


UlTRA-DYNAMIC 60 

Sveriges mest köpta band blir nu ännu bättre. 
MaxelI har i flera år tillhört Sveriges mest köpta och upp

skattade kassettband. Test efter test har gett banden lysande 
betyg. MaxelIs tekniska försprång har skapat en kvalitets
standard som andra bandtillverkare försökt nå upp till. 
Ändå förvånar det många att MaxelI redan nu släpper ut fyra 
helt nya, avsevärt förbättrade kassettband. 

För trassel- och svajfria in- och avspelningar har samtliga 
nya band ett kassetthölje som är tillverkat med upp till 5 ggr 
större precision än vad normen kräver. Samtliga band har 
också MaxelIs berömda rengöringssladd som rengör 
tonhuvudet.Maxell har återigen bevisat sin överlägsenhet. 

Nytt! MaxelI UL Ul är ett helt nytt kassettband som har 
en hög kvalitet till ett fördelaktigt pris. Diskanten vid 12,5 Hz är 
2 dB bättre och maximala utnivån över hela frekvensområdet 
är 3 dB högre än det tidigare lN-bandet. Detta är nästan 
samma värden som det tidigare UD-bandet. Ul har också 

ett nykonstruerat förstklassigt kassetthöl je. 

Nytt! Maxell UD Sveriges mest köpta kvalitetsband har 
förbättrats väsentligt. Ett tätare oxidskikt ger 1,5 dB bättre 
diskant vid 12,5 Hz och 2 dB bättre dynamik. Ett förstklassigt 
band för alla typer av kassettdäck, kassettradio och bil
stereo. 

Nytt! Maxell UDXL 1 UDXl-1 är det bästa Maxellbandet 
för normal förmagnetisering. Det har förfinats och få tt 1 dB 
högre maximal utnivå över hela det hörbara området. 
Bandet är lämpligt för pop, jazz och "tät" klassisk musik. 

Nytt! Maxell UD XL 2 UD Xl-II är ett utomordentligt band 
med extremt låg brusnivå, som har fått 1 dB bättre frekvens
omfång i diskanten. MaxelI UDXl-11 ~kall användas som krom
band. Passar utmärkt till "gles" musik som t e x solosång, p iano, 
akustisk gitarr och kammarmusik. 

maxelI 
MAXELL GÖR MUSIKEN FULL RÄTTVISA I 

Generalageni . Rydin Eleklroakustik AB 
Spangavögen 399-40 I . 163 55Spanga 

Tel 08/760 03 20 
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0mslagd: ~~"II Philips PI"l)J C~l 
Compacl Disc bli kommande 
världsstandard för grammofonskiva 
och spelare? En uttömma nde tek
nisk rappo rt lä mnas i detta num
mer, vilket också bjud er på ett test 
av intressanta lilla Sony TC-DS . 
som Lina Majgren visar fram på 
Claes-Göran Flin cks foto. 

Innehåll: 
RT provar: Sony TC-D5 4 
Vi har bekantat oss med världens kanske 
minsta stereokassettd äck oc h funnit att det, 
trots de små yttermåtte n, rymmer en stor 
ljudförmåga oc h klar proffskapacite t , vi lket 
man dock får betala för. 

C ompact Disc -
ny världsstandard? 9 
Philips , som dels har öve r 100 världspatent på 
området optoe lektronisk skivavsökning, dels 
starka band med grammofonindustrin, föreslår 
nu ett digita lt pcm-system med optisk utläs
ning för I 980-talet och in på 2000-talet ... Ulf 
B. Strange har på ort och ställ e fått CD-sys
temet demonstrerat och ge r här en utförlig 
teknisk rapport om nyheten. 

RT provar: Genomtänkt 
skivspelare från Revox 17 
En rad särdrag i konstruktionen utmärker 
Revox B790 . Framför allt lägger man märke till 
tangenti altona rmen , so m ge r oöverträffad be
kvämlighet och välljudande reproduktion. 

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

DX-sidan 20 
Stig Adolfsson fortsätter hä r med genomgå ng
en av Beverage-antennens särdrag. Vi är nu 
framme vid lite mera ava ncerade utföranden, 
t ex de bidirektiva oc h med möjlighet till ut
fasni ng av infallande störsignaler e t c. 

Radioprognoser 
för maj 1979 25 

Superbas med ny 
byggsats 25 
Med ny teknik kan man å tervinna de lägs ta 
bastonerna ur inspelade grammofonskivor. 
Den provade enheten ställ e r dock sto ra krav 
på högtalare oc h först ä rkare . Upphov: Leif 
Marenius . 

Månadens USA-rapport 26 
av vå r korrespondent R obert Angus ger so m 
vanligt glimtar av tekni ska, kommersiella och 
operativa aktivitete r över kontinenten, bl a ett 
vanligt mönste r för skoj i de talj is tiedet , en 
jä tteprocess av långtgående betydel se och 
förlusten aven aud iopio nj ä r. 

Apple II: Färgstark dator 28 
M yc ket stora grafiska möj ligheter utmärker 
Apple II. Genom kraftfulla kommand on i ba
sic bygger man upp högupplösand e fargbilder. 
Även till mera konventionell databe handling 
ägna r sig Apple-datorn väl. 

Så fungerar datorn SC/MP 
- del II 32 
I detta, andra avs nitt visar Bengt Gra/w hur 
en dator med s e/M P programmeras. 

1979 nr 5 Årgång 51 

Lättbyggd vhf-mottagare 
med ny Plessey-krets 36 
SL6640 heter en ny krets med vilken man en
kelt kan bygga en kompakt och strömsnå l vhf
mottagare . Applikat ionsrapporten kommer 
från Plessey , England. 

Från utvecklingssystem 
till dator för Basic - del 16 46 
I detta avsnitt spelar vi musik med tidkretsen i 
universa lkortet , provar a/d-omva ndlaren oc h 
ger oss slutligen i kast med den sista delen i 
systemet: Ett tlexskivesystem! 

Nytt ir-fjärrkontrollsystem 48 
Siemens står ba kom ett nytt fjärrkontrollsys
tem som arbetar med ir och bifas kodade pcm
signa ler. U pp till 60 kommandon kan överfö
ras med sys temet, som betecknas fR 60. 

För 50 år sedan 51 
Majnumret av Populär Radio ägnades bl a åt 
an ten nteknik. Vi återge r ett avsnitt med prak
tiska råd, som delvi s stå r sig än i dag' 

Medicinsk elektronik 58 
En ny och här ganska okänd teknik skildras av 
vå r medicinske meda rbetare - den tra nskuta
na nervst imulat ionen, so m innebär en verk
sam smärtlindring efte r operati oner. 

Högtalarteknikens grunder-
~15 59 
Efter en tid s uppehå ll fortsätter vi hä r serien 
med att tränga in i teorier om resonanse r i 
högtal arhöljen , dämpfaktorer och akustiska Q
värden. 

High Com -:- ett nytt 
brusreduktionsystem för 
band 64 
Bandbrus i kassettspela re minskas 10- 15 dB 
med ett brusreduktionsys tem. Nu fin ns ett 
nytt , effektivt sådant, framtaget av Telefun
ken. 

Nya tv-bildrör för data , 
ny printer 66 
En ny serie bildrör, spec iellt fra mtagna för 
dataterminale r, och e n ny mosa ikprinter 
kommer från Philips , Åke Holm orienterar. 

Lödfritt kretskort, 
nytt satellitnät, 67 

Nya produkter 68 

Från primitiv klangkropp 
till popålderselektronik -
del 20 70 
Varför låter elgitarre r så o lika? Hur skall ett 
stall vara konstruerat ') Förf ger svare t i detta 
avsnitt . 

RT:s datorbyggserie 80 
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•• Egentligen är det konstigt 
att ingen tidigare satt i markna
den en lika liten , högklassig kas
settspela re som Sonys TC-DS , i 
Japan belönad med branschens 
Grand Prix-utmärkel se , och 
mycket omtalad. Den som tittat 
in i kon ventio nell a kassettdäck 
vet , att där döljer sig mest luft i 
lådan. Den sto ra, imponerande 
fasaden och fronten har till
kommit inte därför att höljet har 
måst göras stort tilltaget utan för 
att man velat ha god yta att pl a
cera ut kontrollorgan och stora 
utstyrningsinstrument över. Det 
är ju också delvi s ergonomi det 
gäller - för s må apparater blir 
svå ra a tt sälj a till bred a köpa r
skikt. 

En vi ss trend mot mindre ap
parater på kassettsidan har dock 
kunnat märkas , manifesterad av 
bl a Technics RS M 85, som ha r 
en höjd obetyd ligt överstigande 
kassetten s ege n när den ställt s 
upp på kant. Också europeisk 
industri ha r varit inne på detta -
man kan bl a tänka på här gans
ka okända Uhers sena re, små 
kassettspel a re . 

Egendomligt också med tanke 
på att yrkesanvända re av in
spelningsmateriel i åratal efter
lyst en mini atyri serad spelare 
med· toppdata för reportage
bruk. RT har belyst det hä r bl a i 
nr 4. 1971 , i samband med test 
aven bärbar bandspelare för 
monoupptagning , tillkommen 
so m ett alternativ för den annars 
obligatoriska Nagran för rund-

radiofolk - och innan kassettek
nihn blev så utvecklad som 
Son y-produkten här v isar. 

Ekonomi ä r en an nan faktor 
bakom detta med preferensen 
för kassetter. Det blir oerhört 
dyrt att förse en hel reporterstab 
med Nagra- ell er Stellavox- eller 
mini-Nagra-maskiner (SN). Den 
ovan antydda portabla band
spelaren , framtagen efter öns
kemål av de ty ska radiobol agen 
och gjord av Grundig på sin tid , 
blev också för dyr att tillverka. 
Den hade en väl fungerande 
automatik , en utmärkt bandfö
ring och en påkostad motor (TK 
3200 Automatic ). Maskinen var 
a llt så för mono , fu ll spår. 

Den , liksom fö av Son y 
byggda lill a Ampex-mas kinen 
AG 20 för reporterbruk , för
svann a llt så ur sinnevärlden re
dan för många år sedan och kva r 
ha r egentli gen bara funnit s en 
monoupplaga för filmbruk aven 
Tandberg-maskin jämte den 
ty ska Uher .för främst reportrar 
oc h filmare. Behovet aven lätt, 
bärbar men tillförlitlig och en
kelt hanterba r bandmas kin ha r 
därför stegrats - RT har tidigare 
mottagit och få r fortfa rande en 
hel mängd brev med frågor just 
på det här området. Va lmöjlig
heterna är ytterst begränsade , 
tyvärr. Och en maskin som 
Uher är dyr på vår marknad 
medan den t ex i Erigland, av 
någo n anl edning , ofta är billiga
re och dessutom förekommer i 
stort antal som begagnad där. 
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Lilel, läD och läckert: 
Sonvs kasseDdäck Te 05, 
en maskin för proHsbruk 
o Kanske inte kassetternas stellavox, men knappast 
Långt ifrån ... 
O Sony har fått välförtjänta lovord för den här med 
stor finess hopkomna lilla kompaktapparaten, där 
man gjort sig avsevärd möda med att bygga in en i 
stort invändningsfri bandtransport, en för omild be
handling tämligen opåverkbar motor och en absolut 
förnämlig ljudkvalitet i termer av hög dynamik och 
ren återgivning! 
O Några missar har inte kunnat undvikas - tonhu
vudets ferritkoncept räknar vi dit, och att hörtelefon
förstärkaren har låg kapacitet är en annan. 
O Det handlar om ett mycket dyrt, miniatyr/itet spe
ciaidäck med klar proffsinriktning, där slutresultatet 
måste utgöra lite aven önskedröm för inspelnings
entusiasten . 

ProtTsanvändning kräver 
mera än hi fl-egenskaper 

Nakamichis DT-550 som tes
tades i RT 1975 nr 10 var ett 
högkvalitativt sva r på efterfrå
gan. En annan po rtabel ljud ma
skin med kassettlösning som 
siktade till både yrkesanvänd
ning och amatörbruk var JVC :s 
1635 med efterfölja re , "ljudjäga
ren" , som vi skildrat för några 
å r sedan . Den hade en påkostad 
motor med servo kontroll och 
goda instrument jämte en hel 
katalog tillbehö r i form av mik
rofonbommar , klämmor , speci
a lmika r och handtag, paraboI
reflektor e t c . Vi fann den 
mycket tilltal ande och anv änd
bar för allt från fågelinspeln ing
ar till stationärt bruk i en hi fi
anl äggning . 

Men de europeiska rundra
dioföret agen var inte nöjd a. En 
specia lartike l i Studio Sound 
t ex beskrev ingående vilka krav 
som BBC och [TA jämte de brit
tiska lokalradiostationerna 
ställde på ett kassettdäck för re
porterbruk . Hanterlighet , ro
busthet och specie ll a elektri ska 
egenskaper kom i förgrunden 
med känsligheter och an pass
ningsmöj ligheter utöver det 
vanliga för bl a överspeln ing och 
linjeanpassning, mikrofonan
slutn ingar e t c. Efter å rslånga 
prov befanns att ett enda däck 
av a ll a kunde anses lämpat ge
nom sina speciell a egenskaper , 
oc h det var en Marantz-modell , 

som dock veterl igt a ldrig varit 
komm ersiellt tillgänglig , i varje 
fa ll inte i Sverige. 

SR ha r sedan länge använt 
kassetteknik för enk la re repor
tagebruk och då hå llit sig till ett 
par modeller från bl a ITT, som 
befanns passa driftkraven bäst -
S R har av princip enbart kas
settapparatur för mono. . 

De hä r reportage maskinern a 
ha r ofta ingen likhet med hi fi
apparaturen och vare sig har el
ler behöver a lla de publikfriande 
detaljer som den sena re uppvi 
sar. Utöver nämnda e ll er an
tydd a egenskape r vi ll man gi
vetvis också ha låg strömför
brukning hos maskinerna, lätt 
batteri byte, enkel se rvice och 
rengöring samt , he lst, möjlig
het er till se rvice i flertalet län
der. Det kan nämna so m en ku
riositet att den av oss en gång 
provade Grundig-proffsmaski
nen hade som med levererat till 
behör en liten renspinne för 
bandtransporten med vi lken 
man sku ll e borsta ut granbarr, 
sandkorn och dylikt! Den stora 
och kna ppas t portabla engel ska 
Ferrograph modell 7 försågs 
också den med ren spinnar , 
gummipackningar och diverse 
få ltatt ira lj ... 

Nå, här har vi i skepnad av 
Sonys läc kra lill a TC-DS lite av 
kvintessensen ifråga om porta 
bel inspelningsteknik med kas
sett av standardt yp. Den är yt
terst liten , välbalanse rad och 
rimligt' e rgo nomiskt utförd . 
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Fig -I . All illllwllllalel III' III)'Ck t:1 mlj)'1/1 i rc·us 
bör inte förvåna någon . Under de detaljer vi ser 
här ligger ännu ett stort kort med tät elektronik. 

Fig 5. Under kassettlocket har man placerat en delm{/·~ 
növerdon . Placeringen är säkert tillkommen på grund 
av utrymmesbrist, men vi finner den äl/då vara välmo· 
tiverad från funktionssynpunkt. Både Dolbyswitchen 
och omkopplaren för olika bandsorter använder man ju 
normalt endast när man byter band. I övriga lägen är dl' 
här skyddade mot omkoppling i misshugg. 

servo contral 
circuit 

capsran shaft 

bearing ass'y 

f1ywheel 

elasric caating 
(rubberl 

I-Ig .l. II IIVI/III/dn !' lI i/lge ll iiI' urig i/l el/II/u / 
mycket fast koppling mellan motor och 
svänghjul. På det viset f år man mycket 
snabb start av bandet och liten påverkan 
från yttre rörelser. Den Ilödvändiga 
svänghjulseffekten blir dock liten med 
dell fasta kopplillgen. Servot, som 
känner motorhastighetell med stor 
Iloggrallnhet, får i stället utjämna 
fluktuation erna . Resultatet 
är utmärkt , finner vi. 

Dock skall komma en sä rskild 
proffs version för t ex filmfoto· 
>,! rafer, dä r hö ljet gjort s lite ro
hustare och slagtåliga re, men 
rö r allt normalt bruk är det fö r
handen varand e fullt tillräckligt 
\l m man inte bryr sig om lite 
, kråmor och skrapor i den 
warta lackeringen med tiden. 
Se nedan . 

Den breda re mmen av den typ 
Illodern a kameror hänger i gör 
.Inv ändningen säker och 
" tvungen - det är en liten massa 
ma n har pendlande från axe ln då 
Illan använder Sonyn , och den 
hänger kvar också i folkträngsel 
,'ch då man måste klättra upp i 
träd etc, tack vare sin sträva 
he läggn ing. Bra. Remlåset går 
;Itt utlösa med ett fingergrepp -
llckså bra. 

Den här maskinen , som de
huterade 1978 , är överl ag 
påkostad och ha r trots sin liten
het tydliga instrument , sy nliga 
I vsdioder e t c för drifttill stånden 
liksom väl räffl ade grepp och 
ratta r. Trycktangenterna ä r na
t urligtvi s små och kan verka lätt
knäckta men går mjukt och har 
visat si.S stå emot masso r med 
stryk , Ovriga reglage går lagom 
trögt och har tyd liga nivåsteg på
graverade . Kassetten ligger på 
däckets översida , vilket måhän
da lockar somliga att kall a däcket 
" topp-matat" . På framsidan sit
ter a ll a manöverorgan och ut
styrningsi nstrumenten , som har 
belysning. Mikrofonerna ansluts 
på ena gaveln liksom in/utgång
a rnas kablar (phonokontakter). 
Omkopplare för bandtypen ligger 
i kassettschaktet. En automati sk 
begränsare kan slås på från 
fronten. 

Liten stabil spelare 
gjord för fäItbruk 

Valför vill man då göra spe la
ren så liten ? Ja, frånsett att det 
naturligtvi s måste kännas so m 
en utmaning, är spelaren al lt så 
tänkt för po rtabelt bruk och i 
sådant är man naturli gt nog in· 
tresserad av att den ä r så lit en 
,om möjligt. Dess utom bör ju 
apparaturen vara lätt , vi lket 
llc kså Te-D5 är. Med batterier 
väge r däcket 1,7 kg. De po rtab la 
däck som hittill s funnit s har va
I'it betydligt mera skrymmande 
,Ich vägt betydligt mera. 

Litenheten kostar dessvä rre 
llc kså penga r, Om man inte är 
a lltför besvärad av att slä pa en 
, to r a pparat kanske man av· 
,kräcks av det höga pri se t , ca 
..j 500 kr. 

Vå ra mätningar visar dock att 
man för penga rn a får utomor· 
den tlig ljudkva litet med mas ki· 

Forts på sid 6 
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SONY TC-05 Forts frå n sid 5 

Mätresultat 
och testdata: 
Mätobjekt: Kassettdäck, ste
reo 
Fabrikat: Sony 
Typbeteckning: TC-D5 
Tillverkare : Sony, Japan 
Generalagent i Sverige: 
Gylling AB, Stockholm 
Pris : ca 4500 kr 
Utförande: Portabelt, batte
ridrivet 
Tillverkningsnr: 11077 
Apparaten har beståtts av: 
Tillverkaren direkt 
Mätningarna uförda : Mars 
1979 
Provningsperiod: December 
1978-mars 1979 
Samtliga mätningar utförda 
av : RT-Iab 

* 
Vid mätningarna använd ut
rustning har bl a omfattat : 
Spektrumanalysator : Hew
lett Packard 3580 A 
Sinusoscillator : Radford 
LD03 
Fasmeter : Bruel & Kjaer 
2971 
Rms-voltmeter: Radford 
ANM2 
Frekvensräknare: Philips PM 
6624 
Oscilloskop: Tektronix 7613 
X-v-skrivare : Houston 2000 

In- och utspänningar 
Inspänning för O dB på 
mätinstrumentet vid max 
regel, 315 Hl. 
Mikrofon (telejack) 0,19 mV 
Linje (phonokontakt) 340 mV 
Telejacket bryter bort linje
ingången. 

Utspänningar vid O dB på 
mätinstrumentet vid max 
regel , 315 Hl, obelastade. 
Linje (phonokontakt) 460 mV 
Hörtelefon (telejack) 270 mV 

nen , så någon kompromiss i det 
avseendet har man inte gjort. Vi 
kan gott förstå det höga pri set 
sedan vi skruvat isär testex
emplaret för att studera innan
mätet. A llt ing är precisionsgjort 
och gediget fastskruvat med ett 
otal små, urmakarakti ga skru
var . Andra apparater i tiden 
tenderar att mer och mer hållas 
samman av diverse klämmor , 
hakar och snäppen . Detta gör 
monteringen enklare, snabbare 
och billigare, men knappast 
konstruktionen pålitligare eller 
stabilare . 

Absoluta signalnivåer 
M ed mätsignal sinus 315 Hl 
motsvarar O dB på instru-
mentet -3,5 dB 
relativt 250 nWb/ m 
Dolbynivå är utmärkt 
vid ca + 2 dB 

- 1 dB vilket motsvarar 
relativt 250 nWb/ m 

Maximalnivåer 
Nivå för 3 % distorsion vid 
315 Hl relativt 250 nWb/ m 
mätt över band 
Järnoxid 
(Maxeli UDXLI) 
(philips Super 
Ferro I) 
Ferrokrom 
(Sony FeCr) 
(BASF) FeCr) 
Krom (Agfa 
Superchrom) 
Kromekvivalent 
(MaxelI UDXLlI) 
(Scotch Master II) 

+ 5,3 dB 

+ 4,7 dB 

+ 4,2 dB 
+ 3,4 dB 

O dB 

-1 ,5 dB 
O dB 

Mättningsnivå relativt 250 
nWb/ m vid 315 Hl, mätt 
över band (Agfa Super
chrom) 
15 kHl -12,5 dB 
Maxi malnivå för avspel
ningsförstärkaren vid 315 Hl 
rel 250 nWb/ m , 3 % distor-
sion 
Nivå 

Brusruvåer 

+ 8 dB 

Brusnivåer mätta över band . 
Inspelningskontroller på 
rl\in . Nivå under 250 nWb/ m 
mätt enligt IEC-kurva A . 
Utan Dolby. 
Järnoxid 
(Maxeli UDXL I) 
(philips Super 
Ferro I) 
Ferrokrom 
(Sony FeCr) 
(BASF FeCr) 

-50 dB 

-51 dB 

-55,5 db 
-56,2 dB 

A pparatens hölje är gjort av 
svartfårgad plåt , vilket gör appa
raten robust och får den att kän
nas gedigen. Den hårda plåten är 
dock lite ömtålig vad gäller kos
metiken. Det tunna fårglagret 
nöts gärna bort i hörn och kanter 
med tiden även vid varsam be
handling. Efter en tids fåltmäs
sigt bruk kan därför maskinen se 
li te skamfilad ut. Huvudsaken är 
naturligtvis att den ändå funge
rar. Ett plasthölje skulle förmod
ligen hålla sig snyggt längre ge
nom att det i regel kan göras ho
mogent infårgat , men i gengäld 
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Krom (Agfa 
Superchrom ) - 58 dB 
Kromekvivalent 
(Maxeli UDXL II) -54,8 dB 
(Scotch Master II) - 56,8 dB 
Brusnivåer med Dolby, med 
band 
Järnoxid 
(MaxelI UDXL I) 
(philips Super 
Ferro I) 
Ferrokrom 
(Sony FeCr) 
(BASF FeCr) 
Krom (Agfa 
Superchrom) 
Kromekvivalent 
(Maxeli UDXL II) 
(Scotch M aster II ) 

'B 

-57 dB 

-59 dB 

-62,7 dB 
-63 dB 

-63,7 dB 

- 61,5 dB 
- 63,1 dB 

H, 

Brusspekl r UIlI llI ed kr u rll 
ban d (Ag fa Superchrom) 
med (underst) och utan Dol
by (överst) . Använd analy
satorbandbredd 30 Hl. Ni 
våer under 250 nWb/m. 

Brusnivåer för avspel
ningsförstärkaren utan 
band. Nivå under 250 nWb/ 
m mätt ~ml i gt IEC- ku rvaA . 
Utan Dolby. 
Järnläge -60 dB 
Ferrokrom- och 
krom läge -60 dB 

Brusnivåer för avspel
ningsförstärkaren med 
Dolby. 
Järnläge -66,6 dB 
Ferrokrom- och 
kromläge -66,6 dB 

Inverkan av inspelnings
förstärkarens brus. Brusnivå 
under 250 nWb/ m med 

skulle den reella hållbarheten 
förmodligen bli lägre. 

Utstyrningsinstrumenten 
av vu-typ hos TC-DS 

Eftersom maskinen är liten för 
det med sig att utstyrningsin
strumenten blir därefter, alltså 
rätt små. En noggrann övervak
ning av signalen med deras hjälp 
blir därför svår även om visarin
strumenten här kompletterats 
med den nu snart sagt obligato
riska toppvärdesvisande dioden. 
Enligt våra mätningar visar dess
utom inte lampan något reellt 

kromband (Agfa Super
chrom) och Dolby. Inspel
n ingskontrollen ställd för 1 
mV känslighet. Ingång en 
ansluten till 680 ohm. 
Brusnivå -63,3 dB 
Brusnivån försämras alltså 
0,4 dB när inspelningsför
stärkaren aktiveras som 
ovan. 

Dynamik 
Avstånd m el lan maximal 
nivå och brusn ivå. 
Utan Dolby. 
Järnoxid 
(Maxeli UDXL I) 
(Philips Super 
Ferro I) 
Ferrokrom 
(Sony FeCr) 
(Basf FeCr) 
Krom (Agfa 
Superchrom) 
Kromekvivalent 
(Maxeli UDXL II) 
(Scotch Master II) 

Med Dolby 
Järnoxid 
(Maxeli UDXL I) 
(Phil ips Super 
Ferro I) 
Ferrokrom 
(Sony FeCr) 
(Basf FeCr) 
Krom (Agfa 
Superchrom) 
Kromekvivalent 
(MaxelI UDXL 1.1) 
(Scotch Master II) 

-55,3 dB 

55,7 dB 

59,7 dB 
59,6 dB 

58 dB 

53,3 dB 
56,8 dB 

62,3 dB 

63,7 dB 

66,9 dB 
66,4 dB 

63,7 dB 

60 dB 
63,3 dB 

Utstyrningsinstrument 
Kontroll av formfaktorbero
ende. Ändring i instrument
utslag vid mätning på puls
tåg 315 Hl när pulsförhål
landet ändras från 0,5 till 
0,1. 
Vu -meter -4 dB 
Toppvärdesmeter . -8,4 dB 

Instrumentets frekvensgång . 
Visarutslag vid sinusformad 
signal som frekvensändras . 

toppvärde utan snarare något 
slags likriktat effektiv värde . 

H är är Te-OS i gott , eller 
snarare dåligt , säll skap med 
många andra spelare. M ånga 
fabrikanter lägger ner alltför li
ten möda på utstyrningsinst ru
menten. De·t är ju ändå endast 
tack vare dem man kan utnyttj a 
banden maximalt och få ut den 
lj udkvalitet spelaren kan ge. Om 
man styr ut för svagt blir inspel
ningen onödigt brusig , och om 
man styr ut för starkt blir den 
distorderad . Allt under det att 
instrumenten visar hu snumret. 



Vu-metern 
20 Hz 
315 Hz 
10 kHz 

Toppvärdesmetern 

-10 dB 
O dB 
O dB 

20Hz -12,5dB 
315Hz OdB 
10 kHz + 3 dB 

Begrän sa rfunktion 

B e \:j rdll~dl(;ll" lUl lklIUl l I 

olika tidsskalor. I övre bilden 
visas ett språng på + 1 O dB 
över O dB med begränsare. 
I undre bilden visas en de
taljbild av begränsarens in
svängningsförlopp. Fre
kvens 315 Hz. 

Raderförmåga 
En sinussignal med frekven 
sen 100 Hz har spelats in vid 
nivån O vu och därefter ra
derats . Restspänn ingen an
ges under 250 nWb/ m vid 
315 Hz. 
Kromband (Basf 
Superchrom) - 73 dB 

Svajning 
Avspelning av mätband 
3150 Hz . 

Eller något ditå t. 
Överdrivet ka nske, men bätt

re instrument går att ås tad
komma ! Instrumenten i Te-OS 
kan även användas för kontroll 
av batteri spänningen . Denna 
kontroll bör man nog göra före 
varje viktig in spelning , så man 
ä r säker på a tt batterierna räc
ker tiden ut. Kontrollen görs 
genom att man trycker ned en 
särski ld kna pp på manöverpa
ne le n. Samma knapp kan också 
tänd a en la mpa som belyser in 
strumenten . De hå ll s då tända 
till s ba ndtransporten s tängs av . 

Vägt 
Linjärt 

0,05 % 
0,10 % 

In - och avspelning av 3150 
Hz, 
Värde vid bandets början . 

Vägt 0,1 1 % 
Linjärt 0 ,1 8 % 

Värde vid bandets slut. 
Vägt 0,09 % 
Linjä rt 0 ,18 % 

'O 
Or------r---~~ 

S pektrum andlys, IJru~ 
trum pet", av testbandets 
3150 Hz. Använd analysa
torbandbredd 3 Hz, svept 
o mråde 1 000 Hz, sveptid 
200 s. 

Fasskillnader 

F-d~Jltt e r elle l os ta brl itet I 

bandföringen . Samtidig in 
spelning av 10 kHz på båda 
kanalerna. Fotot visar väns
ter kanal i x- och höger ka
nal i y-led. Exponeringstid 
lOs. . 

Bandhastigheter 
Snabbspolning av C60-kas
sett tar 140 s. Avspelning av 
kalibrerad signalfrekvens 
3150 Hz ger frekvensen 
3187 Hz. 

En finurlig lös ning i vårt tyc ke: 
Man ri skera r inte att glömma 
lamporna på av misstag , så a tt 
batteriet dras ur. Lamporna ly
ser mycket vagt , vilket säkert 
ä r valt så med tanke på batteri
Iivslä ngden. Avvägandet verkar 
rimligt , efter om man ju endas t 
behöver bel ysning när omgiv
ningen är verkligt mörk , och då 
räcker det inbyggda ljuset till 
även o m det knappt syns i nor
malt dagsljus. 

Måttligt lång speltid 
med blott två batterier 

Fre kv e nsgang 
dO 
10.----- ------- -----

'.::.-
o 
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-- ----
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_ Fr,kvens 

Utnlvaer vid av s pellllll \:j a v 
testband. Använda frekven
ser är 315 Hz - 31,5 - 40 - 63 
- 125 - 250 -500 Hz - 1 - 2 -
4 - 6,3 - 8 -10 -12 ,5 - 14-
Hi 18kHz - 315 Hz. 
dO 
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Fre kve nsgang Vid 111 - OCll 
avspelning upptagen vid 
-20 dB relativt 250 nWb/ m. 

Hela a pparaten driv s av två 
1,5 V batterier , dv s av 3 V. En 
ovanligt låg drivspänning i san
ning! Nu drivs faktiskt inte a lla 
kret sar i apparaten av 3 V uta n 
av 12 V. Den spä nningen ås tad
kom s i en lik spänningsomvand
lare . Omva ndlingen hä r ta r na
turligtvi s en del effekt , och ef
tersom man endast använder två 
batterier blir spe ltiden begrän
sad . Kontinuerlig spel tid med 
två standardbatterier (lEe R20) 
uppges till tv å timmar. Med a l
kaliska batterier få r man 5,5 
timmar. Ingetdera ä r ju särskilt 

imponerande , men speltidens 
lä ngd ä r en del av det pri s man 
få r betala för litenheten . 

Man kan också driva a ppara
ten frå n 6 V likspä nning. Varför 
man valt 6 V inses inte riktigt . 
eftersom man först delar ner 
dem till 3 V och därefter om
vandlar till 12 V. Det förefaller 
oss enklare att i så fall utgå frå n 
12 V, som dessutom finns till
gänglig frå n ett vanligt bilbatteri 
t ex. Det går ju a tt göra en enkel 
delning från bilbatteriets 12 V 
till ingången 6 V för vidare för
minskning , men va rför? 

Den s törsta strömförbruk
ningen får man vid in spelning då 
man drar ca 410 mA frå n batte
rierna. Vid spelning drar ma n 
290 mA och vid snabbspolning 
so m mest 340 mA. Hä r finner vi 
ä nnu en kompromiss vad gäller 
energiförbrukn ingen : Man har 
uppenbarligen inte vela t till å ta 
större strömuttag vid sna bb
spolningen , och detta har gjort 
a tt spolningstiden har blivit 
osedvan ligt lång; ca 140 sekun
der i varje riktning för e tt e 60-
band . Detta är något prövande 
men få r a llt så i någon må n upp
vägas av att batteriern a å t
minstone räcker så länge som de 
gö r l 

Hörtelefonförstärkare 
och kontrollhögtalare 

Man ha r byggt in en kon
trollförstä rkare och högta lare 
för lys ning på band et. En ut
märkt möjlighet , som ma ll dock 
inte bör stä ll a för stora krav på. 
Utrymmet ha r inte medgett nå
gon större högtal a re , och batt e
ridrivningen har heller inte 
medgett någon s törre uteffekt. 
Det är i stället bara ett redskap 
!'ör a tt ma n skall kunna höra om 
Jet blev något, sna ra re ä n hill' 

det blev. Mera kvalificerad 
lyss ning kan man i s tä ll e t gö ra 
på fåltet i hörtelefonutt aget so m 
ha r s in egen s tereoförstä rkare . 
Uteffekten hä r är dock något 
kna pp med tomgå ngss pä nnin g
e n 270 m V som mest och e n 
utimped a ns av 8 ohm. Högim
pediva lura r (elektrett yper) blir 
hä rmed helt omöj liga a tt a nvän 
da, men dessa är heller inte sär
skilt van liga i yrkesbruk . 

En tillkopplingsbar begränsa
re för in s igna len a nse r vi vara 
självskriven på en repo rt age
a ppa rat som denna . Det a nser 
inte a ll a fabrika nter. me n Son y 
har klokt utrustat Te-OS med 
e n sådan . Man antas ju ofta 
spela in från mikrofon med ett 
däck so m detta, och inspelning 
av oberäkneliga och orepetera
de ljud kan må väl aven ve rk-
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SONY TC-05 Fortsfrån sid 7 

Lika liten , behändig uch bär
bar som en bok - det här kas
settdäcket går bra att dölja i en 
väska och med de små kon
densatormikrofonerna av 
elektrettyp från SOIlY anslutIla 
går det älldå bra att göra en 
högklassig upptagning. De 
kan t ex bäras på kroppen , om 
man vill dölja också dem! 

sa m limiter insatt fö r de värsta 
utbrotten. 

Förutom begränsaren har 
man även en fast dämpsats på 20 
dB i mikrofoningå ngen och den 
höjer också användbarheten så 
att man kan anpassa s ig till olika 
ljudnivåer och mikrofontyper. 

De n största kä nsl igheten hos 
ingå nge n ärO,19 mV för O vu vid 
fu llt pådrag, och det räcker 
mycket väl för alla praktiska 
ä nd a må l. En så käns lig ingång 
kan befaras brusa, men vi har i 
stä llet mätt ett mycket lågt 
brustillskott från mikrofonin
gången. Och detta har uppn åtts 
med en högst konvention ell 
mikrofonförstärkare med bipo
lä r transistor' 

Goda ferrrok romband 
ger bäst resultat 

Till verkaren föreslår a tt man 
använder Son y-banden HF , 
FeCr och CrO,. En a utomatisk 
omkoppling sk-er mellan krom
band och de övriga, med a n man 
på van ligt sätt får välja manuellt 
mellan järn- och ferrokrom
band. Sonys HF är kanske inte 
det band vi i första hand skulle 
vilja rekommendera , efte rsom 
det numera finns bättre järn
band att tillgå (så s må ningom 
tex SonysAHF). Vi ha r använt 
MaxelI U DX L-I (Hitachi U D 
ER ) och Philips Super Ferro I 
m fl med gott resu ltat. En dyna
mik på 63--64 dB kan vi uppnå 
med des sa band när Dolb y
elektroniken är aktiv. 

I ferrokromläget ger Sonys 

Fig a. riU den diminllliva Suny
kassettmaskinen rekommellderas i 
första hand anslutning av fabri
kens professiollellt så berömda 
" myggor" , elektretmikrofolltypell 
ECM-lsO. Den används av en 
rad rundradio företag världen 
över, och faktum är att t ex 
BBC låtit spela in en hel symfoni
konsert i Albert Hallför lIågra 
år sedall med ett hemgjort s k 
konsthuvud, där bestyckningen 
var två av dessa små kondensator
mikar. Mikrofonerna är i sig 
själva blott 15 mm långa och 
levereras med komplett attiralj, 
beståellde av mil/iatyrvil/dskydd, 
klips för fäste på kläderna resp 
ett litet bordstativ, ell helgjuten 
trallsformator som slutar i ett 
telejack, vilket helt behändigt 
sticks in i gaveln på TC-Ds, 
plus andra detaljer. 
När mal/ köper ECM-lsO bör 
man se upp - detfil/t/s nämligen 
två idelltiskt lika utförandel/ 
mel/ där impedanserna skiljer: 
250 resp 600 ohm. Kassettdäcket 
bör ha 250 ohmsversionen 
så alt inga frekvellsför 
uppstår. 

band utmärkta resultat, men 
ungefar samma dynamik får 
man med ferrokrombanden från 
BASF och Philips här . Med fer
rokromvarianten får man bäst 
frekvensgång och även dyna
mik, varför vi i första ha nd vill 
rekomme nd era dem till Sonyn. 
Dynamiken med Dolby blir 66-
67 dB och frekvensgå ngen rak 
upp till ca 17000 Hz! - Sedan 
faller kurvan brant, men det be
ror mest på ett fast inkopplat 
pilottonfilter. 

Med kromba nd och li knande 
är det lit e mindre väl beställ t. 
TC-DS använder ett huvud av 
ferrit för in- och avspelning. 
Som vanl igt hos sådana huvu
den får ma n då en begränsn in g 
av utstyrbarheten hos band med 
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Fig b. t;CM lSO-mikrofunerna 
kommer i ett inventiöst litet etui 
där alla detaljerna ligger i sina 
(a ek . .. 

• 

Fig c . ... och där själva askel/ är 
så knepigt gjord för en reporter, 
alt den förvandlas till ett telesko
piskt utdragbart bordstativ vid be
hov! l etuiets bottellligger ett 
hopskjutbart stålspröt, fäst i ena 
gaveln. TeleskopmasteIl, som går 
att dra ut till en längd av nästall 
halvmetern, är försedd med ell 
fästögla för mikell. Inte nog med 
det: Etuiet har i slitsen för kabel 
och " mikrofol/bom " en liten an
vändbar klämma för kabeln , så 
att delllzålls på plats . Berömvärt! 

hög förmagnetisering. Man ut
nyttjar helt enkelt inte bandets 
goda egenskaper maximalt utan 
får en distorsion vid höga nivåe r 
som härrör från hu vlldet och 
inte från bandet . Den använd
bara dynamiken blir då lägre. 

Bästa re su ltat bör man här få 
med ett känsl igt band vilket be
kräftas av att Agfa SlIperchrom 
och Scotch Master II ger bäst 
resultat med ca 64 dB dynamik. 
Det föreslagna Sonys Cr02 ger 
då liga värden, med an komman
de Sony J H F bör ge bättre re
sultat. Frekvensgången blir 
även den ' något sämre med 
kromband än ferrokromband . 

God raderförmåga 
mot alla odds 

Studerar man brus ni vån frå n 
avspelningsförstärkaren, finner 
man att den ligger lika lågt utan 
som med ferrokromband. Det är 
alltså inte band bruset som be
gränsar nivå n nedåt utan för-

Fig d . Vilka sma mall del rör sig 
om för mikell , som har ett fre
kvensomfång mellal/ ca 50 Hz 
upp till 16 kHz och en mycket god 
tonkurva plus förmåga till ett 
aktningsvärt dynamiskt omfållg 
och höga ljudtryck , framgår kan
ske av jämförelsen med tändstic
kan här. 

Fig e. M ikrofolltrallsformalo/'// 
till ECM 150 pluggas i kassett
däcket med en tele jackpropp. Den 
batteridriVIla trafoll har el/ liten 
omkopplar.e på höljet. Tändstic
kan har lagts i mitten som jäm
förelse . 

l- ig J. I ml~en IiI/ IIlIhmjulI l' 1I /I/

går också ett litet stålclip för mik
rofol/ells apterande till s k mygga, 
alltså kroppsburen mik på t ex en 
intervjuad persol/ som illte skall 
låsas till ell fast mikrofol/place
rillg. - Ett litet vil/dskydd ingår 
också . 

stärkarbruset, lite oväntat: Här 
sk ulle kunna göras förbättringa r 
som skulle öka dynamiken yt
terligare' 

En svaghet hos många större, 
nätd ri vna spe lare är att de ha r 
svårt a tt radera högnivåband . 
Allra svårast tycks va ra at t ra
dera BASF S lIperchro/ll. Vi var 
ganska misstänksamma mot 
TC- DS på den här punkten, ef
tersom den ä r e nergis nå lt upp
byggd . Hade man sparat in nå
got på radereffekten för att spa-

Forts på sid 26 



Philips CD:svSlem: Ny världsstandard 
föreläggs nu hela grammolonindustrin 
Digilailjud på 19aO-talet nästa epok 
o Så här är avlösaren till 100 års elektromekaniska avspelningsdon för 
grammofonskivor tänkt att bli, om Philips nya CD-Compact Disc-system blir 
industriell världsstandard: 
O Ett miniatyriserat, digitalt system, baserat på principen om ljusdifTraktion 
med vilken information utvinnes ur en pcm-kodad, roterande skiva utan att 
någon mekanisk avkänning sker. 
O All information är digitalt lagrad i den oömma lilla disken i form av 
spiralspårsupptecknade hålmönster . Det optiska pick up-huvudet utgörs 
aven liten laser. Avkänningen försiggår från skivmitten till periferi. 
Alla felkällor skall vara eliminerade genom snabb informationsåterföring 
från skivan. 
O RT var närvarande vid systemets presentation och demonstration i Holland 
nyligen och utan tivel kan mycket ljusa förhoppningar knytas till CD som ett 
framtidens system med en återgivningsförmåga som lämnar allt hittillsvarande 
bakom sig -live-intrycket kan bli enastående, eller vad sägs om ett s/n om 
92 dB? 
Av Ulf B. Strange 

J- ig I . Sa här diminutiv är 
kompaktdisken - tänkt som 
efterföljare till dagens lp-skivor 
och över huvud hela det 
elektromekaniska skivspelandet .. . 
Bilden av skivmappen och skivan 
är i naturlig storlek och 
vittnar om vilken väldig 
informationslagringskapacitet 
detta digitalsystem besitter . 

•• - Om cirka 10 år , högst 15, 
har den nuvarande grammo
fonskivan spelat ut sin roll. A v
lösaren till vår generation Ip
skivor och elektromekaniska 
spelapparater innebär opto
elektronik , laseravkänning, di
gitalkodning och extrem minia
tyrisering mot nuet. 

De som redan i dag har kon
kreta fakta att ställa bakom sin 
framtidsvision är teknikerna 
bakom Philips Compact Disc. 
CD-systemet, utvecklat paral
lellt med koncernens optiska vi
deosystem och marknadsfardigt 
" framåt mitten av I 980-talet" . 
som saken uttrycks av J van 
Tilburg och J P Sinjou, chef för 
Philips Audio Division res p tek
ni sk projektledare för C D-ut
vecklingen. En som instämmer 
är samma firmas L Othens. 
mannen som gav världen kom
paktkassettsystemet år 1963 och 
en nyckel man i projektet. 

Det här innebär i praktiken att 
Philips är redo bjuda he la värl
den antingen fight eller licens
samarbete om ett prec is lika 
dant upplagt system för en 
världsstandard på skivmarkna
den. ett system som är tänkt be-

Forts på sid /2 
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Behåll dina högtalare. 
Endast ett fåtal, mycket bra högtalare fungerar ner till 50 Hz i basen. 
Det stora flertalet får dock ojämn frekvens gång och hög distorsion 
redan vid 70- 80 Hz. 

Men du kan höra - och känna - toner ända ner till 20 Hz. Och 
låga toner förekommer oftare än du tror på de skivor och band du 
brukar spela. 

Nu tror du kanske att vi vill förmå dig att slänga ut dina gamla 
högtalare och köpa ett par nya. Men så är inte fallet. Det bästa sättet 
att få återgivningskedjan komplett är inte att skaffa nya, bättre och 
dyrare högtalare, utan att komplettera dem du har med ett special
systern. 

Hur hänger detta ihop? 
Jo, i konventionella högtalare, oavsett hur avancerade och dyra, 

är det fysikaliskt inte möjligt att kombinera sådana krav som hög 
verkningsgrad, rak frekvensgång och måttlig lådstorlek. De kan där
för inte återge hela basen på det sätt som dina öron skulle önska. 

Det är därför du skall komplettera den understa basen i ditt 
nuvarande system och återge den - och den bit som saknas - via 
ett separat bassystem - en subwoofer. 

Hittills har en subwoofer dock, förutom själva högtalaren, ofta 
krävt en extra effektförstärkare och ett separat delningsfilter. Det 
har givit dyra och klumpiga system, som dessutom lider av samma 
fysikaliska begränsningar som konventionella högtalare. 

Det är här Audio Pro B2-50 Subwoofer kommer in. Det är ett 
helt nytt, komplett bassystem som lätt går att anpassa till varje HiFi
system och som tack vare ACE-Bass, en svensk, patenterad uppfin
ning, ger unika prestanda. 

: + 
I--I-f-

Frekvensgång Vid olika lI1 stallnll1gar av ovre gran frekvensen. 

M ed fronte n m onterad är B2-S0 di skret elega nt. 



ACE-BASS. 
Vid Audio Engineering Society's61:akonvent 
i New York i novelnber 1978 presenterades 
ACE-Bass. Metoden har väckt mycket stor 
uppnlärksamhet bland branschfolk och kon
struktörer och betraktas SOln ett genombrott 
inom högtalarteknologin. 

Genom ACE-Bass metoden bestäms hög
talarens lnekaniska parametrar - svängande 
massa, dämpning och fjädring - aven speciell 
förs tärkare. Det gör att man kan optimera 
sitt system och få rak frekvens gång i basen, 
samtidigt som distorsionen blir låg. 

DET KOMPLETTA BASSYSTEMET. 
B2-S0 Subwoofer innehåller både ACE-Bass 
effektförstärkare och ett elektroniskt del
ningsfilter för anpassning till dina högtalare. 
Genom att förstärkaren är skräddarsydd för 
detta system (en s. k. aktiv högtalare) kan 

m:~iZ2 man komma förbi de fysikaliska begräns

Höjd 54 cm 

Tack vare ACE-Bass principen blir yttermåtten så här blygsa mma. 

ningarna hos konventionella högtalare. 
Höga ljudtryck med låg distorsion ända 

från 20 Hz går bara att åstadkomma med ett 
aktivt basreflexsystem, om det ska vara rim
ligt till storlek och kostnad. 

ACE-Bass är den enda aktiva metoden . 
som fungerar med basreflexsystem och både 
ger utsträckt basområde och lägre distorsion. 

B2-S0 Subwoofer har rak frekvenskurva 
ända ner till 20 Hz och kan prestera minst 
100 dBsplljudtryck. 

Att vi åstadkommit allt detta med en net
tolådvolym på bara 50 liter är en prestation 
som gör Subwoofern ännu mer unik. 

Det finns mycket mer att berätta om 
Audio Pro B2-S0 Subwoofer. Skicka därför 
efter broschyren. Där hittar du en utförlig 
beskrivning både av subwoofern och av 
ACE-Bass, metoden som gjort den möjlig. 

Lyssna och känn dess mäktiga basljud 
hos närmaste Audio Pro-handlare. Där kan 
du förvissa dig om vad den gör för den totala 
återgivningen och ljudupplevelsen. 

~@McQJD@ LQ)[J@ 
r-------------------------------l 

: Missnöjd med dina I 
i högtalares basregister? i 
I Skicka in kupongen så få r du broschyren om högrala r- I 
: världens mest uppmärksammade nyhet . I 
I I 
I I 
I _ I 
I ADRESS I 

: POSTADRESS I 
I 3D-gruppen ab, Svartmanga tan 16, 11129 Stockh olm. I L __ __ ___________________________ ~ 
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stå långt in på 2000-talet. Och 
att det har kommit en bra bit p;, 
väg bevisas av att man sedan 
ganska länge underställt dl' 
stora grammofonkoncernern ;, 
sitt koncept - EMI , CBS, Pho
nogram och de andra giganter
na , de japanska firmorna och 
intressena inte att glömma. - F Il 
finns en internationell arbeh
grupp verksam med studier al 
kommande projekt på musik 
mediasidan. 

- Vi kan mycket väl tänk ;, 
oss att upplåta CD som vi gjor! 
med kassetten, säger vicedi · 
rektören F J Dierckx. Precis h III 
vi gör är förstås för tidigt ~;i.!! ;, 
något om - men att vi ko 111 111 e' I 

att tillämpa en liberal polic l .II 

alldeles klart. . 
- Hur som hel st vet vi ;,11 

grammofonbranschen är po \ i
tivt inställd till CD. Allt talar flil 
att det blir världsstandard, sägcl 
Philips talesmän, som onekligen 
har mycket starka kort att spela 
ut mot t ex japanerna. Det finns 
visserligen ca dussinet system
förslag därifrån och från exem
pelvis USA och Frankrike på 
områdena video/audio i digital
form och med skivor, men för
virringen är minst sagt betydan
de med t ex speltidsvariationer 
mell an 20 minuter och två tim
mar per sida ... eftersom Phi
lips de facto har världspatenten 
på det a llra mesta som rör optisk 
(laser-) av känning av informa
tion i en kodad , roterande skiva, 
blir det ytterligt svårt för någon 
annan att ta sig förbi dem. 

VIp stod fadder 
Den här teknologin är nämli

gen överförd från vip-systemet 
för videoavspelning, och det 
omfattar idag totalt ca 100 pa
tent , bestående av skY,dd för 
konstruktionslösningarna i 
själva skivspelaren , skivan och 
tillverkningsprocesse n för den . 
Som delpatent finns skydd för 
produkte n Compact Disc (och 
data kivan). Systemen som ar
betar i dag med optisk avsökning 
för tv -skiva är Sony , Matsushita 
och Thomson-CSF. 

I Sverige har vi ju på exem
pelvis S:t Eriksmässan - Stock
holmsrnäs an - kunnat höra 
pcm-Ijud från en "videoskiva" 
inlagd i en japansk Teac-anlägg
ning. Hur kan då det försiggå? 
Jo. man är oförhindrad att prak
tikstudera patentskyddade lös
ningar och även att bygga något 
enstaka exemplar för t ex de
monstrationsbruk . Tillverkning 
i stor skala för kommersiella 
syften innebär intrång i patent. 

Matsushita har dock både 
bild- och ljudskivor, varav en 
också är avsedd för stillbildslag
ring. Gemensam bas för alla 
dessa mediautvecklingar är 
V/SC-konceptet , som till skill-

nad från Philips optoelektronis
ka - och övriga koncerners ka
pacitiva eller mekaniska kom
pressionsvideodiskar - är ett 
slags frekvensmodulationssys
tem med sidbanduppbyggnad. I 
stället för laseravkänning - som 
dock också studeras av Matsu
shita - spelas skivan av med en 
dubbelsafirspets som sitter i en 
piezoelektrisk omvandlare. 
Di sken är ett slags ytinpräglad 
skiva , som dock knappast torde 
gå att pressa, som man först av
sett, utan nog måste t ex präglas 
och den görs enligt ett slags di
rektgraveringsmetod. För 
närmare systemdata. se RT 
/978 nr 6/7 p 22. 

100 års inspelat ljud ... 
Låt oss som en bakgrund till 

nyheten titta lite på vad gram
mofonskivan hittill s har stått 
för: 

Det inspelade ljudet ä r ju som 
teknisk företeelse ganska jämnt 
etthundra år. Vägen till det mu
sikmedium som Philips , och 
tydligen mycket starka intressen 
på grammofonsidan, vill se som 
2000-talets system har gått över 
en rad utvecklingsformer. vilka 
det kan finnas skäl erinra om: 
• I begynnelsen var vaxcylin
dern . 
• Efter en relativt kort tid er
sattes den av skivan. Denna 
kunde mångfaldigas genom 
pressning. 
• Under flera årtionden gällde 
för båda medierna att all inspel
ning försiggick som en rent me
kanisk process . 
• På 1920-talet kom den elekt
riska inspelningstekniken . Då 
hade redan en mängd system 
med olika format och hastighe
ter resp av känningsmönster gått 
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upp i ett par standardformat 
med 78-varvhastigheten gemen
sam. 
• Omkring 1950 hade tekniker
na lyckats framställa lå ngspel
skivan, som debuterade i två 
format - singeln eller ep-skivan 
med 45 varvs avspelningshas
tighet resp 30 cm-skivan med 
hastigheten 33 '13 varv. Samti
digt tog utvecklingen stora steg 
framåt på området avkännare. 
Ljudkvaliteten ökade och pel
tiderna kunde utsträckas till ca 
30 minuter per sida för de stora 
lp-skivorna. Dessa kom att do
minera marknaden. 
• Fram till den dag som är har 
bruset varit en allvarl ig belast
ning för skivmediet. D å 78-
varvstekniken lyckades som 
bäst uppnådde man ca 30 dB 
signal/brusförhållande (s/n). 
Medan ett genomsnitt av stan
dardproducerade lp-skivor från 
I 960-talet och fram till nu. i stort 
sett, kan beräknas uppnå värden 
från ca 45 till 55 dB. De bästa 
lp-skivorna av gängse typ når 
kanske 60 dB . Mycket dyra, ex
klusiva och special framställda 
lp-skivor, som inte kan tillhan
dahållas i några obegränsade 
upplagor till följd av framställ
ningsmetoden (direktgravering). 
kan nå ca 72-75 dB med enstaka 
exempel på produktioner som 
nått ca 80 dB avsnittsvis. 

Alla mekanikbrister 
bortröjda 
• De digitala systemen som 
CD når utan svårighet 85 dB i 
grundutförande och - vilket är 
oerhört väsentligt - saknar totalt 
de störtiIIskott i form av ytbrus. 
kontaktbrus och slitagebrus som 
dagens, och givetvis gårdagens, 
pressade plastprodukter med 

Fig A. Det är inte sagt att den 
,-[utliga versionen av Philips -
eller den övriga industrins - CD
Ipelare måste se ut så här, men 
att litenheten kommer att svara 
/Ilot vad som gäller ett kassettdäck 
i dag är tämligen givet. DetfinIIs 
hora fyra tangenter för avspelan
det av den J J cm stora disken , 
Sök, Automatik, Beredskap och 
Spela/Stopp. "Fönstret" I v kan 
presentera digitallagrad informa
tion om så önskas, ev kan en se
parat textenhet tillkomma. Spela
ren ansluts en vanlig stereoför
Itärkare med ulgång för två hög
talare, men mall kan ana att da
gens högtalargeneration inle blir 
riktigt tillfyllest för de dynamiska 
omfång som är aktuella - 86 - 92 
dB! 

ytförlagd information dras med. 
Lägg till detta att man även 
undgår alla ytterligare akustiska 
störmoment som härrör från 
mullermodulation , resonanser 
från hölje , mekanik och tonar
mar jämte alla slags svaj kompo
nenler och tidmodulat ionsfe
nomen e t c och det inses lä tt , att 
den digital a, pulskodade och 
optoelektroniskt avkända di
ken innebär ett oerhört framsteg 
i jämförelse med alla hittill sva
rande avspelningssystem. 

Kraven på framtidssystemet 
Vägledande för Philips ut

veckling av CD har i stort varit 
följande överväganden: 

- Ett system som säk rar 
högsta möjliga kvalitet tillika e tt 
som medger permanent kvalitet 
utan de hittillsvarande inbyggda 
mekaniska ofullkomligheterna 
och ohanterligheterna. Så t ex 
alltså ingen ömtålig, icke sli
tage resistent , ytförlagd spårgra
vering utan en information som 
bäddats in i disken . Också spe
laren skall vara fri från rörliga 
mekaniska don typ tonarm. av
kännare e t c. 

- Ett systempris som gör 
produkten tillgänglig för alla på 
en massmarknad - inte bara hi 
fi-konnässörer! 

- Litenhet, kompakthet och 
smidighet hos skivan, lika dimi
nutiva dimensioner för spelaren. 
som alltså blir långt lättare a tt 
leva med för miljoner estetiskt 
medvetna kunder, vilka inte ka n 
fördra "en rymdcockpit vid si
dan aven Chippendale-möbel". 
som någon sagt ... 

- Snabb eller ögonblicklig 
driftberedskap. snabb i nforma
tionssökning och enklast möjli
ga hantering. 
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Fig 2 . ~y.\I(!IIIlIl/ilI jur C/J jiwn
går av tab i texten. Här har gjorts 
en jämförelse mellall informa
tionstätheten i t h det digitala 
systemet och det analoga, gängse. 
Här framgår informationsför
läggningens täthet i CD med av
stållden 1,6 fJlII resp 1,66 f.U1l 
mellall håielI i höjdled resp sidled 
medall de i/lformatiollsbärallde 
ytorna är 1,87 f.Un och tätheten . 
0,77 Mbit/1I1111 2

• 1 framställ/lingell 
t h visas att pick upens /lålradie är 
ca 10 M och minsta våglängd 12 

2
'
4., . 16383 

6 T . 1IF sampling 

Fs >2 B audio 
Fs = 44,33 Khz 
14 bits lineair 
SNR = 85,8 dB 

P.C.M.-encoding 

.. Vmax 

Fig 8. Alla sampli/lgar ur signa
len kvalItiseras likformigt och 
" mvalIdlas till billära J4-bits 
" rdlä/lgder, ellligt fig 7. Här 
/i'amgår hur dessa /4 bitar for-

, mar illa lies 16383 lIivåer för att 
M med en resulterande mycket hg J. J JUUUU ggnjunlorillg ~er """ljJl/Jdtli.\" en~ i"jllrllll/lillll.l.ljJlII· återge önskade 85 dB S/Il (85,8 
Iii r.: n ' il/rorl/laliol/~Iiil"el . III så här. " hål" nch " mellanrum" vilka represelllerar ettor och nollor. dB , ellligtfig.) 

Output 
signal 

track with pits 

___ t 

Fig 4. Detektordiodens lIIudulerade 
utsignal finIIs som fUllktion av 
det inkodade mönstret av hål och 
mellanrum i spåret eller audiokanalen. 

<III Fig 5. Den mycket lilla laserstråle
aistraren av compoundtyp, aluminium
galliumarsenid, i CD-spelaren . 
Bilden härförstomd. 

Fig 6. Schematisk framställning 
av CD-apparaturens avkällnings
system med dess optiska pick 
up-arrangemang. Överst skivan, 
ullder grupperillg av linser och 
ulldertill prisma, detektordioden 
och lasern. - "Ljuspellnans" 
dimellsioner är lä/lgd 45 mm , 
diameter 12 mm och vikt 14 gram . 

I~ 
f--

Analog input 

Sampling 
+ 

Hold 

MAIN OBJECTlVE NÅ. 

OETECTOR 0100E 

LASER ;\ 

Quantization + ___ Digital 

digital output 
encoding 

Fig 7. Schemaliskjiwnslällning av al/alug/digitalol1lva/ldli/lgellmed 
allalog insigllal fr v genom ledelI över samplillge/l , kvalltiseringen och 
digitalinkodllillgell till den helt digitala utsignalen. 

- Anslutningsklar uta n vidare 
li ll varje existerande ljudsystem 
uch hi fi-anläggning. 

Ä ven visuell information 
möjlig 

Samtliga dessa krav ha r till
godosetts inom ramen för Phi
lips Compact Di sc. Skivan kan 
fås att avge ett frekvensomfång 
som överstiger normalhörse lns , 
e ll er 20 kHz , dynamiken kan -
med di skanthöjningsinsats 
uppgå till 92 dB (!) och man få r 
en timmes speltid , 60 minuter , 
med den blott 11 ,5 cm stora ski
van. Alla mekani ska ofullkom
lighete r har eliminerats. Kana l
separationen i ste reo överträffar 
vida också dage ns bästa re sul
tat: 80 dB! Avkänningen är 
kontaktlös och korrigerar sig 
själv. Skivan är okänslig för 
damm, smuts och repor. Också 
en skrynklig eller o plan skiv a 
kan spelas av med " perfekt re
sultat", enligt upphovsmännen. 
I nge t som hel st hörbart brus 
ex isterar , all slags di storsion , 
uc kså fasfel , ä r eliminerade. 
Drop out-korrektion finns in
byggd . 

Systemet medger inkluderan
de av diverse kodad information 
i di sken , som teore ti skt också 
kan göras åtminstone 4-kanalig , 
vilket dock sker på bekostnad 
:tV spe ltiden per sida, som då 
halveras. Enligt vad RT inhäm
ta t i Eindhoven är C D icke tänkt 
l'ö r datainkodning i de kommer
, ie lla , kommand e skivorna, men 
i nget hindrar att man vid inspel
l1 ingen kod ar in t ex sök signaler, 
upplysningar om tite ln , verket 
e t c , och likaså är det fullt möj
ligt att för spec ialändamål o dyl 
koda in information om ett visst 
avsnitt e t c . 

Möjligt ä r också att informa
tion om e tt vi sst spår o dyl kan 
avkännas och prese nteras för 
lyssnaren i form aven text, som 
automatiskt dyker upp på en 
presentati onsenhet. N ågon så
dan di splay vi sades dock inte , 
men i systemets fullbordan ka n 
detta rea li se ras. De demonstra
tionsexem plar man hittill s för
fogar över ä r inte f:irdiga ännu 
på elektroniksidan: 

Under bordet med den lill a 
spelaren fick man nu ha e tt 
mindre berg av svarta lådor , 
uppbyggda med gängse krets
teknik och många diskreta kom
po nenter. Vad Philips hå ll er på 
a tt utveck la är givetv is I C -tek
nik , en högförtätad kretsfamilj 
som kan ombesölja alla funktio
nerna och dä r också sådan tex t
och ljudinformation som ant ytts 
ovan kan hanteras. 

Också för biJbruk! 
En annan möjlighet som C D 

medger fö r specialändamå l, t ex 
för s k bakgrundsmusik res p 
funkti o ne ll musik , ä r att rota
tionshastighe ten a npassas till 
ändamålet. Man kan utan vidare 
göra en mycket långspe lande 
liten skiva med enbart monosig
na i inkodad, varvid spel are ns 
rpm sänks. 

- Vi kan tänka oss en lå ng rad 
användningsområden med C D . 
precis som ske tt med "vå r" 
kompaktkasse tt. hette det vid 
presenta ti onen för fackpressen . 
Ja , Philips ser som en klar rea
litet att låta C D som sys tem 
också konkurrera med kassetten 
för bilbruk' Och inget tal ar ju 
direkt emot den saken , snara re 
ä r kompa ktdi sken ännu mera 
lämpad för mobilt bruk än ba n
det. 

Forts på sid 14 
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__ AID 

ChIInnell_ - - + ---
hold ---

-
t-.., ril .r==:!.t __ ---l t 

.... -
2 1 2 1 2 

- -_. ... -
recordlng 

I - I .." I old (.." I .." I old I .." I - I .." I _- I cII' 

Optical 
Pick-up 
Unit 

digital 
signal 

Digital 
Analog 
Converter 

signal 
alter 
decoding 

Fig JU. SeI/el/w/i.\"/ ji/nig!;lIr 
CD-systemets arbetssätt enligtfig. 
Dell optiska pick upen avkänner 
en signal som är uppbyggd av ett 
flöde av pulser i en 14 bitars 

Kompakt - men ej pulskodmoduleradform. Detta 
videokompatibelt flöde avkodas i digital/analogom-

Fl I d 
. k . - vandlarenr ordför.ord, och syn-

- erta et av e proJe t som .. . 
h't'll tt b t d 30 tenseras tIll en konventlOneLl ste-man I I S se ar e ar me .r. . k d' . l V'd k 

k· • . Ph'l' reoJoms au lOslgna. I re 011-cm SIvor, pamtnner lipS om. . 
Vårt system är ett kompakt så- stru~tl~nen av den o,!,vandl~de 
dant och är icke kompatibelt aud~oslgnalen syntetiser~.s slg~a
med något annat, hittillsvaran- len I~en. "!ot vad som galler I 
de. Vi har inte ens gjort det dag I vanll~a sys.tem med elek-. 
kompatibelt med vårt eget vlp- tromagIIenska pIck uper kan slg
system, vilket kanske kommer nalen ha godtycklig amplitud. 
oväntat för många. Men det SignalelI skall i sista led matas in 
finns goda skäl till att så inte till en stereoförstärkare och ut i 
skett. understryker Philips-tek- ett par högtalare. 
nikerna : 

- Vi inledde faktiskt arbetet 
på vårt audiosystem med den 
målsättningen att de två skulle 
bli förenliga på alla väsentliga 
punkter. Men den tanken fick 
snart överges. Vip-systemet an
vänder ju en 30 cm höghastig
hetsroterande skiva. Både di
mensionerna och varvtalet stäl
ler sig ofrånkomliga med tanke 
på den önskade speltiden plus 
informationstätheten i videosig
nalen. Vip-spelarens tekniska 
lösningar måste anpassas efter 
signalprocessens speciella krav 
som inkluderar spåravsökning
en med laserstrålen över skivan, 
dess planhet och varvtalet. Vi
deosystemet arbetar med en 
konstant linjär hastighet, har ett 
fast huvud och andra särdrag för 
mediet. 

Att utgå från det ganska kom-

plicerade systemet för aH göra 
en konvertering till tonfre
kvensbruk befanns bli såpass 
dyrt, besvärligt och omständ
ligt, att tanken fick falla. Att i 
onödan ta till 30 cm skivstorlek 
då II cm förslår vore ju också 
att beröva hela kompakt-iden 
sitt innehåll ... Philips anser, att 
skivorna för audiobruk skall 
vara så små och lätta som möj
ligt. Avläsningen sker där på 
annat sätt och med annan has
tighet. Att i en videospelare in
kludera flera utläsningskretsar 
och ändra rotationshastigheter 
e t c för två skilda krav innebär 
inga påvisbara fördelar; vlp
spelaren är dyr nog att göra än
då . Liksom gäller för Compact 
Disc vill vi hålla videoapparatu-
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Lowpass 
filter 

analog 
sound 
signal 

ren så liten och nätt som möjligt 
inom dess givna ram, heter det. 

CD-systemet avses alltså bli 
en massprodukt på hög teknisk 
nivå. Har Philips någon grundad 
mening om vad det kommande 
priset kan belöpa sig till? 

"CD får inte bli exklusivt!" 
- Själva spelaren är ju me

ningen skall avlösa hela den nu
varande generationen avspel
ningsapparatur. Vår definitiva 
målsättning är att den inte skall 
bli dyrare än en högklassig hi 
fi-skivspelare är i dag ... 

Pressad på den här punkten 
gör Audiodivisionens ledning ett 
försök att närmare precisera ni
vån: 

- Låt oss säga under eller 
omkring 2000 floriner ... (ca 
2000 kr troligen) . 

Skivorna då? 
- Samma förutsättningar 

måste gälla också här; de nya 
kompaktdiskarna får inte bli dy
rare än vad en normal lp-skiva 
kostar idag! Alla systempara
metrar är tillkomna för att bilda 
en helhet som skall appellera på 
en massmarknad, fånga den 
stora publiken. Och det hela ~år 
och faller naturligtvis med till
gången på programvaran! Det 
måste finnas en skivrepertoar i 
början av rimlig omfattning och 
den måste snabbt öka. 

Fig 9. Här ifigfrån tillverkaren 
framgår inkodnings förfarandet 
iil'er de båda kallalerna väl/ster/ 
höger i CD. Lågpassfilter föregår 
diskanthöjningskretsarna, efter 
\'ilka sampling/hold-junktionerna 
lItövas och allalog/digitalom
I'OlIdling sker. I mpx-ledet sker 
tidmultiplex av båda kanalerna 
flch ordsynkrol/isering. Efterlig
~al/de led illnebär felkorrektiol/ 
IIch modulation. 
"aritetsbitar tillförs flödet av 14-
hitars orden för att säkra systemet 
milt fellästa bitar. - Det undre 
mönstret ger illformationscykeln 
111m inleds med programidenti
!iering och de givna impulserna 
!iir synkronitetell enl fig. 

Amplifier 

- Hur lång livslängd kan vi 
vänta från detta optiska system? 

Compact Disc-apparaturen är 
avsedd "hå lla minst lika länge 
som en god skivspelare gör. Det 
som skiljer dem åt är att något 
mekaniskt slitage från många 
rörliga och lagrade delar knap
past förekommer i CD. Det som 
efterhand förbrukas är lasern . 
Den mycket lilla diodlasern som 
finns i CD garanteras dock ha 
en livslängd om 2000 timmars 
drift - Philips anser att CD
spelaren med normala förutsätt
ningar bör hålla i tio år. 

- Och sen då? frågade någon . 
Reparerar man lasern, eller ... ? 

- Mja ... man köper kanske 
hellre en ny spelare efter tio år, 
utlät sig Philipspanelen för
hoppningsfullt. 

- Men vi skall komma ihåg 
att lasern är en halvledarkom
ponent och vid masstillverkning 
blir priset på den försumbart. 

- Vi har noggrannt provat ut 
sådant som drop out-korrektion 
och vertikallägeshållning. Inte 
ens en knycklig eller skev skiva 
vållar några problem med la
serns fokushållning, som sker 
med ytterlig noggrannhet och 
inom 0,5-0,8 JLm. Kvaliteten 
överlag är också säkerställd på 
systemnivå genom tillräckligt 
hög sampling och förekomst av 
paritetsbitar. 
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Den viktiga länken 
i kedjan som löper från skivan 

Ull ditt öra 
En av de mest kritiska delarna i en HiFi-kedja är pick
UPen. Den har som funktion att spåra ljudet som finns 
graverat i skivan och att omvandla de mekaniska 
vibrationerna till elektriska spänningar (signal.er). 
Pickupen hjälper eller stjälper din skivsamling . 

Ar pickupen förstklassig och sköts noggrant kom
mer den att ge dig många 
sköna musikupplevelser 
via dina skivor, något som 
en skadad eller nersliten 
nål aldrig kan ge. 

De höga krav som 
ställs på en HiFi-pickup 
kan· endast uppfyllas 
genom noggrann upp
byggnad baserad på ve
tenskaplig forskning och 
acancerade produktions
metoder. 
Philips har genom stora 
forskningsinsatser fått 
fram ett sortiment av 
magnetodynamiska pick
uper med anmärknings
värt goda egenskaper. 

GP 400 II. Sfärisk nålspets. 
Nåitryck 1.5 till 3 g. 

GP 401 II. Elliptisk nålspets. 
Nåltryck 1.5 till 2.5 g. 

Hämta broschyr i radiohandeln! 

Serien heter Philips Super M Mark II. 
Får du bra ljud med din gamla pickup? En dia

mantnål klarar under gynnsamma förhållanden flera 
tusen speltimmar. Om skivorna är smutsiga kan du 
slita ner nålen på några hundra timmar. Och en sliten 
nål kan på kort tid ödelägga en skivsamlig med kanske 

GP41211 med elliptisk nål
spets och samma låga nål
tryck som GP 422, 0.75 till 
1.5 g. 

oersättliga skivor. 
Vill du ha ut bästa ljud 

ur dina skivor ska du ha 
en pickup som hela tiden 
har god kontakt med skiv
spårets alla vindlingar. 
Lyssna på Philips nya 
pickup-serie Super M ' 
Mark II. Passar alla ton
armar med standardfäs
ten. Så det är lätt att byta. 

Anser du det räcker 
med att bara byta nålen -
välj då en originalnål för 
din pickup. 

GP 422 II 4-kanal pickup 
med speciell slipning av 
diamantnålen SST (Super 
Sonic Tracking). Den ger fin 
anliggning vid höga frek
venser. Nåltryck 0.75 till 
1.5 g. 

PHILIPS 
Jnfo rrna t1o nSIJanSI 3 
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Skivspelaren RevoI B 790 
bekväm och välljudande 

-

o Skivspelaren B 790 från bandspelartillverkaren 
Revox debuterade för något år sedan. Vi har provat 
den praktiskt i många sammanhang. Bland annat 
använde vi den publikt i RT:s monter i 1978 års S:t 
Eriksmässa. 
O Huvudintrycket är att verket ger oöverträffad 
säkerhet vid användandet, vilket skonar både ski
vor och pick up. Dessutom får man ett gott ljud 
med minimum av störningar! 

•• Ski vspelare är egentlige n 
anakroni smer och som sådana 
oväntade. Det är förvånande , 
att det mekani ska systemet i en 
ski vspelare kan prestera ett så 
gott och opåverkat ljud som det 
fakti skt gör ! Det är också 
oväntat , a tt vi mer än 100 år ef
ter Edison fortfarande håll er på 
med mekani ska avbildningar av 
ljud för reproduktion. Små rör
liga diamantstycken, spolar e ll er 
magneter, svängande armar och 
roterande tallrikar , bildar fortfa
rande grunden för den mest 
högkl assiga ljudåtergivning som 
är tillgänglig för envar. 

Skivspelaren har förändrats 
under tiderna. Oerhört myc ket, 
till och med . De tlesta spela re är 
doc k fortfarande ga nska totalt 
mekani ska system med en fritt 
roterande motor och en fritt 
rörlig arm. På arme n är avkän
naren placerad och den drivs 
över skivspåren genom att den 
fö ses runt spåren. Elektroniken 
har börjat göra insteg i mekani
ken först nu , när troligen den 
mekani ska grammofonskivans 
epok lider mot sitt slut. Allt tle r 
spe lare har elekt roni skt styrda 
motorer som kan ge jämnare 
gång och goda data under lång 
tid . Armen förs dock fortfaran
de runt musikspåren medelst 
has ning. 

Det finns dock ett litet antal 
ski vspelare som har elektronisk 
styrning även av armens och 
pic kupens rörelse. Det kanske 
mest utvec klade exe mplet på 
den tekniken är Revox B 790, 
som vi redovi sar test av här. 

Problemfri användning 
med tonarmstyrning 

Genom att använda en elek
troni skt styrd tonarm får man på 
en del punkter bättre ljud . 
Främst beror det kanske på att 
Revox använde r en tangential-

tonarm som rör sig para lle llt 
med skivans tangent. Trots 
vinsterna som görs här är det 
det enkla handhavandet man i 
första hand fäs ter sig vid . Ingen 
av oss känd ski vspelare uppvi
sar en så totalt genomtänkt 
funktionssäkerhet även vid 
ovarsam elle r provocerande be
handling som den här. 

Att låta barn sköta ski vspe
landet kan bli föröd ande både 
för skivor och spelare , men med 
Revox B 790 har man små möj
ligheter att förstöra något. Ja, 
fortfarande kan man naturligtvi s 
hälla marmelad i skivs påren och 
på så sätt förstöra dem, men det 
kan spela ren knappast las tas 
för. F ör att vi skall kunna visa 
hur handhavandet går till måste 
vi i korthet se på uppbyggnaden. 

N ålmikrofonen sitter alltså på 
en arm som rör sig parallellt 
med skivans tangent , eller vin
kelrätt mot skivradien , om man 
så vill. Tangentialtonarm kall as 
sådana arrangemang och finns 
endast på ett fåtal andra verk . 
Armen måste alltså röra sig 
utefter ett spår eller räls för att 
kunna känna av skivan utifrån 
och in . I B 790 har man löst den 
deta ljen med ett par glid stänger 
som bär upp armen . Stängerna 
sitter ledade , så att hela anord
ningen kan svängas undan när 
man lägger på en skiva och kan 
svängas på plats vid spelning. I 
och med att armens fund ament 
således ligger alldeles ovanför 
skiv ytan behöver inte to narmen 
vara så lång som vanligt. Endast 
40 mm mäter den från lagring till 
nålspets! 

Ett se rvo som sitter i a rmens 
fäs te känner dess rörelser och 
ger styrimpul ser till en motor 
som driver den över skiv ytan. 

N är man vill spela en skiva , 
lägger man först på den på van
ligt sätt , men sedan slutar van-

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

Skivspelaren ser verkligen egen ut 
med sin grova arm som hänger i 
en led till vänster om skivtallriken. 
Locket är specialutjormat med 
avfasad bakkant. Det gör aU man 
kan ställa verket alldeles intill 
en vägg och ändå öppna 
locket helt. 

ligheterna. I stä lle t för att sedan 
lägga på en pick up , fäs tad i än
den aven lång arm , fä lle r vi här 
fram hela fästet med glidstänger 
och tonarm . Den ma növern är 
helt okriti sk i motsats till hur en 
konve ntionell tonarm måste 
skötas . Därefter sänker man ner 
arm och nålmikrofon med en 
tangentnedtryc kning. Där finns 
heller ingen risk för bumpar och 
plötsliga kraschlandningar av 
diamanten på skivytan. Allt sker 
med precision och mjukland
ning. 

Operationerna så långt kan 
ganska väl lösas även i en kon
ve ntionell skivspelare, men man 
har gått längre än så. N är man 
vill avbryta spelningen kan man 
med en tangenttryckning föra 
upp nålmikrofonen och åter
ställa tonarmen till utgångsläget , 
och detta utan att behöva ta ' i 
eller befatta sig med den ömtåli
ga pick upen. Det som mest im
ponerar på betrakta ren kanske 
är att man dessutom, när som 
helst under spelning, kan föra 
tonarmsupphängninge n åt sidan 
utan att höja pick upen ! När man 
gör så följer nålspetsen en bit i 
spåret baklänges till s vinkelfelet 
bl ir för stort. Då aktiveras se r
vot och höjer pick upen, långt 
innan den hinner spåra ur. Den 
hörbara följden blir bara att lju
det tys tnar och man ri skerar inte 
att skada vare sig skiva eller nål. 
Eller öra , vad den saken beträf
far. 

Man har lite till mans vant sig 

vid att leva i två världar: Den 
robu sta , lättskötta och idiotsäk
ra kassettvärlden, där allt är 
tänkt att kunna användas utan 
omtanke elle r ex tra varsamhet. 
Som pri s för det har man då fått 
stå ut med en lj udk valite t som 
inte legat på toppen av vad som 
kunnat ås tadkommas. Den and
ra världen har varit de högt ut
veckl ade och ömtåliga gram
mofonverken med oe rh ört ut
studerade och svårskötta ton
armar och manöverdon. Med ett 
ljud som i lyckliga stunder kan 
vara hisnande välljudande. Till 
ett sådant ve rk släpps endast 
behörig personal fram. 

Dessa två världar har man nu 
försökt , och i hög grad lyckats, 
förena i B 790: Det goda ljudet 
och den förnuftiga hante rbar
heten . Det kan tyckas att vi är 
något mångordiga om en så 
självklar sak som att en ski v
spelare skall kunna användas 
utan utbildning och utan ri sk för 
skador på skivor och apparatur, 
men uppenbarligen är denna 
detalj inte så självklar , eftersom 
Revox-spelaren i detta avsee n
de är så pass unik . 

Därför menar vi också att just 
hanterligheten är den främsta 
egenskapen hos apparaten , även 
om den förvi sso har andra goda 
sidor dessutom . 

Tonarmsresonans 
och golvstamp 

Ett problem med a ll a sk iv
spelare är att hela mekaniken 
verkar som ett slags resonans
botten för de svängningar som 
uppkommer hos nålen. Speciellt 
gäller detta för tonarmen som 
bär upp pick upen. Man försö
ker dälför dämpa den på olika 
sätt så att den inte ska ll svänga 
med. Om den gör det. kommer 
man annars att få ojä mnheter i 

Forts på sid /8 
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t'r..:kv":ll,kun<lll . och dc bil bli 
så stora att nå len he lt hoppar ur 
spåret. 

När man dämpar armen, ökar 
man i regel dess massa. Reso
nanstoppen, eller topparna , blir 
då lägre i amplitud och förut
sätts störa mindre. En vanlig re
sonansfrekvens för en lång ton
a rm ligger någonsta ns mella n 5 
och 10 Hz. Vid så låga frekv e n
se r finns inga ljudsigna ler grave
rade på skiva n, så någo n påve r
ka n av det skälet behöver ma n 
inte befa ra . 

För att spelare n ska ll stå o på
verkad av yttre vibrationer, so m 
går genom golv och bord . bru
ka r ma n hä nga upp den fjädran
de på nå~o t sätt. Den fj ädringe n 
få r ocksa en reso na nsfrekv e ns 
so m gärna vill hamna i närhete n 
av tonarmens resonansfre
kven s . Följden blir ett ys te m 
so m ä r väldigt kä n s li ~t för stöta r 
och slag vilka inneha ller de fre
kvenskomponenterna. 

G e no m att to na rmen har så 
små dimensioner i B 790 blir 
dess massa oc kså liten. Vikte n 
av to narm med motvikt och 
nå lmikro fo n blir mindre ä n 50 g. 
Bara mo tvikte n hos en konven
tionell arm ka n väga dubbe lt så 
mycket! Reso nansfrekvensen 
hos Re vox-a rmen (med Ortofon 
VMS 20EO Mkll) ha mnar på ca 
12 H z. vilket ä r betydligt högre 
än upph ä ngningens frekv ens . 
Detta ska ll alltså i teorin ge sto r 
undertryc kning av vibrationer 
frå n underlaget. 

V e rkligheten foga r sig snällt i 
detta, och B 790 ä r en spelare 
so m ä r näs tan omöjlig a tt störa 
genom yttre våld

' 
Ma n kan utan 

risk s lå på sjä lva spelaren uta n 
att pick upen hoppar ur på r. 
Vild dans på gungande golv be
kommer den heller inte a ll s. 

Direktdrivet muller 
dämpas av armen 

B 790 är direktdriven. Motorn 
är alltså fast förbunden med ta ll -

rik..:n och rol..:ra r Ill..:d ~a llllll " 
hastighet som den. En e lektrisk 
motor vibrerar alltid lite under 
gång, och detta gör att skivtall
riken också vibrerar. I olyckliga 
fall hörs dessa vibrationer som 
muller och dån i högtal arna ge
nom pick upen . 

I en skivspelare som inte är 
direktdriven roterar motorn 
med större varvtal än sk ivtallri
ken . Vibra tionerna blir då av 
ganska hög frekvens. De blir å 
ena s ida n rela tivt enk la att un
dertryc ka, men å andra sidan 
tydligt hörba ra på grund av den 
höga frekven se n. Hos e n di
re ktdriven spela re blir vibratio
nerna mera lågfrekventa. De lå
ga fre kvenserna hörs mindre. 
men är också svårare att komma 
till rä tta med . 

Muller ska ll en ligt DIN mätas 
a ntingen ovägt, vilket bet yder 
a tt ma n ta r med alla frekvenser 
mella n 10 och 315 Hz (med lå ng
samt fallande kurva under 10 
H z), e ller vägt , vilket bet yde r 
att man e ndas t mäte r frekvenser 
runt 315 Hz. En dire ktdri ven 
spe lare har i a llmä nhet ungefär 
samma värde på det vägda mull
re t som en konventionell. Det 
linjära värdet är däremot högre 
hos e n direktdriven än en kon
ventionell, vilket alltså beror på 
e n högre halt lågfrekventa mul
lerkomponenter. 

Om to na rmen hos ett direkt
drivet verk har resona nsfre
kve nse n vid samma frekven s 
so m motorn mullrar med få r 
ma n en ytterliga re accentuering 
av mullre t. B 790 ha r som vi sett 
sin reso na nsfrekvens relativt 
högt vid 12 Hz , och man få r här 
en god undertryckning också av 
mycket lågfrekvent muller. Det 
lågfrekventa mullret hörs alltså 
inte i högtalaren , och kan de ss
utom effektivt hindras att nå 
dem av ett filter i förstärkaren 
vid ca 20 Hz. Trots detta kan 
det ställa till bekymmer genom 
att man kan få intermodulation i 
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pick lip uch i",)r'lcg. Olll Illullr":l 
är av stor amplitud. 

Våra mätvärden på muller är 
ege ntligen ganska o intressanta. 
De är upptagna vid avspelning 
aven tyst graverad mätskiva . 
och erfarenhetsmäss igt vet man 
a tt det ofrånkomliga mullret i 
skivan ofta överstiger spe lare ns 
eget muller. 

Det finns metoder a tt mäta 
muller som kringgå r det pro
blemet genom att ma n a nvä nder 
ett s la&s te st jigg fö r mat ningen , 
men pa grund av Re vox-spela
re ns speciella ko nstruktio n 
ko mmer man inte å t a tt a nvä nda 
en sådan där. 

K vartsstyrd motor 
med beständiga data 

Den största fördelen med di
rektdrift hos skivspelare ligger 
knappast i dess frihet frå n mul
ler. I stället vinner ma n e n lä ng
re effektiv li vslängd med bibe
hållna data. Man har ju fä rre 
detaljer som ka n slitas och för
ä ndras med tiden . Inga remmar 
slackas, blir spröda oc h börjar 
slira; inga mella nhjul plattas till; 
e ndas t ett fåtal lage r ka n med 
ti den kärva och behöva tillsyn , 
os v. 

Huruvida det seda n är nöd
vändigt att, som Revox , låsa 
motorhastigheten till e n kva rts
sty rd normal ka n givetvis di s
kuteras. En tänkbar norma l ä rju 
an nars nätfrekve nsen . D en ka n 
dock variera någon procent upp 
och ner, och ett kä nsligt ö ra kan 
tänkas detektera de n föränd
ringen. En annan norma l ka n fås 
med något slags svä ngning 
krets av elektroniska ko mpo
nenter. men pri ssteget frå n en 
Le -krets till en kva rt skri s tall är 
inte så stor. Med kristallen kan 
man räkna med att hastigheten 
hå lls där den skall vara under 
maskinens hel a liv st id. 

Motorn i B 790 är tillverkad 
a v Papst för Revox och den 

Flera små genomtänkta detaljer 
vittnar om omsorg vid ritbordet . 
. Yär pick upen är upplyft, och 
lilan alltså skall söka upp början 
på det man vill spela, lyser en 
lampa från sidan över skivan så 
att mall lätt kan finna det spår 
lilan söker. När pick upen är i 
nwläge längst t h kommer nålen 
att borstas av mot den borste som 
,itter till höger. Skivtallrikens 
kant är konkav, så att mall lätt 
kommer åt skivans kant när mall 
Ikalllyfta den. Åtminstone gäller 
detta stora lp-skivor. En detalj 
lom vi är mindre lyckliga över är 
. 'sammetsytan" på plasten. I del! 
ruggade ytan samlas gärlla smuts 
I"Om blir svår all få bort. Det är 
I"Omma yta som Revox all vänder 
flå bandspelaren B 77 mft. 

kommuteras med Hal/ e lement, 
liksom de flesta direktdriftmoto
rer. En spec iell tachogenerator 
använde r ett tandhjul med 200 
poler för att mäta motorhastig
heten med stor precision. 

Om man vill variera has tig
heten för speciella ändamål kan 
man koppla ur kristall styrningen 
och i stället koppla in en fri
svängande oscill ator. M ed den 
kan man variera has tigheten 
± 7 %. 

Noggrann spårvinkel 
med styrd tonarm 

Tangentialtonarmen har , so m 
vi sett , gjort det möjligt a tt byg
ga e n myc ket lättm a növrerad 
spe lare. D et gängse a rgume nte t 
för dylika armar är anna rs att de 
medger e n bättre reproduktion 
av mu sike n. Vid gravering av 
kivor förs graverdosan tangen

tiellt öve r skivyta n , medan en 
va nlig tonarm förs i en cirkelbå
ge. Detta inför ett horisontellt 
fel i vinkeln mell a n p ret och 
avkänna rnå len. B 790 a kna r i 
pra ktiken helt detta fel , som kan 
ge proble m med spå rningen vid 
höga ni våe r likso m det ka n ge 
o lika former av distorsion. Det 
största fel som kan uppko mma 
hä r är ca OS. I nom det inter
vallet a rbeta r nä mligen se rvot 
so m styr to na rmen över skiv
yta n. 

Styrningen s ke r helt kon
taktlöst och uta n a tt någon me
kani sk ener~i be höver öve lföras 
frå n skiv sparet till t yrningen. 
Lysdioder oc h fototransistorer 
känner när se rvomotorn bör a k
tiv e ras för a tt fl ytta armen in 
mot skiva ns centrum. Att sys
te met är myc ket snabbt framgå r 
av beteendet vid has tig unda n
vridning av hel a a rmfästet : Pick 
upen kan då följa spå ret ba k
länges e n bit innan se rvot säger 
ifrå n. Vid alltför stora vinkelfel 
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Aktuellt 
SR-upphandling: i\)a 
pick uper, grammofon verk 

De nu 15 år gamla pick uperna av 
typ M 44 från Shure som SR använ
der står nu inför utbyte . De starkt 
ålderstigna pick uperna - i praktiken 
den första generationens stereoav
kännare - ersätts inom kort med 
Piekerings typ XV-15/625 E. Tidiga
re hade man problem med anskaff
ning av reservnålar till M 44. Detta 
är dock löst numera, men frågan om 
byte av pick up-typ har ändå blivit 
akut och å rslånga prov har föregå tt 
valet , som RT tidigare omtalat. 

Samtidigt har det uppdämda be
hovet av grammofonverk för de 
olika driftställena också lösts, så att 
SR (ljudradion, tv och LRAB) skaf
far den version av Technies verk SP 
/O Mk II man utvecklat i samråd 
med japanerna efter egna önskemål. 

På 1978 års hi fi-mässa i Stock
holm kunde en tidig rundradiova
riant m/SR ses utställd . Den version 
som SR nu begärt efter egna spec 
tillgodoser särskilda behov och ut
rustas med avspelningsförstärkare, 
fjärrkontrollmöjlighet, smal cent
rumtapp och en liten högtalare för 

Hört 

Digitalbandad och 
halvfartsgraverad musik 

CALIFORNIA SMOKER. D2D 
Chapter One. Direct to Digital by 
Soundstream Ine, produktion, 2000 
B.C. Digitalbandad, halvfartsgrave
rad vit 33-varvs lp i stereo. Sv di
strib Tonola ab, Göteborg. 

Vad göra för att nå (eller över
träffa) direktgraveringskvalitet men 
samtidigt spela in 32 instrument -
och vokalstämmor och därvid ut
nyttja allt godis i studion i form av 
mixerbordresurser (= stor Neve) 
och klangformande elektronik (som 
t ex digitala fördröjningsenheter och 
ekopålägg)? 

Man gör då som unga skivbolaget 
2000 B.C. i Santa Monica, Cahf., 
och får fram med rätta omtalade 
California Smoker, gjord sommaren 
1978 hos Filmways/Heider Studios i 
Hollywood: Inspelningen, av gängse 
kontrollerbar mångkanaltyp, görs 
med digitalbandning = dr Thomas 

Avd. Pejling/RT måste , till följd av oväntade och tvingande omständigheter under framställningen av 
detta nummer, inskränkas till en sida. Vi beklagar detta men är åter med fullt format nästa månad. Red. 

monitorlyssning. Tonarmen är en 
Technicsprodukt , en variant av 
EPA- loo-P. De n förses med modi
fierat nedlägg, sidkraftkompense· 
ring och låsbar motvikt i SR-versio
nen av verket. Denna tonarm är en 
synnerligen lyckad avvägning mel
lan robusthet och utmärkt lj udkva
litet och har mycket låga resonan
ser. - För länge sedan studerades 
inom SR den norska specia ltonarm 
som NRK utvecklat , men den har 
icke varit aktuell i det här samman
hanget , heter det. (Man granskade 
den på den tiden lokalradions SA TT
byggda verk skulle ha en tonarm). 

Pejling har talat med ingenjör Sten 
Bergman , SR:s ljudlabb , som under 
åren av tester och värderingar skaf
fat sig en troligen unik kännedom 
om bl a pick uper: 

- Fördelarna med Pickering-pick 
upen ä r att den ger en god kvalitet 
till rimligt pris och inte minst att de 
mätrnässiga resultaten nära sam
manfaller med de Iyssningsmässiga, 
vilket inte alltid är fallet! Så kan man 
utan vidare få fram stora skillnader 
vid sveptestprov med olika frekven
ser från mätskivorna från OG och 
B& K . 

Mycket låg distorsion och ut
märkt spårningsförmåga känneteck
nar den valda avkännaren, som inte 
är någon hårdfjädrande broadcast-

Stockham plus tre man till från 
Soundstream Ine på plats, vilken di
gitalprodukt därpå underkastas 
elektronisk redigering (= tapen be
handlas som kodad videoinforma
tion), varpå chefen för JVC:s Cut
ting Center i Los Angeles , mr Stan 
Ricker himself, kör tapen ~enom en 
d/a-omvandlare och leder m den på 
sin kvartstidbasstyrda Neumann 
VMS 70 där graveringen görs med 
halvfart , detta för absolut lägsta 
distorsion och högsta kanalsepara
tion. Och alla inblandade har fått 
~pela in materialet i lugn och ro , ut
an direktgraveringens nervspän
ning. Omtagningarna blev många. 

Ja, resultatet av den här discobe
tonade musiken med upparrangera
de hitinslag är imponerande som 
prestation. Mycket litet verkar ha 
gått förlorat i överf6ringen; t o m en 
del råa ansatser och det slags dist 
som kommer av t ex trumpetarnas 
sätt att blåsa vissa fraser finns troget 
med. Lyssnar man i hörtelefoner 
blir det ån mera uppenbart. 

Utan vidare gäller att insatsen av 
hi fi-grejor och elektronik är häftig; 
producenten har använt en mate
rielmängd som vore den hämtad ur 
en audIOvärIdens önskelista. Och 
medansvariga på plats har varit ma
karna Wachner (BGW Systems). 
Praktiskt taget allt i ljudväg finns re
presenterat - från Cerwin Vegas 
högtalare och Metron-studio-stärka
re till Prometheus-pick upen (Phase 
II). - Jag måste dock skratta då jag 
bland den enorma, förtecknade lös
öresförekomsten upptäckte att en 
gammal Marantz 10 B - alltså en 
fm-tuner - figurerar , detta för det 
lilla oscilloskopets skull! 

Likaså är listan över de medver
kande utöver de 32 musikerna im
ponerande som en studiovärldens 
Who' s Who ... 

California Smoker innehåller åtta 
nummer, därav två Stevie Wonder
iåtar, men över mängden höjer sig 
avgjort A -sidans inledning, Barry 
Manilows succe Copacabana - en 

variant utan blir köpt i gängse hi fi 
utförande. Prov med skeva skivor 
Sten B har ett specialtest här - visa I 
att även s k proffsklassade pic ~ 

uper, som mäter bra, kan oförmodat 
spåra ur vid hård modula tion på 
oc kså måttligt skeva ytor. Pick
ering-typen har klarat proven ut
märkt vid a lla aktuella nåltryck . som 
innebär upp till 2,5 p (= 25 mN) an
liggning. Den lilla borste som de här 
pick uperna har framtill ä r som känt 
också en utmärkt antiresonator. Om 
S R avser att behålla spårborsten är 
f n inte avgjort: risken för problem 
vid backning av skivor med pick 
upen i spår är nämligen stor. 

Några resonansproblem har inte 
uppstå tt - den lilla topp som kan 
spåras vid 15 kHz och däröver rätas 
ut med en kapacitans om 100 pF~ 
säger Bergman. 

Ett antal av de världen över topp
rankade konkurrenterna i pick up
världen har hört till medtävlarna. 
De har genomgående mätt ungefar 
likvärdigt , däremot inte alltid låtit 
motsvarande bra men kanske främst 
bortfallit utifrån aspekter på meka
nisk tålighet, relaterad till nålinfåst
ningen. 

verkligt levande, kul låt, som den 
fräcka och sexigt råsjungande lead
stämman Vin etta Fields gör något 
extra av. Man kan ha roligt länge åt 
den grovfrejdiga texten om stackars 
Laura. Annars: Sounds som. starkt 

erinrar om de alternativa sät
ten att se tv som vi inledde för-
ra månaden för att slippa bli 
inpejlade av Farstaligans Ge
heimedienst. Och ingen dyr 
energi går åt heller - bara din 
egen till drift av motta!!a re och 
velocired . 

Konlerenser 
ILL 7l)-~) Illp(}~it:l 
i Boston 10-13 juni 

- Europa skall den här gången 
aktiveras lite mera än hittills är det 
tänkt, framgår det av meddelande 
från Rune Bernemyr, Televerket, 
och en av de nationella organisatö
rerna bakom International Con/e
rence on Communications, som 
äger rum i Boston dagarna 10-13 ju
ni i å r i regi av IEEE . 

Agenda upptar 16 ämnesområden 
a tt täcka för underkommitteerna 
som bestämmer det tekniska pro
grammets innehåll. Det hela omfat
tar aspekter på kommunikationer 
och system från rymdanvändningar 
till geovetenskap och datalinjer. 
ICC 79 har mottot Communications 
Changing the World och stödjande 
organisationer är Communications 
Society, Aerospace and Electronics 
System Society och the Geoscience 
Electronics Group. 

De tekniska programmen sköts av 
dr John Logan, Bell Telephone 
Labs, telefon 6/7-681-6306 . 

erinrar om dem Barry White levde 
högt på - dunka-dunka - och Bruce 
Miller-arr med stråkar och mycket 
blås i närtagningar. Allt sitter, kom
petent och genomarbetat, det hörs 
förträffligt rent och klart , men insat
serna av folk och resurser kunde 
kanske använts bättre. Skall någon 
framhållas, ä r det kanske slagverka
ren Paulhino daCosta, som ihop 
med John Guerin verkligen slår in 
rytmen; här ingår fö dels vanliga 
trumset, dels elektriska syndrums. 

Den här stora, i vit vinyl pressade 
Ip:n är underbart lätt att hålla 
dammfri och har alla möjliga för
tjänster i både klang och upptag
ning. Andå dras den med ett slags 
grovt ytbrus som måste ligga i dels 
massan, dels pressledet. Jämfört 
med mycket annat är det en baga
tell, men borde likväl inte förekom
ma. Olika pick uper ger här olika 
hörbar verkan, beroende på geomet
ri'.! och anliggningen. 

Med stort mtresse avvaktas 
kommande ting från 2000 B.C., 
gjorda av det unga paret Bob Brow
ne och Cheryl King plus detta super
gäng välutrustade människor! 

Speltid A-sidan: 18 min 12 s, B-si
dan: 17 min 37 s - alltså rejält myc
ket innehåll tack vare tillämpade 
metoder, bra! 

Vid avspelningen använd utrust
ning: 

Förförstärkare Yamaha C2, 
slutsteg Hitachi HMA 9500 , skiv
spelare Technics SP /O Mk II, tonarm 
EPA 100/Kenwood KD 600, tonarm 
SME III , pick uper Ort%n MC 30, 
Yamaha MC-IX och Technics 305 
MC TTDD, alla av mc-typ. Trans
formator Ort%n T 30, head amp 
Kenwood KHA-50 plus Sony HA-55 . 

Högtalare: Yamaha NS 1000 M 
plus lågbasenheten Ace B2-50 från 
3D insatt i mitten. Hörtelefoner: 
Stax. 

VS 
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V år genomgång av den 
kapabla och intressanta 
Beverage-antennens möj
ligheter fortsätter här med 
beskrivning av bl a ett par 
fasningsbara varianter. 

•• Som omnämndes i förra 
numret av RT består vandrings
vågantennen eller Beverage
antennen aven 1-4 våglängder 
lång tråd , jordad över ett mot
stånd i den ände som vetter mot 
det område man önskar avlyss
na. En flertrådig variant av den
na antenn visas i fig I . Tillför 
man en extra tråd får man någon 
dB högre antennförstärkning 
men framför allt en jämnare im
pedans över det våglängdområ
de för vilket antennen är dimen
sionerad. (fig 2 visas en antenn 
med "omvänd" direktivitet. 
Observera att endast ena benet 
jordas! 

En av fördelarna med Beve
rage-antennen är alltså dess di
rektivitet. Starka stationer "på 
sidan" av huvudloben kommer 
dock att göra sig gällande. Med 
en två-trådig antenn och en 
ganska enkel \c-krets kan man 

... 

Stig Adolfsson rapporterar 

BevlIBg~anlennen, 
leori och praktik - del 2 

fasa så att sidosignalerna däm
pas med upp till 30-40 dB. Sys
temet bygger på att radiovågen 
som kommer in från sidan träf
far de två trådarna något fas
förskjuten . 

Praktiska prov ger vid han
den, att ju längre avståndet är 
mellan antenntrådarna, desto 
större dämpning uppnås. Å and
ra sidan kan den experiment
lystne prova med t ex vanlig 
bandkabel. Även här torde visst 
resultat kunna uppnås. I fig 3 
ser vi en Beverage-antenn med 
fasningsmöjlighet. Denna an
tenn uppvisar " rättvänd" direk
tivitet. En likaledes fas bar vari
ant men med "omvänd" direkti
vitet framgår av fig 4. Här mär
ker vi igen att endast ena benet 
jordats. - Beträffande antennen 
i fig 3 har den en nackdel i och 
med att fas kontrollen sitter kan
ske en kilometer från mottaga-

ren och operatören. Det kan 
därför praktiskt vara bättre att 
utföra antennen enligtfig 4. 

Den mest fulländade av denna 
familj antenner torde vara den 
bidirektiva, fasbara Beverage
antennen. Dess principiella 
uppbyggnad framgår av fig 5. 
Le-kretsen har av utrymmesskäl 
ej medtagits men uppbyggs 
lämpligen enligt fig 6. Här bör 
sägas några ord om "reflek
tionstransformatorn" , märkt 
RT i figuren. Ovanpå spolen x 
lindas ett lager plasttape så att 
spolvarven helt isoleras. På 
denna plasttape ligger sedan den 
jordade skärmen. Materialet i 
denna utgörs helst av kopparfo
lie . Skärmen skall ej helt om
sluta spolen utan man lämnar en 
ca I cm bred spalt. På skärmen 
lindas så ytterligare ett lager 
plasttape och ovanpå lägger 
man sedan ' den jordade spolen 

y. Hela reflektionstransforma
torn bör installeras vattentätt. 

Beträffande impedansen hos 
den tvåtrådiga Beverage-anten
nen ges den av formeln Z = 277 

log ~s ohm. Storheterna s och d 

uttrycks i samma sort, där s = 
avståndet mellan antennIinoma 
och d = antennlinans diameter. 
Detta är viktigt , eftersom mot
stånden Ra och Rb i fig 5 skall 
ha samma värde som antennim
pedansen. 

För alla värdefulla syn
punkter och givande diskussio
ner om Beverage-antenner ber 
förf att få tacka SM5GOJ, Mats 
Andersson, i Uppsala. 

Referenser : Memorandum of 
the Beverage wave antenna for 
reception of frequencies in the 
550-1500 kilocycle band. FeG, 
USA. 

• 
o - 1000 ohCI 

r-ng., -1. 
)(ottagn1.n(;lJrilctz:ling 
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300 W utan delningsfilter. 
Detta PIEZO - diskanthorn 
arbetar enligt nya principer. 
En svängande kristall pil ett 
membran är hjärtat. Den 
höga impedansen gör att del
ningsfiltret bortfaller och 
känsligheten blir hög, ca. 2W 
vid 4 ohm. 
För ytterligare eftekttAlighet 
kan flera PIEZO - horn 
seriekopplas. PIEZO - hornet 
lämpar sig mycket väl i hem 
och orkesterhögtalare. 
Du kan med PIEZO - hornet 
bättra pil diskanten, direkt 
utan att ändra pil ditt nu
varande system. Du bara pa
rallellkopplar hornet med 
högtalarlAdan. Frekvensom
rAde : 4000 - 20.000 Hz. 
Effekt : 
vid 4 ohm . 
vid 8 ohm. 
vid 16 ohm. 
Dimensioner : 
HAIdiameter: 
Pris (L 450) . 

. 306W 

. 153W 

. .76W 
84 x 71 mm 

76 mm 
. . Kr.99:OO 

~ l 
~ _.--

AT 205 är ett professionellt 
universalinstrument med 50 
kohm/volt. Utbytbar säkring. 
Spegelskala för lätt avläsning. 
Kapacitansmätning och mät
omräde för förstärkning. 
AT 205 är tillverkat i slag
tälig ABS-plast . 
Levereras färdigbyggt med 
batteri och testkablar. 
Likpänningsomräden : 

0-0,25-1-5-25-50-250-1000 V 
Växelspänning : 

0-50-25-250-1000 V 
Likström : 

0-50uA-1-5-50-250mA 
0-10A 

Resistans : 
O-lOk-l OOk-l OM-100M 

Kondensatorer : 
0-0,1 uF(50/60Hz) 

Dimensioner: 160xl05x50mm 
Vikt : 5009r 
Pris ... ... .... Kr 230:00 

~jus-re'ii 

JK 101 är ett tjuvlarm för montering i bilen eller bäten. JK 101 
levereras komplett med läda, som är lätt att montera dolt. 
JK 101 ansluts till innerbelysningen 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 nästa timer. 
Denna timer drar ett relä. Reläet kan dä 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 bilar med 12 volts elsystem och m inus i chassiet. 
Byggsats JK 101. . . . . . . . . . . . .. ...... Kr 148:00 

I:·, . . , 
r 

j ... ,. 

~ 
',t -. 
.~ ., 

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

. Byggsats ..... . Kr 56:00 

AT 1 är ett I itet behändigt 
universalinstrument av högsta 
kvalitet . 2 kohm/volt. Till 
verkat i slagtälig ASS-plast . 
AT 1 är ett perfekt instru
ment att ha med sig i fickan 
eller i bilen på semestern . 
Levereras färdigbyggt 
batteri och test kablar . 
Likspänningsomräde : 

0 -10-50-250-1 000 V 
Växelspänning : 

0 -10-50-250-1000 V 
Likström : 

0-0,5-5-250 mA 
Resistans: 

Dimensioner : 
Vikt 
Pris . ... . . 

Till JOSTY KIT AB Box 3134 200 22 Malmö 3 

O JOSTY KIT katalog (350 sid.) Kr 9:00 plus porto 
O ex . av 

KATALOG 79/80 
Utkommer mitten av maj. 

Pris: 9:00 Kr. 

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

Namn ..... . . 

Utdelningsadress 

Postnummer och ort 

Föredrar Du att ringa t i ll oss, finns vi pil 0401 
126708, 126718. Du är alltid välkommen till våra 
butiker på Ö. Förstadsgatan 8 i MALMÖ eller i 
GÖTEBORG pil Övre Husargatan 12. 
Öppet 10 - 18. Lördagar 10- 13. 
Alla priser inkl. 20,63% moms Porto tillkommer. 

RT 5- 79 
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•• För att den provade enhe
ten skall fungera krävs att eU 
antal förutsättningar skall vara 
uppfyllda: 

Man måste , till att börja med, 
ha högtalare som verkligen kan 
återge mycket låga frekvenser 
utan att storkna. Vi har använt 
bashornet RT3 frå n RT 1978 nr 
9, liksom tt ar stora mjb-hög
talare från hilips. Båda med 
gott resultat. tt försöka hjälpa 
upp basen : .n alltför svag hög
talare rekommenderas däremot 
inte . l värsta II kan man för
störa såväl ögtalare som stär
kare . Om nämligen högtalaren 
är för dåligt opplad till luften 
vid mycket låga frekvenser får 
man väldigt stora konutslag. 
Konen kan då slå i botten och 
skadas. Eller brinna upp , om 
stärkareffekten räcker till det. 

En annan förutsättning som 
måste vara uppfylld är att för
stärkareffekten skall vara till
räcklig. För att man skall få nå
got nämnvärt ljudtryck vid låga 
frekvenser krävs stor effekt, 
eftersom örat är tämligen 
okänsligt vid de frekvenserna. 
Till bas hornet behövs ingen 
fantasti sk effekt ; vi har använt 
ett aktivt filter med slutsteg, där 
varje kraftdel kan ge 45 W som 
mest. Med den effekten kunde 
vi inte all s märka tendenser till 
utmattning. Annat än hos åhöra
ren! - Om man har slutna lådor 
eller liknande får man däremot 
betydligt mindre verkningsgrad 
vid låga frekvenser, och mång
falt större effekt blir nödig om 
man vill åstadkomma ordentliga 
ljudtryck. 

Lyssna till "_elbas" 
med bJggsatseleldronik 
o Räcker basen inte till? Även med goda högtalare kan man 
ibland sakna den lägsta basen. Det kan då vara skivorna som är 
otillräckliga. Det är svårt att gravera den lägsta basen med 
tillräcklig amplitud. 
O I många sammanhang kan man då addera en syntetisk bas 
som grundar sig på musikens frekvensinnehåll. Vi har provat 
en byggsats som faktiskt kan ge n ny dimension åt hem ljudet. 

Till dessa tekniska förutsätt
ningar krävs att man har god 
hand med sina grannar. De 
långvågiga svängningarna fort
plantar sig med liten dämpning 
genom väggar och golv! Vi kan 
inte med gott samvete rekom
mendera sub-basenheten till nå
gon som bor i fl erfamilj shus. 
Detta gäller för övrigt också 
bashorn efter RT: s koncept , om 
än i något mindre grad. 

Lågbas på skiva 
svårt att återge 

Om vi så har uppfyllt de yttre 
förutsättningarna kommer vi till 
motivationen. Varför skall man 
överhuvud använda sub-basen
heten? 

Problemet man vill lösa är 
följande : När man spelar in en 
skiva, blir spårens vindlingar 
större , ju större amplitud signa
len har. För att man skall ra 
ljudtryck av mera påtagligt slag 
vid låga frekvenser behövs 

mycket stora ampl ituder. Det 
blir då helt enkelt svårt att få 
plats med den extra låga basen. 
Antingen tvingas man att grave
ra spåren mycket glest eller att 
sänka nivån på hela skivan . I ng
en av de lösningarna är särskilt 
tilltalande. En gles gravering 
skulle i och för sig gå att ge
nomföra, men den skulle bli 
mycket svår att spela av. En 
svag gravering skulle ge för 
mycket brus. 

Följden av detta blir att de all
ra lägsta frekvenserna saknas i 
stor utsträckning när man lyss
nar på skiva, även över goda 
högtalare. Den som lyssnat efter 
32-fotstämmorna i en vanlig 
orgelinspelning kan bekräfta 
detta. Nu finns det specialski
vor, där man lagt ner särskild 
möda på ljudet och även lyckats 
ra med låga frekvenser, ner till 
16 Hz, men vanliga skivor 
kommer oftast till korta. 

Nu gör det inte så mycket 
som man skulle kunna tro att de 
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allra lägsta bastone rna saknas. 
Övertonsbilden är i rege l intakt, 
och även grundtonen finns i re
gel där, om än mycket . svagare 
än i verkligheten. När örat hör 
övertonsbilden , kan vi i hjärnan 
återskapa grundtonen . Därför 
kan vi fakti skt höra toner som 
inte finns vid inspelningen! 
Detta är en form av intermodu
lationsdistorsion som man känt 
till länge , och som också an
vänds av orgelbyggare. Genom 
all kombinera t ex en 16-fotpipa 
med en som är stämd en <vint 
ovanför den (10 213 fo t) ' an man 
få effekten aven 32 fotstä mma, 
som allt så klingar en oktav lägre 
än 16 fot. En sådan stämma 
kallas en akustisk 32-fotstämma. 
Orgeln är förv isso ett sant peda
gogiskt instrument , som har 
mycket att lära ut när det gäller 
ljudåtergivni ng! 

Vi kan alltså i någon mån er
sätta förlu sten av de lägsta to
nerna i en grammofonskiva. 
Åtminstone gäller detta " klas
sisk", akusti sk musik av typ 
orgel. Och endast i viss mån. 

Discomusik 
med magtryck 

Om vi kastar oss från barock 
orgelmusik till diseomusik. blir 
förhållandet lite annat. Modern 
popmusik kräver helt andra 
ljudtryck i basen för att komma 
fullt till sin rätt. Den är dess
utom oftast elektronisk till ur
sprunget och man kan därför 
inte tala om något akustiskt ori
ginal som man skulle vilja vara 
trogen mot. Originalen finns ba-
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Bygg själv med färdiga hybridförstarkare 
Discoanläggningar, hemma Hi-Fi, sång & instrumentförstärkare ... 

Begär särtryck av Teknik för allas 100 W gitarrförstärkare & broschyr med data + priser. 

Prisexempel: 
Effektangivelser i kontinuerlig 
sinuseffekt . Låda & inkopplings· 
detaljer ingår ej. 

20 W mono 
förstärkare: 
1st HY 50. 
l st HY 5. 
l st PSU 50 

HlO W sång 
eller gitarrförst. 
l st HY 5. 
l st HY 200. 
l st NA 201 

HY 50 

2 x 50 W HiFi - först. 
skivspelare bandspelare 
etc. 2 st HY 5, 
2 st HY 120. 
l st NA 122 

2 x 150 W 
D1SeO 
2 st HY 5. 2 st HY 400. 
2 st NA 202 

HY 400 NA201 

Begär info om nytt lådsyst em 
med Aluminiumprofiler -

NA 122. 201 & 202 har ring
kärnetransformatof. 265:- 655:- 795:- 1.620:- för alla applikationer inkl. I LP. 

DATA alla typer: 
Ingångsimpedans 10MIl 
Autopolaritet 
Overbelastningsskydd 
Tillbehör: 
batterieliminator 49:
Väska 235/350 139:-
30KV prob 295: 
Laddbart batteri-
pack 235/350 139:
Ström DC 
Ström AC 
Spänning DC 
Spänning AC 
Resistans 
Basnoggrannhet 
Mått i mm 

Pris ink I. moms 

Metall- & 
m ineraldetektor 
Utforska snön, isen, 
vattnet, 
badstranden, 
skogen, ruinen 
et c . 

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

PDM 35 A nm. 
0,1 nA - 200 mA 

1 mV - l 000 V 
1 V - 500 V 40 Hz - 5 KHz 
W - 20 Mil 
1% 
35 x 75 x 155 5 st diod 

395:-
mätomr. 

DM 235 Anm. 
lJ.1f\ - lA 
1 J.If\ -l A 
1 mV - l 000 V 

30 Hz- l0 KHz 

1 mV - 750V 3OHz - l0KHzTåI250V 
1 Il-20 Mil på alla Il-områden. 
0,5 % 
40 x 148 x 255 Automatiskt decimal

komma 5 st diod-
784:- mätomr. 

DM 350 A nm. 
1 nA -l0 A , 20 A i 10 sek. 
1 nA-l0 A , 20 A i 10 sek, 
100 pV-l 200 V 20 Hz- l0 KHz 
100 pV - 750 V 20 Hz - 20 KHz 
0,1 il-lO Mil Tål 285 V på alla 
0,1% Il-områden 
40 x 148 x 255 Diodmätomr. 

1.146: -

Bygg själv! BECKmAn Hobbylab 15 , 

Likspänningsaggregatet för hobbyfolk 
3-15 volt, 2 Ampere. Inställbar spänning 
& strömbegränsning. Pris komplett byggsats 295: -

, Wonderboard - Lödfritt kretskort! 
för experiment, prototyper & små serier. 
Amerikanskt alternativ till vanliga dyra " Breadboards" . Kretskortets hål är fyllda 
med en patentsökt flexibel massa med mycket goda ledningsegenskaper. Det är 
bara att trycka i komponenterna på ovansidan och sticka in ledningstrådar på un
dersidan. Begär broschyr! 
(4 x 35 x 81 mm) 

Bygg själv FÄRG TV-spel. 
All elektronik på monterat kort. Separata joy
sticks ingår, ej låda. Fotboll, bordtennis, squash. 
Riktiga spelregler & inbyggd timer. Kretssche
ma, inkopplingsanvisning och spelregler medföl
jer. 

BECK mAn Javisst ...... Jag beställer per postförskott . .. . ... .. . ........... . ...... . . .. ... . .... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . totalt kr . ........ . . porto tillkommer . . .. . ... . . . 

Jag har 14 dagars returrätt på oskadade varor samt 1 års garanti! RT 5 · 79 Beckman Innovation AB 
Te lefon 08-44 ()() 50 Telex 10318 

~l~~~~rS~~~k~~~~~;' ~~~ ~E1~ ::::.:~:~:~: :::~~:~~::: :: :.~~~~~~~~~: :~~: ::: ~: ::: ~::: : :~::) 
Äterförsäljare: Sthlm: Deltron, Elek, Elproman, Inkox, Multikomponent, Telko & TV-rör. Gävle: Elektronikkomponenter. Växjö: Ellab. linköping: 
Eltema, Rateiek. Sundsvall:. Amitron._Malmö: Josty Kit, Telko. Skövde: Westenco. Göteborg: Deltron, Telko. Jönköping: LSW_ VästerAs: Micro-Kit . 
Uppsala: Minic. Beställningar frAn Danmark. Norge & Finland: Minska priserna med 17% ISvensk moms) och lägg till Skr 50:- för frakt & 
expo Betalning i förskott via Postgiro eller Bankcheck. Välkomna! 
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Sydimport Bilradio 2 x 5 watt 
Stereo-Radio med kassettbandspelare 
i absolut toppklass med vilken Ni 
även kan avnjuta stereosändningC'r på 
radio . Mellanvåg och FM. Lätt att 
montera i därför avsett uttag på 
instrumentbrädan. 6 trans. , 4 dioder, 
S IC-kretsar garanterar kristallklar och 
störningsfri mottagning. Storlek 44 x 
180 x ISO mm. Passande kassetter : 
Philips modell. Pris endast Kr 425:-

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

SC-15S 

SWR/PWR-meter av högsta klass med 
inbyggd variabel anpassningsenhet. 
SWR l : 1-1:3 uteffekt (}-1O W. Ett 
ypperligt instrument för serviceverk-
städer. Kr 

Sydimport 400-Wtr 
DCV: 0,5--5000 Volt, 
B områden (20 k Q/V) 
ACV: 2,5--1000 Volt, 
S områden (4 k Q/V) 
DC A : SO aA-IO A. 
G områden AC A : 
100 mA-lO A. 
3 områden. 
Ohm: R x 1 till 10 k, 
((}-SO M Q), 
S områden. 

Syd import 72-200 
200000 Q/Volt. 
Bättre än FET-instru
ment. DC Volt : 60 
mV, 0,3, 3, JO, 120, 
600, 1200 V . DC Amp : 
G aA, 1,2, 12, 120, 
600 mA, 12 A . 
AC Volt : 3, 12, 60, 
JOO, 1200 V. 
AC Amp : (}-12 A . OHM : R x l, 
R x 100, R x lK, R x lOOK. DB : -20 
-+66. Instrumentet försett med pol
vändare. Extra kraftiga testsladdar 
medföljer. Idealinstrumentet för all 
avancerad service. Kr 341 :-

DM-200 
Ett utmärkt hållbart 
och prisbill igt Digital
instrument. 3 stora 
siffror. Ingångsimp. 
10 Mohm. Noggrann
het 2 %. 14 mätom
råde. AC/DC Volt 
0,01-1, lO, 100, 500 
Volt, AC/DC amp. 
(}-O,S momentant 1 A. Ohm : 0,01-
lK, lOK, lOOK, l000K. Kr 499:-

Pony CB-74 5 watt 6 kanaler 
Ft0ny CB- 74 ar en liten beh~mdlg PR-apparat. 
lan att forflyn3 mellan o lika forbruknlOgs
platser. Idealisk för såval bilen som båten och 
medelst bärkassett som barbar. Leveras med ' 
1 par kristaller. mikrofon, montenngsbygel 
med skruvar samt bruksanvlsrung. DimensIO
ner: 120 mm (bl Ä 35 mm (hl ,. 159 mm (d). 

Utförsäljes Kr 375:-

Ett mindre antal bilstereo och 'PR
apparater, PR-1 B med mindre skön
hetsfel utförsäljes för Kr 350:-

Alvsjö SydiMport .flkbebolag 
Vansövägen 1 125 40 Älvsjö 2 

T "r , : - '\;... .: ~ - '" 14 
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Det bästa som 
hänt kassett
bandspelaren! 

rr9~I~ 
KapSIan Tonhuvud 
Tryckrulle 

Den enda rengörare, som 
samtidigt, som den borstar 
rent tonhuvudet, rengör de 
båda mest utsatta delarna 
kapstan och tryckrulle, 
Det är nämligen när smuts 
och bandpartiklar fastnar på 
kapstan och tryckrulle, som 
det uppstår svaj och band
slitaget blir stort, 

1ONOIA 

Sänd exMIKRODATORN@65-
Sänd __ ex HANDBOK @ 50 : -
Pfavg och frakt t i llkommer. 
Namn: __________ _ 
Adr~s: _________ ___ 

Postadr: -------... R,.,'~5~1=9 
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KOP. • • 
din Texas-kalkylator hos 
specialisten på 
progrannnnerbara 
kalkylatorer. 

Ring 08/820400! 

~TEXAS INSTRUMENTS 

~[IDM\METRICmru 
BANVAKTSV. 20, FACK, 17119 SOLNA, TEL 08182 0400 

56 

M- -d- ...11_IDI Isc-.... lve 
tö .. KIM I och SYM I 

BASF 6106 MINIDlSC-DRIVE 
Lagerföres av ........... --"'" 1.25 k bytes oformatterad lagringskapacitet. 

Overtöringshastighet 125 k bits/s. 
Rotationshastighet 300 v/min. 
40 spår. 
Två spänningar 12 V DC ± 5%, 0 ,65 A 

5VDC ± 5%, O,5A. 
Intertace ritning för KIM 1 och SYM 1. 

Accesstid 12 ms spår till spår. 
Pris kr 2.000:- exkl- moms 

Best. nr 74-4840-0_ 
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ra i kontrollrummets högtalare, 
och förvanskas sedan vid grave
ringen, om man inte ägnar spe
ciell uppmärksamhet åt basen. 
Man kan alltså utan alltför stora 
samvetsbetänkligheter tänka sig 
att förbättra basen så att den går 
längre ned. Detta går att görd 
med elektroniska medel redan i 
studion. men problemet är alltså 
distributionen. 

Om man har tillgång till mas
terband är det sannolikt att man 
skulle få ett helt annat bastryck 
än hos skivor~ Likaså skulle en 
väl kopierad kassett kunna ha 
god basåtergivning. Basregistret 
brukar i regel. men långt ifrån 
alltid, kunna återges väl på en 
kassett. 

Tyvärr är kommersiellt gjor
da. snabbkopierade kassetter 
oftast inte övertygande i ljud
kvalitet. Återstår alltså för oss 
att nöja oss med skivor som 
finns och välja högsta kvalitet 
och hoppas på att den innefattar 
även basen. 

Elektroniken 
väcker basen 

Men vi behöver inte stanna 
vid hopp. Elektroniken kan fak
tiskt lyfta fram grundtonerna 
som gått förlorade! Och en del 
annat också. Principen är gans
.ka enkel: Man analyserar utsig
nalen från en skiva i området ca 
60-120 Hz, d v s den näst under
sta oktav vi kan höra. Det som 
finns där delas med två i fre
kvensavseende . Man har då fått 
fram signaler i frekvensområdet 
ca 30-60 Hz, d v s den understa 
hörbara oktaven. Dessa signaler 
anpassas i styrka så , att de följer 
styrsignalerna. De alstrade sig
nalerna kommer då att verka 
som grundton till styrsignalerna. 
Vi har alltså återskapat en 
grundton som inte finns grave
rad på skivan. Dessutom har vi 
skapat en "grundton", även om 
där inte skulle finnas någon. 
Elektroniken vet ju inte om de 
signaler den ser är övertoner 
eller grundtoner. Om det är 
grundtoner som finns i interval
let 60-120 Hz skall det ju inte 
skapas någon "grundton" under 
dem, om man vill restaurera ori
$inalet. Sådana avväganden 
görs emellertid inte här - allt 
delas med två och släpps ut i 
högtalaren. 

Sub frequency synthesizer 
i byggsats från Marenius 

De här tankarna finns realise
rade i en del specialelektronik 

för studio- och estradbruk, men 
veterligt har ingen gjort sådan 
för användning i stereoanlägg
ningar tidigare. Nu finns det 
emellertid att köpa i byggsats en 
sub jrequency synthesizer, som 
den kallas på göteborska. i 
byggsats från Ingenjörsfirman 
Leif Marenius. 

Vi har provlyssnat den under 
skiftande förhållanden och med 
olika slag av musik. På popmu
sik, där man vill ha stort ös och 
häftiga effekter, är den helt 
fantastisk om man uppfyller 
villkoren i inledningen. 

Man får en oanad djupverkan 
i ljudet. De låga tonerna tycks 
höja musikens inträngningsför
måga och man känner bokstav
ligen golvet skaka. Detta kanske 
låter överdrivet , men popmusik 
skall verkligen avnjutas på det 
viset för den som har möjlighet. 
Det handlar här verkligen inte 
bara om att höra med öronen 
utan med kroppen. - För den 
som tycker sig ha svårt att få 
upp det riktiga diskotek-trycket 
där hemma vid aftonlampan är 
detta ett tveklöst tillbehör! 

Vi har även prövat bas-enhe
ten vid andra musiktyper. Det 
går att använda den även vid 
t ex orgelmusik. men här är ef
fekten mera tveksam. Man 
måste till att börja med ställa de 
reglage som finns mycket käns
ligt, så att basen inte blir för 
stark eller börjar för "tidigt" el
ler högt upp i frekvens . Trots 
noggrann inställning störs man 
stundom av omotiverade basut
brott när man minst anar dem. 
Det här har nog samband med 
att bas-enheten inte vet om den 
låser på i?vertoner eller grund
ton . Fal\ka grundtoner förstör 
intrycket. 

Orkestral musik, typ symfo
nimusik, har också lite svårt att 
komma överens med enheten. 
Problemen är i stort samma här, 
d v s det är svårt att hitta en in
ställning där störande bas inte 
uppträder olämpligt. Emellanåt 
kan man dock få storartat ljud 
även från dessa musiktyper. 

Allmänt sett är det dock pop
musik och liknande enheten är 
gjord för, och där ger den alltså 
övertygande resultat! BH • 

Byggsats 
till basenheten kan köpas från 
Ingenjörsfirman Leif Marenius, 
tel 031/298086. 

Komplett sats med kompo
nenter, låda och byggbeskriv
ning kostar 780:- kr med moms. 

Mai 1979 
Månadens solllickslal: 136 
I RT 1971, nr 9, visades hur diagrammen ska tolkas. Diagrammet över 
brusjäitsstyrkan anger den jältstyrkenivå i dB över I p..V/m radiobruset 
förväntas överstiga högst 10 % av tiden. Bandbredden antas vara 3 kHz, 
men kurvorna kan län omräknas till annan bandbredd om JO log B/3 
adderas till avläst värde. B är önskad bandbredd i kHz. 
Prognoserna är framtagna av Televerket, avd RI, Farsta. 
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•• Inom den s k organiserade 
brottslighetens led är det här 
känt som the Blowout och så här 
fungerar det: Några begåvade 
unga killar bildar ett bolag som 
skall driva en liten butikskedja. 
Från början betalar de också för 
alla leveranser, och de betalar 
kontant. Butikerna annonserar 
mycket, visar på attraktiva pri
ser och lockande erbjudanden. 
Folk strömmar till. Så beslutar 
delägarna rätt snart om att ex
pandera. 

De besöker då den lokala 
banken för att tala krediter och 
lån. Samtidigt inleds en kraftig 
inköps kampanj till kedjan från 
leverantörerna. Annonserna blir 
allt mer braskande, lockpriserna 
allt lägre, också på varorna av 
kända märken. Så en dag inger 
någon konkursansökan. Kedjan 
har brustit, bokstavligen. Hu
vudmännen bakom den går inte 
att fä tag i ... och några till
gångar finns inte. 

Det här mönstret börjar till 
leda bli välkänt för USA:s 
skattebrottsutredare, som också 
börjar bli vana vid att en eller 
flera av de här raska pojkarna 
bakom butikskedjan redan tidi
gare finns i registren över kon
kursdrabbade företag, där till
gångarna bara har "försvunnit". 

(ftT:s anm: Mönstret är inte 
helt obekant från Sverige heller, 
även om det knappast kan göras 
gällande att radiohandeln här 
skulle vara infiltrerad av maf
fiaintressen - här kånkar man av 
gamla vanliga orsaker, oför
stånd och oförmåga i affärer). 

Men fusk och skoj antas ligga 
bakom falissemanget nyligen för 
Arizona Audio, ett typiskt fall i 
den här genren, menar man i 
USA: Det handlar om en fem
butikskedja i städerna Tucson 

SONYTC Forts från sid 8 

ra batterierna? Våra farhågor kom 
ordentligt på skam eftersom Te-D5 
visade sig kunna undertrycka 100 
Hz inspelning med 73 dB, vilket allt
så förpassar inspelningsresterna gott 
och väl under brusnivån. På övriga 
bandtyper kunde vi inte uppmäta 
några signalrester alls! 

Svajning är en annan viktig egen
skap som brukar kunna framträda 
alltför tydligt i små, efJektsnåla bär
bara apparater. Icke så här! Vi har 
mätt utmärkta svajvärden i alla 
driftlägen. Dessutom har vi funnit 
spelaren vara oväntat okänslig för 
mekanisk påverkan under in- och 
avspelning. Om man häftigt svänger 

Robert Angus: USA-rapport 

• Slorprocess mol 
videobandning 

• Konkursskoj 
i audiobranschen 

och Phoenix. Den slog igen ny
ligen med ca 1,26 miljoner dol
lars i skulder till lokala banker 
och leverantörer. Från bolagets 
talesman hävdades att firman 
förfogade över varor värda en 
miljon som balans, men kredito
rerna kunde bara hitta lager för 
ca 200000. Och inte kunde de 
finna vart chefen, Peter Lau
rence. hade tagit vägen. Också 
de övriga i ledningen hade gjort 
sig osynliga. 

Eftersom skattebrott och gäl
denärsbrott av olika slag nu 
misstänks har FBI kopplats in, 
och därifrån heter det om den 
här Blowout-taktiken att en 
handfull kunder kan göra fynd i 
början, men att det givetvis 
slutar med högre priser för alla, 
då leverantörer och tillverkare 
måste täcka sina förluster ge
nom att överlag höja sina priser 
senare. 
• När det här läses har troligen 
beslut fattats i en fråga som be
tecknats som den allra vikti
gaste någonsin inom magnet
bandindustrin. 

Två filmbolag, Walt Disney 
Productions och Universal, har 
stämt Sony Corporation. Grund: 
Man gör gällande, att Sonys 
Betamax-videospelare är ett 
verktyg som innebär intrång på 
filmbolagens copyrights och 
upphovsrätt. Vidare gör käran
desidan gällande, att Sony med
verkar till - genom att låta all
mänheten banda in eterprogram 

spelaren under spelningen är det 
ganska svårt att höra påverkan på 
ljudet, även om den finns där. Detta 
kan förklaras aven ganska okon
ventionell uppbyggnad av sväng
hjulsdrivningen. 

Motorn driver svänghjulet genom 
en tryckrulle som ligger mot dess 
periferi. Härigenom får man en 
mycket fast koppling mellan motor 
och kapstan, vilket gör att man får 
snabb start och tillika har ett kraftigt 
system som är okänsligt för påver
kan. Svajproblemen tas om hand av 
elektronik som håller motorhastig
heten konstant och jämn. 

Den mekaniska stabiliteten hos 
bandföringen är mycket hög, vilket 
framgår av fotografiet i testresulta
ten. En bred oval indikerar att faslä
gena hos de båda kanalerna varierar 
med tiden. Här har vi en mycket 

- allvarliga skadeverkningar, 
som drabbar hela underhåll
ningsindustrin, där man rar räk
na med arbetslöshet bland skå
despelare och filmfolk. 

I första instans vann dess ar
gument inget gehör. U S Di
strict Court Judge där heter 
Warren Ferguson. och denne 
jurist och domare lät begränsa 
fallet, så att talan enbart med
gavs omfatta frågan huruvida 
Sonys (och indirekt givetvis alla 
övrigas) videospelare reellt in
nebär intrång i kärandenas upp
hovsrätt. 

Från Sonysjurister hävdades, 
att ett beslut om kriminalisering 
av videospelaranvändning 
skulle innebära icke blott svåra 
verkningar ifråga om affärs
verksamheten i USA utan också 
en allvarlig inskränkning för 
allmänheten i dess rätt att an
vända sin hemelektronik. Vida
re skulle ett för Sony negativt 
domstolsbeslut inte heller kunna 
undgå att påverka försäljningen 
och användningen av audioband 
jämte ljudbandspelare av alla 
slag. 

Målet fick alltså en oerhörd 
principbetydelse redan efter en 
rond. Juridiskt ligger det så till i 
USA, att all slags bandning av 
etermedias program jämte så
dant material som är belagt med 
upphovsrättsligt skydd faktiskt 
är klart illegalt enligt Copyright 
Law av år 1976, men detta är en 
de jure-tolkning - de facto har 

smal oval som ett resultat av den 
stabila mekaniska uppbyggnaden. 

Rullspelare 
eUerTC-DS? 

Om man vill göra en inspelning 
med bärbar utrustning och man till
lika vill ha god kvalitet på inspel
ningen har man alltså kunnat välja 
mellan ett fåtal bandspelare och 
kassettapparater. Båda typerna har 
varit i stort sett lika skrymmande. 
Man har utnyttjat kassettens större 
hanterlighet - men inte dess liten
het. Eftersom man därför inte har 
vunnit så mycket på att använda 
kassetten har nog många valt rull
bandet genom åren. 

Nu kommer emellertid en kassett
spelare som både är liten, välgjord 
och ger utmärkt ljudkvalitet. Vis
serligen överträffas kvaliteten fort-
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sedan länge accepterats från bå
de industrin , artisthåll och dom
stolarna att s k non-profit taping 
utförd i hemmet, alltså bandning 
för enskilt bruk utan några 
kommersiella avsikter, må före
komma. Det går ju inte att på 
något sätt övervaka om hem
bandning sker. 

Filmbolagen kräver ett ospe
cificerat skadestånd och att 
domstolarna förständigar Sony 
(jämte den grupp av Betamax
återförsäljare som åtalet tek
niskt sett gäller) att för framti
den avhålla sig från all verk
samhet som kan falla under 
upphovsskyddet. Kärandesidan 
hävdar också att skillnaden 
mellan tape och videoskiva av 
den typ MCA gör enligt Pbilips 
patent är att man kan kontrolle
ra försäljningen av skivan men 
däremot aldrig påverka illegal 
bandinspelning. Man gör gäl
lande, att om någon bandar in en 
Walt Disney-film från sin tv
mottagare eller genom kopiering 
är det inte troligt att vederbö
rande besöker Disney World el
ler betalar biljett till en Univer
sal (=MCA) film man kan se lite 
senare från kassetten. Och "se
narelagda" filmupplevelser av 
det här slaget kommer, säger 
produktionsintressena, att ne
gativt påverka de kommersiella 
radio- och tv-nätens publikmät
ningssiffror, vilket i sin tur ska
dar annonsintäkterna. Det, 
slutligen, innebär att eterbola
gen får mindre inkomster att av
sätta för hyra av kommande fil
mer, vilket får till följd att färre 
filmer produceras. Resone
manget slutar i att detta måste 
vålla ökad ametslöshet i hela 
industrin. 

Sony började utveckla sitt 
försvar i målet i mars månad. 

farande av rullspelarens, men efter
som TD-D5 är liten och lätt att ha 
med sig blir det ända bästa valet i 
många sammanhang. Det har bl a i 
Japan talats om att förse Te-D5 
med pilottonhuvud för filmbruk, nå
got som skulle avlasta en mängd 
tyngdabandspelare bärare i åtskilli
ga sammanhang! Te-D5 är ju så li
ten att man i stort sett helt kan för
summa dess vikt och utrymmesbe
hov. 

Som allmänt kassettdäck, utan 
avseende på storleken, fyller den sin 
uppgift väl med utmärkta värden på 
frekvensomfång, dynamik och frihet 
från svaj. Det finns några onödiga 
missar (ferrittonhuvud, låg hörtele
fonsignal, snabbspoIning) men hel
heten är ändå förnämlig! • 

BHmed 
bistånd av U S 
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Den grafiska kapaciteten gör det enkelt att åstadkomma föränderliga former och färger. 

•• l - amerikanska datatid
skrifter finns ett ganska stort ut
bud av program till smådatorer. 
Studerar man utbudet närmare 
finner man att huvuddelen av 
programmen är skrivna för TRS-
80, PET och Apple Il. Dessa tre 
är också de största på den ame
rikans}(a marknaden. TRS-80 
använder Zilogs Z-80 processor 
medan PET och Apple Il an
vänder 6502 från MOS Techno
logy. 

Apple II är inhyst i en låda 
som rymmer dator, högtalare 
och tangentbord. Bildskärm in
går ej, men väl anslutning till 
standard-tv-mottagare med eu
ropeisk pal-fårgsignal. Anpass
ningsutrustning till bandspelare 
ingår även och plats finns för 
kort med elektronik för flexski
vedrivare. l enklaste varianten 
som säljs i Sverige ingår 8 Kbyte 
läsminne som rymmer ett mo
nitorprogram och en 6 Kbasic , 
samt 16 Kbyte läs- och skriv
minne för program. Detta minne 
kan i lådan utökas i 4 K steg upp 
till 48 Kbyte. 

Heltalsbasic 
med rärgbild 

Den 6 K basic som följer med 
är mycket användbar även om 
det rör sig om en s k integer ba
sic, d v s enklaste slagets tolk 
med endast heltalsaritmetik. Nu 
skall genast sägas att man till 

Färgstaltca Apple II 
- en dalor al bila i 
o Utomordentliga grafiska möjligheter i fårg är 
vad som främst karaktäriserar Apple II. Den har 
dessutom mycket avancerade basic-språk att bjuda 
liksom ett stort utbud av kring- och anpassnings
elektronik. 
O Apple II, som är en av de största 
små datorerna i USA, säljs nu i Sverige. Det 
betyder också att program och maskin kommer 
att fås anpassade till svenska förhållanden. 

a!l4?!61' 

, . 
• _ J ~ 

. ~ . -
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Appledatorn ryms i ett gulbrunt hölje av stabil plast. 
Minnet kan expanderas upp till 48 Kbyte i IDdan utan att 
fläktkylning blir nödvändig. Den stora vita tangenten 
längst ner t v är märkt "power" men är trots det ingen strömbrytare. 
Strömbrytaren sitter baktill och "power"-tangenten är blott en 
indikeringslampa för tillslagen nätspänning. 
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grundutförandet också får med 
en större basic på kassettband, 
men den återkommer vi till. 

Den lilla basic som finns är 
framtagen av Apple själv och 
skiljer sig en del från andra hel
talstolkar. Apple-tolken är 
också större än vanliga heltals
tolkar som brukar vara på 2-4 
Kbyte . De främsta skillnaderna 
finns i de stora grafiska möjlig
heter som bjuds. 

Med basic-kommandot GR 
ställs skärmen om för fårggrafik 
med uppplösningen 40x40 
punkter med fyra rader text un
der eller valbart 40x48 utan 
text. Olika fårger kan väljas med 
kommandot COLOR = X, där X 
kan vara 0--15 som ger 16 olika 

. fårger inklusive svart. 
Vi har provat den version som 

kommer att säljas i Sverige, och 
den har alltså kretsar för pal
fårg . Med den modulator som 
sitter på pal-kortet får man en 
hel del störningar som gör bil
den instabil, men man hoppas 
komma tillrätta med de proble
men. Bättre resultat får man om 
man använder videoutgången. 
men ännu saknas dessvärre vi
deoingång på de flesta mottaga
re. Färgen kan tillsättas de gra
fiska figurerna, inte den normala 
basic-texten. Genom störningar 
i systemet får man trots detta en 
del fårger i texten när fårggrafi
ken används. Det stör i och för 



sig inte betraktaren nämnvärt, PDL(X) får man ett mått på pÖ-o 
men pekar på ofullkomligheter i ", . tentiometerns inställning. Detta 
fårgsystemet. . o,":'" är användbart vid spel och and-

När man valt en lämpad fårg - ra 'program där man vill ha en 
kan man skapa figurer på bild- direkt, analog styrning. 
skärmen ' med kommandona ' - ' . 
PLOT X, y som ger en punkt. j' ~ Automatiskt r~dn~mmer 
den valda fårgen och HLIN X, Y och enkel korragermg 
AT Z och VLIN X, y AT Z, som:'c","" Vid programskrivning kan 
ger en horisontell respektive man med kommandot AV TO få 
vertikal linje från X till Y med ' automatisk radnumrering, något ' 
avstånd Z från noll-linjen. Med . _. som annars ofta är förbehållet 
dessa kommandon kan man - större tolkar. 
bygga upp olika figurer. Man . . )}ots att Applebasic är ett 
kan naturligtvis byta fårger mitt \ ... ltdtiilsspråk finns även möjlig
i bilden och använda samtliga het till exponentiering och 
fårger i en bild . - .funktion MOD, modulo , d v s 

Föruto'm fårggrafiken finns en resten efter en division . Slump
del annat intressant i Applebasic ., talsfunktion finns, och den är av 
som man kallar den lilla tolken. formen RND(X) och ger ett 
Man kan t ex använda strängar ., slumptal mellan O och X. För 
som variabelnamn och alltså effe.Ktiv programskrivning finns 
kalla variabeln intermodulation . även slingbildande funktioner 
för INTERMODVLATION och 'som FOR NEXT och IF THEN. 
inte I eller X om man så skulle När man skrivit ett program 
vilja. Detta kan öka läsbarheten har man ofta anledning att rätta 
av programmen, även om man · .och ändra i programmet. I enk
nog bör akta sig för alltför långa lare basictolkar gör man det ge
namn. nom att skriva om den rad man 

Man har fyra analoga ingång- önskar ändra. Om man då har 
ar där man kan koppla poten- skrivit en lång rad eller rent av 
tio metrar (två sådana medföl- en rad med flera instruktioner 
jer). Genom kommandot efter varandra, kommer raden 

Här visas en matematisk funktion flera gånger med en liten 
förskjutning melkm spåren. Varje spår har dessutom sin egen färg. 
Funktionen som visas är ett avsnitt av sin xl x. 

. att ry.mma en stor mängd tec
ken. Att slå in alla dessa på nytt 
bara för att ändra ett är mödo
samt. Risken finns dessutom att 
man gör något nytt fel och måste 
börja om. Med Apple II kan 
man enkelt gå in i en skriven rad 
och ändra det som önskas utan 
att övriga tecken behöver skri
vas om. Detta är en självklar 
möjlighet som tyvärr saknas hos 
många små datorer. 

Med Applebasic kan man 
också kontrollera den inbyggda 
högtalaren. Om man vill kunna 
spela mera meningsfull musik på. 
den , bör man dock skriva pro
grammen härför i maskinspråk, 
men ljudeffekter kan lätt åstad
kommas med anrop av maskin
rutiner från basic. 

Systemet kan också byggas ut 
med flexskivedrivare som kan 
kontrolleras med den mindre 
basicen. Skivan har kapaciteten 
116 Kbyte och den kan indelas i 
upp till 82 filer. 

Alternativ flyttalsbasic 
med högupplösande färgbild 

N är man känner sig fårdig 
med den lilla basicen kan man 
vara mogen att pröva Applesoft 

Basic , som är en större tolk med 
flyttalsaritmetik. pen är skriven 
av Microsoft som har namrr om 
sig att göra de me~t avancerade 
basic-tolkarna i dag. Den större 
tolken tar ca 10 Kbyte i anspråk, 
och om man laddar den från 
kassett måste alltså tillgängligt 
ram-utrymme vara större än så 

. (t ex 16 K). Tolken finns också 
att få i rom, läsminne, och den 
skiljer sig i några detaljer från 
kassettvarianten . 

Främst har man här ett större 
talområde , med decimaler. Man 
kan arbeta inom området I ()38 
till 10-38 och man har också till
gång till ett antal matematiska 
funktioner som trigonometriska 
funktioner , exponenter och lo
garitmer m m. Däremot har man 
inte här någon automatisk rad
numrering, vilket förvånar en 
smula. 

I Applesoft basic finns också 
samma grafiska möjligheter som 
i den lilla Applebasic. Dessutom 
finns en intressant high resolu
tion graphic som fungerar på 
samma sätt som den vanliga 
fårggrafiken med undantag av 
att kommandona i stället heter 

Forts på sid 51 

Detta korta program alstrar bilderna av sin xl x. 
Här har valts en fast färg för varje kurva, 
men man kunde i stället t ex ha valt en slump färg. 
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kvartsstyming för exakt motorhasti~ 

Philips nya rull bands pelare PRO 80 
är avsedd fö r dig som vill göra in 
spelningar SOl;' uppfyller profess io
nella krav. 

Du kanske ä r in t resserad av att gö
ra egna mikrofoninspelninga r ilV hög 
klass? 

Du kanske är musiker, lärare, kör
ledare elle r du producerar själv ljud i 
ditt arbete e ll e r på fritiden? 

Då är Philips nYil rullbandspelare 
PRO 80 idea lisk för Dig. 

PRO 80 fullfölj e r en tradition inom 
Philips att utveckl a spolbandspelare 
med överlägs na prestanda och mo
dernaste teknik. Med 38 cm/s som 
högsta hastig het och spolar upp till 
26 cm (101/2 tum) uppfyller PRO 80 
professionella krav. 

För att garante ra hög ljudkva lite 
och lång livslängd har PRO 80 tonhu
vuden av legeringen Sendust s .k. 
Long-Life-FSX. Med dessa tonhuvu
den kan stor utstyrning d.v.s. hög 
magnetisering läggas på bandet utan 
risk för hörbar distorsion. Den stora 
hårdheten hos Sendust-materialet 
minskar risken för försämring av eg
enskaperna genom tonhuvudslitage. 

r---------------------------, 
Sänd mig en broschyr om Philips PRO 80 

Namn ... ... ... ......... ...... ...... .......... ... ....... ... . 
Rf 579 

Adress ....... .... ... ... ... ........... .... .. ........ ....... . 

Postadress ... ................ .... ... ..... .... ....... .... . 

Sänds till Svenska A B Philips, avd Audio 
115 84 Stockholm, Tel. 08/6350 00 L ___________________________ ~ 

För d ig som v ill trickinspela, lägga 
ljud ovanpå ljud (sound o n sound ), 
mixa olika mikro fo ne r e ll er a ndra 
ljudkällor och spela in med ekoeffe kt 
har PRO 80 all de n utrus tning som 
behövs. För medhörning ha r PRO 80 
en hörtelefon-förs tärkare med kon
troller för volym och bala ns. 

Det finns må nga olika ba ndsorte r i 
marknaden och varje kvalite har s ina 
särskilda krav på ins tällning av för
magnetisering (bias) och frekvens
korrektion (equalizing). PRO 80 har 
kontinuerligt justerbar förmagnetise
ring och frekve nskorrektion både en
ligt NAB och lEe. Alla bandtyper på 
marknaden kan användas och utnytt
jas på optimalt sätt med hjälp av 
dessa kontroller. 

1. Exakt hastighet tack vare kvarts
styrning. Has tigheten hålls exakt tack 
vare kvartsstyrning och direktkon
troll av driv (kaps tan-) axelns hastig
het. Hastighetsavvikelsen hos den 
kvartsstyrda kapstanmotorn är mind
re än 0,01 %. Det uppnår man genom 
styrning från en kvarts-oscillator. En 
72-polig tachometer i kapstanaxelns 
svänghjul ger direkt information om 
eventuell av-vikelse i hastigheten. En 
fasjämförare analyserar minsta avvi
kelse och reglerar motorn så att has
tigheten blir mycket exakt. Allt detta 
sker blixtsnabbt och pågår kontinuer
ligt under spelning. Tack vare rem
drift av svänghjulet uppstår inga mo
torvibrationer i kapstanaxeln. 

)FF .o. 

/ 

MEMORY STOP , 

2. Yttersta precision! Det tunga 
svä nghjul et är precis ionstill verkat 
och hil r e tt stort ko nstil nt vri d mo
ment som ger ilbsolut jämn gå ng hos 
ka ps til l1ilxeln. Tolera nse n i till verk
ningen av ka psta naxeln är mindre ä n 
0,001 m m! 

3. Hitta rätt på bandet. En elektronisk 
display med fe m storil siffror indike 
rar spelad bil ndlä ngd i meter och de
cime ter. Indikatorn har tangenter för 
noll ställning och minne (nolJ stopp) . 
Med minnet tillslaget kan en given 
position på bandet å terfinnas auto
matiskt. Indikatorn s tyrs via en foto
cell av en pulsgivare på den högra 
bandledarrullen. Bandlängden mäts 
alltså elektroniskt. Detta ger stor till
förlitli ghet och inge n inverkan på 
bandets konstanta has tighet. 

Dessutom ... Endas t e tt lä tt tryck 
på tangenterna behövs för att ma
növrera bandspelare n. De mekaniska 
in- och urkopplingarna utförs av 50-

lenoider (drag-magneter). Inget 
bandtrassel hur ologiskt än tangen
terna manövreras. 

Peak- och medelvärdesvisande in
strument underlättar inspelningen. 
Dessutom signalera fyra lysdioder 
snabba peakvärden vid +3 och 
+6dB. 

Det finns mycket mer att berätta 
om PRO 80. En fylligare information 
får du genom att beställa vår folder 
om PRO 80. Skicka in svarskupong
en! 
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let -awikeIsen är mindre än 0,01 %! 
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•• I förra avsnittet gick vi ige
nom hur jag fungerar rent hård
varumässigt. Nu ska vi titta lite 
på hur jag programmeras , d v s 
hur man talar om för mig vad jag 
ska göra. 

Man måste komma ihåg att, 
förutsatt att jag fungerar som jag 
ska och inte är "sjuk", jag gör 
exakt vad som är skri vet i pro
grammet, utan minsta tanke på 
om resultatet blir som det är 
tänkt. Därför är det också yt
terst säll an ett program fungerar 
tillfredsställande redan första 
gången det testas . 

Huvudsakligen är det två ty
per av fel som kan ha uppstått i 
ett program: Slarvfel eller tan
kefel. Slarvfel kan vara mycket 
svåra att komma underfund 
med , och därför gäller det verk
ligen att vara noggrann och 
systemati sk när man program
merar. Tankefel är fel som upp
står då man hela tiden har klart 
för sig hur man ska lösa ett pro
blem , men att det sedan vid 
körningen framgår att det , aven 
eller annan anledning, visar sig 
att man inte kan lösa problemet 
påjust det sättet. Enda sättet att 
i görligaste mån eliminera tan
kefel är att man känner sin pro
cessor in i minsta detalj och hela 
tiden har fullt klart för sig kon
sekvenserna av valje enskild in
struktion eller rutin. Ä ven tan
kefel kan vara svåra att upp
täcka. 

Alltså: Lär känna din proces
sor och var noggrann! 

Börja i stort 
- fördjupa dig sedan 

Till att börja med ska vi titta 
lite på programmeringsmetodi
ken i allmänhet. 

Det första man gör är att defi
niera sitt problem i stort. Sedan 
går man alltmer in på detaljer. 
Ett exempel: Antag, att vi vill 
göra en klocka (digitalur) aven 
Mysak. Vad vi behöver då är en 
Mysak, en display och antingen 
tillgång till nätets 50 Hz eller en 
yttre kristalloscillator med divi
der så att vi kan få en lågfre
kvent signal. Låt oss anta att vi 
har nätets 50 Hz som referens. 
Den kan vi derivera från nätagg
regatets sekundärsida, pulsfor
ma och ttl-specificera. Därefter 
lägger vi in signalen på en av 
processorns ingångar, lämpligen 
Sense A. Sedan måste vi veta 
att Mysaks PROM sträcker sig i 
adress från 0000 till O l FF, dess 
RAM börjar på 0200 och går till 
02FF, samt att dataingångarna 
börjar vid 0300. Eftersom vi inte 
har större minne än så och efter
som minnet inte går att bygga 
ut, kan vi avkoda adressbussen 

Hej, min namn är se/MP. 
,Så programmeras jag 
o Hur en mikroprocessor av typ se/MP 
fungerar beskrev Bengt Grahn I Rl nr 3. 
O Den hlr artikeln följer upp 
den beskrivningen och visar hur 
programmering går 1111. 

Av Bengt Grahn, Firma p,CD 

så, att hela området 0300 till 
03FF aktiverar ingångsbuffrar
na. Det blir enklast. 

Vad ska då klockan göra? 
Den ska dividera ingångssigna
len på Sense A med 50, så att vi 
får veta när en sekund har gått . 
Då ska den räkna upp tiden med 
en sekund och presentera re
sultatet i sex siffror på display
en. Då kan vi bölja med att sätta 
upp följande tabell : 

(1) Dividera signalen i Sense A 
med femtio. 

(2) Addera decimalt en sekund 
till tiden . 

(3) Presentera tiden på di splay
en . 

(4) Börja om från början. 

En tabell enligt ovan kallas 
för en algoritm och utgör defini
tionen på det problem som skall 
lösas och i viss mån gången för 
lösningen . Det förtjänas kanske 
att påpekas, att ett problem 
oftast har många olika lösning
ar, och den som ska presenteras 
här hör definitivt inte till de 
smartaste, men det är illustrativt 
och därmed ganska pedago
giskt. 

Nästa steg blir att smula sön
der varje punkt ovan i små, små 
detaljer. Så småningom ska vi 
komma fram till en algoritm för 
varje punkt innan vi gör vårt 
program. Som jag sa tidigare, så 
är jag inte särskilt smart, utan 
jag måste få reda på varje minsta 
detalj som jag väntas göra. 

Program för 
division med SO 

Vi börjar med punkt (I): 
Det första vi gör här är att 

lägga upp en så kallad varvräk
ning. Det går till så att man i 
någon av positionerna i RAM 
lägger in ett tal , som i det här 
fallet motsvarar det tal signalen i 
Sense A ska divideras med , 
mao 50. Nu måste vi komma 
ihåg att processorn räknar bi
närt , så egentligen blir det inte 
"50" som läggs in, men det 
kommer vi till sedan. Därefter 
ska vi känna efter status på Sen
se A, och vi väntar på en etta. 
Så länge Sense A är noll, ska vi 
alltså ligga i en slinga (loop) , och 
den består av ett antal instruk
tioner med ett hopp tillbaka till 
början av slingan, så länge in
gången är noll. Så plötsligt blir 
ingången ett. Då ska vi subtra
hera ett från vårt tal och under
söka om det har blivit noll . Om 
inte , har vi inte räknat in 50 st 
pulser och ska alltså inte göra 
mer än att vänta på en nolla i 
Sense A, varefter vi återgår till 
att vänta på ettan igen. Punkt ett 
skulle alltså kunna få en algo
ritm som ser ut så här: 

(I) Lägg in 50 i adress 02FF. 
(sista positionen i RAM). 

(2) Vänta på en etta i Sense A. 
(3) Subtrahera binärt I från 

02FF. 
(4) Om 02FF är noll , gå ur 

loopen och räkna upp tiden 
(se nedan) . 
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(5) I annat fall, vänta på en 
nolla i Sense A. 

(6) Då nollan kommit , hoppa till 
punkt 2 ovan . 

Punkt (4) ovan innehåller en 
hoppinstruktion till punkt (7), 
som ännu inte är behandlad. 

Skillnaden mellan punkterna 
(2) och (5) är den, att vi del s 
måste vänta på signalens upp
gång till ett, dels igen vänta på 
att den skall gå ned till noll igen. 
Vi har ju här att göra med en 
(yrkantsignal , och det är bara de 
positivt gående fl ankerna som 
skall föranleda någon åtgärd. 

En sekund att addera 
Algoritmen för punkt (2) i 

första tabellen blir betydligt ma
rigare. Vi ska alltså inte bara 
räkna upp ett sexsiffrigt deci
malt tal , utan även se till att se
kunderna och minuterna inte 
överskrider 59 och timmarna 
inte överskrider 23. Därför får 
vi behandla dessa siffror var för 
sig . För detta finns det flera 
metoder, men vi ska titta på den 
minst intelligenta: 

Först adderar vi ett till sekun
derna, ser efter om vi fick sextio 
sekunder. I så fall skall sekun
derna nollställas och ett skall 
adderas decimalt till minuterna. 
Vi ska se om det blev sextio mi
nuter och i så fall nollställa även 
dessa och räkna upp timmarna 
med ett och undersöka om det 
blev 24 timmar, och i så fall 
nollställa även dessa. 

Så kan man sedan hålla på 
och fortsätta med dagar , måna
der och år, titta på skottår, ta 
med väckningsfunktioner eller 
liknande tills man har en verk
ligt avancerad klocka, men vi 
ska nöja oss med att bara räkna 
tid upp till timmar. Algoritmen 
för punkt (2) i första tabellen 
kan alltså komma att se ut så 
här. (Numreringen ansluter sig 
till algoritmen ovan): 

(7) Addera decimalt I till se
kunderna (adress: 02FE). 

(8) Om resultatet är mindre än 
60, hoppa till displayrutin . 

(9) I annat fall , nollställ se
kunderna (02FE). 

(lO) Addera decimalt I till mi
nuterna (02FD). 

(II) Om resultatet är mindre än 
60, hoppa till displayrutin. 

(12) I annat fall , noll ställ minu
terna (02FD). 

(13) Addera decimalt I till tim
marna . (02FC). 

(14) Om resultatet är mindre än 
24, hoppa till displayrutin . 

(15) Nollställ timmarna. (02FC) 
I punkt (16) följer displayru

tinen, som vi ska titta på nedan. 
Vi har här förutsatt att sekun-



derna finns lagrade i 02FE, mi
nuterna i 02FD och timmarna i " 
02FC. Det finns ingenting som 
hindrar att man lägger in dessa 
data var som helst i RAM (som 
sträcker sig från 0200 till 02FF), 
men vissa skäl gör det praktiskt 
att lägga dem just där. 

Presentera ficka 
med sju segment 

Displayrutinen är ett kapitel 
för sig. En Mysak med monitor
programmet har redan en dis
playrutin fårdig som man kan 
hoppa till med ett tal i ackumu
latorn , som man sedan får pre
senterat fixt och fårdigt. Men 
förutsättningarna var att vi 
skulle göra en klocka och inte 
bara ett klockprogram , som man 
ska knappa in för varje gång det 
ska användas . Därför måste vi 
åter titta lite på hårdvaran för att 
kunna göra mjukvaran. 

Displaymodulerna till Mysak 
består av ett skiftregister på 48 
bitar, uppdelat i sex st åttabits 
skiftregister. Alla bitarna utom 
ett i varje skiftregister är kopp
lade till vart och ett av de sju 
segmenten i varje siffra i dis
playen. Det finns flera skäl till 
en sådan konfiguration. 

Ett av dem är att displayen på 
så sätt inte behöver "refreshas", 
ett annat att man på så sätt kan 
forma vilka siffror, bokstäver , 
tecken och symboler som helst 
inom sjusegmentssystemets be
gränsningar. 

En nackdel är att det krävs en 
översättningstabell från binär
kod eller BDC till sjusegment
kod som används för att be
stämma vilka segment som skall 
vara tända eller släckta för varje 
siffra. Tabellen blir dock i det 
här fallet inte större än tio bytes , 
så nackdelen är inte så stor. 
Siffrorna presenteras alltså på 
den här displayen genom att 
tidsangivelsen översätts siffra 
för siffra till sjusegmentkod , 
som sedan bit för bit skiftas in i 
skiftregistret med hjälp aven 
klockpuls som kommer från 
adressavkodaren . Som vi erin
rar oss från förra avsnittet , är till 
denna kopplade inte bara ad
ressledningar, utan även N RDS 
och NWDS , d v s läs- , respekti
ve skrivstrober. Detta innebär i 
sin tur att man kan få en skriv
puls (= klockpuls till skiftregi
stret) för varje skrivinstruktion 
som utförs inom ett visst adres
sområde. 

Nu är det så vist ordnat , att 
adressområdet 0300--03FF syf
tar på ingångsbuffrarna. De ak
tiveras genom att man läser in
om det här området. En skriv
ning finns normalt ingen an led-

ning att göra här, eftersom det 
inte finns någon enhet som kan 
tillgodogöra sig den skrivna in
formationen. Därför har Mysak 
i stället fått den egenskapen, att 
en skrivning inom 0300--03FF 
alstrar klockpulsen till display
ens skiftregister. De data som 
skall skrivas finns då på data
bussen, och det är DB 0 som är 
kopplad till displayen. Presen
tation aven siffra sker då genom 
att man åtta gånger utför följan
de: 

(a) Skriv på 0300. 
(b) Skifta innehållet i ackumu

latorn ett steg åt höger. 
(c) Hoppa till punkt a). 

Ackumulatorn innehåller då 
den översatta sjusegmentkoden. 

Displayutmatning 
som subrutin 

Eftersom dessa punkter skall 
utföras åtta gånger per enskild 
siffra, d v s totalt 48 gånger för 
en full display om sex siffror, 
tjänar vi massor med minne ge
nom att göra en s k subrutin av 
det hela . En subrutin är en liten 
(eller stor) programsekvens som 
man kan hoppa till från vilken 
del av det övriga programmet 
som helst och som dessutom 
håller reda på varifrån hoppet 

For tsatt 

skett, så att man kan fortsätta 
igen i huvud programmet vid 
retur från subrutinen. För att en 
subrutin skall kunna fungera på 
avsett sätt måste den alltså vara 
så utformad att den kan använ
das generellt, oavsett från vil
ken del av huvudprogrammet 
hoppet kommer. Vi kan kalla 
den " Display" . 

Förutsättningen är alltså att 
siffran redan är översatt till sju
segmentkod, som ligger i acku
mulatorn och skall skiftas ut till 
displayen. 

Subrutin " Display": 
(I) Lägg innehållet i ackumu

latorn i extensionregistret. 
(2) Lägg "08" i 02FB. 
(3) Hämta innehållet i exten

sionregistret till ackumula
torn . 

(4) Skriv i adress 0300. 
(5) Skifta ackumulatorn ett steg 

höger. 
(6) Lägg innehållet i ackumu

latorn i extensionregistret. 
(7) Subtrahera ett från 02FB . 
(8) Om resultatet är skiljt från 

noll, hoppa till punkt 3). 
(9) I annat fall , retur tillbaka till 

huvudprogrammet. 
Nu är det dags att titta på en 

del nya begrepp. Punkt (2) och 
(7) ovan hör ihop. De håller reda 
på hur många gånger man har 

Tidrä kning 

r ig J . "\ JJ;uri/Jll ells J iJi".\/{I " , 
punkter i vårt programexelllJlt J 

Fig 2. FlödesdiagraIII 
till vårt exempel. 

utfört en viss programsekvens. 
Metoden kallas för varvräkning 
och är vanligt förekommande 
vid all programmering. Punkt 
(8) är den till varvräkningen hö
rande hoppinstruktionen och 
utJ~ör själva beslutsfattandet: 
"Ar vi fårdiga ?" . Eftersom vi 
har åtta bitar per skiftregister i 
displayen ska vi klocka ut åtta 
bitar per siffra, därav alltså åtta 
varv . 

Punkt (5) kan kräva sin för
klaring: 

Ackumulatorn har många 
egenskaper. Förutom att utföra 
logiska och aritmeti ska opera
tioner kan den också fungera 
som ett skiftregister. Det finns 
nämligen en instr"uktion som 
heter SR (Shift Right) och som 
innebär att innehållet i acku
mulatorn skiftas ett steg åt hö
ger, d v s bit I blir bit 0 , bit 2 blir 
bit I osv . Bit 7 blir bit 6 och 
slutligen matas en nolla in i bit 7. 
Denna egenskap utnyttjas här 
för att på databussens ledning 
noll (DB0) för displayens data
ingång kunna presentera acku
mulatorns alla bitar, en i taget. 

Samma instruktion kommer 
för övrigt till användning vid 
översättningen till sju segment
kod och det kommer vi till nu: 

Nu är det ju så , att varje min
nesadress innehåller åtta bitar 
och alltså motsvarar två siffror 
trots att tiden 21 23 57 innehåller 
sex siffror, går det alltså bara åt 
tre bytes. Det innebär, att vi för 
att kunna översätta siffrorna en i 
taget måste skilja dem åt. Vi tar 
alltså timangivelsen , skiftar det 
fyra steg åt höger på samma sätt 
som ovan och har i ackumula
torn fått talet 02. Vi måste ha 
ett tal mellan 00 och 09 för att 
hamna inom översättningsta
bellen, som ju är tio bytes lång 
och omfattar talen 00-09. På 
så sätt har vi fått möjlighet att 
översätta tiotalssiffran i timan
givelsen. 

Entalssiffran får vi fram ge
nom en s k AN D-instruktion. 
Det är en logisk operation mel
lan två tal, i det här fallet dels 
timangivelsen och dels talet 0F, 
som ju har alla fyra minst signi
fikanta bitarna ett , övriga noll. 
Som resultat får vi i ackumula
torn talet 01 som utgör entals
siffran. Då den också ligger 
mellan 00 och 09 låter sig även 
den översättas i vår ta:bell. Båda 
dessa översättningar ska vi göra 
tre gånger, en gång för varje tal
par och för varje översättning vi 
gjort , ska vi skifta ut resultatet 
till displayen . Sex gånger totalt 
ska vi alltså hoppa till subruti
nen "Display". 
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Nu är vi mogna att titta på 
algoritmen för punkt (3) i första 
tabellen . Som sagt finn s det 
många lösningar till ett och 
samma problem och denna hör 
inte heller till de smartaste: 

Vi fortsätter med numrering
en : 
(16) Hämta timangivelsen. 
(17) Skifta höger fyra steg. 
(18) Översätt till sju segment

kod . 
(19) Hoppa till subru tin " Dis

play" 
(20) Hämta timangivelsen . 
(21) Gör AND 0F (d v s " mas

ka" fram de fyra minst sig
nifikativa bitarna). 

(22) Översätt till sju segment
kod . -

(23) Hoppa till subrutin " Dis-
play". 

(24) Hämta minutangivelsen. 
(25) Skifta höger fyra steg. 
(26) Översätt. 
(27) Hoppa till subrutin " Dis-

play" . 
(28) Hämta minutangivelsen. 
(29) Gör AND 0F. 
(30) Översätt . 
(31) Hoppa till subrutin "Dis-

play" . 
(32) Hämta sekundangivelsen. 
(33) Skifta höger fyra steg. 
(34) Översätt. 
(35) Hoppa till subrutin " Dis-

play". 
(36) Hämta sekundangivelsen . 
(37) Gör AND 0F. 
(38) Översätt. 
(39) Hoppa till subrutin "Dis

play" . 

Som framgått tar det ganska 
många steg att presentera en 
byte, d v s ett tvåsiffrigt tal. (Det 
finns sätt att rationalisera det 
hela men de skulle föra för långt 
här). 

Nu har vi presenterat tiden på 
displayen. Egentligen skulle vi 
ha gått tillbaka till början av 
programmet här, men vi vet inte 
riktigt hur lång tid det här har 
tagit , och alltså inte heller vilket 
status vi har på ingång Sense A. 
Utmatningen av siffrorna kan ha 
gått fortare än det har tagit för 
50-Hz-signalen att gå tillbaka till 
noll igen, så för säkerhets skull 
väntar vi på nollan : 

(40) Vänta på nolla i Sense A. 
(41) Hoppa till punkt (I) i algo-

ritmen. 

Nu dags att 
rita flödesdiagram 

Nu är vi äntligen klara med 
algoritmen för programmet. 
Den är nu så detaljerad, att det 
inte bör vara några svårigheter 
att överföra den till ett s k flö
desdiagram. Ett sådant är ett 
mer eller mindre grafiskt dia-

gram över vad som sker i varje 
steg. Man kan därigenom över
skådl igt följa programmets ar
bete och det är genom att nog
grant studera fl ödesdiagrammet 
man kan komma underfund med 
och elimin n :r rl1 :"IIH.::r tankefel. 

( ) 
FlödesJrilgrarllrlh:1 är upp

byggt av ett antal olika symbo
ler, varav vi ska använda fyra 
stycken . Den första betecknar 
in- och utgångar i programmet, 
d v s det är inte alltid man kom
mer in i programmet från bör
jan, utan det kan i princip vara 
när som hel, t 

D 
Den a llJ ril ~ ) Illbolen, rek

tangeln , ser ut så här och anger 
att något utförs , exempelvis 
"AN D 0F', som vi har använt 
ett par gån~e r. 

<> 
Detta äl .1<:11 II<:JJ ~ symbolen 

och den innebär ett beslut som 
fattas. Den innehåller alltid en 
fråga , har en ingång och två ut
gångar. Vilken utgång som an
vänds beror på svaret på frågan ; 
oftast ja eller nei 

D 
Den fjärJ~ , ~ lull1gen , är den

na och den används för att be
teckna en subrutin , i det här 
fallet " Display". 

Dessa fyra är de vanligaste då 
man har med mikroprocessorer 
att göra på den här nivån , och 
med dem kommer man långt. 

Block nr 2, " lnit" , innehåller 
en programsekvens som ställer 
de interna pekarna på olika ad
resser. Vi behöver alla tre i det 
här programmet, en för att kun
na adressera displayen , en som 
pekar på översättningstabellen 
samt en för att peka på subruti
nen "Display" . Vid själva pro
gramskrivningen ska vi titta lite 
närmare på den saken , men tills 
vidare räcker det så här. 

Vi har delat upp hela algorit
men med sina 41 punkter för att 
få större överskådlighet. Första 
delen av flödesdiagrammet , fig 
l, visar algoritmens sex första 
punkter. Som vi ser, råder 
ganska god överensstämmelse 
mellan algoritmen och dia
grammet. 

Figur 2 hakar på direkt påfig 
l . Flödesdiagrammet är som sy
nes mycket lättare att följa än 
algoritmen, men båda behövs 
för att man ska få en överskådlig 
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bild av förloppet. I exemplet har 
vi gjort algori tmen onödigt de
taljerad för att kl arare kunna vi
sa till vägagångssättet. 

Figur 3 fortsätter påfig 2. Här 
ser vi hu r subruti nen " Display" 
har använts, och att återhopp i 
programmet har skett till den 
punkt i figur l som utmärkts 
med ingången " Fortsätt". 

Figur 4, slutligen , visar hur 
" Display" är uppbyggd. Frå
geblocket " Sista?" innehåller 
punkterna 7 och 8 i rutinens al
goritm . 

M en, ännu har vi inte fått nå-

hg 4. 
Så här är 
subrutinen 
Display -
uppbyggd. 

J-ig J . Har all rami; 
subrutinen display och 
dterhopp till punkten 
"fortsätt" i fig 1. 

gon klocka! Det viktigaste åter
står, nämligen att programmera. 
Vi har dock jämnat vägen fö r 
oss ganska ordentligt när vi 
gjorde upp de detaljerade algo
ritmerna och flödesdiagram
men. I stort sett är det nu bara 
att översätta varje block till en 
eller ett fåtal instruktioner i ma
skinkod , så är allting klart se
dan. 

Flödesdiagrammens block 
" Reset", " Fortsätt", " Tidräk
ning" o s v innehåller ingen in
formation som skall översättas 
till instruktioner, utan de är bara 
hållpunkter att ta till vid analys 
och dokumentation av pro
grammet. 

"Init" , däremot , är en hel se
rie instruktioner, och här kom
mer vi åter in på processorns 
hårdvara. Vi hade tillgång till tre 
pointers. Den ena skulle peka 
på displayen. Enligt tidigare re
sonemang ligger den på 0300-
03FF. Enklast är att lägga den 
på 0300, då man i så fall mycket 
enkelt kan komma åt de tempo
rära data vi har lagt i toppen på 
RAM, d v s 02FB-02FF. Det är 
nämligen så, att maskinen ar
betar med relativ adressering, 
d v s man sätter en s k offset i 
förhållande till en pointer. Detta 
framgår av förra avsnittet på sid 
73 , högra spalten. 

Rent praktiskt går det till så, 
att instruktionen innehåller två 
bytes , dels själva instruktionen, 
dels den relativa adressen , som 
adderas eller subtraheras till 
pointerns adress . Om jag alltså 
sätter pointer I på 0300 och 
ska göra en store , d v s lagra in
formation i 02FF, skriver jag 
alltså "ST, PI FF', vilket bety
der "Lagra från ackumulatorn i 
adress -I relativt pointer ne I". 
Hade jag i stället skrivit "ST, PI 
03" hade den effektiva adres
sen , d v s den som går ut på ad
ressbussen , blivit 0303 , då ju 
0300 + 03 = 0303 . 

Instruktionerna 
anges i hex-kod 

l slutet på detta avsnitt följer 
en tabell över vad de olika in
struktionerna heter i maskinkod 
och vad de kan göra, så det ska 
vi inte gå in på här, men det kan 
förtjänas att påpekas att man så 
småningom lär sig använda den 
s:" Hex-koden för respektive in
struktion, så det är lika bra att 
gå in för det från början om man 
tänker fortsätta arbeta med sin 
maskin. Därför är programlistan 
gjord i Hex-format. På det viset 
hoppar man dessutom över ett 
led i programmeringen, den s k 
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160% mer 
dynamik än 

vanliga low
nOlse-.banld och 

mer dynamik 
än gamla Agfa SID 
ger dig Nya Agfa 
Ferro DyniUnic I. 

Ett som i nr 1. 
Det är järnoxid

bandet som internatio
nella HiFi-däck har 

ropat efter. Och alla 
bandspelare med normal 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 

AgfaSuper 

Sveriges störs 
kassettbandtest bekräftar: 

Agfa Super Ferro Dynamie I 
är toppen!! 

Facktidskriften Radio & Television har testat 56 olika märkes
·kassetter och fick fram följande resultat : 

"Super Feno 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 förrnagnetisering i något varierande grad:' R&T sätter 
Agfa Super Ferro Dynamic I främst tillsammans med fyra andra 
kasseltrnärken. R&T framhåller vidare: 

"Agfas SFD I ger också på tagligt fina resultat vid den lägre nivån 
om man tillåter frekvenskurvan att höjas något:' 

Det betyder att SFD I är det verkliga allroundbandet! 

Informationstjänst 6 

Frågan som räknas. 

Du ser h~r ovan Dr. Heils Air 
Motion Transformer , Lufttrans
formatorn, den enda högtalaren 
i världen som accellererar luft 
i stället för att knuffa den. 

Alla högtalare omvandlar elektrisk 
energi till akustisk energi. Men 
endast Lufttransformatorn ökar den 
akustiska energimängden med 530 
procent. Det är denna accelleration 
av luften som ger Lufttransformatorn 
dess stora dynamiska omfång, enorma 
transientsnabbhet och totala frihet 
från resonanser - kort sagt dess 
ljudmässiga överlägsenhet. 

Det finns åtta olika modeller av ESS 
högtalare, med priser från en tusen
lapp och uppåt. Så när du tittar på 
högtalare nästa gång, glöm inte att 
fråga den viktigaste frågan av alla: 

"Har den en Lufttransformator?" 

SOLnd as clear as light 
WALL&WALL Tel: 08-676704,08-7660866,08-7588006 

Informationstjänst 7 
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VhI-moaagare med 
tå komponenter använder 
AJ krets från Plessey 
o Hur man bygger en god mottagare rör vhf med ett 
fåtal komponenter visar denna applikations rapport från 
Plessey. 
O Mottagarens konstruktion grundar sig på en ny 
mångfunktioners krets, SL 6640, som innehåller 
mf-del och detektor för smalbandiga fm-signaler 
tillika ett lf-slutsteg som ger 200 m W uteffekt 
tillS ohms högtalare. 
O Mottagaren visas här med spoldata för 2 m amatör
band, men de byggare som är kunniga i radioteknik kan 
givetvis beräkna spolar och kristaller för andra 
frekvensområden inom vhf för att få in t ex 
marinradio, polis, taxi, transportdirigering mm. 
O Ioriginalutförande är den lättbyggd och torde 
även kunna byggas av dem som inte har någon större 
vana. 

Av James Bryant. Författaren är applications manager 
vid Plessey Company Ltd, Semiconductors div. 

•• Denna artikel beskriver en 
miniatyriserad högklassig VHF
mottagare för smalbandig fm, 
byggd runt den nya kretsen 
SL6640 från Plessey Semicon
ductors. Kretsen SL6640 är en 
komplett mf-del , detektor och 
aiJdio-förstärkare för smal ban
diga fm-mottagare och den krä
ver ett minimum av externa 
komponenter, drar bara 3,5 mA 
i viloläge men har en audioeffekt 
av 200 mW. 

Mottagaren är så enkel att den 
kan byggas även av ovana byg
gare, men den har ändå en 
känslighet av 0,4 /J. V vid 20 dB 
signal/brusförhållande. Krets
kortet mäter bara 46x 82 mm 
och har fem aktiva komponen
ter. Den kan användas på 2 m 
amatörband , det marina vhf
bandet och på låga och höga 
mobila radioband. Spolarna är 
här angivna för 2 m-bandet, men 
några få ändringar gör att man 
kan använda den i de mobila ra
diobanden eller på marinbanden 
på vhf. 

Så fungerar kretsarna 
Principschemat för mottaga

ren visas i fig I. Dess ingång 
består aven dubbelavstämd Ic
krets följd aven mostetrod 
("Dual gate") som fungerar som 
hf-steg. Efter ytterligare en 
dubbel ic når signalen blan
darsteget med ytterligare en 
mostetrod. Hf-steget har 18 dB 

förstärkning och blandarsteget 
12 dB. Lokaloscillatorn, som är 
övertonskopplad, är byggd 
kring en vhf-transistor av pnp
typ . 

Mellanfrekvensen på 10,7 
MHz filtreras i ett kristallfilter 
och matas sedan direkt till 
SL6640 som tjänar som mellan
frekvensförstärkare med för
och huvudförstärkning , begrän
sande rnf-steg, kvadraturde
tektor , brusspärr och ljudslut
steg. 

Mostetroder i hf- och blan
darsteg valdes för att man skall 
få både lågt brus och intermo
dulation. De är lätta att använda 
på vhf, de ger en brusfaktor 
kring 4-6 dB men de kan ändå 
behandla höga signalnivåer med 
låg intermodulationsdistorsion. 
Prototypen använder en tran
sistor 3N21O i plastkapsel, men 
3N21/, 3N201 eller 40673 i TO
n höljen passar kretskortet och 
fungerar lika bra. 

Hf-steget använder bara fem 
komponenter förutom konden
satorerna och spolarna i de av
stämda kretsarna: Mostetroden, 
två motstånd för att ge lämplig 
viloström och två av kopplings
kondensatorer. De avstämda 
kretsarna använder TO KO
spolar (Typ S 18, art nr 301SN-
0300, utom L t som är en del av 
art nr 301-SN-0302, och små 
kondensatorer. För 2m-bandet 
är C2= 12 pF, C3=6,8 pF, 
C7=8,2 pF och C8=6,8 pF. C4 
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och C9 är strökapacitanser och 
alltså inga riktiga komponenter. 
Spolarna ligger i aluminiumhöl
jen med måtten 12 ,7x25,4x 19 
mm (Fabr Neosid typ 73-010-9/). 

Pnp-transistor 
förenklar kopplingen 

Lokaloscillatorn är byggd 
med en 2N5771 vhf-pnp-tran
sistor. Bruket aven pnp-tran
sistor reducerar antalet kompo
nenter, eftersom kollektorspo
len ligger mot jord och därför 
fordras ej någon koppling till 
blandarsteget , vars andra styre 
får sin förspänning på detta sätt. 

Oscillatorkretsen är mycket 
tillförlitlig med bara nio kompo
nenter. Att man blir tvungen att 
använda litet dyrare övertons
kristaller tar man igen på att 
kretsarna blir enklare och man 
sparar effekt eftersom mångfal
darsteg inte behövs . På 2 m
bandet kan C 12 uteslutas eller 
väljas så liten som 1,8 pF, C 13 
används vanligen inte , C II är 
6,8 pF och L5 är en Toko S 18 
(Art nr 301-SN-0300). 

Användandet av 7:e och 9:e 
övertonens kristaller kan leda 
till problem med oscillatorns 
start men den valda kretsen är 
vanligen helt tillförlitlig under 
förutsättning att spänningsmat
ningen är stabil. 

Värdena för CI2 och CI3 kan 
behöva ändras för att passa 
varje speciell oscillatortransis
tor men värdena ger en god ut
gångspunkt. 

Oscillatorn kräver 
korta ledningar 

Om man vill förändra kopp
lingen så att mottagning på fler 
än en kanal är möjlig kan man 
inte dra ut ledare till en om
kopplare med kristaller. Lik
strömsomkoppling är dock möj
lig vilket även tillåter frekvens
sökning (scanning). En lämplig 
koppling visas ifig 2. Dioderna 
skall vara av lågkapacitiv typ , 
sådana som I N916 eller ännu 
bättre I N4313 . 

Blandaren använder en annan 
mostetrod där båda styrena lig
ger på jordpotential. Signalerna 
tillförs vardera styret. Det övre 
styret är direkt kopplat till 
oscillatorns avstämda kollek
torkrets. Blandaren tillförs 2 V 
rms hf-signal från oscillatorn. 

Bättre blandningsförstärkning 
och lägre krav på lokaloscilla
torsignalens amplitud kan fås 
om styre 2 ligger vid 2,5-4,5 V 
men detta skulle då uppnås på 
bekostnad av mottagarens stor
signalegenskaper. Mottagaren i 
det visade utförandet tål två sig
naler på 100 mV som ligger 50 
kHz resp 100 kHz från den öns
kade kanalen utan uppfattbar 
intermodulation. Högre im
världen kan uppnås om hf-ste-

gets förstärkning minskas, men 
då försämras samtidigt känslig
heten. 

Blandaren driver ett kristall
fiIter. Detta måste ha en lämplig 
bandbredd för den typ av sig
naler som skall mottas . I proto
typen används det engelska filt
ret Cathodeon B P4 130-30. 

Dessa filter passar kretskortet 
och de kräver 470 parallellt med 
25 pF som belastningar på in
och utgång. Detta passar väl för 
mostetrodens utgång och för in
gången hos SL6640. Andra filter 
sådana som KVG FIO,7/S96 är 
också tänkbara, men filter med 
avvikande belastningsimpedan
ser kan ge problem eftersom 
man inte gärna kan öka R3 och 
R8 till över 820 ohm utan att 
förändra funktionen hos både 
T3 och I C I, vilket skulle leda 
till reducerad förstärkning i 
mottagaren. 

Signalen från filtret påförs 
förförstärkaringången , ben 16 
på SL6640. Förförstärkardelen 
har 46 dB förstärkning och en 
utgångsimpedans av 330 ohm, 
vilket ger precis anpassning till 
det keramiska filtret mellan dess 
utgång, ben 18, och mellanfre
kvensförstärkarens huvudsteg, 
ben 14. Förstärkaren är för
spänd via R7 och R8 från dess 
egen utgång. R8 bestämmer in
gångsimpedansen och C 18 av
kopplar förspänningsledningen. 
På samma sätt ger R9 och C25 
förspänning till resp avkoppling 
för mellanfrekvensförstärkarens 
huvudsteg. 

Filtret begränsar 
bredbandigt brus 

Filtret mellan sektionerna i 
mf-förstärkaren har till uppgift 
att begränsa bredbandigt brus i 
mellanfrekvensdelen, som alltså 
inte begränsas av mottagarens 
kristallfilter. För detta mellan
fiiter har man valt ett keramiskt 
filter; Murata SFE 10,7 MA. 

Mellanfrekvensförstärkaren 
har ungefar 60 dB förstärkning 
vilket ger ungefar 10 /J. V käns
lighet på ingången hos SL6640. 
En så hög förstärkning nödvän
diggör avkoppling av förspän
ningsnäten och C 19 och C20 
åstadkommer denna funktion . 
Utgången från den huvudsakliga 
mellanfrekvensförstärkaren går 
direkt till kvadraturdetektorn 
och brusspärren. 

Brusspärren arbetar genom 
att mäta i vilken grad begräns
ning sker i mf-förstärkaren och 
den förinställda potentiometern 
P I bestämmer tröskelnivån. 
Kontrollen kan förläggas ex
ternt, men funktionen är så sta
bil att den kan förinställas. 

R II bestämmer hysteresen 
hos brusspärren (t ex hur myc
ket signalen måste sjunka efter 
det att spärren har öppnats av 

I 
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en signal innan den stänger av 
igen) . Med 390 k för R II och 8 
volts matningsspänning ligger 
hysteresen kring 7-9 dB . Den 
kan reduceras 4-6 dB genom att 
man ökar R II till 1,5 Mohm. 

Brusspärren kontrollerar ef
fekten till detektorn och ljudste
gen. Vid frånvaro av signal är de 
avstängda för att hålla den totala 
strömförbrukningen under 3,5 

mA men när brusspärren öppnar 
ökar strömförbrukningen till 8 
mA plus den ström som slutste
get för tillfallet drar. Det finns 
också en brusspärrsutgång pi} 
ben 3 som ligger på hög nivå när 
signalen saknas och låg när sig
nal finns till ingången. Denna 
logiska utgång kan användas för 
att driva en lysdiodindikator 
(via buffertkretsen i fig 3) eller 

• . . 

• 
. . 

• 
Fig 4 . BorrpLall för kretskortet , settfråll kOll/pollel/tsidal/. 

till att kontrollera en scanner i 
ett mångkanalsystem. C26 till 
ben 3 förhindrar fluktuationer 
av till- och frånläge hos brus
spärre n om signalen ändras 
snabbt. 

Yttre svängnings krets 
för fm-detektorn 

Detektorn är inbyggd i kret
sen med undantag aven spole : 

en Toko 85 4402 SEJ (som har 
inbyggd kondensator) mellan 
ben 4 och 5. Till ski llnad mot 
kretsar sådana som CA 3089, 
TBA 120 och CA 3189, som i 
första hand är avsedda att an
vändas för tv och fm-rundradio
bruk med hög deviation , är 
SL6640 huvudsakligen avsedd 
att användas i system med 

Forts på sid 42 
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SCJMP Forts/rån sid 34 

assembleringen, dvs översätt
ningen till Hex-format från det 
s k assemblerspråket; en mycket 
tidödande och tålamodprövande 
procedur 

Vi har alltså valt att sätta pe
kare 1 på 0300 för att med den 
komma åt dels displayens ad
ress , dels de översta 127 bytes 
RAM (0281-02FF). Översätt
ningstabelIens adress vet vi 
egentligen inte ännu , men vi kan 
tänka oss att programmet skall 
ligga i PROM (varvid vi får en 
Mysak som kan visa tid och ing
et annat. Vill vi ha andra funk
tioner, får vi byta PROM). 
Själva programmet tar inte stor 
plats, så vi kan tänka oss att läg
ga tabellen mellan 0180 och 
0189. Pekare 2 blir nog bra här. 
Översättning i tabell är enkelt 
med SC/MP. Allt man behöver 
göra är att sätta en pointer på 
botten av tabellen , lägga koden 
man ska översätta i extension
registret samt adressera med 80 
relativt den aktuella pointern , så 
Adress Instr. Anm. 

är saken klar! Instruktionen 
heter alltså i maskinkod "C2 
80" eller "Load, P2 80". 

Vi har en subrutin i program
met, "Display". Och så har vi 
en pointer kvar, P3. Återstår att 
para ihop dessa. Varför inte då 
höfta till med 0190 som adress 
till "Display" . 

Subrutinhopp med SC/MP är 
mycket enkelt. Sätt en pekare 
på rutinens adress, byt ut inne
hållet i programräknaren med 
innehållet i pointern och hoppet 
är klart. När man sedan är klar 
med sin subrutin och ska åter
komma till huvudprogrammet , 
är det bara att göra samma byte 
igen, eftersom i det här fallet P3 
hela tiden under subrutinens 
utförande har innehållet adres
sen till det ställe där jag ska fort
sätta i huvudprogrammet igen. 
Enkelt och smärtfritt! Utbytes
instruktioner heter XPPC , P3 
eller 3F. 

Låt oss då gå igenom pro
grammet: 

0000 FF 
000 I. C4 03 

Adress 0000 skall alltid vara tom 
Lägg 03 i ackumulatorn 

0003 35 Byt innehållet i ackumulatorn mot pekare I , 
höga delen 

0004 
0006 

0007 
0009 

OOOA 
OOOC 

OOOD 
OOOF 

0010 
0012 
0014 
0015 
0017 
0019 
OOIB 
00 ID 
OOIE 
0020 
0022 

C401 Lägg 01 i ackumulatorn 
36 Byt innehållet i ackumulatorn mot pekare 2, 

höga delen 
C4 80 Lägg 80 i ackumulatorn 
32 Byt innehållet i ackumulatorn mot pekare 2, 

låga delen 
C401 Lägg 01 i ackumulatorn 
37 Byt innehållet i ackumulatorn mot pekare 3, 

höga delen 
C4 90 Lägg 90 i ackumulatorn 
33 Byt innehållet i ackumulatorn mot pekare 3, 

låga delen. Nu har vi satt PI på 0300, P2 på 0180 
och P3 på 0190. Init är slutfört. Nu behöver 
vi inte röra någon pekare mer. 

C432 50 Hz ska in i 02FF. 50\0 motsvarar 3216' 
C9 FF PI = 0300. 0300-1 = 02FF. 
06 Statusordet till ackumulatorn 
D4 10 Maska fram Sense A (= bit 4) 
98 FB Om Sense A 4 O, hoppa 5 bytes bakåt. 
B9 FF Minska 02FF med 1 
98 07 Om resultatet = O, hoppa 7 bytes framåt 
06 Statusordet till ackumulatorn 
D4 10 Maska fram Sense A 
9C FB Om Sense A = I, hoppa fem steg bakåt 
90 FO Hoppa ovillkorligt 16 bytes bakåt 

Nu har vi tagit oss igenom 
flödesdiagrammet i fig l. In
struktionen i adress OOIB-OOIC 
ger som resultat att processorn 
böljar arbeta med tidräkningen, 
eftersom vi i den punkten har 

konstaterat att vi räknat in 50 
pulser i Sense A, vilket alltså 
var kriteriet för att uppräkning
en av tiden skulle börja. 

Programmets tidberäknings
sekvens torde kunna se ut så 
här: 

0024 
0026 
0027 
0028 
002A 

002C 

CIFE 
02 
ECOI 
C9Fe 
E460 

9C IC 

Hämta sekunderna 
Nollställ minnessiffran 
Addera decimalt 1 
Lägg tillbaka resultatet i minnet 
Är resultatet = 60? (Egentligen XOR 60. 
Se nedan) 
Om resultatet av jämförelsen = O, ska vi 
fortsätta i programmet med nästa steg, 
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i annat fall hoppa till utmatningsdelen 
av programmet 

002E C9 FE I denna punkt är resultatet = O. Eftersom 
sekunderna skulle nollställas, räcker 
det med att vi utför en "Store" till sekunderna. 

0030 C I FD Hämta minuterna 
0032 02 Nollställa minnessiffran (carryn) 
0033 EC 01 Addera decimalt 1 
0035 C9 FD Lägg tillbaka resultatet 
0037 E4 60 Jämför med 60 
0039 9C OF Om inte 60, hopp till utmatningsrutin 
003 B C9 FD 60 minuter. Nollställ minuterna 
003D CI FC Hämta timmarna 
oo3F 02 Nollställ carryn 
0040 EC 01 Addera decimalt I 
0042 C9 FC Lägg tillbaka 
0043 E4 24 Jämför med 24 
0045 9C 02 Om inte 24, hopp till utmatningsrutin 
0047 C9 FC Nollställ timmarna 
0049 Här börjar utmatningsdelen av programmet. 

Instruktionen E4 avser en lo
gisk operation, nämligen Exclu
sive OR. Den innebär att om 
ackumulatorns innehåll är iden
tiskt med instruktionens andra 
byte blir resultatet lika med O. 
Metoden innebär också, att om 
resultatet av den föregående ad
ditionen hade blivit större än det 
tal man jämför med (60 eller 24) , 
hade vi också fått ett hopp till 
utmatningsrutinen. Det blir allt
så ingen säkerhet mot exempel
vis timangivelsen 28. 

En mera korrekt metod hade 
varit att i stället subtrahera 60 
respektive 24 från resultatet och 

hoppat om resultatet blivit ne
gativt, men det hade tagit större 
minne i anspråk eftersom det 
hade gått åt fler instruktioner. I 
Store-instruktionen på adres
serna oo2E, 003B och 0047 vet 
vi att ackumulatorn redan är 
noll . Hoppinstruktionen på fö
regående rad hade sett till att vi 
aldrig hade hamnat här annars. 
Detta gör att vi aldrig behöver 
ladda ackumulatorn med noll 
först , och vi kan alltså spara to
talt sex bytes. Det är dock inte 
alltid man kan gå denna genväg! 

Programmets utmatningsrutin 
skulle kunna se ut så här: 

0049 
004 B 
OO4D 
OO4F 
0050 
0052 

CIFC 
IC IC 
IC IC 
01 
C280 
3F 

Hämta timmarna 
Skifta två steg höger 
Skifta två steg till 

0053 
0055 
0057 
0058 
005A 
005 B 
005D 
005F 
0051 
0062 
0064 
0065 
0067 
0069 
006A 
006C 
006D 
006F 
0071 
0073 
0074 
0076 
0077 
0079 
007 B 
007C 
007E 

Lägg talet i extensionregistret 
Slå upp i tabellen med P2 
Gå till "Display" genom att byta ut inne
hållet i programräknaren mot innehållet i P3 , 
som vi från början hade ställt på 
adressen till "Display" . 

C 1 FC Hämta timmarna. 
D4 OF Maska fram de fyra minst signifikanta bitarna 
01 Lägg i extensionregistret 
C280 Slå upp 
3F "Display" 
CI FD Gör samma sak igen med minuterna 
IC IC 
IC IC 
01 
C280 
3F 
CIFD 
D40F 
01 
C280 
3F 
C 1 FE Gör samma sak med sekunderna 
ICIC 
IC IC 
01 
C280 
3F 
CIFE 
D40F 
01 
C280 
3F Forts på sid 41 
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Denna formel programmerar du 
snabbt. Därefter kan du använda 
den hur många gånger du vill. 

Som extra tillbehör finns 9 olika 
moduler. Din Tf 58/59 kan bli en 
specialräknare inom resp. område. 

TI5S ca 795:-
TI 59 ca 1950:
PC 1000 ca 1750: -

Vi kan "skräddarsy" 
en modul för ditt 
företag eller din 
branschorganisa
tion . Även tangent
bordet kan 
anpassas efter dina 
önskemål. 

Eller använd 
i stället det 
färdiga pro
grammet i 
standard
modulen. 

Matematik, 
statistik, 
ekonomi, 
teknik mm. 

Standardmodulen inne
håller 25 program för 
många olika områden. 

PC 100C gör Tf 58/59 till skrivande 
bordsräknare. Den skriver alfa
numeriskt, listar program, plottar 
kurvor och histogram mm. 

Problemlösare från 
Texas Instruments 

Programmerbara TI 58 och TI 59 med programrnoduler hjälper dig att behandla 
mer data och kalkylera med större insikt. Du kan välja mellan fler alternativ och 
grunda dina beslut på siffror och fakta? Och du kan spara mycket tid! Med TI 58 
och TI 59 får du mer för pengarna hur du än räknar! . 

Extramoduler som finns tillgängliga idag: Statistik, flygnavigering, marin
navigering, spel, fastighetsinvestering, värdepapperinvestering, finans och lant
mäteri (amerikansk). 

Extramoduler kommer att finnas tillgängliga i april: Lantmäteri (europeisk) 
och byggnadsteknik. Ännu fler extramoduler kommer under 1979! 

Nu finns också böcker med 6-11 listade program vardera för följande ämnes
områden: Astrologi, oljat gas-energiberäkningar, värdepapperinvestering, elek
tronik, infrastrålning, Statistik/test/stickprov, datorkonverteringar, byggnads
teknik samt utnyttjande av skrivaren. 

Dessutom finns en ideell användarförening som främst arbetar med TI-58/59. 
Föreningen ger ut tidningen "Programbiten" (6 nummer per år) som förutom in
tressanta artiklar och listade program även innehåller ett bibliotek med program 
från medlemmar i hela Skandinavien. 

~ TEXAS INSTRUMENTS 
Fack 100 54 Stockholm Tel. 08-23 54 80 

.-----------------------------------------------, 
I För dig som vill veta mer! Företag I 
I I 
I Skicka utförlig information om: Namn I 

I O TI 58/59 Utd. adress I 
I O "Skräddarsydda" I 
I räknare Postnr/Or1: I 

RT 5-79 

I O Extramodulerna OBSI Skicka kupongen till: I 
I och programböckerna Direct Marketing Kupongservice AB, I 
I O Programföreningen Box 63, 17222 Sundbyberg. I L _______________________________________________ ~ 
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PULSE COUNI 

Pulse-count FM-demodulation 
Tidigare använda demoduleringssystem har alla haft större eller 
mindre olinjäriteter (distorsion) . Genom Kenwoods tillämpning 
av Pulse-count FM-demodulering (PCD) - en metod som tidigare 
endast använts i ren laboratorieutrustning - kan FM-demodule
ringen göras fullständigt linjär (distorsionsfri) inom hela arbets
området . 

Principen är enkel : MF -signalens frekvensmodulerade informa
tion omvandlas i en s k limiter till fyrkantvågor med likformig 
amplitud. Varje individuell period i MF-signalen blir således en 
fyrkantpuls med pulsbredden direkt proportionell mot MF-
signalens period tid. • 

Det erhållna tåget av fyrkantvågor omvandlas därefter i en 
s k differentiator och multivibrator. Slutligen når signalerna en 
integrator där pulståget integreras. Utsignalen blir direkt propor
tionell mot antalet pulser och är således den helt linjärt demo
dulerade MF-signalen. Systemets linearitet är fullständig ända 

1 MF-signal 
(frekvens
modulerad) 

2 Fyrkantvåg 

3 Triggerpuls 

4 Pulstdg 

upp till den modulationsgrad där pulståget helt saknar pulsluc
kor. I praktiken innebär det att PCD-systemet är linjärt inom hela 
sitt tillåtna modulationsområde ±l ,96 MHz . Detta är fullt till
räckligt med hänsyn till hur dagens sändare normalt moduleras . 
Förutom stort linjärt demodulationsområde har PCD en annan 
viktig fördel. Utsignalen från systemets multivibrator kan en
dast anta två nivåer - full utspänning eller ingen utspänning alls. 
Inte i något av fallen kan störande brus uppkomma. I själva 
verket är PCD störningskänsligt endast under den korta trigg
perioden och i praktiken medför det att bruset idemodulatorn 
är avsevärt lägre jämfört med vanliga FM-demodulatorer. En 
ytterligare fördel med Kenwoods PCD-system är att inga kretsar 
behöver trimmas in - funktionen förblir densamma oberoende 
av effekten från temperatur- och fuktighetsvariationer och 
från komponentåldring. 

_5~;:_~dulerad _1/tltt __ 1 ___ ~_~D_11IUlJUL 
&KENWOOD 
'" TRIO-KENWOOD SVENSKA AB 

Box 68, 183 21 Täby 
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Nu har vi i tur och ordning på 
displayen presenterat timmar, 
minuter och sekunder. Vad som 
nu återstår är att vänta på att 
signalen på Sense A skall bli noll 
och sedan hoppa tillbaka till 
början av programmet, den del 
som i diagrammet är märkt 
"Fortsätt" . 

Alltså: 
007F 06 
0080 D410 

0082 9C FB 
0084 9088 

Nu kan man tycka att vårt pro
gram äntligen är klart, men ännu 
återstår två saker: Vi måste 
programmera "Display" och vi 
måste göra upp tabellen. Efter
som vi är i programmeringsta
gen, kan vi börja med "Dis
play". Vi kom i början överens 
om att den skulle ligga på adress 
0190: 

0190 3F Detta är återhoppsinstruktionen. 
Programmet börjar med nästa. 

0191 01 Lägg data i extensionregistret. 
Data är här sjusegmentkoden för en siffra. 

0193 C408 Lägg 08 i ackumulatorn 
0195 C9FB Nu har vi satt upp varvräkning i 

02FB (se flödesdiagrammet). 
0197 40 Hämta tillbaka data till ackumulatorn 
0198 C900 Gör en Store på 0300 (displayens adress) 
019A IC Skifta höger ett steg 
019B 01 Data tillbaka till extensionregistret 
019C B9FB Minska 02FB med ett 
019E 9CF7 Om resultatet av minskningen är mer 

än noll, är vi inte klara 
OIAO 90EF Hela byten utmatad till displayen. 

Hoppa till återhoppsinstruktionen. 

Nu är programmeringen av
slutad, och det som återstår är 
att göra upp tabellen. Åter 
måste vi titta på hårdvaran. 
Displayen var alltså uppbyggd 
av ett skiftregister om åtta bitar 
för varje siffra, där siffrornas 
segment är kopplade till var sin 
utgång, utgång A till segment A, 
utgång B till segment B osv. 
Den första bit som skiftas ut 
från ackumulatorn kommer allt
så att hamna i utgång H, som 

inte är kopplad någonstans. 
Följaktligen spelar det ingen roll 
vilket status bit noll har. Vi kan 
välja en etta. Bit nr 6 (den sjun
de i ordningen) kommer att 
hamna på segment B i dis
playen, bit 5 på segment C o s v. 
Slutligen vet vi att displayen har 
gemensam anod, varav följer att 
en nolla i skiftregistret ger ett 
lysande segment. Med ledning 
därav kan vi göra upp följande 
tabell: 

Segment A B C D E F G 
Bit nr 7 6 5 4 3 2 1 O 

O O O O O O I 03 O 
1 O O I I I 1 9F I 
O O 1 O O 1 O 25 2 
O O O O 1 1 O 00 3 
I O O 1 l O O 994 
O 1 O O l O O 49 5 
O 1 O O O O O 41 6 
O O O 1 1 l l IF 7 
O O O O O O O 01 8 
O O O O 1 O O 099 

I sitt PROM skulle alltså tabellen se ut så här: 

0180 03 
0181 9F 
0182 25 
0183 00 
0184 99 
0185 49 
0186 41 
0187 IF 
0188 01 
0189 09 

Äntligen! Men vänta nu . Vi 
har ju inte talat om att ställa 

klockan! Nej, det är riktigt. Det 
finns många olika sätt, mer eller 

mindre sofistikerade, att ställa 
det här digitaluret. Man kan öka 
frekvensen på Sense A och på 
det sättet snabbt bläddra igenom 
tiderna tills man träffar rätt. Ett 
annat sätt är att koppla ett antal 
tryckknappar till Mysaks data
ingångar och skriva ett program 
som att den tolkar tryck på 
dessa som ställning av timmar 
och minuter. Man kan också 
koppla ett tangentbord till in
gångarna och skriva ett annat 
program som tolkar och lägger 
in informationen från detta, 
osv. 

Det är hela tiden fantasin som 
sätter gränsen för vilka möjlig
heter man tar ut ur sin dator 
och, som sagt, det skulle föra 
för långt att gå in även på ställ
ningsproceduren. Meningen är 
att vi bara ska ge en anvisning 
om hur man kan programmera 
sin SC/MP. 

Sammanfattning 
av programmeringen 

Börja med att definiera pro
blemet i stort. Gå sedan in allt
mer på detaljer, gärna punkt för 
punkt som vi har gjort här. Gör 
upp algoritmer och flödesdia
gram innan du börjar program
mera, studera dessa noggrant 
och korrigera. Först därefter 
börjar själva programmeringen. 
Se till att du har mycket papper, 
använd blyerts, och kom ihåg, 
att radergummit är ditt mest an
vändbara hjälpmedel. Det tar 
längre tid än du tror, så försök 
inte jäkta; det förlorar du myc
ket på. 

En tillsats för 
enkelstegning 

När man har skrivit ett pro
gram, lagt in det i maskinens 
RAM och just står i begrepp att 
testa det, slår hjärtat alltid ett 
par extra slag. Ska det fungera. 
Om inte, varför inte? Hur ska 
jag få reda på vilka delar av pro
grammet som fungerar? Hur kan 
jag följa processorns arbete? Ja, 
det enklaste sättet är att använ
da en s k "single stepper" . SC/ 
MP har ju den egenskapen, att 
om man jordar NHOLD på pro
cessorn, stannar den mitt i ar
betet med adresser, kontrolled
ningens signaler och även data
bussens data kvar, d v s den går 
inte i s k "third state". Den 
egenskapen kan man utnyttja. 

Då man på det viset stannar 
processorn och mäter på pro
cessorns alla signaler kan man 
konstatera om den arbetar på 
rätt sätt, vilken adress som den 
försöker läsa, vad som står på 

den adressen, o s v. Genom att 
sedan under kort tid åter höja 
NHOLD till ett kan man få den 
att fortsätta sitt arbete till nästa 
instruktion eller läs- eller skriv
cykel o s v och på så sätt följa 
arbetet steg för steg och därige
nom snabbt och enkelt få reda 
på var programmet spårar ur. l 
vanlig ordning finns det olika 
vägar att gå. U nder utveckling 
hos Mp.CD finns en single step
per till SC/MP-baserade dato
rer, alltså inte bara Mysak. Den 
har följande faciliteter : 

På kretskortet finns en dis
play om sex siffror, fyra för ad
ressen och två för data. Dessa 
är via avkodare kopplade till 
processorn med en klämma, och 
de läser alltså kontinuerligt sta
tus på processorns in- och ut
gångar. Adressens alla sexton 
bitar finns med, möjliggjort över 
en intern adresslatch. Dessa 
sexton bitar är även kopplade 
till en sextonbits binär kompa
rator (4 st 74LS85), till vars in
gångar sexton stycken om
kopplare är kopplade. På dessa 
ställer man in den adress vid 
vilken processorn skall stoppas. 
På komparatorn finns tre ut
gångar, A= B, A större än B, A 
mindre än B. Dessa utgångar är 
i sin tur kopplade till en om
kopplare med vilken man väljer 
det villkor som skall gälla för att 
processorn ska stoppa. 

Antag, att vi är intresserade 
av vilka data processorn lagrar i 
adress 02F9. Adressen ställs då 
in på detta värde och kriteriet 
A= B ställs in på omkopplaren. 
Varje gång processorn adresse
rar 02F9 stoppas då processorn 
och kan åter startas för hand 
med en tryckknapp. Då proces
sorn stannat, kan man på dis
playen läsa adressen (02F9) och 
de data som finns på databus
sen. Eller: Om man vill kon
trollera en subrutin vars första 
instruktion ligger på 0190 
("Display" i programmerings
exemplet). Adressen 0190 ställs 
då in och kriteriet A större än B 
väljs: 

Så fort processorn adresserar 
0191 och däröver, stannar pro
cessorn och adress och data kan 
avläsas på displayen. För varje 
gång man trycker på step-knap
pen stegas processorn fram ett 
steg i sitt arbete , och man kan 
hela tiden följa med. Då rutinen 
är färdig och processorn går till
baka till huvudprogrammet, 
som ligger på adresser under 
den inställda, får den arbeta 
ifred igen, tills nästa gång en ad
ress över 0190 söks, o s v. 

Hej och lycka till! 

• 
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smalbandig fm och arbetar bra 
därvid även vid 10,7 MHz mel
lanfrekvens . Detta beror på att 
Q-värdet i spolen inte belastas 
av resistansen i den integrerade 
kretsen. Det är lätt att uppnå 50 
dB signal/brusförhållande redan 
vid så låga sving som 2 kHz vid 
10,7 MHz mf hos SL 6640 me
dan CA 3089 för motsvarande 
funktion kräver 455 kHz mf eller 
ett kristallstyrt kvadraturele
ment , vilket är dyrbart. 

Den detekterade audiosigna
len går till en likströmskontrol
lerad volymkontroll och sedan 
till audioslutsteget. Om någon 
kvarvarande hf-signal finns kvar 
filtreras den av C28 och C29 för 
signalen vidare till nästa steg. P2 
som är en potentiometer med 
värdet 1 Mohm kontrollerar för
stärkningen, vilken är högst när 
resistansen är högst. P2 sitter 
inte på kortet , eftersom den 
måste vara åtkomlig från pane
len. 

Slutsteget får sin viloström 
inställd via R 16 och R 13 och har 
en (negativ) återkoppling via 
R14 , RIS och C30. Slutsiegets 
totalförstärkning kan varieras 
med -olika värden av R14, men 
det bör inte ha lägre resistans än 
1,2 k då man annars får avse
värd distorsion. 

Utgången är kopplad till en 
högtalare på 8 ohm eller högre 
impedans via en 100 ILF kon
densator. Utgångssteget kan ge 
200 mW med 8 V matningsspän
ning, men det arbetar bättre vid 
125 mW. Utgången är avkopp
lad med 0,22 ILF mot jord för 
förhindran av högfrekvent In

stabilitet. 

Spänningen stabiliseras 
på kortet för 8 V 

Kopplingen kräver 11-15 V 
matningsspänning och via stabi
li satorkretsen fC2 (ILA 78L18C) 
får kristalloscillatorn och kret
sen SL 6640 en stabil spänning 
på 8 V. Matningsspänningen är 
avkopplad i flera punkter med 
O, I ILF keramiska kondensato
rer, och om matningskällans 
impedans är i storleksordningen 
några ohm skall den avkopplas 
med avseende på lågfrekvens 
med några hundra mikrofarad. 

Radion är byggd på dubbelsi
digt laminat och använder stan
dardkomponenter (Alla finns 
inte i Sverige: Se stycklistan i). 
Motstånden skall tåla 1/8 W och 
alla kondensatorer, utom de 
små keramiska kondensatorerna 
på O, I ILF från ITW, är av typ 
monolitiska keramiska konden
satorer (eller andra keramiska 
skivkondensatorer av minia
tyrtyp). 

Kretskortet använder en tek
nik som ger minsta möjliga in
duktanser. Tekniken är effektiv 
på vhf och den är enkel. Kom-

ponenterna måste lödas direkt 
på kortet för att minimera 
ledarinduktanserna. Om krets
kort utan genompläterade hål 
används skall jordledningarna 
lödas på kortets båda sidor. 

Intrimning 
av bygget 

Om en signalgenerator , hf
voltmeter och oscilloskop finns 
till hands är intrimningen av 
denna mottagare enkel: Kris
talloscillatorns spole (L5) juste
ras för maximal utnivå samtidigt 
som den skall starta säkert (För 
att undvika belastning av oscil
latorn skall proben anslutas till 
kollektorn på T3) och spolarna 
L1 , L2, L3 och L4 justeras för 
maximal förstärkning av signal 
från antenningången (med av
känning i T3:s kollektor) . 

Kvadraturdetektorns spole 
justeras med en 10,7 MHz fm
signal , matad till kristallfiltrets 
ingång. Med full audioförstärk
ning och brusspärren justerad 
till minläge skall kvadraturde
tektorns spole stämmas av för 
minimum distorsion hos utsig
nalen. Om klippning inträder, 
kan man sänka audioförstärk-

. ningen något. 

Justering möjlig 
utan instrument 

Justering utan hjälp av in
strument är inte en lika exakt 
metod men dock ganska enkel. 
Mottagaren skall ha tillgång till 
en stark signal från antennen på 
den aktuella frekvensen. Därvid 
justeras lokal oscillatorns spole 
L5 tills en signal hörs med 
största möjliga styrka och lägsta 
distorsion. Spolen skall sedan 
justeras fram och åter för att 
man skall kunna pröva fram ett 
säkert läge där oscillatorn star
tar. 

K vadraturdetektorns spole 
L6 justeras sedan för minimum 
distorsion med brusspärrens 
potentiometer ställd i mini
mumläge. 

Till sist skall test signalens 
styrka reduceras (T ex genom 
att succesivt koppla till mindre 
antenner) och L I, L2, L3 och 
L4 avstäms för bästa möjliga 
signal/brusförhållande. 

Slutligen sätts brusspärren så, 
att den träder i funktion när sig
nal/brusförhållandet blir oac
ceptabelt lågt. Om vi utgår från 
en kalibrerad signalgenerator 
skall gränsen för brusspärrens 
insats ligga mellan 0,15 och 0,5 
IL V, men det är bättre att sätta 
nivån med avseende på ett spe
cifikt signal/brusförhållande än 
en absolut ingångsspänning, ef
tersom skiljaktigheter enheterna 
emellan betyder mer. 

f nget hölje har konstruerats 
till mottagaren eftersom denna 
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är så liten att den går in i alla 
möjliga slags höljen (med ett 
omkopplarsystem för att välja 
bort rundradioprogram då vhf-

signaler kommer in om den är 
monterad i en vanlig rundra
diomottagare) eller den kan pla
ceras i en transceiver. • 

Komponentförteckning: 

R1 47 k 
R2 27 k 
R3 470 
R4 1,8 k 
R5 4,7 k 
R6 12 k 
R7 15 k 
R8 470 
R9 330 
R10 47 k 
R11 1 M 
R12 47 k 
R13 270 k 
R14 12 k 
R15 120 k 
R16 270 k 
Alla motstånd 1/8 W 
L 1 TOKa S18 

L2-L5 

L6 
F1 

X1 
F2 

T1, T3 

T2 

P1 
P2 

IC1 

IC2 
C1 
C2, C3, C4, C7, C8, 
C9, C11, C12, C13 
C5 
C6 
C10 
C14 
C15 
C16 
C17 
C18 
C19 
C20 
C21 
C22 
C23 
C24 
C25 
C26 
C27 
C28 
C29 
C30 
C31 

Art nr 301-SN-0302 
TOKa S18 
Art nr 301-SN-0300 
TOKa 854402 SEJ 
Kristallfilter 
B P4130-30 (se texten) 
Övertonskristall 
Keramiskt filter 
SFE 10,7 mA 
3N210, 3N201, 3N211, 
40673 eller likn mostet 
2N5771 eller likn vhf 
småsignal pnp-transistor 
1 M trimpotentiometer 
Yttre 1 M potentiometer 
(volymkontroll) 
Plessey Semiconductors 
SL6640 
ILA78L08C 
1 n Weecon 
Se texten 
Se texten 
10 N Weecon 
10 n Weecon 
10 n Weecon 
22 p (men se texten) 
1 n Weecon 
1 n Weecon . 
22 P (men se texten) 
10 n Weecon 
10 n Weecon 
10 n Weecon 
0.1 Keramisk 
100 ILF 10 v dropptantal 
0.22 ILF 
100 ILF 6 V dropptantal 
10 n Weecon 
0.47 ILF 
Del i spolen 
3,3 n Weecon 
0.1 Keramisk 
1 ILF dropptantal 
0.1 Keramisk 
0.1 Keramisk 

S L6640 säljs av Svenska Plessey AB, tel 08/235540 och 
Bantronic, tel 08/7442755. BIDAB, tel 0176/18425 , kommer 
att sälja samtliga ingående komponenter inkl kretskort. 



I Japan I<öps 
den här 

sl<ivspelaren 
i tre delar! 

I Japan kan den här skivspelaren endast köpas i tre 
olika enheter, dvs hölje, tonarm och drivenheten 
för skivtallriken för sig. Så säljer man nämligen 

I Sverige kan Du köpa den komplett och Du blir 
förvånad över priset, ca 2.145 kr, exkl. pick-up, när 
Du läst igenom alla data nedan ... 

kvalificerade skivspelare i Japan! 

HT-840 
Quartz-direktdriven skivspelare 

I den robust byggda drivenheten för skivtallriken används Hitachi's Unitorque
motor, som ger ett 'absolut jämnt vridmoment. Kvartskristallstyrt servosystem 
kompletterar motorn och resultatet visar sig i form av exceptionellt lågt svaj och 
rumblenivå . 
Tonarmen är höj - och sänkbar för att en perfekt anpassning till olika pickuper skall 
kunna ske. Den är dessutom försedd med en dynamisk dämpning med en 
gummiupphängd vikt i tonarmens bakre del och en specialkonstruerad fastlåsning 
av pickupskalet. 
Höljets överdel är gjutet i ett material BMC, som dämpar vibrationer. Även 
höljets fötter har konstruerats för att minska risken för akustisk återkoppling . 

TEKNISKA DATA (HT-840) 
Svaj, vägt värde 
Rumble DIN B 
Finjustering av varvtal 

Tonarm 
Effektiv massa 
Resonansfrekvens 
Ledningskapacitans 
Tonarmsfriktion vertikalt 

horisontalt 
Rek. pickup -vikt 
Effektiv längd 

0,03% 
77 dB 
± 2,5% 

26'g 
5.6Hz 
75pF 
0.3mN 
O.4mN 
.0- 18 gr 
240 mm 

• t!t!L~!2~A! 
Box 7138 ·17207 Sundbyberg, Te1.08-985280 
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• 
Tonarmfästet glider på två stäng-
er över skivytan. Om mekaniken 
som vi här visar med avtagen 
skyddskåpa har vi hört två dia
metralt motsatta åsikter: Varför 
har de inte gjort kåpan genom
skinlig, så att man ser hur sinn
rikt anordnad drivningen är? 
Och: Sedan jag tog av kåpan och 
såg snöret som driver tonarmen 
har jag svårt att förlika mig med 
B 790f Oss ger det hela ett veder
häftigt intryck. " Snöret" som 
driver armen sitter längst bort, 
och drivmotorn till armen står 
längst till höger. 

tolkar nämligen servot pick 
upens rörelse som att den kom
mit in i det sista spåret på skivan 
och att den alltså skall höjas och 
föras tillbaka till utgångspunk
ten . 

Pickup-byte 
svårgenomfört 

En anmärkning som många 
riktar mot B 790 är att det är 
svårt intill omöjligt att byta 
pick up på den utan speciella in
ställningsmöjligheter liksom en
dast somliga pick uper överhu
vud kan rekommenderas till 
den . För en ordinär musikkon
sument spelar detta kanske inte 
så stor roll , om man från början 
kan få en god nålmikrofon till 
verket. Om man däremot tillhör 
dem som vill byta pick up för 
snart sagt varje musikstycke blir 
det hela naturligtvi s besväran
de . 

Den största anledningen till 
att man använder tangentialton
arm är att man vill hålla felet i 
spårningsvinkeln så litet som 
möjligt. Man kommer ned till ett 
fel på 0,50 i den speciella lösning 
som tillämpas här. En konven
tionell arm har ett fel som blir 
åtskilliga grader, beroende på 

att armen rör sig i cirkelbåge i 
stället för linjärt. Om man verk
ligen skall utnyttja prec isionen i 
tangentialarmen till fullo , måste 
också pick upen monteras med 
samma precision. På grund av 
armens längd och vikt blir också 
utbalanseringen svår. Om man 
monterar pick upen några gra
der snett i en vanlig arm sr.elar 
det kanske inte så stor roi , ef
tersom man i all a fall får ett stort 
fel, men bara ett par graders fel i 
tangentialtonarmen spolierar 
hela iden med den . - Om man 
vill utnyttja den noggrannare 
spårningsvinkeln till att få lägre 
dIstorsion, mindre kanaIöver
hörning och balans problem 
måste nålmikrofonen monteras 
mycket noggrant. 

N u ~år det hur som helst att 
byta pIck up själv , men det krä
ver för gott resultat att man vet 
vad man gör och att man har 
möjlighet att kontrollera sitt ar
bete. Fixturen som håller glid
skenor och tonarm kan svängas 
ut utanför verkplattan, och man 
kan då komma åt underifrån. 

Den nålmikrofon vårt provex 
är utrustat med är Ortofon VMS 
20EO Mk II, och den fungerar 
bra till sammans med arm och 
övrig mekanik . Pick upen ger 
ganska hög utspänning, vilket 
gör den gynnsam från brussyn
punkt. Frekvensgången är rak, 
och ljudet är också klart god
känt utan färgningar. En fas t 
och stabil ljudbild i alla lägen 
kan kanske hänföras till frånva
ron av vinkelfel. 

Övertonsspektrum visar en 
jämnt fallande kurva . Under
sökningar har visat, att formen 
på övertonspektrum betyde r 
mer än summan av deltonerna, 
d v s di storsionen, för klangkva
liteten. En övertonsbild som har 
ett " naturligt" fall är alltså att 
föredra framför en övertonsbild 
med lägre nivå men med högre 
halt högre ordningens del toner 
eller alltför snabbt fall av de 
högre deltonerna. 

44 RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1979 

• 
Tonarmen och pick upen i när-
bild. Tonarmen är det svarta 
stycket ovanför pick upen. Läng
den är 40 mm från nål till lag
ring. Upphängningen sker i en 
enda punkt med ett enda nålia
ger. Armen hålls dessutom på 
plats aven magnetisk koppling, 
vilket allt gör att man har en 
mycket låg friktion. 

Här gäller som annars : Om 
man inte helt kan eliminera di s
torsion (och det kan man ju ald
rig), så skall man i stället lie ra 
sig med den , så att den inte av
viker till arten från det ljud man 
vill återge. 

Man bör kanske notera att 
övertonsbilden vi visar är tagen 
efter RlAA -korrektion , och att 
de högre del tonerna alltså är 
dämpade relativt de lägre. Den 
sammanlagda distorsionen från 
pick upen går alltså egentligen 
Inte att få fram ur bilden. I stäl
let vågar man väl påstå att 
spektrum visar signalen som 
den låter för våra öron i högtala
ren. 

Vad vi kan förstå borde Re
vox B 790 vara en skivspelare 
som lämpar sig för en mycket 
stor publik. Många skulle ha 
glädje av dess kombination av 
utsökt ljudkvalitet och oöver
träffad enkelhet i skötseln . Ty
värr är det nog inte fullt lika 
många som anser sig ha råd med 
den här kostsamma konstruk
tionen. 

Den grupp av ski vlyssnare 
som finner behag i att prova 
olika pick uper, tonarmar, däm
ning, utriggare , oljebad, kom
pensatorer och dylika ting har 
nog också litet att hämta från 
Revox. Man har här verkligen 
satsat på en bruksapparat, som 
utan kompromisser förenar ljud 
och driftsäkerhet. Och det är 
minsann vackert så ! BH 
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Frekvensgi'lng vid avspeln ing av 
tests kiva Bröel & Kjaer OR 2009. 
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Tonarmsresonanser med ovanstå
ende pick up i f rekvensområdet 5-20 
Hz. Testskiva BrOe l & Kjaer OR 2010. 
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Distorsion 
Overtonsbildf)ing vid avspelning av 
1000 Hz graverat t ill 10 cm/s rms. 
Testskiva BrOel & Kjaer OR 2010. 
Avspelning genom RIAA-korrektion. 

Svajning 
Svajningsvärde mätt enligt 
DIN 45 507 vid avspelning av 
testskiva enligt DIN 45545. 
Lin järt värde 0.1 % 
Vägt värde 0.2 % 

Muller 
Mullervärde, mätt vid avspel
ning av testskiva BrOel & 
Kjaer OR 2010. 
Nivå under 10 cm/s rms 
enligt DIN 45 539. 
Linjärt värde (A) 50 dB 
Vägt värde (B) 64 dB 



Vi visar här ett avsnitt av st yr
elektroniken hos B 790. De fö
reslagna ändringarna har ritats 
färgade . De fyra ledningarna 
som går ut till höger är avsedda 
för fjärrkontroll. Och-kretsen 
som sammanbinder sänk
ningstangenten och returtan
genten är tillför autoretur från 
godtycklig punkt på skivan . 
Man aktiverar den genom sam
tidig nedtryckning av de båda 
tangenterna . 
Det extra reläet nere till hö
ger är tillför start av bandspe
laren när skivan börjar spelas . 

Bra blir bättre • • • 

•• Revox-skivspelaren är allt
så mycket lätt att sköta . Ingen
ting är emellertid så bra , att det 
inte kan göras bättre! Från Re
voxägaren Jörgen Städje har vi 
fått förslag på hur man skall 
kunna utnyttja automatiken och 
styrningarna ännu fördelaktiga
re. 

I och med att alla väsentliga 
funktioner styrs elektriskt, bor
de det vara enkelt att göra dem 
fjärrkontrollerbara. N ågot uttag 
för fjärrkontroll består emeller
tid inte Revox med, men ett så
dant kan lätt kopplas till. Vi 
återger en del av schemat för 
styranordningarna, och man 
behöver bara dra ut fyra led
ningar för att få funktionerna 
fjärrstyrda . 

En annan funktion man kan 
sakna hos B 790 är tonarm retur 
från ett godtyckligt ställe på ski
van . I spelarens originalversion 
går tonarmen tillbaka efter av
slutad spelning. Om man trött
nar mitt i skivan får man föra 
tillbaka tonarmen genom att 
hålla back-tangenten intryckt 
till s armen kommit till sitt vilo
läge . Alternativt kan man rubba 
tonarmupphängningen ur läge. 
Då går armen tillbaka automa
tiskt utan att man behöver hålla 
någon knapp nedtryckt. 

• Detta verkar kanske vara en 
något " rå" metod för att ge den 
funktionen. I stället föreslår 
Jörgen Städje att man kopplar 
samman signalerna från tan
genten för pick up-lyft med sig
nalen från retur och för den 
sammanlagda signalen till kret
sen för autoretur. I schemat 
finns detta inritat. Man kan an
vända en och-krets med öppen 
kollektor på utgången. Armen 
går då automatiskt tillbaka när 
man samtidigt trycker ner pick 
up-lyft och återgång. Man 
behöver sedan inte hålla tan
genterna nedtryckta medan ar
men går tiUbaka. 
• Ytterligare en finess i auto
matiken kan användas för nya 
ändamål. N är pick upen är lyft 
från skivan, kortsluts den av ett 
särskilt relä för att man inte 
skall få missljud när den landar 
på skivan m m. Om det reläet 
parallellkopplas med ett annat 
relä, kan man med det senare 
exempelvis styra en bandspela
res pausfunktion. Om man vi ll 
spela in en skiva, startar man då 
bandspelaren på inspelning i 
pausläge. När pick upen har 
landat på skivan sluts reläet, 
pick up-signalen går fram och 
det andra reläet startar bandet. 
N är skivan är slut och pick upen 
höj s, stannar bandet. Använd
bart! Vi har sett den finessen ti
digare på skivspelare från Aiwa 
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och tycker att iden kan vara 
gångbar. 

I praktiken förverkligar man 
detta enkelt med ett litet extra 
relä i elektroniken. 
• N är man söker efter ett visst 
avsnitt på skivan med pick upen 
i uppfålIt läge , belyser en lampa 
skivan från sidan. Man ser där
för lätt var man är någonstans. 
N är pick upen sänks för spel
ning , släcks lampan. I många 
fall skulle man nog vilja ha be
lysning även under spelning för 

Revox B 790 
säljs liksom övriga Revox
produkter av Elfa, tel 08/ 
7300700 . De spelare som 
säljs nu har fabriksmonte
ra d Ortofon M 20 E i stä" et 
för den som sitter i vårt 
testade ex. Priset med den 
bättre pick upen är4500:-. 

Inte alla pick uper kan 
alltså rekommenderas till 
spelaren . Revoxfabriken 
talar bl a för följande : 

AKG P8ES 
Shure V151V 
Empire 2000 Z 
Micro Acoustics 
MA 282-e 
Ortofon MC 30 
Många har prövat andra 

' n n, 

fAST INW.\RO 

I FAST OVTWARO 

J 

att se hur långt det är kvar på 
skivan t ex. Detta skulle också 
gå att ordna om man kopplade in 
lampan permanent. Eventuellt 
kan man tänka sig en strömbry
tare för att välja autofunktion 
eller permanentbelysning på 
lampan. Ändringen är lätt att 
göra, om man ändå skruvat isär 
spelaren. Att demontera den är 
dock inte så lätt. Vi rekommen
derar att servicehandledningen 
följs. • 

pick uper och säger sig ha 
fått gott resultat, medan 
åter andra med samma ty
per blivit missnöjda. Här 
finns tydligen speglat en 
del tycke och smak. För 
den, som vill pröva någon 
rekommenderad eller icke 
rekommenderad pick up, 
finns att få en särskild 
monteringsinsats med 
mellanlägg och motvikter. 
Man bör också använda de 
speciella mallar och jiggar 
som finns för ändamålet. 

Revox tillhandahåller 
också en skiva , med vars 
hjälp man kan kontrollera 
inställningen. 
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Från UlVeeklingssystem all dator mr basie/del17 

o Tidkretsen på universalkortet 
kan användas för att spela musik, vilket 
visas i form av dataprogram. 
O Ett testprogram för D/A-omvandlaren 
förekommer även i det här avsnittet. 
Programmet har p g a platsbrist stått över 
från föregående nummer. 
O "Pricken över i" för ett hem datasystem 
är en flexskiveenhet. Den delen är rätt 
omfattande, så vi inleder redan här 
med den allmänna beskrivningen. 

I NAM UN I VKORT 
2 * 3 * PROGRAMEXf~PfL FOR SPEC I ALKORTET 
4 * TILL RT:S DATORSER IE 
5 * 6 * AV AKf HOLM 790215 
7 * 
8 8030 PTM EOU $8030 AnRESS FOR MC 6840 
9 * 

ID * RAMCFLLFP FOR nATALAGR I I!G 
11 * 12 0000 ORG $0000 
13 0000 NOT RMr. 2 TEMPORÄR PUFFFRT F !l~ NOT 14 0002 P~OT R'lP 2 NOT ~tEO nFFSET 
15 0004 PT IMFR °MP. 2 M"RFSS TILL q:fGISTfR 
16 0006 TAKT RMR I 
17 0007 TOP R~fl l 
18 * 19 0340 TFMPQ EOU $340 
20 * 21 DIOD ORG $0100 
22 
23 0100 86 82 LOA A IS87 TIMFR OUTPUT ENABLE 
24 0102 B7 80 30 STA A pr" KONTROlLREG 3 
25 0105 C6 83 LOA r IS83 
26 0107 F7 80 31 STA P prM+ l KClt:TROllREG 
27 010A 87 80 30 STA A PTM KON TROLLRfG 
28 
29 * MUS IKPROGRAM 
30 * 31 0100 CE 00 22 .... us I K LOX IVALS 
32 0110 80 08 SSR SPELA 
33 0112 cr 00 FF I.1EQA LOX I$FF 
34 0115 09 OELAY nEX GMR EN PAUS 35 0116 26 FO BNE Or lAY 
36 0118 20 F3 BRA MUS IK 
37 * 38 OllA OF 00 SPELA STX NOT 
39 OllC CF 80 32 NYTo~r LOX 'PTU+2 
40 O lIF OF 04 PTMRF.G STX PTPAfR 
41 0121 DE 00 t'ES TA Lnx Nrr H~H'TA NÄS TA N"T 
42 0123 A6 00 LOA A O, X TILL A-ACrUM. 43 0125 26 DI Pll f ~STOP r~l A-aO ÄR nF T SLUT 44 0127 39 RTS 
45 
46 0128 0 8 NSTnp H/X FORHRFn NÄS TA TON 
47 0129 OF 00 STX NrT rCH LAG RA I tlNOT" 
48 0128 16 TA S SPARA P;YTEtJ I P-ACK. 
49 012C CD 00 SUP P ISOD TESTA OM TAKT-nATA 
50 OllE C5 OF fl; I T fl I$OF (LAGA HALVAN -O) 
51 0130 26 04 P;~! E NOTER 
52 
53 * m-kon FnR TAK H/l 
54 * X· l-F 
55 
56 0132 07 06 STA B TAKT S PA RA TAKTEN 
57 0134 20 fP 8RA NESTA 
58 
59 0136 36 N(lTER PS~ A SPARA NOTEN 
60 013 7 16 TA8 
6 1 0138 84 OF AfJO A I$OF NO TOflEN I tJOM ClKTAVEN 
62 013A 48 ASL A O'WANDLA NOHN TI LL EN 
63 013B 88 08 ADO A ' SKA LA DIVISOQ FöR TlMFRN 
64 0130 97 03 STA A PNOT+ 1 LSP-HALVAN 
65 013F 4F CLR A 
66 0140 89 00 AnCA ID AnOfRA MFO CARPYFLAGGMl 
67 0142 97 02 STA A PNnT 
68 0144 OF 02 LOX PNnT 
69 0146 A6 00 LDA A O, X PfkA PA DIVISORN 
70 0148 97 07 STA A TOP SPARA DIVISORN Fnp 
71 014A A6 DI LDA A l, X TOpnrTAVEN 
72 O 14C 58 ASL P 
73 * 
74 * p·1UlTIPlICERA DIVISORN FnR VÄRJ F LÄGRE OKTAV 
75 * 
76 014 0 CD FO MU L TI SUB P lSEO /lASKA UT OKTAVNUMRET 

77 01H 24 06 8CC MULTID 
CARRVP I TEN-I 78 0151 49 RD L A HED 

79 0152 79 00 07 ROL TOP 
80 DISS 20 F6 RRA MULTI 
81 
B2 0157 4A MUL TIO DEC A FtfR OIV ISIOH ,..EO N+l 

83 0158 DE 04 LDX PT I MER HÄMTA AOR TI LL TlMERREG. 

84 015A 06 07 LM 8 TOP HÄMTA MS8 -0IVI SORN 

85 015C E7 00 STA B O,X OCH LÄGG UT TI LL TIMERN 

86 015f A7 Dl STA A LX LÄGG UT LS8-0IV. TILLTIMERN 
87 0160 08 I.NX 

88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

IDO 
101 
102 
103 
104 
IOS 
10 6 
107 
108 
109 
110 

111 

112 

113 

114 
115 
116 
117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 
126 

•• Vi skall i detta avsnitt först be
skriva hur tidkretsen 6840 kan an
vändas för att skapa elektronisk mu
sik . Ett programexempel för detta 
återfinns ifig l . 

Eftersom det finns tre räknare i 
kretsen kan man alltså spela tre
stämmigt (polyfont), vilket natur
ligtvis förhöjer värdet av det hela. 
Då man använder mikrodatorns 
klockfrekvens som utgångsfrekvens 
för tonalstringen kommer man ej att 
få exakta toner inom varje oktav. 
Skillnaden är dock väldigt liten , och 
då en oktav alltid motsvarar en fak
tor 2 i frekvens , blir det svårt att 
höra om datorn spelar falskt. Den 
som vill ha en större noggrannhet på 

0161 C8 I NX 
0162 32 PUL A 
0163 ~O TST A 
016~ 2A 89 ~PL PTMREG 

* 

frekvenserna kan använda en yttre 
kristalloscillator på 1,00012 MHz. 

F ör att göra det lättare för utöva
ren att skriva musiken eller att om
vandla vanlig notskrift till dator
språk har varje databyte byggts upp 
på ett speciellt sätt. En byte som 
anger en ton kan anta värden mellan 
$11 och $7C. Den vänstra siffran 
(msb) anger i vilken oktav tonen lig
ger och siffran kan variera mellan l 
och 7. Den högra siffran anger vil
ken ton inom oktaven som avses. 
Detta värde måste vara mellan l och 
$C, eftersom vi har en tolvtonskala. 

Förutom toner måste vi kunna 
ange takten . För detta används en 
byte vars högra halva alltid är $0. 

HÄMTA TI LL8AKA NOTEN 
TESTA OM HOGSTA 81TEN ÄR I 
OM DEN ÄR o ATERGA 

* ' OM HöGSTA BITEN ÄR-I SKALL TON(ERNA) UT 
* UNnER TAKHIOEN 

* 
0166 96 06 TONUT LOA A TAKT HÄMTA TAKTVÄRnET 
0168 CE 03 40 TONUT2 Lax ITEMPO 
0168 09 TONun OEX VÄNTLOD P 
016C 26 FO 8NE TONun 
016 E 4A DEC A 
016F 26 F7 8~E TONUT2 VÄNTA UT TAKTVÄRDET 
0171 20 A9 8RA NY TO N ATERGA OCH HÄMTA NÄSTA 

* TEMPERERAD 12-TONSSKALA 
* S I FFRORNA GÄLLER FOR fN KLOCKFREKVENS 
* AV 614,4 KHZ. FöR 1,000 ~IHZ GÄL LER 
* OE VÄROEN SOM STAR I NOM PARENTES 

0008 ORG 0008 
0008 00 00 SKALA F08 0,277,262,247 (0,451,426,402) 
OODA DI IS 
OOOC DI 06 
000 E 00 F7 
DOlD 00 E9 F08 233,220,208 079,358,338) 
0012 00 DC 
0014 00 00 
0016 00 C4 F08 196,185,175 (319,301,284 ) 
0018 00 89 
ODlA 00 AF 
OOIC 00 AS FOB 165,155,147 (268,253,239) 
OOlE 00 98 
0020 00 93 

* VALSNOTER AV MOZART 
* 

0022 20 VALS FC8 $20, S 72, $4A, SED, SEA, $65, HO 
0023 72 4A 
0025 ED f A 
0027 65 ED 
0029 72 FCB $72,$4A, SEO,SEA, $65, $EO 
002A 4A ED 
002C EA 65 
OOlE ED 
002F lO FCB $10, $6C, $55, $C9, $F2, SF3, SEC, $6A, $C5, $E9 
0030 6C 55 
0032 C9 F2 
0034 F3 EC 
0036 6A C5 
0038 E9 
0039 6A FCB $6A, S 52, SCA, $ E9, $ EA, $F2, $20, $6 5, $60, $EO 
003A 52 CA 
003C E9 EA 
OOH F2 20 
0040 65 60 
0042 ED 
0043 74 FC8 $74, SCA, $10, SF7, SF4, S6C, SED, SF4 
0044 CA ID 
0046 F7 F4 
0048 6C ED 
004A F4 
0048 75 FCB $ 75, $4C, $CC, $ F4, $ 7 5, $4C, $ CC, $F9, $ 20, S6C, $4C, $CC 
004C 4C CC 
004E F~ 75 
0050 4C CC 
0052 F9 20 
0054 6C 4C 
0056 CC 
0057 ID FC8 $10, $72, $4A, HO, HA, S69, $CC, S E7, S6 5, S8C, $E~ 
0058 72 4A 
00 SA ED EA 
005C 69 CC 
005E E7 65 
0060 8C E4 
0062 20 FC8 $20, $45, $75, H9, $10, $05, $03, $52, S60, $ ED, $CC, O 
0063 45 75 
0065 E9 10 
0067 05 03 
0069 52 60 
0068 ED CC 
0060 00 

END ,START 

Fig 1. Testprogram för att spela trestämmig vals på mikrodatorns universalkort. ..... 
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Fig 2. Noterna som motsvarar datanotema 
på rad 117-124 i/ig l. 

l NAM AOOI~V 

2 
3 * TESTPROGRMI FöR A/D-OMVANOLARE 
4 * TILL RT:S DATORSERIE 
5 * 
6 * AV AKE HOLM 790215 
7 * 
8 802C PI AAOO EQU S802C DATAREGISTER ADRESSVAL 
9 8020 PI AAOl EOU S8020 WNTROLLREG ADRESSVAL 

10 802E P I AA02 EQU S802f OATAREG t~ÄTVÄRnE 
11 802F P I AA03 
12 

~QU S80H rON TRO LLREG 0:0 

13 0100 ORG SOlOO 
14 
15 8100 7F 80 20 START CLR P I AAOl tlOLlA KONTROllRfG 
16 103 7F 80 2F CLR P I AA03 
17 0106 7F 80 2E CLR PI AA02 PBO-7- I NGANGAR 
18 0109 86 04 LOA A 14 
19 OlOB B7 80 2F STA A PIAA03 
20 OlOE C6 OF LOA B ISOF PAO-3-UTGANGAR 
21 0110 F7 80 2C STA B P I AADO 
22 0113 B7 80 2D :; TA A PIAADl 
23 
24 * HÄMTA IN MÄTVÄRDEN OCH LÄGG DESSA 
25 * I RAM-CELLERNA DO-OF 
26 * 
27 0116 5F HIOOO CLR B tWllSTÄll MÄTKANAL 
28 0117 CE 00 00 LDX ID PEKA PA FöRSTA RAMCELLEN 
29 OllA F7 80 2C H2000 STA B PIAAOO VÄLJ tlÄTKANAL 
30 0110 80 00 BSR VENTA VÄNTA 150 US 
31 011F B6 80 2E LOA A P I AA02 HÄMTA VÄRDET 
32 0122 A7 00 STA A O,X LÄ GG UT TILL MINNESCfLLEN 
33 0124 08 I NX PE~A PA NÄSTA RAMCELL 
34 0125 5C I ~I C 8 tlXSTA MÄTICANA l 
35 0126 Cl 10 CMP B l$lO Tf S TA OM A llA KlAR~ 
36 0128 27 EC BEQ HIOOO 
37 012A 20 EE BRA H2000 
38 
39 012C 86 FF VENTA LOA A ISFF VÄNTlOOP SFF KAN 
40 012E 4A VIOOO OEC A Xt lDRAS BEROENDE PA KLOCK-
41 012F 26 FO 8'~E VIOOO FREKVENS 
42 0131 39 RTS 
43 
44 END 

Fig 3. Testprogramjör den A/D-omvandlare 
som beskrevs ijöregående RT-nummer. 

READ DATA 

DRIVE SELECT 

WRITE DATA 

WRITE GATE 

WRITE PROTECT 

DR IVE SELECT 

STEP 

OIRECTlON SELECT 

DRIVE SELECT IJ LINES) 

TRACK 00 

INDEXlSECTOR 

MOTOR ON 

Fig 4. Funktionsschemajör 
Shugart jlexskivedrivare. 

READ 
LOGIC 

WRITE 
lOGIC 

CONT RQL 
LOGIC 

READ HEAO 

WRITE HEAO 

HEAD LOAO SOLENOlD 

TRACK 00 leOM) 

TRACK 00 (NIO) 

MOTOR ON 

STEPPER ~ 

STEPPEA "" 
STEPPER t;lC 

STEPPER \lID 

INDEX/SECTOR LED 

INDEX/SECTOR DETECTOA 

Den vänstra halvan anger varaktig
heten för vaIje ton och kan anta alla 
värden mellan I och $F. Om paus 
önskas, används koden $60 . Som 
avslutning på noterna kommer 
stoppkoden 00. Programmet hämtar 
in noterna en och en och testar om 
det är stoppkod , taktkod eller en 
tonkod . Om högsta biten i en tonkod 
är satt till " I", kommer utgången att 
aktiveras och tonen att få den längd 
som angavs av någon föregående 
taktkod . Detta är gjort för att man 
skall kunna lägga in tre toner på en 
gång och få fram dessa vid givna 
ögonblick. 

För att försöka förklara detta lite 
lättare skall vi gå igenom noterna på 
rad 115 ifig I. Tonerna anger vi som 
hexadecimala tal, men det är lätt att 
räkna om dessa till motsvarande 
steg i tonskalan. Ettstrukna A har 
värdet $5A. 

Först kommer taktkoden $2D , 
därefter kommer tonen $72, som 
läggs in i tidkretsens första register, 
sedan kommer tonen $4A som läggs 
in i andra registret och den följs av 
tonen $EO, som inte är någon ton 
utan pauskoden $60 med högsta bi
ten satt till 1. Den läggs in i det 
tredje registret och samtidigt släpps 
de andra två tonerna ut. Det har nu 
blivit två stämmor. 

För den som kan läsa noter kan 
detta jämföras med noterna i fig 2. 
Vi har alltså presterat den första 
tonen i varje rad . Nu finns toner in
lagda i alla tre registren. När spel-

WAITE PROTECT 
SWITCH 

MOTOR CONTROL 

TACHOMETER 

Av Åke Holm 

programmet kommer till en byte 
med högsta biten satt till" 1" , kom
mer följande ton att placeras i re
gister 1. 

Nästa byte är $EA, vilket är tonen 
$6A till register 1. Följande ton är 
$65 och även det förs till register 1. 
Den därpå följande tonen är tystko
den $60, och vi har nu avverkat de 
tre första noterna på översta raden . 
Datanoterna på rad 116 i fig I har 
samma ordning, eftersom samma 
noter återkommer på notraden. På 
detta sätt kan man gå igenom noter
na och översätta varje ton och varje 
takt till kod för datamusik . 

Om programmet kan vidare sägas 
att det programavsnitt som innehål
ler tonskalan måste ligga i ram-min
net inom adressområdet $OO-FF , 
eftersom divisorn räknas ut som en 
offset till innehållet i A-ackumula
torn. De värden för divisorn som är 
angivna på raderna 108--120 avser en 
klockfrekvens av 614,4 kHz, vilket 
är det normala i D2-satsen. Om man 
har 1 MHz klockfrekvens, får man 
byta ut dessa mot de värden som 
står inom parentes. Detta är lätt 
gjort om man har tillgång till en as
sembler/editor. 

Flexskivesystem 
Som avslutande byggobjekt i den

na datorserie har vi nu nått fram till 
minitloppyn eller tlexskive-enheten 
som den svenska benämningen ly
der. 

Forts på sid 72 
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Månganalla ir-fiällkonlrOll 
nvtI sYStem från Siemens 
o De tidigare ultraljudbaserade fjärrkontroll
systemen ror tv ersätts allt mer av motsvarande 
system med infrarödöverföring. 
O Med ir får man betydligt större kapacitet, 
något som utnyttjas i Siemens nya 
system IR 60 som kan överföra 60 kanaler. 
O I princip är mottagare och sändare uppbyggda 
kring var sin integrerade krets. 

•• Trådlös överföring sker 
som regel via elektromagnetiska 
vågor, men i många applikatio
ner är det lämpligare att använ
da andra typer av överföringar. 
Så är fallet med t ex fjärrkontroll 
av TV-mottagare. Vi kan välja 
mellan Ijud- eller ljusöverföring, 
magnetisk eller kapacitiv över
föring. De två senare används 
mycket sparsamt. 

För tv är två överförings sätt 
lämpliga: Ultraljud och infrarött 
ljus (ir). 

Ultraljud begränsar använd
bart frekvensområde . Linjefre
kvensen 15625 Hz strålar och är 
dessutom övertonsrik. I prakti
ken begränsas det praktiska an
vändbara frekvensområdet till 
33-44 kHz. Med ir har man i 
princip större valfrihet beträf
fande val av modulationsfre
kvenser. För de båda överfö
ringsmetoderna finns ett antal 
sätt att modulera de meddelan
den som skall överföras: 

Fem metoder 
(ör modulation 

I fig 1 finns en sammanställ
ning av moduleringsmetoder. I 
det första fallet sänder man en 
frekvens i taget inom ett givet 
frekvensspektrum . Om vi arbe
tar med ultraljud är detta då 
maximalt 33-44 kHz. Största 
praktiskt möjliga kanal tal är där 
30 och då får vi räkna med 360 
Hz rasterfrekvens. Ett så tätt 
mönster kräver kristall styrning 
och goda filter och är dyrbart. 

Om vi i stället använder ett 
mindre antal kanaler och tillåter 
samtidig aktivering av tonerna 
kan vi göra en kod som kan 
överföra ett stort antal kom
mandon. Fem toner ger då 25 

möjliga kombinationer, d v s 32 
kommandon. Gemensamt för 
denna och den första metoden 
är att de kräver mycket energi. 

I de tre följande metoderna 
använder man bara en bärfre
kvens och man överför där ett 
pulståg som bär den önskade 
informationen. 

I den tredje metoden använ
der man två pulser, där avstån
det mellan pulserna svarar mot 
det aktuella kanalnumret. Me
toden är störningskänslig. 

Man har gått vidare på iden 
att låta avståndet mellan pulser
na vara utslagsgivande i den 
fjärde metoden. Här har man 
dock begränsat informationen 
till I eller O och får på så sätt 
bättre skydd mot störningar än i 
metod 3. I serieform för man in
om en viss tidrymd över ett di
gitalt ord som svarar mot ett 
specifikt meddelande. Den och 
nästa metod är strömsnåla i 
jämförelse med de första tre va
rianterna. 

Den sista metoden i vår tabell 
innebär pulsamplitudkodning 
med NRZ (never return to zero) 
eller bifaskod. Siemens har tagit 
fram ett ir-system enligt denna 
princip som kallas JR 60. Innan 
vi i detalj granskar det systemet 
skall vi se på de fördelar ir har 
framför ultraljud: 
• Överföringshastigheten hos 
infraröda signaler är 300 000 km/ 
s jämfört med 333 m/s hos ult
raljud . 
• De problem som är förbund
na med den låga utbrednings
hastigheten hos ultraljud så som 
interferens , reflektion och 
dopplereffekt uppträder inte vid 
ir. 
• Ultraljud har ett smalt an
vändbart frekvensband p g a 
övertonerna från linjeoscillatorn 
i tv-mottagare och överförings
kapaciteten är därför begränsad. 
Möjliga interferenser från in
termoduleringsbrus nödvändig
gör speciella skyddskretsar för 
att man skall undvika felaktiga 
signaltolkningar. 
• Högre överföringshastighet 
är en fördel med ir. 
• Högre selektivitet, eftersom 
endast en bärvåg används (och 
den kan väljas praktiskt taget 
efter önskan). . 
• Okänslighet för vibrationer 
och hermetisk kapsling av ir
komponenterna. 

48 RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1979 

• Smalbandig, selektiv signaI
förstärkning i ingångsförstärka
ren. 
• Möjlig fokusering av signalen 
med optiska hjälpmedel för att 
få en stark, riktad sändning. 
• En hög överföringshastighet 
medger intermittent drift och 
det i sin tur tillåter hög toppef
fekt , samtidigt som medelför
brukningen kan hållas låg. 

Pcm-am-signaler 
i Siemens JR 60 

I Siemens nya infraröda kon
trollsystem JR60 har man tagit 
fasta på fördelarna med ir i 
kombination med pcm-kodade, 
am-modulerade signaler. Sys
temet är uppbyggt kring två in
tegrerade kretsar: En för sänd
ning, SAB 3210 , och en för 
mottagning, SAB 3209. Främst 
är det avsett för tv-bruk. 

Här har man verkligen ut
nyttjat fördelarna med ir i mot
sats till den första generationens 
fjärrkontroller med ir som bara 
var enkla konverteringar av ult
raljudsystem och som därför 
hade vissa av dess begränsning
ar. 

Mottagaren i I R60 har gene
rell serieanpassning, vilket gör 
att alla kommandon kan skickas 
ut för t ex fjärrkontroll av till
läggsfunktioner (för avstäm
ning, klockjustering, val av sida 
i datavision, kontroll av tv-spel) 
och för sändning av information 
till mottagarens kontrollerande 
delar (t ex att en klocka kan 
kopplas för att koppla in förpro
grammerade kanaler på givna 
tidpunkter eller ett en mikroda
tor ingriper i kontrollproces
sen). 

Det är inte bara i tv-mottagare 
som system IR60 passar. Andra 
områden där det kan tjäna som 
fjärrkontroll är i stereoutrust
ningar, Ijusdimmer, projektorer 
och i leksaker sådana som mo
delljärnvägar, bilar och kranar. 
Garageöppnare är ett annat 
stort tillämpningsområde. Tack 
vare det stora antalet koder kan 

man i fjärrkontrollenheten in
nefatta en låsfunktion. 

Effektsnål 
och effektiv 

Tack vare att man inte arbetar 
med kontinuerliga signaler blir 
medeleffektförbrukningen låg. I 
stället kan energin koncentreras 
under korta tidperioder och 
toppeffekten från lysdioden i 
sändaren blir hög. Därför upp
når man även höga räckviddstal. 
Utan fokusering kan man räkna 
med 30-40 m säker överföring, 
men vid experiment har man 
uppnått 400 m räckvidd! 

Sändare och mottagare byggs 
vardera upp kring en krets. 
Sändarkretsen SA B 3210 kan 
exempelvis kopplas in som i fig 
2. Här är 32 kontakter anslutna. 
Med en enkel diodmatris kan 
man nå alla de 60 möjliga kom
binationerna så som ifig 3. Stu
derar vi schemat ifig 2 , finner vi 
en transistor Tl' vars uppgift är 
att spärra matmngen till kretsen 
då den inte är aktiverad för att 
spara ström. När man trycker 
ned en av tangenterna går det 
ström mot plus genom ET A och 
transistorn T, drar , så att kret
sen får spänningsmatning. 
Oscillatorns frekvens bestäms 
av Le-nätet nederst till höger i 
schemat. De valda värdena ger 
62,5 kHz , vilket utgör den re
kommenderade frekvensen. 
Den bör hållas inom ± 2 % så att 
man får tillräckliga marginaler 
för pulsdistorsion på mottagar
sidan. Med variationer av mat
ningsspänningen mellan 5 och 
10 V eller temperaturer mellan O 
och 7(1' är oscillatorn noggrann 
inom ±0,5 %. 

I den enklaste versionen av 
utgångssteg består detta aven 
transistor T2 enligt schemat med 
ett emittermotstånd för en 
strömbegränsande funktion . 
Toppströmmen genom dioderna 
ligger vid 0,7 A. Transistorn T2 
måste därför ha hög strömför
stärkningsfaktor. 
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Utgångssignalen visas ifig 4. 
Den består aven startbit och 
sex informationsbitar som läses 
ut i bifaskod . Vi ser där att sän
daren bara är aktiverad halva ti
den aven bits längd. De kortare 
pulser man vinner med denna 
kod kan man utnyttja för att an
vända högre toppström i sända
rens lysdiod. Man kan tillåta 
dubbla toppströmmen för en gi
ven medeleffekt och detta inne
bär i sin tur att räckvidden blir 
längre då man använder bifas. 
Toppströmmen är hela 0,7 A 
men medelströmmen ligger vid 5 
mA vid en instruktion per en 
halv sekund. 

Mottagardelen 
mer omfattande 

Sändardelen är, som vi såg, 
mycket enkel med sin enda 
krets och omgivande kompo
nenter. Mottagardelen är även 
den enkel och det mesta ryms i 
en kapsel i kretsen SAB 3209 
men vi behöver ytterligare några 
kretsar för att få ett helt motta
garsystern. Signalen från ir-dio
den måste förstärkas i en för
förstärkare. Se fig 5. Den kret-

sen är ny och finns inte beteck
nad i schemat , men den skall 
heta TDA 4050 . För att sedan få 
indikation på aktiverad kanal är 
en avkodare med sifferindikato
rer kopplad till mottagarkretsen. 

En le-krets är kopplad till 
mottagarkretsen, avstämd till 
31,25 kHz. 

Mottagarkretsen består av två 

delar: En del som kontrollerar 
och avkodar inkommande bi
faskodade signaler och en del 
som räknar fram 31 instruktio
ner för kontrollfunktioner i t ex 
tv-mottagre . Dessutom finns se
rieanpassning via ledningarna 
elcko , dien och data med vilka 
man läser ut alla mottagna in
struktioner mellan dessa två 
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I 
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~ ~O 
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Antenr r 
Motvikt 

(J .11 .. flera tradar) 

• ,,---Sdltrådsstängscl 

är stark och hållbar mot vädrets 
inverkan, men vanlig tunn tele
fontråd kan vara lika bra och för 
tillfälliga anläggningar är tunn 
magnettråd fullt användbar. 
• Två isolatorer i varje ända är 
fullt tillräckligt. U nder någor
lunda gynnsamma förh ållanden 
kan till och med en vara nog. En 
provisorisk antenn hänges upp 
helt utan isolatorer, fastgjord i 
torrt trä eller annat någorlunda 
väl isolerande material. I regn
väder och omedelbart därefter 
fungerar dock anläggningen 
naturligtvi s inte bra, även om 
styrkan i regel reduceras förv å
nansvärt litet. 
• Införingen skall helst ske ge
nom ett ebonitrör. Vid en provi
sorisk konstruktion gör man sig 
dock inte besvär med att borra 
en ebonitföring i fönsterkarmen 
utan man nöjer sig med att slå 
upp fönstret och klämma fast 
ledningen mellan karmen och 
fönstret när detta stänges. 

Radioanläggningen pd landet 
• Jordförbindelsen är svår att 
ersätta med motvikten, där ter
rängen inte är öppen och lättill
gänglig. Låter man den löpa 
längs en gångstig t ex kan den 
ofta ligga löst på jorden. Ett 
ståltrådsstängsel är som nämnts 
en god motvikt. Att antennen 
inte går precis över motvikten 
gör inte så otroligt mycket. 

"lär en antenn sät
I-:S upp är det ju i 
.dlmänhet så, att 
den skall sitta där 
-:n längre tid och 

' l dll dl~ 1 dII vändas. Det händer 
emellertid att man då och då kan 
ha användning för en antennan
läggning mera sporadiskt, och 
då är det ganska naturligt , att 
man inte heller vill kosta på den 
så mycket som man annars 
skulle göra. 
• För att uppfånga energien 
måste antennen vara lång. Den 
bör ogärna vara kortare än 20 
meter i linje och kan man få 50 
meter så är det bara så mycket 
bättre. Vidare skall den sitta 
högt, ty den uppfångade ener
gien växer med antennens höjd 
såväl som med dess längd. 
• I allmänhet är det själva an
tenntråden , som man offrar 
mest på, men det är i de flesta 

MIKRODATORN 
Forts från sid 29 

HGR, HeOLOR och HPLOT. 
Den högupplösande grafiken 
arbetar med 280x 160 bildele
ment och fyra raders text eller 
280x 192 element utan text. 
Dessutom finns kommandon för 
att vrida, flytta och storleksför
ändra en given form. 

fall rätt onödigt. Allt som allt 
uppgår motståndet i denna till 
några få ohm, vilket i jämförelse 
med det resulterande antenn
motståndet på 50-100 ohm är av 
ganska ringa betydelse. 
• A vantennkretsens samlade 
motstånd på 50-100 ohm har 
jordförbindelsen hälften eller 
mera på sitt samvete, och en re
duktion på denna punkt märks 
mycket väl. 
• Där jordytan är mycket fuk
tig och sålunda ledande, kan den 
användas som "jord", men där 
den är torr , så att man inte får 
ledande förbindelse förrän djupt 
nere i de vattenförande lagren, 
blir arealen mellan antenn och 
jord visserligen stor men inte fri. 
För att undgå detta lägger man 
gärna en enkel eller flera me
talltrådar under antennen, 
ovanpå eller i jordytan, och 
kopplar jordledningen från 

De grafikmöjligheter man har 
är oerhört stimulerande att ar
beta med och är unika för en 
dator i denna prisklass . Tack 
vare de grafiska möjligheterna, 
och även Ijudmöjligheten, kan 
man få fram mycket roliga och 
pedagogiska effekter, som i nå
gon mån kanske framgår av våra 
bilder. Trots att detta kanske i 
första hand för tankarna till di
verse roliga "onyttigheter" är 

mottagaren hit. Denna eller 
dessa trådar kallas motvikt till 
antennen och användes i nästan 
alla sändare för att öka räckvid
den. 
• Antennens placering väljes 
så att den ligger högt och fritt. 
Mellan två skorstenar, mellan 
en skorsten och ett högt träd , 
mellan två gavlar eller från nå
gon hög punkt ned till ett föns
ter, allt efter de lokala förhål
landena. En god konstruktion är 
att resa en mast vid de båda än
darna av ett ståltrådsstaket och 
dra antennen rakt över detta. 
Staketet användes då som mot
vikt. Antennens längd kan vara 
25-50 meter, men även med 
andra mått kan den vara till
fredsställande . Nedtaget till 
mottagaren behöver inte göras 
precis på mitten eller vid ena 
ändan. Materialet till antennen 
kan vara snodd bronskabel, som 

maskinen naturligtvis också an
vändbar för mera seriösa upp
gifter. Färggrafiken kan fås att 
illustrera matematiska sam
band, ekonomisk utveckling, 
temperaturförändring och så vi
dare. Uppgifterna utan grafik är 
inte så tacksamma att illustrera, 
men tack vare de utbyggda 
språkmöjliheterna och anslut
ning av flexskiva kan man lätt 
lägga upp bokföringsrutiner och 

• En provisorisk motvikt får 
man lättast genom att rulla ut ett 
stycke ledning på jorden under 
antennen. Ett vattenledningsrör 
eller en pump är något av det 
bästa man kan få , men en led
ning ett par meter ut i en bäck är 
heller inte att förakta. En dyng
hög är visserligen kanske inte så 
rolig att ha att göra med , men 
den kan ge god jordledning. 
Däremot är det inte bra att driva 
ned ett rör i jorden. I regel blir 
det ett stort motstånd mellan rö
ret och själva de vattenförande 
lagren , såvida inte röret drivits 
ända ned till grundvattnet. Vill 
man vattna röret riktigt kraftigt 
kan man därigenom minska 
motståndet till omgivningen och 
grundvattnet. • 

" liknande med Apple II. 
Det finns också särskilda an

passningskort för skrivare, vil
ket är nödvändigt för många 
applikationer. 

Programutbud 
i USA och Sverige 

Viktigt för en dator är också 
att det finns färdiga program till 
den. Alla kan eller vill inte göra 
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PIONEER GJORDE 

Visst har våra konkurren
ter lyckats med att bygga 
billiga receivrar. Och nog 
skulle vi på Pioneer också 
kunna använda billiga 
komponenter. Följden ha
de då blivit densamma för 
oss som för våra kon kur -
renter - ljudet hade kom
mit i kläm. 

Målsättningen för Pioneer 
är att tillverka bra ljud. Där
för gör vi det enda rätta, oav
sett vi bygger en receiver som 
kostar 2.000:- kronor eller 
11.000: - kronor. Hög kvalitet 
oavsett prisklass. Ett talande 
exempel på detta är SX-790 som 
ger dig verklig valuta för pengarna med 
sina specialegenskaper och sin fina ljud

kvalitet, som du 
inte finner motsva
righet till i denna 
prisklass. 

Ett tungt vägande 
Vissa nöjer sig med masonit i bot- argument som VI"
ten. Pioneer har en riktig profilerad 
st6lpldt. lar på stabil grund 

Om du tar en titt på undersidan av vår SX-
790, ser du att den är gjord av tjock metall
plåt. Dess uppgift är att skydda radiodelen 
från elektriska störkällor 
och hålla störningar från 
amatörsändare ur vägen 
för din musik. 

Lika viktigt med den 
här bottenplattan är att 
den har ett speciellt ven
tilationssystem med fria 

luftcirkulationsvägar runt värmekällorna, 
vilket ökar kretsarnas stabilitet och 
livslängd. 

En likströmsförstärkare som tar bort 
distorsion 

SX-790 har likströmkopplad förstärkare 
som är konstruerad efter samma principer 
som dom dyraste receivrarna. Den pro
ducerar renare ljud och en naturligare bas, 
därför att dess återkoppling eliminerar 
TIM - transientintermodulationsdistor
sion. TIM är en typ av distorsion som hind
rar dig från att höra de finaste övertonerna 

i musiken på renaste sätt. 
Detta är den intressanta men 
enkla anledningen till att re
ceivers med konventionella 
förstärkare möjligen kan 
konkurrera med SX-790:s 
specifikationer, men aldrig 
med dess ljudkvalitet. 

En del spar in med smd transformatorer och elektrolyter. 
Pioneer är noga med basdtergiuningen och satsar pd 
rejäla don. 



)ET ENDA RÄTTA 

Pilottonen du aldrig hör 
~lla FM-stereostationer sänder sin musik 
ned' . på 19.000 Hz. Om den inte 

dämpas, ska
par den här 
signalen en 
irriterande 
hög ton när 

Somliga dämpar pi/ottonen med uanliga kom· den sam
panenter. Pioneer har utuecklat en speciell 
integrerad krets som tar bort den. manförs med 
andra frekvenser i t ex en bandspelare. 

Dom flesta av våra konkurrenter an
vänder ett standardfilter för att ta bort den 
här signalen. Tyvärr tar dom också bort en 
del av tonerna i musiken. 

Wattmetrar som visar vad du hör 
SX-790 har wattmetrar som visar hur 
mycket effekt som går till högtalarna. Det 
hjälper dig att skydda dina högtalare mot 

. överbelastning. På detta sätt kan du und
vika brända diskanthögtalare. 

SX -790 har många fördelar som lyser 
med sin frånvaro hos konkurrerande mo
deller. Men vad som verkligen skiljer SX-790 
från andra är något förmer än wattmetrar, 
metallbottnar , likströmseffekter eller till 
och med pris. 

Det är vårt ansvar att ge dig en hifire
ceiver av hög kvalitet, oavsett vilken pris

Pioneer har konstrue
rat en speciell integrerad 
krets som tar bort pilotto
nen utan att påverka musi

klass din budget tillåter. Bevi
set finner du bland annat i vår 
funktionscheck, som ger dig 
möjlighet att tryggt lyssna 

Var rädd om dina högtalare. Dom är uärda det. och använda Pioneer. 

ken. Därför återger SX-790 bara den mu
sik som musikerna vill att du ska höra. 
Inget mera. Inget mindre. {Vl PIONEFRe 

Morgondagens ljud idag! 

PIONEER ELECTRONIC SVENSKA AB, Lumauägen 6, 104 60 S tockholm, Tel. 08/2312 SO 
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Hur blir det med möjligheter
na till flera kanaler i disken? 

Ja, CD är primärt tänkt som 
ett rent stereosystem. Det är 
dock både teoretiskt och prak
tiskt möjligt att införa flera ka
naler, men från Philips sida 
klargörs , att man icke syftar till 
någon form av t ex kvadrofo
niskt ljud inom överskådlig 
framtid. Kodas flera kanaler in , 
avtar speltiden proportionellt då 
högre hastigheter blir aktuella. 

- Man kan naturligtvis ytter
ligare minska spåravståndet i 
skivan, eventuellt göra den 
dubbelsidig, det torde inte 
medföra några större problem. 
heter det på tal om varför ett 
system avsett för 2000-talet inte 
projekteras redan nu för den ut
vecklade stereoteknik som om
fattar också ambiofoni eller det 
slags "surround sound" som 
också ger höjdinformation, vil
ket som känt dagens stereomik
rofoner icke kan förmedla. I 
England har, som RT tidigare 
berättat om, försök drivits med 
det spatiala systemet Ambioso
nics. där ett nytt slags matris 
och en ny mikrofonteknik möj
liggör en närmast tredimensio
nell upptagning och återgivning, 
i stil med den ambiensstereo 
tyskar och japaner är inne på 
med återgivning över två ljud
källor som skall förmedla ett nä
ra nog 360-gradigt panorama. 
(Konsthuvudtekniken är inte 
aktuell för CD). Detta skulle 

Fig II. Blockschema över CD
servona och kontroUorganen i 
skivspelaren. Man kan alltså på
verka samUngslinsens vertikala 
liige, pick up-armens horisontal
håIlning och diskens motor, där 
man kan få varvet att öka fleSP 

minska, aUtefter felavkänningen. 
Här har vi tre analoga liigeskän
nande korrektionssystem och ett 
digitalt, det senare avser kontrol
logiken och tidbaskretsar vid 
driftliige. 

kräva en extra kanal. 
- Framtid är framtid! utropar 

härvid herrarna från Philips och 
försäkrar, att CD som system är 
"högst utvecklingsbart": 

- Vi har tagit fram det inom 
ramen för nuvarande återgiv
ningssystem, där vi velat nå ett 
optimum med kända medel. 
Härvidlag får väl några kom
promisser göras , heter det med 
adress bl a till frågeställare som 
anser att den valda speltiden per 
skivsida blir för lite för en hel 
del äldre musik, där verken 
kommer att kräva två sidor, som 
fallet är redan nu. Och det får vi 
nog finna oss i också för framti
dens del. I gengäld blir ju ski
vorna mycket små. 

- Vad det närmast gäller är 
att få fram en familj av integre
rade kretsar fOr CD med kanske 
optionsmöjligheter för diverse 
extrafinesser och utbyggnader, 
kretsar som kan massframstäl
las för ändamålet och vilka kan 
styra hela systemet. Det arbetet 
är givetvis redan inlett, påpekar 
hr Oltens, som i CD-systemet 
ser något lika utvecklingsbart 
som en gång kassetten - och 
som, i likhet med den , kräver en 
världsvid standardacceptans för 

54 RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1979 

Öy -!--..... p.-l.6z 
I 

t 
IIOTOR SEIWO 

.~_ J 
FOCUS ___ FOCUSSEIWOIKlr:===::::=:::> .6z 

AEF 

D!8C.SP&D 
INFO AUTOIIAllC l 

~--_ ....... 

Fig 12. Också i blockschemats 
form ges här CD-systemets hu
vudfunktioner relativt avvikelser
na i olika plan. Märk återföring
enfrån disken till motorns servo
kretsar som påverkar denna och 
därmed varvtal etc. Detfyllda 
fältet under disken markerar den 
optiska pick upen med efterleden 
högfrekvenssignal, felkorrektion 
för fokus och radialhåUning. 

att slå. Outtalat ligger i resone
mangen, att fick Philips en gång 
förtroendet från en hel världs 
hemelektronikindustri skall det 
knappast vara omöjligt att 
komma igen med något lika at
traktivt, tillika något som inte 
dras med några elektromekanis
ka eller magnetiska begräns
ningar av hittillsvarande slag. 

"Framtidens ljud" 
redan här .•. 

Audiodivisionen har också 
ljudande belägg för sina teser. 
Vid demonstrationen i Eindho-
ven spelades ett antal provski-

~C>=== 
l.6J11"...L...e:::> C> = = = 
o.4l"'Cf = = = = = 

Fig 13. Överst måtten för spårav
ståndet, 1,6 IJHI, resp spårbred
den, 0,4 IJHI i digitalmönstret hos 
pcm-disken. Därpå schematiskt 
en förklaring till uppbyggnaden: 
Överst det transparenta skydds
skiktet, under det en intpressad 
reflekterande aluminiumbeliigg
ning och liingst in i disken den 
Ukaså genomskinliga massan, 
som innehåller informationen, 
oåtkomlig för mekanisk åverkan. 
Det är bara laserstrålens ljus som 
kan känna av signalvärdena där 
inne. Dimensionerna anges till 
höger i IJHI. 

vor upp , skivor som ändå inte ten). Här var live-intrycket 
digitalkodats från början utan nästan överväldigande med en 
vars grund utgjorts av gängse smått fantastisk kvalitet över 
magnetband från den analoga pcm-reproduktionen, en oer
inspelningsprocessen. Det hörd dynamik , presens och 
handlar naturligtvis om utvalt rumslighet över rösterna i ett 
goda produktioner. En - Feria- stereofoniskt perspektiv.. av 
avsnittet ur Ravets Rhapsodie nästan grandiosa mått. Aven 
Espagno/e - var dock gjord utan orkestermusiken (RaveI) lät 
insats av Do/by-elektronik strålande; tät, finnyanserad och 
(ConcertgeboulV, Haitink). - med en homogen substans i Iju
Alla proven spelades upp över det som hade orkestern suttit 
fyra stora MFB 545-högtalare. grupperad på podiet framför 
Härvid gavs alltså prov på rikt publiken. Pop-sounden hänför
orkestrerad musik, vidare på de kanske ännu flera med sin 
violinsolo, cembolospel , ett varma närvaro. den suggestiva 
stort Dixielandband och några transiensen och den uppförsto
popproduktioner med bl a när- rade mångkanalverkan. Trots 
tagna vokalinslag. Mest slående att originalen var mångkanaI
intrycket avsatte operaavsnittet band gick det knappast att ur
- ett prov på vad originalbanden skilja något brus över huvud. 
till Philips fina och prisbelönta Det är bara alltför lätt att fö
Tosca-inspelning innehåller restäIIa sig den troligen fullstän
(Co/in Davis, Roya/ Opera diga frånvaron av all Iyssnings
House Orchestra, Monserat trötthet med framtidens pcm
Caballe, finalen ur tredje ak- återgivning tack vare friheten 



från praktiskt taget alla stör
ningar, fasfel och distorsions
komplex. 

Systemets inneboende kapa
citet hade ändå inte utnyttjats på 
långt när, men demonstrationen 
gav klart belägg för att vi tår 
inför en återgivningsteknisk 
evolutionsfas som i vid mening 
förmår återskapa inspelnings
tillfållet , tillika frigöra ljudet 
från många av de hinder, brister 
och begränsningar det hittills 
dragits med. Som någon sade 
efteråt: Det blir inte lätt att ge 
sig till tåls! 

CD-avspelningen: "Verket" 
Själva spelaren till Compact 

Disc-systemet är inte större än 
ett mindre kassettdäck av i dag. 
Disken man spelar av mäter 
blott IlS mm i diameter. Tjock
leken är I, I mm och materialet 
polvinylklorid fn. 

Inspelningen består av ett spi
ralmönstrat spår som mindre är 
"upptecknat" än ingraverat i 
materialet. Informationen är så 
förlagd , att början av skivsidan 
ligger i centrum av plattan. En 
CD-skiva så här stor kan inne
hålla stereoinformation med full 
bandbredd för totalt 60 minuters 
speltid. Detta bl a tack vare en 
spårtäthet om 1,66 mikron - och 
ändå anses det inte omöjligt att 
öka den , om framtida krav 
skulle komma. 

Disken bär inspelning blott 
över ena sidan. Den är överdra
gen med ett tunt metallskikt 
över vilket anbragts ett transpa
rent skyddslager. Skivan är lätt, 
oöm , varaktig och i alla avseen
den långt mera lätthanterlig än 
gängse lp och ep. 

Framställningsprocessen bär 
vissa likheter med vad som gäl
ler i dag för skivpressning, vil
ket är väsentligt för kostnads
synpunkt och omställningsbe
redskap. 

I övrigt upphör likheterna, 
eftersom det handlar om att lag
ra informationen digitalt re
spektive att avkänna den 
optiskt. 

Den prototyp till spelare som 
Philips hittills presenterat an
sluter sig ju i stort till vip-spela
rens form . Man påpekar dock 
att detta inte innebär att man 
slutligt bundit sig för det här ut
seendet för CD. Litenheten är 
dock en bärande ide i systemet. 
Kommer man fram till en lös
ning på det knepiga problemet 
att mass kopiera videoband -
eller videoprocessade ljudband 
- kommer Philips naturligtvis 
med en anslutande kompaktkas
settanläggning av samma for
mat. där man spelar upp digital
kodade metallkassettband för 
ljudändamål. Spela in går alltså 
bra hittills - men att köpa pro-

gramband går ännu inte, trots 
att det inte saknas ideer om t ex 
höghastighetskopiering av 
videotape. Här är bl a kraven på 
enorma bandbredder svåra att 
möta. 

A vkännaren i spelaren, pick 
up-huvudet , är ett opto-elektro
ni skt sådant med en miniatyrla
ser. Metallskiktet inne i disken 
reflekterar tillbaka ljus som in
nehåller signalinformationen i 
digitaIform vilken återger mönst
ret för den inspelade signalen. 
Pick up-huvudets lokalisering 
bestämmer rotationshastigheten 
för skivan och denna förändras 
omvänt proportionellt med ra
dien från hastigheten SOO varv/ 
minut i mitten till 21S varv vid 
periferin. Det är detta som möj
liggör att lyssnaren har full val
frihet i fråga om avsnitt ur ski
van liksom frihet att spela av 
godtyckligt spår, närhelst detta 
önskas. 

Spelaren avses bli komplett 
med ett elektroniskt innehåll 
som omfattar alla nödvändiga 
kretsar för att processa signalen 
ut till anslutande hi fi-förstärka
re och högtalare. På dessa ställs 
inga särskilda elektriska krav 
för CD-anslutningen, men sys
temet innebär onekligen en ut
maning mot gängse högtalare . 
Ett s/n om 85-92 dB är ju fullt 
möjligt att få in i skivan, totalt 
brusfritt! 

Slut med alla imponatorregla
ge och manövercentraler: Spe
laren kan skötas av envar som 
begriper innebörden i komman
dona Start , Stopp, Automatik 
och Sök ... 

Pulskodmodulation i CD 
Den höga informationstäthe

ten som eftersträvas kan enbart 
uppnås genom en inkodnings
process som medger att signalen 
distribueras över skivan i digital 
form. 

Varje enskild monosampling 
består av 14 bitar. En 60 minuter 
lång inspelning kräver därför 
omkring 6 miljarder bitar för 
stereo. Dessa sprids över skivan 
i form av ett spiralformat spår, 
där mönstret utgörs av "hål" 
och "icke-hål". Digitalt repre
senterar ett hål en logisk etta 
och ytan mellan hålen en nolla. 

RT har visserligen i tidigare 
artiklar i samband med digital 
inspelningsteknik redogjort för 
vad den innebär. Men i korthet 
är fördelarna dessa över gängse. 
analog teknik: 
- en verksam inkodningsmetod, 
pulskodmodulation. (pcm) kan 
användas. Den kräver relativt 
låg bandbredd för överföringen, 
- brus i överföringskanalen blir 
oavhängigt skivans fysiska 
egenskaper, inget ytbrus e t c 
uppstår utan bruskällan kan en-

dast ha samband med den valda 
inkodningen, 
- inspelning enligt pcm-förfa
randet medför i brushänseende 
ett mindre beroende av skivans 
karakteristiska och tillförsäkrar 
användaren ett signal/brusför
hållande över 8S dB , 
- frekvensomfånget blir mycket 
stort, frekvensgången likaså rak 
och obereoende av diskens 
egenskaper som medium, 
- de vanliga brusorsakerna och 
felkällorna med en analogt 
framställd och pressad plastski
va - alltid hörbara - blir totalt 
omärkliga tack vare feIkorrek
tionsautomatiken i pcm-syste
met , och 
- i signalen ohörbara data kan 
inlagras i kodad form för visuell 
presentation på t ex ett bildrör 
eller en diodmatristablå. 

Någon form av indexmärk
ning eller numrering kan inko
das under inspelningen för att 
möjliggöra för användaren att få 
fram en positionsmärkning för 
pick up-huvudet under avspel 
ning eller sökning för avspel
ning. Text- och programmateri
alinformation som titlar, kom
positörnamn, dirigent, artister 
e t c kan även de inkluderas. 
Systemet har potential för en 
dataomvandling till visuell pre
sentation på en särskild, frilig
gande tablå. 

Systemfunktion CD 
Systemets hjärtpunkt ar JU i 

viss mån de kretsar som ombe
sörjer konverteringen från ana
log signal till digital. Omvand
lingen är det som kvaliteten står 
och faller med. I CD sker om
vandlingen till digital kod genom 
att analoginformationen samp
las med en frekvens om minst 
dubbla tonfrekvensbandbred
den, vilken uppgår till 20 kHz 
per kanal. Den så valda samp
lingfrekvensen är 44,33 kHz 
och den deriveras från en kris
tall avstämd på frekvensen 
4,433 MHz. I fig 7 kan ses att 
samplingen sker med likformig 
kvantifiering och att konverte
ring sker till binär 14 bitars 
ordlängd. Dessa 14 bitar - sefig 
8 - avsätter totalt 16383 nivåer 
och åtgår för att man skall upp
nå önskat s/n. >8S dB. Men det 
kan tilläggas, att med insats av 
diskanthöjning kan man uppnå 
ett reellt s/n om hela 92 dB! 

A v fig 9 framgår hur inkod
ningsförfarandet för såväl kanal 
I som kanal 2 verkar. Sedan 
diskanthöjning, sampling och 
omvandling fullföljts. sker vid 
närvaro av stereofonisk signal 
tidmultiplex för de två audioka
nalema. Härvid sker även syn
kronisering av ordmängden. 
Multiplexsteget har utformats 
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Digilaiskivans 
enonna övertag 

är uppenbart - men , som 
bekräftas också av Philips ta
lesmän , kommer de gängse 
pressade plastskivorna troli
gen all finnas minst ett tiotal år 
ännu. En förutsättning är gi
vetvis att inget drastiskt in
träffar i fråga om världens 
oljeförsörjning, vilket ju skulle 
drabba massartike ln gram
mofonskivan. 

Man har i de här samman
hangen räknat ut , alt det i 
världen finn s över 200 miljoner 
gängse skivspelare i bruk . 
Statistikerna har också roat sig 
med alt la fram elt medeltal på 
skivsidan: Man kan utgå från 
att till varje skivspelare finns 
IS skivor i genomsnitt . 

En s dan marknad kastar 
man ju inte utan vidare bort. 
Då epokgörande nyheter som 
pcm-skivor och annat presen
teras bör man ha i minne , all 
samma koncerner som lanse
rar dessa landvinningar också 
är hårt uppbund na av hit
tillsvarande teknik med t ex 
betydande investeringar gjor
da i bl a vanliga skivpresse rier. 
I Europa äger t ex Philips och 
Siemens hälften var av Phono
gram-koncernen, en av de all
ra största i branschen. Det 
gäller alltså att programmera 
all introduktion av nyheter så , t 

att del s marknaden i nuläge t i 
inte störs, dels att gjorda in
vesteringar avkastat ett maxi
mum innan något nytt avlöser. 
CD-systemet är vidare tänkt få 
sin introduktion mot mitten av 
1980-talet och i termer av t ex 
råvaruåtgång innebär ju sys
temet långt mindre material än 
dage ns - här är också en vari
abel, vars kurva bör skära de 
övriga i gynnsammast möjliga 
punkt , alltså innan råvarupri
serna urholkat lönsamheten 
också på lång sikt. 

En tidigare introduktion kan 
givetvis bli angelägen om råva
ruförsörjningen för skivi ndu
strin blir direkt krit isk. De 
vanliga skivorna har ju oavlåt
ligt försämrats sedan början av 
1970-talet, eftersom graden av 
sekunda plaster, mängden 
spill produkter och återvin
ningsmassa ökat i dem. G år 
kvaliteten ner ännu mera. 
kommer marknaden att fortare 
acceptera en nyhet som inne
bär en radikal förändring. trot s 
systemets inkompatibilitet. • 
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så . att det medger tillförse l av 
fl era än två kanaler vid en fram
tida system utbyggnad . 

I nästföljande steg adderas 
paritetsbitar till befintlig 14 bi
tars ordlängd för att säkra kor
rektion av felutläsning . 

På nästa stadium tillförs mo
dulationen av kanalerna. varvid 
dataflödet anpassas till egen
skaperna hos utläsningssyste
metjämte själv diskens speciella 
krav. Huvudsakliga fordringar 
här blir: 
- en dc-fri transmission , nöd
vändig för god funktion och kor
rekt spårföljning hos feIkorrek
tionssignalen , 
- god klockfrekvensåtervinning 
och 
- konstans hos överförings
bandbredden (= ingen ökning) , 

I nformations- eller ord-
längds mönstret vi sas i undre 
delen av fig 9. Varje ord per ka
nal består datamässigt av 14 sig
na lbitar plus den tillförda pari
tetsbiten. Inom synkronise
ringsordet finns bitar reservera
de för text- och programinfor
mation. 

Huvudsakliga systemdata för 
CD relativt inkodningen återges 
här i tab I: 
Kvanti sering: 

Kod: 

Sampling
frekvens: 
Antal 
kanaler: 
Diskant
höjning: 
dynami kt 
omfång: 
Signal/ 
brusförhåll : 
Klirr : 
Band
bredd: 
KanaI
modulation : 

14 bitar, lineär 
inkodni ng 
För kjuten 
("offset binary") 

44.33 kH z 

2 eller flera 

50 J.l. S tid konstant 

> 85 dB (92) 

> 85 dB 
< 0,05 % 

20 Hz-20 kHz 

En speciell form 
av fördröjni ngs
modulat ion 

Optisk avkänning i CD 
En roterande skiva i vilken 

informationen lagrats digitalt i 
form av ett spiralupptecknat 
spår av speciell uppbyggnad 
("hå l" och " mellanrum") kräver 

Svstembrusel 
i CD-mediel 

är ju näst intill obefi ntligt , 
vare sig ma n utgår frå n vär
det 86 ,6 dB eller 92 d B, som 
e n di ska nthöjning res ulterar i 
efte r insats av a nna n tidkon
stant. 

Med a nvä ndning av hi fi-

ett likaså effektivt av läsnings
system. 

Då minimumiängden hos hå
len är mindre än en mikron , 
bredden konstant 0,6 mikron 
och djupet 1/ 4 av våglängden är 
det uppenbart, att ett mekaniskt 
avkännande kontaktsystem 
knappast kan användas för sa
ken . Fig 2 illustrerar detta för
hållande och det bör klart fram
gå, hur jämförelsen med en 
gängse grammofonskiva utfal
ler. 

Digitalskivans informations
bärande struktur visas i fig 3 
med en förstoring av 10000 ggr. 

Detta signalskikt täcks med 
en metalli sk, reflekterande be
läggning i syfte att utvinna in
formationen med insats av re
flekterat ljus . Detta uppnås i 
CD-systemet genom att ljus
strålen från en miniatyrlaser fo
kuseras mot spåret. Lasern är 

. av diodtyp och mediet är AIGa
As, d v s aluminium-galliumar
senid . 

Som ljuskälla ä r denna com
pound laser i effekthänseende 
långt underlägsen den som man 
använder för att "skriva in" sig
nalerna med i masterdisken . La
serljusstrålen , som koncentre
ras i en fokusyta om 1,87 mikron 
i diameter, känner av spåret ge
nom att belysa " hål" och " mel
lanrum" omväxlande . Till följd 
av detta uppstår viss ljusförl ust 
på grund av att det sker en diff
raktion öve r vi nklar större än 
vad linsen förmår ta in. Resul
tatet blir att intensiteten hos det 
reflekterade ljuset modu leras av 
di skens fysiska struktur. Det 
detekteras aven fotod iod som, i 
sin tur , avger en modulerad. 
elektrisk signal. Fig 6 är en gra
fi sk representation av denna 
optiska pick up-enhet. 

Genom linsen omvandlas den 
divergenta strålen som avge av 
lase rdioden till en parallell strå
le , som riktas mot det huvud
sakliga avkänningsobjektet. Här 
är det som strålen fokuseras in 
i signalinformationsmönstret. 
Det reflekterade , modulerade 
ljuse t riktas vid fotodetektor
dioden av ett prisma om tjänst
gör som en utsignalkopplande 
spegel. Mellan denna halvs pegel 

högtalare av norma ltrög 
verkningsgrad och ett nå
gorlunda kapabe lt förs tä rk
ningssystem samt den gan
ska vanliga faktorn för om
givni ngs bru set i rummet , ca 
35-40 dB i " tysta" miljöer , 
få r ma n troligen dra på a n
läggningen som C D ingå r i 
upp till ca 120 dB ljudtryck 

56 RADIO & TELEVISION - NR 5 - 1979 

och fotodioden si tter en kil för 
att dela upp den reflekterade 
strålen i två del ar och forma 
ljusfl äckar över olika delar av 
fotodioden. Då utströmmen från 
dioden processas i kretsen, 
uppnår man att såväl informa
tionssignalen som den radial a 
avkänningen jämte fokuserings
korrektionen aktiveras. 

Fig 4 visar den modulerade 
utsignalen från fotodetektordio
den i relation till digital signalens 
mönster av hål och mellan y tor i 
disken. 

"Oåtkomlig" datalagring 
Den mikroskopiska informa

tionen som lagrats i disken 
måste skyddas från åverkan , 
damm och främmande partiklar 
- skulle sådana avsättas och 
täcka för hålen eller breda ut sig 
däremellan , uppstår drop out
verkan i signalen. Men för att 
motverka detta har den digitala 
informationen förlagts till ett 
djup om mer än I, I mm genom 
det transparenta materialet i 
disken och därför kommer allt 
damm , alla repor och fingerav
tryck e t c att hamna utanför fo
kus och saknar möjligheter till 
att påverka den detekterade sig
nalen . H ur det hela fungerar 
framgår av fig /3. 

Mini-pick up av ljus 
Den optiska pick up-enheten i 

spelaren är blott 45 mm lång, 
mäter 12 mm i diameter och vä
ger 14 g. Den är monterad mot 
änden aven kort, rörlig arm som 
medger pick upen att följa spå
ret i radie ll riktning. Spåravvi
kelser från det cirku lära mönst
ret och även vertikala ojämn
heter hos den roterande disken 
måste tagas med i beräkningen, 
och konstruktion arbetet har 
bedrivits utifrån det realistiska 
antagandet att deformerade ski
vor inte kommer att höra till 
ovanlighete rna. Såväl spårbred
den - 0,6 mikron - som det 
verksamma foku sdjupet för 
ljusfläcken, ca 2 mikron , är spe
ciellt kriti ska faktorer. 

Då av känningen försiggår ut
an någon mekani sk kontakt med 
spåret måste de befarade ore
gelbundenheterna kontrolleras 

(!) för att överhuvud märka 
att d e t ha ndlar om skivav
spelning .. . och a llt så någon 
form av bru s! 

Man får kan ke ho ppas att 
den potentiella, extremt hö
ga dynamiken i framtiden s 
programmateria l inte mi ss
brukas ! M ycket borde ta la 
för ' a tt digita lljud syste me ns 

med insats av se rvomekani -
mer, som matas med informa
tion från den optiska pick upen. 

Exakt spårhållning ett krav 
Vill man uppnå en speltid om 

60 minuter på en enda sida aven 
115 mm stor skiva innebär det . 
att både spårbredd och spårse
paration i den måste håll as ex
tremt små. En spårföljande me
kani sm måste av det skälet för
verkligas , tillika en som både 
svarar mot kraven och som på 
samma gång dimensioneras ro
bust nog att.motstå påkänningar 
som torde bli ofrånkomliga för 
en konsumentprodukt , alltså 
också kanske hårdhänta manu
ella lägesförflyttningar. Trans
porter och all slags hantering går 
ju ofta hårt åt hemelektronik , 
även om förpackningstekn iken 
utvecklats oerhört under senare 
år. Spelarens litenhet är en an
nan faktor - en liten och lätt pjäs 
rubbas lättare än en stor och 
tung apparat och riskerna för 
skador blir större. 

Vidare måste man kal kylera 
med att den vertikala spårav
känningen som kompenserar för 
alla ojämnheter hos disken inte 
faller ur utan uppvisar mycket 
goda långtidsegenskaper med en 
kontinuerlig och tillförlitlig fo
kushållning av laserstrålen. 

En annan, i sammanhanget 
väsentlig faktor , är varvtalshåll 
ningen hos skivtallriken. Exakt
heten beträffande hastighete n 
med vilken den roterar är direkt 
kriti sk, eftersom den minska r 
omvänt proportionellt med pick 
up-huvudets rörelseriktning från 
mitten av disken till dess yttre 
periferi under spelningen . För
siggår inte av känningen med ex
akt föreskriven hastighet i varje 
läge, uppstår svaj och svävning
a r. · 

De tre inbyggda se rvosyste
men visas diagramartat ifig II . 
Fe lfokuss ignalen resulterar ef
ter " processing" i en ve rtikal rö
rel se hos det optiska systemets 
lins; ett utslag som grovt kan 
påminna om konens rörel se i ett 
högtalarelement . 

Felspårningsimpul serna upp
kommer genom synkroniteten 
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överlägsenhet bidrar till en 
sänkning av a llt det råa 
e le ktroakusti ska s krå l so m 
nu a lltför ofta pinar mä nni
skor i t ex hyreshu smiljöer -
det blir inte nödvä ndigt att 
överrösta e ller söka maskera 
progra mkäll ans bru s fullt så 
mycket. Man ka n ju a lltid 
hoppas. 



Utnytlja ditt kassettdäck maximalt 
-slå om till chlOmläge! 

När du slår om till chromläge får du en 
bättre kassettspelare. För du ändrar då 
korrektionen så att du får såväl lägre brus, 
som bättre {rekvensgång och renare ljud. 
Och det gäller alla kassettspelare med 
chromomkoppling. 

BASF Svart och BASF Silver har båda 
uppenbara fördelar för dig som vill utnyttja 
din anläggning maximalt. Och de sliter 
mindre på tonhuvudet än de flesta jäm
kassetter! 

BASFSVART 
- BÄTTRE FINNS INTE! 

~BASF 
60 

; SM ,. - ,_ur- I 

BASF Svart är en 
kassett som verkligen 
kan dra nytta av 
chrominställningens 
överlägsenhet. Det 

är speciellt i de övre frekvenserna det 
ger effekt. Dessutom får du lägre 
brus och mindre distorsion. Lyssna 
och njut! 

BASFSILVER 
- ETT BILLIGARE ALTERNATIV! 
Vill du utnyttja chromlägets fördelar, 
men tycker att BASF Svart är för dyr, 
då är BASF Silver ett bra val. Du får 

den för chrom så typiska, rena bril
jansen i diskanten. Du får det 
bruset. Och du får 
den äkta känslan 
av musiken. Till 
ett lägre pris. 

LÄGRE TONHUVUD
SLITAGE ÄN DE FLESTA 

JÄRNKASSETTER! 
BASF Svart och BASF Silver har 
lägre tonhuvudslitage än de flesta 
järnkassetter - det kan du se i dia-

BASF 

grammet här intill. Och det innebär 
att du kan njuta av den rena klara 
diskanten, och slippa störande brus, 
också när du lyssnar på din bilstereo. 
Prova ska du få höra - skillnaderna 
är större än du tror. 

BASF Sven!lka AR. n,,~ ":lnn"- tnn 1-1 Göteborg. Tel 031.g1 . ~2 60. 

In format lonSl janst 12 
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Transkulan elekb1sk 
nervstlmul8Uon - lindrar smärta 
efter bukoper8Uoner 

o Den här rapporten bygger på intressanta rön 
som redovisats inför den amerikanska kirurgkon
gressen, American College of Surgeons. De torde 
vara - än så länge - ganska okända för svenska 
kliniker. 
O Den elektriska stimulationen har genomgående 
avsatt mycket goda resultat i den postoperativa 
vården och metoden kan väntas bli rutinmässigt 
tillämpad också på svenska sjukhus. 

•• Elektrisk stimulation av ner
verna via huden har under de se
naste åren närmare undersökts som 
en metod för att lindra smärta och 
klåda i olika sammanhang. Meto
dens ursprung är akupunkturtekni
~en, som är välkänd från Fjärran 
Ostern, speciellt Kina. I sm ur
sprungliga version by~er smärt
lindringen enbart på instIck av nålar, 
men under senare år har den kom
pletterats med elektrisk sti mulation 
via de insatta nålarna. 

Sahlgrenska 
centrum i Sverige 

I Sverige har Sahlgrenska sjukhu
sets neurokirurgiska klinik bhvit ett 
centrum för denna forskning, som 
dock har genomförts i samband med 
olika andra kliniker vid sjukhuset. 
Man har där objektivt kunnat påvisa 
att man uppnår en klar smärtlindring 
hos ett stort antal patienter med 
kroniska smärttillstånd. Metoden 
har också testats på patienter med 
hudsjukdomar och klåda som inte 
har kunnat lindras på konventionellt 
sätt. Mycket intressant är att man 
har kunnat Såvisa hur smärtor i 
samband me förlossning har kun
nat lindras genom stimulation av I'y
ra elektroder som utplacerats på 
ryggen av den födande kvinnan . 

Besvär efter 
bukoperationer 

F orskningen i Sverige har skett 
parallellt med en liknande utveck
ling i Förenta Staterna. En forskare
grupp vid Metodistsjukhuset och 
universitetet i Minnesota har nu an
vänt elektrisk stimulation hos pa
tienter efter bukoperationer samt 
även lungoperationer. Man har velat 
utröna om metoden har kunnat av
hjälpa de smärtor som de flesta pa
tienter har efter operationen och 
ytterligare om man kan påvisa nå
gon effekt på en av de mest fruktade 
komplikationerna, nämligen tarm
vred . 

Man har använt en stimulation 
med strömstyrka mellan 40-60 mA. 
Den stimulationsfrekvens som be
gagnats har legat mellan 100 och 150 
Hz. Den använda pulsbredden lig
ger mellan O,3~,4 fLs. Härvid har 
skett en kontinuerlig stimulation i 
hela det postoperativa förloppet och 
enheten har varit batteridriven. Man 
har fått byta batterier med olika in
tervall under I till 3 dygn . 

Dubbelblindstudie 
har utförts 

Ett slutgiltigt belägg för att en ve
tenskaplig metods effektivitet kan 
bevisas följer av att metoden an
vänds på två grupper av patienter, 
där den ena får den vanliga behand
lingen medan den nya tekniken an
vänds på den andra gruppen. Så har 
man förfarit vid denna undersök
ning: 

Man har delat patienterna i två 
grupper och samtliga personer har 
fått applicerad en apfarat med sti
mulatlOnselektroder. samtliga sti
mulationsenheter har lagts in batte
rier. Hos de behandlade gällde det 
reellt funktionsdugliga batterier 
medan man hos kontrollgruppen an
vände urladdade batterier utan ver
kan. 

F ör att få en så objektiv registre
ring som möjligt har de läkare och 
sjuksköterskor som har behandlat 
patienterna inte vetat om den en
skilda patienten har tillhört den sti
mulerade gruppen eller kontroll
gruppen. Vem som tillhörde vad 
framgick först efter testet. 

Man har sålunda behandlat 875 
patienter efter operationer och då 
studerat följande förhållanden : 
l . Lungkomplikationer. 
2. Hosta före och efter stimulation. 
3. Mängden av smärtstillande me
del som insatts. 
4. Mag-/tarmfunktionen och dess 
återställning. Speciellt har man 
iakttagit om det uppkommit begyn
nande tecken till tarmvred. 
5. Sjukhusvistelsens längd. 

Klar förbättring 
med stimulation 

De uppnådda resultaten summe
ras i tabell l . Man bör här jämföra 
de två grupperna med varandra och 
konstatera , och grupperna är unge
fär likstora. Antalet patienter anges 
inom parentes. 

Det framgår av tabellen att man 
når en markant förbättring hos sti
mulationsgruppen och vid statistisk 
bearbetning har det även visat sig att 
skillnaden är statistiskt säkerställd . 
Det bekräftades också, att sjukhus
vistelsen för de behandlade pa
tienterna i medeltal var 9,4 dagar, 
medan de obehandlade i kontroll
gruppen vistades i medeltal 14,2 da
gar på sjukhus. 

Specialstudier över när tarm
funktionen kom igång visade också 
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att denna var tidigare i den stimule
rade gruppen jämfört med kontroll
gruppen. 

Konklusioner av försöken 
Den intressanta undersökningen 

har gjorts aven forskargrupI> bestå
ende av doktorerna Alan C Hymes, 
David E Raab och Earl G Yonehiro. 
Samtliga arbetar vid universitetskli
niken , Metodistsjukhuset vid Min
nesotas Stadsuniversitet i Minnea
polis . Siffermaterialet är givetvis 
långt mera omfattande än det här 
relaterade, men alla iakttagelser pe
kar åt samma håll och författarna 
gör följande konklusioner angående 
effekten av elektrisk stimulatIOn: 
l. Metoden är enkel och fungerar 
vid stimulation från patientens hud . 
Något instick erfordras således icke. 
2. Metoden reducerar antalet lung
komplikationer. 
3. Metoden är effektiv för att för
hindra uppkomsten av tarmvred och 
kan även aktivt underlätta behand
lingen av detta sjukdomstillstånd. 
4 . Metoden förbättrar hostförmå
gan efter operationer och minskar 
därmed risken för lungkomplikatio
ner. 
5. Patienten får vid elektrisk sti
mulation mindre smärtor efter ope
rationen . 

Enkel förklaring 
till verkan 

Man kan nu undra vilken effekt 
den tr.anskutana nerv stimulationen 
har: Ar detta något rent magiskt , 
eller finns det en naturlig förklaring 
till de här relaterade, positiva för
hållandena? 

I själva verket är de här säker-

Tabell 1 

LUNGOPERA TIONER 
Ihopfallna lungor 

GALLOPERATIONER 
Ihopfallna lungor 

TARMVRED 
Förbättrad hosta 

TARMOPERATIONER 
Ihopfallna lungor 
Tarmvred 
Förbättrad hosta 

OPERATIONER pA HUVUD
PULsADERN (AORTA) 
Ihopfallna lungor 
Tarmvred 

ställda, goda resultaten förklarliga 
från tidigare välkända förhållanden . 
En patient som är nyopererad har 
ofta ont i sårområdet. Om såret 
stramas i sa·mband med andningen , 
nedsättes den och det finns stor risk 
att lungorna, och särskilt deras ned
re delar, faller ihop. Denna kompli
kation ökar ytterligare ri sken för 
lunginflammation. En kraftig and
ning hos patienten efter operationen 
är därför av största betydelse. 

Om det värker i såren, måste 
smärtan dämpas . Vid svåra tillstånd 
får man ofta sätta in smärtstillande 
medel vilka har nackdelen att dämpa 
andningen. Den transkutana stimu
lationen har därför fördelar framför 
de mest använda medicinerna. Den 
ger framför allt inl$a biverkningar 
och är lätt att admimstrera. 

N är det gäller att få igång tarmen 
efter operationerna och att förebyg
ga uppkomst av tarmvred är det av 
stor bety'delse att patienten så fort 
som mÖjligt kommer upp på benen 
och går. Detta kan emellertid ge 
upphov till smärtor i såret, och här 
är den transkutana elektriska sti
mulationen av stor betydelse, efter
som den medger smärtlindring och 
ej har några påvisbara nackdelar. En 
del av de annars använda medici
nerna kan ge upphov till sådana. 

Sammanfattning 
Den elektriska stimulationen , 

tilllämpad inom olika grenar av lä
karvetenskapen, har under de se
naste åren vIsat sig vara en effektiv 
metod vid en rad olika smärt tillstånd 
och de objektiva bevisen för meto
dens pålitlighet kommer troligen att 
medföra att denna metod i ökande 
omfattning kommer att bli rutin 
även vid svenska sjukhus. • 

Stimulations-
grupp 

14% (42) 

5% (60) 

59% (60) 

7% (30) 
7 % (30) 

67 % (30) 

13% (38 
0% (38) 

Kontroll-
grupp 

6 % (43) 

8 % (59) 

17 % (59) 

5% (20) 
5% (20) 

29% (20) 

27 % (33) 
18% (33) 



·_Iarteknika grundet - del 5 
o Serien är nu framme vid högtalarhöljets 
resonanser och behandlar dämpfaktorer och 
Q-värden. 
O Artikelserien är en översättning från 
Philips-rapporter med titeln Designing Hi 
fl-speaker systems av D Hermans och M D Hull. 

Högtalarhöljets inre resonanser 
•• När högtalarhöljets djup är lika med en halv våglängd kom
mer den första fundamentala vibrationsmoden att yttra sig. Re
aktansen hos höljet beräknas enligt 

l 
X AS = WMAB - --. 

WeAB 
(3.35) 

Vid resonans är wMAB större än l/wCAB • Reaktansen XAB blir 
positiv och når ett högt värde. Detta kommer att i hög grad 
reducera den utstrålade effekten om man inte vidtar åtgärder för 
att minska värdet av XAB vid resonansfrekvensen. Frekvensen 
hos den fundamentala resonansen är plottad ifig. 3.6. 

3000 

I 

1Hz' 

2000 

1000 

oL-----~------~----~------~ 
o 50 100 150 200 

doplh (mm, 

Fig 3.6. Frebensenför eU höljes 
grundresonans som en fun/dum av höljets djup. 

För att absorbera energin vid denna och alla högre frekvenser 
är lådans insida beklädd med ett dämpande material. Lämpliga 
material är mineraJullskivor, acetatfiber, glasull och filthårski
vor. Skumplastmaterial, sådana som polyuretanskum, (utom den 
"öppna" varianten) har aIltIör stor täthet, vilket gör att ett flöde 
av luft inte kan passera. 

Vid låga frekvenser och i små höljen kan man vanligen använ
da 25 mm tjockt dämpmaterial för inklädnad av högtalarlådans 
över- och undersidor, vänster- och högersidor samt baksida. 

Den impedans som gäller nära konen kan uttryckas som: 

MIBODATORN 
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egna program. I USA finns allt
så, som vi nämnde inlednings
vis, ett stort utbud program till 
Apple. När det gäller förnöjel
seprogram kan man använda 
dem direkt utan annan konver
tering än eventuellt översättning 
av instruktioner, men bokfö
ringsprogram, program för be
räkning av skatter och liknande 
kräver större omarbetningar el
ler nyutveckling. Globe Com-

(3.36) 

puters, som säljer Apple i Sveri
ge, har börjat ta fram svenska 
program för småföretag och lik
nande. Man kommer också att 
erbjuda andra tangentbord och 
teckengenerator med svenska 
tecken. 

Den teckengenerator som nu 
finns är delvis ganska svårläst. 
Till del beror detta på att man 
verkligen packar skärmen full 
med tecken, 40 tecken per rad 
och 24 rader. En del tecken är 
en smula svåra att skilja åt som 
O och D samt V och U. 

Tangentbordet är standard 
ASCII och saknar alltså i grund-

där komponenterna för XAB definieras av ekvationerna (3 .21) och 
(3.26). Termen RAB representerar den akustiska resistansen för 
höljet och bestäms av: 

RAM= Rcf3AM= en tredjedel av den totala flödesresistansen hos 
det material som används för att dämpa lådan, dividerad med 
materialets yta. För ett 25 mm tjockt lager lättviktsmaterial med 
ytan AM nr är RAM=33/ AM akustiska ohm. V B är höljets totala 
volym i ID' och V M är dämpmaterialets volym i ID'. Ekvation 
(3.37) är bara tillämpbar då dämpmaterialets volym håller sig 
under 10 % av den totala volymen. 

Dämpning och Q-faktor 
Vi har visat att en högtalare, monterad i en sluten låda, kan 

behandlas som en elektrisk seriekrets. Sålunda kan man skriva: 

(3.38) 

där QT svarar mot den totala kretsen, wo'=27tfo' där fo' är reso
nansfrekvens, och MA och RA är definierade i ekvationerna (3.2) 
resp (3.31). 

I praktiken kan värdet QT vara förutbestämt genom mätningar 
av 3 dB-punkterna för kon hastighets kurvan som funktion av 
frekvensen ovanför resonans. Från ekvation (2.6) vet vi att 
e= Blv, och eftersom BI är konstant för en specifik högtalare är 
rörelsen v proportionell mot e. Använder vi kopplingen ifig. 3.7 
får vi en spänning över talspolen: 

Eftersom värdena VI och v2 kan avläsas direkt från instru
menten, och RE är likströmsresistansen hos talspolen, kan vär
dena för e plottas som funktion av frekvensen. 

AUDlO 
SIGNAL 

GENERATOR 

Fig 3. 7. Enliimplig koppling för alt 
undersöka resonansfrebensen och Q-värdet. 

utförandet svenska tecken. En 
olycklig detalj i bordet är en 
återställningstangent, reset, 
längst upp till höger, strax 
ovanför returtangenten. Retur
tangenten skall ju ofta tryckas 
ned, och om man då av misstag i 
stället trycker på reset går ma
skinen ner i maskinspråknivå. 
Visserligen kan man gå upp till 
basic igen utan att förstöra pro
grammet, men man måste börja 
körningen på nytt. I samband 
med svenska tangentbord har 
man prövat olika möjligheter att 
desarmera reset-tangenten så att 
man inte så lätt skall kunna 
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missbruka den. 
Det som gör starkast intryck 

på oss, är den grafik Apple II 
erbjuder. Här har man verkligen 
utnyttjat möjligheterna en dator 
ger tillsammans med en fårg-tv
skärm. Dessutom är det enkelt 
att lära sig hantera möjligheter
na genom effektiva instruktio
ner i basic . Även i övrigt är 
Apple II en kompetent maskin 
med utvecklingsmöjligheter. 
Man talar bl a om att språket 
pascal skall komma för maski
nen. I går räknesticka, i dag ba
sic och i morgon . . . ? B H 

• 
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Fig 3. 8. Eli normaliserat /rekvenssvar för 
en typisk högtalare vid olika Qrvärden. 

Värdet för QT vid en konstant ström blir då: 

där år är 3 dB bandbredden . Fig. 3.8 iUustrerar svaret vid reso
nans för en typisk högtalare monterad i en sluten låda för ski ll
nadsvärden av QT' 

Låt oss nu betrakta den effekt förstärkarens utgångsresistans 
RG har på värdet QT' 1 den metod att bestänma QT som vi just 
har diskuterat har införandet av I kohms resistansen gjort att 
man får en praktiskt taget konstant ström genom högtalaren , dvs 
rs kan betraktas som oändligt stor. Därför blir den första termen i 
ekvation (3.31): 

B 2J2 
------~ o. 

1 praktiken har emellertid en modern fOrstärkare en mycket låg 
utgångsresistans , vilket betyder att rg ligger nära O. Den första 
termen i ekvation (3 .31) blir därför: 

B 212 B 212 

(Rg + R
E
)A2 ~ R

E
A2 • 

Vi kan då definiera två värden av QT: 
I ) QTI repre enterar det tillstånd som råder vid konstant ström
matning då Rg går mot oändligheten: 

(3.39) 

2) Qn representerar det till stånd som råder vid konstant spän
ning när Rg går mot noll : 

(3.40) 

vilket motsvaras av vad som kan uttryckas i formeln : 

B 2J2 l 
+-. 

wo'MAREA 2 QTl 
(3.41) 
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MA är den akustiska massan i kg/rTf , och genom att multiplice
ra med Al kan vi uttrycka detta i MM' den totala massan i kg, där 

(3.42) 

i vilken MMC är den matematiskt härledda massan hos spolen och 
konen. MMR fås ur ekvationen (3.20) och MMD fås ur ekvationen 
(3 .22). 

Vi kan därför skriva om ekvationen (3.41) och substituera MM 

med M A A2 

B 2J2 l 
-- - ---- + -- , 

WO'MMRE QTl 
(3.43) 

där B är det magnetiska flödet i Testa och I är trådlängden hos 
talspolen i meter. 

Den första termen i ekvation (3.43) till höger om likhetstecknet 
representerar dämpningen p g a talspoleresistansen och magnet
systemet. Om vi betecknar detta med I/QE, kan vi skriva 

I I I 
- = - + -
QT2 QE QTl 

(cf eq. (2.24) *). 

Betydelsen av dessa ekvationer skall betonas. Publicerade kur
vor över frekvenssvar är alltid upptagna med konstant spänning 
och därför jämfOrbara om högtalaren matas från en förstärkare 
med låg utgångsresistans. Sådana kurvor visar därför inte inver
kan på QT' där mätningar är gjorda med konstant ström (fig. 3.7) 
snarare än de vanligare konstanta spänningsmatningarna. Jämfö
relser mellan resultaten blir därför verkligen svåra! 

Från ekvation (3.40) framgår att med en given högtalare finns 
det bara två möjligheter att förändra QT: Antingen ändrar man 
baffelskivan i syfte att ändra värdet av MA genom att förändra k 
(ekv 3.21) , eller ändrar en av de resistiva komponenterna RAD ' 

RAS eller RAR' 
Den första av dessa utgör höljets akustiska resistans - se 

ekvation (3.37). RAS ' upphängningens akustiska resistans, är för
utbestämd avelementtillverkaren. RAR ' den akustiska strålnings
resistansen , är en funktion av frekvensen - se ekvation (3.33). 
Därför är allt vi kan göra för att kontrollera QT med bortseende 
från förstärkarens utgångsresistans reducerat till en förändring 
av RAD genom att vi ändrar värdet på RAM - ekvation (3.37). 

Den generella ekvationen kan vara besvärlig att hantera ser vi, 
om vi betraktar ekvation (3 .37) mot bakgrunden av ett praktiskt 
fall då lådans väggar är klädda med 25 mm dämpmaterial. Det är 
uppenbart , att vi inte kan öka arean för inklädnaden en gång för 
varje vägg som blivit täckt. Nästa moment är att stoppa upp 
höljet med dämpande material och detta kräver mera empiriska 
metoder. 

En ny situation inträder, ser vi , om vi åter studerar ekvation 
(3 .26): 

Höljets akustiska komplians, CAD , är omvänt proportionell 
mot 'Y. För adiabatiska processer har 'Y ett värde av 1,4 vid 
normala rumstryck och temperaturer. Vad händer då om höljet 
är fyllt med dämpmaterial? 

Om luftutrymmet är helt fyllt med mjukt lättviktsmaterial blir 
kompression och expansion isotermisk . Högtalaren driver energi 
in i höljet och materialet förvandlar det till hetta. Detta visar sig i 
form av överdämpning i den låga delen i frekvensområdet. 

Under isotermiska villkor sjunker ljudhastigheten från 344 till 
292 m/s och alla ekvationer, i vilken c har antagits vara konstant, 
måste modifieras. Det faktum , att värdet 'Y i ekvationerna (3 .26) 
och (3.27) inte längre är 1,4 utan 1,0 , innebär att en fyllnad av 
höljet har samma effekt på rörligheten som en 40 %-ig ökning av 
volymen. 

Tydligen är det bäst vid praktisk högtalarkonstruktion att följa 



objektiva metoder upp till en viss punkt för att sedan göra den 
sista finputsningen genom att fylla upp helt eller delvi s för att få 
den önskade karakteristiken. 

Ett sista ord om material: Vi har tidigare förkastat dämpmate
rial som inte tillåter ett direkt luftflöde genom sig. Dessa material 
kan inte helt förskjutas beträffande höljets inklädnad , men det är 
ett utslag av konst och erfarenhet snarare än beräkningar som ger 
det önskade värdet QT för det aktuell a systemet! Värdet kommer 
att ligga mellan 1,0 och 1,4. Läsare, som är verksamma inom 
detta område, kommer utan tvivel fram till sina egna metoder, 
men man måste noga välja material som inte radikalt förändrar 
lådvolymen. 

En svårighet som konstruktören möter är att bestämma ett 
lämpligt värde av QT' Det finns ingen analytisk bas för valet , och 
många argument för att framhålla lämpliga värden mellan 0,5 och 
1,4 ges i litteraturen. 

Det är uttalat obehagligt med en högtalare som har för högt 
värde på QT' med " ringningar" och det finns å andra sidan inget 
mera otillfredsställande än en "död" låda. I det senare fallet kan 
man .troligen dämpa i underkant. I det förra fallet kan ett högt 
värde lova god bas, men i själva verket kommer den inte att klara 
transienter vid höga ljudvolymer. 

För tillfredsställande frekvenssvar föreslår vi att 

Jo' 
QT <- ' 

30 
(3.44) 

Hur mycket mindre QT skall vara än fo' /30 får konstruktören 
själv avgöra, men varje värde ovanför detta måste betecknas som 
otillfredsställande i Hi fi-sammanhang. Några högtalarsystem 
låter livfullare än andra, andra mera fast. Varje apparattillverka
re har sin standard i denna fråga: Liksom pianon har högtalare 
sina egna tonala kvaliteter. 

Till sist är ett par goda öron och en god portion öppenhet till 
stor hjälp för slutresultatet. När basen börjar låta pressad eller 
överdämpad bör man ta ur något dämpmaterial ur höljet. När 
basen låter avspänd och ymnig, men inte skvalpig, är den kor
rekt. 

Effekten av höljets rörlighet 
och dess resonansfrekvens 

Vi kan skriva uttrycket för resonansfrekvensen hos den 
omonterade högtalaren i ett ekofritt rum som 

(3.45) 

där MAe är den akustiska massan för det rörliga systemet på var 
sida om konen och där CAS är den akustiska kompliansen hos 
upphängningen av konen, så som definieras i ekvation (3 .23). 

När vi tar samma högtalare och monterar den i ett slutet hölje 
får vi modifiera ekvation (3.45) för den akustiska massa som 
luften utgör p g a höljet och p g a höljets akustiska komplians . Ser 
vi tillbaka påjig. 3.2 kan vi skriva ekvation (3.45) i formeln. 

där M' AR är det nya värdet av luftbelastningen på framsidan av 
konen så som anges i ekvation (3.19). MAB är den akustiska 
massa som råder på baksidan av konen och CAB är den akustiska 
kompliansen hos höljet som anges i ekvation (3.26). 

Tar vi förhållandet mellan ekvationerna (3.45) och 3.46) kan vi 
nu bestämma förändringar i resonansfrekvensen på grund av 
höljets inverkan . 

Eftersom M' AR= 1,4 MAR' kan vi skriva ekvation (3.47) i formen 

Jo' = v{( 1 + _C_A_S ) >< _M_A_c_+ __ M_A_' R_+_O_,_6_M_A_R_+ _ _ M_A_B_-_M_ AB} 

Jo CAB M Ac + MAR + MAB 

1/{( CAS ) ( 0,6MAR - MAB )} = y 1 +- X 1+ . 
CAB M Ac + MAR + MAB 

(3.48) 

Låt oss nu undersöka värdet för den aku stiska massan. Från 
ekvation (3 . 15) får vi 2 x O,16 

2MAR = ---
0,32 

r r 

från ekvation (3. 19) 

och från ekvation (3.21) 

0,23 
MAR - --

r 

0,375k 
MAB =---. 

r 

Värdet av k i ekvationen (3.21) beror på hur mycket area 
högtalarelementet upptar på baffeln. Om högtalarelementets area 
är en tredjedel av baffelytan har k ett värde av ungefär 0,65 (se 
jig. 3.5). Om vi tar detta värde som ett exempel gäller: 

0,24 
MAB~ -- ' 

r 
Om sålunda högtalaren tar upp en tredjedel eller mindre av 

baffelns yta kan vi göra följande förenkling av ekvation (3.48), 

Jo' 1/{ ( CAS )} - ~ y 0,87 1 + - , 
Jo CAB 

(3.49) 

vilket representerar förhållandet mellan resonansfrekvensen 
höljet och resonansfrekvensen i fri luft utan baffe!. 

Det gör ingen skillnad om akustiska eller mekaniska termer 
används för att ange kompliansen , eftersom det är förhållandet 
mellan dessa som är av intresse. Om vi för enkelhetens skull 
refererar till styvheten kan vi skriva ekvation (3.49) i formen 

(3.50) 

där Sb är det inversa talet av höljets komplians enligt ekvation 
(3 .29) 

(3.51) 

och S är styvheten för membranets upphängning. Fig . 3.9 visar 
variationerna av f' o/fo som funktion av förhållandet mellan Sb/Ss' 

f,' 
f, 

o 
ta" 10 Se. 101: 

S. 
Fig 3,9. Variiltioner av resonansfrekvensen som funktion av för
hållandet mellan olika styvhetsfaktorer för hölje resp högtalare. 
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Det finns ljud som låter bra, och det finns ljud som låter 
bättre. Och det bättre ljudet, det alldeles rena och ostör
da, har alltid intresserat Nakamichi. Det märker du när du 
lyssnar på och blir imponerad av Nakamichis nya kas
settdäck, Modell 580. Med ett transportsystem som är 
helt tyst, därför att det saknar solenoider. Och ett nytt ra-

derhuvud som gör banden renare än något 
annat raderhuvud någonsin 

gjort. Och ett otroligt lågt modulationsbrus, tack vare en 
asymmetrisk "Diffused Resonance" bandtransport. 

Lika imponerad blir du av Nakamichi 530, den nya 
receivern, med prestanda i klass med många separata 
enheter. Med bl.a. fyra minnen för stationsförval. Och ett 
motordrivet automatiskt stationssökningssystem, med 
en multigangad avstämningskondensator för en känsli
gare och störningsfri stationsinställning . 

Det är ju så det rena ljudet börjar. 
Med tystnad. 

Infofmatlonst/anSI 13 
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akamichi 580 är ett 2-huvuds kassettdäck, med Nakamichis 
Superhead " av Crystalloy för in- och avspelning . Ett tonhu
Jd med mycket smalt gap som hjälper till att utöka frekvens
mrådet i diskanten', men ändå tillåter inspelning som om det 
ade ett betydligt större gap. Men det viktigaste i tonhuvud
Dnstruktionen är det nya raderhuvudet , 
Dm är konstruerat efter en helt ny prin
ip. För att göra en riktigt ren inspelning 
låste bruset reduceras till en nivå så 
ära som möjl igt den på ett helt nytt band. 
let räcker inte att bara radera den tidiga-
3 inspelade signalen till den punkt där 
en döljs av band bruset, eftersom allt 
,rus som finns kvar på bandet module-
3S av inspelningssignalen. Nakamichis 
ya raderhuvud arbetar som en transfor
nator i miniatyr. Den kan generera oer
lört hög ström och överföra denna till ett 
aderflöde, utan läckage eller mättnings
~nomen som i normala raderhuvuden . 
lesultatet blir att bruset hålls nere direkt 
lnan inspelningshuvudet till en nivå som 
lm bandet vore helt nytt. 

Det finns många resonanser som 
>rsakas av de rörliga delarna i ett trans
>ortsystem, och som negativt påverkar 
nspelningen. Konventionella dubbelkap
;tansystem har enorma resonanstoppar 
mder 20 Hl, orsakade av resonanser 
10S nästan identiskt roterande delar, och 
,om " adderas" ovanpå varandra. Nakamichi 580 har ett dub
)elt kapstansystem där alla delar roterar med olika hastighet, 
)eroende på olika diameter hos kapstanaxlarna, tryckrullarna 
)ch svänghjulen, vilket gör att resonanserna sprids slump-
3rtat. Detta ger inte bara lägre svaj, utan också lägre modula
:ionsbrus. 

För det snabbare svajet, mellan 20 och 100 Hl, har vi ut
vecklat en annan metod. De flesta transportchassin är gjorda 
av stål, som överför resonanserna till kapstanaxlarna och där
efter till bandet. Chassit på Nakamichi 580 är tillverkat aven 
speciell aluminiumlegering tillsammans med plastmaterial , 
som absorberar vibrationerna i stället för att låta dem nå kap
stanaxlarna. Aterigen reducerat modulationsbrus. 

Fastän Nakamichi 580 är en tvåmotorkonstruktion finns det 
ytterligare en motor. Den tredje motorn ersätter de solenoider 
(dragmagneter) man normalt använder i logikkontrollerade 
bandmekanismer. Detta ger en tystare bandtransport och en 
mer användbar pausfunktion. I pausläget är huvudena fortfa
rande i kontakt med bandet, bara tryckrullen har lyfts ifrån. 
Detta innebär att start och stopp är ögonblickliga, utan att man 

Nakamichi 
Generalagent: Elfa Radio & Television AB, 171 17 Solna 

• 

~u 
får knäppar på bandet. Du får också möjlighet till medhörning 
under både fram- och återspolning, vilket gör det lätt att hitta 
en önskad punkt på bandet. 

Nakamichi 530, receivern, har en radiodel med samma tek
niska kval itet som dagens super-tuners. Med ett motordrivet 

automatiskt stationssökningssystem, som söker upp och 
centrerar sig mitt på stationsfrekvensen. Under sökning kopp
las automatiskt in en brusspärr som reducerar bruset mellan 
stationerna. En tröskelselektor gör att du kan välja känslig
heten, 20 dBf eller 40 dBf. Du kan också programmera Naka
michi 530 för fyra fasta stationsinställningar. 

Förförstärkardelen innehåller en del av de mest lågbrusiga 
och distorsionsfria kretsar som går att uppbringa. Faktiskt är att 
brus och distorsion är så lågt att noggranna mätningar inte kan 
utföras med konventionella testinstrument. 

Effektsteget ger 2X55 watt i 8 ohm, 10-20.000 Hl, 0,02% 
THD, tillräcklig uteffekt för högtalare med normal verknings
grad för normala lyssningsrum. 

Det finns oändligt mycket mer att säga om Nakamichis 
kassettdäck 580 och receiver 530. Skicka in kupongen så får 
du broschyrer från oss. Eller ännu bättre . Gå in till din hifi
handlare. Då kan du titta på dom i verkligheten, och höra hur 
Nakamichi skiljer på ljud och ljud. 

iT;Elfa Radio & Television A; 171 ~ Solna. - - - -'I 

I 
Jag vill läsa mer om Nakamichi 580 och 530. 
Skicka broschyrer! I 

I I 
I 

Namn ______________________________ ~~ 
... r!> 79 I 

I Adress I 
I I 
L:0stadr.::.s ______________ :J 



NvIIlnsreduktionsvstem: 
High Com från Telelunken 
o Ett nytt brusreduktionsystem står inför 
sin debut: Telefunken har givit upphov till 
ett system, High eom, som lämpar sig sär
deles väl i hemelektronikapparatur . 
O Systemet kan sägas vara en utveckling av 
Telcom-systemet som funnits några år för 
professionellt studiebruk. 
O Vi ger här en kort orientering om det 
nya systemets grundläggande egenskaper. 

•• Som bekant finns det en 
rad brusreduktionssystem på 
marknaden, där de mest kända 
är Dolby A (professionell) och 
Dolby B (hemelektronik) , AN
RS, DNL, Burwen, Phase Linear 
1000, dBX och en rad dBX
"plagiat" - se provning i RT nr 3 
i år. I begynnelsen, på 60-talet, 
fanns också ett system från 
EMT. Alla har de gemensamt att 
de maskerar brus från bandspe
lare, men metoderna är olika 
liksom graden av brusreduktion. 

Sedan några år tillbaka till
verkar även Telefunken ett 
mycket avancerat system för 
professionellt bruk med namnet 
Tel Com. Det arbetar med ex
pansion och kompression i lik
het med dBX , men dessa funk
tioner är uppdelade på fyra fre
kvensband: 35 Hz till 215 Hz, 
2 15 Hz till 1450 Hz, 1450 Hz till 
4800 Hz samt 4800 Hz-16000 
Hz. Genom uppdelningen vin
ner man snabbhet, vilket är vik
tigt eftersom ett långsamt reg
lersystem gärna ger upphov till 
pumpeffekter. Dessutom får 
man bättre störundertryckning i 
ett smalare band genom att 
nyttosignalen blir större . 

Förenklad version 
nu för hembruk 

Telefunken lanserar snart ett 
nytt brusreduktionssystem för 
hemelektronikbruk, kallat High 
Com - en förkortning av high 
jidelit y compander. Till en bör
jan blir det en del i kassettband
spelare, men med tiden kommer 
säkert separata enheter. I mot
sats till Tel Com arbetar den ba
ra med ett band, men kompres
sionen sker inte linjärt utan den 
är starkt frekvensberoende. 
Komprimeringen görs huvud
sakligen i mellan- och högfre-

kvensdelen av audiospektrum . 
Ungefär 20 dB brusreduktion 
kan påräknas . 

En metod illustreras med 
kopplingen i fig I . En nivåde
tektor påverkar motstånd i mot
kopplingsslingan hos opera
tionsförstärkare. 

I stället för att man som i lin
järt kopplade operationsförstär
kare har ett motstånd till jord 
från minusingången, ligger här 
en kondensator. Parallellt med 
motkopplingsmotståndet ligger 
även en kondensator, C2. Två 
operationsförstärkare är insatta 
efter varandra för att ge tillräck
ligt stor reglering. I fig 2 ser vi 
vilken verkan kopplingen har på 
frekvensområdet vid olika in
signalnivåer. Överföringsfak
torn A för kopplingen kan be
räknas enligt följande: 

I+&+jw Ro (C J+C2) 

A= __ ~~r~~~~~ __ ___ 
1+ Ro+ jw RoC2 

r 
med Ro=33 kohm, RoC J= 720JLs 
och RoC2= 50 JLs. 

Man finner, att om motstån
den kunde varieras mellan O och 
oändligheten, kommer överfö
ringsfaktorn att variera mellan I 
och (C J+C2) / C2 . 

Reglerområdet är valt så, att 
man skall få hög komprimering 
samtidigt som komponentvär
dena inte är så kritiska att de 
med svårighet kan realiseras 
med de komponenttoleranser 
som förekommer i konsument
elektronik . 

Metoden ovan benämnes 
"Sliding band compression", 
d v s den utnyttjar glidande fre
kvensband eller, om man så vill, 
den innehåller ett filter med va
rierande brytpunkt. 

En annan metod innebär att 
ett filter för sänkning av am pli-
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pig 6. Så här ser High Com-modulerna ut 
lfIed en specialkrets och en standardkrets. 

tuden vid höga frekvenser pla
ceras före kompressorn. 

Båda dessa metoder används i 
Telefunkens nya system. De re
sulterande kurvorna för olika 
frekvenser och nivåe r visas ifig 
3. Man ser där att komprimering 
resp expandering sker vid mel
lan- och högfrekvensområdena 
och att kompressionen resp ex
pansionen har gränsvärden, fre
kvensmässigt sett. 

Snabb reglerinsats 
förhindrar överstyrning 

En mycket viktig egenskap är 
med vilken snabbhet kompres
sion resp expansion sätter in. 
Ett alltför långsamt reglersys
tem ger hörbara pumpeffekter 
och man kan nog påstå, att a lla 
system mer eller mindre ger så
dana bidrag. Reglerfunktionen 
skall vara snabb i High Com, 
vi lket i mätvärden betyder 24 
dB ändring på 0,2 ms . Om så 
stora nivåändringar uppstår in
om ännu kortare tidförlopp , nå
got ytterst ovanligt , enligt en 
rapport om High Com, träder i 
funktion en olinjär begränsar
krets som är parallellkopplad 
med de variabla motstånden r i 
fig I. Den blir aktiv bara vid 
snabba förlopp och är urkopplad 
i stationära tillstånd. I nsväng
ningstiden vid full utstyrning 
från noll är aldrig större än 150 
ms . Därmed ligger bakgrunds
bruset vid negativa nivåänd
ringar under hörbarhetsgränsen . 

De förbättringar i signal/ 
brusförhållande som man kan få 
med brusreduktionssystem 
framgår av tab I och 2. I mät
ningarna har ett Nakamichi 
1000-11 använts . 

Stor tålighet mot toleranser 
Ett mycket viktigt krav i ett 

system som skall användas av 
konsumenter är att det skall kla
ra toleranser. Sådan okänslighet 
har åstadkommits i High Com i 
två avseenden: 

För det första är High Com 
baserat på en kretsprincip där 
komponenternas relativa värden 
har betydelse, medan deras ab
solutvärden tillå ts avvika. En 
koppling som denna är idea li sk 
för integrerad kretsteknik, ef
tersom kretsens ingående kom
ponenter kan ha en hög relativ 
noggrannhet. Jämfört med and
ra system som har glidande fre
kvensband är High Com okäns
ligare mot toleranser i överfö
ringsleden. - Sefig 4. 

Den översta figuren visar re
sultatet av att en signal med fel 
nivå tillförs expandern. Prak
tiskt sett kan detta fall inträffa i 
t ex en kassettbandspelare där 
olika bandfabrikat och typer kan 
ge olika utspänning, fast de varit 
utstyrda till samma indikerade 
nivå vid inspelningen . De nedre 
kurvorna visar hur High Com 
förblir opåverkad av ni våerna. 

Fig 5 , överst, illustrerar hur 
ett ordinärt brusreduktionssys
tem enligt principen glidande 
frekvensband påverkas av olin
järitet i frekvensgången hos t ex 
bandspelaren, medan den nedre 
kurvan visar hur High Com
systemet förblir opåverkat. 

De rön vi tagit del av lovar 
gott för framtiden och det skall 
bli intressant att praktiskt syna 
det nya brusreduktionssystemet 
när det nu introduceras på 
marknaden inbyggt i kassett
däck och förhoppningsvis 
kommer det. som tidigare 
nämnts. även som separata en
heter. G L 

• 
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Fig J. Principschema över kompressordelen 
i en "Sliding band" -kompander. 
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Fig 2. Resulterande ji"ekl'enskurl'/}r 
vid olika inspänning tiU kompandern i fig J. 
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Fig J . J detta diagram över utsignal 
somfunknon av insignal och frekvens ser vi hur 
en "Sliding band"-kompander verkar. 
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Fig.J . Frekvenskurvomas paverkan av fel i signalnil'll . 
Överst en renodlad "Sliding band" -kompander och nederst 
High Com. Kurva J visar rätt nivå, medan kurva 2 visar 6 dB för 
hnK "ivå och kurva J vimr 6 dB för låg nivå. 

relativer Pegel 
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o ~----------------~~~------~~ : a 
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relativer Pegel 
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Fig 5. Frekrensfell'id iH'('rj iJringen kun 
förstoras i ett brusreduktionssystem. Överst ser vi 
hur frekvenskurvans fel förstoras i ett rent 
" Sliding band" system medan någon 
sådan påverkan inte sker i High Com. 

TABELL 1. "Sliding FEzO:t-kassett 
band" -kompander av Med Utan 
typ High Com. Signal! kompander 
brusförhAllande med 
och utan kompander. 

DIN 45405/CClR 40 dB 62 dB 

DIN 45511 52 dB 68 dB 

TABELL 2. Bredband- FE2O:t-kassett 
kompander av typ Tel Med Utan 
Com. Signal/brusför- kompander 
hAlIande med och 
utan kompander. 

DIN 4505/CC1R 40 dB 62 dB 

DIN 45511 52 dB 72 dB 

5 

2 

10 kHz 
-f 

~-kassett 
M Utan 
kompander 

44 dB 62 dB 

57 dB 72 dB 

C~-kassett 
M Utan 
kompander 

44 dB 65 dB 

57 dB 76dB 
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•• Trots alla moderna indi
kator- och presentationsenheter 
för databruk som lysdioder, 
flytande kristaller och plasma
displayer är det ändå det gamla 
hederliga bildröret som behåller 
ledningen som komponent för 
åskådliggörande av bilder och 
grafiska element. 

I ett bildrör har man tillgång 
till en rörlig ljuspunkt som alst
ras aven i praktiken tröghetsfri 
elektronstråle. Ljuspunktens 
intensitet kan varieras inom ett 
stort område. Punkten kan flyt
tas snabbt över hela bildskär
men men med lämpligt val av 
fosforskikt uppstår ändå en viss 
form av minneseffekt som är 
tillräcklig för att återge en lugn 
och jämn presentation av data. 

Ett bildrör av idag fungerar 
efter samma mönster som det 
gjorde för decennier sedan. De 
förändringar som har skett har 
gjort rören större, fyrkanti
ga(re), ljusstarkare och med 
högre upplösning. Det finns idag 
cirka 50 olika lysämnesskikt att 
välja på för alla tänkbara till
lämpningar. Bildrör av idag har 
mestadels ett plan yta, vilket är 
nödvändigt för noggranna av
läsningar. De flesta nya bildrör 

Av Åke Holm 

för konsumentanvändning (färg
tv med 110" avböjning) har 
dessutom snabbuppvärmd 
glödtråd . 

Dataterminaler 
med bildskärm 
Alla komponenter inom elek
troniken och då speciellt inom 
mikrodatorsidan har kraftigt 
fallit i pris de senaste åren. 
Detta har gjort det möjligt att 
tillverka dataterminaler och an
nan utrustning till marknadspri
ser som tidigare ansetts vara 
orimligt låga. Det stora flertalet 
dataterminaler använder bild
skärm för datapresentation, och 
detta har medfört en ökad ef
terfrågan på bildrör lämpliga för 
dataterminaler. 

En av de stora tillverkarna av 
bildrör är Philips, som alltid har 
kunnat leverera bildrör med hög 
upplösning och för alla tänkbara 
professionella tillämpningar. 
Philips tillverkar också färgbild
rör för tv-mottagare . 

Men nu räcker det inte med 
dessa två kategorier av bildrör. 
Det har nämligen visat sig , att 
det finns många terminaltill
lämpningar där det inte är moti
verat att använda ett professio-
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Fig 1. PhiIips"ya lem biJIlriir 
med avlänknings- och hj-lwmptllUIIIe,. 

nellt moni" ' rrör men där ett 
vanligt, kommersiellt sVl\rtvitt 
tv-bildrör inte är tillräckligt bra. 
För att möta detta nya behov av 
bildrör i "mellanklassen " har 
Philips utvecklat en serie nya 
bildrör med tillhörande avböj
ningskomponenter . 

De bildrör som används för 
olika tillämpningar kan indelas i 
två huvudgrupper med vardera 
två undergrupper. 
• videobildskärmar för 

- tv-ändamål 
- special-tv-ändamål 

• databildskärmar 
- alfanumeriska skär-
mar (= textskärmar) 
- grafiska skärmar 

Skillnaden mellan videobild-
skärmarna och databildskär
marna ligger i på vilket sätt den 
återgivna bilden ursprungligen 
alstras. Bilden på en video
skärm har direkt eller indirekt 
alstrats aven kamera eller mot
svarande (scanner eller test
bild) . Bilden på en dataskärm är 
helt elektroniskt alstrad med en 
teckengenerator. 

En bildskärm för vanligt tv
ändamål är avsedd att betraktas 
på ett visst avstånd . En bild-

skärm för data presentation är 
avsedd att betraktas på nära 
håll . En vanlig tv betraktas på 
avstånd därför att man vill ha ett 
helhetsintryck aven hel bild. I 
datasammanhang (och även vid 
tv för övervakning o. dyl.)·är det 
endast vissa delar av bilden som 
skall studeras. Det krävs därför 
högre upplösning och ibland 
även andra lysämnen fOr att få 
en behaglig bildåtergivning. 

Philips nya bildrör för data
bruk är avsedda för s k halvsi
desskärmar och skärmar för 
enklare bruk. En halvsides
skärm kan presentera ca 80 tec
ken per rad med en upplösning 
på ca I ()()() linjer. En skärm fOr 
enklare bruk används för pre
sentation av 40-60 tecken per rad 
och är avsedd för kontorstermi
naler, texttelefoner och inte 
minst privatdatorutrustningar. 

I den nya serien ingår fyra 
olika bildrörstyper M24-300 (23 
cm/90) , M31-330 (29 cm/90). 
M31-3/O (29 cm/I 10) och M38-
3/0 (35 cm/I lO). Varje rörtyp 
finns i ett antal utföranden med 
eller utan fästvinklar och med 
tre olika lysämnen, P4 (vit tv
fosfor) , P31 (grön med kort ef-



1Jll_. ___ =illiiDiiiiiiilliäiiillilDll ___ liiiiiiall'D_=:mB_::::;-' terl ysn i ng) och P 39 (grön med 
lång efterlysning). 

Fig 2. Tryckverksenheten 
115 DR kall återge såväl tecken 
som grafiska sew"ent. 

~ABCDEFGH I PG!RS1'UVl(I:y.:'r' I" #$%t: ' ( )0123456789 
I~ABCDEFGH I PQR::;1'UVl\I:,,:Y I" #$~~~, '( )0123456789 
i~ABC[tEFGH I PQRS1'UVl\I>::Y I" #$~'~~, '( )0123456789 
I~ABCDEFGH I PQRS1'UVW:'\Y I" #$%2.: '( )0123456789 
~ABCDEFGH 1 PQRS1'UVl\I>('( I" #$~'~2, '( )0123456789 
'~AE:CDEFGH I PG!RS1'UVhl:y;,Y !" #$%2, '( )0123456789 
I~ABCDEFGH 1 PORS1'UVl\I:>::Y I" #$~'~~, '( )0123456789 
i~ABCOEFGH 1 PORS1'UVl\l:y;,'( ! " #$%2.: '( )0123456789 
I~ABC[tEFGH I PORS1'UVl\IX'( I" #$~'~2.: ' ( )0123456789 
;~AE:CDEFGH I POF:S1'UVI.\I:>(Y I" #r,~ ~.: '( )0123456789 
i~ABCDEFGiH I PG!R~;1'UVl\I :>::Y I " #$%2.: '( )01 234567E:9 
:~ABCDEFGH I PG!RS1' U V l,.1 >:: Y !" #$~:2.: ' ( )0123456789 
;~ABCDEFGH I P(lRS1'UVl\l:y;,Y !" #$~,~2.: ' ( )0123456789 
i~ABCDEFGH I P O R::; l' U V l\I:,('r' !" #$~,:~.: '( )01234567E:9 
1~~IBCDEFCiH I PG!FS1'U'·il\I>::Y !" # r ,: 2, ' ( )0123456789 

'02 81 

Fig 3. Ett exempel på tecken 
från tryckverksellheten enlfig 2. 

CEEFA~ &1 W ~ d 20 Sep 13 ,2 1/: 
2, 

CL oun',', 
DRI22LE ir. 
plac:es; 

- To d.~ y -

I'a the- r 
CLOUD',' 

r ig -I. Graji.,ha ~ egllle llt kall 
tryckverksellhetell prestera. Här har den 
återgivit en Ceefax-bild. 

Till dessa rör finn s speciellt 
berä knade avböjningskompo
nenter , vilket förenk lar konst
rukti onsarbetet för den som 
skall tillverka bildskärm stermi
nal e r. 

Bildskärm som självbygge 
Det finns må nga förslag till hur 
ma n modifierar e n svartvi t 
mottagare för användning till e n 
privatdato r. Detta är dock inte 
alltid den bästa lösningen till 
problemet a tt bygga en text
skä rm. Vi ko mme r dälför i e tt 
komma nde numme r av RT att 
ge e n byggbeskrivning på en 
textskärm med ett av de här be
skrivna bi ldrören. D enna bygg
beskri vning blir ge nere ll och 
text skärme n ka n an passas till 
vilken ho bbyda to r som he lst 
som a rbeta r med det vanliga 
62S-linjers systemet. Storleken 
på skärmen blir 29 c m. 

Printer med plottingmöjlighet 
Philips tillverkar äve n e n lite n 
mosaikprinter, 115 DR , so m 
passar mycket bra in i dator
sammanhang. Printe rn kan åter
ge tecken och grafis ka segment 
på 11 5 mm brett papper med en 
upplösning av 240 kolumner på 
bredden och 7 kolumner på höj
den. Med Sx7 matris får det 
sålunda plats 40 tecken per rad . 
Printern skriver på van ligt pap
per med upp till tv å kopior. Ge
nom att variera radmatningen 
kan man få två närliggande text
rader att sammanfa ll a och på så 
sätt använda printern till plot 
ting , faksim il och grafisk åter
givning. Skrivhastigheten är 50 
rader per minut. Med program
mering kan printern fås att skri
va i båda riktningarna. 

Maximal skrivbredd är 96 
mm , men det går att skriva på en 
pappersbredd av maximalt 222 
mm , eftersom det finns en öpp
ning mellan matarrullen och 
printhuvudet. Vidare kan man 
skriva på kort av obegränsad 
bredd om dessa får passera våg
rätt genom printern. Tecknen 
kan dock endast tryckas från 
underkanten och 40 mm uppåt. 

Som tillbe hör finns piggmat
ningstill sats för perforerat pap
per. Ett exempel på plotting
funktionen visas ifig . 3 vilket är 
e n väderkarta överförd från en 
CeeJax-mottagare med printer
tillsats. 

Vi ämnar i ett kommande 
nummer av RT visa e n till ämp
ning med denna a nvändbara 
printer a nsluten till en mikro-

._I5IiiIllillE:::z::i_iiliIliIiIili!_mliDll:il:_I'i!II __ !;iIi~3::t::;;:2!!i!!:i~ dator. • 

Lödlrift kretskort 
för prototyper . 

•• I::ll billigt a lternativ till hillil!> före
kommande " breadboards" presenteras i 
Europa av det engelska före taget Char
croft Electronics Ltd . Produkten. som 
ka ll as WOl/derboard. ä r ett 4 mm tjockt 
kretskort där h len fyl lts med en fl exibel, 
skumgummiliknande massa med myc ket 
goda led ningsegenskaper. Komponenter
na trycks in från ovansidan av kortet och 
sammankopplingen ske r på undersidan 
med vanlig kopplingstråd som sticks in i 
den ledande massan . Hålavstånden är 
avpassade för bl a di I-kapslar. 

Konsumentpris är 39 kr inkl moms och 
måtten 81 x 35 mm. 

Kortet kan användas många gånger och 
hålen är kodade för enke l monteringsin
struktion . 

En byggd protot yp kan " permenentas" 
genom att man gjuter in hela kretsar: 
epoxy t ex. 

Marknadsförs i Sverige av: Beckman 
Innovation AB. tel 08/440050. • 

Globalt satellit- . 
nät för U.S. Navy 
•• Hughes Communications Services, 
ett nybildat hel ägt dotterbolag till Hughes 
Aircraft Company, har av U S N avy fått 
uppdraget att tillverka och driva ett 
världs täckande satellitkommunikations
system. Systemet få r namnet Leasa t och 
omfallar fyra satelliter samt markutrust
ning till en kostnad av 335 miljoner doll ar. 

Systemet ska ll utöka US Navys kom
munikationsnät och förbättra amerikans
ka förs varsdepartementets möjligheter 
att sända och ta emot meddelanden till 
och från fa rt yg till havs. Leasat kommer 
att utnyttjas även av armen , fl ygvapnet 
och marinkåren . 

Den först a av de fyra satellite rna "sätts 
på plats" med rymdfarjan år 1982. När 
samtliga sate lliter är i funktion leasar US 
N avy systemet unde r minst en femårspe
riod av Hughes Communicati ons Servi
ces . 

C hef för bo laget är dr e /ay T White
head , tidigare Vita Husets telekommuni
kationsdirektör. • 
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PHILIPS CD Fortsjrån sid 56 

med skivan och korrekti on ske r 
så, att laserdiodens fl äc k ha m
nar exakt rätt i digita lmön stre ts 
"spå r". 

Korrekti onen mot fel av kän
ning över spå ren liksom läges
indikeringen för armen - båda 
med signaler - sker under ömse
sidig påverkan : Möjlighete n a tt 
avsöka informa ti onen slumpa r
tat över di sken tillåter a rm en att 
röras manuellt till godtyc klig , 
förbe stä md position. Under det 
att a rmen fl yttas kopplas spår
hå llningsautomatike n ur med 
kommando från ett kontrol
logiksystem , som ytte rliga re 
övervakar ko rrekt funkti on från 
användaren då det gäll e r tan
genterna för sta rt resp stopp , 
och vidare övervakas såväl di s
ken som spe laren aven från
slagskrets som automati skt a k
tive ras då man lyfter upp 
skydd shuven över däc ket e ller 
verkpl attan. 

Att skivta llrikens rotations
hastighet ä r den rätta finn s kon
trollkretsar för , och arbetssättet 
ä r baserat på detektering aven 
digitalt inkodad frekven s som 
ska ll svara mot en standardise
rad klockfrekvens. 

Ljudkvaliteten = originalets 
Av det ovanstående framgår, 

att tonfrekvent information som 
lagras digitalt i en disk och utlä
ses av ett optiskt system utan 
någon.som helst mekanisk kon
takt med skivan kommer att av
sätta en långt originaltrognare 
kvalitet i ljudet än vad som hit
tills varit möjligt. Den tota la 
frånvaron av alla slags distor
sionsfenomen liksom mekani ska 
störningar vå llade av damm, 
smuts, repor, fingeravtryck och 
slitage bidrar na turligtvi s ännu 
mera till reproduktionens full 
lödighet. Det torde därför inte 
innebära någon överdrift a tt 
hävda , att ljudkvaliteten hos 
musikinformationen i disken är, 
a llt sammantaget, likvärdig med 
originalinspelningens eller 
nästintill. 

N ågra spårfel kan inte före
komma, eftersom spå rningen 
hel a tiden korrigeras av infor
mationen i sig inne i skivan . 
Under normala omständigheter 
kan ljusstrålen inte t ex våll a 
sidkraftrikt ad felspå rning, 
"skating" , inte heller kan rund
tjut och å terkoppling befaras då 
alla slags mikrofonifenomen blir 
omöj liga, och inte heller kan 
man lura systemet att spå ra fel 
på grund av att vibrationer. slag 
och stötar. kontinuerligt av
känns oc h ögonblickligen un
dertrycks av systemet. 

Några som helst mekani ska 
begränsningar. vilka sku lle yttra 
sig i inskränkningar i frekvens
gång eller dynamiskt omfång, 
existerar inte heller till ski llnad 
från alla nuvarande anordning-

ars arbetssätt . 
Signal/brusförhå ll andet beror 

på bit-innehå ll et i o rdl ängden. 
Varje bit i C D-systemet bidrar 
med 6 dB , vi lket avsätter det 
anmärkningsvärda s/n o m 85 d B 
(= uta n diskanthöjningen , då 92 
dB gå r att uppmäta). Detta bör 
då jämföras med ca 60 dB för en 
bättre lp-skiva av idag och na
turligtvis med de ca 30 dB so m 
den gaml a 78-varvse poke n som 
bäst kunde nå upp till . 

D en digita la spårgraveringe n 
passerar över lasers trå len med 
en kon sta nt tangentie ll has tig
het. 

De gamla begreppen muller 
("rumble") , svaj och svävning , 
som varit den meka ni ska re pro
duktionens ev iga följeslagare, 
ex iste rar inte längre med ett di
gitalt sys tem som CD . 

En anna n as pekt är ka na lse
parationen, som hittill s under 
alla förh å ll anden varit blygsam , 
dels på grund av kapac itetspro
blem i både inspelnings led och 
skiva , del s na turligtvi s till följd 
,av att våra också bästa pick 
uper alltid begränsar värdet; de 
ä r som känt också "bäst" vid 
bara någon begränsad frekvens 
(vanligen mäter man vid 1kHz). 
De 20 , högst 30 dB vi då förfo
gar över, krymper raskt om vi 
flyttar uppmärksamheten till 
bas- och diskantregionerna . I 
det hä r aktuella digitalsystemets 
applikation för stereofoni kom
mer vänster resp höger kanals 
information att kodas in växel
vis i separata ord. Eftersom de 
inte kan mixas eller blandäs 
ihop i spelaren kommer kanal
separationen - 80 dB - att bli 
extremt hög med CD-systemet 
mot vad vi är vana vid nu . Detta 
kommer a tt innebära större 
konstnärlig frihet, bättre tillva
ratagande av olika stämmors 
akustiska särart och en bättre 
lokalinformation förmedlad 
signalen. 

Inspelning och produktion 
Ifråga om inspelning avviker 

produktionen av Compact Disc 
på flera sätt från graveringen av 
en gängse grammofonskiva. Där 
utgår vi ju från ett magnetband 
som behandlas på olika sätt in
nan vi graverar ett stereoIack 
från ett slutrnixat. tvåkana ligt 
band. FörCD gäller, att vare sig 
originalet, "mastern", är en 24-
kanalig analog mastertape eller 
- som framtiden pekar mot - en 
digitaltape av samma slag som 
video upptecknas på , överförs 
vår musik- eller talinformation 
till en kodad signal. Den digita
li seras a lltså innan den går in i 
disken. Själva masterskivan el
ler origina ldisken är en glas
platta som på ena sidan över
dragit s med en fotokän slig be
läggning. 

Den kodade signalen. "ettor-
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na" och " noll orna" i sina se
kvenser, modulera r laserst rålen 
i systemet som skri ver in infor
mationen i det fotokäns liga 
(Ijus-) skiktet över di sken i real
tid. H ärpå följer en framkall
nings process som avsätte r ett 
spå rmönste r i glasskivan , ett 
mönste r av hål och me ll a nrum , 
bildligt ta lat , mikroskopi skt litet 
och dä r varje fragment repre
sente ra r en liten del av origi
na linspelningen. N ästa led som 
tar vid ä r en galva ni sk process, 
inte a lltför o lik den so m idag an
vänds för fader- och moder
matri sframställning i gram mo
fonindu strin . D e pressmatri se r 
man får fram för CD används 
sedan fö r massframstä llning av 
skivor. Men till skilln ad från 
nuva rand e metoder ändar inte 
CD-framställningen i detta led . 

Efter pressningen av själva 
disken vidtar nämligen en be
läggnings process. varvid e tt 
extremt tunt lager av refl ekte
rande me ta lli sk yttäckning ges 
di sken över den informati onsbä
rande sidan e ller den sida åt vil
ken inkodningen vetter (den lig
ger ju inne i plattan, egentligen, 
och ej på ytan). Som sista led 
undergår di sken en förseglings
behandling , varvid skiva n ges 
en transpa rent skyddsbe lägg
ning. Sedan är den fårdig för av
spelning - i praktiken ett oänd
ligt anta l gånger . .. 

Tabell 2. Systemdata för Com
pact-systemets disk: 
Diameter: 115 mm 
Tjocklek: I , I mm 
H astigheter: 500-215 rpm; 

konstant 
tangentiell 
hastighet om 

Spåravstånd : 
Inspelnings
längd: 

1,25 m/s. 
I ,661Lm 

60 min i stereo, 
ena sidan 
använd 
polvinylklorid 

Tabell 3. Data för spelaren i CD: 
Antal kanaler: 2, pcm-teknik 
Frekvens
område: 
Dynamiskt 
omfång: 
S/n : 
(m. diskant
höjning: 
Harmonisk 
distorsion: 
Svaj , all a slag: 

Kvantisering: 

20 Hz-20 kHz 

85 dB 
85 dB 

92 dB: 

lägre än 0.05 % 
= precisionen 
hos kvart s
oscillatorn 
14 bitars linjär 

Drop out
kompensation: Ja 
Sampling
frekvens : 
Kanal-

44,3 kHz 

separation: 80 dB 
Antal 
audiokanaler: 2 eller flera • 

NYA PRODUKTER 

Ny skarvapparal'ör 
kassen· och rullband 

Både kassettband och spol
band behöver ibland skarv as 
ihop och det hä r jobbet kan 
vara nog så besvä rli gt. 

Nu kommer Bib med en ny 
tillbehörssats som innehå ller 
all a hjä lpmedel som behövs för 
a tt göra bandredigeringen en
kel. Först och frä mst finn s en 
ska rvapparat som hå ll er ba nd
ända rna stadigt på plats när 
man skär och när man fä ster 
skarvtej pen . En lös skena gör 
att man kan få skarvapparaten 
att passa antingen till de smala 
kassettbanden eller till 1 U' 
spolband . 

Skarvsatsen , so m ha r Bib 
ref nr 56 , innehå ll er också 
skarv tejp på hå ll are samt 
skärbl ad . Satsen sälj s i radio
fackhandeln och varuhus och 
kosta r ca 30 kr. 

Bib-produkterna mark-
nadsförs i Sverige av Råd
h('rgs . k l uSI/43fJ45 . 

Ny mullimeter 
i lågprisklass 
Normatest D 1210 från Nor

ma Messteehnik i Wien har ett 
stort (18 mm) 31 h-siffrigt sif
felfön ste r med flyta nde kris
ta ll er. 

Instrumentet ha r 15 mä to m
råden upp till I 000 V och 10 A 
(acdc) samt 20 Mohm. Onog
grannheten är 0.3 '7c vid dc
volt. 

Till instrumentet . so m ä r 
batteridrivet , kan man få hf
prob. hv-prob oc h tångtra ns
formator med flera tillbehör. 

Svensk representa nt : Sean
dia Metrie AB , tel 08/820400. 



MERA LJUD FÖR PENGARNA 

MALMO: Josty Kit AB, Ostra Fö rstadsgatan 8 

SIMRISHAMN : Eldhs Radio & TV, Storgatan 34 

STOCKHOLM : Hi Fi Kit, S : t Eriksgatan 124 

TRANAS : Hi Fi Speci alisten, Storgatan 15 . 
UMEA : Stereoexperten, Blomstervägen 23 

VANERSBORG : Ljud & Bi ld, Sundsgatan 18 

VASTERVIK : AB Joeng , Storga tan 6 

ANGELH OLM : Wall ins Hi Fi, Sto rga tan 18 

OREBRO : Privox, Trädgårdsgatan 5 

Om Du vill lyssna på GAMMA - högtalarna tag 

gärna och besök någon av följande butiker, 

som är våra generalrepresentanter,så får Du 

demonstration: 

ARBOGA: Arboga Radi o, Nygatan 27 

ARVIDSJAUR: Musik & TV Centra , Storgatan 11 

GOTEBORG : TV - MAN,Sprängkullsgatan 17 

HALMSTAD : TV - MAN, Laholmsvägen 27 

HELSINGBORG : Super Sound , Nedre Långvinkelsgatan 49 

KALMAR : Kalmar Ljudet, Strömgatan 3 

KARLSTAD: Ljudman , Jungmansgatan 9 

LINDESBERG : Linde Radio Hi Fi , S Torggatan 6 

LUND : AH Ljudteknik, ST Södergatan 29 

Flera olika byggsatser 

i GAMMA - programmet 

(se katalog) 

._-- _._-
Igl l! I ll,.!' 
I I 
III ---liiI - ---

~ GENERALAGENT FOR GAMMA HOGTALARE I SVERIGE: 

~ @: :F' I" e k:: "" e :n s i a. ~ e -r e ..&.::s TELEX 12205 TELEFON 0760 - 330 25 
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Från primiUv klangkropp 
till popålderseleklronik/del 20 
o Efter förra avsnittets utläggningar 
om gitarrhalsenfår här såväl självbyggare 
som andra en del "stalltips" mm. 
O Bland annat kommer ett inlägg 
i debatten om varför en "Les Paul" och en 
"Strata" låter så olika. 

A v Bo Klasson 

•• På en akustisk gitarr över
förs strängarnas svängning till 
stallet. Detta är i sin tur fast 
kopplat till locket , som därför 
också sätts i svängning. Locket 
är elastiskt. Man kan således, 
grovt förenklat , betrakta stallets 
och lockets massa som en vikt 
upphängd i en fjäder , d v s ett 
system med definierad reso
nansfrekvens. 

Lockets stora area ger en god 
koppling till den omgivande 
luften , så att svängningsenergin 
lätt övergår till luften och ger 
ljudvågor. Fysikaliskt innebär 
detta, att luften belastar lockets 
svängning med en låg impedans 
så att svängningen dämpas . 
Systemet stall-lock belasta r 
strängen med en låg impedans , 
så att dess svängning dämpas 
och upphör. 

Ä ven om locket är en multire
sonator gäller de vanliga fysika
liska lagarna för svängande 
system . Genom att öka stallets 
massa kan man således framhä
va lägre frekvenser och tvärt
om. Höjer man massan, får man 
en " sordinerande" effekt som 
dämpar övertonerna genom att 
höja i mpedansen mot strängen 
för högre frekvenser. Stallet 
lastar inte ner strängen lika 
mycke t vid de högre frekven
se rna , och energin kan således 
inte lika lätt ta sig över från 
strängen till stallet. 

Resultatet blir att strängens 
svängning inte avtar lika fort 
och man får således bättre sus
tain. 

Varierad brytvinkel 
förändrar klangen 

På gitarrer med separat 
stränghållare (främst orkester
gitarrer med välvt lock) har man 
en annan, " yttre" möjlighet att 
ändra klangen. På sådana gitar
rer står ju stallet, liksom på vio
linen, på locket och pressas fast 
genom strängtrycket. Det 
strängtryck som pressar stallet 

mot locket beror på strängspän 
ningen och strängarnas brytvin
kel över stallet. Strängtrycket, 
som brukar ligga kring 100-200 
N , är en fjäderkraft och vi har 
således fått in ytterligare en fjä
der i systemet. 

Det betyder, att vi kan ändra 
klangen genom att ändra bry t
vinkeln över stallet. Ökar vi 
brytvinkeln, höjer vi systemets 
resonansfrekvens. Man kan 
faktiskt åstadkomma gitarrer 
med variabel brytvinkel genom 
att stränghållarens ledpunkt vid 
sargen kan höjas eller sänkas. 
Det låter enkelt men är ganska 
komplicerat i praktiken. 

Klangen påverkas 
av strängtjockleken 

Det finns emellertid en annan 
konsekvens av detta som ofta 
förbises . Fjäderkonstanten hos 
vår " tilläggsfjäder" ökar ju 
grövre strängarna är. Det inne
bär , att resonansegenskaperna 
hos systemet stall-lock , och 
även klangen , påverkas av 
strängarnas grovlek. En finare 
orkestergitarr som låter på ett 
sätt med en viss strängt yp kan 
således låta helt annorlunda 
med grövre eller finare strängar. 

Vi kan äve n påverka klangen 
med själva stränghållaren . Till
sammans med strängarnas fjäd
ring utgör stränghållarens massa 
en extra resonator som är 
kopplad till det andra resonans
systemet. Denna extra resona
tors resonansfrekvens kan vi 
påve rka genom att ändra 
stränghåll arens massa vid 
strängarnas fastpunkt och ge
nom att ändra avståndet mella n 
stallet och stränghållaren. Vill vi 
göra det hela riktigt raffinerat 
kan vi göra en stränghållare för 
varje sträng. 

~esonanssträngar 

förbättrar tonbalansen 
Man kan också förse instru

ment med särskilda resonans-
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Sinusanslag 

Punktans lag 

Fig J. UIIl ell .,IIWII; .,/..u l/ 

svänga med sinuston från börjall 
måste den dras ut till en 
sinus båge och släppas samtidigt 
över hela dess längd. Knäpper 
vi på strängen i en punkt, kommer 
den att uppföra sig som i 
mittbilden. Ett spetsigt 
plektrum ger tvärare avböjnillg 
som i nedre bilden med mera 
övertoner som följd. 

Snabbt punktanslag 

r'J; 2. J: lljll.\l l' /'ba/'I .'IlII1 . JJlIr 1'1I .\(/(JlIIlljrtlll r l' lIda. 



strängar, och då är vi framme 
vid den spanske gitarristen Nar
eiso Yepes ID-strängade klassis
ka gitarr (GPM 1978 nr 3). Gi
tarren är ett special bygge för 
Yepes av Jose Ramirez . 

Yepes menar, att den vanliga 
gitarren är obalanserad därför 
att det finns "sympatetiska" re
sonanssträngar för vissa toner 
men inte för andra (när stallet 
sätts i svängning, sätts natur
ligtvis även övriga strängar 
i svängning) . Om man kom
pletterar gitarren med fyra bas
strängar stämda i C, Bb, Ab 
och Gb får man resonanstoner 
för skalans alla toner. Man kan 
också som på John Mc Laugh
lins specialbyggda akustiska 
"drone" -gitarr (Gibson), lägga 
resonanssträngar tvärs över loc
ket. 

Fortsätter strängarna från 
stallet till en stränghållare kan 
man justera längden på denna 
del av strängarna eller sätta 
vikter på strängarna mellan stall 
och stränghållare, så att man får 
fram C, Bb, Ab och Gb. 

I och för sig kan man även på 
en klassisk gitarr bygga upp ett 
resonanssträngsystem genom 
att dra en sträng för varje halv
ton i skalan från stallet till sar
gen. Det blir också ganska 
komplicerat, då man måste ha 
mekanik för varje sträng. Dess
utom blir det säkert ganska prö
vande att hålla det hela stämt! 

En -lustig effekt får man om 
resonanssträngarna ligger minst 
en oktav över grundtonen. Hos 
den sträng man spelar på klingar 
ju övertonerna ut snabbare än 
grundtonen (kortare sustain) . 
Resonanssträngen klingar inte i 
grundtonen , men övertonerna 
byggs upp till ett maximum se
nare än anslaget. Detta ger en 
förändrad klangkaraktär. 

Det finns således många sätt 
att påverka akustiska gitarrers 
klang "utifrån" utan att bear
beta locket. Experimentera gär
na , men du skall inte alltid vara 
säker på att någon annan än du 
själv kan uppfatta de resultat du 
tycker dig ha uppnått! 

Strängen kämpar 
för jämvikt 

Belyser man en gitarrsträng 
med stroboskoplampa och slår 
an den, får man se ett fascine
rande skådespel. Det ser inte 
alls ut som de snygga diagram 
man sett på grundtonen med 
övertoner jämnt fördelade över 
strängen! Strängen visar i stället 
upp en våldsamt ormande rörel
se, som snabbt lugnar ner sig. 
Vad händer egentligen? 

Det handlar om hur man slår 
an strängen. Alla gitarrister vet 
att man kan påverka klangen 
genom var och hur man slår an 
den. Ju närmare stallet man slår 
an, desto ljusare klang får man. 
Med ett spetsigt plektrum eller 
spetsiga naglar får man fram 
mera övertoner. Slår man an 
med fingrarnas mjukdelar, för
svinner di skant , liksom om man 
använder ett mjukt rundat plekt
rum . Plektrum å sin sida ger en 
hårdare och distinktare klang än 
fingrarnas mjukdelar. Vi skall 
här nöja oss med att lätta på 
locket till den fysikaliska förkla
ringen och undvika matematisk 
analys. 

Om vi vill få en sträng att från 
anslagsögonblicket svänga med 
en ren , övertonsfri sinuston, 
måste vi först dra ut den till en 
sinusbåge och sedan släppa den 
utefter hela sin längd samtidigt. 
Men så gör vi inte , se fig I. Vi 
knäpper på strängen på en 
punkt. När vi anslår strängen på 
en punkt , anslår vi även överto
ner, men de högsta frekvenser
na finns från början endast vid 
anslagspunkten. Detta är emel
lertid inget "jämviktstillstånd" 
för en svängning, och den 
ormande rörelse vi kan studera 
med stroboskopet samman
hänger med förloppet när 
svängningen rättar till sig till en 
svängning över hela strängen. 
På grund av energiförluster i 
strängen dämpas de högre 
övertonerna ut snabbare . Det 
innebär, att klangen blir över
tonsfattigare , allteftersom tonen 
klingar ut. 

Ju tvärare böj man får på 
strängen ianslagspunkten, 
desto högre övertoner får man 
med i svängningen , vilket är 
förklaringen till briljansen i 
klangen från ett spetsigt plekt
rum eller en nagel. 

Ju närmare stallet man anslår 
strängen, desto mindre amplitud 
får man för grundtonen , vilket 
förklarar att kl angen då blir 
basfattigare. 

"Dubbelton" på elgitarr 
orsakas av starka magneter 

På elgitarrer kan man råka ut 
för en otrevlig störning av 
svängningen som ger upphov till 
en oren s k dubbelton . Detta är 
ett problem som brukar betrak
ta som en egenhet hos Fender 
Stratoeoaster och kopior av 
den, men man kan även råka ut 
för det på andra gitarrer som t ex 
vissa Vox och Gibsons sällsynta 
50-talsmodeller med en avlång 
magnet för varje sträng. 

Problemet beror på att pick 

upernas magneter är för starka , 
och det drabbar främst bas
strängarna. 

För att komma vidare i reso
nemanget måste vi införa be
greppen horisontalsvängning 
och vertikalsvängning . Med ho
risontalsvängning menar vi 
strängsvängning parallellt med 
locket. Vertikalsvängning sker 
då i ett vinkelrätt plan eller upp 
och ner i förhållande till locket. 
Det finns inget som säger att 
svängningen måste ligga enty
digt i det ena eller det andra pla
net. Den kan ligga i ett godtyck
ligt , rörligt mellanplan , men då 
kan den delas upp i en horison
tell och en vertikal komposant, 
som kan analyseras var för sig. 
Anslaget sker inte renodlat i 
svängningsplanet utan även 
vinkelrätt i förh ållande till detta . 
Sväningsplanet sätts därför i 
rotation och växlar mellan hori
sontal- och vertikalplanet. 

Sänkta pick uper 
klarar felet 

Det visar sig att man kan få 
bort dubbeltonen genom att 
sänka pick uperna , d v s öka av
ståndet mellan magnet och 
sträng . Beror då dubbeltonen , 
vars frekvensskillnad ligger på 
någon procent så vitt jag kunnat 
konstatera, på att magneten drar 
till sig strängen och ökar dess 
spänning? Knappast, för det 
kompenserar manju för när man 
stämmer. Man måste nog se det 
hela mera dynamiskt. 

För en- ideal fjäder inom det 
elastiska området gäller att 
spänningen är proportionell mot 
töjningen. Attraktionskraften 
från magneten kan betraktas 
som en fjäder, men den ökar 
progressivt, ju närmare strängen 
kommer magneten . Det ger ett 
antal nya resonansvillkor som 
gäller för vertikal svängning 
men inte för horisontell. Det 
torde vara förklaringen till dub
beltonen. 

Mera om sustain 
- Hur strängar svänger 

När j ag fintrimmade min 
Schecter (RT 1978 nr 10) , som ju 
är en tekniskt och kvalitetsmäs
sigt utvecklad kopia av Strato
caster, började jag bli misstänk
sam över stallets konstruktion . 
Jag tyckte mig där ana en meka
nisk orsak till skillnaderna i 
klang och sustain mellan Gibson 
Les Paul och Fender Strato
easter. (Det finns även elektris
ka orsaker.) Men innan detta 
diskuteras skall vi ytterligare. 

med hjälp aven synnerligen läs
värd artikel i Seien tific Ameri
can, 1979 nr I , (av Gabriel 
Weinreich) The Coupled Mo
tions of Piano Strings) studera 
hur en sträng svänger. Weinrich 
intresse rar sig främst för piano
strängar, men det gör inget. 

Ä ven Weinreich definierar 
svängningen som en horison
talsvängning och en vertikal
svängning . Han konstaterar, att 
amplituden hos en vängande 
sträng , uppspänd mell an två 
fasta punkter, avtar exponen
tiellt med tiden , men på det sät
tet klingar inte alls en pianoton 
ut. Först klingar den av snabbt , 
sedan övergår den till ett lång
sammare förlopp. 

Detta kan inte förklaras av 
snabbare dämpning p g a större 
luftmotstånd vid stora amplitu
der och således stora hastighe
ter. Det visade sig nämligen , att 
övergången från den branta till 
den flacka kurvan inte var amp
litudberoende utan tidberoende. 
Den skedde efter samma tid , 
oberoende av om man slog an 
hårt eller löst. Han riggade då 
upp en mätutrustning som kun
de separera och registrera den 
vertikala och den hori sontella 
svängningen. Förvisso anslår 
hammaren strängen vertikalt 
enligt ovanstående definition, 
men defekter hos kammare och 
andra störningar borde, menade 
W, excitera en horisontell kom-
1>osant. 

Och han fick napp ! Han kun
de konstatera en kraftig vertikal 
svängning som snabbt klingade 
av och en svagare horisontell. 
som klingade mycket längre. 

- Den som följt denna arti
kel serie kan lätt förklara varför: 

Den vertikala svängningen 
belastas aven låg mekanisk im
pedans, varför energin snabbt 
övergår till luften via resonans
botten . 

Den horisontella svängningen 
arbetar mot mycket högre me
kani sk impedans och därför tar 
det längre tid för den att bli av 
med energin. 

Gitarrsträngen svänger 
mest horisontellt 

Förf:s egna anspråkslösa st u
dier med stroboskop antyder att 
gitarrsträngen anslås så. att den 
i huvudsak svänger horisontellt 
ända från början. För att inte 
luras aven snabbt avklingande 
vertikal svängning av ovanstå
ende skäl , har jag även gjort 
samma försök med massiva gi
tarrer (Gibson Les Paul och 
Fender Stratocaster). Samma 
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MUSIKELEKTRONIK Forts från sid 7l 

sak där: Den hori sontella 
svängningen är notoriskt större 
än den vertikala . 

Med reservation för att halsen 
kan ha lägre vertikal än hori
sontell impedans torde detta 
vara en förk la ring till att gitarren 
låter mjukare än pianot. An
slagstransienten a rbetar mot li
ka hög mekani sk impedans som 
resten av svängningen och blir 
därför mindre markerad . Pi
anots våldsamma anslags tran
sienter är ju som bekant ganskfl 
svårhanterliga ur både in- och 
avspelningstekni sk synpunkt. 

Ater till Weinreich. I sin arti
kel illlustrerar han e legant hur 
olika ändpunkter på st rängen 
påverkar svängningen. Han de
finierar tre fa ll, där sta llet är 
rörligt vinkelrätt mot strängens 
längsaxel men orörligt längs 
strängen . 

Det första fa llet är en fjädran
de upphängning av ett sta ll utan 
massa. Detta fungera r so m en 
extra bit sträng och verkar som 
en förlängning av strä ngen. Re
sonansfrekvensen sänks såle
des . 

Om stallet i stä llet represente
rar en fritt upphängd och rörlig 
massa , fungerar det som en för
kortning av strängen , vars reso
nansfrekvens höj s . 

Det tredje fallet är en resistiv 
(t ex friktion) upph ängning utan 
fjädring e ller massa. Frekven
sen ändras då inte, men genom 
friktionen förbruk as energi och 
svängningen dämpas så ledes ut. 

Åter till stallet 
på en massiveigitarr 

Nu kan vi gå tillbaka till stal
le t på den massiva e lgitarren 
Fender Stratocaster. 

Fig 2 visar ett Fender-stall. 
Som synes har varje sträng sitt 
eget justerbara stallblock. 
Dragspänningen från strängen 
tas upp av den synliga skruven 
(omsluten aven skruvfjäder) . 
Med denna skru v justeras 
strängens intonering. Det indi
viduella stallblocket pressas 
mot basplattan av st rängspän
ningen . Strängen går nämligen 
rakt ner från sta llet till gitarrens 
undersida. Stallblocket står på 
basplattan på två små höj- och 
sänkbara stödben (justerskru
var), som tillåter ju stering av 
stränghöjden (aktionen). Dessa 
skruvar syns på bi lden på var 
sida om den utgåe nde strängen. 

Man bör kunna pås tå, att 
stallet pressas så hårt mot 
basplattan och att stödbenen är 
så styva och förlu stfria i längs
led att impedansen blir mycket 
hög och förlusterna minimala 

för vertikalsvängning. God 
sustain vertikalt således. 

För horisontell svängning är 
det annorlunda ställt. Bas plat
tan ä r förkromad , blank och 
glatt. Det betyder a tt stödbe
nen , trots högt kontakttryck, 
kan glida på platta n. Vid små 
a mplituder inträffar inte detta , 
men ri sken ökar vid större amp
litud . Då flyttas dessutom 
strängens upphängningspunkt 
mot intonationsskruve ns skalle , 
och ma n få r en frekv ensföränd
ring. Samtidigt försvinner energi 
ge nom friktionen då stödbenen 
gl ider och man får korta re sus
tain. 

Även om man inte får glidning 
ä r stödbenen veka och kan 
dessutom "vicka" i gängan, så 
inte kan man pås tå att sta llet är 
så stabilt i sidled . Dessutom vä
ger det individue lla sta llblocket 
ga nska lite. 
. Vad gäller stallblocke ns sid
stabilitet tyc ks stora individu
ella variationer råda . På mitt 
eget instrument kunde jag tidi
gare tydligt känna hur I:a och 
5:e blocken vibrerade när jag 
slog an strängarna (s ta ll et har nu 
ändrats). 

I si n moderna konstrukti on , 
Music Man , har Leo Fender 
försett basplattan med stödpela
re som hindrar rörelser i sidled. 
Denna konstruktion kan styvas 
upp ytterl igare ge no m a tt man 
pressar in metallplå t mellan 
stödpelaren och yttersta blocket 
eller mellan stallblocken. 

Konstruktören av Peavey's 
nya e lgitarr har tänkt sig för och 
försett stallets (som ä r av Fen
der-typ i princip) basplatta med 
en yta med hög friktion. 

Les Paul-stallet 
ger mera sustain 

Les Paul-stallet är a nnorlun
da. De små rörliga bryggorna är 
stabi lt fixerade i en stor ram , 
som i sin tur står på gitarrkrop
pen på kraft iga pela re (sk ruvar). 
De är stabilare i sidled än Fen
der-stallet och ger bättre hori
sonte ll sustain . Möjligen kan det 
vara aningen vekare i vertikal
led men inte myc ket , och det 
har i varje fall mindre betydel se. 

Resultatet är känt av a lla gi
ta rri ster , även om man kanske 
oftast hänvisar till pick upernas 
betydel se. Les Paul har bättre 
susta in och fastare klang . 

Betyder det att Les Paul är en 
bättre gitarr än Stratocas ter? 
Det ä r helt och hå llet e n smak
sak . De fungerar olika, men det 
betyder inte att den ena är bättre 
än den andra. Leo Fender var 
säkert ytterst medveten när han 
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konstruerade sin gita rr och 
gjorde massor av experiment 
(något som han inte tycks kunna 
sluta med). Säkert bidrar stalI
konstruktionen till instrumen
tet s säregna kl ang, och till a tt 
ma n kan hitta exemplar som lå
ter så olika sin's emellan. 

Men jag har lite svårt a tt 
hänga med när gitarrbyggare 
menar att de förbättrar sina 
massiva gitarrers sustain genom 
a tt lägga in ett mässings block i 
kroppen under sta llet och sam
tidigt har kvar en primitiv kopp
ling mellan sta ll och block. Då 
förefaller det mera genomtänkt 
a tt tillverka själva sta llet som ett 
massiv t, tungt meta llblock . 

Om någon tänker bygga en 
gitarr med världens bäs ta sus
tain, så tänk på att strängen 
svänger mell an två stöd. Det 
kan ju inte vara någon större 
mening med att täta till alla e n
ergiläckor i stall et om energin i 
stället forsar ut genom hal sen. 
Och det gör den säkert i avse
värd omfattning, särskilt o m 
man spelar på lösa strängar ell e r 
på de lägre banden. 

Ä ven i detta avseende är Les 
Paul och Stratocaster olika. 
Enkla prov visar, att Stratocas
ters hals ä r mycket böjligare än 
Les Paul s. Att halsen är skruvad 
och inte limmad anges ofta som 
skäl för Stratocasterns sämre 
sustai n, men fogningsmetoden 
spelar säkert mindre ro ll än 
slankheten i detta fall. 

Utöver detta finns en sustain
begränsande faktor som inte är 
tekniskt åtkom lig på en normal 
gitarrhals . Svängningsenergi 
försvinner geom fingrarnas 
mjukdelar när man trycker ner 
stränge n mellan bandstavarna. 

G å nu inte och tro att man i 
första hand ska ll efte rsträva 
bästa möjliga susta in på en el
gitarr. U nder utvecklingen av 
Gibson Les Paul byggdes många 
prototyper, av vilka flera un
derkändes p g a för myc ket sus
tai n. 

Själv byggde jag år 1955 , med 
hjälp av yrkesskolan i Göte
borg, en massiv eIgitarr med va
riabel susta in . Stallet montera
des på en centimetertjock tunga 
av trä, och genom a tt ändra 
plattans fastspänningspunkter 
mot den massiva kroppen kunde 
jag ändra kl ang och sustai n . 

Gitarren lät bäs t med måttlig 
sustain , men arrangemanget var 
krångligt och skrotades efter 
någon tid till förm ån för ett ext
ra , välvt lock , som inte låg an 
mot kroppen under stallet. Iden 
överlämnas dock med varm 
hand! 

• 

BASle Forts från sid 47 

Vad ä r då ett f1exskivesystem och 
vad är fördelen med att använda ett 
sådant till sin hobbydator? 

Ett f1ex skivesys tem består aven 
eller flera drivenheter (f1opp y di sk 
drives) som grov t kan liknas vid ett 
slags skivspelare med magne ti sk 
"avkännare" i stället för de n sed
vanliga nå len . 

Skivan består aven tunn plas tfo
lie, vilken förse tts med en magneti sk 
beläggning på samma sätt so m van
liga tonband . Data spelas in på kon
centriska spår , no rmalt 35 stycken 
på en miniflexskiva. En stegmotor 
med noggran n utväxling förflyttar 
det kombinerade sk riv/läshuvudet 
mellan de o lika spå ren och en mag
net sänker eller lyfte r huvudet från 
skiva n. 

Skivan roterar med 300 varv per 
minut , vilket övervakas aven ser
vo st yrd likst rö msmotor . För att 
ma n skall veta var man är någon
stans på skivan finns ett hål utsta n
sat i den . Detta hål, som kallas in
dexhål , av känns med en fototran
sistor och e n lysdiod. Utsignalen re
sulterar i en puls pe r varv och sig
nalen informerar kontrollkretsarna 
om var varje sekto r på skivan bör
jar. 

l fig 4 visas ett funktionsschema 
för drivenheten , som i vårt fall är en 
Shugart SA-400 Minifloppy di sk dri 
ve . Det kan tilläggas , att minij70ppy 
ä r Shugarts inregistrerade varumär
ke. 

Data spelas in och av på magne
ti sk väg ungefär som på e n kassett
bandspela re . Det skiljer sig dock 
markant på två punkter: 
• Överföringshastigheten är be
tydligt högre , 125000 bitar per se
kund mot 300 bitar per sekund vid 
kcs-förfarandet för kassettband. 
• Snabb accesst id till hela de n da
tamängd som ka n lagras på e n flex
skiva (medelvärde 450 ms). En mi
niflexsk iva rymmer i formatterat 
skick ca 75 k byte . 

Det finns även sys tem med dub
belsidiga drivenheter och dubbel 
packning av data och till och med 
dubbla a ntalet spår på varje sida fö
rekommer. 

Kort åtkomsttid 
Den snabba överföringshas tighe

ten gör att det tar mycket kort tid att 
ladda in stora program i datorn . En 
basic-tolk på exempelvis 8 k byte 
ra mlar ner i minnet på fem sekunder 
och en fle xskiva kan innehålla 
mycke t mer ä n bara en basic-tolk. 
Vissa bas ic-progra m be höver i sig 
speciella dataregister , vilka lätt låte r 
sig arrangeras som delar aven 
flexskiva . Sådana program kan ex
empelvi s vara kundregisterprogram . 
skivregister. bokföringsprogram 
mm . 

Vanligast förekommande ä r f1ex-

Forts på sid 80 



Typ 1/11 

BI: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 ti1l42 cm. 

SEXAN - ett av marknadens populäraste stativ. 
Lätt att placera, stadigt och elegant. Höjden är 
30 cm och fotcirkeln 32 cm. 
BI :s högtalarstativ finns överallt där man säljer 
radio och de kostar mycket mindre än Du tror. . . 

~ 
~ 

BJ A-PRODUKTER AB 
Bo\ 4090 - 38104 K4.' M 4.R - " 'Idun 0480·11634 

Vv'AVETEK 
FUNKTIONS- och 
MODULATIONSGENERATOR 

o Två k om p letta generato rer fö r 
vågfo rmsalstring och s ty rning. 

O Inte rn e lle r ex tern A M . FM. PM 
m odulering, 3-dek ad e rs svep . 
triggning. g rindning m .m . 

O 0 .0002 Hz - 20 MHZ, 30 V utnivå . 

O DC-offse t, variabel symmetri , 80 
dB's dämpare. 9 vågformer varav 
5 m odulerbara. 

Tveka inte! 
Ring och låt oss visa vad 148:an kan göra för dig. 
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NYA HORN FRAN ATW 

) 

Se frekvenskurvan! 

Gjutet Aluminiumhorn! 
Känslighet 96 db 
Effekttålighet 60 W 
Pris JWS HF 16 98 :-

ATW 500 lins + 
Exponential horn JWS HF 25 
Känslighet 98 db 
Effekttålighet 40 W 
Frekvensom råde 3 000- 20 000 
Pris komplett 98:-

ATW-AUDIO 
TULPANVÄGEN 43 
31100 FALKENBERG 
0346/149915,120715 

' O 

2x75 WATT SLUTSTEG 
enligt beskrivningar i RT. 

. Kompletta komponentsatser och 
alla ingående komponenter. 
Låda med ky lare fin ns även. 
MINIC HÖGTALARBYGGSATSER 
FÖRSTÄRKARMOOULER 60-170 Watt 
BASHORN MEO SIOOSYSTEM 
OELNINGSFIL TER. AKTIVA FILTER 
GITARRFÖRSTÄRKARE. LJUSORGLAR 
LJUSORGLAR 
HÖGTALARELEMENT 
OROSSLAR,KONOENSATORE~ 
LUCAS HÖGTALARKABEL med 2xtremt 
låg kapacitans 40 pF/m samt låg resistans. 
Area: 2,5 mm2. 

Vår nya katalog "Allt för HiFi
byggaren" sändes mot 10:- i sedel 
eller frimärken. 

M'~'!! Box 12035 
75012 Uppsa la 12 Tel. 018 / 10 93 90 

Ir;' r11u n ::. IJdnsl 21 

TRANSFORMATORER 
• STANDARDUTFÖRANDEN. SPECIALUTFÖRANDEN 

FRÄN 
LAGER 
BEGÄR 
OFFERT! 

\mN) I RANSFORMATOR-I EKN I K AB 
BOX 28. 662 00 ÅMÅL. TELEFON 0532- 149 50. 14958 

InI,· . I 

Bygg ditt eget 
. 

{(IU n;)) 

I Sensvact-progr.llll lllet finner du larm komponenter för 
varje behov och "" '>~;I. Tusentals nöjda Sensvact-ägare runt
om i landet. KOnl <t ,da .Ickhandeln e ller oss direkt. 

SIREI\ SKYDDSLARM AB 
Box 150 13. ,f I ~ Ilromma 15. Tel 08/ 26 68 70 

r------------------------~ Skicka mig Sensvact kOJll I lfl>' ll l fö rteckn ing och plane ri n ~,.rrl\ "" 11",'1 I 
I . RT 5-79 I 

! ;::: •••••• .•••• P,.""J",, .•••• •••. .••••• , ., • • • • . • . . . . .• • •• ! ---------------- .... -- .... ----_ ..... 
Inforl1lal lonsqdnsl 28 

TVT 804 
Dataterminalen till 
överkoml igt pris . 
Ansluts till TV eller monitor. 
TVT804 kompl. 2 300:-
TVTB04 exkl. tango 
låda 1470: -
Expa ndera KIM , SYM , AlM 
8k RAM statiskt 1 620:-
4k RAM pl.f. 4k PROM 1 200:
Minibuss för 4 kort 300:
KIM 7 k, assembler / Editor 
inkl. 1k RAM 
monterat 2 200:-
R S232/ Currentloop 
interface optoisol. 
inkl. nätagg . 600:-

Mikroteknik + moms. 
Box 306, 17525 Järfälla, Sweden 
Tel. 0758-1 2525 

' -LAGER 
TTL 7493 - 1 :50 
7400 - 0 :60 7495 - 2 :50 
7405 - 0 :70 7496 - 2:50 
7410 - 0 :70 74145 - 3:00 
7430 - 0:65 74174 - 3:00 
7441 - 2:30 74191 - 3:00 
7475 - 1:60 74192 - 3:50 

OTL 945 - 50 0:50 

LIKRIKTARBRYGGA 

BYW 21 (100V, 15 AMP) 8:00 

TRANSISTORER 
(Min. kvantitet 200 st) 

BC 172 (ekv.BC108) 0:25 
BC 251 (ekv.BC177) 0:27 
BC 182 (ekv.BC107) 0 :29 
BC 212 (ekv.BC177) 0 :32 

USS ELEKTRONIK AB 
ter. 031/293385 - 117990 08/613698 

KRISTALLER 
KVE , ensam ti l lverkare i Sverige 
av kristaller för 

- Radiokommunikation 
- Datorer 
- Elektronik 

efter k undens specifikation . 
Leverans kan fås inom 48 t immar. 

KVARTSOSCILLATORER 

Agfa VCR kassett 
60/ 130 125:--

Agfa PEM 368 
10,5" met.sp. 115:--

Agfa Super Chrom 
C 90 + 6 21:--

Agfa PE 36 1080 M 
kaka 42:-- 10 st 380:--

Agfa tomspole 
10,5" plast 25:--

BoProd, Klostergatan 24 
44200 KUNGALV 
Te l: 0303-101 34 efter 18 

Informa l lonstlanst 25 

ELEMENTSATSER 
TILL HORNSYSTEM-

förmånligt! 

Med ho r n fås en he lt annan 
up p lösn i ng . Nu dess utom t ill 

lågt pris genom oss . 
Filterdelar + Klipsch MM l 

+ Isophon 30/37 + EV T35B B25 k r 
(med Gamma 12" 625 k r ) r itning 

t i ll bashorn och filter medföljer. 

I nformation om övriga sa t ser ffiqt porto. 
F : A AUDIOIMPORTEN Box 77 

191 21 Sollentuna 

Från prisvänliga 
enkla till 
prisvärda mycket 
avancerade . 

kve,t,elekt,oftik eb 
Box 26, 16126 BROMMA 
Tel. 08 - 37 25 30 , Telex 12393 KVE S 

9 

Släpp loss ljudet! I 

IlIfu l lll i-lllullsqans l JO 

Nu har de kommit, de unika VARI
FLEX-högtalarna, där du själv kan 
välja mellan bas refl ex- eller tryck
kammarsystem. VARIFLEX 50, 80 
eller 100 W, ger d ig en ljudupp
levelse utöver det van li ga. Ge din 
anläggning en chans att visa vad 
den går för med ett par VARI
FLEX-högtalare. Provlyssnar och 
läser mer om högtalarna gör du 
hos d in rad iohand lare. Vi hörs ! 

PROGRESSUS 
INDUSTRI AB 

Box 3048, 68103 Krist inehamn. TeI.055Q.153 90 

I 
I 
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In fo r mat loll s tl dll::. l 3 ~ 

CORAL 
LOUDSPEAKER COMPONENTS 

Beställ LJUDlAKATALOGEN med byggsatser; löselement 
och tillbehöri Sändes mot 5:- i frimärken eller sedel. 

CORAL produktmapp mot 3:- i frimärken 

!:J U D lA JOHN HEDINS VÄG 23 
54200 MARI ESTAD 

__ TELEFON 0501 / 18345 

1II1I.1 t ltllIS(FI Il' l 3 ... 

: ,us hOI ollhflvolit inspe!te/(nil<ens slrJm 
pf()/)Iem, med PH/( 290 reduceml du /),uset 
med helo 30r/Böver helo fre/(vens()mrddet.' 

PNR 290 tillhör en ny generation avancerade 
brusreduceringssystem, som reducerar bruset 
på din bandspelare med 30 dB . I praktiken 
innebär detta att den inte återger något hörbart 

. brus. PNR 290 varken färgar eller dämpar 
något i musikmaterialet utan enbart eliminerar 
bruset. 

PNR både komprimerar och expanderar enligt 
förhållandet 2: l resp . l :2. Detta sker linjärt över 
hela frekvensområdet. Man a nvänder alltså 
PNR både vid inspelning och avspelning. PNR 
finns också i flerkanalsutförande och används 
i inspelningsstudios upp till 32 kanaler. 

PNR 290 är också kompatibelt med dbx brus
red uceringssystem 

'Prela1f8tudio 
Box 2020, 12502 Älvsjö. Tel. 08-620848 

ln f fl fllH.I I HII ISlIil lhl J~ 

76 RADIO &T LEVISlON - NR4 - 197 9 



VI HAR DOM 
70:talets sensationer ... 

Modell 8100 

... klara att möta BO:talet! 
Modell 2000'. Volt : lOOuV . lkV. Ström : lOnA . 2A. Motstånd : 
O. lOhm ·2 0 MOhm . Noggrannhet: 99 .9%. AC: fr ekvens: 40Hz· 
50kHz. In Imp : lOMOhm . 540:·· exkl.moms. 
Modell 8100. Frekvensområde : garanterat 20Hz · lOOMHz . Kän· 
slighet : 25mV RMS , 20Hz . 70MHz,(typ.20mV). 45mV RMS , 
70MH z · l20MHz,(ty p .30mV) . 740:·· exkl.moms. 
KATA 1 iro 928546·1 

Några prisexempel: 
Z-BO CPu 4MHz power on jump inkl. 
2708 EPROM 
SERIE/ PARALLELLlKASSETIE-INTERFACE 
VIDEOINTERFACE 64 x 16 tecken 
EPROM-KORT 16/ 32 K (exkl. EPROM) 
MODER KORT S-100 BUSS kompl. med 
13 kortkontakter 
STATISKT RAM 8K 
STATISKT RAM 16K 
FLOPPYDISKCONTROLER max 4 drivrar 
Z-BO STARTER KIT enkortsdator med 
S-1OO Buss promprogramerare, 
kassettinterface m. m. 

-~ -... ---.... ...... =:::=' 

1.010:-
780:-
795:-
475:-

640:-
1.010:-
1.680:-
1.070:-

1.665:-

Box 72, 133 01 Saltsjöbaden 08/717 6288, Torsvägen 61 

ALLTFÖR 
HÖGTALAR
BYGGAREN 
60 Olika kompletta byggsatser 

Pris: 1.490:- inkl. moms 

Acoustic 160 
160 liter 160 W 
Acoustic - högtalarbyggsatser be· 
s~r av färdigmonterade IlIdor, val· 
nötsfanerade eller i svartbetsad 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 
TRASA TSER 
70180 HORN 
SPOLAR 
KONDENSA
TORER 
PICK UPER 
TYG 
SKUMFRONTER 
M.M 

NY KATALOG FÖR 1979 
Demonstration och butiksförsäljning: 

Öppet : månd. - fred. 11-18, lörd. 11 - 14 

--------------------------------~ 
SÄND MIG GRATIS KATALOG '79 

RT 5 · 79 

Namn ..... ... ..... .. ... ...... .... . . 

Adress .. ..... .... ... ... .... .......... ...... ... .. .. ... . 

Postnr .... ....... . Ort .. .......... .. ....... ... ....... . 

Il1f, rma tlonSljanSl 36 
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Ledande inom elektronikens alla områden 

• DATORER • INSTRUMENT 

• UTBILDNINGSSATSER 
(Nu även för gruppstudier) 

• AMATORRADIO 
• BIL- och HEMELEKTRONIK 

• HOBBYELEKTRONIK mm 

'i'03S~l ,-"'. 
-- ;-'1<," - <'\19':>.-;: 

.: '.1~ -: .. ---
.,. ~ '. ~-"-'-

>--~- -

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 ti II 9600. 
Monterad 5.895 :
Byggsats 3.312 :-
ex . moms. 

10-4205 OSCILLOSKOP 
DC-5MHz dubbelstråle . 
10mV känslighet. Svep
hastighet 200ms till 0,2us 
i 7 steg. X-Y kopplat. 
Monterat 2.495 :- , 
Byggsats 1.571 :-
ex . moms. 

IP-2118 UNIVERSELLT 
DC AGGREGAT 

.Tre flytande utgångar, O-
5V 1 ,5A och två 0-20V 
0,5A. Dessa kan serie
resp . parallellkopplas hur 
som helst. Utsökt för labbet 
eller experimentbänken. 
Monterat 904 :-, 
Byggsats 572 -
ex . moms. 

ID-4001 DIGITAL 
VADERSTATION 
Visar vindhast ighet, vind
riktning , temperatur (inom
och utomhus), barometer
tryck, tid och datum . Lagrar 
max- och minvärden av 
samtl iga parametrar. Visar 
även tidpunkten när dessa 
värden uppnåtts . 
Byggsats 2.226 :-
ex . moms. 

Upptäck allt det fantastiska som Heathki t kan 
erbjuda . Beställ en katalog. 

HEATHKIT Schlumberger AB 
Norr Mälarstrand 76 
Box 720S1, 10223 Stockholm 12 

Telefon : 08-520770 
Oppet : Månd .-Fred . 09.00-17.00 
Lunchstängt : 1200-13.00 

~-----------------~ I ~ HEATH ~ I 
I Sänd mig gratis katalog - :rdN!!tW·m·1j I 
I RT 5 79 I 

i::::, : · ::::.: ...... .......... : 
~:~.~~~.~~:~.~~.~~~~~~J 
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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 kuponge.n som finns på nästa sida. 

TI59 + PC100 obetyd beg säljes 
billigt vid snabb affär. Tel 0520/ 
75755 efter kl 17.00 

Säljes! Kenwood KA 9100 100 
W obetydligt begagnad. 3600:
Tel 0480/138 61 

M EK6800D2 Kil till salu. 
Tel 08/7155431 

Köpes: Programmerbar kalkyla
tor. Tel 061 1/ 721 90 kvällstid. 

Köpes ! Dynaco FM-l, 3, PAS 
3, Stereo 70. Aven defekta. 
Tel. 0240/80985 

Säljes : Beg äkta dubbelstråleo' 
oscilloskop Phil ips PM 3230. 
Köpes: Beg oscilloskop min 25 
MHz med sign och svepfördröjo' 
ning, t ex Leader LBO 515. 
Tel 0346/231 12 

TV-kamera Ikegami 800 studio 
med sökare och 2 kamera kon
troller"3400 :- eller högstbjudan
de . Tel 0764/30825. 

JBL 110 högtalare t ill högstbju
dande. Dock lägst 3500: - . Tel 
08/81 44 28 eft 17 .00. 

Växel NC för 5 skivsp, 5 Aux, 
9 förförst, 9 slutsteg, 10 först 
och 30 par högt. Dubbla VU. In
och utgång för test. Säljes till 
högstbjudande. Tel 0644/ 10095 

Köpes M ikrodator Telmac Nas
com CA6810 eller liknande. Ring 
0498/ 14005 efter kl 16.00. 

Tillfälle - privat - använda KD500 
m Technics EPA 100 utvalt ex. 
Oöverträffad kombination 300: 
Day ton-Wright SPA förförstäro' 
kare med 2 moving co il ing su
perb 4000 :- . Tel 08/ 11 2681, 
kvällar, 31 3032 dagtid . 

Beg Datorutrustning SWTPC. 
Dubbel min iploppy MF -68 obet 
beg . Term inal CT64 med moni
tor CT-VM . EPROM-programmer 
MP-R i byggsats, 4K-RAM 4027 
16 st bi lligt! KV-transceiver Ga
laxy GT550 + POW. Elektro
neka/ Rune G. Tel 0935/20625 

Till fälle. Om du behöver tran
sientriktiga diskanthorn, ett an
tal begagnade i skick som nya 
Electro-Voice T35 nerplockade 
från ett stort system 300: - st. 
Med magnetisk olja för dubbla 
effekttåligheten och ännu renare 
ljud 400 :- st. Garant i, returrätt 
via post. Han Wachs, Box 1002, 
171 21 Solna 

2 st exponent ialhorn 530 I, undre 
gränsfrekv 22 Hz 10" högt samt 
mellanreg och diskant. 
Tel 08/754 1727 

Omformare köpes : I n 12 V ~ 
220 V - min 250 W. 
Tel. 0756/304 72 

Motorola Editor ASMM68EAM-l , 
ROM-kort sa mt kassettinterface 
KC + 1 st tape 8k Basic pas
sar t i ll dator beskriven i RT. 
Pris 2200: - . 
GM Produktions AB 
Tel. 031-142504 

Köpes Oscilloskop 10-50 MHz 
färg- If-stereogenerator D igital
voltmeter och frekvensräknare . 
Tel. 08/4691 83. 

2 st diskanthorn med driver, sä l
jes. Pioneer POl 00 + PHl 01, 8 
ohm, verkningsgrad 104,5 dB. 
Nypris 4800:- säljes för 2700:-, 
eller högstbj . Tel 0243/ 17562. 
Michael efterfrågas. 

1 Dua lskivspelare, 2 Mirschhög
talare, 2 kassettradio, nya 60 st 
country LP 50 %. 
John Hedblom, Box 491 , 
701 06 Orebro 1 

Säljes : 2 st Infinit y Q2, 2 st 
Kenwood 07M + 1 st 07C, 2 st 
Phase Linear 400-11 obetydligt 
beg . Tel 040/2357 17 eft 18.00 

Revox A 700 10.800:- , Kenwood 
KD-500 m. SME3009-111 2550:- , 
Högtalare Supreme 42 850:-/ st. 
Tel 08/31 1355 

Ol ivetti 310 med hålremseutr. 
nyservad , 110 Baud, körd bara 
800 tim. Säljes för 4850:- av 
övers .byrån Polka 
Tel. 08/505522 

Oanv Parmeco utgångs o nät
trafos o drosslar till 60 W rör
först Dyn aco, Quad, Rogers rör
först Telefunken S-600, skivsp 
Rabco, Grado. Tel 08/ 11 7562 

Säljes : Ny Revox B77 2-spår 
9,5/ 19 cm Proffs + nav 5300 :- ! 
Tel 0520/73915 

En ny Di ab io 1620 skrivterminal 
säljes bi lligt. Baud 110, 150, 300, 
plottn ing smö jl igheter. 
Tel 046/57527 

Revox G36 1875:-. 2 st stereo
hyllor va lnöt 80 x 50 x 64 cm 
(B x H x D) 225: - / st. Tel 08/ 
354560 efter kl 18.00 

ELEKTRONIK-SURPLUS 
Tulegatan 37 , STOCKHOLM. 
Transf. reläer, högtalare, moto
rer, instrument, m. m. m. m. 
Oppettider vard 17-20. 
Lördagar 10-14. 

DataterminalOlivetti med rems
perf/ läsare 110 Baud säljes. Tel 
046/57527 

PROFFSPRYLAR 
Eventide harmonizer, mod H910 
med d igita l readout 5.880:-. 
Urei peak limiter, mod 1176LN 
(Universal Audio) 2.275: 
AVAB ELEKTRONIK AB, 
V Hamngatan 1, 411 17 Göte
borg . 031-112032, 112034 



Billigt! Manus till "aUt möjligt - begagnat" 
radio & televisions radannonser 

Nr 2 3 4 5 6/7 8 9 10 11 12 
Utg dag 24/1 28/2 28/3 2/5 30/5 25/7 22/8 26/9 24/10 28/11 
Manusdag 7/12 16/1 13/2 14/3 12/4 11/6 10/7 14/8 11/9 11/10 

Skriv din annons här! 

D E rr' G lA ~ I N 314 T E CK EN P Å RA ID EN 

:\Iamn: .. ........ .. .... ............. Tel: ................ . 

Adress: ............ .... ............. Postadress: 

)et kostar bara 15:- per 
ad att annonsera under 
allt möjligt - begagnat" -
~adio & Televisions 
adannonser. Med ku
longen här intill är det en
:elt att fylla i en bokstav i 
'arje ruta och lämna en 
uta tom mellan varje ord. 
)u ser genast hur många 
ader det blir och vad an
,onsen kostar. Annonsen 
år inte vara längre än 10 
ader. Lägsta pns 45:- (3 
ader). Har du något be
:agnat att sälja eller vill du 
:öpa nå&ot eller kanske 
'yta - da skall du prova OBS! Endastförskottsbetalning med check eller per postgiro!! 

allt möjligt - begagnat" ! D Pg 2344-0 (Märk talongen med "RT-radannons") D Check bifogas 
------------------~._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.-

)renumerera på 
ladio& 
~elevision 
,å får du den 
lirekt hem i 
.revlådan! 

nte dumt. 

PRENUMERATION 

.l a, jag prenumererar på RADIO & TELEVISION ett 
~ lr framåt och får 12 nr (11 utgåvor) för kronor 
109:85. Jag betalar senare när inbetalningskortet 
kommer. 

VA R GOD 07 207 392 
TEXTA TYDLIGT! 
Efternamn Fornallln 

c/o 

Gata. r ost lada. hox etc 

Post n u mm.:r I Adressrostanstalt ------------_ .. ".". - -_. - -_. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. 

Vill du 
reta mera? 
,dio & television hjälper dig gär
l med ytterligare upplysningar 
n de produkter som annonseras i 
Jningen. Ringa in numren på de 
lnonser som du vill veta mer om. 
arje annons är ju försedd med ett 
lmmer. Det är bara att fylla i 
,rtet med namn, adress etc och 
Ista det till oss. Vi ser till att du 
abbt får svar. All informations
inst är kostnadsfri! Sänd in 
Jpcmgt.'n inom o manadt.,f. 

I 
I ' . 

Jag vill veta mer om de här inringade annonserna! 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 1R 19 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3& 
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 
9~ 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 11 0 III 112 113 114 

11 5 116 11 7 11 8 11 9 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 

företag 

Namn I c/o 

Gata. rost låda . hm. dc 

Postn ulllmer I Postadress 

Land I RTl 79) 5 
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radio & 
television 
Box 3224 
1 OJ 64 Stockholm J 

--_._._._._._._._._._._.~._._.-._._._._._.~ 

radio & 
television 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 

.~ . _._._._._.-.-._._._._._._._._._._._._._~ 

.rs::l 
~ 

Informationstjänsten 
radio & 
televISion 
BoxJ224 
1 OJ 64 Stockholm J 
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BASIC Forts från sid 72 

skives ystem med två drivenhe ter. 
Det beror på att det behövs två fö r 
att kunna ko pie ra och för a tt for
matte ra nya skivo r. Man kan dock 
ha stor nytta av endast en drivenhet 
om man har a lla fö r ögonbli cket be
hövliga program på samma skiva : 
T ex basic-·tolka r och program i ba
sic på en skiva. editor och asse r'nble r 
med tillhörande källkoder på en a n
nan skiva etc . 

Anpassningskort fordras 
Flexskiveenhe ten ansluts till mik

rodatorn med ett specie llt kre tskort. 
De tta kretskort innehå lle r fö rutom 
e tt anta l kretsar fö r dataöverfö ring 
och dive rse adre savkodning även 
en speciell Isi-kre ts för styrning av 
fl exskiveenheten. Denna le är ut
vecklad av Western Digital oc h ha r 
beteckningen FD J 77 J. I denna 
kre ts ske r a lla dataomvandlingar 
från serie- till pa ralle llform och vice 
ve rsa . kont roll och öve rvakning av 
spå r och sektorer. in- och utläsning 
av spec ie lla s k adress mä rken samt 
kont roll av att data ä r fe lfritt geno m 
c rc-kontrollfunktione r. Vi skall inte 
gå på djupet med hur 177 1 :an a rbe
tar utan ägna r oss mer åt att fö rkla ra 
hur man använder fl exskives yste
met i en da tor. 

I nästa RT kommer sche ma och 
bes krivning av kontrollkortet till 
fl exskiveenheten. • 

Datorbyggserien i Hl 

•• " Från utvecklingss yste m till 
dato r för basic" ha r pågått unde r en 
längre tid och är nu i det nä rmas te 
kla r. Från bö rjan va r det tänkt a tt 
bygge t skulle utgå fr n Motorolas 
utvecklingsdato r MEK 6800D2 . som 
med till satser till s lut blev en ko m
plett mikrodato r för hobbybru k eller 
mind re utvecklingssys te m för ma
skinvara och programvara. 

U nder den tid som har g tt sedan 
se rien sta rtade har det ko mmit till 
fl e ra da to rbyggsatser av vari e rande 
kvalitet, prisläge och möjlighete r. 
Intresset för RT: s dato rbygge har 
blivit väldigt stort , de lvi s för att det 
är fråga om en bygg sjä lv-se ri e men 
också tack va re de vida tillämp
ningsområden som den fårdigbygg
da da torn kan täcka. 

För a tt nytillkomna RT-Iäsare 
som vill bygga denna dato r inte skall 
behöva " gå omvägen" över D2-
kortet , ha r vi låtit a rtike lförfa tta ren 
utveckla ett nytt processorko rt so m 
skall ersätta ett D2-kit med tillhö
rande modifierings kretsar. 

Detta kort kommer eft e r se riens 
slut att beskrivas i RT. De läsare 
som har synpunkter på nya a nvänd
bara kretsar eller program till dator
serien är välkomna med förs lag 
brevledes' 

• 



LJUDMIXER 
SD 12-2 

- för bättre ljud -

DEN LILLA MIXERN MED DE STORA MÖJLIGHETERNA 
t ill det lä ga pris et 

SO 12/ 2 har utvecklats för att ge maximal flexib ilitet för sAväl PA- som för inspelnings
ändarnAI och har därför blivit mycket populär hos mAnga olika nyttjare. (Sm!studios, 
mus ikgrupper, samlingssalar etc . ). 

Notabla egenskaper 

.. Mikrofonkontakter av XLR -typ .. Efter-band-Iyssning i stereo 

.. Direkta linjeutgAngar pi varje .. 4 valmöjligheter för monitorlyssning 
kanal (efter regel ) .. Inbyggd hörtelefonsförst. för stereo· 

.. LinjeingAngar pi varje kanal lyssning 

.. Mixbar tappning före regel och filter • Elektroniskt balanserade ingångar 
• Sl.I,,,matappning med egen bas.disk ,kanu. (överbelastningssäkra) 

.. 4 aktiva filterfunktioner i varje kanal .. Inbyggt nätaggregat 

* Ekouppning efter regel * Separata kretskort för ",arje kanal 

* Ekoretur i stereo * Robust transportväska som tillbehör 

INTERSONIC AB Box 420 126 04 H~lersten Tel. 08 - 88 03 20 
Generalagent för ALLE N &: HEATH·B R ENELL Ltd . 

Kronan· 

Modell 

5 

Toppbetyg i Test. Hifi & Musik 3 /79. 

Specifikation : 

Max rek . förSlärkaruteffek t : 100/ 140 (W / dBpt 
Akustisk uteffekt vid max rek . 

förslärkaruteHekt : 116 dB 
Volym: 51 liter 
Frekv"nsomfång enl. DIN: 25 - 20.000 Hz 

Verkningsgrad :0 .• % 
Impedans: 8 ohm 
Princip : BasrefJex 
Högtalarelement : 

bas 1 st 25 cm ytterdiam . 
menamegister 1 st 10.5 cm ytterdiam. 

Skicka 
efter 
vår 
broschyr! 

o 

diskantregister 1 st 2,5cm " soft dome tweeter" 

D,'n;ng~"'kv.ns(.d ' 1.000. 4.000 H, (LJ~. Bagargatan 35, 
~~:~u~n;:g~ ~~:~ x J2 cm (~ U ~)) 611 00 Nyköping, 
T,öslag , VaIOÖt.sva".k ~ ~. Tel. 0155/15191 

Informationstlan st 40 

Komponent 

I(atalogen 

Komponenter, byggsatser, 
instrument, verktyg, böcker. 

Sändes mot 8:- i frimärken. 
Gratis till skolor och berörda företag 

samt institutioner. 

MaTer Import 
Fack 
22002 Lund 
Tel. 046-1477 60 

Butik : 
Karhögstorg 2 
Lund 

Ett företag med 6 år på nacken inom elektroniken 

InformatlonSlJanst J...: 

NORM AT E ST 
D 1210 

Ny lågprismultimeter för alla kategorier användare. 

Stor (18 mm) 3 1I2-siffrig LCD med automatisk pola
ritet och decimalkomma. Max. visning ±1999. 

15 mätområden upp till 1000 V, 10 A resp . 20 Mohm 
och onoggrannhet 0,3 % av avläst värde vid DC V. 

Dimensioner: 160 X98 X50 mm. Vikt : ca 0,4 kg. 

Pris: 945: - exkl. moms. 

2ruiillrKD[ill~M ETRI C illrn 
BANVAKTSV. 20, FACK, 17119 SOLNA, TEL08/820400 
DANMARK: TEL 02/804200 NORGE: TEL 02/282624 FINLAND: TEL 90/460844 

In follll dI lum:,[ ld' -+ 1 
RADIO & TELEVISION - NR 4 - 1979 81 



AC/DC MULTIMETER TYPE U4324 

Nu åter i lager 

Pris exkl. moms 125:

inkl. moms 150:80 

SVENSKA DELTRON AB 

Inful 

TV/FMField 
Strength Meter 
Med EP734 mäter du signalstyrka samtidi~t som du gör 
en kvalitetskontroll av bild .och ljud. Den mbyggda kon
trollmottagaren ger dig direkta besked om skuggor och 
andra antennstörningar. Med EP734FM klarar du också 
av FM-bandet. SmidIgt utförande med nät- eller batteri
drift. Och ett mycket konkurrenskraftigt pris. 

EP734 och EP734FM är de rätta instrumenten för dig 
som arbetar med · TV- och FM-antenner. Och som vill ha 
maximal lönsamhet på sådana jobb. Kontakta oss för mer 
information och demonstration. 

Decca Navigator och Radar AB 
Box 27105 10252 Stockholm Tel 08/67 00 80 

IU ", I t:Lt:\ ISIU· I K J 

Annonsörsregister för Radio & 
Television nr 5, 1979 

Agfa 
ATW Audio 
Audio Importen 
BASF 

Sid 
35 
75 
75 

Beckman Innovation 
BJ A-produkter 
BoProd 

57 
23 
73 
75 
82 
82 
74 

Decca Navigator 
Deltron 
Elektroniktjänst 
Elfa 
Frekvensia Gete 
HiFi Kit 
Hitachi 
Intersonic 
Jenving, Tommy 
Josty Kit 
Kvartselektronik 
Ljudex 
LJudia 
Mater Import 
Mikroteknik 
Minic 
Mässbolagen 
PAN Electronics 
Philips 
Pioneer 
Prelab Studio 
Progressus 
Stenhardt, M . 
Rydin 

24,62,63, 84 
69 
77 
43 
81 
24 
21 
75 
81 
76 
81 
75 
75 
27 
77 

30,31 
52, 53 

76 
75 
83 

Scandia Metric 
Schlumberger Heathkit 
Sentec 

2 
81 
78 
16 

Servex 
Siren Skyddslarm 
Sombras 
Teleinstrument 
Texas Instruments 
Thellmod, Harry 
Tonola Grammofon 
Transformator-Teknik 
3D-gruppen 
Trio-Kenwood 
U66 Elektronik 
Wall & Wall 
Wernor 
Westenco 
Älvsjö Syd import 

15 
75 
75 
73 
39 
76 
24 
75 

10, 11 
40 

74, 75 
35 
77 
74 
24 

~KLlCK KLICK KLICK KLICK KLICK 

~ Visstkan ~ 
'" ~ dina bilder ~ ~ n 

~ bli bättre! ; 
~ Kamera har väl n 
~ '" 
~ nästan varenda 
~ människa. Men 
~ bra bilder tar 
~ 

~ bara en del. Och v 
~ det är märkligt 
~ hur sällan det 
~ beror på kame
~ ran. Kunskaper 
~ är viktigare. 
~ 

~ Tidningen Foto 
: ger dig kunska-
~ perna. Läs några 
~ 

~ 
v 
:::; 
~ 

nummer så är 
chansen stor att 
dina bilder blir 
bättre! ' __ ~CC'\:AO 

inforrnallOnstJansl 44 

Prenumerationstjänst 
Postadress : Box 3263, 
10365 Stockholm 3 
Telefon: 340790 
Postgirokonto : 889500-5 
Prenumerationspris: 
Helår 12 nr 109:85 
(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· 
resslappen på senast mottagna tidning el· 
ler dess omslag klistras på adressänd· 
ringsblanketten. 

Adressändring på utländskt postabon· 
nemang verkställes på posten i respektive 
land. 

Aldre lösnummer kan rekvireras genom 
Pressbyrån eller direkt från Ahlim & Aker· 
lunds Förlags AB, Torsgatan 21 , 10544 
Stockholm, tel 349000 - Lösnummerexpe· 
ditionen. Som regel finns dock endast ett 
halvt år gamla tidningar att tillgå. 

Bifoga inga pengar; tidningen sänds mot 
postförskott. Redaktionen kan inte effektu· 
era beställningar på kopior av artikla r ur 
äldre nr. Vissa bibliotek har inbundna år
gångar och kan ibland stå till tjänst med 
kopior. 

ADVERTISING REPRESENTATIVES 
Belgium 
Publicitas Media, Vleminckveld 44, B·200 
Antwerpen, Telephone 03/ 335461, Telex 
33795 
France 
R.I.P.SA 26, avenue Victor·Hugo, 7511 Pa· 
ris 16, Telephone 01172773 04, Telex 61067 
Denmark 
Civilekonom Bent S Wissing , International 
Marketing Service, Kronprinsensgade 1, 
DK·1114 Köpenhamn . Tel 01 / 115255 
Germany 
Publicitas GmbH, 2 Hamburg 39, Bebelallee 
149, Tel 040/ 511 00 31·35, Telex 0215276 
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, Telephone 02/ 34 7051 , 
Telex 33151 
Switzerland 
Mosse·Annoncen AG , CH·8023 Zurich, 
Limmatquai 94, Telephone 01 / 473400, 
Telex 55235 
United Kingdom 
Frank L Crane Ltd, 16-17 Bride Lane, Lon· 
don EC4Y 8EB, Te lephone 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 (1 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. 



OICILLO/KOP
IUCCE 
För ca 2 år sedan introducerade vi LEADER 
oscilloskop på den svenska marknaden. Introduk
tionen blev en succe, större än vi kunnat drömma 
om. Detta bekräftar marknadens förmåga att 
välja nya oscilloskop när de " gamla goda" mär
kena har blivit alltför dyra eller fått andra 
problem. 
Att välja ett LEADER oscilloskop innebär för Dig: 
e lågt inköpspris 
e hög tillförlitlighet 
e goda triggningsegenskaper 
e stor tillbehörssats ingående i grundpriset 
e ett års garanti 
Välj även Du, LEADERS oscilloskop nästa gång I 
Många andra har redan gjort det. 

lBO-S06 A lBO-SOS 

lBO-S1S 
e 2-kanaler DC-25MHz e signal & svep for
dröjning e TV-synk e single-svep e ADD/ INV-funk 
e 5mV känslighet e PRIS 7 220:- ex . moms 

lBO-S20 
e 2-kanaler DC- 15MHz e TV-synk 
e 1 OmV känslighet 

e 2-kanaler DC-20 MHz e 2-kanaler. DC-30MHz e signaI
fördröjning e TV-synk e single
svep e ADD/ INV-funk e 5mV käns
lighet e PRIS 3900:- ex . mom s 

e PRIS 2 390:- ex . moms 
e TV-synk e ADD- INV-funk 
e 1 OmV känslighet 
e PRIS 2 800:- ex . m o m s 

Andra populära lEADER-instrument är 
e svaj meter e distorsionsmeter e FM -stereo generator 
e LF-generatorer e frekvensräknare e amatörradioinstrument 
e svepgeneratorer e signalgeneratorer e frekvenskurveskrivare 

M . BTEIIHARDT AB -.1-------------------
Hässelby Torg 10, Box 331, 16203 Vällingby 
Ter. Stockholm (OB) 739 00 50 

Sänd mig lEADERS katalog över Prisvärda 
Kvalitetsinstrument. 

Firma 

Namn 

Adress . 

TeLnr. 

Informationstjanst 45 



[PO Kringutrustning 

BASF 6106 MINIDISC-DRIVE 
125 k bytes oformaterad lagringskapacitet. 
Överföringshastighet 125 k bits/s. 
Rotationshastighet 300 v/min . 
40 spår. 
Två spänningar 12 V DC ± 5% , 0,65 A 

5 V DC ± 5%, 0,5 A. 
Accesstid 12 ms spår till spår. 
Interface ritning för KIM 1 och SYM 1. 
Best. nr 74-4840-0. Pris kr 2.000:- exkl. ploms 

TV-TERMINAL TVT 804 
Ansluts via V-24 interface till datorn. 
Direkt anslutning till TV eller videomonitor. 
Överföringshastighet valbar mellan 75-9600 baud. 
64 st ASC II-karaktärer, versaler inkl. ESC, Break. 
Större bildminne, 2048 tecken , kan fås som option . 
Best. nr 74-4320 ~3. Pris kr 2.300:- exkl. moms 

DATABOARD 4680-SERIEN 
BUS-kompatibelt med ABC 80, 
Expansionslåda till ABC 80. 
B k byte SRAM-kort. 
8 k EPROM-kort exkl. PROM 2708. 
IEEE-interface. 
Parallellt l/O-kort med 32 utgångar och 16 ingångar eller 
16 utgångar och B ingångar. 
UART-kort. 

8 reed-reläutgångar. 
8 transistorutgångar. 

16 ingående optokopplare. 

TECO MONITOR D2B 
Bildskärm 12", svart/vit, 90°. 
Ingångsimpedans 3,3 kohm. 
Linjäritet horisontellt ± 15 % . 
Linjäritet vertikalt ± 5 % . 
Bildfrekvens 50 Hz. 
Linjefrekvens 15625 Hz. 
Nätspänning 220 V. 
Best. nr 74-4900-2. Pris kr 610:- exkl. moms 

RTF RO PRINTER 
80 kolumners matrisskrivare med 5 x 7 punkter. 
110 eller 300 baud. 
V-24 interface eller 20 mA strömslinga. 
Full ASC II printerskrift med AÄÖ. 
Original + 2 kopior. 
Best. nr 74-4508-3. Pris kr 12.180:- exkl. moms 

Kontakta oss för mer information. 
Lagerföres av 

ELFA 
RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA 

INDUSTRIVÄGEN 23·08/ 7300700 
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