse var nä rva rande 
vi d denna (CC:s) fa kti skt fö rst a stora 
orkestcrinspe ln ing enligt direktmeto
den i modern tid i England . Ha n har 
redovisa t sina intryck i Studio SO/lnd. 
där ha n ger en int ressant fö rkl a ring t ill 
ljudbildens på tag li ga egenheter . Jag 
vi ll gärna del ge RT-I äsa rn a ha ns re
nexioner från W a tford Ha ll i korthet. 

De O rtofon-verk som fa nns på plats 
( två) sköttes frii mst av utl å nade Frit= 
Nygaard och han hade bl a Ortofons 
CD4-dosa . som redan sagts . Frå n 
8f2-mi xern gick dubbla uppsä ttningar 
kraftiga graverförstärkare (Ortofon) 
till Seulh·-svarvarna. 

S om ,na n ka n ana av ljudet. sitter 
o rkestern helt omgrupperad mot va n
li g heten . Ma n hade alternat iva place
ringar av vissa instrument. så att bl a 
slagverkaren fi ck rusa på tå (') till et t 
nytt spelstä lle efter fö rsta nu mret 
meda n regl a rn a va r nerdragna några 
sekunder . .. LPO:s medlemma r hade 
i La Valse intagit helt andra spe lplat
ser överlag ä n de gängse - blecket 
sa ttes främst. jUmte s lagverk. har pa 
och träblåsa re delvis på podiestycken 
ba kom . medan stråka rn a place ra ts på 
golvet: detta a llt så i La Va lse . 

Arra ngema nget skulle t,ickas av t re 
rundk ,innande mikrofoner ("pa r". 
s kri ve r dock John litc fö rbryll ande). 
vi lka sa tt s på ca 5 m höga sta tiv och 
,iven separe rats ca 5 m frå n vara nd ra. 
Tre kanaler in a nvä ndes i mixern . och 
stereobi ldens fasläge n c heckades på 
osc illoskop. En av doso rna besk rivs 
som frekvensrak inom 0.5 dB upp till 
26 kH z. I kontro llrummet fanns KEF 
R IOS-hög ta la re drivna av brygg kopp
lade Q uad 405 . Ljudet beskrivs som 
mycket fi nt med "excellent a ttack a nd 
imagery" . Me n: 

J ohn tvivla r dock på a tt mikrofon
tekniken ä r rekommenda bel. Med ett 
sepa rera t par av rundkänna nde mikro
fo ner kommer en mittplacerad ljud
kä ll a att regi streras likfo rm igt av båda 
mika rn a. Befinner sig denna cen tra la 
ljudkä ll a något nä rma re ena mikrofo
nen. leder tidsskillnaden till a tt lj ud 
bilden nyttar sig oproporti onerligt till 
miken på det kortaste avstå ndet. Ha r 
lil a n ett korsande pa r händer inte 
detta. då signalens spän ningsförhål
la nde i de två mikrofonerna rel ativt en 
inducera d osymmetrisk ljudkä ll a. 
kommer a tt hå ll a sig exakt proportio
nell till vinkelförhållandeI. Om inte 
loka len ha r speciella a kusti ska fö rh å l
la nden kommer så lunda ett rundk ä n
na nde par inte att återge ljudbildens 
läge n i exakt ana logi med o rigina lljud
kä ll a ns. och ma n riskera r en hå l i 
mitt en-ve rk an. Detta ka n givetvis 
motverkas med insa ts aven tredje. 
mittplace ra d mikrofon. som skedde i 
W a tford Ha ll . men detta ger då upp-
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hov till e n hel rad ytterliga re löptids
fenomen . fördröjninga r och amplitud
komplika t ioner . och den resulterande 
stereoljudbilden kommer varken att 
bli faskoherent eller a m plilUdkoherent 
som i fallet ko rsande par eller . för 
delen . då närb ildstagn ing anv,inds 
ihop med utpa norerad ste reove rkan . 

- Om inte direktgrave rin gs tek ni 
ken förenas med en o msorgsful l mik
rofonteknik rcduceras förde la rn a i viss 
utsträckning. skri ver J ohn . som kallar 
si na reservationer för "puristens in
vändningar". Ha n mena r avsl utnings
vis. a tt resu Ita ten ka n bl i myc ket 
nju tba ra som i CC:s / ör,a skiva. an
mäld i RT tidigare ( = rys k romantisk 
musik med bl a Tjajkovskij) . 

SONG FOR S ISYPH US. Phil Woods 
Q uintel. Direktgrave rad lp. Century 
C RDD- /050 / Gryphon Prod Insp 
1977 . JJ-va rvstagn Sv distrib . F:a 
T hore Wa llens tra nd. Sth lm . 

Phil Woods. en veteran p' sitt 
instrument. a ltsaxen. har med den hiir 
fina och välgjorda sk ivan rest ctt litct 
monument över sig och de decennier 
ha n verkat ino m jaZ7en: jag minns 
ho nom frå n tidig t 50-tal och redan då 
~om e n instrumentalist i främsta Icdet. 

Med sig hä r ha r ha n pia niste n Mik e 
Melillo. g ita rri sten Horn' Leahn. ba
sis ten Steve Gillllore och trumslag,,
ren Bill Goodwill . 

Skivan ä r produce rad av Norlllall 
Schwart =. som också få tt titelnumret 
med den lite förbryll ande benäm
ningen Song for Sisyphl/s s ig till äg
na t. Det hela torde knappast ha sär
skilt mycket med an tik grek isk myto
logi a tt göra. också om sagde o rma n 
S vill dra paral lell er mel la n W oods 
och den o lycklige kungen av Korint -
på kullens krön växer sig W oods i 
stä llet s ta rka re. vi lket skulle vara ski ll 
naden . . 

Skivan är gjord med Keith GralIt 
fr å n O lympie S tudios i London som 
chefstekniker och den tillkom i novem
ber 1977 hos RC A S tudios i New 
York . Det ä r en ganska god ga ra nti fö r 
vä lljud ; studion ä r en av dem dit man 
gä rn a fö rlägger krävande jobb. och 
med rätta ä r Glen Glaner. Centurys 
producent. s ta mkund dä r . Genomgå
ende mä rker man också det va rma. 
uttrycksfulla ljudet. som lå ter instru
menten klinga ut i fy llig nä rvaro och 
som t ex framhåller W oods vac kra 
a ltk la ng. så fj ä rra n fr å n e n del ko ll e
ge rs borst iga och sträva saxsound . Det 
meddelas. att det hel a är lit e aven 
Yama ha-sessio n; a ltsaxen är av det 
japanska mä rket och Bill G oodwins 
trum _ct ä r av samma ur,prung liksom 

st udiohögta la rn a . 
De hiir å tt a numren spiin ner öve r 

både ö msint Iyri,ka komposi tioncr och 
e tt par kla ss iker av In'ill!? BeriiII -
Challge Portllers rcsp Whell III.\" 

dreallls cOllie trI/e. Ett nummer -
Shah' N I/ff - Ur av f)i= =.\" Gillespie 
och Charlie Parker. och faktum Ur ju 
a tt W oods spelar i en traditi on som 
ytterst vilar på Bird och cn jal7skola. 
som medger få kompromisser i stil och 
knappast heller innuera ts av a ndra 
strö mninga r . W oods förcträder klar
het och kraft i fö rc ning med nUckfri 
e legans i sitt tveklösa spe l. och det ä r 
roligt a tt ja7.7'ilskarna beståtts en tek
niskt så fö rn Um li g form för dcn här 
fina kvintetten . d,ir vu l ingen bö r 
framhå ll as fö re den a ndre mc n där 
man nog vill ge en s pccie ll e logc till 
g itarris ten L.ea hey fö r e tt n öde av 
omisskä nnlig kraft och en frasering 
lika pregnant som W oods egen. De har 
viii tillva ra tagi t si n artistiska frihct : 
fo rm och innehå ll fö renas hUr på ett 
förnämligt sä tl. 

Lacket fick en parallelltagning i 
s tudion på numera van lig t sä t t. oc h för 
båda ka na Icrna i n t i II g ra ve ri ngen 
a nvändes ett e.e-bord scdan man 
förs iik rat s ig om at t mika rn a fö rmcd
lade det eftcrsträvade. runda oc h 
va rma Ij udet. G ra ver i ng med t vii Neu
ma nn-kedjor. d ,ir nr två bestod aven 
ä Id re VG-66 med .'IX 74-dosa på 
Seull y- sva rv . 

Den mycket vacke rt utformade a l
bummappen är tryckt i Tyskland. och 
förmod ligen är det fråga om en Tel
dec-p ressning. mcn detta medde las 
inget om . H ur ,om hel,t finn, i rcc
exet inga som helst fel c ller störningar . 

Speltider: Ej mcddclade . 
Avspelning har ske!! mcd rak ton

kurva . Möj ligen kan basen lIl å bra av 
att höjas någo n dB i ett an ta l fall. 

DOIN' IT MY WA y. T ran' Ne lson. 
vok + niomanna ba nd + v'oka ltrio. 
Audio Direc tions 10 1. 1 P 3J-varv som 
direktinspela ts . Utg i 971L sV di,trib 
Tonola . Göteborg. 

De t h,ir är tydligen de n fö rsta pro
duktionc n fr å n AD. som liggcr i as h
vi ll e. dä r man för tagningcn engagcrat 
Woodland-studion . J ag å ta r mig intc 
a tt avgöra om plattan i a ll a avseenden 
,ir typiskt Nashville i sounde t. men 
den ä r nog os tridigt lit e a nnorlunda än 
en del a ndra dirL"K ttagna produkter vi 
va nt oss vid . - I slUdiovUr lden i USA 
ha r man sedan Iii nge delat in landets 
inspelningsställen och studiokarak tii 
rer efter regioncr. och net anses kl a rt 

Forts på sid 1:> 



300 W utan delningsfilter. 
Detta PIEZO - diskanthorn 
arbetar enligt nya principer. 
En svängande kristall pli ett 
membran är hjärtat. Den 
höga impedansen gör att del
ningsfiltret bortfaller och 
känsligheten blir hög, ca. 2W 
vid 4 ohm. 
För ytterligare effekttålighet 
kan flera PIEZO - horn 
seriekopplas. PIEZO - hornet 
lämpar sig mycket väl i hem 
och orkesterhögtalare. 
Du kan med PIEZO - hornet 
bättra pli diskanten, direkt 
utan att ändra på ditt nu
varande system. Du bara pa
rallellkopplar hornet med 
högtalariådan. Frekvensom
råde : 4000 - 20 .000 Hz . 
Effekt : 
vid 4 ohm . . . . . . . 306 W 
vid 8 ohm . . .. . . 153 W 
vid 16 ohm. . . .... 76 W 
Dimensioner : 
Håldiameter : 
Pris (L 450) . 

84 x 71 mm 
76mm 

. . Kr.99:OO 

VCouch 

AT 357 är en touch-växel 
strömsregulator. Till skillnad 
från andra touch-regulatorer 
som tänder och släcker en 
lampa, regleras även ljusstyr
kan med A T 357 . Om be
röringsplattan vidrörs snabbt, 
så kommer A T 357 att tända 
eller släcka en lampa. Kvar
hålls fingret pli beröringsplat
tan, kommer lj uset att regleras 
upp och ner i intervaller om 
ca . 7 sekunder . AT 357 är för
sedd med en MOS-integrerad 
krets som "kommer ihåg" in
ställningen . Även under kor
tare strömavbrott, kommer 
AT 357 ihåg inställningen. 
AT 357 levereras helt komp
lett med inbyggnadslåda , av
störningsdrossel och frontp
Iatta av eloxerad alumin ium . 
Drivspänningen är 110 - 220 
volt AC . Effektreglering - 400 
watt. 
ByggsatsAT357 .. Kr.109:50 

JK 101 är ett tjuvlarm för montering i bilen eller båten. JK 101 
levereras komplett med låda, som är lätt att montera dolt. 
JK 101 ansluts till innerbelysn ingen i bilen. När bildörren öppnas 
startar en timer. Timern är aktiverad i 20 sekunder - lagom för 
att stänga av larmet, när man själv stiger in i bilen. Om larmet ej 
blir avstängt inom de 20 sekunderna, aktiveras näst~ t i!,"er. 
Denna timer drar ett relä. Reläet kan då vara anslutet till bilens 
signalhorn. Den sistnämnda timern drar reläet i 200 sekunder. 
Efter det, nollställs larmet igen. Med byggnadsbeskrivningen 
medföljer flera inkopplingsexempel. JK 101 kan anslutas till 
alla bi lar med 12 volts elsystem och minus i chassiet . 
Byggsats JK 101 •• . •.• . .. • ........ .. . . . Kr 139:50 

JK 08 är ett tyristorstyrt 
l jusrelä 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 pli natten . JK 08 
drivs d irekt med 220V AC. 
Byggsats .. •. " Kr 52:00 

ELEKTRONIK -
är garvad eller 
260 sidor om 

elektronikens grunder och 
sedan lika många med bygg
nadsbeskrivningar och sche
man . Steg för steg lär Du dej, 
hur Du själv beräknar kom
ponenternas storlek, vad som 
händer i konstru ktionen från 
ingång till utgång. Det är lät
tare än vad Du tror. 
När Du läst ett avsnitt , får 
Du kontrollera dina kuns
kaper i ett antal frågor med 
svarsalternativ . Samtliga svars
alternat iv kommenteras. 
Har Du inte matte-kunskaper 
så det räcker? Köp då den här 
boken . - Den lär dej det 
också . Med boken medföl jer 
ett kretskort med tio roliga 
konstruktioner. 
Tredje reviderade 

Pris inkl.kort . ... 

Till JOSTY KIT AB Box 3134 200 22 Malmö 3 

~~r, '1 .... 
'~, ~ 

KATALOG! "'. ~ 
Josty K its katalog är oum
bärlig för dej som gi Ilar att 
bygga elektronik. 
350 sidor med över 100 
byggsatser. 
Pris(plus porto) . . . Kr 7:00 

O 
O 
O 

JOSTY K IT katalog (350 sid.) Kr 7:00 plus porto 
ex . av Tillämpad Elektronik a' pris Kr ... .. .. . . 
ex . av byggsats typ .. ... mot postf örskott a'pris Kr .. . .. . . 

Namn . . ... . . 

Utdel n i ngsadress 

Postnummer och ort 

Föredrar Du att ringa till oss, f inns vi på 040/ 
126708, 126718. Du är alltid välkommen t i ll våra 
butiker på Ö. Förstadsgatan 8 i MALMÖ eller i 
GÖTEBORG pli Övre Husargatan 12. 
Öppet 10 - 18. Lördagar 10- 13. 
Alla priser inkl. 20,63% moms Porto tillkommer . 
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Forts från sid 20 

att t ex Västkusten favoriserar ett s k 
glossy sound medan det i Södern rör 
sig om feta. mättade sounds och i New 
York och längs Östkusten handla r om 
en mera klass ikt torr skola . .. och 
Söderns Nashville. ja det ä r just Nas
hville - härifrå n kommer ju musik en 
gros av countrytypens a lla förgre
nIngar med gita rren i högsätet och en 
myckenhet voka lburen musik . osofisti
kerad men med krav på vä l frilagda 
stämmor. uppmixade solister. överdri
ven tra nsiens och - ibla nd - "täta" 
effekter. Nashville-soundet ha r givit 
underlag för en hel musik-industri . 
och kompetensen är· ostridigt hög lik
som benägenheten a tt förse inspel 
nIngsställena med toppenfin utrust
nIng. 

.. Produktionsuppgifterna kring den 
har skIvan är sparsamma men någ ra 
Intressanta fakta medde las . som att 
man spelat in uta n några transforma
torer i mikrofonernas förförstärkar
steg. Du har redan anat sakcn - man 
har anviint den övera llt våldsamt upp
skatt ade. nya Tramalll{l och sålunda 
undgå tt problemct med mä ttnad. för
luster och distors ion i Icdet som före
gå r mi xe rbordeI. Transampk rctsa rna 
hos Wood la nd är konstruerade och 
gjorda av Allison Resea rch i Nashville. 
ett för a udioindustrin välb nt namn 
med e n mängd st udioc lektronik i pro
duktIon och ,innu mera insta lI crad 
världen .över. Tra nssa mp. gör inge n 
nytta pa kondensatort ypen men är 
verkningsfull på dynamiska mikar . 

Nästan ett tiota l mikrofontyper ha r 
anvä nts. mestadels Neumann (bl a cn 
KM 86) jämte E- V RI:; 20 och Senn
heiser 421 som dynamiska typer . Mix
ern ä r en ombyggd eve och a ll 
grave rutrustning Neumanns. Kont-

, rollrumslyssning över Audiollna list
monitorer dri vna av Luxman-sUi rkare . 

Ma n behöver inte höra många tak
ter av VIssa nummer på sk ivan för att 
gripas av missta nken om at t den haft 
en omedelba r förebild : Sheffieids 
Tryckkokarcn. dvs Lah-utgåvan med 
sånge r~ ka n Thelma HOI/ston . I några 
fa ll slas man av att hela uppl iigg
ntngen av arrangemangcn. soli stens 
s t ~1 och l O m teknik är "övertagna" 
fra n den ald re skIvan . Men det fi nns 
väsen tliga skill nade r också. Tracy 
Nelson-repertoa ren är vad ma n sk ulle 
kunna kalla sou lrock och bluesrock i 
stor utsträck ning. va rvad med mera 
ha ndfasta nummer plus lite countryin
splrerat som t ex den hcjiga Come 
hack tu Tennessee . Hela A-s idan ,ir 
r,itt likartad till uppl 'iggningen. me
da n orkesterresurserna sliipps på först 
I B-SIdan - där hon dock också 
framtr'ider till bara pianoackompa n
Jemang (oc h dela r av rytmsek tionen) i 
ett inslag. 
. Det som framgår genast ,ir a tt 

lj udet helt sak nar den hå rda brutalitet 
som Lab-skivan bjuder; a llting h,ir ,i r 
mycket mjukare. mycket na turli ga re. 
och det som kanske i förstone ve rkar 
I.i te färglöst vin ner i liingden . Jag 
långas . för va rje genomspelning av 
med vilken gcnomförd konsekvens 
tagningcn hå ll e r tillbaka a ll a grova 
effckter. också dUr ma n sku lle kunna 

elda på . till fö rmå n för en ga nska 
fö rnäm lig ba lans. ett a bsolut ange
nä mt. tra nspa rent och övertonsrikt, 
klangmättat och separerat ljud. som 
skytt näröverdrifterna och råheten . 
Lyssna ba ra till trumljudet, som kom
mer igenom så där di stinkt fulIdyna
mIskt uta n tomt slammer eller näskigt 
muller l 

Tracy Nelson ha r ett mindre regi s
ter. ett snävare utspel att göra än 
Thelma Houston. men inom si na möj
Itgheters gränser tycker jag hon hand
skas väl så fint med rösten och det 
materia l hon framför - kanske kunde 
hon lå ta lite sensuellare, men äktheten 
är det nog inget fel på . Renheten är 
på fa lla nde . 

Hela tagningen bjuder ett gott prov 
på genomarbetad studioteknik på alla 
händer där ma n definitivt verkar ha 
jobba t mot må let att ge a lla sin chans. 
trots på effekter sparsamma lå tar. Det 
är en tät men ändå luftig fond av 
stämmor hon sj unge r mot. och helhe
ten är klart lyckad. 

Tekniskt se tt finns - utöver a tt 
provexemplaret ä r a ningen skev t över 
periferin . vilket a lltså ä r en pressnings
och ha ntenngsfråga - någon sekunds 
tendens till uppskä rning mot slutct av 
B-sida n. där rös ten åker upp och 
graververksoperatören inte omöj ligt 
överraskats. 

Skivan erbjöd mig rätt olika ka rak
tä r vid avs pelning med o lika pick uper 
och. mc-boosters; med Ya ma has nya 
MC -I x och Sonys H A-55 ihop med 
Technics EPA tOO-arm på SP lO Mk 
/I läl det tillfredss tällande hra {lå 
mänga .~äll. lIIen Dua l-verket med 
Satin och Fidelix-burken. kapabci till 
5 dB fö rstä rkning yttcr liga re. gav en 
myckct klarare. distinktare ljudbild. 
dock hårdare överlag. Biist bt nog 
ADC-tona rmen med Stax CP- y kon
densa torpick up . Högta larna va r de
sam ma. ljud ledninga r. 

Biista åte rgivningen fick jag med 
baskontrollen neutral och diskanten 
sii nkt 2 dB. 

Albumet iir av den typ som vissa 
bolag favo ri se rar med "Collectors Se
ries"-miirkning med fint si lversig ill 
och numrerat ex. i mitt fall 00569. 
Skivan ii r av mycket god kva lite t med 
ytt erst lågt brus och tysta spå r och 
hedrar både AD och Nashville . 

Speltider: A-s idan 16 min 7 s. B-si
dan 17 min 23 s. 

* Anviind utrustning har omfat ta t för
stiirkarcn PA 2200 frå n Yamaha och 
Hitachi H M A 9500. Förförst,irka re: 
Ya maha C 2 resp Luxman C l. I ()()O. I 
öv rigt. se tcxten. 

us 

P rogram för dosa 
Vi har på RT många liisarkollta kter 

om program till ava nce rade riiknedo
sor. Stundom publicerar vi också så
dana program. men vi vi ll iindå inte bli 
ctt specia lfo rum för den lilla sektorn . 

Vi har tidigare niim t att det finns en 
förening för användare av Texasriik
nare. och den föreningen ger ut tid
ntn gen P rogrambiten. Föreningen har 
fn niira 400 medlemmar i Sverige. och 
VI vIII giirna hiinvisa vå ra specia lint res
serade Iiisa re till den . Förc ninge n ka n 
nås under adress Pm[!.rall/hill'lI, Box 
1. 7411 JO BJÖRKLlNG/:;. 
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Mässor 

Hannovermässan 79 
attraherar stort 
svenskt deltagande 
Årets mässa i Hannover öppnar 
18 a pril och pågår t o m 26 april. 
And~ l en ut ländska utställare upp
går ti ll ca 30 % i år kommer 5 400 
deltaga re från 35 länder. Över 
I 10 svenska företag ställer ut. 

Detta innebä r rekorddelta -
gande från Sverige och indikerar 
framhåller ma n från mäss led~ 
ningen, att "vi uppfatta t de för 
svensk exportindustri gynnsa mma 
stgna lerna om den positiva kon 
junkturutvecklingen i V äs ttysk
Iand". Svenska produkter visas i 
år i I I 7 montrar över nära 7 000 
kvm y ta - något som a lltså över
stiger t ex S venska mässans expo
a rea l. 

Det svenska deltagandet ha r sin 
tyngdpunkt på industrielektronik 
med vä lkä nda firm o r som Nife
Jungne r , Cewe-Selfa, S ieverts m n 
i täten . Kontors- och d atorteknik 
är också väl representera de liksom 
verktyg och sys tem . Indus triell a 
förbrukningsdetaljer är kraftigt 
företrä dda . Flera tema uts t ä ll
ninga r och bra nsch m ässo r finns 
sa ml a de i H a nnovermässa n som 
t ex sys temexpo n Driva-S t y ra
Hante ra. Forskning och teknologi 
med 140 deltaga re vänder s ig bl a 
till processtekniker och a nses ha 
mycket a tt ge svens ka företag, 
enltgt dtrektör Horst-Hermann 
Kriiger, m ässbo laget. 

Besöka rservice n ä r i å r förbätt
ra d ä n mera med bl a utökad 
elektronisk informationssökning, 
bä ttre internfö rbindelse r ino m 
o mrå det , nya a nko m stbyggna d e r 
och -a nordninga r jämte t ex ett 
nytt presscentrum. 

Allt s tö rre intresse tilldra r s ig 
också m ässa ns fa ck konfere nser 
och sym posieverksa mhet, fra mgå r 
det. I år märks bl a FN-organ som 
symposiea rra ngörer. M an be
ha ndla r bl a ö kat industriellt sam
a rbe te med u- lände rna . 

Mätinstrumentmässa 
Mät 79 i Sollentuna 
27 - 30 september 
En fackmässa, helt specia li sera d 
på m ätteknik , service och under
hå ll av e lektro nikappa ra tur ko m 
mer för första gå ngen a tt hå Il as 
den 27 - 30 september i å r . Mäs
sa n a rra ngeras av Mässbolagen 

A B i de moderna, bara två år 
gamla, lokalerna i Sollentuna cen 
trum med upp till 7 000 m ' yta. 
Som medarrangör står Sveriges 
R a diornäs ta refö rbund och tid
skriften R a d io & Televis ion. 

Mässan vänd er sig i första hand 
till dem som är verksamma inom 
radio-tv-video-verkstäder inst itu
tioner, laboratiorier, ko~stru ktö
rer och tekniker för industri och 
forskning, rad io- och tv-stationer 
tekniker och in köpa re för skolor: 
Sjukhus, landsting, kommu ne r va
ruhus m m och ti ll alla dem som 
har ett intresse av mätinstrument
fältet. 

På mässan kommer att visas 
mätinstrument, mätutrustn ingar, 
reservdela r , komponenter, hjä lp
medel, verktyg och verkstad sin
redni ngar. 

I anslutning till mässa n kom
mer Sveriges Radiomästareför
bund och Sveriges Radioleveran
törers förbund att lägga s ina års
möten. 

S a mtidigt med utstä llningen 
kommer fö redrag och demonstra
tioner av nya konstruktioner och 
m ä tmetoder a tt äga rum . 

Ytterliga re uppl ysninga r kan 
fås från : Mässbo lagen A B, Box 
3030, 191 03 Sollentuna, tel 08/ 
354218. 

Konferenser 

Mikrodatordagar 
och -konferenser 
blir det under mars månad i 
Stockholm då kon!erensinstitutet 
S:t Erik dels dubblera r serien från 
tidi ga re , " Mikroda torn ett 
måste i sve nsk industri ". dels a n
o rdn a r tre nya konferenser, vilka 
a ll a beha ndl a r tillämpninga r. 
• De tre mera g rundlägga nde 
konferenserna o m mikrodatorn 
som ett "måste" äger rum 20 - 22 
m a rs i Stockholmsmässans loka 
ler. Älvsjö. varvid dock ä r a tt 
m ärka a tt den avs luta nde delen 
den om framtidsaspekterna, kom~ 
m e r a tt omarbetas. 
• De n ya ko nfere nserna ä r lagd a 
d aga rna 27-29 m a rs. Loka l: 
Gamla riksdagshuset. De beha nd
la r tillämpningar. Ehuru en del 
ins lag ä nnu ä r preliminä ra gäller , 
a tt 27 m a rs leder universitetslek
tor Dag Björklö! KTH, " Mikro
d a to rns a nvä ndning i instrumen
tering". den 28 m a rs står profes
sor Jan Schnittger. KTH , för 
" Mikroda to rer i m askinte knike n" 
och 29 m a rs är det dags för 
" Datorn i produktionen" . Leda re 
här ä r professor Gunnar Sohle
nius och universitetslektor Bengt 
Rundqvist. KTH . 



Bygg själv med färdiga hybridförstärkare 
Discoanläggningar, hemma Hi-Fi, sång & instrumentförstärkare ... 
Begär särtryck av Teknik för allas 100 W gitarrförstärkare. 

, ....... ',\\"I'R~ 

... BI .. 
,~-~?/Il\'~ 

t • ..... l 

förförstärkare 
HY5 
Inglongar: PU 3mV RIAA, 

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

Utgångar: OdB (O,775V), 
tape 100 mV 

Ingångsimp: 47 kQ 

Overstyrn ingsreserv: 
Pu 38 dB 

StöravstAnd : 68 dB 

Tonkontroller : ± 12dB/ 

HY 400 
effektförstärkare 

HY SO HY 120 HY 200 
Uteffekt 25W SinUS I 8 ohm SOW SinuS I 8 ohm l00W sinus i 8 ohm 

Frekvensgång 10HZ-45 KHZ-3d B 10HZ-45 KHZ-3dB 10HZ-45 KHZ- 3dB 

Känslighet 500 mV SOOmV 500mV 

D istorsion 0,04 % 25W / l KHZ 0,04 % 50W/ l KHZ 0,05 % 1 OOW /l KHZ 

StöravstAnd 75 dB 90 dB 96 dB 

IngAng 100 K ohm 100 K ohm 100 K ohm 

Utgång 4-16 ohm 4-16 ohm 4-16ohm 

Matn ing + 25 V, jord , - 25 V +35 V, Jord, -35V + 45 V, Jord, -45V 

Stor lek 105 x 50 x 25 mm 114 x 50 x 100 mm 114x50xl00mm 

Pris 95: Pris 195:- Pris 295:-

HY 400 
200W sinus i 4 ohm 

10HZ-45 KHZ-3dB 

SOOmV 

0,1 % 200W/ 1KHZ 

94 dB 

100 K ohm 

4-16 ohm 

+ 45 V , jord, -45V 

114 x 100 x 100 mm 

Pris 395:-
100Hz, ± 12dB/ l OkHz 

D istorsion : 0,05 %/1 kHz 

Matning : ± 16--30V, 15mA 

MAtt: 20 x 40 x 50 mm 
Potentiometrar och om
kopplare Ingår ej 

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

Pris 75:-

Saxat ur Rad io & TeleVISion nr 12178 

" Modulerna utgor sammanfattningsvIs ett Intressant alternativ for den som 
beho'ver en forstarkare med mycket effekt och som dessutom år mycket 
ttllforllthg och svar att satta ur funktion 

Nätaggregat 
PSU50 passar 2 st HY50 

mått : 60 x 70 x 85 mm 

Pris 95:
Ringkärne
aggregat 
Kortets mått : 

110 x 11 0 x 50 mm 
NA 122 passar 2 st HY1 20 

ringkäm a: 
45 x 01 10 mm 

Pris: 255:-
NA201 passar 1 st HY200 

ringkäma : 
45 x 011 0 mm 

Pris 285:-
NA202 passar 2 st HY200 

eller 1 st HY 400 
r ingkärna: 
55 x 0 110 mm 

Pris 340:-

BYGG SJÄLV! Likspänningsaggregat för hobbyfolk - Beckman Hobbylab 15: 3-15 volt, 
2 Ampere. Inställbar spänning & strömbegränsning. 
Det perfekta aggregatet för privatradiosändare. elektronikexperiment, laddbara batterier, hobbyverkstaden och hemmet i största allmänhet. A nvänd bilens 
PR-radio & kassettebandspelare hemma. 
Hobbylab 15 håller inställd spänning konstant även vid stora variationer i strömförbrukning . 
Ripple och brus är mycket låga. 
Den inställbara strömbegränsningen med LED-indikering, övervakar att strömmen inte överstiger inställt värde (inte ens vid kortslutning). 
Två stycken Hobbylab 15 kan seriekopplas om högspänning eller plus-minus matning önskas. Aggregaten kan också parallellkopplas om hög ström behövs. 
Vidare är svenskti llverkade Hobbylab 15 helt temperatursäkrat. En speciell sladd med fyra olika batterieliminatorkontakter medföljer. Med dem kan man an
sluta de flesta räknedosor, TV-spel, kassettradio, leksaker och hobbyartiklar. 
Hobbylab 15 passar perfekt också till bilbanor, elektriska tåg, dockskåp - ja till och med bilbatteriet kan Du ladda. 
Robust hölje med aluminiumprofiler. Tål tuffa tag, 
Beställ Beckman Hobbylab 15 direkt - det behövs den saken är klar. 

Pris komplett byggsats 295:-Beckman hobbylab - svensk kvalite. 

Digitala universalinstrument från sinclair 
Mät ström, spänning, resistans & halvledares framspänningsfall med stor 
precision och snabbhet. 3 1/2 siffrors ~redovisning. 1 års i. 

DATA alla typer: 
Ingångsimpedans 1 OMQ 
Autopolaritet 
Overbe lastningsskydd 
Tillbehör: batteri
el iminator 49:-
Väska 235/350 139:
Laddbart batteri 
pack 235/350 139:
Ström DC 
Ström AC 
Spänn ing DC 
Spänning AC 
Resistans 
Basnoggrannhet 
Mått i mm 

O, 1 nA-200mA 

lmV-l000V 
lV-500V 
1.Q-20MQ 
1% 
35 x 75x155 

Pris ink!. moms 395:--

-BEI:KmAn 
Beckman Innovation AB 
Te lefon 08-4400 50 Telex 10318 
W ollmar Yxk ullsg. 15 A, Box 1711 6 
5-10462 Stockholm 17, SWE DEN 

~~~ .... "" 
DM 235 Anm. DM 350 Anm. 

l ilA-lA 1 nA- l0A, 20A i 10 sek. 
l ilA-lA 30Hz- 10KHz 1 nA- l0A, 20A i 10 sek, 
1mV-l000V 1 00lJ. V -1 200V 20Hz-10KHz 

40Hz- 5KHz lmV-750V 30Hz-10KHz lOOIlV-750V 20Hz-20KHz 
1.Q-20MQ Tål 250V på 0,IQ- 20MQ Tål 285V på alla 
0,5% alla Q- områden. 0,1 % Q-områden 

5 st diod- 40 x 148 x 255 Automatiskt decimal - 40x 148 x 255 
mätomr. 784:- komma 5 st diod - 1.146:-mätomr. 

Javisst ...... Jag beställer ... _ ...... ............ ..... ..... .. .. .. ........ ........................... ...... .. ... . 

J~g · h~;·14·d~g~~~ -;~t~~;ätt · ~·~~k~d~~:'!.~~;·~~t· ·; · Ä~~ 'gr::a~~i tillkommer ......... ..... ~: 

~:::. :: :::: : ::: ::: ::: ::: :: ::: ::: : :::::: : : : :: :: :: :: : : : : : ::::::::::: : ::: :: ::::.~~~~~~;~~~.: : : :: :: :::: :: : : :: :::::::: :::J 
Aterförsäljare : Sthlm : Deltron, Elek, Elproman, Inkox, Multikomponent, Telko & lV-rör, Gävle: Elektronikkomponenter. Växjö: Ellab, Linköping : 
Eltema, Rateiek. Sundsvall : Amitron . Malmö: Josty Kil. Telko. Skövde : Westenco. Göteborg: Deltron, Telko. Jönköping: LSW. Västerås : M icro-Kit. 
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Insänt 

SIFU obundet 
av SÖ-planer 

En rad inst~immanden har möll 
vå r ledare i februarinumret om 
den korrespondensundervisning 
som nore rar på områdena elektro
nik oeh datorteknik . Ett berikti
ga nde ~i r dock på si n plats. då 
SI FU lite oförskyllt fick figurera 
i sammanhanget. Vi ger d ~irför 
plats för följ ande inl ägg från Sek
ti onen för elteknik . Det ä r skrivet 
av avdelningsdirektör Jan A ker
lind. som ~iven va rit sakkunnig åt 
Konsument verket vid grans kning
en av vissa kursföretags erbjudan
den . 

I Din art ikel 0111 korrespondens
kurser i nr 2. 1979 såg jag till min 
förvåning en del helt felaktiga 
uppgifter om S IFL. I va nliga fall 
brukar jag uppfalla Dina artiklar 
som sakliga och korrekta l11en i 
dell a fall ha r Du fåll tag på en 
informa tör som ä r helt okunnig 

Bygg ditt eget 

om S I FU:s verksa m het. 
S I FU iir en del av statens indu

stri verk och sorterar därmed un
der industridepartementet. S I FU 
ha r ingen som helst bindning till 
Skolöverst yrelsen och är följaktli
gen helt obunden av SÖ:s Uropla
ner. Tv~i rtom ser S I FU som en av 
sina fr iimsta uppgifter a ll kom
plettera dessa och t ~ic ka upp den 
"Iu eka" som finns mellan det a ll 
m~inna sko lväsendets undervis
ning och det tekniska nuläget. Vå r 
nexibilitet iir i regel mycket stor 
oc h våra kurser anpassas konti
nuerligt efter utvecklingen . Dess
utom iir n~irmare 40 'Jr av den 
eltekniska sektionens kurser före
tagsanpassade. dvs skräddarsydda 
efter de beställande företagens 
behov. 

Däremot ~ir Dill påpekande 
om kursdelt aga rn as förkunskaper 
helt riktigt. Vi har inte några 
kunskapskontroller före våra 
öppna kurser . Däremot anger vi i 
vå r ka ta log de förkunskapskrav 
som gäller för respektive kurs . Vi 
ha r vidare för varje kurs en s k 
kursplan i A4-format i vi lken vi 
anger kursens må l. vilka katego-

I Sensvact-programmet finner du larm komponenter ror 
vaIje behov och kassa. Tusentals nöjda Sensvact-ägare runt
om i landet. Kontakta fackhandeln eller oss direkt. 

SIREN SKYDDSLARM AB 
Box 150 13, 161 15 Bromma 15. Tel 08/26 68 70 

~------------------------~ i Skieka mig Sensvaet komponentfårteckning och PlaneringsanviSningar' l 

I ::::s':::: :::::::: :: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
I Postnr ........ . . .. Postadress ............. . . . Tel ............... «:;. 

-------------------------~ Informationstiänst 52 

Besök Oltronix guldgruva 
Vi måste få mer utrymme och slumpar därför bort 
mängder av material 
Några exempel på prototyper: 
LABPAC 0-100 V/ 0.5 A 
och5V/1 A ... ..... 110: 
STABPAC 2 x 30 Vl1 A 125: 
RACPAC B60- 2.5R . 150: -
Div. äldre instrument ex. : 
Philips millivoltmeter GM 
6012. 95. - och rörvoltmeter 
GM 100. 85.- m.m. 
Kondensatorer, motstånd, 

r:F"~I~ - -::- - - --, I orsa Jnlngen oppe n: I 
I 

ONSDAGEN DEN 7 MARS I 
1979 KL. 15.00- 19.00 

I TORSDAGEN DEN 8 MARS I 
I 1979 KL. 15.00-19.00 I L.. _______ ~ 

q)LTRONIX 
dioder, transistorer, trans- BÄLLSTAVÄGEN 34-36 
formatorer, kylprofiler m.m. 16120 BROMMA 
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rier kursen är avsedd för, förkun
skapskrav samt kursinnehåll och 
ti mfördelning. 

Denna kursplan sänder vi på 
förfrågan till presumtiva kursdel 
taga re eller deras. chefer . Dess
utom har vi samlat samtliga kurs
planer i en piirm. kallad " Pro
blemlösa ren". som vi g~irna distri
buerar till alla med utbildningsan
svar inom företagen . 

Trots delta händer det tyvärr 
då och då all vi få r kursdeltagare 
som saknar erforderliga förkun
skaper och som följaktligen får 
minskat utbyte av våra kurser. 

Med viinlig hälsning 
Jan Åkerlind 

, Evenemang 

Elektrostatiskt 
laddad M Oldfield 
till Köpenhamn 

Mike Oldfield är lite aven 
legend i sin egen tid . Inte minst 
inspelningstekniskt oeh som 
kl angska pa re har han ju säkrat 
sig en plats i mångas medvetande 
- tän k på den långlivade succen 
Tubular Bells. där den stillsam t 
experimenterande oeh hemknå
pande månginstrumenta listen MO 
trakterar ti ota ls ljudkäll or. Han 
har lyckats hålla sig 18 må nader 
på toppen av de brittiska lp-li
storn a och nu ha r otroliga 10 
miljoner skivor av honom så lts! 

Han är a bsolut ingen estradräv, 
eftersom han faktiskt ba ra upp
trätt på seenen en enda gång efter 
sitt genombrott - men nu . då han 
är i annalkande. finns goda skä l 
a tt möta upp. Tyvä rr far han 
Stockholm förbi. men däremot 
gästas Köpen ham n den 18 a pril. 
enligt Europaturneplanen. 

Han har nästan tömt sin be
römda studio i Bisley på grejor 
inför det hä r. Vad sägs om en 
personal om 72 musiker. så nga re 
och tekniker '? lutrustnin gsväg 
slås a llt i "Jam es Last-väg" ... 
Oldfield dra r in på est raden med 
ett pa-Ijud från sextiofyra (64) 
Quad-elektrostater. delvis om
gjorda. monterade fyra och fyra 
parvis med ålta enheter på varje 
sida av estraden. Tom Newman. 
ha ns ljudtek niker. har modifiera t 
Quada rna för pa-bruk oeh dess
utom medverkar ett teknikerlag 
från Acoustical Quad plus Paul 
Lindsay från elektronikfirman 
som gjort alla specia ldoni ngarna. 

Högtala rna ska drivas i fullområ
deskoppling ner till 200 Hz, där en 
stapel JBL-basrenexmonitorer tar 
över bakom Quadarna. Sex t:ast
lake-högtalare skall preliminärt 
också med för att bredda Quadar
nas Ijudfiilt. Två stora bussar 
fraktar det hela .. . Den rikhal 
tiga mixerparken han medför be
står bl a aven 24 kanalers pro
grammerbar modul ihop med en 
rad sub-mixanläggningar (av 
vilka en 30/ 24) plus valbara eko
siindstiillen, nio kana lers korrek
tion (eq) och pa norering som man 
kan koppla till minneslogik med 
mikrodatorkapacitet (Solid State 
Logic ha r gjort den för 120 kana
ler) och det data nöde man ha r på 
nexskivorna har bl a mata ts in 
under repetitionerna . Alla nivåe r 
ä r spänningsstyrda med API 940 
och reglarna ställs in under livebe
tingelser varje kvä ll. 

Det hela lovar alt bli kontrast
rikt ; Old field iir ju egentligen en 
stillsam klangsöka re oeh klimax
byggare av ändå rätt modesta 
mått - till vad krävs alla gre
jorna .) 

p O Lundbom 
beriktigar: 

Uppgiften i RT 1979 nr l , p 25, om 
all f d FOA-forska ren och internatio
nellt ve rksamme mälleknikerspecialis
ten p O L/llldhol1l sku lle åtagi t sig all 
leda verksamheten fö r hyr instrument
fi rman Euro Eleclronic Renl i Sverige 
har visat sig felaktig och dementeras . 

POLundbom är numera verksam 
dels vid Statens provningsanstalt 
Stockholm. dels inom SEK. 

Rättelse pilotton 
I byggbeskrivningen på en piIollon

tillsats i RT 1978 nr 12 saknas beteck
ning på le 6. Den skall va ra 400 I. 
Likaså saknas uppgift i komponent
placeringen om va r R 16 ska ll place
ras. Den kopplas på kortets baksida 
från + på e lOtiII plusspiinningen på 
högra sidan av le 2 (sell uppifrån) . 

Rättelse astronomi 
De ast ronomiska beräkningarna 

med räknedosa i RT 1979 lir l inne
håller ell par fel. Vi gör ell försök at t 
rälla till dem: 

På sidan I I talas om all liigga in 
instruktioner på program raderna 
480- 150. Skall vara 480- 510 som 
många insett. 

Viirre all inse är all några värden i 
tabellen över konstanter all lagra i 
minnena är fel aktiga . M inne 09 skall 
innehål la vä rdet 6.671 375396880 
och minnena 49 och 55 skall ha 
exponenten + I och inte -I . 



STRAFFSKATI Forts från sid 19 

gifter på kassetter kommer inte 
att medföra en enda merförsåld 
grammofonskiva - i stället mins
kar ju köpen ytterligare! 

Godtar man förutsättningen att 
det inte är Bra hms och Stockhau
sen som ungdomen kopierar , så 
torde minskade inkomster för 
några popstjärnor och producen
ter vara något ganska överkomligt 
- eller ä r det också ett kulturpo
litiskt intresse att dessa kategorier 
ska ll ha mera? 

Grammofonbolagen kan nog bli 
tvingade till ett minskat utbud 
under vissa förutsättningar. Är 
det hitli stornas musik som dra b
bas borde inte kulturpolitikens 
ta lesmä n ondgöra sig . 

Vad är det som säger a tt gram
mofonbolagens produktioner inte 
skulle bära sina kostnader ? Ett 
helt obestyrkt påstående. Jag ta
lade för ett å r seda n med chefs
producenten för den seriösa mu
sikutgivningen vid Phonogram i 
Holland, ett företag med erkänt 
ambitiös, stor utgivning . Han 
bestred kategoriskt att genrerna 
opera, symfoni etc på minsta sätt 
skulle drivas genom subventioner 
från den lätta sidans produktio
ner: "Allt vi gör här har definitivt 
lönsamhetskrav på sig - i varje 
fa ll ka n det inte bli tal om 

SCAMP Forts från sid 74 

ressen. Så icke här. Vi går vidare: 
I och med att adressen finns 

tillgänglig skulle avkodaren sänka 
den utgå ng som aktiverar det 
minne som innehåller programj
mets första adress. Icke! Som syns 
i schemat är NRDS och NWDS 
också kopplade till adressavkoda
ren , varför inget händer, förrän 
någon av dessa går låg. I det här 
fallet har jag för avsikt att läsa en 
instruktion , alltså är det NRDS 
som går låg. Nu är adressen för
svunnen från databussen , men 
finns kvar på adressbussen. Då 
minnet aktiveras, öppnar jag en 
väg till instruktionsregistret där 
jag lägger in de åtta bitar som 
utgör första instruktionens första 
byte . Men det finns två olika typer 
av instruktion, l-ords och 2-ords . 
Hur skall jag då veta vilket det är? 
Jo, jag har ett litet knep. Hos 
första bytet i alla tvåordsinstruk
tioner är bit sju en etta . Min nästa 
åtgärd blir alltså att kolla detta 
och om det är en etta i bit 7, 
hämtar jag nästa ord. Det går till 
på exakt samma sätt som sagts 
ovan, men den här gången skall 

förlu ster". 
• Kopplingen mellan kassett
marknaden och skivindustrins 
tyngre utbud ä r ohederlig i det här 
fallet. Vill man ge stöd åt den 
tyngre, smalare repertoaren , 
borde det bli vida enklare att 
administrera ett rej ä lt stödköp av 
den eller subventionera den musi
ken direkt. Den finns ju redan! -
Vill Rikskonserter öka utbudet av 
diverse nya protestsångare eller 
nya progra m av fria grupper bör 
detta kunna ske mera direkt än 
krå ngel med kassetter och orätt
visa prispå lägg. 

Påslag på en prisbillig vara blir 
mycket kännbarare ä n på en dyr. 
Beslutas om avgift på kassetter , 
ka n ma n förutse att hela den s k 
egenimporten försvinner, KF:s 
och Åhlens m fl billiga ba nd för 
femman, t ex . 

Och den redan nu besvärliga 
gråimporten tar rejäl fart. Avgif
ten skall ju inte tagas ut vid 
import utan senare, genom gros
sisterna, menar utredarna. Ja, 
man bäddar för jätteskumraskaf
färer! 

Man kommer att välja billigare 
kassetter om avgift införs. Kvali
tetsutbudet blir svårare att tala 
för. 

Alla slags direktförsäljningska-

inte ordet till instruktionsregist
ret. Vart den ta r vägen bestäms av 
instruktionsavkodaren (ovanför 
i nstru ktionsregistret). 

Om jag skall läsa från något 
annat minne än programminnet, 
d v s jag skall ha tag i data , gör jag 
precis på samma sä tt igen , men 
den hä r gången kommer adressen 
från någon av peka rna l , 2 eller 3 
och orden läggs in i ackumula
torn . Skall jag däremot skriva, är 
det inte NRDS som går låg utan 

WDS och sa mtidigt släpper jag 
ut data från ackumulatorn. 

Nu är det så, att varje in / juten
het som jag är kopplad till betrak
tar jag som ett minne och behand
lar den på samma sätt som ett 
sådant. Därav följer att då jag 
skall ta reda på om någon av 
tangenterna på tangentbordet är 
nedtryckt, läser jag helt enkelt 
den adress som får adressavkoda
ren att sänka den utgång som är 
kopplad till ingångsbuffrarna . På 
så sätt får jag information från 
tangentbordet, vars strob är kopp
lad till bit nr 7. Den talar alltså 
om för mig att en tangent är 
nedtryckt eller uppe. Är den ned
tryckt, vet jag att där finns infor-

naler och klubbar kommer att 
vädra morgonluft, och den detalj
handel som dock gör ett storartat 
jobb med produkterna får stå där 
och titta efter många av de forna 
kunderna . 

Va rför har man valt speltiden 
som kriterium ? Ett ganska trub
bigt sådant! 

Redan nu ha r framförts tanken 
att bla nkkassetter säljs som inspe
lade: Det skulle ligga en sinuston 
på ba ndet , som a lltså ä r "begag
nat" men ändå likvärdigt med 
nytt . .. En både långsökt och 
besvärlig " lösning", få r sägas, 
men i sa k ka n ju ändå det hela 
klassas som lika intelligent som 
den urskillningslösa straffskatt 
ma n nu fö reslår. 
• Bedömningen av det sannolika 
i a tt några angelägnare produkter 
unda ndras vår marknad är inte 
underbyggd och saknar samband 
med förhållandet att en stor a ll
mänhet kopierar musik ur 
SR-programmen och i någon mån 
varandras skivor. Utredarna läg
ger ner möda på att söka leda i 
bevis a tt Sverige ändå aldrig får se 
stora kategorier "smalare" musik. 
Men se det utbudet lär inte öka 
med aldrig så mycket straffavgif
ter - avgifter, som huvudsakligen 
drabbar ungdom och mindre pen-

mation a tt hämta. I annat fall 
vä nta r jag till den trycks ned . På 
samma sätt kan jag kommunicera 
med en mängd yttre enheter, ba ra 
det finns en strob tillgänglig. I det 
här fallet läser jag den samtidigt 
med data , men den kunde lika 
gärna kopplas till någon av Sen
se-ingångarna och med ett a nnat 
program få sa mma funktion . 

En sammanfattning 
av förutsättningarna: 

• För a tt jag skall kunna arbeta, 
fordras två huvudsaker : Mat
ningsspänning SV och en klocksig
nal. Den senare kan jag alstra 
själv med hjälp av två motstånd 
och två kondensatorer eller en 
kristall. Jag kan arbeta med 
klockfrekvenser upp till 4 MHz. 
• Dessutom måste jag ha ett 
programminne, där instruktio
nerna står som jag skall tolka och 
utföra. Detta kopplas till min 
adressbuss så att jag kan definiera 
den enskilda instruktionen i min
net , samt till min databuss så att 
jag kan få information från det. 
Vidare skall minnet ha en CE
signal, oftast via en adressavko
dare. 

ningstarka grupper. Som vidare 
lugnt kan förutsättas hysa mini
malt intresse för kulturivrarnas 
urval av musik . Observera också, 
a tt tonband till bandspelare icke 
berörs av avgiftsförslaget! Den 
verkligt kvalificerade ba nda ren 
ha r man inget intresse av! 
• Det tycks vara snutt på hädel se 
i dagens Sverige att ge uttryck för 
undran varför just vissa slags kul
turyttringa r alltid skall köpas på 
bekostnad av något annat? Att 
helt enkelt de som vi ll ha ett visst 
slags musik eller, för den delen. 
producera den , får godta de vill
kor som all annan musik är under
kastad? Men nej , det är fult . 
kommersiellt och ägnat a tt ge de 
fa rliga marknadskrafterna fritt 
spel. Att lå ta människor välja fritt 
uta n pekpinnar och att behöva 
subventionera allt möjligt till för
ba nnelse är otänkbart. 
• Förslagen uppifrån Kulturrå
dets höjder vid Hötorget , a lltifrå n 
tankar på en katalog som faktiskt 
redan finns till detta med kassett 
skatt, är avsedda bli realiteter 
1980-1981. 

Man får verkligen hoppas att de 
här fördomsfritt fiskala kulturre
sonemangen långt innan dess fin
ner sin rätta plats, papperskorgen. 

VS 

• Ibland behöver jag ett kladd
papper (ett RAM) som kopplas på 
samma sätt som programminnet 
men med en kontroflsignal som 
säger om jag vill skriva eller läsa . 
• In- och utgångsenheter (buff
rar , hållkretsar) adresseras på 
samma sätt som ett minne via 
adressavkodaren. 
• Med 16 bitars adressbuss (d v s 
med en yttre adresshållkrets) kla
rar jag av att adressera 65 k bytes, 
annars 4 k bytes . 
• Reset nollställer allting. 

I nästa avsnitt skall vi titta på 
vilka instruktioner jag har att 
arbeta med . Det kan vara ganska 
intressant. Jag kan t ex addera 
decimalt (eller subtrahera deci
malt) med en enda instruktion, 
vilket inte många processorer kla
rar av. Dessutom har jag en de
lay-instruktion, vilket ger mig 
möjlighet att enkelt mäta tid . Hej 
så länge! • 

Mysak som nämns i texten kosta r 428 
kr, tangentbordet 193 kr, di splay 163 
kr och monitor 147 kr. En komplett 
sats kostar 772 kr inkl moms. 

Firma lieD har adressen 
Box 5014 163 05 Spånga . 
Tel 08/761 6377 kvä llstid . 

RADIO & TELEVISION - NR 3 - 19 79 25 



Gamla rörapparater ny tillverkas 
i USA med ryska rör 
Optimistisk marknad för 79 
•• Mer ä n 40000 besökare 
kunde räknas in på CES i Las 
Vegas nyligen och totalt stä llde 
81 1 firmor ut på de 41 500 kva
dratmeterna expoyta i spelstaden 
- 206 företag visade hi fi-a ppa ra
tur. Den gruppen stod för ca I 200 
nya produkter, som RT senare 
ska ll presentera i korthet - och i 
urval , är väl bäst a tt tillägga ... 

USA har ju fått lite ovä nta t och 
extra krut i den rätt goda kon
junktur nationen ha r f n, ekono
merna väntar att den står sig lite 
lä ngre in på 1979 ä n som spåtts . 
På CES kunde mä rkas, a tt prisni
vån i genomsnitt höll sig \O proc 
över fjol årets. Flertalet tillverkare 
förde starkt fram si na dyraste och 
mest påkostade modeller samti
digt som butiksledets uppköpare 
verkade vilja bortse från de pris
billigaste modellerna . Det innebär 

HI Fl ,. AUDIO Forts från sid 59 

3M och General Electric. Flertalet 
blev utan . Skivorna visade sig 
bjuda på olika ämnen, från mat
lagningslektioner till succefilmer 
som Hajen, Blåsningen och Jord-

. bävning. De är ännu så länge 
enbart NTSC-kodade . MCA, som 
framställer programvaran för 
Philips-Magnavox, har ännu inte 
sagt när PAL- och SECAM-ko
dade skivor kan komma. MCA 
pressar själv och håller katalogen, 
f n med mer ä n 300 titlar, där man 
trots skivans väldiga frekvenspo
tential för musik hellre favoriserar 
Hollywood-filmer på bekostnad 
av andra produktioner. Man kan 
få t ex American Graffiti, Satur
day Night Fever, Jesus Christ 
Superstar, Mikado, Sergeant 
Peppa och en rad till, plus t ex 
Ravels Bolero med Zubin Metha 
på klassikersidan . 

Opera tänker dock Pioneer 
bjuda på, då U S Pioneers chef 
Bernie Mitchell är operaälskare 
och desslikes medlem av Metropo
litans styrelse. Pioneer börjar 
sälja vIp-skivor med opera redan 
hösten 1979. MitchelL 

- Philips och Magnavox driver 
det här med Discovision som en 
förlängning av filmindustrin . Det 
Ur inte vår marknad . Folk som 

kort sagt a tt bransc hen sa tsa r på 
att vad som ä n händer med USA :s 
ekonomi under å ret kommer a u
diofiterna inte att kä nna sig loc
kade av a tt gå ned i sta ndard och 
köpa lågprisgrejor. Flertalet 
ha ndla re som kom till Las Vegas 
var där för att köpa in i tid inna n 
priserna st igit ytterligare. Det är 
också sa mma beteende från kun
dernas sida de vänta r nu . 

En rad dim-fria japanska för
stä rka re av stor snabbhet visades 
på ljudsida n jä mte en del nya 
USA-högtalare, bättre kassett
spelare och nera mini-kompo
nentnyheter. En a nmärkningsvärd 
sak, som vi belyser i nästa num
mer, var att gamma l, rörbestyc
kad utrustning börjat ny tillverkas, 
t o m med sovjetryska elektronrör 
i kretsarna! • 

köper Pioneer är musikälskare i 
första hand . Det kommer a tt bli 
en god försäljning av skivor till 
stora minoriteter som inte tillgo
doses av tv-bolagen . T ex opera
vänner. Deras skivor kommer inte 
att spelas in i Lincoln Center utan 
troligen blir det produktioner en 
gång gjorda på film för biovis
ning, alltså filmad opera från de 
senaste 15 åren. 

De amerikanska operahusen är 
enormt intresserade av videoski
vans möjligheter. Kan man bara 
lösa alla formella och upphovs
rättsliga frågor på avtalsrättslig 
grund, skulle de ekonomiskt alltid 
hårt trängda operahusbolagen 
kunna få in betydande summor på 
videoskivsäljande, särskilt i 
la ndsända r dä r inga operahus el
ler turneer erbjuds. 

Pioneer ä r en av Japans större 
skivproducenter genom avtal med 
Warners. Man börjar snart göra 
vIp för Ja pa n-bruk men då ihop 
med MCA. Mitchell påpeka r, att 
vIp är överlägsen videotape: Här 
finns full stereo, vilket varken 
VHS eller Betamax ännu har. 
Med vIp kan man spela upp ste
reoinformationen genom en hi fi
kedja eller lägga en ny informa
tion över kanal 2, t ex en si mul
tanöversättning. • 
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ta lkodning med Sonys PCM- 1600 
och U- Matic-spelare för tre 
kvarts tums tape. (Den modellen 
heter BVU-200 A.) Allt en ta
la nde illustration ti ll intresset för 
a udiofil -skivor ... också de stora 
bolagen som ABC Records kom
mer nu med direktgraveringar för 
en massmarknad . På CES hade en 
firma 18 nya titlar klara! Det ä r 
hausse i skivor av exklusivt slag. 

Och i kölvattnet på den nya 
vågen kommer hå rdvaran, dä r ja
panerna ä r inriktade på de nya 
"snabba" förstärka rna med nyhe
ter från Kenwood, Sansui - fir
man ha r bl a gjort en para metrisk 
ekvalisator för hi fi och några helt 
studiobetoriade förförstärkare etc 
- Technics m n, där också nya 
mätmetoder a nvänts . Technics s k 
3D-mätningar ha r också presente
rats i Stockholm nyligen ; RT åter
kommer. 

För a tt ett ögonblick å tervända 
till skivorna har det inte mottagits 
odelat positivt att även de stora 
bolagen nu officiellt vill vara med 
i leken. Så här är en vanlig reak~ 
tion från de små, specialiserade 
bolagens folk : " De kan komma a tt 
inleda ett meningslöst priskrig, 
där totalkvaliteten sjunker. De 
stora bolagen kan inte, som vi, 
minutiöst överva ka varje plattas 
beskaffenhet. Inte heller sådant 
som vinylen . Kvaliteten är ju A 
och O för de hä r produkterna! En 
bra sak ä r förstås att de har råd 
att göra rekla m för direktiden 
mera ä n vi. Men handlarna 
drä nks snart i noden av s k hi
tech-produkter på skivsidan, och 
de kan inte selektera ens nu . Så 
värre blir det ... att välja, alltså! 

Kataloger 

Elfa-katalogen 
nr 27 utgiven .. 

Direkt-iden lockar ännu 

Ett antal bolag i USA har 
förkl a rat att de tänker hå lla fast 
vid direktgraveringstekniken 
(Sheffield t ex) och inte gå över 
till digita lsida n. Men en tanke
stä ll are är det ju då Sony, aggres
sivt och hårt jobbande på a tt sälja 
in sin pcm-utrustning, fick rädda 
en Century-tagning nyligen med 
lå nad utrustning (= Sonys). Glen 
Glancy, Century-basen, hade låtit 
Sony sätta upp si na grejor för en 
back up-tagning i studion då sång
erska n Anita Kerr skulle spelas in . 
Hela direkttagningen misslycka
des dock och ma n fick rädda 
dagen, som Billboard rapporte
rade, med den inlånade PCM-
1600. Son y ordnade en redigerad 
mastertape och Century skall nu 
gravera den . Sony: "Vi är inte i 
skivbusiness men vi måste ju visa 
styrkan i vårt system. Det gjorde 
vi här ." 

Några bolag anser att t ex di
rektgraveringarna bättre överför 
de extrema, diskantförlagda tran
sienterna och de komplexa våg for
merna i modern musik än digital
metoden, men det torde sakna 
varje fysikaliskt belägg. I varje 
fall heter det så bl a från M & K 
jämte Direkt Disk, som vill "vänta 
på mera förfining på digitalsi
dan" . Det torde vara riskfritt . 

Under tiden växer den långa 
raden av projekt, som omfattar 
allt från zigenarmusik till tung 
symfonisk musik, och publiken 
kommer att få många hundra 
titlar att välja mellan framåt 
1980. Så musik blir det nog, 
oavsett systemen bakom! • 

och det innebär att mer än 15000 
artiklar förtecknats; den nya lun
ta n omfattar över I 200 sidor, på 
vilka ca 5000 illustrationer ryms. 

Ka talogen för 1979 uppvisar 
• nyheter i programmet som Eu

ropa-don från finska Perlos oy, 
kondensatorer från Rifa och pa
nelmetrar från CEWE, Nyköping. 

På kom m-sidan har man Sunair 
som ny agentur: Materielen berör 
huvudsa kligen militära och stat
liga installationer. 

Elfa kommer även att sälja 
A BC-80, mikroda torn från Lux
or /Scandia Metric. 

Också på ljudsidan finns lite 
nytt som t ex nya studioelektro
nikenheter och signal processorer. 

Privatpersoner får köpa katalo
gen för 13 kr med moms plus 
porto. Adress: 171 17 Solna. 



Della-Ioopen intressant 
riangel-antenn för dx 
norrskenstest under 1979? 
•• I radioamatörpressen har 
man på sistone skrivit en del om 
en intressant antenn benämnd 
"delta-Ioop". Då den är en ut
märkt dx-antenn förtjänar den 
att ses på lite närmare. 

Antennen har formen aven 
triangel som helst bör vara liksi
dig. Totala omkretsen på anten
nen skall vara I ,02x vågläng
den. Man kan göra smärre av
kall på liksidigheten och om
vandla triangeln till en likbent 
dito. Förhållandet benen emel
lan bör dock vara så, att den 
längsta sidan är högst 1,3 -1,4 
gånger större än de lika långa 
benen. Antager antennen annan 
form, tappar den snabbt karak
teristiken. - För dx-bruk vill 
man ha en vertikal polariserad 
antenn med låg strålningsvinkel. 
Delta-Ioopen kan då utföras en
ligt fig 1 om man har en fåst
punkt. Finns tvenne fåstpunkter 
tillgängliga kan man sätta upp 
antennen enligt fig 2. Nyttjar 
man träd bör fåstpunkterna gö
ras fjädrande (se foto, fig 3). 
Man riskerar annars att anten
nen rycks av vid kraftig blåst. 
Träd rör sig sällan likformigt 
under inverkan av vind, som 
bekant ... 

Impedansen är ca 70-80 ohm, 
varför matning med 75 ohms 
bandkabel är lämplig. Önskar 
man använda koaxialkabel bör 
en balun insättas på ledningen . 
Delta-Ioopen är ganska bred
bandig. Ett stående våg-förhål
lande av 1,5: I torde fås inom 
± 100 kHz från resonanspunkten 
räknat. Här listas några mått på 
delta-Ioopen för olika radio
band: 

Rundradioband 

90m 
60 m 
49 m 

Amatörband 
3600 kHz 
7050 kHz 

14100 kHz 
21200 kHz 
29000 kHz 

Omkrets 

91.9 m 
62.2 m 
50.0 m 

85.0 m 
43.4 m 
21.7 m 
14.4 m 
10.6 m 

Fig 3. Detaljfoto av fjädrande 
fästpunkt för delta-loop-antennen . 

Förstärkningen på grundfre
kvensen över en di pol är ca 2 
dB. För varje multipel ökar den 
ca 1-1,5 dB. Direktiviteten är 
sådan, att strålningsmaximum 
fås vinkelrätt mot antennplanet. 
- A v måtten ovan framgår, att 
en delta-Ioop för 3,6 MHz borde 
vara en intressant amatöran
tenn . En liten nackdel har dock 
förf märkt vid praktiska test och 
det är att delta-Ioopen är ganska 
känslig för elektriskt brus, sta
tiska knäppar o dyl. Den egen
skapen torde den dela med alla 
vertikal polariserade antenner . 

- Jag vill i sammanhanget 
tacka SM4ANQ, Ulf Åkesson i 
Ludvika, för tipset om denna 
antenn. Referenser: " Radio 
Communications", maj 1974, 
artikel av G3AQC. 

Övriga resonanspunkter 

- 49 meterbandet 
- 3 lmeterbandet 
- 25 meterbandet 

- 7060 kHz, 14100 kHz 
- 13.9 MHz 

Norrskenets inverkan 
på dx-mottagningen 

Norrsken uppträder som be
kant i samband med hög solak
tivitet. På mv och kv störs för
bindelserna under norrskensak-

Fig J. StralningSl"inkel 
för rymdlob, ca 28-300

• 

Övre bilden: Norrsken, 
fotograferat i Grängesberg 
i slutet av november 1978. 

Undre bilden: Norrsken, 
fotograferat.i Grängesberg i slutet 

av november, 1978. Samma norrsken 
som på bild 1 men under en 

senare utvecklingsfas. 

tlvttet med undantag för trafik 
mot Afrika, vilken tvärtom för
bättras . Radioamatörer, aktiva 
på 144 MHz, nyttjar norrskenet 
som "reflektor" för dx-förbin-

Forts på sid 88 

Fig 2. Stralningsvinkel 
för rymdlob, ca 20-220

• 
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Bygg ellekliv kompander 
för tystare inspelningar 
o En av kompandrarna i vår provning kan VI 

här publicera som byggbeskrivning . . 
O Vi fann i provningen att den är fullt 
användbar och priset är så lågt som ca 700 kr 
i byggsats, vilket bör attrahera 
många bandamatörerI 
•• Kompandern CPM kan 
vara lite svår att bygga, men om 
man löder omsorgsfullt och 
kontrollerar vad man gör bör det 
inte bereda några bekymmer. 
Problemet för byggaren är att 
mönsterkortet är mycket tätt 
packat och med många tunna 
ledare som skulle kunna bli 
kortslutna av tenndroppar och 
liknande. 

Enheten har dubbla kretsar 
och kan därför användas för 
samtidig in- och avspelning. Det 
innebär också att man inte be
höver ha någon komplicerad 
omkopplare som kopplar om 
kompressorn till expander, som 
sker i vissa modeller. 

Tättpackat kretskort 
rymmer elektroniken 

Montera alla komponenterna 
på kretskortet enligt placerings
ritningen, men vänta med ICI
IC5 och ICIOI-ICI05. Montera 
i stället hållarna på plats . 

Efter monteringen bör man 
kontrollera matningsspänning
arna från spänningsstabili sato
rerna IC201 och IC202. Anslut 
därför en voltmeter över kon-

Uppgivna tekniska data: 
Ingångsimpedans 

Max utnivå 

Brusreducering 

Distorsion thd 

Brusnivå 

Kompression-expansion
förhållande 

Monitorkoppling, d vs 
dubbla elektronikdelar, 
en för inspelning och 
en för avspelning , vil
ket möjliggör lyssning 
efter band (medhörning) 

Dimensioner 

Nätdel med dubbla 
transformatorer 

Effektförbrukning 

densatorn C203 . Spänningen 
skall här vara mellan 11 ,75-
12,25 V . Därefter ansluter man 
voltmetern över kondensatorn 
C201. Spänningen skall här vara 
minus 11 ,75-12 ,25 V . Stämmer 
inte spänningarna har man an
tingen slarvat vid lödningen, så 
att man har fått kortslutning el
ler också har IC201 och IC202 
monterats fel . 

När spänningarna är kontrol
lerade skall I C-kretsarna mon
teras i socklarna. Var noga med 
att vända dem rätt . 

De fyra viktigaste trimpoten
tiometrarna är R36 och R39 re
spektive RI36 och R139. Med 
dem ställer man av- och inspel
oingsnivåerna. De mindre vikti 
ga är R34 och R35 resp R 134 
och R135 , vilka är till för att re
ducera distorsionen. Med R37 
och R38 resp RI37 och RI38 
ställer man likspänningsnivån 
på utgångarna. 

Ställ förstärkningen 
för lika ljudtryck 

Börja med att ansluta kom
pandern med sladdar i DIN-ut

Farts på sid 32 

100 kohm 

7Vtt 

30 dB 

0,3 % 

108 dBA 

2:1 resp 1:2 

205 x 150 x 40 mm 

± 15 V 

3W 

Jfr med provningen av kompandrar på annan plats! 
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Fig l. En IIIJcket liten lada rJlllmer hela elektron iken 
i CPM. Omkopplaren i mitten ställer om kretsarna för 
rak genomföring eller för kompallderverkall. 

EXPANDER 

4 • • -....... ..:,.:: ___ 

KOMPRESSOR 

, 
~""Sje" -r-r-__ 

A" P 
P5 
III 

Fig 2. Kretsschemaför CPM. Den består av tre urskiljbara 
delar: Nätdel, kompressor och expander. 



Nu finns det klara papper på vad vi alltid 
har påstått. Att Marantz är bäst. Amerikas 
motsvarighet till vårt eget Konsumentverk 
har gjort en stor högtalartest. Altec, Bose, 
AR, Infinit y, JBL, Pioneer, Yamaha och alla 
dom andra stora märkena var med. Men ut 
som klar etta gick Marantz HD 880. Hela 
resultatlistan finns publicerad i Consumer 
Report. En kopia av testen får du om du 
postar kupongen. 

EN HIFI-ANLÄGGNING ÄR INTE 
BÄTTRE ÄN HÖGTALARNA 

Hur bra anläggning du än har så är ljudet 
helt beroende av kvaliteten på dina hög
talare. Marantz högtalarkoner är tillver
kade av tio olika fibermaterial sammangjut -
na under hetta och tryck. En kon i verksam
het utsätts för en påfrestning lika med ett 
tryck av 10 g. (g betyder i det här fallet inte 
gram, utan betecknar tyngdkraftens accele
ration). Ett enormt tryck alltså. Ju styvare 
kon desto bättre säkerställs de utmärkande 
dragen för en linjär återgivning. Och färg
ning av ljudet undviks. 

EXCEPTIONELL EXAKTHET 
OCH TONSKÄRPA. 

Tweeters och supertweeters i Marantz
högtalare har lågmassemembran med en 
lätt polyesterhinna vilket gör det möjligt för 
dem att noggrant återge snabba förlopp i 
musiken med exceptionell exakthet och ton
skärpa. Samtliga membran är kopplade till 
kraftiga magneter som garanterar en 
utmärkt återgivning. 

REGELBUNDEN TONKURVA. 
De olika frekvenserna kontrolleras av ett 

perfekt avvägt delningsfilter vilket kompen
serar förimpedansvariationer. Genom att 
hålla impedansen så konstant som möjligt, 
får man en regelbunden tonkurva. 

DET UNIKA VARIQ-SYSTEMET. 
Marantzhögtalarna i mellan- och hög

prisklasserna är försedda med VariQ
system. Ett unikt Marantz-patent. Med 
VariQ kan du snabbt ändra högtalarna till 
basreflex eller till slutet baffelsystem. 

Välj själv . .............. ~. 
Vi hörs. 

TILL FNS/AUDIO AB, 
BOX 30054, 10425 STOCKHOLM. 
J ag vill gärna ha 
D Marantz högtalarbroschyr 
D Marantz stora HiFi-katalog 

Namn .. 
Adress .. 
Postadress .. 



till att man inte kommer lägre är 
att kretsarna i kompandrarna ju 
själva brusar, och det bruset 
kommer man inte ifrån . Det är 
ju inte alldeles enkelt att göra en 
förstärkare med 100 dB signal
brusavstånd, och än värre att 
göra en som har 140 dB ! 

De 90-100 dB man kan 
komma upp till räcker dock till 
för de flesta applikationer. Ett 
normalt lyssningsrum har i regel 
inte så imponerande dynamik, i 
synnerhet inte om man har 
grannar som bestämt sätter en 
övre gräns då de börjar bulta i 
golvet (och därigenom också 
höjer den undre bullergränsen). 
Ett verkligt tyst bostadsrum har 
i regel en bullernivå på 30-40 
dB. Det betyder, att man bara 
därigenom har blott 100 dB kvar 
till örats smärtgräns , ca 130 dB . 
Få anläggningar och lyssnare 
trivs väl med så höga ljudtryck, 
och när man spelar mycket 
starkt kanske man har 110 dB 
ljudtryck. Det dynamiska om
rådet blir då 80 dB, vilket alltså 
är lätt att åstadkomma med 
kompandrarna. För speciella 
ändamål, t ex om man vill ko
piera ett band i flera generatio
ner, kan man visst ha glädje av 
större dynamik , men siffrorna 
måste i samtliga fall ses relate
rade till den verklighet där appa
raturen skall användas. 

dbx-systemet 
äldst och bäst 

Det ä ldsta och mest spridda 
brusreduktionssystemet av lin
jär kompandertyp är dbx . Den 
lösningen är också den standard 
andra tillverkare försöker nå 
upp till och ofta menar sig ha 
lyckats med . Vi har provat en 
modell som heter dbx II 122. 
Det är en standardmodell som 
är omkopplingsbar för kompres
sion och expansion . Den kan 
också användas för avspelning 

av dbx-kodade grammofonski
vor. På det hela taget är detta 
den av de provade kompandrar
na som påverkar musiken minst 
i negativ riktning. - SR ansåg 
dock vid kritiska test för några 
år sedan att dbx inte kunde ac
cepteras utan det blev fortsatt 
Dolby A . För att kunna mäta ett 
komplett kompanderförlopp ut
an att blanda in en bandspelares 
påverkan har vi mätt genom två 
l22:or med den ena kopplad för 
kompression och den andra för 
expansion. Det brus vi fick i en 
sådan koppling låg 113 dB under 
I V. Om vi i stället kopplar över 
en bandspelare får vi ytterst små 
försämringar , så länge band
spelat:!!ns dynamik är rimligt 
stor. Over I V finns ett utrymme 
på 18 dB, varför dbx kan hante
ra ett dynamiskt omfång av 131 
dB. Inte illa! 

Övertonsbildningen är myc
ket låg , 0,11 % vid I V, och in
tressant är att notera att den till 
största delen innehåller 2:a del
tonen som inte låter påfallande 
illa. Det är också väntat att 2:a 
deltonen skall dominera, efter
som komprimeringen och ex
pansionen är ~tt slags kvad re
ringsprocess . Overtonspektrum 
är också snyggt och snabbt fal
lande med lIten halt udda deIto
ner. Ingen obehaglig karaktär åt 
ljudet här inte! Detta under
stryks aven låg siffra på dyna
misk intermodulation , mätt som 
dim-30 till 0,08 %. 

Hos alla kompandrarna är 
brummet den största delen av 
brussignalen . dbx har den 
minsta andelen brum av de pro
vade apparaterna . FörmodlIgen 
är det inte fråga om blott och 
bart rent brum utan även brumf
rekventa modulationer av de 
aktiva kret sarna . Brussignalen 
mäts ju utan insignal, och kom
pressorns förstärkning står då 
på max och kan tänkas fånga 

Skoldatorn EC 10 
··' lrån landberg 
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upp de brumfålt som oundvikli
gen bildas i den nätdrivna appa
raten . Mest effektiv bot mot 
dessa fenomen tycks dock dbx 
ha. Vid lyssning kan man vis
serligen höra mycket svaga 
pumpeffekter vid känslig musik , 
men vi föredrar nog dem fram
för det mera störande, kon
stanta brus som den effektivt tar 
bort. På de flesta musiktyper är 
det svårt att höra några stör
ningar. 

Svenska PNR 
dbx-kompatibel 

dbx tillverkas i USA. De öv
riga kompandrarna vi provat är 
konstruerade och tillverkade i 
Sverige. 

Prelab Studio gör ett kompan
dersystem som kallas PNR. Vi 
har provat modell 290, som kan 
kopplas om mell~n kompression 
och expansion . Aven här har vi 
alltså måst koppla upp två kom
pandrar för att få en total signaI
behandling i realtid. PNR ger en 
brusnivå som ligger ca 99 dB 
under IV, och av det bruset är 
det mesta brum, eller sn.~rare 
brumfrekventa signaler. Over
styrnings marginalen ovanför I V 
är betryggande 17 dB , vilket gör 
en dynamiskt kapacitet på 116 
dB . 

Klippspektrum är snyggt med 
dominerande jämna övertoner 
som faller jämt. Distorsionen 
vid I V är 0,37 % och 0,09 % om 
man tar undan 2:a deltonen . Vi 
har dock mätt en del dynamisk 
intermodulation , 0,50 % , vilket 
tyder på olinjäriteter vid snabba 
förl0I?P . Det mesta av den ofull
komhgheten tycks dock drunk
na i bandspelarens egna be
gränsningar. Vi har svårt att 
Iyssningsmässigt uppfatta några 
skillnader som skulle kunna be
ro på dim . Vi har ju ett system 
med många parametrar, och det 
känns naturligtvis otiLlfreds-

o Ett skoldatorsystem som 
kunnat notera framgångar 
är Tandbergs EC 10, som i 
sitt grundutförande är 
ovanligt välutrustad och vi
dare konstruerad med tan
ke på bästa ergonomi och 
smidigaste användbarhet. 
RT har fått EC demonstre
rad nyligen. 

•• En komplett dataanläggning för 
undervisning erbjuder norska Tand
berg med sin EC /O, som på kort tid 
bli vit en attrakti v dator också för 
industribruk - bl a har Volvo skaffat 
ett antal. Den här basic-datorn i 

stä llande när en länk bevisligen 
är skral , även om man inte vet 
så mycket om de andra . I andra 
sammanhang kan då också den 
redovisade dim-siffran komma 
till örat. 

PNR låter mycket lik dbx och 
är också ganska väl kompatibel 
med den. Pumpeffekterna är 
kanske något mera uttalade med 
PNR, och man kan störas ännu 
något mera av dem om man 
spelar av ett dbx-inspelat band 
över PNR. Resultatet är dock 
mycket väl användbart även 
från en dbx-inspelning . Efter
som PNR kostar ner emot hälf
ten av dbx tycker vi den är in
tressant som ett alternativ . 

RT-bygget CPM 
brusar - 96 dB 

Den tredje kompandern i 
testet kallas CPM, och vi har i 
detta nummer en byggbeskriv
ning på den . Apparaten kan 
också köpas i byggsats från In
kox i Stockholm. Här rör det sig 
om en enklare variant på kom
pandertemat, men ändå med , 
faktiskt , oväntat gott resultat! 
Till grund för konstruktionen 
ligger Signetics-kretsen NE 570 
som innehåller en komplett 
kompanderelektronik . Man har 
dock inte använt den som den är 
utan byggt ut den med yttre 
komponenter, så att dess egen
skaper därmed blivit goda. 

En CPM innehåller två kom
pressor- och två expanderkret
sar , vilket gör att man kan an
vända den för lyssning efter 
band vid inspelning. Vid mät
ningarna har vi därför endast 
behövt använda en apparat. Det 
vägda bruset ligger % dB under 
I V och klippgränsen ligger 14 
dB över I V. Det gör ett dyna
miskt område på 110 dB . Grän
sen för kapaciteten sätts av 
brum , som ligger 90 dB under I 
V. 

modul utförande och med ett antal 
tillbehörsenheter är tänkt för ut
byggnad efterhand hos användarna , 
och i versionen för tlera elever kan 
upp till åtta personer träna samtidigt 
med egna dataskärmar kopplade till 
den centrala datorn . En rad ergo
nomiska aspekter har särskilt beak
tats vid konstruktionen av EC lO, 
omtalar projektledaren ingenJor 
Karl Hellnes, som demonstrerat 
anläggningen i Stockholm. 

Det gäller bl a omsorgsfull dämp
ning av alla ljud från datorn i drift 
och det gäller bildröret eller pre
sentationsenheten , som är utprovat 
retlexfri också vid ganska stark di
rekt belysning. Vidare har den för 
ögonen många gånger tröttande 
skärm läsningen underlättats genom 
bättre kontrast och tydlighet i EC 
10. En praktisk detalj är också att 
tangentbordet dels har en bekväm 
vinkling mot centralenhetens hölje , 



Distorsionen vid I V är 0,2 % 
och utgörs nästan helt av and
raton . Tredjeton och högre 
ordningens produkter utgör 
0,02 %. Den dynamiska inter
modulationen är också låg , 
0,12 % . 

CPM är inte invändningsfritt 
kompatibel med dbx eller PNR. 
Detta beror troligen på att man 
använder en annan typ av de
tektor. Det går dock att spela av 
ett dbx-band , men en hel del 
pumpeffekter få r man då stå ut 
med . 

För kompander-användning 
fungerar dock CPM utmärkt. 
Vissa pumpeffekter finns dock i 
kritiska lägen , och de är mera 
märkbara än med dbx eller PNR 
men är fortfarande godkända 
och i de flesta fall tolerabla . 
CPM kostar, i byggsats , blott ca 
700 kr och detta gör den till den 
kanske mest prisvärda kompan
dern bland de provade , speciellt 
om man tar i beaktande att den 
har dubbla kretsar så att man 
kan göra lyssning efter band 
med den. 

NRS från Göteborg 
bättre efter ändring 

Ingenjörsfirma Leif Marenius 
i Göteborg säljer också kom
pandrar i byggsats. Vi har pro
vat en modell som kallas Stereo 
Noise R eduction System vilket 
vi förkortar till NRS i artikeln. 
N RS bygger också på kretsen 
NE 570, men man har använt 
annan lösning på kringkretsarna 
än CPM och även fått ett annat 
resultat. NRS är en monitor
modell och innehåller alltså 
kretsar för samtidig kompres
sion och expansion . 

Det vägda bruset ligger 86 dB 
under 1 V, vilket inte är så im
ponerande jämfört med de andra 
systemen. Här ä r emellertid 
brummet en extremt hög andel 
av den totala störsignalen . Det 

dels är förbundet med den genom 
kabel , så att man inte nödvändigtvis 
behöver placera tangentbordet intill 
skärmen , om detta inte ställer sig 
praktiskt , utan kan lösgöra det. 

Utöver tangentbordet kan man 
tillgå en kortläsare för inmatning av 
program eller data. All inläsning av 
systemprogram kan ske utan krav 
på extra till satser till datorn . Alla 
program lagras i maskinminnet och 
kan inte förstöras om någon skulle 
råka utföra en felaktig operation . 

Tandberg-systemet är så gjort , att 
både elever och lärare använder 
samma grundutrustning och allt är 
alltså inbyggt på samma chassi. Ef
tersom all utrustning är samlad i en 
enhet , förbilligas kostnaderna för 
anslutning till telelinjer då en extern 
dator skall användas. Telefonin
koppling sker enkelt. Dataskärmen 
används då som en intelligent termi
nal och stora program kan anlitas . 

högfrekventa bruset ligger un
gefär på samma nivå som CPM . 
Till stor del beror den stora 
brumkomponenten troligen på 
att kompressionskretsen få r 
mycket hög förstärkning vid 
mycket låga nivåer. Andra 
kompandrar använder ofta en 
begränsning för att hindra för
stärkningen att bli så hög att den 
tar upp för stor andel brum och 
störningar eller bli ostabil. 
Konstruktören har meddelat , att 
han ändrat några komponent
värden och därmed sänkt brum
värdet med 18-20 öB. I det 
föreliggande utförandet ligger 
brummet ca 75 dB under 1 V 
och skall alltså kunna sänkas till 
ca 95 , vilket skulle vara ett mera 
rimligt värde. 

Klippnivån ligger 9 dB över I 
V vid l kHz och distorsionen är 
mätt till 0,45 % vid samma nivå. 
Om man tar bort andratonen ur 
distorsionsiffra.ll hamnar man på 
blott 0,06 % . Overtonspektrum 
är dock ganska brett med många 
högre ordningens deltoner. Den 
uppmätta dynamiska in termo
dulationen ä r mätt till 0,39 %, 
vilket är en smula högt , även om 
det kanske oftast maskeras av 
kringliggande komponenter. 
Också här meddelar konstruktö
ren att en ändring skall införas i 
kommande apparater. Som fö r
stärkarkrets har han tidigare an
vänt 741 S men skall gå över till 
TL 071 , vilket bör ge mindre 
dim och förmodligen också ett 
snabbare fallande övertonspekt
rum . 

Det dynamiska arbetsområ
det för NRS är mätt till 95 dB , 
och det bör alltså kunna förbätt
ras med 10-15 dB om brummet 
kan sänkas. 

Vid lyssningsproven kunde vi 
höra mycket irriterande pump
ningar vid låga nivåer. Till en 
del kan det kanske förkla ras av 
kompressionskretsens beteende 

EC lO har som standard videout
gång för tillkoppling av tv-monitor 
om så önskas. 

Intel 8080-processorn 
är systemets hjärtpunkt 

Vill eleven arbeta med data på 
externa lagringsrnedia går detta utan 
hinder (filbehandling) , men grund
läggande gäller att utrustning för 
lagring av data eller program på ski
va resp kassett byggs in i dataskär
men, så att eleverna stimuleras att 
bygga upp egna programbibliotek. -
Utrustningen har fö egna hjälpme
del för sökning av programfel 
(TRACE). 

Hjärtat i anläggningen är InteJs 
8080-mikroprocessor. Minnena är 
av typ PROM/RAM. Kapaciteten är 
max 64 kbyte . Anpassningen förfo
gar över åtta kanaler med kasset
tinterface, diskettinterface och 
kortläsarinterface. Överföringshas-

vid låga nivåer. En viss förbätt - . 
ring bör alltså kunna uppnås i en 
modifierad konstruktion . Som 
konstruktionen nu är lämnar 
den en del övrigt att önska . 

Variabel signalpåverkan 
med intressanta DRC 

Sist i raden har vi ytterligare 
en utrustning från Marenius . 
Den kallas Dynamie Range 
Controller , av oss här förkortat 
till DRC. Den faller en liten 
smula utanför testets område i 
det att den egentligen inte pri
märt ä r tänkt att användas som 
kompander. Varje kanal kan ge 
steglöst instä llbar kompression 
eller expansion i området 2: I till 
I :2. I ändlägena kan apparaten 
då användas som .kompander 
och man kan dessutom sätta in 
den för en rad andra ändamål. 
Om man t ex expanderar van
li~t , obehandlat musikrnateria i 
nagot litet så kan man sänka 
bandbruset , eller skivbruset , en 
del utan att man för den skull få r 
störande bieffekter. Ett gi vet 
område ä r här stereomottagning 
i radio, som ju är svår att få till
räckligt brusfri . 

I andra riktningen kan man 
komprimera en signal och man 
kan få lite verkan av snabb au-
tomatisk volymkontroll vid 
måttliga kompressionsgrader. 
Stark kompression kan ge in
tressanta musikeffekter vid mu
sicerande på olika instrument. 

DRC kopplad som kompan
der är mycket lik NRS , som den 
delar en stor del av konstruktio
nen med . Så har vi även här 
mycket hög andel brum i signa
len och besvärande pumpeffek
ter vid låga nivåer. Samma änd
ringar som på NRS skall enligt 
uppgift införas på DRC , och vi 
kan därför vänta mindre brum , 
dim och pim ; förlåt , pumpning
ar. 

Det uppmätta vägda bruset 

ligger 89 dB under I V, distor
sionen är övervägande andraton 
0,50 %, dim 0,68 %. 

Det intressanta med DRC är 
dess mångsidiga användning 
med det variabla kompressions
och expansionsförhållandet. 
Om man utnyttjar den som 
kompander är man inte låst till 
att komprimera och expandera 
just i förhållandet 2: I och 1:2 
utan kan välja ett annat värde 
om man vill undvika någon av 
de svårigheter förfarandet an
nars kan ge . 

Universella hjälpmedel 
finns ännu inte ... 

Här finns nu på marknaden 
ett antal fungerande kom{'an
dersystem som är överkomlIga i 
pris för hembruk. Med dem kan 
man a lltså i stort sett göra sig 
oberoende av bandspelarens 
dyna mik , vare sig den är av kas
settyp eller rullbandtyp. Det lö
ser dock inte a lla problem : 

Svajet är kvar, liksom modu
lationsbruset. Det senare är ju 
inte e tt " påhängt" brus i vanlig 
mening utan en åstadkommen 
orenhet i tonen . Den ensamma 
tonen ä r inte län~re ensam utan 
bestå r av flera Signaler mycket 
nära varandra i frekvens som 
bygger upp ljudet. Det slagets 
fel rättas inte till av kompan
derkretsarna . 

Frekvensgångsfel hos spela r
na förv ärras av kompanderkret
sarna liksom anliggningspro
blem hos tonhuvudena . Facit 
vi sar ändå ett betydande plus 
för kompandersystemen , och vi 
skall nog vänta oss att se a llt 
mera av sådant i framtiden . En
dast Teac har visat en kassett
spelare med inbyggd dbx ännu , 
men det lär nog komma fler 
också med andra kompander
system , Telefunkens t ex. Och 
därmed vare allt brus under
tryckt. BH • 

tighet mellan cpu och periferiutrust- kompatibilitet. Det framgår att 
ning: Max 19200 bits/s . Tandberg förordar Intel-skivmin-

Skärmen är 15 tum stor och har nen. Anpassningen är redan gjord 
kapaciteten 25 linjer med 80 tecken , internt i datorn . Diskettminneska
där teckenuppsättningen är ASCII- pacitet: 242 944 bytes och överfö
kodad med versalbokstäver, inklu- ringshastighet 250 k/s över 77 spår. 
derande också Å, Ä och Ö. Video- Kassettminne är Tandbergs TDC 
utgång finns från bildskärmen. 3000, också klart för interntillkopp-

Den i datorn fast lagrade basic- ling. Kapacitet 23 Mbits oformate
tolken (PROM) ger II k byte . Det rat. Bandlängden är 91 m för kas
finns ett dussintal funktioner som setten DC 300 A. De fyra spåren ger 
t ex ABC, COS, LOG och TAN . en kapacitet per spår om 638 k bytes 
Konstanterna utgörs av \O signifi- vid 2 k bytes block. 
kanta decimalsiffror med värden Kortläsaren till det här systemet 
mellan IE-99 och-I~-99~Antalet-är avsedd för enkelkort som kan 
felmeddelanden : 65 . blyertsmarkeras eller streckrnärkas. 

Assemblerspråk för Intel 8080 är Som standard levereras H-P modell 
fast lagrat i datorn. 9870 A . 

Skrivanslutning sker med stan- - Vid Tandbergs demonstration 
dardiserad 20 mA strömslinga, vil- av EC \O framgick att systemet är 
ket medger användning av valfri ut- under utbyggnad för ökade möjlig
rustning, men som standard levere- heter och bl a kommer en kompila
ras Texas Silent 743 för 30 tecken/s . tor att levereras under 1979 (60 k 

Diskettminnet har 18M- och Intel- bit). • 
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tagen. Därefter väljer man mu
sik som man vet håller god 
ljudkvalitet och låg brusnivå. 
Funktionsväljarna skall vara 
ute , vilket innebär att ljudet går 
opåverkat förbi brusreducering
en. Ställ därefter in inspeInings
kontrollerna på bandspelaren 
för normal inspelning. Därefter 
trycks funktionsväljaren in , så 
att ljudet går genom brusreduce
ringen. Med trimpotentiomet
rarna R39 (höger) och R139 
(vänster) ställer man så inspel
ningssignalen till ungefär samma 

nivå som tidigare . Obs! Rör inte 
bandspelarens inspelningskon
troll. Under inspelningen får ni
vån aldrig gå över O dB utan bör 
hållas på -5 dB eller så. 

Vid avspelningen gör man på 
följande sätt: Tryck in funk
tionsväljaren och spela av den 
inspelade musiken. Med trim
potentiometrarna R 36 (höger) 

-och R136 (vänster) justeras nu 
insignalen till brusreduceringen 
så, att man lyssningsmässigt får '") 
samma ljudtryck som utan brus
reducering. (Jfr t ex med att 

Fig 3. Komponentplacering för kompandern. Observera, att vi inte vill tillråda 
eKen tillverkning av kortet p K a den höga ledningstätheten och det fina mönstret. 
I ,tiill<>t rekommenderar "i il/k ,ip or f'iirdiKo kort . 
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Fig 4. Ettfullbestyckat kort i 
sin låda. Två transformatorer 
har använts i stället för en större 
för att allt skulle få 
plats i den låga lådan. 

spela en grammofonskiva pa
rallellt med bandspelaren.) Om 
bandspelaren har möjlighet till 
lyssning efter band kan man på 
ett enkelt sätt kontrollera ljud
trycket genom att trycka funk
tionsomkopplaren ut och in och 
parallellt justera trimpotentio
metrarna R36 och R136. Obser
vera, att man inte får vrida upp 
R36 och R 136 för mycket, för 
det kan innebära att man får 
kraftig distorsion . 

Trimning med oscilloskop 
ger bäst ljudresultat 

För den som har tillgång till 
oscilloskop och tongenerator 
(med pulsskurmöjlighet) är det 
lämpligt att gå vidare med in
trimningen . Vid alla nedanstå
ende intrimningar gäller att man 
fortfarande skall ha utgångarna 
till brusreduceringen anslutna 
som vanligt. Anslut en sinussig
nal på O dB (0,775 V) 10 kHz till 
förstärkaringången på brusre
duceringen och ett oscilloskop 
till bandutgången. Justera där
efter R35 och R 135 till minsta 
distorsion på utgångarna. An
slut sedan tongeneratorn till 
bandingången och oscilloskopet 
till förstärkarutgången och jus
tera R34 och R134 som ovan. 

R37 och R137 resp R38 och 
R138 används för att minimera 
de "ljudpuffar", som kan upp
träda hos kompressor respekti
ve expander när de blir utsatta 
för korta tonskurar (tone 
bursts). Anslut nu tongenera
torn till förstärkaringången och 
oscilloskopet till bandutgången, 
sätt oscilloskopets ingång på 
likspänning ca 0,5 V och svepet 
på ca l s/ruta. Mata nu förstär
karingången med korta (ca l s) 
tonskurar och justera R38 och 
R138 till minsta likspänningsva
riation på bandutgångarna. Se 
Fig 7. 

Anslut därefter tongeneratorn 
till bandingångarna och oscil
loskopet till förstärkarutgångar
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"Vi som arbetar med TV-program vill givetvis att 
anrättningen ska serveras tekniskt korrekt 

Dux Colorita Hi-Pi 66 K 386. Cirkapris 4.900:-

- och naturligtvis är TV-apparaten en 
viktig länk i den långa kedjan av 

teknik. 
De två Dux färg-TV 

som min familj och jag 
använt under hittills fem 
år har visat utsökt färg
balanserad bild och inte 
minst ett synnerligen fint 
ljud. Utan en enda service! 

Inför den nya Dux 
Colorita kan jag bara säga 
att jag ska göra mitt bästa 
för att mina program ska 
bli bra nog att matcha den 
enastående klara ljusstarka 
findetaljerade bilden och 
det suveräna Hi-Pi-ljudet:" 

J~~~~ 
, J an Lindblad \ 

DUX K 12-chassi med hifi-Ijud 
Jan Lindblads nya forg-TV! 

Det är svårt att hitta någon som ställer större krav 
på sin färg-TV än Jan Lindblad. Hans nya TV är en 
26-tums Dux Colorita med K 12-chassi: 

e Mycket hög driftsäkerhet genom fler IC, 
tjockfilmteknik och uppbyggnad i moduler e Fjärr
kontroll med infraljus - en pålitlig typ av fjärr
manövrering e Precisionsinställd bildskärpa - En 
ljusdiod markerar korrekt inställning. Den automa-

tiska fininställningen låser den korrekta inställ
ningen e Bestående färgtrohet - en IC-krets kon
trollerar och bibehåller den korrekta färgbland
ningen e Hi-Bri-bildröret ger 70% mer ljus e Hi-Fi
ljud - enligt DIN 45 500 genom 12 W slutsteg vid 
lägre än 1 % distorsion, högtalarbox med basreflex
system och dubbla ljuddetektorer ger signal/stör
förhållande som är bättre än 50 dB. 

När driftsäkerheten 
måste in i bilden - made in Sweden 

-et t företag i Philipsgruppen 
Informationstjänst 7 
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na och förfar på samma sätt med 
R37 och R137 . Därmed är in
trimningen avslutad. 

Trimning på gehör kan 
ge användbart resultat 

Om man inte har tillgång till 
tongenerator och oscilloskop 
skall man sätta trimpotentio
metrarna i sina mekaniska mitt
lägen . Denna trimning torde 
räcka till för de flesta. då den 

Komponentförteckning 
Motstånd 
Rl , R8, R9, R12, R22, R25, 
R33, Rl0l, Rl08, Rl09, 
Rl12,R122, R125, R133 

R2, R7, Rl02, Rl07, R201, 
R202 

R3, R4,R5, R6,R14, R17, 
Rl03, Rl04, Rl05, Rl06, 
Rl14, Rl17 

Rl0, Rll, R23, Rll0, Rlll , 
R123 

R13, R29, Rl13, R129 

R15, R16,Rl15,Rl16 

R18,R27, Rl18, R127 

R19,R26,R119, R126 

R20, R24, R28, R30, R120, 
R124, R128,Rl30 

R21, R31 , R32, R121, R131 , 
R132 

Trimpotentlometrar 
R34, R35, R36, R37, R38, 
R39, R134, R135, R136, 
R137, R138, R139 

Halvledare 
Dl, 02, 03, 04, 0101 , 
0102,0103, 0104 

Iyssningsmässiga skillnaden inte 
är stor. 

Ett enkelt sätt att nu testa 
brusreduceringens effektivitet 
är att spela in ett band utan mu
sik med funktionsomkopplaren 
omväxlande ute och inne. 
Observera, att man måste ha 
funktionsomkopplaren i samma 
läge vid avspelningen . Använd 
räkneverket så går det lättare! 

• • 

220 Kohm 14 st 

2,2 Kohm 6 st 

1 Kohm 12 st 

470 Kohm 6 st 

33 Kohm 4 st 

68 Kohm 4 st 

20 Kohm 4 st 

61,9 Kohm 4 st 

100 Kohm 8 st 

47 Kohm 6 st 

Summa: 68 st 

100 Kohm 12 st 

IN4148 8 st 

0201,0202 BOV/lA Brygga rund 2 st 

0203 3,6V zenerdiod 1 st 

0204 7,5V zenerdiod 1 st 

IC1, IC4, IC101 
IC104 TOA 1034 4 st 

IC2, IC102 LM 324 2 st 

IC3, IC103 TL074 
(TL084, LF347, 
HA-3-4741 , XR4212) 2 st 

IC5,IC105 NE 570 2 st 

IC201 7912 1 st 

IC202 7812 (14312) 1 st 

05, 06,0105,0106 3,OV zenerdiod 4 st 
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Komponentsatser 
till CPM kan köpas genom Inkox Electronic AB, Karl
bergsvägen 84,113 35 STOCKHOLM, tel 08/307515. 
Komplett byggsats tör CPM kostar 695 kr 
enbart mönsterkort + byggbeskrivning 65 kr 
Passande låda 205 x1 50 x 40 mm 95 :90 kr 
Kompanderkrets NE 570 72 kr 

Alla priser med moms. 

Kondensatorer 
Cl, C2, Cl0l , Cl02 lJLF Siemens 4 st 

C3, C4, C5, C6, C18, 
C19, Cl03, Cl04, 
Cl05, Cl06, C118, 
Cl19 33nF polyester 12 st 

C7, C9, Cl07, Cl09 lJLF/3SV tantal 4 st 

C8,Cl0,Cl08, Cll0 270pF keramisk 4 st 

Cll, C21, C22, 
Clll, C121, C122 2,2JLF/3SV tantal 6 st 

C12, C23, Cl12, 
C123 10nF polyester 4 st 

C13, C15, C25, Cl13, 
C115, C125 4,7JLF/35V tantal 6 st 

C14, Cl14, C126 O,lJLF keramisk 3 st 

C16, C20, Cl16, 
C120 SOOOpF styrol 4 st 

C17, Cl17 O,lJLF polyester 2 st 

C24, C124 10JLF/3SV tantal 2 st 

C202,C204 470JLF/2SV 2 st 

C201, C203 6,8JLF/36V tantal 2 st 

Summa: 55 st 

Fig 6. Kortet 
~ i 

monteras med i 
komponenter1Ul 

~. neddt i Itidtm och 
fästs med skruvar 
i kantprofilerna. 

Uo~ K I vloslnmg 

!@ e o· &> • 

~J 

Fig 5. Nä/kabeln 
bör säkras Rätt Fel Fel 
ordentligt i 
Uldans bakre vägg. 

Fig 7. Yidjustering med tonskurar 
enligt texten skall de ges detta utseende. 
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Finska Telmae (ReA) i basicnivå • 
o En avvikande byggsatsdator är Telmac 1800. Dels innehåller 
den processorn CDP 1802 från RCA, vilken är mindre vanlig 
i hobbydatorer, dels är den utvecklad i Finland. 
O Vi har följt upp 'vårt tidigare bygge aven maskinspråks version 
av Telmac 1800 och redovisar här en version som byggts ut till 
en maskin som innehåller en begränsad basic. 

• • 

•• De flesta smådatorer byg
ger på någon av mikroprocesso
rerna 8080 från Intel , 6800 från 
Motorola , 6502 från MOS Tech
nology eller Z80 från Zilog . I det 
växande utbudet fi nns dock 
åtskilliga datorer som bygger på 
andra processorer. Mikrodatorn 
Telmae provade vi i RT 1978 nr 
5. p et är en dator som bygger på 
RCA:s cmos"fJroc ~ssor CDP 
1800 . Telmac-datorn är framta
gen i Finland och säljs i bygg
sats . Man kan själv välj a nivå på 
utförandet och bygga en mycket 
billig dator utan låda och med 
ett enkelt tangentbord eller får
digställa datorn komplett med · 
låda, fl äkt , nätaggregat och 
ordentligt tangentbord. 

Man bestämmer emellertid 
detalj utförandet själv i hög grad, 
och datorn kan därmed , elekt
riskt och mekaniskt , anpassas 
för olika ändamål. 

Minnesutbyggnad 
till 12 k på kort 

Telmae 1800 som vi byggde i 
RT 1978 nr 5 innehöll 2 kbyte 
läs- och skrivminne , vilket var 
tillräckligt för maskinspråkpro
gram och program i videosprå
ket Chip-8. Man har nu fått fram 
en liten Basic-tolk och i sam
band med den ett nytt kort med 
en lämplig teckengenerator och 
plats för ytterligare minnesex
pansion . Telmac 1800 rymmer 
totalt 4 kbyte läs- och skrivmin
ne, och tillsatskortet OSM-200 
rymmer 8 kbyte plus tecken
generator och 2 kbyte för bild
skärmen . 

Man kan ta utbyggnaden var
ligt i etapper: För att kunna köra 
i Telmac:s tiny basic behövs 

minimum 4 kbyte minne och 
man kompletterar så TeImac
kortet till den storleken . Av 
detta tar tolken upp drygt 2 
kbyte och operativsystem och 
tangentbord använder ytterliga
re några hundra byte. Man har 
då för programskrivning ca 1,5 
kbyte minne kvar och detta går 
ganska lätt att fylla . 

Vill man göra längre program 
kan alltså OSM-200-kortet 
kompletteras upp till 8 kbyte 
som gör att man totalt får 12 
kbyte minne , vilket räcker långt 
med den begränsade basic som 
står tiU buds . 

Teckengenerator 
för basic-bruk 

Teckengeneratorn ger 64 
tecken men plats fi nns för ut
byggnad till 128 tecken . På 
skärmen visas 64 tecken per rad 
och 12 rader. Detta är en högre 
kapacitet än hos många andra 
datorer som är avsedda att an
slutas till en vanlig tv-mottaga
re . Den presenterade textmäng
den blir därför stor, men kraven 
på bildskärmens kvalitet blir 
också stora. Speciellt viktigt är 
det att man använder en mycket 
god hf-modulator för överfö
ringen om man ej har tillgång till 
videoingång. 

Teckengeneratorn ger i sin 
nuvarande utformning versala 
bokstäver i ett fu ll ständigt alfa
bet som innefattar även Å, Ä 
och Ö samt matematiska tec
ken , parenteser och andra sym
boler som används i basic. 

14 kommandon i liten basic 

Basic-tolken känner till och 
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10 PR" *********************** " 
20 PR"* MALINS RÄKNE- ÖVNI NG * " 
30 PR "***********************" 
40 PR 
50 PR " HUR STORA TAL VILL DU RÄKNA HED"; 
60 INS 
70 PR"VILL DU RÄKNA MED PLUS, 11 I NUS, GANGER ELLER DELAT MED"; 
80 INQ 
90 I FQ= PGOT0160 
100 I FQ=MGO T0270 
110 IFQ=GGOT0390 
120 I FQ=DGOT0500 
130 PR 
140 PR"VADDÄ??" 
150 GOT070 
160 RE~I +++++++++ ADDITION ++++++++++++ 
170 X=RND ( O, S) 
180 Y=R 0 (0 ,5 ) 
190 PR 
200 PRX j "+"jY j " : "j 
210 I NZ 
220 IFZ=X+YGOT0250 
230 PR"FEL I FÖRSÖK I GEN! " 
240 GOT0190 
250 PR"RÄTT I BRA !" 
260 GOT0170 
270 REI1 - --------- SUB T/lAK Tl O 
280 X=RND(O ,S ) 
290 Y=RND(O,S) 
300 IF X < YGOT0280 
31 0 PR 
320 PRX j " _" j Yj " : " j 
330 INZ 
340 IFZ=X- YGOT03 70 
350 PR"FEL! FÖRSÖK IGEN ! " 
360 GOT0310 
370 PR"RÄTT! 8RA I " 

380 GOT0280 
390 REI-1 ************ 11UL TIPLIKATI ON *******1t** 
400 X=RND(O , S) 
410 Y=RND(O,S) 
420 PR 
430 PRX j " ... "jY j"="j 
440 I NZ 
450 IFZ=X*YGDT0480 
460 PR " FEL! FÖRSÖK I GEN !" 
470 GO T0420 
480 PR " RÄTT I BRA!" 
490 GOT0400 
500 REM 11111111111111 
510 Z=RND( 1, S) 
520 Y=RND( 1, S) 
530 PR 
540 PRZ*Y ; "/" ;Y;"=" ; 
550 INV 
560 IFV=ZGOT0590 
570 PR " FEL ! FÖRSÖK IGEN! " 
580 GOT0530 
590 PR"RÄ TT I BRA!" 
600 GOTO510 

DIVI SION 1111111111111 

Fig 2. Ett normalt program i 
begränsad basic. Programmet ryms 
i en 4 k version av Telmacen, 
men fyller upp den ganska väl. 
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Fig J. Utrymmet i lådan är ganska väl IiI/taget och räcker IiI/ även för 
framtida expansion. Fläkt och nätdel har här placerats till höger med 
utblåshål alldeles till vänster om korten. Grundkortet till Telmac 1800 
sitter underst och utbyggnadskortet med teckengenerator och 8 kbyte 
exlra miflf,e sitter öven·t. 

Fig 3. OSM-200 bestyckat till 8 kbyte . Plals finn s för ytterligare kretsar 
som utökar teckenkapaciteten tiU128. 

När man håller på och programmerar Telmac är det bra att veta 
hur mycket minnesutrymme man har kvar. Nedanstående maskin
språkrutin ger antalet fria byte efter varje LIST-kommando. Utrym
met ges i decimala byte. och siffran visas före programlistan. 

Programmet införlivas lämpligen med basic-tolken och beslår av 
två delar. Inne i tolken ändrar man till följande: 
Startadress 0734. data OA XX XX OB 2E 2023 23 
Därefter lägger man till 
Startadress XX XX data F8 23 A D F8 08 B8 Bd F8 25 A8 E8 O D 2 D 

F7 AA 28 OD BA 8A OS 

Adressen XX XX skall vara olika beroende på hur stort minne man 
förfogar över. Om man expanderat båda korten maximalt har man 12 
kbyte minne. och XX XX sätts då lika med O D 00. När man sedan 
lagrar och läser tolken gör man det på 14 (E) sidor för att få med även 
OD 00. Efter LIST svarar maskinen 8 kbyte eftersom den räknar 
bort tolken och det utrymme som inte används upp till adress 1000. 

Om man har endast 4 kbyte minne sätter man i stället XX XX till 
OB 00. Basic-programmen får man då börja efter rutinen . Den nya 
tolken tar då 12 (e) sidor i anspråk . 
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kan exekvera 14 kommandon, 
varav en del används i förkortad 
form. 

RUN anger på van ligt sätt 
programstart men noll ställer ej 
variablerna, vi lket annars van li
gen sker. Nollställning får göras 
i programmet , individuellt för 
varje variabel. 

LET används vid definition av 
variabler och kan , som hos de 
flesta Basic-tolkar, utelämna. 

LIST ger utli stning av pro
gram och är oväntat kraftfullt i 
den lill a tolken. Ett ensamt LIST 
ger en utskrift av hela program
met, LIST radnummer skriver 
ut en enstaka rad och LIST rad
nummer l , radnummer 2 skriver 
ut programmet mellan och in
klusive radnummer l och rad
nummer 2. 

NEW motsvarar vad som 
ibland kallas SCRATCH ALL 
eller CLEAR och innebär att 
samliga minnesceller ovanför 
basic-tolken noll ställs . Kom
mandot har ingen "säkring" in
byggd, så det gäller att inte vara 
för snabb på handen om man rå
kar skriva fel. 

REM fungerar helt konven
tionellt och ger en minnesan
teckning i programli stan som 
inte alls påverkar programmet. 

PR kan också skrivas PRINT 
och ger ut skrift på skärmen. 
Kommandot fungerar som i 
större basic med semikolon för 
kvarhållande av rad o s v. Print
satsen är den enda i tolken som 
kan innehålla strängvariabler , 
d v s text. 

IF THEN är vi llkorsfunktio
nen . Den kan undvara THEN 
och man skriver då i stället bara 
IF villkor GOT O eller IF villkor 
PR os v. 

IN kan skrivas INPUT och 
skiljer sig inte från vanlig Basic . 
INPUT variabelnamn stannar 
alltså programmet, visar ett frå
getecken och väntar på ett värde 
från tangentbordet. 

GOTO, GOSUB och RE
TURN ger de väntade funktio
nerna, d v s GOTO adress får 
programmet att hoppa till angi
ven adress, GOSUB adress får 
också programmet att hoppa till 
adressen och lagrar samtidigt 
uthoppsadressen för att kunna 
hoppa tillbaka vid RETURN, 
som här också kan skrivas RET. 

RND(tal l, tal 2) ger ett 
slumptal mellan tal I och tal 2. 
Andra basic-tolkar kan ha andra 
sätt att definera slumptalet, men 
oss förefaller det använda sättet 
att vara det bästa, och även 
vanligaste. 

END avslutar programmet. 
Det fjortonde kommandot 

heter USR och ger egentligen 
flera olika instruktioner. USR 
för över programmet till en sub
rutin i maskinspråknivå. Subru
tinen kan man skriva själv eller 
använda någon av de in byggda 
USR-funktionerna. Man ti llgår 
bl a motsvarigheterna till PEEK 
och POKE med funktio nerna 
USR(20, adress) och USR(24, 
adress, tal). Funktionerna läser 
aven godtycklig minnescell re
spektive ändrar en godtycklig 
minnescell till önskat värde. 

Dessa kommandon, plus de 
fyra räk nesätten +, -, * och / är 
vad man fått in i den lilla tolken . 
Kommandona fungerar bra och 
utan störande avvikelse från 
större tolkars dialekter. IF-sat
sen är kanske lite ovanlig i det 
att den kräver ett GOTO om 
man vill hoppa någonstans se
dan villkoret är uppfyllt. Ofta 
kan man helt enkelt skriva IF 
villkor THEN adress , här skriver 
man IF villkor THEN GOTO ad
ress . Då kan här THEN uteläm
nas och GOTO utbytas mot ex
empelvis PRINT, något som inte 
är möjligt i alla basic-varianter. 

De villkor som kan användas i 
IF-satsen är relationerna =, >, 
<, >=, <=, och <>. 

Begränsningar hos lilla tolken 

Totalt kan man använda 26 
variabler som betecknas med 
bok täverna i det engelska alfa
betet. Variabler typ A I , B2 o s v 
går ej att använda liksom ej hel
ler indexerade variabler typ 
A(l) eller B(2,3). Begränsningen 
i antalet variabler är ganska lätt 
att tå ut med , men de indexera
de variablerna saknar vi då de är 
mycket användbara både vid 
beräkning och sorteringsarbete. 

En annan funktion vi skulle 
vilja sett bland kommandona är 
FOR NEXT , d v s den funktion 
man bildar slingor, {oopar , med. 
Slingor kan helt visst bildas på 
andra sätt , men FOR NEXT är 
det bekvämaste sättet att göra 
det i basic . Begränsningen 
känns igen från andra versioner 
av tiny basic; den föreliggande 
versionen följer ganska väl vad 
som är vanligt. Den är utveck
lad ur en liten basic som publi
cerats i Dr Dobbs Journal , 
USA, för 8080 m fl. 

Den kanske största begräns
ningen i alla små basic-tolkar är 
att man enbart räknar med hel
talsaritmetik och har ett tal
område som är begränsat till 
+ 32767 och - 32 768. Det gör 
att några mera sofistikerade be
räkningar knappast är möjliga. 
Man anger i de papper som hör 

Forts på sid 46 





Från primitiv klangkropp till popålderseleklronik - del 1 g 
o Gitarrhalsen är en ytterligt 
kritisk del av instrumentet som få 
byggare har lust eller kunskaper 
till att själva försöka dimensionera. 
O Tyvärr är många missuppfattningar i 
omlopp om halsens utformning och 
konstruktion. Förståelsen av de laster och 
påkänningar som halsen utsätts för kräver 
insikter i hållfasthetslära. Man måste 
analysera de laster som blir aktuella. 
O Om detta jämte kompensationssträngar 
etc samt verkningsfulla åtgärder mot 
ogynnsamma böjningstendenser 
handlar det här avsnittet i serien. 
Av BO KLASSON 

•• Den som bygger en gitarr 
kanske inte gärna ägnar sig åt att 
själv konstruera halsen eller ens 
närmare analysera hur den är 
konstruerad . Man köper ett hel
eller halvfabrikat eller bygger 
efter anvisningar i någon bok. 

Det är väl i och för sig klokt, 
men halsens konstruktion borde 
nog diskuteras mera. Det före
kommer i seriösa skrifter , i an
nonser och på andra håll upp
fattningar, som endast kan upp
stå genom bristande insikter i 
elementär hållfasthetslära. 

RT är ingen tidskrift för me
kanik och hållfasthetsteori, men 
hur man än vänder och vrider på 
steken är Ijudalstring i slutändan 
en mekanisk händelse. Ljudan
läggningar är elektromekaniska 
system och de elektromekanis
ka dataomvandlingsorganen 
(elektromekaniska transducers, 
om man så vill) som skivspelar
pick uper och högtalarelement 
är i regel mycket dyrare och har 
fler felkällor och begränsningar 
än de renodlat elektroniska 
komponenterna. Går man sedan 
till chassier och fundament, t ex 
i en skivspelare, finner man 
omfattande mekaniska problem 
(vibrationer, resonanser, styv
het) . Vid utveckling av elektro
mekaniska instrumentservo
system räknar man faktiskt med 
att elektroniken svarar för 
mindre än 1/10 av den totala ut
vecklingskostnaden. 

Så nog finns det skäl att tala 
om mekanik och hållfasthetslära 
även i RT, även om vi nu be
gränsar oss till gitarrhalsen. 

Förenklat kan man säga, att 
en gitarrhals skall vara rak och 
styv. Vill man ha god sustain 
bör den även vara tung. Vill 
man vara riktigt petig kan man 
säga att den inte skall vara all-

deles rak (på greppbrädan) utan 
något konkav uppifrån sett , så 
att strängen kan svänga så fritt 
som möjligt. För att förenkla re
sonemanget i det följande säger 
vi emellertid att den skall vara 
rak. Det viktiga är nämligen att 
den behåller sin form och inte 
böjer eller vrider sig. Den måste 
vara böjstyv och vridstyv . 

Analysera lasten innan 
konstruktionen beräknas 

Vi börjar med böjstyvheten 
men följer den gamla goda re
geln att först specificera lasten . 

Strängarna utsätter halsen för 
en kompressionskraft, som vi 
tills vidare kan försumma, och 
ett böjande moment som vill 
böja halsen uppåt. Hur stort är 
detta böjande moment och hur 
varierar det längs halsen? 

Böjande moment definieras 
som de flesta vet som kraften 
multiplicerad med vinkelräta 
avståndet (verkningsradien) 
från kraften till den punkt där 
man vill veta momentet. Fig l a 
visar en balk, fast inspänd i en 
vägg, och belastad med den vin
kelräta kraften F längst ut. Mo
mentet i punkten A på balken 
MA) beräknas då Fx RA' o S v. I 
kraftens angreppspunkt är na
turligtvis momentet noll. Mo
mentkurvan . blir en rät linje (fig 
I b) och momentet ökar propor
tionellt med avståndet från 
kraften . 

När det gäller gitarrhalsen har 
vi att göra med ett helt annat 
belastningsfall. Strängarna går 
ju inte ut vinkelrät från halsen 
utan ligger i stort sett parallellt 
med den . Fig 2a visar lastfallet, 
och som vi ser får vi samma bö
jande moment utefter hela bal
kens längd, om kraften är pa
rallell med balken. Momentkur-
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Tabelll. 
K -modulerna för 

1= 2304mm' K= 4425 mm' 
I/ågra olika 
sektioner 

6: 12 1= 1707 mm' K=111mm' 

er 12 
1= 572 mm' K= 70 mm' 

@ 12 1= 297 mm' K= 74 mm' 
Endast ett fåtal 
a vsnitt återstår 
nu i RT:s serie 

ra um gitarren. I 
det sista avsnit-

12 
1= 1792 mm' K= 3450 mm' lel tänker förf 

herätta om ny-
heter, t ex nya 
fi)rstärkare, pe-
daler, gitarrer 

1=1886 mm' K= 3772 mm' 
och eventuellt 
annat av intres-
se. 

Företag eller 

Ht) 
privatpersoner 
som har något 

1=1395 mm' K= 2790 mm' intressant att vi-
sa är välkomna 
att kontakta 
RT. 

B A 

Rs 

Re 

Fig.1a F 
Fig I . a) Balk. fasl il/spälld i 1'11 räKK . belaIlad /lied 1'11 

I'il/kelrät kraft F läl/Kst III. b) .\lo/llel/lkllrvall . 

Me 

Fig. 1b F 



van framgår av fig 2 b. 
Men vilken verkningsradie 

skall man räkna med? Strängar
na ligger ju så nära halsen! 

Om balken är homogen eller 
snarare har samma elasticitets
modul (se nedan) över hela sitt 
tvärsnitt räknar man från tyngd
punktslinjen (streckprickad i fig 
2a). 

Då kan vi undanröja den 
första och vanligaste missupp
fattningen då det gäller gitarr
halsens böjpåkänning. Man har 
påstått att halsen skall först yvas 
mest på mitten för där böjs den 
mest. Fel! Böjpåkänningen föl
jer momentkurvan och den har 
inget maximum på mitten . Att 
man ofta får den största utböj
ningen på mitten i förhållande 
till strängarna betyder inte att 
böjningen lokalt är störst där. 

Fem olika sätt 
att motverka böjning 

Man kan tänka sig min~t fem 
sätt att motverka oönskad böj
ning av halsen (det blir ingen 
prisutdelning i aprilnumret för 
den som kan hitta fler!) . Sålun
da: 
l. Stämma ner strängarna då 
gitarren inte används. Därvid 
kommer man åt böjning p g a 
krypning i materialet under lång 
tid . Rekommenderas om in
strumentet inte skall användas 
inom den närmaste tiden, men 
jag tycker inte om det , dåjag vill 
ha mina instrument stämda och 
klara för användning. 
2. Ge halsen en lätt " motböj" 
vid tillverkningen, så att den blir 
rak när strängarna spänts. Den
na metod var flitigt i bruk förr 
när man använde tyngre stål
strängar. I och med att man 
övergick till lättare strängar på 
elgitarrer gav motböjen problem 
och därför används den numera 
sällan. 
3. Kompensera för det böjande 
momentet med ett moment åt 
andra hållet (dragstång) . 
4. Öka halsens böjstyvhet. 
5. Minska momentet från 
strängarna genom att reducera 
verkningsradien. 

De tre sistnämnda skall VI 

fördjupa oss något mer i. 

Dragstången -
en kompensationssträng 

Man må tycka vad man viH 
om humbucking-pick uper, jus
terbara stall och massiva gitarr
kroppar , men åtminstone den 
moderna elgitarren hade inte va
rit vad den i dag är, om inte nå
gon kommit på genidragat att 
applicera en motverkande, jus
terbar kompensationssträng i 

halsen. Den som uppfann denna 
dragstång, vilket skedde redan 
på 20-talet, (eng truss rod) hette 
Ted Mc Hugh och arbetade hos 
Gibson. Denna man borde hyl
las av aHa som låter handen 
flyga längs en lång slank gitarr
hals med metallsträngar. 

Dragstången placeras under 
neutrallinjen eller tyngdpunkts
linjen (fig 3) och dess spänning 
justeras oftast med en mutter i 
gitarrens huvud. Strängarna ger 
ett böjande moment på halsen 
enligt 
Ms=Fs XRs 
Dragstången ger ett moment 
motsatsriktning enligt 
Mo=FoxRo 
Sätter man Ms= Mo får man 
moment jämvikt, d v s man neu
traliserar det böjande momentet 
från strängarna. För att detta 
skall fungera längs hela halsen 
måste dragstången vara rak och 
kvoten Ro/Rs konstant längs 
hela halsen . Det är således fel 
att, som vissa rekommenderar, 
lägga dragstången djupare på 
halsens mitt! Halsar som är 
byggda på detta felaktiga sätt 
uppvisar mycket riktigt typiska 
tendenser till att böja sig nära 
infästningen i kroppen samt att 
ge durr och kräva slipning vid 
området kring femte bandet när 
man spänner stången. Tyvärr 
gäller detta en av de i övrigt för
nämsta elgitarrer som någonsin 
byggts . 

A v två skäl skall dragstången 
ligga så djupt som möjligt. Som 
framgår av ekvationerna ovan 
måste man för att få upp mo
mentet ha större spänning i den 
ju mindre verkningsradien Ro 
är. Om vi antar, att strängspän
ningen är 1000 N (ca 100 kp) , Rs 
är 12 mm och Ro 6 mm , måste 
vi , för att få moment jämvikt, 
spänna dragstången till 2000 N . 
Om Ro är endast 3 mm , måste 
dragstången spännas till 4000 
N , och det är då risk för att den 
går av med dyrbar reparation 
som följd. Det är emellertid inte 
nog med att spänningen i drag
stången blir hög. Halsen kom
primeras i längs I ed med en kraft 
som motsvarar summan av 
strängspänningen och drag
stångens spänning. En trähals 
tycker inte om sådant under 
längre tid utan protesterar, om 
det blir för mycket, med de mest 
oväntade deformationer. 

Jag har sett många gitarrhal
sar som förstörts eller inte kun
nat justeras därför att drag
stången inte legat tillräckligt 
djupt och således Ro varit för 
litet! 
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Re Ro 

Fig. 20 

Fig 2. a) Strängarnas belastning på halsen. b) Moment
kurvan. 

Mc 
Mo 

Fig. 2b 
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Fig. 30 

Fig 3. Dragstångens läge i gitarrhalsen. 
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Fig. 3b 
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Fig.L.o 

Fig 4. Halsen komprimeras på ovansidan 
och töjs på undersidan. 

• • • • 

., 
Fig. 4b 

RADIO & TELEVISION - NR 3 - 1979 39 



SVERIGES RADIOS 
•• 

MONITORHOGTALARE HAR 
o o o •• 

FAn TYA BRODER. 

VÄNSTER LILLEBROR. 
382 mm hög. Maxeffekt SO W 
60-20.000 Hz. 

NS-IO M ärtvåsmåbrödertill 
NS-lOOO M, monitorhög-

talaren som Sveriges Radio efter hårda test köpt 
över 600 st av. Finlands Radio använder den också. 

Både NS-lO M och NS-lOOO M kommer från Yamaha, 
världens ledande tillverkare av musikinstrument. 

Båda är de byggda för att på ett så riktigt sätt som 
möjligt ta fram all den musik som finns på dina 
skivor och band. 

Det märkliga med NS-lO M är att de har så fina 
ljudegenskaper samtidigt som de är så små och lätt
placerade. Men så är de också tillverkade med 
kvalitet och precision - från ytterfaneret i svartbetsad 

HÖGER LILLEBROR. 
382 mm hög. Maxeffekt SO W 
60-20.000 Hz. 

björk till konerna i högtalarelementen. 
Dessutom är de två små mini-monitorerna faktiskt 

ett vänster-höger par. Oftast får du gå betydligt 
högre i pris för att få matchade högtalare. (Om du alls 
kan hitta några utöver NS-lOOO M.) 

Yamaha NS-lO M kostar bara 2 x 700:- ca. Skynda 
dig in till närmaste Yamaha-handlare och lyssna på 
NS-lO M. De små högtalarna med det stora ljudet. 

Yamaha Svenska AB, Box 4052, 40040 Göteborg, tel 031-42 03 SS, 42 72 35. 
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CES, USA: "Kreativaudio" 

Sjudande aktiviteter 

R
a alla audiosektorer: 
irekt vs digilaltl979 

o Vinterns CES i Las Vegas visade på vilken 
expansiv marknad den tunga audion fortfaran
de kan räkna med. Många nyheter sågs 
- men främst lockade kassetteknik, ny tape, 
en stark breddning av bilstereobeståndet, och 
givetvis, digitalinspelningsteknologin. 
O Programvaran stod annars i centrum. Ett 
enda bolag släppte 18 nya direktgraverade 
titlar . . ! och nu kommer de stora bolagen med 
i leken, vilket kanske inte är odelat positivt. 
O Musikkoncernerna börjar nu intensivstude
ra digital processen. Den tycks ha några brister 
kvar, finner åtminstone Polygram. 

•• (RT:s korr) Vinterns CES -
Consumer Electronies Show, 
branschens stora mönstring - i 
Las Vegas blev en dynamisk 
tillställning på alla fronter , 
präglad av både tillförsikt och 
optimism om möjligheterna un
der 1979 i USA ; högkonjunktu
ren där ser ut att håll a lite längre 
än vad ekonomerna trott. En 
kort sammanfattning skulle se ut 
så här: 
• Bilstereon går framåt ytterli 
gare, " highway hi fi", som det 
snarare är fråga om, har nu av
satt ännu flera , stort utbyggda 
apparat program med ännu stör
re resurser. 
• Mini-audion lockar stort. 
Programmen från Sony, Teeh
nies och Mitsubishi-Diatone m fl 
är en succe. 
• Tillbehörsintresset skjuter 
fart ännu mera och flera nya 
program debuterar med skydd, 
rengöring och avspelni ng/sig
nalbehandling. 
• En rad nya kassettdäck , 
skivspelare och förstärkare 
finns i beredskap med intres
santa debuter från flera fabrikat. 
• Audiofil-skivorna: " Vi har 
bara skrapat på ytan ännu", sä
ger ledande branschfolk . Di
rektgraveringarna och digital
skivorna säljer lysande , pro
jekten hopas och alla slags 
" kreativ audio" är inne mer än 
någonsin! 
• Tapen , magnetbanden , för
bättras ännu mera och attrahe
rar stort i alla läger. Nu har me
tall banden och bättre videotape 
också kommit. Det finns nu 
t o m en bilstereomodell för 
metalltape ! 
• Digitalsidan: Kanske intres-

santast och mest framåtblickan
de. Här visade det sig, att de 
stora koncernerna redan inlett 
si na satsningarna och studier, 
som kan avsätta resultat tämli
gen snart. Men hindren är ändå 
många . 

Börjar vi med den tunga och 
framåtvisande digitalsektorn, 
ser en kort rapport ut så här. 

Alla har köpt digitalmaskiner 
Nästan all a de stora gram

mofonkoncernerna har studerat 
digitalproduktion , men vare sig 
t ex DG i Europa eller eDS i 
USA anser sig vilja släppa ut 
något ännu . Det största hindret 
är faktiskt bri sten på mångka
nalig redigeringsmateriel. Att 
ingen digital standard de jure 
etablerats hittill s är också be
tänkligt. En de fa cto-standard 
finns med t ex samplingsfre
kvensen 44,056 kHz mot de ca 
22 kHz som hem-digitalspelarna 
håller. Polygram i Hannover har 
köpt den första Sony PCM-/600-
enheten för 16 bitars digital pro
cessing, men Peter Burkowitz, 
välkänd för bl a de svenska 
AES-medlemmarna efter sitt be
sök här hösten 1976, understry
ker att inga stora växlar bör dras 
på detta . Peter B. är tekni sk 
chef för Polygrams hela studio
verksamhet världen över. 

Han har bl a gjort ett test , där 
Los Angeles Philharmonie spe
lade in analogt jämsides med 
bandning på Sony U-ma tic och 
en pcm-maskin. Skivan kommer 
att finnas - det var Beethovens 
Eroica med Guilini för OG . Men 
vi får troligen bara höra analog
versionen. Man är, enligt Peter 
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Bomön ~Q» lJUra·Spe~ Super~e'ver 
AM/FM Pushbutton S-track In-Dash 
Stereo Tape Player with 
Audio Graphic Equalizer 

Fig J. Bilstereoapparaturen tar för varje ar ett steg uppat i 
påkostad teknik och variationsrikedom. Här är ett exempel på 
USA-märket Boman - Framtidens Stjärna. Ja , Boman Indu
stries ligger faktiskt i Downey, Californien. Gold Label-serien är 
digital, super och ultra på alla sätt . .. Astrosonix lite enklare i 
utförandet. Här syns Bomans Mach 80 Superceiver för am/fm 

_ med digitalsyntes, den "super-grafiska" ekvalisatorn EQA-60 
med diodmarkeringar och en indikator som betyder "A ll Systems 

• Go". Det räcker. konstiKt "OK. med vanliKt körkort! 

Fig 4. Metall-tapen 
är här! skreks det ut 
från montrarna på 
CES och flera tiotal 
kassettspelarmodeller 
debuterade, alla 
metallband-kapabla . 
Här ett bevis för att 
t ex Fuji, Japan, tar upp 
konkurrensen med 
USA -teknologin. 

FiK l . Att också 
S/nagrejor inom 
ljudtekniken ut
vecklas -?- vittnar 
den här pick up
adaptern om. Den 
är inte direkt ny 
utan har funnits i 
Japan något år. 
Heter Orsonic 
Head Shell AV-I, 
är resonansfattig i 
välseparerande 
och mycket lätt 
med sina rörele
ment. Pris i Japan 
ca 70 kr, två utfö
randen. 
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Fig 3. Lite tyngre donilIgar: SOIlYS 
24-kallaliga digitalbandspelare 
av pulskodmodulatiollstyp 
PCM 3224. 

Fig 8. PCM-I heter Sonys digi
talen het för hembruk , här avbil
dad framför ett Betamax-utföran
de som görs för USA. Man spelar 
alltså in audiosignaler på video
tapen man tillgår i sin tv-spelare 
- VHS går också bra - och re
sultatet är i termer av s/n etc 
nästan lika bra som det man får 
med proffsutrustningarna. 

Fig 10. Technics hade redan för 
två år sedan klart märkets mini
utförande, som man först kallade 
"A4-anpassad", då den här 
2 x40 W-kompakten inte blev 
större än en vanlig bok . . . Upp
ifrån och ned sesfm-delen,Jör
steget och effektdelen - det som 
ser ut som en radioskala är ut
eJfektmetrar. Prov har kommit till 
Sverige på nyheten. Ä ven Tech
nics har pcm-bandspelare men 
verkar avvakta något med full 
satsning ännu medan man ut
vecklar sina nya analoga appa
rater och den nya mättekniken 
3D-analys. 

Fig 5. Exteriören av Sonys PCM
/600, industrins enda egentliga i 
bruk tagna processorenhet för 
proffsinspelning. Varje kanal ar
betar med J3 eller 16 bitars in
formation . Då 16 bitar används 
har man s/n-värdet 97,8 dB, teo
retiskt åtminstone. Med J3 bit 
vägd kvantisering nås 85,5 dB. 
Ingen vtr-modifiering behövs ut
an anslutning sker för synkron 
drift över godtycklig maskin men 
U-Matic är ju videospelaren att 
använda iförsta hand. Elektro
nisk redigering går nu att utföra 
med tillsatsen BVE-500 mfl. 
Sampling sker på 44,056 kHz, 
överföring sker med 3,5795 bits/s, 
kodning ca 6 ord /tvh. 

Fig 6. Sonys DRX-1000 är 
en digital efterklangsenhet 
som kommer i år på marknaden. 

Fig 7. DMX-800 kallar Sony 
sin nya digitala mixer 
med indikatorn graderad 
till 20 dB över O 
för två kanaler. 

Fig 9. Mini-hijj lanseras IIU av nästan alla Japan-firmorna. Här 
är en av Sonys nyheter, GG-20 F, där F står för Falcon i USA. 
En annan mini-nyhet heter Precis-serien. Sony har låtit en ny 
apparatgeneration debutera med bia en nygammal kylteknik för 
effektkretsarna, Heat Pipe, och likaså har man pulslåsta nätdelar 
i s k PLPS-teknik. Den mycket lilla Precis-serien har en förstärka
re som ger 2 x 50 W, TA P-7F. 
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B, storbelåten med faktorer som 
det försumbara bruset , den 
överlägset goda amplitudstabi
liteten, friheten från distorsion 
och den obesvärade lätthet med 
vilken man kan göra kopior i 
många generationer. Men att 
inte kunna redigera tapen är ett 
för allvarligt hinder för att bort
ses från. Och, dessutom: 

- Det finns tyvärr också någ
ra tråkiga bieffekter som måste 
studeras mera. Det rör sig om 
fysiologiska , eller i alla fall 
uppfattbara, egenheter i ljudet 
som undandrar sig stringenta 
språkliga definitioner, säger 
han. De här ofullkomligheterna 
finns inte i vanlig bandning. De 
måste bort , heter det. - Burko
witz är inte ensam om att be
römma digitalljudet men likväl 
värdera det med kritiskt öra -
man kan faktiskt märka ett 
ibland "kallt" ljud i upptagning
arna och möjligen även effekter 
av att mikrofonerna alltjämt är 
de gängse , d v s man saftar på till 
klippning och mättnad i deras 
förstärkarkretsar och märker 
inte alltid detta, eftersom man 
stirrar sig blind på själva digital
processens inneboende kapaci
tet. 

- Polygram tror ju ändå · att 
digitaltekniken blir framtidens 
standard för alla transmissions
ändamål och experimenten skall 
fortsätta , heter det. 

Nu kommer materielen ... 
Redigeringsutrustningar sägs 

nu vara i antågande från 3M och 
Son. Prototyper visades vid 
AES i höstas i New York . Sony 
kommer med materiel för både 8 
och 24 kanaler plus ett digitalt 
fungerande eko. En likaså digi
tal mixer, en 2-kanalig d/d-a 
omvandlare och flera bandma
skiner är i vardande med kapa
citet upp till 48 kanaler. 3M har 
ju redan leasat ut sina första di
gitalbandspelare till tre studios , 
och nu kommer firmans digital
mixer. De studios som tänker 
digitalinspela i USA är A & M, 
Warners och Sound 80. 

Skivindustrin förnyar sig? 
Den stora aff"årstidningen 

Wall Street Journal har upp
märksammat att skivindustrin 
står inför en historisk vänd
punkt , och mycken uppmärk
samhet har det tilldragit sig att 
t ex Soundstream har gjort den 
första amerikanska mång kanal
produktionen digitalt med Orin
da Records och dr Thomas 
Stockham; musik av Bee Gees 
med London Symphony! 
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När du koper Sveriges bästa 
rullband får du en 7" metallspole, 

yard 40:- utan extra kostnad. 
Den stora ljudfacktidningen 

"HiFi & Musik" genomförde i 
sitt novembernummer -77 en 
omfattande test av markna
dens ledande rullband . Så här 
skrev man : 

"MaxelI UD-XL är enligt 
vår bedömning det bästa rull
band vi provat i denna omgång. 
Det har låg distorsion , låg 
intermodulation , lågt brus och -
går att spela in kraftigt på" . 

Tidningen fortsätter : 
"Ser man på det totala re

sultatet så framstår MaxelI UD
XL som det bästa bandet" . 

Klarspråk från en erfaren 
och kritisk testgrupp. Därför 
bör du heller inte nöja dig med 
något annat band än MaxelI. 

Just nu är det dessutom 
extra förmånligt att köpa 
MaxelI . Köper du tre 7" Maxeil 
band , antingen UD eller UD-

maxelt 

XL, får du inte bara hög
klassiga inspelningsband. Du 
får också en stabil 7" metall
spole värd ca 40:- "på köpet". 

Erbjudandet gäller hela 
februari och mars eller så länge 
lagret räcker. 

För att vara på den säkra 
sidan bör du skynda dig efter
som lagret är begränsat. 

Rydin Elektroakustik AB, Spångavägen 399-401 , 16355 Spånga , Tel. 08/7600320. 
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o M an kan i olika 
sammanhang vilja 
lagra två olika signaler 
synkront på kassett
band. För att inte få 
överhörning mellan 
kanalerna kan man 
då använda en 
specialspelare med 
separat signalspår 
för sådana applika
tioner. 

o Vi har provat 
Philips N 2229 i 
RT:s ljudfilmsystem, 
men det finns flera 
användningsområden. 

•• Philips lilla kassettspelare N 
2229 bör klassas in bland små bärba
ra spelare som ej gör anspråk på hög 
ljudkvalitet. Vi har intresserat oss 
för den främst därför att den erbju
der ett extra synksignal spår som lig
ger väl avskilt från ljud spåret på 
kassetten. Det är av värde om man 
vill lagra en styrsignal som inte stör 
återgivningen. 

Ett vanligt stereofoniskt kassett
däck har normalt en kanalseparation 
vid 1000 Hz som uppgår till mellan 
30 och 40 dB . Det är tillräckligt för 
musikåtergivning i stereo men inte 
för sådana ändamål där man har helt 
olika signaler på de båda kanalerna . 

[ RT:s ljudfilmsystem från 1977 nr 

II skall man använda den ena band
kanalen för ljud och den andra för 
synkroniseringspulser. En vanlig 
kassettspelare ger då ofta en besvä
rande överhörning till ljudet. Dess
utom kan ljudet läcka in så mycket i 
synkkanalen att synkroniseringen 
störs. 

Separat synksignalspår 
ger ohörbar störning 
Med ett separat synkspår som hos N 
2229 mäter vi en överhörnings
dämpning på ca 60 dB, och det till
fredsställer mera rimliga anspråk . 
Anledningen till den bättre siffran är 
att N 2229 är en monospelare med 
synkspåret på den plats där kasset
tens andra riktning normalt spelas 
in. Man kan alltså endast använda 
ena sidan på kassetten om man an
vänder synkspåret. 

En annan anledning till den stora 
överhörningsdämpningen kan vara 
att spelaren inte innehåller någon 
elektronik för synkkanalen , utan all 

signalbehandling måste ske utanför 
lådan . 

Philips N 2229 
Bärbar monospelare 
med svnksignalspår 

Det som ges till användaren är ett 
uttag som leder direkt till synkspå
rets lindning i det kombinerade in
och avspelningshuvudet. Vid in
spelningen måste man då se till att 
man ger huvudet en avpassad signal. 
För inspelning av synk pulser be
höver man i regel inte fasta något 
avseende vid kurvformen , och man 
kan därför spela in signalen direkt 
utan förmagnetisering. Med [000 
Hz 4-kantvåg är en lämplig nivå ca 
300 300 mV effektivvärde . Den in
spelade signalen blir då kraftigt 
mättad. 

För användning i vårt ljudfilm
system är det tillräckligt med att ta 
ut signalen från tonskurgeneratorn 
över ett avpassat motstånd och en 
kondensator. Vi har använt 8,2 
kohm med gott resultat. Om man vill 

Tillverkardata 
Frekvensomfång 60-10000 Hz med 

järnkassett 
60-12000 Hz med 
kromkassett 

Signallbrusförhållande ,,;; 53 dB 
Bandhastighet 4,76 cm/s ± 2 % 
Svaj ,,;; 0,35 % 
Uteffekt 1,5 W i 4 ohm 
Effektförbrukning (nät) 8 W 
Pris 750 kr 

Mätresultat och testdata 
Mätobjekt: Kassettspelare, mona 
Typbeteckning: N 2229 
Fabrikat: Philips 
Tillverkare: Philips, Holland 
Utförande: Nät- och batteridrift. S-märkt 
Tillverkningsnr: 110 0264 
Apparaten har beståtts av: 
Importören, Svenska Philips AB 
Mätningarna utförda: December, 1978 
Provningsperiod: December 1978-
Januari 1979 
Samtliga mätningar utförda av: RT-Iab 

Vid mätningarna använd utrustning 
har bl a omfattat: 
Spektrumanalysator: Hewlett Packard 
3580 A 
Sinusoscillator: Radford LDO 3 
Fasmeter: Bruel & Kjaer 2971 
Rms-voltmeter: Radford ANM 2 
Frekvensräknare: Philips PM 6624 
Oscilloskop: Tektronix 7613 
X-V-skrivare: Houston 2000 

Utspänningar 
Utspänningar vid 250 nWb/m och max 
regel , 315 Hz. 

Linje (DIN 5-polig) 760 mV 
Högtalare (DIN) 1,21 V= 

360 mW i 4 ohm vid 3 % klirr 

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

Järnoxid 
(Philips Super Ferro) 
(Philips Super Ferro I) 
(MaxelI UDXL-I) 

Kromekvivalent (Scotch 
Master II) 
Krom (Agfa Superchrom) 

+3,9 dB 
+5,2 dB 
+ 4,5 dB 

-3,1 dB 
-1,4 dB 

Maximalnivå för avspelningsförstärkaren vid 
315 Hz rel 250 nWb/m, tredjetondistorsion 

Nivå + 1 0,4 dB 

Brusnivåer 
Brusnivåer mätta över band. Inspelningskon
troller på min. Nivå under 250 nWb/m mätt en
ligt IEC-kurva A. 

Järnoxid (Super Ferro) 
(Super Ferro I) 
(UDXL-I) 

Kromekvivalent (Master II) 
Krom (Agfa Superchrom) 

-57,6 dB 
-57,6 dB 
-57,6 dB 

59,6 dB 
-57,6 dB 

Brusnivåer för avspelningsförstärkaren utan 
band. Nivå under 250 nWb/m mätt enligt IEC
kurva A. 

Järnläge 
Kromläge 

-62,6 dB 
-60,5 dB 

Inverkan av inspelningsförstärkarens brus. 
Brusnivå under 250 nWb/m med järnband (Su
per Ferro). Inspelningskontrollen ställd för 1 
mV känslighet. Ingången ansluten till 680 ohm. 

Brusnivå 57,6 dB 
Brusnivån försämras alltså O dB när inspel
ningsförstärkaren aktiveras som ovan. 
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använda synkspåret t ex för diabild
projektor får man skaffa en lämplig 
tongenerator och avpassa dess sig
nal till passande värden . Alltför hög 
inspelningsnivå ger minskande ut
signal från bandet på grund av mätt
ning. För diabildstyrning finns en 
färdig tillsats att köpa från Philips 
med typbeteckningen N 640/. 

Vid avspelning ansluter man i 
stället huvudet till exempelvis en 
operationsförstärkare med tillräck
lig förstärkning eller, för en proviso
risk uppkoppling, till en förstärkare 
med mikrofonkänslighet. Utsigna
len från bandet blir ca 0,7 mV effek
tivvärde. Systemet fungerar utmärkt 
vid provfilmning och någon hörbar 
överhörning har inte märkts . 

Låg ljudkvalitet 
mätt med hi fl-mått 

Man vill dock inte bara spela in 

Överhörning 

synkpulser på bandet , utan även 
ljud. Här får man vara beredd att 
offra en del i kvalitet jämfört med ett 
stereo-kassettdäck. Inte helt ovän
tat, eftersom priset är väsentligt läg
re än ett vanligt, batteridrivet så
dant. På alla punkter kan man rikta 
anmärkningar mot ljudet: 

För talupptagningar ställer man 
kanske ofta inte så stora krav och 
man kan då leva med begränsning
arna. De provinspelningar vi har 
gjort visar dock att man uppnår en 
betydande förbättring om man an
vänder en yttre mikrofon och inte 
den inbyggda . Man kan dessutom 
placera en lös mikrofon betydligt 
bättre än hela spelaren . 

Mätvärdena är upptagna på spela
ren utan mikrofonen inkopplad , och 
visar som sagt inte särskilt impone
rande egenskaper. Med goda band 
kan man nå en rätt bra dynamik , 

Nivå på överhörd signal från synkkanalen som inspelats till 
mättnad vid 1 000 Hl -60 dB 

Raderförmåga 
En sinussignal med frekvensen 100 Hz har spelats in vid nivån O 
dB och därefter raderats. Restspänningen anges under 250 
nWb/m vid 315 Hz. 

Kromband (Agfa Superchrom) 
Järnoxid (Super Ferro) 

Dynamik 
Avstånd mellan maximal nivå och brusnivå. 

- .56 dB 
-59 dB 

Järnoxid (Super Ferro) 61,5 dB 
(Super Ferro I) 62,8 dB 
(UDXL-I) 62,1 dB 

Kromekvivalent (Master II) 56,5 dB 
Krom (Agfa Superchrom) 56,2 dB 

förutsatt att man spelar in med vo
lymkontrollen manuellt inställd. 
Med automatiken utnyttjar man inte 
superbandens bättre nivåkapacitet. 
Att använda kromband ger ingen 
avgörande vinst i ljudet. Brusnivån 
sjunker visserligen, men förvräng
ningen ökar så snabbt att den äter 
upp dynamikvinsten . Trots fre
kvenskurvornas utseende ger dock 
kromband en bättre diskantåtergiv
ning, främst beroende på att dis
kanten överst yrs ganska lätt på ett 
järnband, medan krombanden är 
mera tåliga. 

BandaIternativ 
för ljudfilm 

Ljudkvaliteten är alltså inget att 
skryta med, men N 2229 är ändå en 
intressant apparat tack vare sitt 
synkspår. Alternativen i ljudfilm
sammanhang är, för en amatör, två. 

Antingen använder han K odaks 
Ektasoundsystem, som faktiskt ofta 
ger ännu sämre ljud men är lättare 
att handskas med än kombinationen 
film-kassett. Eller också använder 
man en mera högklassig kassett
spelare med två kanaler. Man få då 
ett bättre ljud men problem med 
synkstörningar i ljudet. 

Om man har låst sig till Ekta
soundsystemet är det inte troligt att 
man kompletterar utrustningen med 
synkapparatur för kassett, men om 
man har valt det senare alternativet 
är man mera fri att kombinera olika 
delar. Och Philips-spelaren N 2229 
kan vara en del i ett sådant system, 
låt vara att man kanske vill ha till
gång till andra spelare dessutom. • 

BH 

Automatisk förstärkningsreglering 
Regleringens funktion . I bilden visas ett språng på +10 dB över 
O dB med automatiken inkopplad. Signalfrekvens 315 Hl. 

Svajning 
Avspelning av mätband 3150 Hz 

Vägt 
Linjärt 

In- och avspelning av 3150 Hl. 
Vägt 
Linjärt 

Bandhastigheter 
Snabbspolning av C 60-kassett tar 
Avspelning av kalibrerad signalfrekvens 
3150 Hz ger frekvensen 

Frekvensging 

0,28 % 
0,19% 

0,35 % 
0,47 % 

64 s 

3320 Hz 

~ I ; I il f r- ~i 
- 10 H+f+t--Hf--4,'!,/rl+H+t--H -l---J--rHH-l---+-t HI~Ir-+-I--H...j 

1Y ~ I i l \ 

- 20 1+tttt--t--tt'-+...j++-Htt-++-+-t- t l! 
i I I Ii 

-305~~1~0-L~20~~50~1~0~0~2~00~~S~0~0 ~lk~~2~k-L~S~k~1~0~k~2~0~k~S~OkHz 

Frekvensgång vid in- och avspelning upp
tagen vid -26 dB relativt 250 nWb/m. 
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till den utbyggda Telmacen att 
den skall vara användbar tör 
"mindre spel och enklare pro
gram" . Det låter ganska in
skränkt, men faktum är att det 
ryms en hel del inom de ramar
na. 

Typiskt program för liten basic 
Vi visar ett exempel på ett 

program som är ganska typiskt 
för vad som kan åstadkommas. 
Det är gjort för ett barn på fem 
och ett halvt år, och hon ägnar 
sig med förtjusning åt additions
delen av programmet för närva
rande . Här är datorn verkligen 
en stimulerande inlärningshjälp ! 

Programmet tarvar knappast 
några vidlyftiga kommentarer. I 
rad 80 väntar vi på ett "bok
stavsvärde" och inte en siffra. 
Trots att datorn inte alls kan 
hantera strängar, d v s blandade 
bokstäver i rader, kan man som 
svar på en INPUT-sats ge en 
bokstav, förslagsvis i program
met första bokstaven i varje al
ternativ . Om man svarar med 
hela ordet får programmet 
hicka, men kommer rätt så små
ningom också. Observera, att vi 
inte har något END eftersom 
hela programmet bildar en slu
ten slinga! 

För en avancerad program
merare är kanske en liten basic 
som denna mest intressant som 
en grund att bygga på. Man byg
ger då ut tolken eller program-_ 

Mikrodatorn 
formar orgelklang 
i kYrka 

Fig I . Organisten Hermann Harras
sowitz, med den ståtliga titeln Kir
chenmusikdirektor, framför trakturen 
till orgeln i St Lorenz-kyrkan i N urn
berg. Överst t v syns den knappförsed
da regillgepulten till det mikrodator
styrda spelverket som medger inillg
ring av upp till 40 registerkombina
tioner i orgeln före eller under ett 
framförande. 

Forts från sid 36 

met med maskinspråkrutiner 
och kan på så sätt få både fly
tande decimalkomma och andra 
nyttigheter. Tack vare basic i 
botten går det i alla fall lättare 
att skriva programmen än om 
man skulle gjort det helt i ma
skinkod. 

Ä ven om man byggt ut Tel
mac till basic-nivå går det na
turligtvis att använda den för 
maskinspråkprogram. Proces
sorn CDP 1802 är mycket in
tressant i det sammanhanget 
tack vare att den har inte mindre 
än 91 instruktioner. Med dem 
har man stor frihet att göra tid
och minneseffektiva program. 

Eftersom Telmac har en hög
talarutgång som .går att styra 
programmässigt är det t ex 
också lätt att göra musikpro
gram, vilket torde intressera 
många. 

Olika tangentbord 
erbjuds byggaren 

Det enkla tangentbordet hade 
vi synpunkter på redan förra 
gången när vi skrev om Telmac. 
Det består av ett antal ledare på 
ett kretskort som förbinds på 
utmärkta ställen, och man får då 
rätt tecken till datorns tecken
mottagare . Det hela är möjligen 
tänkt så , att fingrets lednings
förmåga skall räcka som förbin
delse, men i verkligheten ford
ras betydligt bättre ledare. Vi 
brukar linda aluminiumfolie runt 

• En ovanlig uppgift har 
mikroprocessorn fått då den, 
som i Nörnbergs 600-åriga St 
Lorenz-kyrka, infogats i ka
tedralorgeln för att hjälpa 
organisten med registrering
arna. 

•• Mycket vet vi att mikrodatorn 
kan användas till, men få kunde väl 
ana att det här elektronikepokens 
underbarn också skulle dra in i en 
medeltida domkyrka! Det har dock 
hänt nu , och världens första mikro
datorstyrda katedralorgel är ett 
faktum . .. 

Ett av Europas mest kända äldre 
byggnadsverk är den 600 år gamla St 
Lorenz-kyrkan i Niirnberg. Helge
domens konstnärliga utsmyckning 
är berömd , främst märks Veit Stass 
berömda Änglarnas tillbedjan . Men 
också klangen från kyrkans stora 
Haupt & Laurenzi-orgel lockar årli
gen stora skaror besökare . Detta 
stora instrument har nu datoriserats, 
i det att en mikrodatorinstallation 
placerats ihop med trakturen , d v s 
spelverket framför organisten . 

Denna "registronik" , som det 
hela kallas , tog ,ett års arbete för två 
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pekfingret och få det hela att 
fungera hjälpligt. Man kan 
också använda ledande skum
plast av det slag som cmos-kret
sar förvaras i. Tyvärr drabbas 
man ofta av kontaktstuds och 
otrevligheter, vilket gör det 
mycket mödosamt att program
mera och köra programmen. 

Om man vill kunna använda 
Telmac problemfritt bör man 
nog satsa på ett mera utvecklat 
tangentbord. BHIAB, som säljer 
Telmac-delarna, tillhandahåller 
ett prisbilligt 64 tangents bord 
med lösa tangenter som gruppe
ras på önskat sätt i en metall
ram. Tangenterna ger samma 
delning som en skrivmaskin 
med de har en kortare och 
stummare slaglängd . En ordent
lig tryckpunkt gör det dock lätt 
och behagligt att skriva på tang
enterna, som kostar ca 370 kr 
för en komplett sats . Ä ven dyra-

Telmae 1800 

re varianter erbjuds , med helt 
standardiserat tangentbord, som 
skall kosta ca 500 kr. 

Det billigare bordet har en 
nackdel i form av att tangenter
na ligger i rader rätt under var
andra i motsats till en skrivma
skin, där bokstavsraderna är 
förskjutna mot varandra. Med 
det dyrare tangentbordet får 
man den delningen plus en läng
re slaglängd på tangenterna. 

När detta skrivs har ca 450 
Telmac 1800 sålts i Sverige. Det 
måste sägas vara en hög siffra 
som kanske visar att det är fler 
än vi som anser Telmacen in
tressant och användbar. 

Vad gäller framtiden för Tel
mac 1800 har man talat om såväl 
fargtecken-generator som . en 
stor basic på 8-16 kbyte och 
flexskivminne. Men framtiden 
är inte här ännu . Tills vidare kör 
vi magerbasic med Te\mac. BH 

är ett expanderande system och säljs av BHIAB Electronics, Box 
216, 76100 Norrtälje, tel 0176/18425. Här visar VI priser på de 
utbyggnadsvarianter som nämns i texten: 
Telmac 1800 med 2 kbyte läs- och skrivminne 
Kassett med Chip-8 och program 

1425:-
145:-
208:-

1395:-
942:-
369:-

2 kbyte extra läs- och skrivminne till Telmac 1800 
OSM-200 teckengenerator och tiny basic 
8 kbyte extra läs- och skrivminne till OSM-200 
Tangentbord med tryckströmbrytare , 64 tangenter 
PultIåda som rymmer expanderad Telmac plus 
kommande expansion 299:-

103:-Fläkt att användas vid inbyggnad 
Alla priser inkluderar moms. 

specialister vid Siemens Erlangen
fabrik att projektera och få på plats, 
Datorn är funktionsrnåttskräddad 
för orgelns 138 klingande register. 

Nyheten medger att organisten 
kan röra sig med upp till 40 förut
bestämda registerkombinationer 
som han lagrar i datorminnet. I 
praktiken innebär detta att man gör 
en analys av verket som skall uppfö
ras och därvid programmerar in de 
specifika klangfärgerna och manu
alernas kombinationsmöjligheter. 
Hela konsertprogram eller guds
tjänster kan på så vis förprogram
meras av organisten , 

Musikens gestaltning gynnas 
Vad är nu ' detta'? kan man höra 

chockerade röster undra. Skall kyr
komusiken automatiseras? Nej . 
Men som känt innebär spel på en 
stor kyrkorgel ett särdeles invecklat 
arbete med händer och fötter utan 
att registrering eller stäm spel behö
ver vara speciellt komplicerade. 
Med den här möjligheten att förpro
grammera vissa passager i stämmor 
och ställverk etc befrias utövaren 
från en mängd grepp och inställ
ningar över sina många tabulatorer 
så att han - eller hon - kan koncen
trera sig på det " egentliga" spelet, 
den konstnärliga och akustiska ver-

kan, helheten i framförandet , mera 
än ett intensivt jobbande med ma
nuella grepp hit och dit. Man är inte 
heller låst vid att utföra klangregi
streringarna på förhand - det går 
utmärkt att ändra och gruppera om 
under själva framförandet av ett 
verk . 

Några stora och iögonenfallande 
ingrepp fick givetvis inte göras i 
kyrkomiljön . Siemens-datorn är fö
ga utrymmeskrävande, och själva 
inställningspulten inte större än en 
ordinär notbok . Den egentliga reg
lerelektroniken och dess kretsar har 
man inhyst i ett litet metallhölje i ett 
dolt utrymme . 

Datorn tar vid efter ett tidigare , 
rent elektromekanfskt styrverk för 
orgeln som medgav resurser för fyra 
registerkombinationer. Hade dagens 
installation utförts i samma stor
leksskala och med identisk teknik 
hade anordningen blivit större än 
hela orgeln! D v s om nuvarande 40 
kombinationer hade realiserats . 

"Registroniken" har bekostats av 
medel som donerats av Föreningen 
för kyrklig musik i St Lorenz, Kyr
korgeln, som näst den i Passau är 
VästtyskIands största, har med da
torinstallationen fått resurser och 
speltekniska möjligheter som kom
mer att locka än flera vänner av sak
rala verk till Niirnberg. • 



Digitalt 
readout
system 
System CA3162E från RCA 
• En enda matningsspänning : +5V. 
• 4 eller 96 omvandlingar / sekund . 
• Hög nogg rannhet: 0,1% ± 1 LSB. 
• Stabil spänningsreferens: 

50 ppm / oC. 
• Spänningar över +999 mV indikeras 

med " EEE " , under -99 mV med 

• 2mA konstant ström till displayen , 
inga segmentmotstånd behövs. 

Kretskort och komponenter 
köper du direkt från 
Svenska Deltron AB 

-Du får 3-års garanti på 
Informationstjänst 12 

U'-'I 
Generalagent: Teleton, 0470/45550 
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Dual har upphävt 
tyngdlagen för att skona 

dina skivor. 

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

Informationstjänst 13 
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Den viktigaste komponenten i en skiv
spelare är tonarmen. Det är efter dess 
egenskaper du skall välja hi-fi spelare. 
Allt annat prat om direktdrivning eller 
remdrift, typ av upphängning etc är se
kundärt. Det är saker som man bara skall 
kräva att de fungerar. Precis som brom-

. sarna på en bil. Här kan du se de väsent
ligaste skillnaderna mellan Duals tonarm 
och andra: 

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

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

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

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

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

,. Marknadsförs och distribueras av 

_~_~IgM~ 



Fig l. Nya TF 2016, signa/generator 
från Marconi Instruments. 

Fig 2. TF 2016 och TF 2173 
vid provning av modern 
mf/hf bredbandmollagare. 

Billigare kalibrering av moDagare 
för lIommunikalion och navigering på 11-, 
ml-, och lägre vhI-banden 
o Inte ens kommunikationssatelliternas debut 
har medfört minskad användning av If-, mf-, hf och de. lägre 
vhf-banden för kommunikation och navigering. 
O Det är bakgrunden till att så många laboratorier och 
produktionsavdelningar etc frågar efter instrument 
för kalibrering av mottagare för dessa band. 
O Här beskrivs ett modulutfört mätsystem i lågprisutförande, 
bestående aven portabel signalgenerator i nytt utförande för hela 
frekvensområdet mellan 10 kHz och 120 MHz samt två valfria 
enheter som ihop med grundapparaten förvandlar den till antingen en 
manuell sveposcillator - stabil inom + 1 enhet på 1 (j6 - eller 
ett pulsmodulerat instrument för provning av moderna radarsystem. 

Av A M RUDKIN, B Se (Eng) Hons. 
- Förf är verksam vid Mareoni Instruments Ltd., St Albans, England. 

•• På de lägre frekvensbanden 
för radiokommunikation, d v s 
under 120 MH z, är i dag träng
seln lika sto r som någonsin tidi
gare. Den lägre delen av vhf
bandet används t ex av inhems
ka fm-stationer och i vissa län
der även av polis , brandkår och 
ambu lans. Både hf-banden och 
de lägre vhf-banden utn yttj as 
för militä r och kommersiell tra
fik och kommer troligen att an
vändas så även i fortsättningen. 
" Clansman" -serien för militä r 
kommunikation , som nyligen 
tagits upp av NA TO, inkluderar 
t ex enheter för trafik på hf- och 
lägre vhf-banden . Lf- och mf
banden används i första hand av 
inhemska radiostationer och för 
navigeri ngssystem för sjö- och 
lufttrafik. 

Halvledarteknikens utveck
ling under de senaste 20 åren har 
gjort det möjligt a tt ge radio
mottagare för dessa band ökade 
prestanda utan att kostnaden 
per enhet har ökats. Mottagare 
känsligare än I J.I. V är numera 
regel sna rare än undantag. Den
na förbättring har vållat problem 
för o rgani sationer som tillvara
tar konsumenternas intressen, 
eftersom man här saknar möj
ligheter a tt på ett ekonomi skt 
sätt kunna kontroll e ra att dessa 
högkänsliga mottagare verkligen 
motsvarar tillverkarens uppgif
ter. Det hela är ju välkänt från 
kriget med data som knappast 
går att mäta och vilka ofta sak
nar praktisk relevans. RT har 
ofta slagit ned på dessa " Iabb
data" som säll an kan verifieras. 

Tidigare har frekvensbanden 
under 120 MHZ täck ts av två, 
klart olika typer av signaIgene
ratorer - en hf-kä lla med möjlig
het till amplitudmodulering samt 
en vhf-käll a med möjlighet till 
amplitud- och frekvensmodule
ring. Tidigare signalgeneratorer 
för dessa band litade i stor ut
sträckning till mekaniska av
stämningssys tem , vilket gjorde 
instrum enten klumpiga samti
digt som bärfrekvensdriften, 
även om den är fullt acceptabel 
för provning av bredbandmotta
gare , ofta var för stor för mät
ningar på modern smalbandut
rustning . 

Det finns dyra signaIgenera
torer av laboratorieklass som 
eliminerar de problem som för
knippas med ä ldre instrument, 
men pri set är en faktor som 
hindrar regelbunden användning 
vid rutinmässigt servicearbete . 
Det finns därför ett klart behov 
av lågprisinstrument som upp-

Forts på sid 50 
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fyller kraven från dem som an
vänder mf-, hf- och de lägre vhf
banden utan att ha de nackdelar 
som fanns hos de äldre, meka
niskt avstämda generatorerna. 

10 kHz - 120 MHz omfång 
Ett instrument med dessa 

egenskaper tillverkas nu av 
brittiska Marconi Instruments 
Ltd. Det kallas TF 2016 (fig I 
och 3) och är en am/fm-signal
generator för användning på 
fältet såväl som i serviceverk
s·täder och vid produktionsav
delningar för provning av kom
mersiella och militära radio
mottagare (fig 2). Vi skall här 
kort beskriva instrumentet. 

TF 2016 täcker frekvensom
rådet 10 kHz-120 MHz över 12 
omkopplingsbara band . Varje 
band har sin egen lättlästa skala , 
och endast den för tillfället an
vända skalan är synlig. A vstäm
ning sker med en kombination 
av grov- och fininställningskon
troller, med en lO-varvig ratt för 
exakt frekvensinställning när 
man avstämmer generatorn ef
ter en mottagares kanaIfre
kvens . För att undvika icke
harmoniska störsignaler använ
der man ett system för genere
ring av bärfrekvenser, så att 
mottagarnas spegelfrekvens
dämpning och dämpning av 
falska frekvenser kan mätas . 

Fig 3. Så här ser TF 2016 ut inuti. Lägg märke till 
grundoscillatorernas enkla uppbyggnad. 

MAJlCQNI NSTRlKNlS 
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Man får således en rf-uteffekt på 
upp till 2 V tomgångsspänning 
med upp till 100 % amplitudmo
dulering - eller upp till 4 V tom
gångsspänning för bärvågs- eller 
frekvensmodulering , så att 
mottagarnas uppförande vid 
överstyrning lätt kan provas. 

Instrumentet kan användas av 
personal utan särskild utbild
ning , och kombinationen litet 
format '(140 mm hög , 286 mm 
bred och 311 mm djup) samt li
ten massa (7 kg) gör utrustning
en lämplig även för fältbruk . 
Den kan drivas med 24 V lik
spänning såväl som med växel
spänning (95-132 V/190-264 V, 
45-500 Hz) . 

Goda skärmegenskaper 
Trots den höga rf-uteffekten 

blir strålningen från TF 2016 så 
liten , att den inte kan upptäckas 
med en 2-varvs trådslinga med 
25 mm diameter, ansluten till en 
mottagare med 0,5 J1. V känslig
het och placerad på 25 mm av
stånd från instrumentet. 

Därför kan instrumentet an
vändas för mätning på mottaga
re med känslighet ned till O, l 
J1. V, d v s det är lika bra som de 
fle sta laboratorieinstrument an
vända som referensnormaler. 

Utgångskalibrering 
Utsignalen kan varieras i steg 
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Fig 4. Marcolli Instruments nya signalgenerator TF 2016, lO kHz 
- 120 MHz am//m och den digitala synkronisatorn 
TF 2173 med en äldre; mekalliskt avstämd signalgenerator. 

S. Mfl1'C(}n; lnst,.,unellll pUls""fl.' TF 2169. 
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Ä ven om konstruktionen är 
korrekt utförd , måste man vara 
försiktig då man spänner en 
drag tång. Spänn bara lite, och 
låt hal en "sätta sig" något dygn 
innan nästa drag görs. 

Ett av mina käraste instru
ment , en Levin DeLuxe från ti
digt 19S0-tal , har slank hals och 
saknar dragstång . Eftersom hal
sen med tiden böjdes , lämnades 
den för ett ID-tal år sedan in till 
fabriken för omslipning: Den 
var bra ett tag, men så småning
om började den böja sig igen. 
Jag fäste då en lina över en ut
riggare bakom huvudet och drog 
den bakom kroppen till sträng
hållaren. Genom att vrida linan 
kunde jag spänna den så, att 
halsen böjdes tillbaka då gitar
ren inte användes. (Problemet 
har nu lösts på annat sätt, som 
framgått i ett tidigare avsnitt.) 

Men det hade naturligtvis va
rit bra, om inte bättre, med hän
syn till kompressionen att 
stämma ner gitarren då den inte 
användes! 

Man kan flytta neutrallinjen 

Innan vi fortsätter skall vi 
nagla fast i medvetandet den 
klassiska hållfasthetslärans vik
tigaste lag , nämligen Hookes 
lag. Den är lika viktig som 
Ohms lag i elläran och säger att 
0= EX E, d v s spänningen är lika 
med den relativa längdföränd
ringen multiplicerad med elasti
citetsmodulen (som är ett mått 
på den elastiska styvheten). I 
materialets elastiska område är 
således spänningen proportio
nell mot den relativa längdför
ändringen eller töjningen. Därav 
mitt påstående i analysen av 
koner i högtalarelement att me
kanisk kraftöverföring alltid är 
förenad med deformationer. 

Fig 4b visar ett tvärsnitt aven 
hals i homogent material (t ex 
trä). Där sammanfaller neutral
linjen eller neutralplanet med 
ytans tyngdpunkt. När halsen 
utsätts för ett renodlat böjande 
moment från strängarna, kom
primeras den på ovansidan och 
töjs på undersidan, men i tyngd
punkten varken komprimeras 
eller töjs den . Kompressionen 
respektive töjningen är propor
tionelJ mot avståndet från neu
trallinjen (Naviers princip). 
Därvid uppstår , p g a Hookes 
lag, spänningar som är propor
tionella mot deformationerna , 
som motverkar böjningen och 
åstadkommer jämvikt mot det 
böjande momentet. Ju högre 
elasticitetsmodulen , d v s styv
heten , är, desto mindre böjning 
får man för ett visst moment. 

Det kan då vara intressant att 
notera konsekvensen att ett 
mycket tunt skikt av ett material 
med många gånger högre elasti
citetsmodul, placerat i tyngd
punktslinjen (eller planet), inte 
styvar upp halsen mot böjning. 

Så länge det rör sig om ren
odlat böjande moment utan 
drag- eller tryckkrafter (vi för
summar här kompressionen) rå
der jämvikt mellan de töjande 
och de komprimerande krafter
na eller spänningarna ifig 4a. 

Om vi nu stör enkelheten ifig 
4b genom att lägga in ett styvare 
material ovanför tyngdpunkts
linjen, t ex genom att göra 
greppbrädan av stål (fig 5b), in
träffar intressanta saker. Töj
ningen är fortfarande proportio
nell mot avståndet från neutraI
linjen (fig 5a), men spänningar
na i det styvare materialet blir 
mycket större än i det "mjuka
re" .Ovannämnda jämviktssi
tuation är ett villkor, och det 
som gör detta möjligt är att neu-

trallinjen har hamnat högre 
upp . Vi har således minskat Rs 
och därmed det böjande mo
mentet (samtidigt som vi något 
ökat konstruktionens böjstyv
het) . 

Ligger det en dragstång i hal
sen har vi även ökat Ro, vilket 
är fördelaktigt då vi kan sänka 
dragspänningen och få en käns
ligare justering med dragstången 
med måttligare krafter. Att göra 
hela greppbrädan av stål kan 
synas drastiskt , men själv har 
jag flera gånger med framgång 
modifierat halsar enligtfig 6. 

Moment jämvikt räcker inte ' 

Det går utmärkt att bygga en 
mycket slank och böjlig hals och 
balansera den rak med en drag
stång. En sådan hals står man 
dock inte ut med många minu
ter. Halsen skall vara så styv 
som möjligt. Då blir dragstång
ens uppgift att finjustera den 
och att kompensera för eventu
ell krypning i materialet. 

Töjning Spänning 

I 

Fig.5a 

Fig.5b 

Fig 5. När stål 
läggs på ovansidan 
kommer neutral
linjen att höjas. 

Stål 

Greppbräda (ebenholz) 
Platt järn (limmas ordentligt 

~~~~~,,"_~på alia ytor) . 

Fig.6 

Fig.7 

Fig 6. Lämplig 
föntyvning 
(Il ' halsen. 

Hals (mahogny) 
Dragstång (silverstål <1>5 mm) 

Fig 7. Fyrkantig 
stålsträng 
som förstärkning 
i halsen. 

I och för sig kan man , om man 
väljer lämplig tvärsnittsform 
och träslag, åstadkomma ganska 
styva halsar, men tyvärr räcker 
det inte att tänka på träets elas
ticitetsmodul. Man måste även 
beakta hur det uppför sig vid 
åldrande, särskilt under belast
ning och hur'det klarar variatio
ner i luftfuktigheten. Dessutom 
måste man tänka på att inte ge
nom inhomogenitet utmana de
formationsegenskaper så att 
hal sen vrider sig. 

En standardmetod att minska 
risken för slumpmässiga, 
osymmetriska variationer hos 
hållfasthetsegenskaperna är att 
laminera halsen eller limma upp 
den symmetriskt i längsgående 
sektioner. Det finns mycket fina 
och åldringsbeständiga halsar 
byggda på det här sättet, men 
tyvärr har nog mången gitarr
byggare överskattat denna tek
niks bidrag till böjstyvheten . 
Det kan väl gå bra för den klas
siska gitarren med de små böj
moment nylonsträngarna ger, 
men en nöjaktigt stabil hals för 
metallsträngar , särskilt tyngre 
sådana, blir tyvärr ganska tjock 
(åtminstone om man inte an
vänder dragstång) . 

Därför har man i många år 
armerat eller först yvat gitarrhal
sar med metallbalkar, och re
sultatet har blivit mer eller 
mindre lyckat. För att hålla 
vikten låg, underlätta tillverk
ningen eller för att man inte 
visste vad man gjorde , har man 
då och då valt ganska menings
lösa lösningar. 

Men det hör kanske till saken, 
att det är först på senare år som 
man börjat acceptera lite tyngre 
gitarrer och som framgått flera 
gånger är det min uppfattning att 
halsen skall vara så tung man 
någonsin kan acceptera från 
spelkomfortsynpunkt. För att 
man inte skall förlora energi ge
nom halsen skall den belasta 
strängarna med en hög meka
nisk impedans. 

Vridning värre än böjning 
Vad gäller vridning kan man 

inte, som vid böjning, hänvisa 
till ett väldefinierat belast
ningsfall. Det förekommer nor
malt inga laster som vill vrida 
eller tordera halsen . Ändå ser 
man så ofta hur halsen är höjd 
på ett sätt på diskantsidan och 
på ett annat på bassidan, och det 
kan man tyvärr inte korrigera 
med dragstång. Att halsen vri
der sig kan ha två huvudorsa
ker: 
l. Träet var inte torrt vid till
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Blad ur 
den medicinska elektronikens 

historia 
o Ä ven om den medicinska elektronikens 
utveckling har tett sig explosionsartad under 
de senaste decennierna bör man inte glömma 
att dess rötter går långt tillbaka! 
O "Elektrisk aktivitet" är det grundbegrepp 
som ligger bakom stora delar av den kliniska 
och terapeutiska medicinapparaturens historia. 
Att mycket var humbug är klart - men 
iflerafallföregrep man ändå utvecklingen. 

• • Ä ven i den minsta cell finns 
membran potenti aler, som är av 
fu nda mental betydelse. Med en 
lätt ti ll spetsning kan man därför 
pås tå att varje varelse behöver 
elektricitet för att leva. Troligen 
har elektriciteten hjälpt till att 
bilda den första kemiska formen 
av liv på denn a planet. Detta 
hänger ihop med att också a lla 
nervsystem förut sätter elektrisk 
aktivitet. 

Den första kända illustratio
nen till e lektri ci tetens påverkan 
på männi skan går tillbaka till 
1497: Ett gammalt träsnidarar
bete påv isar hur e lektri ska fi s
kar påverkar männi skan. Den 
naturvetenskapliga förståelsen 
av bioelektri ska fenomen gjorde 
senare ett avgörande framsteg 
när Luigi Galvalli för mer än 200 
å r sedan kund e påv isa hur elekt
ricitet fick en muskel att röra 
sig . Detta var den första veten
skapliga uppt äckten av elektris
ka potentia le rs påverkan på 
nerv- och muskel systemen . 

Senare undersökningar ha r 

Fig l. FrankLiIIs elektrostatiska 
maskin från cirka 1760. 
Apparaten har batteri med 
fyra leydenkärL med guldfoLie . 
Längst fram till vänster i biLdelI 
SY" S 1'11 "urladdllill/.:\·tall/.:" . 

visat en klar skillnad i potential 
mellan in- och ut sidan av varje 
cell och motsvarande olika 
punkter längs enstaka nervfib
rer. 

Framsteg och fusk 
Utvecklingen av elektrici

tet släran und er 1800-talet var en 
blandning av naturvetenskapliga 
insatser och en mängd försök att 
snabbt tjäna pengar på elektri
citeten och magneti smen som 
botemedel för vilka sj ukdomar 
som hel st. Denna utveckling var 
på gott och ont - mest extrem i 
USA men också påtaglig i 
Europa, där en hel epok såg den 
modebetonade magneti smen 
(" mesmeri sm" etc) breda ut sig 
över kontinenten, också i Sveri
ge och Danmark sysslade 
många med detta . 

Ett intressant exempel på en 
vetenskaplig apparatur som 
snart blev nyttjad av smarta af
fars män ä r induktionsappara
ten . Denna e lektriska generator 
frå n cirka IR75 blev först en in-

Fig 1. /)arwill s och DI/ chelllles 
Iärsäk att stimulera 
all siktsmuskulaturell , varvid 
typiska känsloladdade uttryck 
lätt kunde framkaLLas, Här rör det 
sig om ett lyftat ögonbryn 
som uttrycker förvåning. 
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tre~~ant vetelhl\ap lig apparatur 
men n y tt.iade~ ~edan som ett ex
klusivt sä ll skapsnöje. Speciellt i 
Amerika var de t mycket popu
lärt att man underhöll sina gäs
ter med att dra ut gnistor ur de
ras ögon, näsa m m! Senare blev 
denna apparatur även använd 
till att försöka bota nästan vilka 
sjukdomar som hels t med . Man 
konstruerade speciella elekt
rostatiska maskiner, vi lka an
gavs ha botande egen kaper och 
några av dessa , som till exempel 
det elektriska badet , är fortfa
rande väl bevarade. 

Kring början av 1900-talet 
framkom även Guilleminots spi
ral , som blev den första proto
typen för den apparatur som 
idag används för di atermi . 

Franklin och Richman 
- hjälte och martyr 

Benjamin Franklin blev be
römd för si na vetenskapliga in
satser. Klassiskt känt är hans 
experiment med draken som 
skickades upp i åskmoln och 
hans försök att dra ut gni stbild 
ningar ur snöret till draken . 
Mindre känt ä r att en annan ve
tenskapsman, George Richman, 
som var professor i St Peters
burg i Amerika , upprepade 
Franklins försök med det för
ödande resultatet att en blixt 
slog ner i honom via draken 
varvid han ljöt en omedelbar 
död. George Richman blev så
ledes troligen den förste veten-

Fig 3 . Elektrostatisk maskin vilkell 

skapl ige "elektri ke martyren". 
Det är intressant , att en del av 
dessa gamla elektriska och fy
siologiska försök har kunnat re
konstrueras tack vare utmärkt 
förda anteckningar och journa
ler. 

Hjärtdefibrillering 
för 200 år sedan 

Det ä r välbekant att om hjä r
tat börjar arbeta okoord inerat 
efter inre eller ytt re skada som 
hjärtinfarkt , drunkning e ll er 
elektriskt o lycksfa ll kan det 
sättas igång igen med en välrik
tad elektrisk töt genom bröst
korgen. 

Troligen gjordes detta första 
gången år 1788 i London. Char
les Kite var medlem av R oyal 
Hu man Society of London, vi l
ket var en fö rening med ända
målet att försöka rädda till liv 
skendöda personer. Det första 
lyckade fallet var ett treå ri gt 
barn , som råkade ramla ut från 
ett fön ster. Man skickade först 
bud efter apotekaren , som dock 
ej kunde uträtta något. Därpå 
försökte medlemmar ur Royal 
Human Society med elektrisk 
behandling: Med två elektroder 
skickade man ström genom 
kroppen . Man gav först be
handlingen på perifera dela r av 
kroppen utan någon effekt. När 
man emellertid gav ström ge
nom brösthålan å terfick barnet 
plötsligt kännbar pul s och bör
jade omedelbart efter detta att 
andas. I början skedde andning
en med stor an strän~ning . Bar
net vaknade sedan tdl och bör
jade kräkas. Offret var å terställt 
efter en vecka. 

Stimulering av 
förlamade muskler 

Den prakti ska effekten av a tt 
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Kenwood KT917 
"D ··nka d " en ta n e tunern 

L1' 8 ........ 0 ,tJ.. ~., ._.~. 

Japanska HiFi-experter tes
. tar varje år alla nykonstruera
de produkter och utser markna

dens bästa skivspelare , tuner , för
stärkare osv. En av segrarna i de olika 

klasserna tilldelas sedan guldmedalj som 
årets bästa HiFi-produkt alla kategorier. 

Denna förnämliga utmärkelse har nu till fallit 
Kenwood-tunem KT 917 som i vår 

introduceras i Sverige . 

geo 

KT 917 har en mycket hög mottagningskvalitet också försedd med en distorsionsavkännande 
och en utmärkt selektivitet. Den har en hög käns- krets (DDL). När man vridit in en sta-
lighet och en mycket liten distorsion . Men fram- tion och släpper stationsratten ställer 
förallt kännetecknas KT 917 aven förnämlig tUhern automatiskt in den punkt på sta-
ljudkvali tet - det är en FM-tuner av allra högsta tionen som ger den minsta möjliga dis-
klass. torsionen. Det är inte överdri-
Den tekniska nykonstruktion som främst bidrar vet att kalla den prisbelönta 
till den nya Kenwood-tunerns goda egenskaper KT 917 för »den tänkande 
är en pulsräknande detektor (peD) . Tunern är tunern». 

&KEN\NOOD 
~ TRIO-KENWOOD SVENSKA AB 

Hin Stereo 
Box 68, 183 21Täby, Tel 08/756 0255 
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verkningen. Under torkningen 
vred det sig. 
2. Under inverkan av sträng
spänningen , eventuellt försvårat 
av den tillkommande spänning
en från dragstången , har träet 
" krupit". På grund av inhomo
gena lastupptagningsegenska
per, sned fiberriktning m m har 
denna krypning resulterat i 
vridning. 

Båda fallen kan naturligtvis 
förekomma samtidigt. 

Vridning kan definitivt mot
verkas genom kräset materialval 
och intelligent ektionsbygge. 
Mahogny används ju ofta med 
gott resultat i halsen, och som 
framgår nedan är det något sty
vare än lönn . Flera gitarrtillver
kare (bl a Gibson) har dock 
kommit underfund med att de 
får mindre vridningsproblem 
med lönn . 

Böjning och vridning 
- så sker påverkan 

Den som vill studera defor
mationer i hållfasthetsläran kan 
frossa i maffiga ekvationer, men 
vi har tur, för vårt belastnings
falI är enkelt. Vi skall dock för 
att göra det ännu enklare utgå 
från . den approximationen att 
tvärsnittet är lika längs hela hal
sen. 

Då gäller 

där 

MI2 
f=-

2EI 

f = utböjningen från den raka 
linjen vid sadeln på halsen. 
M = böj momentet. 
I = halsens fria längd till sadeln. 
E = elasticitetsmodulen. 
I = yttröghetsmomentet hos 
tvärsnittet. 

Utböjningen är således pro
portionell mot böj momentet och 
mot kvadraten på längden . 
Dessutom är den omvänt pro
portionell mot elasticitetsmo
dulen och mot tröghetsmomen
tet. Det gäller således att ha hög 
elasticitetsmodul och högt trög
hetsmoment. - Typiska värden 
för elasticitetsmodulen är: 
Stål 2x I~ MN/m2 

Aluminiumleg. 0,7x I~ MN/m2 

Mässing Ix I~ MN/m2 

Elektron 0,5x I~ MN/m2 

Lönn (längs 
fibrerna) 0, 1 x I~ MN/m2 

Mahogny (längs 
fibrerna) O, 14 x I~ MN/m2 

En massiv stål hals med sam
ma tvärsnitt som en massiv 
lönnhals skulle således böja ut 
sig endast 1/20 av lönnhalsens 
utböjning. 

För vridning gäller en mot
svarande ekvation 
Il" = Mtxl 

GxK 

Il" = vrid vinkel 
Mt = torsionsmomentet 
I = balkens längd 
G = materialets skjuvmodul 
(motsvarar E vid böjning) 
K = vridstyvhetens sektions
modul. 

Såväl yttröghetsmomentet 
som vridstyvhetens sektions
modul beror av materiaIfördel
ningen i tvärsnittet. Utan ingå
ende analys av hur beräkningen 
tillgår anges i tabell 1 I och K för 
ett antal förstyvningsbalkar som 
kan vara lämpliga att appliceras 
i en gitarrhals . 

l-balken är som synes inte bra 
mot vridning men väl mot böj
ning. T- eller X-balkar är inte 
fördelaktiga mot vare sig böj
ning eller vridning , även om de 
kan förbättras om de ligger in
bäddade i ett uppstyvande ma
terial. Men det hjälper inte 
mycket om detta material har 
mycket lägre skjuvmodul. 

Bäst är tydligen den massiva 
runda eller 4-kantiga balken , 
men den runda faller på att den 
är svårare att bygga in. Näst 
bäst är rör, runt eller 4-kantigt, 
men rören blir mycket lättare . 

Slutsatsen måste bli , att om 
jag med standard material vill 
armera en hals så att den blir 
både böj- och vridstyv limmar 
jag i en så grov 4-kantig stål
stång jag får plats med . Blir det 
för tungt , väljer jag ett 4-kantigt 
stålrör, tex 16x 16x 1 mm . Hur 
detta, om nödvändigt , skall 
kunna kombineras med drag
stång, överlåter jag till läsarens 
fantasi . 

Många , t ex C F Martin , som 
tillverkar några av världens 
mest attraktiva gitarrer med 
sikte på att de skall bli bättre 
och bättre ju äldre de blir, anser 
inte dragstången nödvändig . 
Det kanske kan vara en tanke
ställare att om man ersätter du
ralbalken (T-balk) i en Levin 
orkestergitarr från I 940-50-ta
len med en massiv stålbalk med 
samma yttermått, får man in en 
balk som vad avser böjning är 
15-20 gånger styvare och vad 
avser vridning ett par hundra 
gånger! 

Om jag fick friheten att utan 
hänsyn till kostnader konstruera 
och bygga en optimal gitarrhals 
skulle jag utgå från skalteorins 
grunder. Det skulle vara stimu
lerande att skriva om hur man i 
dag beräknar och bygger mo
derna, styva lättkonstruktioner , 
men blir det mer hållfasthetslära 
här blir förf. säkert Strangulerad 
(= tillrättavisande refusering 
från redaktören å det hemskas
te) . Slut alltså. • 
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stimulera perifera nerver har 
kommit till uttryck i fl era klas
siska försök . Droppfoot innebär 
att foten ej lyfts ordentligt under 
gång. Redan 1772 finns en be
skrivning av fran smannen abbe 
Bertholon . Han beskriver, hur 
man kan få foten att röra sig 
normalt under elektrisk stimu
lation . Först under det senaste 
decenniet har man fått fram ap
paratur som på ett effektivt sätt 
utnyttjar mekanismerna bakom 
denna gamla observation . 

Den kände ärftlighetsforska
ren Darwin och den franske 
biologen Duchenne från Bolog
na har till sammans beskrivit hur 
man med specifik stimulation av 
olika muskelgrupper i ansiktet 
kan få fram VIlka som helst 
emotionella uttryck som förv å
ning , rädsla och glädje . 

Elektroniska banditer 
Tyvärr fann s ganska mycket 

svindel kring apparatur med på
stådda eller verkliga magneti ska 
eller elektriska egenskaper, men 
trots det patenterades en del. 
Om vi ej hade tillgång till olika 
gamla patenthandlingar skulle 
en del av dessa vansinniga in
strument troligen ha fallit i 
glömska . 

Man läser således i ameri
kanskt patent nr 606:887 (av den 
5 oktober 18%) om en ny appa
ratur som gör det möjligt att på 
elektrisk väg avlägsna gifter ur 
kroppen. Uppfinnaren påstår, 
att han har gjort värdefulla 
framsteg när det gäller att på 
elektrisk väg dra ut giftämnen 
från den mänskli~a kroppen . 
Behandlingen går tJlI så , att pa
tienten placeras i en stol. Ett 
elektriskt batteri förbindes med 
den negativa polen till pa
tientens nacke och den positiva 
delen till fötterna. När ström-

men slutes, an~er författaren att 
gifterna går tJlI den negat iva 
polen och avlagras på koppar
elektroden. " Metoden" var gi
vetvis rent båg, men egendom
ligt nog beskrivs här viktiga de
lar av principen bakom elekt
rofores, som idag används vid 
alla sjukhus till att separera 
olika delar av äggvita. 

Uppfostring av hundar 
En framsynt amerikan fick 

1909 patent på en elektri k 
anordning för att avvänja hun
dar från att kasta vatten på 
offentliga byggnader. ldeen var 
att hunden stod i förbindelse 
med en pol och byggnaden med 
en annan . Således fick hunden 
en elektrisk stöt när den kastade 
vatten! 

Denna uppfinning var det i 
princip inget fel på , men pro
blemet med hundar är ju att de 
också lämnar ifrån sig mera 
fasta beståndsdelar - och här 
fungerade apparaten tyvärr inte 
alls. Man undrar bara om upp
finnaren den gången kunde ana 
att några decennier senare de 
fle sta kreatur skulle gå bakom 
elektri ska stängsel? • 

Beriktigande om pacemakern 
I januarinumrets inslag om pace

makern omnämndes dr Rune E/m
kvist. Han betecknades som ingen
jör, vilket är fe laktigt. Dr Elmkvist 
är legiti merad läkare men styrde ti
digt sina intressen mot den medi
cinska elektroniken. 

Han har sedan 1940 varit verk am 
inom den firma som idag heter 
Siemens-Elema. För sina insatser i 
samband med pacemakern har han 
dessutom utnämnts till medicine he
dersdoktor vid Lunds uni versitet. 

JG 

Fig 4. Galvanometer 
från cirka 1772. 

Fig 5. Uet elektriska badet. Troligen 
den första medicinska konstruktionen. 

Fig 6. Apparaturen som 
användes vid den första 
elektriska räddnings
aktionen i London 
1788. Se texten. 

" 



•• l tidigare RT-nulllllle r har 
man kunnat läsa om hur mikro
datorn nu " tar plats" i bilen . 
Åtminstone gäller det i de ame
rikanska bilarna , där miljökrav 
jämte fordringar på låg bränsle
förbrukning tvingat fram mikro
datorn som styrmedel för mo
torn . I de fallen talar man om 
kommande bilmodeller. Här 
granskar vi ett koncept som 
vänder sig till dem som redan 
har bil och som vill komplettera 
den : Konstruktionen heter Au
tocomp modell 7000 A , tillver
kas av SpaceKom-Autocamp Inc 
och är en dator som beräknar 
den för ögonblicket aktuella 
bensinförbrukningen , medelför
brukning, körsträcka och den 
visar därtill tid. Importör är fir
ma Consilium Industri AB, 
Stockholm, tel 08/3221 28. 

Presentationen sker digitalt 
med fyra siffror. Datorn beräk
nar den aktuella bensinförbruk
ningen med en uppdatering var 
3:e sekund . 

Vidareutveckling 
av analoginstrument 

SpaceKom har tidigare till
verkat instrument för registre
ring av bensinförbrukning, men 
dessa har varit uppbyggda helt 
med analog teknologi . Erfaren
heter av tillverkning av lämpliga 
givare fanns därför redan då 
man tog steget mot ett mikro
datorbestyckat instrument. Pri
set för det kompletta instru
mentet inklusive givare och de 
detaljer som behövs för instal
lationen är inte särskilt av
skräckande. Det ligger vid ca 
600 kr plus moms . 

Sparar man då någon bensin 
genom att installera ett instru
ment som detta? Med andra ord , 
kan man tjäna in instrumentets 
kostnad? Det beror naturligtvis 
på hur det sedan används . I vil
ket fall som helst kan man få en 
relativ bild av bensinförbruk
ningen . (Vad gäller den absoluta 
bilden skall vi återkomma till 

Mikrodator 
som biltillbehör 
indikerar 
bränsle
IöltJmkning 
o Att mikrodatorn har 
sin givna plats i bilen har 
vi tidigare kunnat visa i 
flera specialartiklar. Men 

. utöver själva system inte-
grationen med datorer 
börjar nu datoriserade 
biltillbehör att debutera. 
O Med dem uppnås 
funktioner och belysande 
av fakta som tidigare 
ställt sig svåra att mäta 
fram utan ingående 
åtgärder. 
O Här har vi granskat en 
liten bildator som nu 
säljs. Den mäter tex ak
tuell bränsleförbrukning 
och tid. Till datorn hör 
två givare för vägsträcka 
resp bränsleflöde. 
O Den sistnämnda är en 
intressant, patenterad 
konstruktion som hela 
anordningen baserats på. 

den senare i texten .) Kan man 
sedan anpassa körsättet för att 
få lägsta möjliga förbrukning 
med instrumentet , kan man sä
kert på längre sikt få igen en del 
pengar. Det gäller i synnerhet 
landsvägskörning, där man i 
större grad än i stadstrafik kan 

anra~~a "ö r~~ittet för en lag ben
sinförbrukning . 

Det har också visat sig att in
strumentet , som uppdaterar 
med ett så långt intervall som 3 
s, kräver en något sånär stabil 
farthållning för att ge en me
ningsfull indikering. Härvid har 
man en tröghetsfaktor att räkna 
med , nämligen flottören i förga
saren . Vad man mäter är ju den 
bränslemängd som rinner till 
flottören , och denna påfyllning 
kan komma att ske en stund ef
ter det att man accelererat. 

För dem som vill experimen
tera med munstycksbyten i för
gasaren (installering av We ber
anläggning t ex) , förändra tänd
inställningen , påverka elektro
niska tändsystem m m, är appa
raten ett värdefullt verktyg. En 
nackdel för svenskt vidkom
mande är att instrumentet visar 
km/I i stället för tvärt om, d v s 
ju snålare man kör, desto högre 
värde avläser man . Det borde 
dock bli en vanesak att tolka re
sultatet.· 

Två givare 
måste installeras 

Mätinstrumentet är uppbyggt 
kring en F8-processor med in
byggda minnen. Tittar man in i 
höljet finner man inte så mycket 
m.era. Hela datorkraften är kon
centrerad till en krets , men det 
finns även några yttre kompo
nenter för klocka och anpass
ning till sifferindikatorerna. 
Datorn installeras lätt i eller un
der bilens instrumentpanel med 
en fåstvinkel som medföljer. 
Den måste dock hämta sina 
värden någonstans ifrån för att 
kunna utföra sina beräkningar. 

Bilens hastighet hämtas från 
en givare som installeras på 
hastighetsmätarkabeln och dess 
bränsleförbrukning registreras 
aven flödesmätare som läggs i 
en bränsleledning mellan 
bränslepump och förgasare. 
Flödesgivarens montering är 
kritisk, och man bör därvid nog-

Fig l. Så här ser den ut, den lilla 
dator som monteras under eller i 
instrumentpanelen. K napparna 
på fronten används för att få da
torn att visa använd bränsle
mängd, tillryggalagd sträcka, den 
för ögonblicket gällande bensin
förbrukningen och medeljör
brukningen. Instrumentet har 
även en inbyggd digitalklocka 
som kan ställas på lämpligt klock
slag. Den kan t ex nollställas vid 
start eller ställas för lokal tid. 

samt följa anvisningarna som 
medföljer. 

Hastighetsgivaren kan läggas 
antingen vid växellådan eller vid 
hastighetsmätaren . Vilket som 
är lämpligast beror på den aktu
ella bilen . Den finns fn med tre 
olika gängor för amerikanska 
bilar i allmänhet (GM, Crysler 
m fl) , Ford senare än årsmodell 
I %9 resp japanska bilar. Vi har 
provat den första varianten . 
Den passade utan problem i en 
Saab 96 årsmodell I %8. Den har 
hastighetsmätare VDO och giva
ren borde därför passa andra 
europeiska bilar utmärkt. I de 
senaste årsmodellerna av Saab 
(och förmodligen i andra mo
derna bilar med V DO-mätare) 
har man gått ifrån gängor och 
använder b<\ionett i stället. 
Övergångsadaptrar lär också 
finnas. 

Besvärlig kalibrering 
Instrumentet har två poten

tiometrar , vilka skall kalibreras 
för att ge rättvisande resultat. 
Den ena gäller bränslemängden 
och den andra vägsträckan. Den 
senare kalibrerar man lämpligen 
genom att jämföra resultatet på 
datorn med bilens vägmätare . 
Potentiometern har tre verk
samma områden att ställas i för 
att anpassas till olika utväxling
ar. Vi har i skrivande stund inte 
lyckats få detta att stämma, men 
vi skall försöka återkomma med 
uppgifter om hur exakt instru
mentet kan fäs att verka. 

Att ställa in potentiometern 
för bränsleregistrering kan vara 
svårare. Ett sätt är att låta en 
känd mängd bränsle (fotogen 
kan vara lämpligare att nyttja än 
bensin vid försöket) passera flö
desgivaren . Ett annat är att då 
man lyckats ställa in datorns 
vägmätare rätt justera poten
tiometern för bränsle så, att in
strumentets utslag överens
stämmer med vad bilen normalt 
brukar dra. Sedan kan man jus-

F orts på sid 57 

RADIO & TELEVISION - NR 3 - 1979 55 



E h · ~ d' 'p ~ k p" Det lämpligaste materialet i n e mg J or le fiiilU tilledningarna är utan tvivel ~.en 
. sIlkesspunna tråd, som anvan-

des till ringledningskontakter. 

B. 

fl . 
c 

o o 

Ungefär 10 meter sådan dub
belledare erfordras, ty gram
mofonen bör helst inte vara pla
cerad i samma rum som den öv
riga apparaturen. 

Allt är nu klart att avprovas . 
. Sedan ett stift insats i hållaren , 

avpassar man pick-u p-ens läge 
så, att stiftets lutningsvinkel i 
förhållande till skivan blir cirka 
45 grader. 

Har man endast ett stegs LF 
på sin mottagare kan man an
vända sig av detektorn som för
stärkare . I så faU kopplas pick-
up-ens ena tiUedning tiU detek
torns galler och den andra tiU 
-1,5 a -3 volt på gallerbatteriet. 

Har man åter flera stegs LF 
kopplar man in sin pick-up mel
lan första förstärkarlampans 
galler och gallerbatteriet. Hög
talaren sitter på sin vanliga 
plats. 

Har man en apparat med ett 
eller flera stegs HF, släcker man 

Under RT:s jubileumsår 
bjuder vi på smakprov 
ur tidningen för 50 år 
sedan. Populär Radio, 
som tidningen hette då, 
hade bl a en bygg
beskrivning aven väl
ljudande, hem byggd 
pickup i marsnumret 
1929. •--------...;;------;;;;;;;=-------_.J dessa rör. Sedan sättes grammofonen i gång. 

= I ~ och en rörappa-i =~'!!Yl!!!~~'l ~n· ~:m~o~:~ 
= I rat, måste ni ~ O ~ ,b,olut fö"öb 
= _ - _ = med audlon
fillllllllllmr.IIII1ITIllIlIr. grammofon. 
Det är framtidsgrammofonen ! 
Man får genom den ett fullkom
ligt naturligt, rent och klart åter
givande och en ljudstyrka, som 
kan varieras allt efter behag. 
Den kan bringas upp till sådan 
kraft, att den räcker till för den 
största balsal och kan dämpas så 
långt man önskar. 

Har ni grammofonen och rör
apparaten, så behöver ni bara 

Fig Il. En ny estradmikrofoll 
från Shure är SM 59, en dyna
misk cardioidtyp som har data 50 
Hz-IS kHz med uttaltjämnt övre 
diskant/örlopp. Blåsjilter inbyggt, 
nytt mekanisk-pneumatiskt stöt
system och s k humbuckingspole 
mot brum; miken är mycket tyst. 
ISO ohm. 

skaffa en s k pick-up. Den 
konstruktion, som här beskri
ves , är enkel, billig och lätt
gjord, men kan i ljudstyrka, 
renhet och klangfärg tävla med 
marknadens bättre fabrikat. 

Från en hörtelefon skruvar 
man bort magnetsystemet. Det 
bör vara av god kvalitet och 
med högt motstånd. På inga 
villkor får det vara lindat med 
motståndstråd . Det fästes sta
digt med ett par skruvar på en 
träplatta i den ställning som fi
guren visar. 

Ena ändan aven mässings
stång gängas och medelst två 
muttrar och två brickor fast-

CES Fortsfrånsid42 

Soundstreams 4-spå rs digitala 
inspelnings- och redigeringsap
paratur användes för att dels 
banda in Londonensemblen, 
dels (två kanaler) få in rytmspå
ren med i Los Angeles. Senare i 
år skall New York Philha"nonic 
spela in digitalt med 3M-mate-
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skruvas stången i ebonitplattans 
springa. 

Ytterligare kräves en liten 
platta av tunn järnplåt, vilken 
täcker magnetändarna på tele
fonspolarna. 

Nu återstår stifthållaren. Jag 
har plockat sönder en vanlig ba
nankontakt, sågat av den efter 
den streckade linjen på fig D 
och därigenom sålunda fått ett 
rör med en skruv på mitten. Den 
ena änden lödes fast på stången 
och i den andra fästes stiftet ge
nom att man drar åt skruven. 

För att fästa pick-up-en vid 
tonarmen förses den med en li
ten träcylinder på baksidan. 

riel för release i slutet av året. 
Den digitala Sony-skiva som 
gjordes i Cleveland 1978 för 
CBS ser dock inte ut att bli lan
serad på ett bra tag. 

På tal om CBS, så har man 
där ihop med Toshiba EMI i Ja
pan (och Sony) gått in i ett in
tressant samarbete om "super hi 
Ii-skivor" med både digitala till
skott och direktgraveringar. En 
hel rad nya produktioner är 
gjorda, bl a tangomusik ! Toshi
ba är känt, som framgått av 
RT:s Japan-rapporter, för rätt 
enastående kvalitet. Man gör 
t ex sin Soundphile-serie och 
den s k högteknologiska Pro
Use-serien med 30 tums inspel-

Vad som återstår är endast att 
avpassa ljudstyrkan. Det sker 
genom att inkoppla flera eller 
färre förstärkarsteg och genom 
att variera glödströmsspänning
en på rören medelst reostaterna . 
Vill man ha ett mjukare och mil
dare ljud åstadkommes detta 
genom att spänna några ganska 
kraftiga gummiband över pick
up-en, som fig A visar. 

Några större svårigheter bör 
det inte bereda den intresserade 
läsaren att själv tillvarka denna 
pick-up. Den ger ett gott resul
tat, ja till och med så gott, att ni 
kommer att bli förvånad . 

Åke J:son Rusck 

ningshastighet och halvfartsgra
vering - för de faU man inte di
rektgraverar. Serien Pro-Check 
skall också utökas med ett al
bum om året och Master R ecor
ders-serien låter oss hörajämfö
relser mellan upptagning på 
olika studiobandspelare som 
Studer, MCIoch Ampex! 

- Master Sound-serien, som 
nu håller 19 nummer, kommer 
till i en ny studio , där man in
stallerat ett kristallstyrt system 
med 30 tums tapemaskiner, en 
ny elektroformningskedja och 
en inriktning på 45-varvare i Ip
formatet. Direktgravering blir 
allt vanligare , men också digi-

Forts på sid 26 



mer dynamik 
än gamla Agfa sm 
ger dig Nya Agfa 
Feno Dynarnic I. 

Ett som i nr l. 
Det är järnoxid

bandet som internatio-

~..--;I"'~;~;!!!!!!!!!!!!~: nella HiFi-däck har ropat efter. Och alla 
bandspelare med no rmal Fe
inställning. Du får helt enkelt 

mera ljud. Dessutom både 
bättre och renare ljud. Varken 
de höga eller de låga tonerna 

ger dig något problem längre. 
Därtill får du 6 min mer inspel

. ningstid. 3 min mer på varje sida. 
Hela 66 eller 96 min. Så mycket 

mer till så lågt pris 
ger bara 

AgfaSupe r 

Sveriges C! ... ,,~ ... C!,r:::ll 

kassettbandtest bekräftar: 
Agfa Super Ferro Dynamie I 

är toppen!! 
Facktidskriften Radio & Television har testat 56 olika märkes

·kassetter och fick fram följande resultat: 
"Super Ferro Dynamic I är ett mycket gott band i flera avseenden. 

Dynamiken 59 dB som vi mätt upp placerar det klart i topp bland 
järnbanden': framhåller R&T och betonar: 

"De allra bästa banden av järnoxidtyp finner vi bland dem som 
kräver hög förmagnetisering i något varierande grad:' R&T sätter 
Agfa Super Ferro Dynamic I främst tilIsarnmans med fyra andra 
kassettmärken. R&T framhåller vidare: 

"Agfas SFD I ger också påtagligt fina resultat vid den lägre nivån 
om man tillåter frekvenskurvan att höjas något:' 

Det betyder att SFD J är det verkliga allroundbandet! 

Informationstjänst 15 

, MIKRODATOR Forts från sid 55 

tera så att man mer och mer 
närmar sig det rätta värdet. Pro
ceduren kräver dock för att ge
nomföras att man kör ganska 
långa sträckor och är väl kanske 
inte särskilt realistisk. 

Viktigast är dock att man får 
en relativ indikering av den ak
tuella bränsleförbrukningen. 
Det är ju här som instrumentet 
kan göra nytta för normalbilis
ten. 

Kula i bana mäter flöde 
Att tappa information från 

hastighetsmätarwiren är inte 
särskilt svårt. l det här fallet an
vänder man en roterande mag
net, vars fält känns av med en 
spole . Signalen från den ä r s i
nusformad och görs om till 4-
kant våg i datorn för att sedan 
vidare kunna bearbetas. 

Att åstadkomma en flödes
mätare med en nöjaktig funktion 
och noggrannhet är svårare . 
Särskilt gäller det i ett konsu
mentsammanhang som detta där 
priset inte får bli för högt. 

Den använda principen inne-

)}

PtolOT01RA"fS I5- TOR 
ASS(\IIl lY 

~ 

bär att en kula rullar i en cirku
lär bana. Banan består av ett rör 
som bränslet måste passera. Det 
tvingar alltså kulan runt i banan. 
En ljusstråle bryts för varje varv 
och man får så ut en puls från 
fotodetektorn som kan använ
das för datorn. För att detta 
skall fungera utan störningar 
skall kulans bana ligga i verkti
kal planet; därav den kritiska 
monteringen som nämnts . 

Datorn fungerar nöjaktigt , 
men kalibrering återstår 

Den bildator vi har provat 
fungerar, men en exakt kalibre
ring åters tår. Vi återkommer om 
en tid med närmare informatio
ner kring datorns noggrannhet. 
Datorn visar aktuell bränsleför
brukning och medelförbrukning 
om än i relativa tal , jämte väg
sträcka. Klockan fungerar och 
tycks gå rätt utom vid ett tillfäl
le, då det var -2SOC utomhu s 
och klockan stannade. Vi fann 
då tiden noll ställd ; klockan fick 
åter ställas in och har visat rätt 
tid sedan dess. GL . 

Fig 3 . Hastighets- resp 
jlödesgivare. 

Fig 4. Den patenterade digitala 
jlödesgivaren i genomskärning . 
Lägg märke till kulan och dess bana. 
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Robert Angus: USA-rapport 

"Eleldronisk" kassen ... 
HOlogram-lörförstärkare 
och am-stereobekymme~ 

•• Det nya året har medfört en 
rad evenemang redan som t ex vin
ter-CES i Las Vegas, alltså Consu
mer Electronics Show, jämte en del 
lokala audiomässor och så förstas 
debuten för videoskivorna i USA. 
Men först lite blandade nyheter från 
olika sektorer av branschen : 
• USA-delen av brittiska BSR Ltd 
- kanske största tillverkaren av 
grammofonverk m m som finns - har 
köpt upp dBX i Waltham, Mass. 
Summan är 8 miljoner dollars. BSR 
(US) styrelseordförande John Hol
lands har inte avslöjat vad han avser 
med förvärvet och inte heller sagt 
något om den framtida inriktningen 
för det här specialelektronik
företaget. Men bedömare hävdar att 
de nya ägarna kan väntas uppträda 
mera slagkraft igt utåt vid mark
nadsföringen av firmans kända an
tibrussystem , uppfunna av dBX 
grundare och chef David Blackmer . 

Under 1978 förlorade dBx en 
uppgörelse med Nakamichi, som 
valde tyska Telefunkens nya High
Com-system . Som tidigare omtalats 
tillhandahåller Nakamichi nu Tele
funken-kretsarna i flera av firmans 
nya modeller , de s k professionai 
cassette decks . Visserligen anser 
många i yrkesleden att dBx som 
system är överlägset t ex Dolby B -
och även A-Dolbyn -, men under 
det att Dolbyelektroniken återfinns i 
praktiskt taget vartenda kassettdäck 
världen över har dBx bara lyckats få 
japanska Teac att bli licenstagare 
och bygga in dBx i firmans band
materiel. BSR kommer inte att vidta 
några ändringar i vare sig driften el
ler personalen fOr dBX inom över
skådlig framtid. 
• Japanska Lux Audio har lite 

överraskande släppt ut en " blank"
kassett som skiljer sig från mäng- 
den. I stället för att inrikta sig på 
bandet och dess magnetiska egen
skaper har firman gjort ett nytt kas
setthölje som medger att använda
ren kan utföra olika justeringar -
alltså ännu en nyhet på kassettfron
ten ; jfr vår kassettartikel i februari
numret. Se fig! Kassetten är "elek
tronisk" såti llvida, att den innehåller 
fyra i st för vanliga två bandförings
rullar inuti och här är ett av paren 
försett med elektriska sensor
element. De samverkar med motsva
rande kretsar i Lux nya kassettma
skiner och resultatet är, att dessa 
visar realtidsåtgång vid spelningen i 
st för bara ett roterande räkneverks 
angivelse. Vidare är kassetten för
sedd med flera öppningar och ett 
antal justeringsskruvar. Med dessa 
kan användaren justera in tapen i 
höljet i höjdled så, att azimutvinkeln 
ändras vid anliggningen mot tonhu
vudena. Man tär på så sätt förbätt
rad frekvensrespons och fas balans 
mellan kanalerna. Tryckdynan i 
höljet är 7 mm bred, denna extra 
bredd inverkar också gynnsamt på 
bandföringen. Man kan justera in 
kassettbandet för optimalt resultat 
vid såväl in- som avspelning och 
bandets anliggning skall bli bästa 
möjliga vid användning i spelare 
med flerhuvudkombination. 

Lux-kassetten, som är en intres
sant förnyelse, blir tillgänglig med 
C-60-tape resp C 90-längd i både 
standard och hög-biasutförande 
(= koboltdopad formel) . Något pris 
är f n inte bekant. 
• Eumigs USA-bolag har försäkrat 
si na kunder på CCD-däcket (testat 
under 1978 i RT) att köparna inte 
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behöver bekymra sig om ev kompa
tibilitetssvårigheter då metallbanden 
kommer eller att däcket riskerar bli 
föråldrat ... Mot ett pris om lite un
der svensk tusenlapp är firman be
redd att aptera alla Eumig-maskiner 
till att ta den nya tapen, under förut
sättningen att I) nya tonhuvuden 
finns tillgängliga för Eumig och 2) att 
en standard uppnåtts . 

Priset man tar inkluderar inte bara 
nya inspelnings- och radertonhuvu
den utan även nya kretsar för för
magnetisering och korrektion plus 
en allmän optimering av däcket . . . 
• - Varje större universitet i USA 
borde erbjuda en kurs i köpande av 
Hi fi-materiel , detta tillsammans 
med andra kurser som rör konsu
mentelektronikprodukter. Det häv
dar hr Frank Viggiano jr, sedan fem 
år lärare vid en sådan kurs vid l ndi
ana University i Pennsylvania. 

Viggiano framträdde som talare 
vid 29th National Home Appliance 
Conference i Denver och sade där
vid att ett slumpurval av studenter 
vid IUP hade visat, att 100 proc var 
positiva till en dylik kurs som betygs
ämne eller att de här ämnena borde 
ingå i någon nuvarande betygskurs. 
Viggiano påpekade något som också 
kan gälla i Sverige, nämligen att nå
got av det allra första i kapitalvaru
väg som en studerande skaffar är 
just varor inom elektronikområdet 
för hembruk - vare sig det är en 
transistorradio, en räknedosa eller 
ett s k häftigt hi fi-paket. Och var lär 
sig då ungdomen något om dylika 
varor? Ofta genom att hänga i någon 
lokal butik och det , säger Viggiano, 
är vanligen ett taskigt ställe att söka 
inhämta några mera grundade kun
skaper på, eftersom personalen där 

Fig l. Lux nya elektroniska 
och inställbara 
kompaktkassett har debuterat 
- dter ett nytt 
och intressant tillskott 
till kassett-tekniken. 

höjdlägeshdllning för avspel
ningshuvudets bandkontakt 

extra bred tryckkudde, 7 mm 

jjäderbelastad hdllare 
för tryckkudden 

höjdlägesjustering för inspel
ningshuvudets bandkontakt 

bandföringselementens 
främre rullpar 

extra stora par rullar för 
tapen med sensorelement, 
identiska för A- och B-sidorna 

dels inte kan förutsättas vara alltför 
välutbildad själv, dels då den är 
" märkesprefererande" och inte 
objektiv i något avseende. Fördo
mar har den också , sade den kritiske 
Viggiano i sin konsumentupplys
ningsplädering . "Som satta att un
dervisa ungdomen borde vi verkli
gen bredda våra vyer lite och inse 
vikten av att folk går ut i livet med 
insikt i vad hemelektronik är för nå
got" , hette det på Konferensen för 
Hushållsdoningar i Denver. 
• Minns ni am-kampanjen nyligen ? 
R T rapporterade om de fem system 
vilka slåss om acceptans från FCC:s 
sida. Nu hoppas FCC, USA:s tele
myndigheter , att tillföra landet flera 
hundra am-stationer - på ett eller 
annat sätt ... Likaså hoppas före
språkarna för am-stereo att deras 
medium inte skall spolas , eftersom 
saker och ting kan komma att hamna 
i ett nytt läge under 1979-1980: 

Då USA infinner sig till den 
världsomfattande administrativa ra
diokonferensen i Geneve har dele
gaterna med sig förslagen om att in
rätta de här am-tjänsterna - i ett 
sällskap som har lite motstridande 
önskningar och där Amerika måste 
bestämma sig för att jämka ihop sina 
egna önskemål med andra, som 
FCC faktiskt också omfattar! Det 
handlar om I ) att reducera am
bandbredden från 10 kHz till 9 kHz 
- något som flertalet am-stereovän
ner ser fram mot med skräck , trots 
att många säger att saken inte kom
mer att påverka något av de system 
man granskar - 2) att utvidga am
bandet från 1600 kHz till I 840 kHz 
och 3) att eliminera 25 kanaler i 
USA. FCC har redan ställt sig bak
om kravet att utvidga skalan resp att 
ta bort s kelear channels . 

- Alla de föreslagna am-stereo
systemen kan operera på en mins
kad bandbredd om 9 kHz, anser tex 
Leonard Kahn, mannen bakom ett 
av de mest kända systemen som sö
ker godkännande. Men det vore då
lig teknik , säger han också. Såväl 
mono som stereo på am kommer att 
bli lidande i så fall , om man ser till 
kvaliteten. Bob Streeter, talesman 
för konkurrerande Magnavox-sys
temet, menar att det är en teoretisk 
fråga att vissa av de tävlande syste
men upptar mera bandbredd än mo
nofonisk am. I realiteten kommer 
am-stereo inte att vålla någon all
varligare interferens på 9 kHz än det 
sker på 10 kHz, säger han. De verk
liga bekymren böljar i stället med 
vad 9 kHz-fallet kommer att ställa 
till med då man vill börja göra mot
tagare för am med syntesavstäm
ning. 

FCC-tjänstemannen Ray Spence 
tror att det skall bli ett beslut för 
USA:s del i am-stereofrågan innan 9 
kHz-förslaget föreläggs Geneve-för
samlingen och Teleunionen . Han 
anser dock att ingen med säkerhet 
vet vilken verkan en 9 kHz-restrik
tion kommer att tä på am-stereon. 

Hur beslutet än blir inom FCC 
hoppas man inom IHF, Institute of 
High Fidelity, att det blir ett "ac
ceptabelt och anständigt sådant" , 
enligt presidenten Jerry Kalov: 



Man har tillställt FCC sina skrift
liga synpunkter och kommentarer i 
saken , där man understryker vikten 
av att allmänheten informeras om 
när man kan börja ta in stereo am
sändningar allmänt och vad slags 
mottagare man behöver. IHF häv
dar bestämt, att ett datum gällande 
premiären på am-stereo är lika vik
tigt som ett systembeslut. Ett skäligt 
krav är att FCC upplyser nationen 
om startdatum sex månader innan 
sändningar inleds någonstans. Till 
dess borde kommissionen helt en
kelt, menar IHF, tillhålla radionäten 
att inga som helst am-stereosänd
ningar får äga rum; man behöver 
rådrum och tid att ta ställning till 
vad nyheten innebär. 
• RIAA är ju en för audiofiler väl
känd förkortning . Den står för Re
cording Industry A ssociation of 
America, och organisationen har 
nyligen reviderat sina Dimensional 
Standards for Phonograph Records 
att omfatta metriska mått samtidigt 
med de gamla engelska enheterna. 
RIAA:s tekniska bulletin Standard 
Recording and Reproducing Cha
racteristic har också ändrats i fråga 
om frekvensomfångets kurva: Nu 
går den från 20 Hz till 20 kHz. 

Kopior av bulletinerna, som heter 
E4 resp E-J, kan fås från RIAA un
der adressen J East 57th Street, 
New York, N Y JOO22, USA . 
• Ett kraftsteg som ger 200 W/ka
nal men väger bara 5,5 kg och en 
"sonisk hologramgenerator-för-

'. förstärkare" är de första produkter
na från Carver Corporation, bildat 
av Bob Carver, som en gång grunda
de firman Phue Unear, numera 
såld till PIoneer, Japan. De nya ap
paraterna tillverkas i Woodinville, 
Washington. 

M 400 Magnetic Field Amplijier 
är en kub med 17 cm sida och kostar 
300 dollars. Carver hävdar att verk
ningsgraden uppgår till ca 94 pro
cent - några problem med att leda 
bort värme skulle alltså knappast 
finnas . M 400 transformerar ned 
spänningar och lagrar energi i en li
ten magnetisk fåltspole, vilket eli
minerar behov aven transforn:ator. 
Inte heller behövs några elektrolyt
kondensatorer . 

Enligt Carver fungerar förförstär
karen C 4000 så, att den reellt åter
skapar Ijudfåltsvektorn som fanns 
under inspelningen och den har för
måga att gruppera ljud och stämmor 
precis i rummet och utstråla ljudet 
ur de lägen varifrån det uppkom. - I 
enheten ligger ett tidfördröjnings
system, där användaren kan välja 50 
eller 85 ms initialfördröjning plus 
fem "primära" tidkonstanter för 
signaldistributionen i tid jämte "en 
tredje generationens autokorrelator 
för brusreduktion och en likaså ut
vecklad s k peak uniimiter" jämsides 
med mera normala organ för ton
kontroll och ingångsfunktioner. 
Man känner igen det här från Car
vers senaste Phase Linear-detaljer, 
som fick samma namn och till funk
tionen något diffusa kretsar. Men 
intresset är redan stort. 

• 

. Sd här skulle den amerikanska 
prestige-jul-jirarens dröm 1978 
ha tett sig - med vitkliiddtl små 
barn packande upp nya Magna
vox-vlp-spelDren ... Därav blev 
nästan intet: Rusning och vassa 
armbdgar hos detaljisterna, som 
sdlde ut pd en kvart den liUa post 
spelDre som Magnavox Consumer 
Electronics i Fort Wayne, Indi
ana, fdtt f ram. 
RT -foto: Magnavision Public 
Relations Board, Chicago. 

R_III, dnlallslDr, 
Da lid VlP
III'8IIII1r8n I USA 
•• (RT:s korr) Dagarna före 
julen 1978 släppte PhiHps USA
bolag Magnavox första serien av 
vip-apparaturen för videoskivor 
i Atlanta och några andra större 
städer under slagsmål från pub
liken, så t ex hade en kö om mer 
än 75 köpare ställt upp sig ut
anför Richs varuhus, men bara 
25 kunde få några spelare. 

Många av de lottlösa förvåna
de sin omgivning med att ändå 
köpa videoskivor i pris från $ 
5.95 till 20, alltså ca 30 kr - 90 
kr. En figur köpte för 200 dollars 
skivor - utan att ens komma i 
närheten av någon spelare men 
var belåten ändå: 

- Jag fick ju något att lägga 
under granen i alla fall . . . och 
butiken har lovat mig en spelare 
inom ett par veckor, hur som 
helst. 

Apparaturen gick för 695 
dollars till de få som kunde 
komma över en vip. Till Philips 
USA-premiär på video hade det 
faktiskt strömmat köpsugen och 
nyfiken publik ända från Hawaii 
och från Europa! Plus ett beslut
samt uppbåd firmafolk från Phi
lips konkurrenter Pioneer , Sony, 

Forts på sid 26 

Mars 1979 Månadens sollläckSlaI: 126 
I RT 1971, nr 9, visades hur dia- kHz, men kurvorna kan lätt omräk
grammen ska tolkas. Diagrammet nas tiD annan band bredd om 10 log 
över brusfåltsstyrkan anger den fålt- B/3 adderas tiD avläst värde. B är 
styrkeniv' i dB över l /J-V/m radio- önskad bandbredd i kHz. 
bruset forväntas överstiga högst 10 % Prognoserna är framtagna av Tele
av tiden. Bandbredden antas vara 3 verket, avd RL Farsta. 
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ANDRA aKAR BANDBREDDEN ~ 
ER BANDBREDI 

Ljudkvalitet och bandbredd kan 
faktiskt vara omvänt proportionella 

I 

Under den låga frekvensen 20 Hz finns rumblestör
ningar. När dessa förstärks, samverkar de med pro
grammet i högtalaren så att ljudet blir förvrängt. 

I den högsta diskanten och dp-ss övertoner är det 
om möjligt ännu värre. Om inte 
förstärkarens möjligheter att be
handla mycket höga frekvenser 
är extremt god redan före den 
bandbreddsökande motkopp
lingen, så uppstår det lätt TIM 
transientintermodulationsdistor -
sion och andra störande distor
sionsformer. Det resulterar obe
vekligen i ett färgat ljud. Ett ljud 
som lätt gör Dig lyssningstrött. 
Ja, ljudet kan till och med låta 
metalliskt. 

metalliskt ljud . .. 

distorderat ljud 
frdn skivstörningar 

Rätt begränsad bandbredd 
ger ett rent och fint ljud 

Vi stoppar alla frekvenser under 20 Hz. Vi stoppar 
alla frekvenser över 40000 Hz. Och samtidigt an-

,, _ __ SI-. 

vänder vi kopplingar som redan före motkoppling 
ger riktigt stor bandbredd. Vi begränsar alltså 
bandbredden i den färdiga förstärkaren för att få 
bättre ljudkvalitet. Ljudkvalitet och bandbredd 
kan således vara omvänt proportionella - om det 
görs på rätt sätt. 

Du minns de gamla rörförstärkarna med sitt, av 

naturtroget ljud .. 

det rena ljudet . . . 

så många, uppskattade rena 
fina ljud. Ja, i grunden var det 
ljudet mycket bra. Men det 
kunde förbättras . Pioneer har 
lyckats med både det grund
läggande rena ljudet och 
dessutom en utökning av 
ljudskärpan. Det är våra nya 
SA-förstärkare i ett nötskat 

Alla är överens om att 
klass A-förstärkare är de 
bästa när det gäller ren 
ljud. De arbetar nämligen 

i det bästa området för transistorernas ar
betskurvor. Det har vi tagit fasta på i SA-för
stärkarna. Vi låter ljudet gå över transisto
rernas bästa kurvdelar också där. Och 
samtidigt som vi kan visa 
upp en fin uteffekt, så har 
vi de bästa arbets punkterna 
för transistorerna, den rätta 
bandbredden och det rätta rena 
ljudet. 

Talande siffror med 
osedvanligt bra egensk 

Med de nya förstärkarna SA-706, 
SA-506 markerar Pioneer än en gång 
Ingenting får offras framför maximal 

Våra nya förstärkares uteffekter är på 
och 25 W per kanal i 8 ohm när båda Ic~r,~~~ 
drivs samtidigt. Distorsionen är så utomordentligt 
låg som 0,0Z>1b, 0,05% och 
0,08%. Och vad sägs om 
signalbrusförhållanden på 
86 dB, 78 dB och 75 dB? 
Och vikten av exakt skiv
avspelning sätter vi förstås 
i högsätet; RIAA-korrek
tion med en högsta avvikel- För att undvika obehagliga ÖtJer· 

se av ±O 2 dB ±O 3 dB och raskningar · led toppindikatorer , , , 
±0,5 dB för respektive mo-



AV UUDKVALITEN. 

Och till alla de fina ete~:tmI' 
da kommer sådana finesser som 
rer vid förstärkarnas överstymingsgräns, 
gränsen, där annars risken för sönderkörning av 
främst diskanthögtalare kan bli överhängande. 
Dessutom logaritmiska riktiga wattmätare. r:ör att 
ge Dig den där extra viktiga kontrollen av sam
verkan mellan förstärkare och högtalare. 

Pioneers bästa har alltid varit ljudkvaliten. 

LJUDKVALITEN! 
Pioneers bästa har alltid oorit ljudkvaliten. TIllsammans 
med vdr S·driga funktionscheck som försäkrar att pro-

-:::~d .. u~kte~rnli;.a ~visa~r~sa:m~ma fina värden efter S drsanvändning. iii pö elektronisk perfektionism. 



Enkel, billig och lällbyggd 
läsare för pappershålremsor 
o En enkel, billig och tillförlitlig remsläsare 
för databruk visas här. 
O Framför allt lämpar den sig för datahobbyister 
tack vare ett lågt pris. Den är även intressant -
för professionella användare som inte har behov 
av att satsa på utbyggd hålremshantering men som 
vill ha möjlighet att ibland kunna läsa en remsa. 

av PER NYLEN 

•• Vid utbyte av datorpro
gram och data mellan olika mini
och mikrodatorer används van
ligen tloppydisk eller hålremsa. 
Ofta ställs inga krav på snabb
heten eller bekvämligheten vid 
remshanteringen utan det gäller 
bara att överhuvud kunna läsa 
remsan . Det är med den begrän
sade målsättningen som jag 
byggt en mycket enkel men till
förlitlig remsläsare för åtta eller 
fem kanalers hålremsor. 

Fototransistorer 
som avkännare 

Hålen i remsan detekteras 
med en rad av nio fototransisto
rer, en för vardera databiten och 
en för matningshålet. Fototran
sistorerna styr i sin tur var sin 
ttl-inverterare med Schmitt-in
gång. Ttl-grindarnas utgångar 
utgör signalerna från remsläsa
ren, och går direkt till en port på 
mikrodatorn. Som ljuskälla an
vänds en bordslampa på ca 80 
cm avstånd ovanför läsaren. 
När fototransistorn ligger i mör
ker släpper den inte igenom nå
gon ström och ingången till ttI
grinden kommer att vara öppen. 
Ttl-grindens ingång intar då hög 
spänningsnivå, logisk etta, vil
ken inverteras till logisk nolla på 
utgången , låg spänningsnivå. 
När fototransistorn i stället be
lyses kommer den att dra ner 
spänningsnivån på ingången till 
ttI-grjnden till logisk nolla, vil
ken inverteras till logisk etta på 
utgången. 

Gjuten skärm box 
med plexiglaslock 

Hela läsaren är inbyggd i en 

liten gjuten skärmbox . Elektro
niken , d v s fototransistorraden 
och de två ttl-kapslarna , är 
monterad på virsocklar på ett 
kort inne i boxen. Fototransis
torraden är monterad i en 18 
bens virsockel som sågats itu på 
längden och de två halvornas 
ytterkanter har limmats mot 
varandra för att man skall få en 
sockel med endast O, l" avstånd 
mellan de två stiftraderna, vilket 
fototransistorraden behöver. 

I locket har nio hål borrats 
upp , vilka leder in ljuset till fo
totransistorerna . Hålen måste 
ha exakt O, l" delning och ligga 
på en rad , varför jag använde ett 
kretskort för virsocklar som 
borrjigg. Först borrade jag ge
nomgående hål med 1,0 mm 
diameter. Därefter borrades 
datahålen upp till 1,5 mm dia
meter för att släppa igenom me
ra ljus och för att fototransisto
rernas linser skulle passa mot 
hålen . Hålet mitt för styrhålen i 
remsan borrades endast upp 
hal vvägs för att tillåta fototran
sistorn att passa, men måste på 
utsidan som vetter mot remsan 
vara endast 1,0 mm. Genom att 
detta hål är mindre kommer 
styrhålet att släppa igenom ljus 
senare än datahålen så att data
bitarna hinner ställ a in sig innan 
styrhålets transistor får ljus och 
elektroniken lämnar en st rob
puls som signalerar att sanna 
data finns på databitarna. 

På ovansidan av locket bygg
des ett spalt för remsan av två 
0,15 . mm tjocka metallremsor 
och en plexiglasskiva. Plexigla
set och metallremsorna skruvas 
fast mot locket med sex M3-
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INITIERINGAR 

LÄSINDATA 
LAGRA DATA 

NEJ 

Fig 2. Flödesschema 
för det program ~-----.r-----~ Fig J . Hela elektrollikell 

utgörs av två tt!-kapslar och 
fototrall sistorraden. 

som sköter 
datahanteringen. 

Fig 4. Snitt som visar den mekalliska ,. 
uppbyggnaden av hålremsläsarell . 

SPAlT FÖR REMSAN MJ SKRUV 

8080 MACRO ASSEMBLER, VER 2 . 0 ERRORS = O PAGE 1 
PAPPERSREMSLASARE 

4004 
00E8 
OOEA 
OOEC 
002C 

4004 DBEA 
4006 17 
4007 D21440 
400A DBEC 
400C FE1B 
400E CA2COO 
4011 C30440 

4014 DBEA 
4016 17 
4017 D21440 

401A DBE8 
401C 77 
401D 23 
401E C30440 

NO PROGRAM ERRORS 

TITLE 
ORG 
DATA 
STROB 
TTYD 
MONITOR 

'PAPPERSREMSLASARE' 

L 1: 

4004H jPROGRAMMET BORJAR HAR 
EQU OE8H jADRESS TILL DATA 
EQU OEAH j ADRESS TILL STROBEN, BIT 7 
EQU OECH jADRESS TILL KONSOLLEN 
EQU 002CH jADRESS TILL MONITORN FOR ATER HOPP 

IN STROB 
RAL 
JNC L2 
IN TTYD 
CPI 01BH 
JZ MONITOR 
JMP L1 

JLAS IN STROBEN 
jFLYTTA DEN TILL CARRYN 
jHOPPA TILL L2 DA STROB=O 
JLAS IN TECKEN FRAN KONSOLLEN 
jJAMFOR MED ESCAPE- KARAKTAR 
JOM LIKA - SLUT PA REMSA - HOPPA 
JANNARS HOPPA TILLBAKA TILL L1 

L2: IN STROB 
RAL 

JLAS IN STROBEN 
jFLYTTA DEN TILL CARRYN 
jHOPPA TILL L2 OM STROB=O 

END 

JNC L2 

IN DATA 
MOV M,A 
INX H 
JMP L1 

JLAS IN DATA 
jLAGRA I MINNET 
JOKA ADRESSPEKAREN 
jKLART. DAGS FOR NASTA TECKEN 

Fig 5. Remsläsllillgsprogram för mikrodatorn 8080. 

skruvar. Hålen imetallremsorna 
bör vara så stora att, då man 
lossar skruvarna, man kan jus
tera metallremsornas läge och 
därmed remsans passning över 
hålen . Remsan dras sedan för 
hand genom spalten under 
plexiglaset. 

Programmet 
I datorn som tar hand om in

formationen från läsaren måste 
det ligga ett litet program. Det 
skall känna av när en strob-puls 
signalerar att det finns en ny 
sann datainformation att hämta, 
läsa av och lagra på önskat sätt. 
Remsläsaren behöver för detta 
en parallellport med minst nio 
bitar. Programmet skall känna 
av att strob-signalen blir O. Då 
håller ny datainformation på att 
matas fram , d v s man befinner 
sig mellan två styrhål på rem
san. Därefter skall programmet 
invänta att strob-signalen blir I. 
Då står remsans styrhål ovanför 
sin fototransistor och sann in
formation finns då på databitar
na. Programmet går då ut och 
läser av datainformationen och 
lagrar undan den på önskat sätt. 
Därefter går man tillbaka i pro
grammet och inväntar på nytt 
att strob-pulsen är O, o s v. Pro
gramstrukturen finns ski sserad i 
flödesschemat. 

När remsan är slut får man 
meddela programmet det , ex
empelvis via konsolen. Genom 
att remsläsaren arbetar helt 
asynkront och självklockat kan 
läsaren köras hur sakta som 
helst och upp till den högsta 
hast ighet 'man förmår dra rem
san med genom läsaren. Man 
kan givetvis stanna remsan var 
som helst och därefter fortsätta 
utan att det blir några läs fe\. 

Ett exempel på program för 
Intel 8080 presenteras ijig 5. 

KomponenHörlecknlng: 
l st fototransistorrad BPX 89 
(Telko) 
2 st ttI-kaps lar 74LS /4 
l st skärm box (Elfa) 
2 st 14 bens virsocklar 
l st 18 bens virsockel 
Kabel 

• 
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Från UlVecklingssystem lill dalor lär Basic - del 15 

o Det mångsidiga 
universalkortet i vårt 
datorsystem har bia en 
klocka, en tidkrets med 
vilken man kan ge
nerera musik och en 
matematisk processor
krets för bl a trigono
metriska funktioner. 

Av ÅKE HOLM 

•• Vi skall i detta avsnitt be
skriva digitalklockan som finns 
på universalkortet till mikroda
torn. Principschemat återfinns i 
fig l . ICI2 är en PI A-krets och 
ICI8 är en klockkrets MM53l8 
från National Semiconductor. 

Transistorerna fordras för att 
anpassa nivåerna mellan kret
sarna eftersom I C 12 matas med 
5 volt och ICI8 med 12 volt. 
ICI8 är så gjord att man genom 
att välja ett värde på ingångarna 
DX, DY och DZ kan få ut en 
siffra i taget på BCD-utgångar
na. Denna omkoppling sker med 
mjukvara . PAO-PA3 på ICI2 är 
ingångar för de olika siffrorna 

Ir-IJlrrkonlroll 
lir lYra kanaler 
•• Siemens kan nu erbjuda ett 
komplett ir-fjärrkontrollsystem med 
handsändare , förförstärkare och 
mottagare. Systemet , som heter In
Iralern 500, består av fardiga mo
duler i olika konfigurationer. 

Redan nu är räckvidden mer än 30 
meter , alltså fullt tillräcklig för fjärr
kontroll av exempelvis transport
band, portar, jalusier, belysningar, 
medicinsk och optisk apparatur. För 
snabb introduktion i praktiskt bruk 
kan en speciell modulsats erhållas . 

Handsändarnas typprogram är 
ordnat efter antalet kanaler och ir
sänddioder. Den ena kategorin har 
två sänddioder med reflektorer, den 
andra har fyra dioder. Vilken typ 
som passar bäst i varje enskilt fall 
får man enklast fram på experimen
tell väg. 

På mottagarsidan finns över fem 
förförstärkare i olika höljen . Motta
gardioderna är monterade på olika 
sätt , på begäran också med sam
lingslins . Dessutom finns en för
förstärkare i magnetiskt avskärmad 
kåpa. Av mottagarmodulerna finns 
totalt 14 varianter på enhetliga 
mönsterkort, utgångarna finns med 
eller utan "minne" . Systemets cent
rala del utgörs av integrerade kret
sar. För sändaren SAB 3210 , för 
förförstärkaren TDA 4050 och för 
mottagaren SAB 3209. 

och PA4-PA7 är utgångar med 
vilka man väljer vilken siffra 
som skall presenteras. Med ut
gångarna PBO-PB2 kan man 
ställa klockan på önskad tid. 

lfig 2. finns ett program som 
hämtar tidangivelsen från 
klockkretsen och lägger ut den 
på bildskärmen. Detta program 
är mer att se som ett exempel på 
hur klockan skall användas och 
hur man förfar då tidsindike
ringen skall hämtas in för vidare 
bearbetning. Normalt använder 
man vanliga minnesceller där ti
den lagras och jämförs mot and
ra förprogrammerade värden . 
Ett sådant förfarande är prak
tiskt då man skall ha fun~tion av 
ett programmerbart kopplings
ur. 

Programmet ifig 2. fungerar i 
korthet som följer. Första gång
en programmet anropas an
vänds startadressen KALST 
($A080) . Då går man först till 
subrutinen INITUR vilken sät
ter upp PI A-kretsens in- och ut
gångar samt lägger in värdet på 
IRQ-vektorn i TBUG-rutinen. 
Därefter går man vidare till den 
så kallade varmstartadressen, 
vilken sedan endast anropas då 
klockan behöver ställas på rätt 
tid . Klockan ställs med pro
gramsnutten SETTUR. Där 

Fig l U . mversa Ik orte s kl k oc a. 

,:I lO 

"~ DO 
Vcc PAj) , 

---1!. 01 PAl l 

----.!!... 02 PA' , 

--2!. 03 PAJ ~ 

--.!!. [)4 P.4 6 

-.!!.. os PAS 7 

---E.. DI PA6 • 

J ---2!. 07 PA7 J-!--
IC12 

J ---E.. RW CAl 4O 

1-2! E CA2 ~ 
1---2!. RSO 

I~ RSl PBO lO 

l --li CSO PB1 " 

I ---2!. CSl PS2 12 

• ---E.. rn PSJ 1) 

PB' 14 

PBS 15 

PB6 I ~ 

RO -.!!. 
PB7 f2!---

IROA 

---1!. IRoe 
CBl j-L-
CB2 I-'i 

o 

1 

OH, 

I . 

hämtar man först in ett tecken 
för kommandot , H for hold , F 
för fast , S för slow , och T för 
TB U G. Med något annat tecken 
startas klockan och man måste 
avsluta det hela med T för att 
komma ur programmet. 

När klockprogrammet väl är 
startat, arbetar mikrodatorn un
der interrupt av nätfrekvensen 
(IRQ). Varje gång ett sådant 
interrupt kommer anropas ruti
nen VIST/D . Denna rutin lägger 
i tur och ordning ut de olika vär
den som fordras på ingångarna 
DX, D Y och DZ för de olika 
tidsangivelserna. För att ge en 
lättläst tid läggs kolon in mellan 
timmar och minuter samt mellan 
minuter och sekunder. Rutinen 
URDATA är en subrutin som 
lägger ut siffervalet till kIock
kretsen, väntar ett par mikrose
kunder och hämtar sedan in ett 
fyra bitars värde som omvand
las tillASCII-siffror ($30-$39) . 

Detta testprogram är lagt på 
adress $A08 men kan placeras 
varsomhelst i minnesarean. Den 
enda absohitadressen inom pro
grammet är den på rad 0058, där 
startadressen för interruptruti
nen VIST/D skall läggas in. Pla
cerar man programmet på annan 
plats , måste alltså denna adress 
ändras . 

. 5 . 5 

Elektronisk musik 
I fig 3 visas principschemat 

för den på universalkortet pla
cerade tidskretsen (timer) MC 
6840 med tillhörande.lf-slutsteg. 
På grund av platsbrist kommer 
programlistan med förklaringar 
att återges i nästa avsnitt. Det
samma gäller för den matema
tiska processorn , vars princip
schema återges i fig 4. Denna 
krets , som har beteckningen 
MM 57109 kommer från Natio
nal Semiconductor och kretsen 
går allmänt under benämningen 
Number Cruncher. Den kan 
räkna med flyttal eller med åtta
siffrors mantissa och tvåsiffrig 
exponent , trigonometriska och 
logaritmiska funktioner , yx , ex, 
etc . Det finns i vissa tillämp
ningar behov av sådana beräk
ningar, som med normal pro
gramvara skulle ta alltför lång 
tid att exekvera. I och med an
vändandet av denna krets kan 
man förenkla beräkningsruti
nerna och därmed utnyttja mik
roprocessorn effektivare. 

I nästa avsnitt fortsätter vi 
med dessa kretsar och förhopp
ningsvis skall kretskortet och 
stycklistan ingå. • 
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~HITACHI 

fUASO NO 
DVNAHARMONY 

Hitachi dubbla 
effektförstärkare. 

Högeffektdelen ger 
upp till 400 ""att/kanal 

kopplas bara till när den behövs! 

Hitachi Dynaharmony-förstärkare med turboeffekt finns också i: 

Stereoforstärkare HA· 5300 med 60 watt mårkuteffekt och 
150 watt momentan uteffekt. 3 -stegs d irekt kopplad phono
torstärkare med FET-transistorer ger perfekt sk ivåtergivn ing. 
Pris ca 2.100 kr. 

lr:-fi . ~ ~ 
. - - .:----r-: 
~ . ~ ~ ~ 

Stereoreciever SR ·903 med 85 watt märk uteffekt och 160 watt 
momentan uteffekt. Dubbla instrument för stationsinställning 
och AFC som automatiskt kopplas in och ur vid beröring av 
avstämningsratten. Pris ca 3.850 kr. 

f/2·57·-· -. :~ : : II ~ 
~. ~: * 8 8 :0~ ~- ~c~ ~ 6~-~ . 

Informationstjänst 17 

Förstärkaren med turboeffekt: 
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 
kopp1.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 Hitachi-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
förstärkilren HMA-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 rekvirera 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 SCANDINAVIA AB 
Box71 38. 17207Sundbyberg • Tel.08·98S280 
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BASF Grön: Marknadens lägsta brus ger rent ljud 
i alla lägen. To m när du drar på ordentligt! 
LÄGSTA BRUS 

FÖR RENASTE LJUD! 

~ BASF 

ö>.'~ ___ " _- ! 

BASF Grön har 
det lägsta bruset 
av alla kassetter 
avsedda för järn
inställning. Det 

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

HÖG UTSTYRBARHET 
FÖR BÄSTA DYNAMIK 

För att få bra dynamik räcker det 
inte med lågt brus. Bandet måste ock
så ha hög utstyrbarhet. Dvs det ska 
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finnas kapacitet också för att ta emot 
och registrera mycket,kraftiga partier 
utan ljudförvrängning. Hög utstyrbar
het är också förutsättningen för att du 
ska kunna få ordentligt tryck när du 
drar på volymen. BASF Grön har just 
dessa viktiga egenskaper - lyssna själv 
så får du höra hur det ska låta från en 
kassett! 

BAS F 
BASF Svenska AB, 
Box 53008, 400 14 Göteborg. Tel. 031·8132 60. 

SÄKERHETS MEKANIK 
FÖR SÄKER DRIFT. 

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

---------------------------------------I I 
: BASFHiFi. Ja, fack! I 
I Jag vill gärna veta mer om BASF Namn: .. ..... .... .......................... Ålder: ........... I 
I HiFi - Recievers, Stereodäck, I : Högkdare och Kassetter. Adress: ... ... ....................... ... .... ... .................... I 
I Postnr: .................. Postadr: ················RT·3:79 I ---------------------------------------

Informationstjänst 18 



BASIC Forts från sid 64 

SIDA 001 DIGI-UR 
0001 
0002 
0003 

* 

NAM 
OPT 
OPT 
OPT 

oIGI-UR 
NOP 
M 
O 0004 

0005 
0006 
0007 
0008 
0009 
0010 

* PROGRAM FOR DIGITALKLOCKA 
* NATIONAL SEMICONoUCTOR MM 5318 
* TILL PIA 6820 PA KORT CA-6809 
* 

0011 
0012 
0013 
0014 
0015 
0016 
0017 
0018 
0019 

* AV AKE HOLM 79-01-11 
* 

0020 A080 
0021 

8024 
8025 
8026 
0010 
EOoO 
AOOO 
ElAC 

PIAURo 
PI AURC 
PIAURS 
URTAVL 
TBUG 
TIRQ 
INCH 
* 
* 

EQU 
EQU 
EQU 
EQU 
EQU 
EQU 
EQU 

ORG 

0022 A080 80 28 KALST 8SR 
0023 * 
0024 A082 7F 8026 VARMS T CLR 
0025 * 
0026 A085 80 E1AC SETTUR JSR 
0027 A088 81 _8 CMPA 
0028 A08A 27 12 BEQ 
0029 AOIC Il _6 CMPA 
0030 A08E 27 12 BEQ 
0031 A090 81 53 CMPA 
0032 A092 27 12 BtQ 
0033 A09~ 7F 1026 CLR 
003_ A097 81 54 CMPA 
0035 A099 26 EA BNE 
0036 A09B 7E EODO JMP 
0037 * 
0038 A09E C6 04 HOLD 
0039 AOAO 20 06 
0040 
OOU AOA2 C6 01 
00~2 AOA_ 20 02 

* FAST 

00~3 
OO~_ 

00~5 
00~6 

* AOA6 C6 02 SLOW 
AOAI F7 1026 SETT 
AOAB 20 DI 

00_7 * 

LDAB 
BRA 

LoA! 
BRA 

LoAB 
STAB 
BRA 

OO~I AOAo 7F 1025 INI TUR CLR 
00~9 AOBO 7F 1027 CLR 
0050 AOB3 16 FO LoAA 
0051 AOB5 B7 102~ STAA 
0052 AOBI 16 07 LDAA 
0053 AOBA B7 1026 STAA 
005~ AOBD 16 05 LoAA 
0055 ~OBF B7 1025 STAA 
0056 AOC2 ~A oECA 
0057 AOC3 g7 1027 STAA 
0058 AOC6 CE AOCo LoX 

0059 AOC9 FF AOOO 
0060 AOCC 39 
0061 
0062 AOCo 
0063 AOoO 
006~ A002 
0065 AOo~ 
0066 A006 
0067 AOoI 
0061 AOoA 
0069 AOoC 
0070 AOoo 
0071 AOoF 
0072 AOEl 
0073 AOn 
007_ AOE5 
0075 AOE7 
0076 AOE9 
0071 AOEA 
0071 AOEC 
0079 AOEE 
0080 AOFO 
0081 AOF2 

CE 
C6 
ID 
C6 
ID 
16 
A7 
08 

0010 
00 
IF 
10 
lB 
3A 
00 

C6 20 
80 12 
C6 60 
80 OE 
86 3A 
A7 00 
01 
C6 50 
ID 05 
C6 _O 
ID 01 
38 

* VISTID 

0082 * 
0083 AOF3 F7 8024 URoATA 
001~ AOF6 ID DA 
0085 AOF8 B6 "8024 
0086 AUFB I~ OF 
0087 AOFo 8B 30 
DOll AOFF A7 00 
0089 A101 08 
0090 A102 39 
0091 
0092 

RETURN 
* 

~OT~LA FEL 00000 

STX 
RTS 

LoX 
LoAB 
BSR 
LoAB 
BSR 
LOM 
STAA 
INX 
LoAB 
BSR 
LoAB 
BSR 
LOM 
STU 
INX 
LO AB 
BSIl 
LOAB 
BSR 
RTI 

STAB 
BSR 
LoAA 
ANDA 
AOOA 
STAA 
INX 
RTS 

END 

$8024 
$8025 
$8026 
$0010 
$EOOO 
$AOOO 
$ElAC 

$A080 

I NI TUR 

PIAURS 

INCH 
'-H 
HOLD 
'-F 
FAST 
hS 
SLOW 
PI AURS 
hT 
SETTUR 
T8UG 

'$04 
SETT 

'$01 
SETT 

'$02 
PIAURS 
SETTUR 

PIAURC 
PIAURS.l 
'$FO 
PIAURo 
'$07 
PIAURS 
'5 
PIAURC 

PIAURS·1 
'VISTlD 

TlRQ 

'URTAVL 
'00 
URoATA 
'$10 
UROATA .-: 
O,X 

'$20 
URoATA 
'$60 
UROATA .-: 
O,X 

'$50 
UROATA 
'HO 
UROATA 

PIAURO 
RETURN 
PIAURO 
'$OF 
'$30 
O,X 

DATASIDAN 
CONTROL 
STYRNING 
POSITION PA BILDSKÄRME 

IRQ-ADRESSEN 
RUTIN FOR INTECKEN 

PROGRAMSTART 

NOllA UTG. 

HÄMTA TECKEN 
STANNA KLOCKAN 

SNA8a INSTÄLLNING 

LANGSAM INSTÄllNING 

STARTA KLOCKAN 
ATER TI LL TBUG 
ATERGA 

NOLLA KONTROLLREG. 
NOLLA B-HALVAN 
PAO-3 IN, PA_-7 UT 

PBO-3 UTGANGAR 

AKTI VERA I RQA 

A ÄR NU _ 

LÄGG IN IRQ-VEKTORN 

I TBUG-RUTI NEN 

ADRESSEN TILL X-REG 
TIOTALSTIMMAR 
LÄGG UT PA SKÄRMEN 
ENTALSTIMMAR 

LÄGG UT KOLON 

ID-TALS MINUTER 

ENTALSM I NUTER 

ETT KOLON TI Ll 

ID-TALS SEKUNDER 

ENTALS SEKUNDER 

VÄNTA ETT TAG 
HÄMTA TECKEN 
MASKA BORT KONTROLLUTG. 
GOR OM TILL ASCII 
LÄGG UT PA BILDEN 

Fig 2. /'rugrulII Jur atl hämta tid frall klockkretsell 
och liigga ut den på bildskiirmen. 

Fig 3. Tidkretsen MC 6840 
med tiUhörande If-slutsteg. 

Fig 4. Här ser vi inkopplillgell av dell matenuJliskll 
processorn MM 57109 (NumberChruncher) . 

o .. 
;:: 
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•• Hej! Jag är mikroprocessor 
här. Jag heter SC/MP, eller 
egentligen INS 8060, men jag 
kallas för SC/MP. "Skäämp" 
som man vanligen säger. Egent
ligen betyder det "Simple Cost
effective Micro Processor". Jag 
är alltså en sån där " tusenfo
ting" som uppges kunna stl 
mycket. Egentligen kan jag ink 
särskilt mycket, men - jag ä r 
snabb! Mycket snabbare än 
människan , till exempel. Jag 
kan utföra en hel massa additio
ner eller subtraktioner på en tu 
sendels sekund. Genom att jag 
kan addera och subtrahera, ut 
föra logiska operationer, fatta 
beslut m m, blir mitt kunnand~ 
ganska avancerat för att vara en 
maskin . 

Jag får också de mest skiftan
de uppgifter: Jag styr saker och 
ting, jag sitter i telefonväxlar. 
väger cement , slår larm, ja det 
finns ännu fler verksamhetsom
råden som jag skulle passa in i. 
men som ingen har tänkt på. För 
att kunna göra allt detta måste 
jag ha ett program. Det skrivs 
(oftast) aven människa och lag
ras i ett minne som är kopplat 
till mina ben . På så sätt kan jag 
läsa vad som står i minnet och 
utföra instruktionerna. 

För att du lättare skall förstå 
hur den kommunikationen går 
till, skall jag berätta vad som 
finns kopplat till benen inuti min 
kapsel: 

Så ansluts 
mina stift 

Benen är för enkelhetens 
skull numrerade från ett till 40. 
Ben ett sitter på kapselns nedre 
vänstra hörn. För att man skall 
hitta rätt har jag en markering på 
vänstra kortsidan. Sedan finner 
man ben 20 i nedre högra hör
net, ben 21 i övre högra hörnet 
och slutligen ben 40 i övre vän
stra hörnet. Precis som en van
lig ttl-kapsel, fast bara fler ben 
(sefig J)! 

För att jag skall kunna funge
ra över huvud måste jag ha 
spänning och ström. Jord an
sluts till ben 20 och + 5 V till ben 
40. (Så enkelt är det. Det finns 
släktingar som måste ha ytterli
gare både positiva och negativa 
spänningar, men så icke jag.) 
Dessutom måste jag, liksom 
gäller de flesta sammanhang in
om digitaltekniken , ha en klock
signal. Den kan genereras i en 
yttre krets som hos många andra 
processorer, men jag har också 
en inbyggd oscillator. Två mot
stånd och två kondensatorer el
ler en kristall och ett par mot
stånd är allt som behövs. Fig 2 

Hej, min namn är Se/MP 
Jag är mikroprocessor! 

• En intressant mikroprocessorkrets heter 
SC/MP och tillverkas av National 
Semiconductor. 
• Hur den är uppbyggd och hur den 
fungerar orienterar författaren om i denna 
artikel, som vänder sig inte minst till dig 
som är novis på mikrodatorområdet. 
• Nästa avsnitt kommer att handla om hur 
programmering tillgår. 

Av BENGT GRAHN, FirmaJ.LCD. 

visar hur enkelt inkopplingen 
sker mellan stiften 37 och 38. 

Anslutning 
till minne 

Jag berättade att minnet 
skulle kopplas till mina ben så 
att jag kan läsa , skriva och tolka 
instruktioner. Minnet har 
adressingångar, datain- och ut
gångar samt kontrollingångar. 

Adressingångarna skall 
kopplas till mina adressutgång
ar,dvsben25tom36. Men om 
minnet nu inte har så många in
gångar? Ja, då kopplar man bara 
så många som behövs och läm
nar resten öppna. Tag t ex min
neskretsen 2//2 (se fig 3). Den 
har åtta adressingångar, AO-A7. 
Dessa kopplas då till mina ben 
25-32. 

Tittar man på schemat till 
2112 finner man att det är ett s k 
RAM (Random Access Memo
ry) eller skriv/läsminne, organi
serat som 256x 4. Det innebär 

att det innehåller 256 adresser 
(= minnesceller) med fyra bitar 
per adress . Men eftersom jag är 
en 8-bitsmaskin, måste man ha 
två minnen. Hos de två minnena 
kopplas då adressingångarna 
parallellt (= adressbussen) och 
datain/utgångarna så, att de till
sammans bildar en databuss om 
åtta bitar , d v s de fyra utgång
arna på ena minnet till mina ben 
9-12 och från andra minnet till 
ben 13-16. 

Val av minne 
med avkodare 

Men, som framgår av schemat 
på 2112, räcker inte detta. Ben 
13 och 14 heter CE och R/W. 
CE betyder Chip Enable och 
strecket över att det skall vara 
en nolla som aktiverar minnet. 
(Utgångarna är annars i s k 
"third state" eller högimpediva 
och innehåller alltså ingen in
formation.) R/W står för "Read/ 
Write" och den ingången talar 
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om för minnet om jag vill läsa i 
det eller skriva. När ingången är 
låg, skriver jag, och då den är 
hög , läser jag. För detta ända
mål har jag också ett ben , näm
ligen nummer I , NWDS (Nega
tive Write Data Strobe) . Det 
kopplas alltså till minnets R/W, 
, rl har vi löst det. 

Här återstår bara en sak, 
nämligen CE i minnet. Det är ett 
kapitel för sig. Det är ju så, att 
jag kan tänkas behöva fler min
nen att kommunicera med. 
Dessa är då helt parallellkopp
lade med de vi nu har diskuterat 
II/om just CE. Med den ingång
en väljer jag vilket av alla min
nena jag vill åt. För det ända
målet har jag en adressavkodare 
till hjälp. Det kan vara ett par 
grindar, en "two-line-to-four
line decoder" eller ett PROM 
tProgrammable Read Only Me
mory) . Det är en smaksak vilket 
man använder. 

A vkodaren kopplas emeller
tid med sina ingångar till över
blivna adressutgångar, i det här 
fallet ben 33-34 (så många man 
behöver) och med utgångarna 
till CE på respektive minnes
krets. Vitsen är alltså att de fyra 
adressbitarna kodas av, så att 
endast en av avkodarens ut
gångar är låg i taget. Därmed 
tillåts bara ett av minnena (= ett 
kretspar) att lämna ifrån sig sin 
information. 

Fig 4 visar hur processor, 
minnen och adressavkodare 
kopplas samman. 

Programmet anger 
vad jag skall göra 

Nu har jag fått mitt anteck
ningsblock , kan man säga. Men 
ännu är jag inte fårdig att arbeta. 
Jag måste ha ett program så att 
jag vet vad jag skall göra. Till 
det fordras en programlista som 
lämpligen ligger i ett läsminne 
av typ ROM (Read Only Memo
ry) eller PRO M (programmer
bart ROM). Det måste vara 
programmerat i ett språk som 
jag förstår, och det språket be
står av ettor och nollor. Minnets 
inkoppling sker på precis sam
ma sätt som förut, med adress
buss, databuss och CE. 

Men tittar vi påfig 5 för 7621 
ser vi, att det har sina ben på 
precis samma sätt som 2112 men 
med det undantaget att R/W är 
utbytt mot en adressingång, A8. 
Det innebär att 7621 rymmer 
dubbelt så mycket som 2112 och 
att man bara kan läsa i minnet. 
Det finns alltså ingen skrivin
gång. (Skrivningen (= pro
grammeringen) måste ske i en 
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om 10 dB. En fininställnings
kontroll medger steglöst vari
abel interpolation mellan ste
gen, så att spänningen kan 
regleras exakt enligt önskan. 
Kontrollerna kalibreras normalt 
i tomgångsspänningsnivåer (J.I-V, 
mV och Vemk), men även and
ra skalor kalibrerade i spänning 
pd och dBm eller i dB J.I-V emk 
och dB J.I-V pd kan användas. 

Hela finregleringen är kalibre
rad inom ± 1 dB för utgångsni
våer över 1 J.I-V pd vid alla in
ställningar på dämpsatser, av
stämnings- och modulations
kontroller , så att man får samma 
noggrannhet som med ett dyr
bart laboratorieinstrument. 

Modulärt system 
Stabiliteten hos den nya sig

nalgeneratorn är tillräckligt god 
för en låg rad mätningar på ra
diomottagare i de fall högre sta
bilitet krävs, kan en frekvens
synkronisator användas. Denna 
enhet, TF 2173, omvandlar ef
fektivt signalgeneratorn till en 

manuell sveposcillator genom 
möjlighet till digital inställning 
med endast 10 Hz inställnings
tolerans . 

Användningen aven refe
renskristall av hög kvalitet inom 
synkronisatorn garanterar att 
generatorns utgångsfrekvens 
förblir noggrann och stabil inom 
± 1 enhet på 1()6 per år. Synkro
nisatorhöljet har klämmor för 
stadig fastsättning vid signaIge
neratorn, så att de båda till
sammans bildar en kompakt och 
stabil enhet (fig 4) . 

Synkronisatorn fas-låser sig
nalgeneratorn tiH en i förväg in
ställd, högstabil referensfre
kvens. Varje drift i generatorns 
utgångsfrekvenser utlöser, se
dan fas läget låsts, en feikorrige
ringssignai från synkronisatorn 
och denna signal återförs till TF 
2016 för automatisk reglering av 
generatorns avstämda kretsar. 
Den använda reglermetoden 
eliminerar drift men påverkar 
inte instrumentets signalgenere
rande och signalmodulerande 
förmåga . 

Förloppet tar bara några se
kunder och är särskilt praktiskt 
vid provning av flerkanalsut
rustning, eftersom man inte 
behöver avstämma signaIgene
ratorn på nytt efter varje kanal
byte. 

I stället kan signalgeneratorns 
frekvens ändras genom att man 
ställer om synkronisatorkon
trollerna i steg motsvarande ka
nalavståndet upp till en total 
bärfrekvensändring om 2 %. 

Den tredje modulen i syste
met är pulsmodulatorn TF 2169 
(fig 5), avsedd för provning av 
mellanfrekvensstegen i radar
system. Den snabba stig- och 
återingångstiderna' gör den 
lämplig som testenhet för mo
dern radarutrustning med hög 
upplösning. 

A ven modulatorn kan kläm
mas fast stadigt på signaIgene
ratorn . 

TiUbehör 
De extra tiHbehören omfattar 

ett antal dämpsatser och an-

passningsenheter , mf-oscillator
sonder samt backeffektskydd . 
Tre mf-sonder täcker de vanli
gaste frekvenserna 455 kHz, 470 
kHz och 10,6 MHz. Drivna av 
signalgeneratorn TF 2016 kan 
dessa sonder lätt användas för 
avstämning i mottagare med 
brusspärr eller sparkretsar för 
batterier. 

Med dessa kan man också 
försäkra sig om att mottagaren 
är korrekt avstämd till sin ka
nalfrekvens. 

Den viktigaste egenskapen 
hos TF 2016 är kanske ändå det 
låga priset. Den kostar nämligen 
inte mer än samma tillverkares 
hf-signalgenerator TF 144, ett 
laboratorieinstrument avsett 
enbart för am, redan tiHverkat i 
40 år men nu ersatt av TF 2016. 
- Kostnaden för samtliga tre in
strument tillsammans - TF 
2016, TF 2173 och TF 2169 - är 
faktiskt lägre än en service
ingenjörs årslön. 

• 

Hobbydatommedinbyggd tenninal. 
AlM 65 
RockweIl AIM '65 är ingen byggsats utan en avancerad 
"Personal Computer" komplett med en R6502 NMOS 
mikroprocessor, ASCII-tangentbord, 20-teckens 
display och printer. Idealisk för dig som vill 

. lära dig hur en dator arbetar och utveckla ' 
egna program. Mer än 500 sidor doku
mentation följer med! Allt du behöver 
för att komma igång är ett 5/24 V
aggregat. Sedan kan du bygga 
vidare med mer minnen, 
massminne, minifloppy. 
Kåpa till AlM 65 kommer inom kort 
och videointerface är planerat. 
AlM 65 är kompatibel med KIM-1 och kan 
anslutas till Microflex' Europakortserie. Och i 
hobbydatatidskrifterna hittar du otaliga artiklar med 
tips om KIM-1 och R6502. 

MICR""'.A ~ Representant i Sverige, Norge, \.N" r ~ Danmark och Finland för: 

Mi"oo.' Mi"."., A/S l' Rockwell 
Ekhagsvägen 7 Boks 96 ~ Intemationai 
10405 STOCKHOLM 50 1321 STABEKK. Norge 
Tel. 08-156765 Tel. (02)545130 MICROELECTRONICDEVICEDIVISION 
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A. External Clock Input 

EXTERNAl 
ClOCK XIN 

C. erys •• 1 with Low·Pass Filter (Above 1 MHz) 

SC/M' NENDUT 
NBRED 
NHDlD 

NRST 
CDNT 

DB7 

Vcc 
NADS 
XDUT 
XIN 
ADII 
ADIO 
AD09 
ADoe 
ADD7 
AD06 
AD05 
AD04 
ADOl 
ADOl 
ADOI 
ADOO 
SIN 
SOUT 
HAG ,l 
HAG -l 

OPTIONAl 
ORIVER SCIMP 

XIN XOUT 
OPTIONAl " 
SlLSJ~~ - -- -.... : .. :-.- XOUT 

R, 

DB6 
DB5 

' DB4 
DBl 
DBl 
OBI 
DBO 

B. Resistor-Capacitor Feedback N.twark 

SENSE,A 
SENSE,B 
HAG-O 

GNO 

Fig J. Pi/l/l k U/lji/oi II rat;IJ/I 1' /1 hos 
SC/MP JJ . 

.,-"-----r::.::J 

., -'-_....r..-, 

., -'----r::.::::1 

... .:.:...--r.~, 

vo, 

XIN 

:r 
Al " 
Al " 
A, 

... " A, " 
A< " 
A, " 'NO 

Fig 3. Schema och 
pinnkonfiguration 
hos 2112 
1256 x 4 RAM) . 

SCIM' 

:r 
'cc ... 

" 
1/04 

110) 

1/0 1 

l/O, 

DBO f~~~~~~~~~~~~~-j~~!=~~~~~~~ 
DBI 
DB> OB} DB4 DB5 
D86 

DBl t==X====~=t~~t1~==~===Ji:tj~======~======= 

H 

>-l 

.,./Il" I 

SC/HP Il 

ADDO 
ADO l 
A002 

XOIJT ADO, 
AD04 
ADO, 
ADOr. 

AD07 

XI N AD06 
A 009 

vcc eND 

~ "'H>-lH ~H""'H ................................. , ........................................ 
'~~2"::! :...:2 ~2~ 

2 11 2 RAM 2112 RAM 

Till övriga minnen 

Fifo( .J, /)e/l pn'/I cipiella i/lkoppling-
1'11 mellan SC/.UP JJ och minnen. 

Fig 5. S chema och pi/l/lku/ljig uratio/l för 762 J (5J 2 x .J PRUJ1) . 
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O'TlONAl 
ORIVER 
., OPTIONAl 
.. : .. _. SYSTEM 
~. ClOCK 

NOTE : 100 " R " 2k 

Fig 2. Det fi/ln s 
O. Cryst.1 with Low·Pass f ilter (1 MHz or Below' 

många sätt 
alt generera 
klocksignalen 
hos SC/MP II. 

DATA 
VO [ 

N::~: ".!./ __ .... 
n os I ,', ""--.... 

. A DS"" ~--,,, 

.... 
ADDAUS 

XIN 

SCIMP 

Rp 

XOUT 

OPTIONAl 
ORIVER 
.. , OPTIONAl 

1-.)'" - -- ScWl: 

:::::=-------~1~----III4.~CJ :'O~';(SS _. . 

liD 
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POINTER AEtilSH R I 
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POI NHRR ( G,SHRl 
IL OW) 

' OINTE R REG ISTER J 
!tDW) 

-<:!!J GNO 

~ -<:!!J V[C 

r-'<-..... L, ~~~~~~O~ND 

UUTRUCT IOflll 
DECCOl 

ANO 
CONTR Ot 

COIIITROt 

""T OATA I!O 

Fig 6. Schema över SC/MP 11. 
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Dubbla bastigbeten 
-dubbelt så bra. 

B·I·C bar den verkligt 
stora nybeten 

Kassettdäck har hittills som enda hastighet haft 4,75 cm/sek. 
Patentinnehavaren har inte godkänt annan hastighet. Ända tills 
för helt nyligen då B.LG som första företag fick ett avtal om rät
ten att också använda 9,5 cm/sek. Därigenom har nya möjlighe
ter öppnats till en väsentligt förbättrad ljudåtergivning. Man upp
når bredare frekvensomfång, högre dynamik och lägre svaj. 
B.LGs nya kassettdäck är t.o.m. bättre än många rullbandspelare. 
Välkommen till oss för en övertygande demonstration. Vi är gene
ralagent för B.LG och säljer direkt till konsument utan mellan
händer. Därigenom kan vi hålla 35% lägre priser till konsument 
jmf. med vad de skulle vara om vi sålt genom återförsäljare. Bor 
Du långt från Stockholm kan Du köpa per postorder. Du har 8 
dagars returrätt. 

~ !~~~ioS 
-~~ 11458STOCKHOLM 
~~ Tel: 08/679920 

P.s. Beställ gärna vår nya katalog utan kostnad. I den finns pro
dukter från Accuphase, B.I.C, MXR, Magnat och UNAMCO. 
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"'''' <1> <1> 

" " en O> 
<1> <1> 

td> 

speciell apparat.) Men det gör 
inget. A8 kopplas bara till mitt 
ben 33 , så är den saken ur värl
den. 

Anpassning utåt 
via några ben 

Nu först är jag en fungerande 
dator. Men vad kan jag göra? 
Var ifrån skall jag få de data som 
jag skall behandla? Jo, till det 
ändamålet har jag en del intres
santa ben som vi skall titta när
mare på och som saknas hos de 
flesta av mina konkurrenter. 
Det gäller 17-19 och 21-24. 

Ben 17 och 18 heter S ense A 
resp B. Det är två ingångar, men 
för att rätt kunna förstå deras 
innebörd måste vi titta på mina 
" inälvor": 

Fig 6 visar dessa. De små 
numrerade pilarna motsvarar 
mina ben . 17 och 18 är som sy
nes kopplade till ett s k statusre
gister. Det är ett register om åtta 
bitar som jag kan läsa och skriva 
i. Där anges eventuell minnes
siffra (= carry) från en föregå
ende addition, s k overtlow, om 
avbrott (= interrupt) är tillåten 
m m. Men två av bitarna är 
kopplade till ben 17 och 18. Det 
innebär, att om jag läser status
registret, får jag också informa
tion om ettor eller nollor på ben 
17 och 18. På så sätt kan jag 
alltså få data i serieformat. In
gångarna kan även kopplas till 
ett par tryckknappar, sensorer , 
larmkontakter och liknande, 
helt beroende på vad som vän
tas av mig. Sålunda kan jag 
också fatta beslut beroende på 
status i sense A och B. (Om 

... ... 

Ext o 
Ext l 

clk 6- siffrig Ilex 
dnta Lr:D disp lay 

Hexade c im~ l t tan
ge ntbord med 4 
fu nktionstangenter . 

Fig 7. Kopplingsschema över Mysak II. Samtliga 
motstånd 1 kohm 1/4 W. 1 schemat saknas tre motstånd 
som fungerar som pull-up till AD 07, AD 08 och AD 09. 

Sense A = ett, gör si, annars gör 
så" .) 

Benen 19, 21 och 22 är s k 
flaggor. Det är utgångar, kopp
lade till statusregistret , till vilka 
jag kan lagra ettor eller nollor. 
Till dessa kan i sin tur kopplas 
t ex relädrivare eller liknande, 
så att jag kan slå larm omjag vill 
eller starta en motor eller göra 
något annat om alla villkor är 
uppfyllda . I analogi med ovan
stående , kan man säga " Om 
Sense A har varit hög i två se
kunder och Sense B låg, slå då 
larm genom att lägga en etta på 
flagga O" . 

Strax ovanför statusregistret 
finns ett annat register som är 
kopplat till ett par ben , nämligen 
extensionsregistret (= utök
ningsregistret) . Det är i själva 
verket ett skiftregister på åtta 
bitar som jag också kan läsa el
ler skriva i. Men registret är 
förlängt med en bit. Den biten 
kommer jag inte åt att läsa, men 
genom att lägga en etta i exten
sionsregistret och skifta detta 
ett steg kan man sedan läsa et
tan på utgång SOVT (= Serial 
O UT) . Samtidigt som registret 
skiftas, läggs informationen på 
ben 24 SIN (Seriai IN) in på bit 
7, varvid den finns tillgänglig för' 
mig att läsa. Registret är avsett 
för seriekommunikation med 
t ex teletype eller liknande, men 
kan också användas på samma 
sätt som Sense och flaggor. Men 
om man skall lämna ut informa
tion (eller läsa) till en bandspela
re t ex, är det väldigt enkelt att 
bara lägga in de åtta bitarna i 
extensionsregistret och skifta 

detta ett steg med jämna mellan
rum åtta gånger, så är saken 
klar. 

Ackumulatorn 
hämtar och lämnar 

Ovanför extensionsregistret 
finns min ackumulator, som kan 
liknas vid min mun och mina 
öron mot databussen till minne
na. Den vägen går nämligen alla 
data som jag hämtar och lämnar 
till minnena. (Observera , att 
detta gäller data ; instruktionen 
tar andra vägar.) Från ackumu
latorn kan jag också kommuni
cera med alla de andra registren 
i skissen. (Om man tittar efter, 
finner man ett Data l/O-register 
längst ned som sköter all denna 
kommunikation, men det kan vi 
i princip bortse ifrån .) I acku
mulatorn samlas alltid resultatet 
av alla operationer, det må vara 
subtraktion, addition, eller lo
giska operationer. 

Om vi sedan går nedåt i 
schemat finner vi den s k 
ALV:n. ALV står för Arithme
tic and Logic Vnit, och det är 
min hjärna, skulle man kunna 
säga. Det är den som utför alla 
aritmetiska och logiska opera
tioner, som ju namnet säger. 
Den har två ingångar och en ut
gång, vardera åtta bitar bred . I 
utgången finns resultatet av 
operationen och i ingångarna 
finns data som skall behandlas . 
Den ena ingången tar data från 
Data l/O-registret (varav följer 
att data kan komma utifrån min
net eller från extensionsregi
stret) och den andra ingången 
tar data från ackumulatorn. 

Register pekar 
på adress 

Jag har tre s k pointer register. 
Det är mina pekfingrar. ' De ut
gör 16-bits register, uppdelade 
på pointer tolV (8-bits) och 
pointer high (8-bits) , vilka till
sammans bildar ett 16 bits re
gister. De används till att hålla 
reda på adresser. Om jag t ex vill 
använda ett minne som tempo
rärt "kladdpapper", ställer jag 
in en pekare (pointer) på adres
sen till detta minne. Pekaren 
kan jag sedan låta stå där och 
referera alla adresser som har 
med " kladdpapperet" att göra 
till den. Men det innebär inte att 
jag är bunden till denna enda ad
ress: 

Jag kan addera eller subtrahe
ra från den satta pekaren med 
ett visst värde och därigenom få 
fram en ny adress utan att peka
ren påverkas . Eller, omjag skall 
flytta en massa data från en del 
av ett minne till en annan, kan 
jag inkrementera (öka) eller 
dekrementera (minska) adres
sen i pekaren automatiskt för 
varje gång och därigenom flytta 
den ett eller flera steg framåt 
eller bakåt. Det är samma sak 
som att man drar med pekfingret 
utefter namnen i telefonkatalo
gen . 

Genom mångsidigheten i mi
na pekare behöver jag bara be
kymra mig om den absoluta ad
ressen till de data jag vill åt en 
enda gång, i initieringen till pro
grammet (jag kommer närmare 
in på det senare). Det medför i 
sin tur att jag klarar mig med 
max. två ord (bytes) per instruk
tion , medan många andra pro
cessorer måste ha tre ord; en för 
instruktionen och två för adres
sen. 

Jag har egentligen ytterligare 
ett pekfinger, nämligen pro
gramräknaren . Det är också en 
pekare , men den styrs av in
struktionsavkodaren som syns 
nere till vänster. Den (program
räknaren) håller reda på var nå
gonstans i programmet jag är 
och var jag kan finna nästa in
struktion. Om instruktionen in
nebär ett hopp i programmet , 
läggs den nya adressen in här 
innan den går ut på adressbus
sen. 

All adressering sker via 
"output adress" längst upp . 
Denna enhet får sina data från 
någon av mina pekare eller pro
gramräknaren och är helt enkelt 
en sluss genom vilken adressen 
passerar ut på bussen. 
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Utökat adressområde 
med hållkrets 

Den uppmärksamme läsaren 
kanske anmärker på att jag har 
talat om 16-bits adresser men 
finner att det endast finns till
gång till 12 adressbitar på kap
seln. Ja, det är riktigt. Men nu är 
det så vist ordnat, att om man 
skulle behöva fler än 12 adress
bitar, behöver man bara kopp.la 
en 4-bits håll krets · (Iatch) .med 
dataingångarna till databussens 
ledningar DBO-DB3 och kIock
ingången till ben 39, NADS 
(Negative Address Strobe), så 
har man löst det problemet 
också. NADS går nämligen låg 
en gång per minnesrefererande 
cykel och har just den uppgiften 
att vara klocksignal till en håll
krets för adresser. 

Därigenom har vi åter kommit 
utanför kapseln. Nu återstår ba
ra sju ben att gå igenom. 

Kontrollfunktioner 
via sju ben 

Nr 2, NRDS (Negative Read 
Data Strobe) går låg dåjag avser 
att läsa från någon yttre enhet 
(ett minne eller så) . NRST (Ne-

gative ReSeT) är en ingång. Då 
den går låg, stoppar jag och 
nollställer alla register och ad
resser och börjar från början i 
programmet igen när den åter 
går hög. De övriga benens 
funktion kan vi lämna därhän så 
länge. Dessa är avsedda för 
multiprocessorsystem (NENIN, 
NENOUT och NBREQ) samt 
s k DMA, som står för direkt 
minnesåtkomst (CONT), test 
och liknande (NHOLD). (Som 
allmän upplysning kan jag säga 
att jag har alla bussarna tri state
buffrade och kan alltså mycket 
enkelt släppa allt jag har för 
händer genom att CONT läggs 
låg. Då har man tillgång till hela 
systemet utan att jag är inblan
dad över huvud, och det kan 
ju vara skönt att ta igen sig 
ibland .. . ) 

Liten dator med SC/MP 
Låt oss nu anta, att jag sitter i 

ett system enligtfig 7. (En sådan 
dator finns faktiskt. Den heter 
Mysak /I och säljs av MyCD. 

Mysak II består som synes av 
en SC/MP II, ett PROM om 
512 x 8 med ett monitorprogram 
i, d v s ett program som tillåter 

Millimeterstor lilmruta 
med ny automalikkrels avgör 
exponeringstiden 

• Elektronikindustrin är 
numera rorutsättningen ror 
kameratillverkarnas alltmera 
automatiserade kameror och 
kundkraven på alltmera 
kompakta, små och finessbe
mängda apparater. 
• Här en kort rapport om en 
ny hybridkrets från Siemens 
för Super S-filmkameror. 

•• Om svårigheterna att bygga in 
diverse funktioner i moderna små
format kameror har R T tidigare 
skrivit i olika sammanhang, bl a då 
med hänvisning till nödvändigheten 
att göra flexibla kretskort och vrid
tåliga förbindningar p g a att den sty
rande och reglerande elektroniken 
måste förläggas i ojämnt formade 
skrymslen i kamerahusen, t ex över 
eller omkring spegelschakten. - Än
nu svårare har det visat sig vara att 
få in kopplingarna i moderna smal
filmkameror. 

Då man skall bygga in kiselskivor 
och tryckta kretsar· i t ex Super 8-
kameror står ännu mindre utrymme 
till buds, enligt flera fabrikanters 
uppgift. Också filmkamerorna blir ju 
allt mindre, smalare och kompakta
re samtidigt som kunderna kraver 
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kommunikation med tangent
bordet och displayen och som 
medger inmatning av program 
och data i minnet. Vidare finn s 
ett RAM om 256x8. Dessa är 
kopplade till processorn på 
samma sätt som beskrivits 
ovan. Två ingångsbuffrar, 8097, 
medger datainhämtning från 
tangentbordet samt sitter som 
isolering av processorn från 
Sence A och B , SIN och Reset
ingångarna. Denna buffert är 
inte nödvändig utan en ren för
siktighetsåtgärd. 

Processorns flaggutgångar 
och SOUT är transistorbuffra
de, vilket medger att man t ex 
kan dra reläer och liknande och 
därigenom styra olika förlopp 
under programkontroll. 

Eftersom Mysak finns att till
gå även utan tangentbord och 
display kan man på sin dator ut
veckla program för ett speciellt 
ändamål i RAM, skicka in sin 
programlista till MyCD och få 
ett PROM programmerat med 
sitt program och därefter, med 
sin "nakna" Mysak göra en spe
ciaienhet för det ändamål man 
utvecklade programmet för. Då 
kommer mikrodatorn helt till sin 

alltflera finesser och automatik
funktioner. Brickorna och de ele
ment bärande ytorna man arbetar 
med måste nämligen ofta få plats i 
"fönsteröppningar" av samma stor
lek som en liten 8-mmruta. Den flata 
formen hos kamerahusen samverkar 
med kretsarnas uppbyggnad - de le
vereras i form av små remsor eller 
strip, där de enskilda rutorna går att 
skilja av ungefår som frimärken i en 
rulle. Se il/! Ett dylikt litet film
stycke - för det fall vi har att göra 
med en tjockfilmkrets t ex - kan t ex 
styra kamerans slutarhastighet pro
portionellt mot det avkända ljusin
fallet. 

Ny Siemens-krets 
En ny krets är den av Siemens ut

vecklade mini-kopplingen S 0289 K, 
som dessutom kan annonsera expo
neringens längd . Den praktiska 
nyttan bakom det är att kretsen kan 
varsla fotografen om att risk finns 
för rörelseoskärpa p g a alltför lång 
exponeringstid. 

Då det gäller automatkameror 
med elektronik innehåller den sty
rande kretsen vanligen två jämfö
rande kretsar, komparatorkoppling
ar. I en sådan sker då före varje 
exponering en prövning i en av kret
sarna av förhandenvarande ljusin
tensitet relativt inställt värde. I kret
sen ligger ett foto motstånd inkopp
lat som är anpassat till en viss tole
rans , d \' s själva kriterierna för den 
automatiska exponeringen. Motsva
rande spänningar finns på kompa
ratorkretsens ingång. På utgångssi
dan är placerade par av komple-

rätt och har hamnat i sitt rätta 
element. Sense- och SIN-in
gångarna används då som vill
korsstyrda ingångar och flagg
och SO UT-utgångarna som 
styrutgångar. 

För 355 kr har man då fått en 
ganska intell igent enhet som, 
byggd i konventionell teknik , 
skulle kosta åtskilligt mer. Detta 
är den grundläggande tanken 
bakom konstruerandet av My
sak. 

Vad händer 
vid nollställning? 

Antag vidare att användaren 
trycker på reset-knappen 
(NRST går låg) . Då nollställer 
jag allting och böljar från början 
i programmet. Det första jag gör 
är att öka programräknaren med 
ett (NRST har nu gått hög igen). 
Den står alltså på 0001, där jag 
väntar mig att finna första byten 
(en byte = åtta bitar) i instruk
tion nr l. Därefter lägger jag ut 
adressen på adressbussen och 
databussen. Ett kort ögonblick 
därefter jordar jag N A DS om 
någon skulle behöva de fyra 
mest signifikanta bitarna i ad-
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mentära dioder (Iuminans-); röda 
och gröna. De avgör exponeringens 
status: Grönt ljus innebär en rutin
mässig korttidsbelysning av filmen , 
medan rött ljus är ett tecken till att 
fotografen måste välja längre expo
neringstid , eventuellt placera kame
ran på stativ för att undvika felakti
ga och/eller oskarpa bilder. 

Den återstående komparatorkret
sen ser till att exponeringen avbryts , 
då ett tröskelvärde i form aven 
spänning över en kondensator har 
uppnåtts . Kondensatorns uppladd
ningstid regleras i sin tur av ljus
styrkan som råder. Själva expone
ringen inleds så genom att en kopp
ling påverkas att öppna slutaren di
rekt , vilket ger fördelen av att man 
långtgående undgår kontaktstudsar 
som vållar störningar i förloppet. På 
utgången ger S 0289 K maximalt 70 
mA ström för direkt påverkan av 
slutarmagneterna. Kretsen innehål
ler en ett högohmigt Darlington-steg 
på ingången, som tillåter mycket 
långa exponeringstider - upp till två 
minuter är möjligt. 

Siemens meddelar att inbyggnad 
av exponeringsautomatikkretsen 
ifråga i automatkameror förutsätter 
tillgång till batterispänning från 3 till 
5 V. Strömförbrukningen ligger un
der 10 mA. 

En sådan här mikro-hybridkrets 
är 4,2 mm lång och bredden motsva
rar 8 mm (Super 8-formatet). De 
kompakta dimensionerna ställer 
krav på blott C,6 mm inbyggnads
höjd för den lilla platta filmbiten , 
som alltså "är" kameran och avgör 
resultaten man kan få med den. • 



I ::F::L::U::K::E::I. 
8020A 

- ett serviceinstruUlent SOUl tål det Ulesta. 
Nu llledtvå års garanti! DISTRIBUTÖRER: 

Med 8020A är det ingen katastrof om du skulle tappa 
d t i golvet e ller ha fel mätfunktion inkopplad. 
8020A är konstruerad för fältbruk. Liten och behän
dig, m en m ed stora tyd liga siffror. Ordentligt över
spänningsskyddad på alla mätområden. 
Noggrannhet från 0,2%. Mäter förutom spänning, ström 
och resistans även konduktans och testar dioder. 
Drifttiden är c:a 200 timmar på ett vanligt 9 V batteri. 
Prise t? 8020A kostar faktiskt endast 985:- (exkl. 
moms). 
Ring elle r s kri v efte r ytterligare information! 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

171 17 SOLNA 

INDUSTRIVÄGEN 23 . 08/7300700 

Ställ höga krau: Välj FLUKE 8020AJ 

InformatlOnSlJanSl 21 
RADIO & TELEVISION - NR 3 - 1979 75 



OTROLIGT RENT 
sager kanda musiker 

VISNING 
Väslfyntrum 
Radio-TV ,:.~~~~~;I~; 

Björks 
Radio-TV ~I': E;2 .. ~~t;; 6 

Huddinge 
Radio-TV ~I'~II~,';·O;~'~ 1. 

OREBRO : 
Prlvox Hi Fi 
Tradgårdsgatan 5 
702 12 Orebro 

KOPING : 
NBS·LIUd 
Nibblesbackev. 9 C 
731 00 Koping 
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iSrGAMMA 
akta marmor 

r--------------------. 
I FREKVENSIA GETE AB iSI® I 
I Breddenvägen 3 1 19400 UPPL.VÄSBY 0760 /33025 I 
I Best. härmed er nya katalog och b it. 5 : - i frimärken . I 

I :K HELSINGBORG : I Namn 
Super Sound AB . . . . . . . . . . .. 
Ned re Långvinkelsg 49 I . I 
25234 Helstngborg I Adress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
OSLO : I R1 3 79 I 
Eltek I P ostnr . . .. Postadress ...... ... . . 
Sannersgat. 5 I Oslo 5 ~ ____________________ • 
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I q,rsholf I$J 
Ele k t ro n ik seda n 1924 

Rekvirera 
bro schy r med 

tekn . dat a och p r iser . 

FM-TUNERSET 
EURO MODUL 7252-520 
MOS-tre toder i ingångsteget. 
Hög selekti vi tet och sto r fÖlj sa mhet - kombinerat 
med MF -del med integrerade kretsar och keram .
filter . AFC -styrning med Quad -Norton-Amp. 
I nbyggt integrerat 2 -kanals förförstärkarsystem . 
Utvecklat för krävande lokal- och fjärrmottagning. 

COMBI MODU L 7253-601 
med inbyggt stereo-decoder. 

Larsholt Electronics 
TlF . 009-45-3-38 53 21- HOVEDGADEN 24- DK-4622 HAVDRUP - DANMARK 

LMF·' 
med fast skal 

tonarmar 
av 
kolfiber 

In form ationsqanst 23 

Kolfiber ger högsta styrka med absolut lägsta massa. 

Effekti va massan 5.5 (LMF-l ) resp. 8 (LMF-2) gram 
ger idealisk resonan skarakt eri stik . Typi skt : 11 Hz. 

Flera kritiska musiker med mångårig ljudteknisk 
vana har märkt den definitiva förbättringen av öppen· 
het. transparens och frih et. 

•• HARRY THELLMOD AB 
• KROSSGATAN 40 16226 VALLlNGBY Tel 0 817390145 

InformationSl lanst 2 4 

Instrument för modern mätteknik 
Tvåkanals oscil· 
loskop av fabrikat 
Metrix. Robusta 
och med skydds· 
kåpa i plast över 
fronten vid trans· 
port. 

OX 712, 15 MHz 
Svephastighet. 0,5Ils/cm - 0,5s/cm i 19 områden 
Känslighet: 1mV/cm - 20V/cm 
Trigger: Int/ext, + eller -, DC, AC och TV 

• 
• 
•• 
• 

~-, .-

• 
.-• 
-:;-

. :-

iI!!!iii" 
OX 713, 10MHz 
Samma utförande 
som ax 712 men 
med känsligheten 
10mV/cm - 20V/cm 

MX 727 digital multimeter 
med 3'/2 siffra och ladd· 
ningsbara batterier. Maxvis· 
ning 1999. Ljusstark dis· 
play med 7·segment 
16 mm LED. Polaritet 
indikeras automatiskt. 

MX 500 
Elegant multimeter med flytande kristall och en 
drifttid som är hela 1000 timar på vanliga 9V 
standardbatterier. Utformningen av instrumentet 
är enkel och funktionell med en enda omkopp· 
lare. Stor display med väl synliga siffror även 
under starkt ljus. Onoggrannhet V DC ±0,5% 
avläst ±O, 1% full skala. 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB ELlT·BOXI237.16112 BROMMA 008/262720 
Informauonst jansl 25 _0 
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Mitsubishi F-serie! 
Avancerad HiFi för den avancerade kännaren! 

För dig som kan ljud och HiFi måste vi skryta lite med vår F-serie. Det är vårt nya 100 W system därvi 
kombinerat ihop våra mest kvalificerade komponenter uppifrån och ner. 

Kraftpaketet med förstärkaren och slutsteget samt den nya syntestunern tänkte vi här beskriva 
lite närmare med kurvor och diagram. 

Men det fantastiska ljudet från hela F-serien får du uppleva och testa i din HiFi butik. 

FM Syntes-tuner DA·F1S. Avstämningen av stationerna sker med hjälp aven kristallstyrd 
osci llator i 100 kHz intervaller. För de f~ stationer i Sverige som har udda frekvenser kan 
I ~ sn i ngen t ill 100 kHz intervaller kopplas bort. Omkopplingsbar MF-bandbredd ger mycket 
låg distorsion. I läge "wide" är distorsionen vid l kHz så I~g som 0,08 % i stereo. LED
indikatorer för signalstyrkan och avstämn ingen. Inbyggd oscillator som ger den rätta in 
spelningsnivån och underlättar bandinspelningen fr~ n tuner. Ytterligare bidragande t ill den 
låga distorsionen är typen av LC-filter i M F-steget. Kurvan för frekvensgången i dessa filter 
bl ir bredare och jämnare än för motsvarande keramiska filter. 

MF·kur .... lör DA-f 15 6 -poliaillin j.r. MF-filler 
Fimtörd med konventionellt ker~lrmskt filter 

Blockshema för DA ·FIS syntes tuner ... 

1 - ..... ~ ~,~ -

T.H .O. 50m funkt ion ilV snedilV5ti mninc 
rÖrDA ·FIS. 

1iJ __ O il fi ii 

.""- -._. k 
-!: .. _-~~-~ 

Förförstärkare DA-P1S. Förförstärkaren är uppbyggd som två separata monoförstärkare. 
Varje kanal har sin helt separata strömförsörjningskrets, sina egna tonkontroller och om
kopplare. På detta sätt eliminerar man interferens mellan stereokanalerna. Överhörningen 
mellan ka nalerna är vid l kH z mindre än störnivån och bättre än 80 dB vid 20 kHz. DA-P15 
har även inbyggd förstärkare för MC-pick-uper med extremt låg distorsion, 0,005 % och 
ett störavstånd som är bättre än 77 dB (IHF, A) . Dubllel tape-monitor som t illåter kopie
ring samtidigt som man lyssnar på radio eller skiva . Volymkontroll med klickstopplägen i 
kalibrerad dB-skala. 

T.H.O. 10m funktion av incj nlsspi nninalor 
MC-ineån, resp MM -in, ån, M S OA·P 15. 

l 

Y 

UteHektmeter DA-M 15. Reagerar mycket snabbt (lO ms) och ger alltid omedelbar 
och exakt indikation av uteffektnivån. Uteffekten från l mW till 200 W kan avläsas direkt. 
Omkopplingsbar t ill mätområdet O, l mW till 20 W. Hopkoppl ingsbar med slutsteg 
DA-AlODC. 

Stereoslutsteg DA-A10DC. Uppbyggt som en helt dubblerad monokonstruktion med 
samt liga funktioner separerade. Direktkopplad d.v.s. signalen passerar inga kondensatorer 
på vägen genom förstärkaren. Detta gör frekvensgången rak från O Hz-150 kHz. Den 
harmoniska distorsionen är extremt låg, bara 0.01 % vid full effekt eller 0,005 % vid ha lv 
effekt. Aven värdet för intermodulations distorsionen är ext remt I~gt från 0,008 % vid full 
effekt till 0,01 % vid l W. 

Kilnt"",s-s",a, lor konventionell 
resp. DC-Iorsti rhre. 

Konventlonell lorstarkilre DC-forstarkare DA-IODe 

o ,P" L...L...;"". 
L o---_~+ 

. -------t-1 -1 • ---- ~ . 
.,P"l _ ~ 

............... 
Vert,kal Ilel Ut 5 V dl ... In O 2 V d l ... 

Horlsont,.1 .Ju!1 20 mS d l'" 

I F-ser ien ingJr även vJr skivspelare OP- EC 10, kassettdäcket OT -4700, racket DR 690 
och till det rekommenderar vi högtalarna OS-50 CS. 

VILL DU VETA MER OM DOM HAR OCH ALLA VARA ANDRA HIFI PRODUKTER SA HAMTA VAR NYA FOLDER HOS DIN 
RADIOHANDLARE ELLER REKVIRERA DEN DIREKT FRA N OSS. 

78 

ÅMITSUBISHI 
MARK NADSFORS I SVERI GE AV GADELlUS INTERNATIONAL AB. ERIKS BERGSGATAN l A. 

11430 STOCKH OL M TEL 08-223700. 
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VÄNDPUNKTEN 
Äntligen ett data produktsortiment av bästa 
californiska kaliber här i Sverige. Tidigare har 
vi som sysslar med smådatorer inte haft några 
problem att importera från de större företagen 
i branschen då de i de flesta fall haft egna 
exportorganisationer. De små inovativa före
tagen med de attraktiva priserna har däremot 

varit svårare att hantera. Genom att placera 
en man i San Francisco och genom kontrakt 
med två Amerikanska stordistributörer kan vi 
nu få fram en mycket stor del av S-100 /SS-50 
Buss och periferiutrustning som finns på 
marknaden. 

Givetvis kan vi i inledningsskedet inte lagerhålla' denna enorma mångfald av produkter, men vi kommer under våren att bygga 
upp vårt lager och det vi inte har hemma direkt får vi fram på kort tid. 

Vi har gjort ett informationspaket bestående 
av den största Amerikanska småsystemkata
logen "MICROSHOPPER", en sammanställ
ning av ytterligare produkter samt prislistor. 

;J - • .''''' .J'"), ( -I •• ' • . 
'"![~. !. : ;.~~ 

;- '. : 

II!""'(" :'U 'lI"j,,, fi 

Detta nästan 1 kg paket är inte bara en varu
katalog utan innehåller bl. a. en uppsjö infor
mation om hårdvara, mjukvara och system
uppbyggnad. PRIS: 32:-

_._. -
"b~u~ .. _. 

Så här hittar du till oss: ~ .~- ~ ... 
Med tåg "Saltsjöbanan" från -, .. , 
Slussen ca 20 min, <;::j _ I 

Med bil, tag Värmdövägen mot - , ., __ 
Saltsjöbaden ca 10 min från Slussen.~ ;~ 

":===~:-----I : __ ... ___ .... ~ __ _.... 

I 
~1IIr_~~ ..... •• -... - ..... --_.--- --.. 

I 
:0: ~;~~~;':S:lt::den, 08/717 62 88, Torsvägen 61 

J a Tack, skicka mig informationspaketet. 

I 
Jag bifogar 32:- D mot postförskott 42 :- D 

Namn : 

I Adress : 

I 
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RADIO & TELEVISION - NR 3 - 1979 79 



TAG EN HÖGTAlARE SOM 
REDAN FÅTf MER LOVORD 
ÄN KANSKE NÅGON ANNAN 
HÖG I VÅRLDEN. 

(BOSE 901 MARKill.) 

GöR DEN ÄNNU BÄTTRE. 
Bygg in nya element med obegränsad effekttålighet. 

Så starka att det helt enkelt inte existerar en 
förstärkare på marknaden som" skulle kunna spränga dem. 

Modifiera högtalarna så att de ger ännu bättre transient
svar, både i basen och diskanten. Öka verkningsgraden 
i området 10-15 kHz med ytterligare 4 dB. 

Gör en ny equalizer, helt uppbyggd på le-kretsar, 
med 10 dB lägre brusnivå. 

Och sedan, som kronan på verket: Gör högtalarna 
ännu lättare att placera i rummet. 

Konstruera equalizern så att dess tonkontroller 
i ännu högre grad förmår skräddarsy 
ljudet för varje lyssningsrum, 
oavsett musikslag. 

Då har du vår nya högtalare, 
Bose 901 Mark IV, i ett nötskal. 

Nu är vi väldigt spända på två 
saker. 

Vad skall världens HiFi-expertis 
säga om dem. 

Och vad säger du, när du prov
lyssnat dem hos din Bose-handlare? 

NYA BOSE 901 MARK Iv. 
Direkt/reflekterande högtalarsystem. 

Bose Scandinavia AB, Frihamnen, 
100 56 Stockholm, Tel. 08/6701 80. 
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Endast det bästa är gott nog för Audax nya s k a 
pe lse . 5 - tums bextren högtalaren . Audax har 
inte bara tänkt pa priset och användningsomra 
det fran bas till övre me ll anregister . utan ocksa 
på minimal l judfärgning . 
D et här är den första högtalaren som utvecklats 
av Audax i Frankrike i samarbete med det nya 
konstruktions - och forskningslaboratoriet i Eng 
land. 
Audax förbättrade teknologi och konstruktion s 
teknik kommer att tillföra ljudtekniken nya 
initiativ . för att tillgodose de allt mer ökade 
kraven fran våra H iFi - entusiaster . 

_ AUDAX 

Extremt lag ljudfärgning _ 
Känslighet : 91 dB 
Pris klass ink I. moms c :a 210:-

HD 13 D 34 H, 1 '. -- SOFT 
DOME MIDRANGE-TWEETER 
Hög verkningsgrad . brett frekvens 
område och ex t remt lag distorsion 
Känslighet : 95 d B 
Prisklass inkl. moms c :a 200:-

Idealisk frekvensg ang för 2-vägs 
system samt extremt lag ljudfärg 
ning 
Känslighet : 92 dB 
Prisklass inkl. moms c :a 220 :

~ 

TW 8 B, SUPER - TWEETER 
A luminium kon . hög verknings
grad och l injär upp till 40 K Hz. 
Känslighet : 9 4 d B 
Prisk lass inkl. moms c :a 130:-

Extremt ra k frekvensgang 
och låg distorsion. 
Storsäljare som används 
bl.a . av : Harbe t h . IMF. Jbn. 
M onitor A udio. Spendor. 
Tangent. Z achry m.fl. 
Känslighet : 91 d B 
Pris k lass inkl. moms 
c :a 90 :-

AGENT I 
SVERIGE: Jbn 

Box 169 891 01 ORNSKOLDSVIK 
Tel. 0660 - 15000 Telex 6095 JBNELEK S 
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Typ l / Il 

BJ:s nya högtalarstativ typ 1/11 är ut
rustade med fjäderbelastad fastsättnings
anordning och rörlig högtalarplatta. Du 
klämmer fast högtalarna och slipper 
göra åverkan på dem. Den rörliga leden 
ger Dig möjlighet att rikta högtalarna 
snett uppåt. Typ 1/11 är mycket stadigt 
och har en höjd på 32 cm. Idealiskt för 
alla högtalare med bredd upp till 42 cm. 

SEXAN - ett av markhadens populäraste stativ. 
Lätt att placera, stadigt och elegant. Höjden är 
30 cm och fotcirkeln 32 cm. 
BJ:s högtalarstativ fInns överallt där man säljer 
radio och de kostar mycket mindre än Du tror. .. 

~ 
~ 

~::::IU 

BJ A-PRODUKTER AB 
80,4090 - 38104 K>\IMAR - lelcfun0480·116]4 

MELLANREGISTERHORN MED DRIVER 

Typ:MH70 
frekvensomfång 300- 6000 Hz 
effekttå lighet i system 100W 
känslighet 104 dB. Mått 
BxHxD 465x240x320 mm. 

Pris: 520:-
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NYHETER 

DISI<ANT 
HORN 
Typ: ST 140 
frekvensomfång 3000-20000 Hz, märkeffekt 70 W, 
känslighet 1 06dB SPL Pris: 325:-
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Oscilloskop 
OS 255 -} GOUUJ AOVANC' 

• Två kanaler DC - 15 MHz 
• Känslighet 2 m V-lO V/cm i 12 omr. 
• Svephastighet 0,5 /1s-0,2 s i 18 omr. 
• Äkta x-y. Trigger AC, DC och TV 
• Rektangulär skärm 8 X 10 cm 
• Dimensioner 305 X 140 X460, vikt 6 kg 
• Pris: 2 .990:- exkl. moms 

~ill~[ID[ffiM ETRI C~ 
BANVAKTSV. 20, FACK, 17119 SOLNA, TEL 08/820400 
DANMAR K: TEL 02/804200 NORGE: TEL 02/2826 24 FINLAND: TEL 90/460844 
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Ekonomi -oscilloskopet 
för dig 

ModeUerna i T 9OQ·serien 
T 921 - DC tiU 15 MHz. En kanal . enkel tidbas , 
T 922 - DC till 15 MHz. Två kanaler, enkel tid bas. 
T 932A - DC till 35 MHz. Två kanaler, enkel tidbas , 
T 935A - DC till 35 MHz. Två kanaler, t id bas med svep· 

fördröjning , 
T 912 - DC t ill tO MHz. Minnesoscilloskop med 

skrivhast ighet upp till 250 cmfms. Två kana· 
ler, enke l tid bas, 

T 922R - DC till 15 MHz. Två·kana ligt osc illoskop 
rack montage. 

TEKTRONIX för prestanda. kvalitet och 
ekonomi! 
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TEKTRONIX' oscilloskopserie T900 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 . 

T900 serien består av fem portabla oscilloskop 
med olika prestanda och ett avsett för 

rack installation. 

Gemensamt för modellerna i T 900-serien är: 
en stor och lättavläst bildyta (8 x 10 cm), 

kompakt konstruktion och låg vi kt (ca 7 kg). 
Känsligheten ligger mellan 2 mV/div och 10 V/div 

i 12 kalibreringsteg. Dessutom inbyggd 
spänn ingsstab il isator och 3 % noggrannhet på 

verti kalförstärkare och ti dsbasenhet. 

Till T900-serien f inns en komplett uppsättning 
t il lbehör samt beskrivande serv icemanual. 

TEKTRONIX AB 
Fock , 171 04 SOLNA, Tel , 08 -83 00 80, Göt eborg 031 - 42 70 35. 
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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 400 Watt/st. 
Byggsats AT 868 Rinnande Ljus 245:-

IAC-STORÄTAREN!!! 
Nu finns Philips berömda IAC som byggsats att montera i bil el. 
vanl ig FM-radio för att eliminera störningar . 
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 AT 636 42:30 

JOSTI ElECTRONICs "GENERALKATALOG" 
på ca. 400 sidor innehåller beskrivningar , bilder och data 
på inte mindre än 2 125 ol ika elektroniska prylar, bl. a. 
byggsatser. högtalare och .delningsfilter med samman 
kopplingsexempel . halvledare . data- & ekvivalentiistar -
och mycket. mycket mer! ! Flerfärgstryck. 12 :- plus porto 

DIAGRAMMAPP - på SVENSKA - med diagram. kopplingsschema. kom · 
ponentförteckning. byggvägledning samt utförlig bruksanvisning till JOSTJ 
byggsatser. 
Varje konstruktion är lättfattligt uppbyggd så man behöver inte vara " elektro
nikgeni" för att ha glädje av denna bok. Jättefint bildmaterial! 
Varunr 1 000 500 sidor 35.-

-------------------------------------------
Till 
ELECTRO-BYGG • JOSTI ELECTRONIC 
Box 1107, 251 02 Helsingborg 

Namn 

Adress 

Postadress 

Ev Kundnr 

Obs Glam el Iylla , namn o. adress' 

............ -................ ... . 
RT 3 19 

o Sänd mig "GENERALKATALOG" pris 17 r- i förskott el. 18 r- mot 
postförskott. (inkl.frakt) 

O Sänd mig DIAGRAMMAPP. varunur. 1000 mot postförskott, frakt 
tillkommer. 
O Sänd mig .... ...... .. .... .. .. ......... .... ... .... .. ...... ...... ........ mot postförskott 

ALLA PRISER INKL MOMS. Leveranser över 600 . - fral<tfrilt . 
FÖrskoltsbetalning kan ske genom ,nsänning på vårt postgiro 298177-7 eller bankgiro 162-
8098 eller genom check utställd på oss. OBS' 12 . - frakt vid förskottsbetalning. 
Vill Du veta mer så ring eller skrov till oss - telefon 042-13 33 73. Alfärsadress Kartagatan 
9. Där traHas vi mellan 9.30 och 17.30. på lördagar till t3.00. ORDERMOTIAGNING 
DYGNET RUNT 
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Acousto-Q fibrer 
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. 

Tommy Jenving AB 
Europadlstrlbutor 

Karl Johansg.98, 41451 Göteborg 031/124720 
Informationstjanst 36 

•• 
VI LAR 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 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 il 160:-.. . 
Moms ingår och allt portofritt. 
Frivillig avslutningsuppgift som insändes och rättas, 
varvid intyg om genomgången kurs erhålles. Kostnad 
50:- . 

TVEKA INTE BESTÄLL NU 

ELEKTRONIKTJÄNSTI HJO 
BOX 40,54400 HJO Tel. 0503/12394 
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2x75 WATT SLUTSTEG I 
enligt beskri vningar i RT . 

. Kompletta komponentsatser och 
alla ingående komponenter . 
Låda med kylare finns även. 
MINIC HÖGTALARBYGGSATSER 
FÖRSTÄRKARMOOUlER 60·170 Watt 
BASHORN MEO SIOOSYSTEM 
OElNINGSFll TER. AKTIVA FilTER 
GITARRFÖRSTÄR KARE. LJUSORGlAR 
LJUSORGLAR 
HÖGTAlARElEMENT 
OROSSlAR.KONOENSATORE~ 
lUCAS HÖGTALARKABEL med extremt 
låg kapacitans 40 pF/m sa mt låg resistans. 
Area: 2,5 mm1. 

Vår nya katalog "Allt för HiFi · 
byggaren" sändes mot 10:- i sedel 
eller frimärken . 

M'II'l'!! Box 12035 
750 12 Uppsala 12 Tel. 018/ 10 93 90 
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UTDRAG UR VART SPECIALERBJUDANDE 1978/79. Nettopriser i svenska kr . 
Sedan 32 år levererar vi beprövade kvalitetsrör till oslagbara priser! 
Separat förpackade i kartonger. Med 6 mAnaders garanti! 
DA 2 6:50 5 U .IG 5:90 6AU6 5: 10 6GH8A 13 :80 68L7GT 8:-
DA 3 9 :70 5Z4G 7:20 6AW8A 8:- 6J4 13 :30 68N7GT 5:90 
DB 2 6:60 6AG5 4 :90 6BA6 3:90 6J5GT 7:20 6807 7:60 
D C 3 7 :70 6AG7 9:60 6BE6 4:50 6J7 8:70 6V6GT 5:90 
OD 3 8:- 6AH6 9:20 6BG6G 11 :20 6K7 7:70 12BH7 7:70 
l B 3GT 6:60 6AK5 6 :70 6B07A 7:20 6L6GB 9:20 35W4 5:70 
2 D 21 8:20 6AL5 3:60 6CG7 5:50 607 9:70 807 11 :30 
4CX250B 322 :30 6A86 9 :70 6CG8A 8:- 68G7 7:70 832A 85:70 
4XI50B 295 :80 6A87G 17:40 6F6G 9:20 68J7 7:70 I 837 37 :70 
Rör·Mängdrabatt : fr . o . m. 50 st. även osorterade : 6 %1 
C·MOS TTL 
4000 1:- 4012 1 :- 1 4023 1:- 1 7400 0 :70 
4001 0 :80 4013 1:80 4025 1:- 7402 0 :70 
4002 1:- 4015 3:50 4029 3 :90 7404 1:-
4007 1:- 4016 2:- 4030 2:50 7405 0:90 
4010 2:- 4019 2:90 4041 3:70 7406 1 :40 

7410 0:90 
7412 1:-
7416 1 :20 
7420 0 :80 
7437 1:-

7440 0:80 
7451 1:-
7490 1:80 
74121 1 :30 
74151 2 :40 

Beställ broschyr om vå rt KOMPLETTA SPECIALERBJUDANDE med ytterligare ' 
mycket fördelakt iga Komponenter, Sortimenter, Byggsatser m. m. 
Försände lsen skickas mot postförskott från Lage r NGrnberg . Emballage och porto 
mot självkostnadspris tillkommer. Mellanförsä ljnin g förbehålles . 

E) Eugen OIJeck Ingen ieur·Buro Imporl - Exporl - Transil 

Augustenslt . 6 . Tel. 46 35 83 . 0 ·8500 Nilinberg/Vöstlyskland 
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om mikrodotorsystem: 

c::=J TELMAC 1800 (RCA 1802) 

c:::::J NANOCOMPUTER (SGS l80) 

c:::::J ACFA-8 (MotoroIo 6808) 

c:::::JWirsbos tangentbord ASCII alt. ASR 33 

c:::::J Detal jer för tangentbord sHllverkning 

C:=J Avancerad CRT för avkodat ASCII bord 

c:::::J Hur man prenumererar p6 "PERSONAL COMPUTER WORLD" 

Jag önskar: 

c::=J vårens ELEKTRONIKKOMPONENTJÄTIEREALISTA 

C:=J BHIAB' s komponentkatalog 1979/80 

r--1 Jag tir supergrinig och tvörsnål och vill ha 
~all info uton kostnad 

r--1 Mi tt generösa jag kräver att jag bi fogar 3-5 kr 
~i frim (alt. postgiro 90535-6) 

Klipp ur/Skriv avannonsen och sänd till: 

BHIAB e1ectronics, Box 216, 761 00 Norrtti1je (0176-18425) 

........................................................ 
••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• RT·3·-79 
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Ledande inom elektronikens alla områden 

• DATORER • INSTRUMENT 

• UTBILDNINGSSATSER 
(Nu även för gruppstudier) 

• AMATORRÅDIO 
• BIL- och HEMELEKTRONIK 

• HOBBYELEKTRONIK mm 

r \ .-:: 
a 

u .u.l.l 

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 200m s 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, O-
5V 1 ,5A och två 0-20V 
0,5A. Dessa kan serie
resp . paralle llkopplas hur 
som helst. Utsökt för labbet 
eller experimentbänken. 
Monterat 904 :-, 
Byggsats 572:-
ex. moms. 

10-4001 DIGITAL 
VÄDERSTATION 
Visar vindhast ighet, vind
riktning, temperatur (inom
och utomhus), barometer
tryck, t id och datum. Lagrar 
max- och minvärden av 
samtliga parametrar. Visar 
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 I 1 
I Sänd m ig gratis katalog ,:r;PMjj).!@[§. 1 
I 1 
I Namn ........ ... .. .................. .. ....... ..... ..... .... .... ....... ..... .... .. ... ..... .. .... 1 
I I Adress ........ ..... .... .. ......... ..................... ... ............. ................ .... .... 1 I RT3-79 1 
.::n.:;. .~.~ .. ~.~ .. ~:a:.~ .. ~.~.~.,~.~ .. ~.~.~ 

Ill lormattOnSllanst 41 
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För dig som vill sälja, köpa eller byta något begagnat. 
Det kostar bara 15:- per rad. Lägsta pris 45 :- (3 rader). 

Högst 10 rader. Använd kupongen som finns på nästa sida. 

Dator Telmac 1800! Färdig 
byggd och fung. 4k minne. 
HFMOD, nätaggr. band. Nypr. 
2.800 :- nu 1.600:-. 
Tel 0435/ 515 60 

2 st Tannoy Arden Studio Mo
nitor mycket f int skick 3.000:- . 
Tel 08/7783604 e kl 17. Bengt. 

KASSETTKOPI ERING säljes in
köpsår -75 best. av Revox A77 
2-spår, Ph ilips först. m.m. ma
növerorg. o. 6 x 4 slavar m. 2 
ggr hast. 2-sp. Välskött. Säljs 
komplett el delad . AV-MEDIA 
AB, 0755/654 98. 

RT-hornet i sober mattsvart de
kor. Högstbjudande. 0758/35584, 
Kjell. 

Nakamichi 600 däck 2200:-, 
Sony EL-7 Elcaset 3000: - , Pi 0-

neer SK-l050 AMP 2 x 120W 
2300 :- , Pioneer PL70 Skivspe
lare 1300:- , Revox högt. Tel 
0660/ 139 23. 

Helt oanvänd Revox B77 5800:
Tel 0520/739 15. 

Säljes! Nakamichi 600 
Tel 0491 / 17907. 

Mikrodator: Motorola MEK-
680002 . Testad o klar m extra 
RAM 900 :- . Tel 046/254670, 
kvällar. 

Du saknar basen! Komplettera 
dina högtalare med en stor USA 
plagierad basenhet. Upplev hela 
musiken . Mkt billigt, Privat. Tel 
08/30 62 88 eft 18.00. 

Säljes: Sorcerer dator. Komplett 
med bildskärm, tangentbord och 
kassettbandspelare . 8 k RAM, 8 
k basic i ROM , 4 k monitor i 
ROM . Kassett med beskrivning 
i bas ic. Te l 040/851 30. 

Säljes! Helt ny Texas T159 
1400:- och alfanum printer PC-
100A 1000:- . Imp. från USA. 
Tel 0303/71302. 

Säljes: Heathkit mikrodator H8 
med ser ie, kassett interface, 8k 
minne, H9 terminal. Monterat 
och testat. Tel 08/7744716 eft 
18. 

MARANTZ 4230 4-kanalreceiver 
med inbyggd Dolby 2 x 38 alt 
4 x 14 W 1.975:-. 
Tel 08/751 6848 efter kl 17. 

Ol ivetti skrivande terminal inkl 
remsperf/ läsare 110 Baud slum
pas för 3500:- . Privat. 
Tel 08/324202. 

Marantz 33 + 250; 2 x 150W 
3500 :- (ny 8000:-) . Headamp 
Day ton o. Wright 535 1200:
(ny 3500:-) 1 år gar. 
Tel 08/7196608 dagtid. 

Rörprovare köpes med fullstän
dig beskrivning på svenska . 
Tel 0321 / 13633. 

Telmac 1800 mikrodator - fär
digbyggd med 2 k RAM, ca 40 
program på kassett, tangentbord 
och 1 A nätdel. Färd igt uttag för 
video och bandspelare. 
Te lefon Finland 921-393318 
på kvällar. 

Säljes Minne: typ 1103 1024 x 
1 dynamiskt läs/skrivminne. Pris 
2 kr/st. Tel. 08-765 72 50. 

SIGNALGENERATOR 
1 st Marconi TF1066A 10-400 
MHz FNCW-AN, 1 st Marconi 
TF995A 1-220 MHz FNCW-AN. 
Ericom o. Mobilradio 
0270-187 00, bostad 167 50. 

Säljes: mixer TEAC mod. 5 4-
kanal, TEAC 3340F, 2 st bsp 
Sony TC880-2, dbx 124, Infini t y 
mon . jr, slutst. AEC NS21 , synth 
Roland 1000, osc. Ivatsu , mickar, 
stativ, etc. Te lefon 08-7748664 
efter 16.30. 

SBE-Opti-Scan 2000-kanalers 
polisradio täcker 30-470 MHz. 
Ngt beg. Pris 1.450:- . 
H Lundberg, tel 090-11 91 91. 

Harman Kardon Citation 16 
2 x 250 W + förf 17. End. 30 
tim. NypriS 12.500:-, nu 9.800:- . 
Pioneer största kassd CT-F9191 
2.500:- . Karlskrona Angslups AB 
Per-Erik Olausson, 37043 Sturkö 
Telefon 0455-461 85. 

Säljes : Sentec SE77 300 :- , 
Yamaha CR600 1.800 :- , samt 
gar. fe lfr i ADC XLMII 150:-. 
Tel. 0671 -10358 efter 17.00. 

••••••••••••••••• 

HIGH-FIDELlTY IMALMO 
Vi säljer de flesta kända och 
några okända märken av kvali 
tets HiFi. Vi har alltid lågpriS 
på pickuper, tonarmar, högtalar
element och band. Sentecs 8-
serie alltid uppkopplad för de
mo . Kom in el. ring så får Du 
veta mer. 
ELTEC Hi-Fi o Stereo 
Butik: V Rönneholmsvägen 59 
Telefon 040-980860 
Postadress : Box 5034 
20071 MALMO 

ELEKTRONIK-SURPLUS 
Tulegatan 37 , STOCKHOLM. 
Transf. reläer, högtalare, moto
rer, instrument, m. m. m. m. 
Oppett ider vard 17-20. 
Lördagar 10-14. 

Elektronik-byggare! 
Komponenter till lågpris. Begär 
pris lista 1 B och se själv! JIGO 
Import o Handelsagentur, tel. 
dygnet runt 0755/64724, Box 
5007, 151 05 SÖdertälje 5. 
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KOPPARLAMINAT superpertinax 
1,5 mm. Enkelt : 7 st. 73 x 385 
alt. 6 st. 80 x 385 eller dubbelt 
5 st. 88 x 375 mm. Sätt in 29:85 
på pg 437 45 26-4 så får Du Ditt 
val med posten . Transitron 

Bygg Hi Fi - tung Hi Fi Luleå. 
Högt- och först byggsatser från 
U66, Sentec, Ljudia m fl. Upp
kopplat för demo och provlyss
ning : Bashorn RT2, RT3 m fl , 
sidosystem enl RT 6-7/78, U66 
bassdriver, Sentec 8-serie m m. 
GAS, Olw-Art, STO m fl. Högt
element, tonarmar, pickuper. 
Transient Audio, Markvägen 25 
951 45 Luleå, tel 0920/663 50 
tis-fre 17-20, lör 12-17. 

ATW högtalarbyggsatser, bi l
stereo, skivvårdsartiklar. Priser 
mot porto . 
AM-Musik, 
Sportfiskarg 64, Västerås. 

Elektronikbyggare 
Köp Edra komponenter hos oss. 
Sänd efter vår katalog som du 
får utan kostnad. 
Erikssons Elektronik 
Box 153 
341 00 Ljungby 
Tel 0372/ 11 0 91 

Nytt eller obetydl igt begagnat: 
Xelex MI 6-kan orkestermix med 
slutsteg 100W: 2300: - . Tiger 
equal izer monterad 950:- , Mik
rofoner: Beyer M610 50 :- , AKG 
05/7 95 :- , RCF 2002 med 60 
cm svanhals 390 :- . Komponent
satser : Ax ie lla tantalellyter 95 st 
12 värden 19:-, blandade typer 
200 st 19:- , 400 st 36:- . Alla 
priser inkl moms, exkl frakt. Tel 
08/452044 . 

Nytt tersfilter Rohde Schwarz 
PBT 5200 :- , Beg com radioistr 
445 :- Beg sp stabb AC PF2400/ 
11 275: - Beg antenninstr TEC 
MC661 480 :- Som ny Uher-rep 
+ AKG kondmikr 725 :- . Moms 
+ frakt tillkommer. 
Zoundex El AB, Box 134, 24300 
Höör, tel 0413/21400. 

PEERLESS HOGTALARE, 
Prisexempel: 
MT 20 HFC 30:-, MT 24 CT 
32 :- , KO 10 DT 70:-, KO 40 
MRF 85 :- , MTL 37 133:- , MTL 
44 154:- , KP 825 WF 118:- , 
KP 825 WFX 144 :- , KP 100 WF 
135:- , KP 100 WFX 150:- , KD 
100 WFX 180:- , KO 120 WGX 
205: - . 
FIRMA ELOCK, 
annemovägen 126, 
14600 Tull inge. 
Tel. 08/7783885 (Tel.order end. 
fred .) 

DJUNGELLJUD fortsätter låg
prislinjen : ADC XLM mk 3340:
etc. Dessutom SUCCEln Nisco NK 
450 en 30W högtalarbyggs . inkl 
låda 425 :-/ par. Allt inkl frakt och 
garanti: Tel 08-594892. 
Box 334 , 121 03 Johanneshov 

BYGGSATSER till rundstrålande 
högtalare likn DA 5-2 samt 
exp horn. 
Bällsta Träindustri AB 
Karlsbodavägen 12, Bromma 
Telefon 08-29 16 16. 

Ljusk laminat för mönsterkort. 
Belzon-Produkt 
Gränsholmsbacken 6 
127 42 Skärholmen 
Telefon 08-7107511 

LEGOTILLVERKNING 
Elektronik, mekanik samt rit
nings- och konstruktionsuppdrag 
till låga kostnader. 
Svenska Telemit Electronic AB 
G. Johannisson, 
kontor 08-710 94 21 , 
fabrik 0550-611 90 

Nytt: Revox, Gibson, Fender, 
Marshall och annat till 30-40 
% rabatt. Även begagnat. 
Tel. 031-251364 eller 841689. 

S T E R E O! Förstärkare, skivs, 
högt, kassettd, receiv, av mark
nadens led fabr till vrakpriser. 
Ex Kenwood, HK, Revax, NC, 
Technics, Sony, JBL, Pioneer, 
Nakamichi. Tillfälle! Restparti av 
Sonab högt OAI4, OAI2, pick 
uper av fabr AKG, Stanton, Em
pire, ADC, Shure, Ortofon. Ton
armar av fabr SME, ADC, Stax 
m fl. Hörlurar av fabr Yamaha. 
LJUDORAMA 
Tel. 08-527570 efter kl. 18.00. 

Demonstrationsexemplar billigt 
Kenwood 700, 170 Watt. Electro
komp 100 Watt högtalare. Rad
ford 180 monitor, Polk Audio 7 
och 10 Audiotronic CM3 upp till 
40 % rabatt. 
BlN-ljud HiFi 
S Kaserngatan 14 B 
291 33 Kristianstad 
Telefon 044-127875 

PRISERBJUDANDE. Overskotts
lager av komponenter, transfor
matorer mm. Begär prislista. 
PROG. IND. AB Box 3048 
681 03 Kristinehamn 
tel 0550-15390. 

FUJI FX I C90 14:- , 30 st 
FRAKTFRITT, AGFA PE 36 1080 
m KAKA 42 :- 380:-/ 10 st 
BoProd, Klosterg. 24, 42200 
Kungälv 0303-101 34 e. 18. 

Vi upphör med löselementför
säljn. Total utfört av innevaran
de lager. Piezohorn 70:-, Iso
phon OKT 11 med sektorlins 
230 :- , Electrovoice T358B 
255:- , Gamma LA 1231 200:- , 
BK3013 150:-, mellanreg horn 
Klipsch 400 Hz 50 W 200:- . 
Samtl helt nya och oanv. Endast 
postorder. Garanti 1 år. Audio
importen , Box 77, 191 21 Sollen
tuna. 

Hi Fi Rea! 
Vi omorgan iserar vårt företag så 
beställ omgående vår realista . 
Ljudshopen, Nygatan 93, 
931 01 Skellefteå. 

KNAPPSATSER, NUMMERSÄN
DARE mm! Allt för telefonen! 
Info mot 5:-. POLYTRON Elek
tronik, Sjövägen 16, 54600 
Karlsborg. Tel 0505-401 33. 

HOGTALARBYGGARE SE HIT 
Peerless, Coral, Isohpon, JBl, 
E-V, ATC och många andra ty
per element t ill bottenpriser. 
Prislista mot porto. 
Pro Audio, Box 40141 , 
461 04 Trollhättan 4. 

MUSIKER & DJ SPECIAL 
Vi har allt ni kan tänka er inom 
PA och disca. Bottenpris på 
mixers, högtalare, mikar, förstär
kare och tusen andra saker. Har 
även de sensationella elementen 
A TC och Gauss (250 W RMS). 
Prislista mot svarsporto. 
Pro Audio, Box 4041, 
461 04 Trollhättan 4. 



Billigt! Manus till "allt möjligt - begagnat" 

Nr 2 3 
Vtg dag 24/1 28/2 
Manusdag 7/12 16/1 

Skriv din annons här! 

D E T- G ~ R I N 

4 
28/3 
13/2 

34-

radio & televisions radannonser 

5 6/7 8 9 
2/5 30/5 25/7 22/8 

14/3 12/4 11/6 10/7 

T E C K E N PA 

10 11 12 
26/9 24/10 28/11 
14/8 11/9 11/10 

RA iD EN 

, 

!\J 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 förskotts betalning 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 inum fi mä nadt.,r. 

PRENUMERATION 

J a. jag prenu mererar på RADIO & TELEVISION 
ett a r fra ma t och få r 12 nr ( II utgåvo r ) fö r kronor 

99:85 J ag betalar se nare när inbe ta lningskortet 
kom mer. 

VA RGOD 07 
T EXTA TYDLIGT! 

207 392 
Efternamn Fornamn 

c/o 

Ga ta. r ost lada. hox e tc 

Postnu mlm:r l Adress r ostansta lt 

~._._.-._._._._._._._._._._._._._._-_._.-

J ag vill veta mer om de här inringade annonserna! 
I 2 3 4 S 6 7 8 9 10 II 12 13 14 IS 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 SO SI 52 53 54 SS 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 IOS 106 107 108 109 11 0 III 112 11 3 11 4 

II S 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 ISO 151 152 

Fö retag 

Na mn I c/o 

Gata . r ost låda. hox. e tc 

Postnummer I Postad ress 

La nd I RTI79r3 
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radio & 
television 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

_._._._._._._._._._._._.-._._._._._.-._.~ 

radio & 
television 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 

t ._._._._._._._._._·_·_·_·_·_·_·-·_·_·_·_~ 

r;:::T 
~ 

Informationstjänsten 

mJlJ7A,., 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 
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~ ~»«~ Forts från sid 27 

delser. Denna reflekterande 
egenskap hos norrskenet upp
täcktes redan på 1930-talet. 

" Reflektorn" som sådan är 
dock dålig. Det har uppgivits att 
endast ca 1/10000 av vad som 
skulle reflekteras aven perfekt 
reflektor med samma dimension 
som norrskenet återkastas ge
nom norrskensjonisationen . 

Inom geokosmofysiken skiljer 
man mellan diffusa och diskreta 
norrskensekon . De diffusa eko
na kännetecknas av stor sprid
ning i reflektionsavstånd , fak-

, tiskt upp till flera hundra kilo
meter. De diskreta ekonas 
spridning uppgår till endast någ
ra få kilometer. Genom mät
ningar har man funnit att majo
riteten av norrskensekona 
kommer från ungefär samma 
höjdintervall som det där den 
undre kanten av det synliga 
norrskenet är beläget , dvs 100-
120 kilometer. Studier visar, att 
radionorrskenets dygnsvaria
tion har mycket ringa likhet med 
det synliga norrskenets. Vanli
gen förekommer ett eftermid
dags- eller kvällsmaximum , 
långt innan maximum för det vi
suella norrskenet uppträder. 

Man har vidare observerat att 
det diskreta . norrskenet i all
mänhet har sitt maximum vid 
midnatt , medan de diffusa eko
na är vanligare på kvällen eller 
om morgonen. 

Beträffande årstidsvariatio
nen är norrskenet vanligare 
vintertid än sommartid . Under 
perioder av hög solaktivitet 
iakttages fler norrsken än under 
perioder av låg aktivitet. Max
imum norrskensaktivitet synes 
infalla ett par år efter maximum 
isolfläckscykeln. 

. Internationell aktion 
för ett test under 1979? 

Sammanfattningsvis kan sä
gas, att de största dx-chanserna 
på 144 MHz har man vid klock
slagen 06, 15 och 24, baserat på 
statistiskt undersökningsmate
rial . De största chanserna med 
förbindelseavstånd på upp till 
kanske 2000 kilometer torde 
uppträda vid 24-tiden. 

Kunde inte sändaramatörerna 
i Norden i samarbete med kolle
ger i Tyskland, Frankrike, 
England etc överenskomma om 
ett sådant test under hösten 
1979?? Förslagsvis kunde man 
lyssna efter dx mellan 23 och 
23.30 varje kväll under novem
ber . . . 

Referens: Bengt Hultqvist: 
Introduktion till geokosmofysi
ken, Natur & Kultur, Stock
h~m. • 



- för bättre ljud -

MÄSTERVERKET 

l1JOfjllJO 
2-spårsbandspelare 

MX 5050-B 

BANDSPELAREN 

SOM BORDE KOSTA 

DUBBELT SÅ MYCKET 

jämför själv I 

Ingen annan bandspelare ger så mycket för pengarna 

* Servostyrd DC· kapstanmolor 
* Variabel hastighet 

• Omkopplingsbar för 3 hastigheter och 
samtidig korrektionsändring 

• Klickfri in- och utgSng vid "flygande" 
inspelningsstart eller redigering 

• Omkopplingsbar inspelningsnivå 

• Or.lkopplingsbar balanserad utnivä 

• 24 dBm öventyrningsreserv 
* Inbyggd testtonsoscillator 

* Stora VU- meters med toppvärdes
visande Iysdiodsindikering 

• Plug-in Permatloy tonhuvuden 

• Extra avspelningshuvud vilket möjliggör 
avspelning av 4~rsband. 

* Förberett inspelningsläge med blinkande 
varningsindikering 

• Bandtransportslogic som tillåter direkt 
övergång fr snabbspolning till in-/av
spelning 

• Justerbar kontrollyssning vid snabb
spolning 

* Räkneverk med minnesfunktion 

• Redigeringsläge med lösa bromsar eller 
stoppad höger motor 

• Perfekt synk· möjlighet vid " over dubb" 

• Omkopplingsbar mellan NAS och I EC
korrektion 

• Justerbar bias och inspelnings korrektion 
pä frontpanel 

• Mikrofoningäng med omkopplingsbar 
förstärkning 

• X LA-kontakter för samtliga ut-/ingängar 

• Alla manöverfunktioner fjärrstyrbara 

• Skarvskena ovanpä huvud donet 

•• INTERSONIC AB Box 420 12604 Hägersten Tel. 08 - 88 03 20 

Gener~lagent för OTAR I ElECTR IC CO" ltd 

InformaflOnst jan<; f 4 2 

Komponent 

I(atalogen 

Komponenter, byggsatser, 
instrument, verktyg, böcker. 

Sändes mot 8:- i frimärken. 
Gratis till skolor och berörda företag 

samt institutioner. 

MaTer Import 
Fack 
22002 Lund 
Te I. 046-14 77 60 

Butik: 
Karhögstorg 2 
Lund 

Ett företag med 6 år på nacken inom elektroniken 

Informatlonstjanst 43 

ALLTFÖR 
HÖGTALAR
BYGGAREN 

60 Olika kompletta byggsatser 

Acoustic 160 
160 liter 160 W 
Acoustic - högtalarbyggsatser be
står av färdigmonterade lådor, val
nötsfanerade eller i sVilrtbetsad ek. 
Med byggsatserna följer allt som be
hövs för att få ett par helt färdiga 
högtalare i samma finish som ett par 
fabriksbyggda men till ett mer tillta
lande pris. 

ACOUSTIC 
CELESTlON 
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 

NY KATALOG FÖR 1979 

Demonstration och butiksförsäljning: 

öppet: månd.- fred. 11 -1 8, lörd. 11-14 

-SÄ~~~~~-G~~~I;-~~~~~-~~~;;----~ 
Namn ..... ......... ........... .......... .... .. ... .. ... . 

Adress ........ .. .. ........ ...... ... ..... ...... .. ···· ·· ·en 
r-

Postnr ......... .. . Ort ... ... .. ......... ............. . 

InformatlOnstjanst 44 
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Komponent 
KATAtOGEN 
nr33nuute 

Du har väl sett den? Om inte sätt in 10:
på pg 60i 242 - 1 eller bankgiro 735-8443, 
så sänder vi den inklusive kompletteringar 

under 1979. 

Informatton",qansl 45 

Kronan 
f!!!!ver 

Specifikation: 

MaJil rek forstarkaruteffekt : 75 139 (W/ dBp) 

AkuslIsk u teffek t vid max rek 

forSlarkarute fl ekt 113 dB 
Volym 40 bter 

FUlkvensomfång enl aln 35 20.000 H z 

Impedans: 4 ohm 

Pllnclp Basref le x 

Hoglalarelemen t : 

bas 1 st 25cm ytterdiam . 
mellanreglslef 1 SI 10 cm yuerdlam. 

Modell 2 

Skicka 
efter 
vår 
broschyr! 

diskant regis ter 1 sl 2.Scm " soh dame Iweete," 

o 

et! 

Delningsfrekvens 800, 3000Hz 
Anslutning " 5 ffi kabel 

Mål1 b " h ... d : 34 " 61 x 33 em 
r,aslag Valna t , svartek 

Bagaregatan 35, 
((((' JUnrl)))) 611 00 Nyköping, 

loJ Llt.J\, Tel. 0155/151 91 
In fo rm t1 Tmnc; t itl n<; t Mi 

90 RADIO & TELEVISION - NR 3 - 1979 

Annonsörsregister tör 
Radio & Television nr 3, 
1979 

Agfa 
Ampex 
Audax 
Audio Scan 
Aud io Stockhol m 
BASF 
Beckman Innovation 
Betoma 
BHIAB 
BJ A-produkter 
Bose 
Deltron 
Dux 
Electrob y, gg 
Elektroniktjänst 
Elfa 
Elit 
Fertronic 
FNS Audio 
Frekvensi a Gete 
Gadel ius 
HiFi Kit 
Hitachi 
Intersonic 
JBN 
Jenving, Tommy 
Josty Kit 
Larsholt 
Ljudex 
Mater Import 
Micronor 
Minic 
Pioneer 
Queck, Eugen 
Ryd in 
Scandia Metri c 
Schlumberger Heathk it 
Sentec 
Servex 

Sid 
57 

5 
81 
13 
72 
66 
23 
48 
85 
82 
80 
90 
33 
84 
84 

17, 92 
77 
47 
29 
76 
78 

82, 89 
65 
89 
81 
84 
21 
77 
90 
89 
69 
85 

60, 61 
85 

2, 43 
83 
83 
71 

Telei nstrument 
8 

75 
47 
83 
37 
53 
81 
79 
83 

Teleton 
Tektronix 
3M Sv. AB 
Trio Kenwood 
U66 Elektronik 
Wernor 
Westenco 
Yam aha 40, 91 

10/ KLICK KLICK KLICK KLICK KLICK 
u 

Visst kan ;o: :::; ... 
10/ n 
10/ dina bilder '" u ;o: 
:::; ... 
10/ 

bli bättre! 
n 

10/ 
;o: 

u ;o: :::; ... 
10/ Kamera har väl n 
10/ '" u nästan varenda ;o: :::; ... 
10/ människa. Men n 
10/ '" u 

bra bilder tar ;o: :::; ... 
10/ n 
10/ bara en del. Och ;o: 
u ;o: :::; det är märkligt ... 
10/ n 
:.t hur sällan det '" u ;o: :::; 

beror på kame- ... 
10/ n 
10/ ran. Kunskaper 

;o: 
u 
:::; ;o: 
10/ är viktigare. ... 
10/ 

n 
u Tidningen Foto '" :::; ;o: 
10/ ger dig kunska-

... 
n 

10/ ;o: 
u perna. Läs några '" :::; ... 
10/ nummer så är n 
10/ '" u chansen stor att '" :::; ... 
10/ 

dina bilder blir n 
;o: 

'bättre! ;o: ... 
n 
;o: 
;o: ... 
n 
;o: 

Prenumerationstjänst 
Postadress : Box 3263, 
10365 Stockhol m 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 Prenumerationstjänst. Box 3263, 
10365 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
ress lappen på senast mottagna tidning el
ler dess omslag klistras på adressänd
ringsblanketten. 

Adressändring på utländskt postabon
nemang verkställes på posten i respektive 
land. 

Äld re lösnummer kan rekvi reras genom 
Pressbyrån eller direkt från Ahl!," & Aker
lunds Förlags AB, Torsgatan 21 , 10544 
Stockholm, tel 34 90 00 - Lösnummerexpe
ditianen. Som regel finns dock endast ett 
halvt år gamla tidningar att tillgå. 

Bifoga inga pengar; ti dningen sä nds 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 , Telephone 03/ 335461 , Telex 
33795 
France 
R.I.P.S.A. 26, avenue Victor-Hugo, 751 l Pa
ris 16, Telephone 0117277304 , Telex 61067 
Denmark 
Civilekonom Sent S Wissing, International 
Marketing Service, Kronprinsensgade 1, 
DK-1114 Köpenhamn. Tel 01 111 5255 
Germany 
Publicitas GmbH, 2 Hamburg 39, Bebelallee 
149, Tel 040/ 51 10031-35. Telex 02 15276 
Holland 
Publicitas, 38, Plantage Middenlaan, Am
sterdam 1004, Telephone 020/232071, Te
lex 11656 
Italy 
Etas Kompass, Riviste Estere, Via Manteg
na 6, 20154 Milano, Telephone02l347051 , 
Telex 33151 
Switzerland 
Mosse-Annoncen AG , CH-8023 ZGrich, 
Limmatquai 94, Telephone 01 / 473400, 
Telex 55235 
United Kingdom 
Frank L Crane Ltd, 1&-17 Bride Lane, Lon
don EC4Y 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 . 

Således är 100 = 100 ohm, 100 k = 100 
kohm, 2 M = 2 Mohm, 30 p = 30 pF, 30 n = 
30 nF (l n = 1000 p). 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 innehåll hänvisas 
till bibliotekens inbundna årg med årsre
gister. 



Vår ny-a förstärkare A-l har bättre värden 
än vad som kommer att krävas av morgondagens progIarnkällor. 

Redan nu har A-l mycket bättre värden än 
vad som kommer att krävas av de förväntade 

. nya skiv- och bandspelarna; de som baseras 
. 'på digital videoteknik. Redan nu kan du njuta 

aven bättre återgivning av dina skivor. 
'TYPiskt för A-l är en extremt lågbrusig, 
anpassningsbar phono-ingång och inby'ggg 
moving-coil förförstärkare. 

Förstärkaren A-l ger 2X70 W i 8 ohm 
vid en distorsion mindre än 0,02% över hela 
frekvensområdet 20-20.000 Hz. Den har en 
ny DISC-ornkoRRlare som ger förtur åt 
grammofoningångarna. Tonkontroller, hör
lursuttag, omkopplare för radio och band
spelare etc finner du under luckan på 
fronten. NDCR-området är suveränt: 
O,006-70W. 

Tunern T-l har utvecklats för att ge 
samma rena ljud som A-l. Den har distorsion 

mindre än 0,08% i stereo och exceptionell 
känslighet. En nyhet är automatisk ornkORl?
ling av bandbredden för högsta selektivitet 
och störningsfrihet. Omkopplingspunkten 
bestäms aven signalkvalitetsmätare. 

Med tanke på dessa data är priset 
förvånansvärt lågt. Förstärkaren A-l kostar 
cirka 4.100:- och tunern T-l cirka 2.300:-. 

Det är det värt att betala för att få njuta 
av all den musik som verkligen finns på dina 
skivor idag. Dessutom är du med god 
marginal redo för framtidens teknik. 

• YAMAHA hifi 
från världens ledande tillverkare av musikinstrument. 

YAMAHA SVENSKA AB, BOX 4052, 40040 GÖTEBORG, TEL 031/ 42 03 55, 42 72 35 



Vi påstår inte att Ortofons nya moving-coilpick
up MC30 har ett obegränsat frekvens omfång. 
Men det har ju heller inga andra delar i ett hifi
system. 

Men MC30's frekvens omfång sträcker sig 
faktiskt från 5 Hz till 50.000 Hz. Och resonans
frekvensen är en bra bit över det hörbara områ
det - en inte helt oviktig faktor när du spelar av 
Ortofons direktgraverade testskiva (som med
följer när du köper denna topp-pickup). Test-

ortofon 
accuracy in sound 

skivan har frekvenser som sträcker sig ända upp 
till 27.000 Hz, och innehåller också passager 
som de flesta andra pickuper har svårt att klara 
av. 

Be din hifi-handlare att han demonstrerar 
MC30 för dig på Ortofons testskiva. Då kom
mer du att få höra en moving-coilpickup som 
verkligen utnyttjas obegränsat. 

Eller skriv till oss så får du en detaljerad 
broschyr. 

Generalagent: 
Elfa Radio & Television AB, 17117 Solna. 


