


80-talets 
MIKRODATOR-
DÄCKmed direktdrivning, 
inbyggd fjämtyming och ATRS 
(Automatic Tape Response System) 

Utvecklingen av både kassettdäck och 
kassettband går snabbt framåt. Varje 
band kräver dock för att kunna utnyttjas 
på bästa sätt att kassettdäcket är spe
ciellt justerat för det. 
Hitachi's lösning på detta problem är det 
nya ATRS-systemet som innebär att en 
mikrodator automatiskt testar bandets 
egenskaper och justerar in kassettdäc-
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Fjärrkontroll 

kets förmagnet isering, frekvenskorrek
tion och Dolby-nivåer för bandet. 

Mikrodatorn är förprogrammerad för 
Hitachi's superband UD-ER och UD-EX 
och för ferrokromband men den kan 
också minnas 3 andra bands egenskaper. 

Varje kassettbands inneboende egen
skaper kommer med 0-5500 helt till sin 
rätt. 
Fjärrstyrningen som sker med infrarött 
ljus gör att kassettdäcket kan styras 
ända upp till ett avstånd på 10 meter. 

Hitachi's Unitorquemotor, som utveck
lades för våra direktdrivna skivspelare, 
används här för direktdrivning av den 
ena kapstanaxeln. Dubbla kapstanaxlar 
används för att hålla svajet på en så låg 
nivå som 0,09% . 

0-5500 är självklart försett med 3-ton
huvudsystemet med det kombinerade 
R&P-huvudet. De separata in- och av
spelningsdelarna har optimerats för sina 
olika funktioner. Resultatet blir förbätt
rad återgivningskvalitet och möjlighet" 
till direkt avlyssning och kontroll vid 
inspelning. 

Dynamikomfång 
utan brusreducering 
med brusreducering 
Svaj, ovägt/vägt värde 
Frekvensomfång 
utan brusreducering 
Hitachi UD-EX 
Hitachi UD-ER 

57dB 
64dB 
0,2010 ,09 % 

30-19000 Hz 
30-18000 Hz 

Ring, eller skriv efter special broschyr på 
80-talets mikrodatordäck. 

~ tl!JL~Q~A~ 
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Åhlen & Åkerlunds Tryckerier 1979 

OMSLAGET: Audio och video do
minerar det här RT-numret, där vi 
provar nyheter som den stora Phi
lips-bandspelaren och en avancerad 
nål våg. Montreuxsymposiet är vi
ot!ovärldens stora fest: Du får sju 
sidors reportage därifrån . 
Foton: RT. 

Innehåll 

Rapport från årets videosymposium 
i Montreux, TV79 5 
Den professionella videotekniken innebär allt 
mer digitalteknik fann vi vid vår sedvanliga 
bevakning av symposiet. 
Läs om nyheterna från TV79! 

Flertalet Europa-länder 
satsar på satellit-tv 9 
Från föredragen i Montreux TV79 rapporterar 
vi här om de olika ländernas planer på tv-sa
telliter i Europa. 

Ljudteknik på video mässan 11 
Ljudet är en viktig del i tv-produktionen. 
Här presenteras några nyheter på TV79 i 
Montreux. 

Ljudteknikens framtid 13 
En kort lägesrapport om vilket perspektiv som 
troligen kommer att gälla på de nyheter som 
blivit så omskrivna under senare tid . 

Kassettbandspelare med två 
hastigheter 14 
B/C 12 är den första kassettspelaren med två 
hastigheter. Hur pass mycket bättre data ger 
9,5 cm/s? Vår provning ger besked. 

Nya produkter: 12, 17, 27, 39, 
42,60 

DX-sidan 
En av de bästa mottagare som någonsin till
verkats för dx-bruk presenteras här: Ham
marlund SP600. 

18 

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

För 50 år sedan 27 
- Bygg en ljudskärm som hindrar de djupa 
tonernas självmord! Det var rubriken i en ar
tikel för 50 år sedan. Den öppna högtalarIådan 
sades garantera en återgivning som låg " bra 
nära originalets" . 

Mikrodatorstyrd mottagare 
för komradiobanden 28 
Handic 0016 är en avancerad och intressant 
mottagare som vi granskat. Den täcker kom
radiobanden 68-512 MHz och önskad fre
kven kan lätt väljas med en mikrodator. 
Lyssna på polis, taxi, mobiltelefon m m utan 
behöva köpa extra kri staller! 

Robert Angus USA-rapport: 
Hiji och audio 32 

1979 nr 8 Årgång 51 

U nikt tonarmskoncept från 
Technics 36 
Kan man ha en s k systemkamera kan man 
lika väl ha ett system tonarmar, resonerade 
man hos Technics. Som presenterat en ny och 
smart lösning på ett gammalt problem. Vi har 
informerat oss i Japan om nyheten. 

Nya TTL-familjer 39 
Texas Instrument har lanserat två nya krets
familjer i Shottky-teknik med större snabbhet 
och mindre effektförbrukning . 

Den elektroniska nålvågen 
är här! 40 
Något av det primitivaste som finns är gängse 
metoder att mäta pick upers anliggning. Men 
här kommer nu den elektroniska nål vågen ! 
Technics, Japan, står för den och RT har 
provat. 

Avancerad videoterminal med 
grafik och färg 43 
Bygg själv denna avancerade dataterminal till 
privatdatorsystemet. Den innehåller kretsar 
för färg och grafik. Omkoppling mellan ASCII 
och teletextformat gör att den kan användas 
för framtida datavisionbruk. 

Diabildväxlare att bygga 48 
Bygg själv denna diabildväxlare som till låg 
kostnad ger förstklassigt resu ltat. 

Enkel kapacitansmeter att 
bygga själv 54 
För under 200 kr kan man bygga en enkel 
direktvisande kapacitansmeter . 

Spektrumanalys av mikrovåg 56 
Spektrumanalys av mikrovåg kräver mycket 
av operatören om han inte använder den be
skrivna analysatorn som är försedd med mik
roprocessor och YIG-oscillator. 

PRO 80 - en ny bandspelare 
från Philips 58 
En bandspelare med 10" maximal spolstorlek 
och kvartsstyrd motor produceras nu av Phi
lips. Är detta ett al ternativ till Revox B 77? 
Läs vår provning! 

Radioprognoser 
för augu ti 1979 

Medicinsk elektronik 

63 

64 
Elektroniken hjälper nu till också med aktiv 
smärtlindring i samband med förlossningsar
betet. Jörgen Gundersen ger här glimtar aven 
lovande variant av den klassiska akupunktur
metoden . 
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Montreux IV-symposium -79: 
Framtidens videobandspela
re digitala. Tre experiment
modeller bland nYheterna 
• Digital videoinspelning demonstrerades under det 
l1:e videosymposiet i Montreux. Än så länge finns 
dock bara experimentmodeller. 
• RT:s Gunnar Lilliesköld rapporterar här om detta 
och om andra nyheter på den professionella videosi
dan. 
• Utställningen med tillhörande föredrag samlade i 
år ett rekordstort antal deltagande specialister. 

•• Det vartannat år återko m
mande symposiet i Montreux, 
Schweiz, för tv- och videovärl
dens industriella teknik är redan 
en tradition; i år ägde den här 
bokstavligen färgrika manifes
tationen rum för II:e gången 
under deltagande av 155 
branschföretag från 16 länder. 
Symposiet var mer välbesökt än 
tidigare med 10000 deltagare 
mot 3 600 år 1977. 

Om någon tycker att allt pra
tet om de nya digitaliserade ut
rustningarna som står redo att 
av lösa allt hittillsvarande inom 
bild- och ljudkommunikations
tekniken är tröttande , så kan vi 
som var på plats bara säga: Det 
som rört sig hittills är bara bör
jan! 

Här följer alltså RT:s utsän
des intryck av den helt på proffs
teknik lagda Montreux-sam
mankomsten: 

Videotekniken 
allt mer digital 

Digitaltekniken tillämpas allt
så på allt tler områden , tack 
vare den snabba utvecklingen 
på komponentsidan. I tlera ut
rustningar vi såg sköttes funk
tionerna aven mikrodator. 

Videobandsidan är för tillfäl
let en smula förvirrad därför att 
så många format förekommer. 
Vi skall återkomma om detta 
och först granska nästa genera
tion videospe lare som bjuder på 
nya standarder, nämligen de 
helt digitala bandspelarna. I 
stället för att frekvensmodulera 
signalerna som skall lagras på 
bandet omvandlar man de ana
loga videosignalerna till digitala 
ord som spelas in i serieform på 

bandet (puls kod modulering 
eller pcm) med motsvarande 
omvandling i avspelningsledet. 
Tekniken finns i dag på labora
torienivå. De tre fabrikat som 
visade maskiner, Ampex, Bosch 
Fernseh och Sony, betonade att 
man inte kan vänta sig att ma
skinerna skall vara produk
tionsklara förrän om ungefär 
fem år. Orsaken är bl a att man 
söker en standardisering av in
spelningsförfarandet vad gäller 
datahastighet, antal databitar , 
antal paritetsbitar m m. " Det 
räcker att vi idag har alltför 
många standarder på den analo
ga sidan" , heter det. 

Kring den digitala video
inspelningstekniken rådde gan
ska mycket hemlighetsmakeri . 
Vi lyckades komma Ampex-ma
skinen inpå livet genom att få en 
speciell biljett till " Ampex Di
gital Theatre" . l denna lokal 
utanför mässan visades en digi
tal bandspelare som till det yttre 
hade samma utseende som A V R 
3. Bandet var vanlig 2"-tape och 
bandhastigheten var densamma. 
Trots det spelade man in 135 
Mbits/s! Det möjliggjordes av 
åtta roterande huvuden på 
trumman , vilket gav en spår
hastighet av 53,3 m/s . Spåren är 
bara 0,05 mm breda och 
kyddszonen blott 0,015 mm. 

Tekniken ger hela 66 dB signal/ 
brusförhållande mot 48 dB i 
vanlig fm-analogregistrering . 

Den främsta fördelen med di
gitala inspelningar är dock att de 
kan kopieras utan försämring i 
minst 50 generationer. Så länge 
signal/brusförhållandet medger 
en klar definition av " noll" - eller 
"ett" -nivå, får man nämligen 

full s/n-kvalitet i alla led . 
Sony var mera hemlighetsfull 

med sin maskin . Den fick vi ald
rig tillfälle att se. Maskinen har 
l"-band enligt C-formatet - en 
konverterad BHV-1000 . Regist
reringen är här spiral spårs
uppteckning, vilket medger att 
en hel bild registreras per varv. 
Man kan därvid få sti llbilder. 
Spårhastigheten är mindre än i 
Ampex-maskinen, vilket inne
bär 21,39 m/s. Datatlödeshas
tigheten är därför också mindre: 
80 Mbits/s. Den prototyp som 
visades arbetade med NTSC
systemet. 

Helt öppet, bland övriga pro
dukter i montern, visade Bosch 
Fernseh sin version av digital 
videobandspelare . Grunden var 
en BCN 40-maskin som ju ar
betar med l"-tape enligt B-for
mat. Skrivhastigheten är ökad 
till 48 m/s, men tack vare smala 
spår, bara 40 fJ- breda, får man 
tre timmars speltid på ett band 
som normalt ger 90 minuter. 
Överraskande har man här 
lyckats dubblera speltiden . An
nars vore väl att vänta en min
skad speltid med de bandbred
der som det här är fråga om. 

Fyra format blev tre 
på 1" videobandsidan 

Trenden mot I" videoband
spelare från 2" tape har givit an
vändarna myror i huvudet. Fyra 
olika format figurerade för två 
år sedan på videosymposiet 
1977 i Montreux. Då gick redan 
ett rykte om att Sony och Am
pex skulle enas om ett format, 
vilket innebar fem format sam
manlagt! F å vågade vid den tid
punkten beställa några band
spelare från Ampex och Sony, 
men i dag är läget annorlunda. 
Man lyckades enas om ett for
mat som kallas C-format. B
formatet står Bosch Fernseh för 
ochA-formatet tillämpas av IVC 
som införde detta redan 1967. 
Bosch Fernseh fick tidmässigt 
ett försprång före Ampex/Sony 
och därmed kom t ex Sveriges 
Radio att satsa på inköp av 30 
maskiner som alla är i bruk. 
Först nyligen lyckades Ampex 
leverera två maskiner , och vem 
som till slut tar hem spelet är 
osäkert. Fortfarande har man 
alltför många standarder på 1"
sidan och SR tänker tydligen 
hålla liv i sina upp till 13 år 
gamla maskiner ytterligare ett 
decennium för att få respit vid 
det svåra valet. 

Både Sony och Ampex erbju
der slow motion framlänges 
utan yttre minnestillsatser tack 
vare fördelarna i C -standarden . 
Sony tycks dock ha ett litet tek-

ni skt försprång i det att man kan 
visa slow motion baklänges utan 
att störningar i bilden yttrar sig. 
Bosch kräver en yttre tillsats för 
slow motion , men i gengäld är 
maskinerna billigare i sina 
grundutföranden. 

Bosch Fernseh-programmet 
är nu komplett på bandspelarsi 
dan i det att BCN 5 produceras. 
Det är en liten bärbar enhet som 
visserligen visades i prototyp
utförande redan för två år se
dan, men som nu fått sin slutgil
tiga utformning. Den är batte
ridriven och kan kontrolleras 
från en separat panel eller från 
en ENG/EFP-kamera. 

På C -formatsidan imponerade 
alltså Son y med sin nya genera
tion videobandspelare med fram 
och baklänges slow motion . De 
finns i olika varianter. Den mest 
avancerade modellen , BVH 
1 JOOPS , har inbyggd elektronisk 
redigering och dynamisk följ
ning , slow motion och sti llbild
möjlighet. En liten variant, BVH 
500PS, är avsedd för portabelt 
bruk. Den är måttligt tung med 
sina 22 kg, vilket dock är 10 kg 
mer än Boschs motsvarighet. 
Konstruktionen tillåter redige
ring av typen "Back Space As
semble" , d v s man kan gå till
baka och lägga nya inspelningar 
utan att man sedan märker nå
gon störande skarv. Det är spe
ciellt verkningsfullt vid fältmäs
siga inspelningar, där en viss 
grovredigering kan komma att 
behövas. 

Videokassetter för profe sio
nellt och semiprofessionellt 
bruk tillverkas sedan en längre 
tid. Vi avser här U-matic. En ny 
variant satsar nu Sony på, där 
frekvensområdet för de inspela
de fm-signalerna har tlyttats ett 
stycke uppåt. I detta "High 
band"-utförande som ej är kom
patibelt med vanliga U-matic, 
får man därför bättre signal/ 
brusförhållande. Bandet är dock 
detsamma. 

Ett annat U-matic-system , 
som är helt kompatibelt med det 
vanliga lanseras av JVC. Sys
temets förbättrade prestanda 
kommer till sin rätt vid ko
piering. Tredje generationens 
band kopia sägs ge samma skär
pa som originalet, 2 dB sämre 
signal/brusförhållande, 100 H z 
lägre färgbandbredd , skillnad i 
förstärkning mindre än 8 % och 
fasskillnader lägre än 2°. För
utom dubbla ljudspår har man 
här ett redigeringsspår för tid
koder enligt EBU (SMPTE). 

Ampex visade sin nya maskin 
i C-format , nämligen VPR 2. 
Maskinen liknar till det yttre 

forts på sid 6 
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VPR I som sågs i Montreux för 
två år sedan, men formatet är nu 
ändrat till C-standard som tagits 
fram i samarbete mellan Ampel<
och Sony. 

Till VPR I finns en rad tillbe
hör som t ex en slow motion 
controler med möjlighet till 
å terspolning med normal has
tighet , varierbar slow motion , 
stillbild , stegvis frammatning av 
en bildsekvens , automatisk 
sökning vid redigering. En 60 
sekunders klocka och fj ärrav
läsning av bandspelarens timer 
finns i denna enhet som kallas 
SMC-60. 

Fjärrkontrollpanel , fårgkor
rektionskretsar och en redige
ringsenhet , märkt HPE-I är 
andra tillbehör till VPR 2. 

I det tredje och äldsta I"-for
matet fanns en ny videoband
spelare från IVC. Den heter IVC 
I-II och är utvecklad med ut
gångspunkt i " H igh band" -sys
temet fri'm I ve 9000 (som ;ir en 

Fig I . Ampex VPR 2 följer det 
nya I" C -formatet. 

Fig 4 . Den lilla bärbara r 
videobandspelaren BCN-5 från 
Bosch Fernseh är nu i produk
tion. 

forts från sid 5 

2" spiralspårsupptecknande 
bandspelare) . Fabrikanten 
framhäver att priset skall bli läg
re än för motsvarande maskin 
med C-format, nämligen i stor
leksordningen 30000 dollar. 
Produktionskvantiteter skall 
vara tillgängliga i december 
detta år. 

Nya digitala 
tidbaskorrektorer 

För att videosignalen från en 
bandspelare skall kunna svara 
mot rundradiostandard måste 
den först genomgå korrektions
kretsar för tid basen . Tidfelen är 
som regel för stora hos den 
"råa" signalen , vilket ger gitter i 
bilden och särskilt gäller det vi 
deokassettmaskinerna . De stora 
bandspelarna har inbyggda kor
rektionskretsar men till de 
mindre finns ett antal olika se
parata enheter att välja mella n. 
En tämligen ny sådan är IVC 
2002. som presenterades fö r 

första gången på den engelska 
mässan IBC för ett par år sedan. 
Apparaten görs i Reading i 
England, där det europeiska hu
vudkontoret ligger. 

En annan ny tidbaskorrektor 
om visades var BVT 2000 P (P 

som i PAL , men SECAM finns 
även) från Sony. Den ä r främst 
tänkt att användas tillsammans 
med tidigare nämnda BVH 1100 
PS och U-matic i en High band
version. Enheten följer insigna
len med upp till 10 ggr den nor
mala avspelningshastigheten i 
fårg- och 50 ggr has tigheten i 
svart/vit-återgivning . 

En annan tidbaskorrektor från 
Sony betecknas BVH-500 P och 
den är avsedd för båda typerna 
av U-matic (Standard och High 
band-versionerna). 

Nya högpresterande band -
men alla väntar på metall band 

Ett nytt högpresterande vi
deohand introduce rades vid 

Montreux-symposiet av 3M. 
Det har I" bredd och heter 
Scotch 479 . Förbättringarna 
gentemot föregångarna är I dB 
vad gäller hf-utspänning, I dB 
signal/brusförhållande och 2 dB 
fårgbrus. Det har 740 örsteg ko
ercitivkr.aft , vilket ligger över 
tidigare band typers och bättre 
magnetiska egenskaper. 

Bandet finns tillgängligt för 
alla tre I "-formaten. Baksidan 
är behandlad för minsta slitage 
och drop out. Scotch 479 
MBVT, som är den fullständiga 
beteckningen, finns i storlekar 
från 30 till 90 minuters speltid. 

Ett annat nytt I "-band visade 
Sony. Bandserien heter V16. 
Memorex har också satsat på ett 
nytt band som inte avsätter hög
re signal prestanda än vad tidiga
re band ger men väl mycket 
mindre slitage på de dyrbara 
ba ndspelarhuvuden och en ex
tremt hög motståndskraft mot 
töjning . 

Fig 2. Slow motion-panel för 
Ampex VPR 2. 

Fig 3. Sonys nya BVH-IIOOPS 
för C-formatel. Bl a tillåter den 
slow motion baklänges utan bild
I"li i,."ill L:ar. 

Fig 5. IVC I-I I heler d ll llllll lIya 
1" maskin med /VC-format. 

Fig 6. V IIII lIlI p()rlllbla l.," -lIllllic
bandspelare från Sony väger bara 
5,6 kg! 
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Fig 7. En ny lidbaskorreklor vi
sade IVC: TBC - 2002. 

Fig JU . SlIIdiokameran l IV 
ISIBfrån Thomson CSF har 
mikroprocessorkontrollerad in
trimning. En annan sådan kame
ra visade RCA : TK 47. 

Rörlös telecine 
från Bosch Fernseh 

En viktig bit i bild ledet ä r te
lecineutru stningen , d v s en om
vandlingsenhet mellan fi lm- och 
videomedium . H ittill s har man 
bara haft tillgång till appara te r 
där tv-kamerarör ingår e lle r fo 
tomultiplikatorer (fl ying spot). 
Ljusstyrkorna kan ibland bli 
mycket sto ra och därmed få r rö
ren låg livslängd . N aturligtvi s 
beror denna av användnings
timmarna och skötseln , men 
några tu sen kronor pe r tre må
nader kan rörbytena komma att 
kosta vid högt utnyttj ande . 

En ny teknik tillämpar Bosch 
Fernseh i sin te lecine typ FDL 
60 . Rören ha r ersatts med fo to
känsliga CCD-ramper, vilke t 
sägs ge överlägsen få rgrepro
duktion och upplösning . Bland 
de problem som CCD-tekniken 
löser mä rks fårgbefl äckning och 
efterl edning och vidare förenk
ling av konvergens- och avlänk
nings kretsar . 

Ett inbyggt digitalminne med
ger slow motion , jogging , still 
bil~återgivning och sökning 
(med 25 ggr den normala spe l
has tighe ten). Filmtransporte n 
kan stä llas från O till 25 bilde r 
per sekund . 

Digita lt minne ingår även i 
Rank Cintels mas kin Mark III 
som nu finn s att tillgå i europe
iska versioner. För fö rsta gång
en avtäcktes också e n ny modell 
från Thomson CSF , nämligen 
TTV 2530 , för 35 och 16 mm 
film. D et är en efterfölja re till 

Fig 9. En ny generation teleci
nemaskiner har uPNtått i och 
med Bosch Femsehs lansering av 
FDL 60. Den har CCD-element 
som m·kännare. 

Fig B. Scolch 479 är e(( nyft hög
kvalitativt l " videoband f ör alla 
tre standardformat. 

Fig J J. Denna monilor, lJ VM-
1300 från Sony, har ett högupp . 
lösande trinitronrör 

TTV 2520 som debute rade för 
två år sedan i Montreux och 
som nu har beställts av Sovjet 
inför de olympiska spe len år 
1980. 

Intrimning av kamera 
nu automatisk med dator 

En tv-kamera kan ha upp till 
120 ko ntroller som skall trim
m~s in för bäs ta bild . De t säger 
sig sjä lv att sådan intrimning ä r 
både omständlig och besvärlig. I 
den nya kameran TK 47 frå n 
RCA sker detta automati skt. En 
mikrodator sköter saken . All a 
värden finn s lagrade i ett digita lt 
minne och vid sta rtningen un
dersöker datorn pa ramete r efte r 
paramete r som ändras till s itt 
rätta värde . Man ha r också möj
lighet att gå in och finju stera 
manuellt från fyra potenti omet
rar. D e aktue ll a vä rdena pre
sente ras på en siffe rramp liksom 
indike ring sker av vad som 
mäts. I nstä llningspanelen ha r 
även vågformmonitor , bildrno
nitor och vektorskop . 

Thomson CSF har även atsat 
på digita l teknik för instä llning 
av tv-kameran. TTV 1518 hete r 
en ny sådan kamera. F irma n 
tillve rkar sedan några år Micro
cam I , en liten , portabel lä tt
viktskamera som fått ett nytt 
intressant tillbehör: en 4 km o p
ti sk kabel. Denna extremt lätta 
kabe l till åte r att ka meran kan 
fjä rrkontrolleras, synkroni seras 
och övervakas, vilket ger e tt 
högfl ex ibelt system specie llt at
trakti vt i OB- eller E G-sam
manha ng. 

För mindre studio r där ma n 
inte direkt kräver bästa rundra
diostandard fi nns en ny li te n 
portabel kamera från J VC som 
hete r GC-4400E. Den har ba ra 
två rör: Ett fö r krominans och 
ett för luminans. Rören är av typ 
Sa ticon med 213" diamete r som 
fokuseras e lektrostati skt och 
avböj s magneti skt. Vikte n i lät
tas te utförandet med objekti v , 
som är av zoom-typ , med fö r
hållandet 1:6 är bara 2,8 kg. 
Med e lektroni sk sökare och 
grepphandtag väger den 9 hg 
mer. 

A ndra nya kameror var IVC 
7005 i studioversionen och dess 
portabla variant IVC 7005P som 
bl a ha r automati sk strå lkontroll 
för undvikande av " kometsvan-' 
sar" efter ljuskällo r. D enna stu
diokamera kan arbeta upp till 
130 m från kontrollbordet uta n 
försämring och upp till ISO m 
med något minskade presta nda . 

Efterproduktionen 
allt mer avancerad 

" Video post produc tion", 
d v s efterbearbetningen av de 
råa videotaperna med redige
ring, inlägg av tex ter, mi xning 
av bilder , trickeffekte r av o lika 
slag få r allt mera kapabla red
skap . 

Grass Valley - ett fö re tag 
knute t till Tektronix - vi ade hur 
man d irekt kan påve rka bild 
mate ria let från en direkttagning . 
I showen dä rifrån visades hur 
man kunde spege lvända undre 
ha lvan på bilden, eventue llt fry
sa den ell er göra motsva rande 

ting i en v~in~ t er/ högerhalva. 

Vital och Quantel ä r a ndra till
ve rka re av kvalificerade bear
betningsenheter. 

T extgeneratore r fö r kom
plette ring av tex t finn s det gott 
om. Bland ti llverkarna nämner 
vi norska firman Tore See m A/S , 
Unitel och Quadrafront. 

Szita Television Electroniques 
ä r en annan textgeneratortill 
verka re som har en intressant 
produkt i programmet. D et är en 
grafisk synte ti sator som möjlig
gör bilduppbyggnad med ljus
penna: 

I t ex ba rn- och undervi s
ningsprogram kan det väl kom
ma till pass dä r man vill skri va 
tex t e ller rita figurer för bäs ta 
pedagogiska verkan. 

Ny högupplösande 
färgmonitor klar 

På bildrnonitor för få rg i kon
trollrummet ställ s det mycket 
höga krav . Hög upplösning är en 
viktig detalj som inte e nbart be
ror på e lektri ska data i moni 
torns videodelar. Också rö re t 
bidrag hä r, och de stand ard-tv
rö r som används i va nliga tv
mottagare fö r' hembruk ä r inte 
tillräckligt bra. Bildrörets mas k 
ha r helt enke lt ett för stort ras
te r. 

Nu ha r Sony tagit fram en 
högupplösande variant av ett 
13" Trinilron-rör som tota lt ge r 
6 ,5 MH z bandbredd . Frekvens
området sträcker sig från 100 
H z med :t I dB avvikelse. Detta 
gäll er vid avsyning av svart/vi ta 
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signaler. I färgläge sker utsläc k
ning av frek venserna 4,43 MH z 
vid PAL resp 4,406 MH z och 
4,25 MHz vid SECA M . Höga 
prestanda nås dock inte utan 
kostnad. 

Priset för denna monitor , typ 
BVM-1300 , ligger i storleksord
ningen lika med fyra normala 
färg-tv-mottagare . 

Storbildproduktion 
i två olika format 

Storbildprojektorn vi sades 
hos Bosch Fernseh. Där begag
nade man klassiska Eidophor , 
som vi tidigare nämnt i Mon
treux-referaten. Med tre linser 
kan man på en bioduk av normal 
s.torlek få samma ljusstyrka som 
från film! Principen som är pa
tenterad finns förklarad i en se
parat ruta här. 

Ett helt annat användnings
område tar Grundig sikte på 
med sitt storbildsystem Cinema 
9000. I det ingår en speciell 
projektionsduk som är konkav 
för att motverka konvergensfel 
och kuddistortion . Duken mäter 
125 x 96 cm. 

Nya instrument 
för övervakning 

Marconi har sedan lång tid 
tillbaka ett avancerat system för 
s k vits-analys , d v s man kan 
undersöka olika parametrar un
der pågående tv-sändningar 
utan att bilden störs. En ny
komling i serien av instrument 
är TF2920 som ersätter ett 
oscilloskop för utl äsning av 
mätdata. På en ramp med fyra 
siffror visas det aktuell a mät
värdet som kan vara tid melian 
två händelser , antal linjer eller 
ett procentuellt mätvärde. 

TektJ:onix har satsat på ett 
hel datori serat system kallat An
swer . På en plotter eller bild
skärm får man ut spektrum av 
en valfri linje i en bild. Se fig 15. 
Man kan även göra detalj studier 
genom att programmera in start
och stoppunkt för ett svep. l ta
bellform får man ut alla aktuella 
värden fö r att därigenom enkelt 
kunna undersöka om signalen 
möter lagstadgade krav och 
sändningsdata. Tektroni x har 
även en ny demodulator för 
mätändamål som innehåller ett 
akusti skt ytvågsfilter i mf-delen 
vilket ger en nära nog perfekt 
långtid stabilitet. Bandpass ka
rakteri stiken håller sig konstant 
inom 70 dB . Beteckningen för 
detektorn är 1450-2. 

Philips är en annan stor till
verkare av vits-utrustning. 
Bland nyheterna märks en ny 
hf-modulator, men i övrigt står 
sig programmet från tidigare. 

f orts från sid 7 

Små nyheter bland jättar 
Förutom nyheterna i storfor

mat bjöds en hel del nyheter 
som man inte direkt " ramlade 
över". Världens minsta färg-tv
kamera visade Siemens. Den 
väger bara 700 gram och är 
kapslad i ett rör som har i stort 
sett samma diameter som 
objekti vet. Se fig 16. l metall 
hylsan är kamerarör, av länk
ningssystem och videoförstär
kare inbyggda. Resten av elek
troniken finns i ett hölje med 
19" bredd . Kameran är speciellt 
avsedd för laboratoriesamman
hang som mikroskopi , mikroki
rurgi och endoskopi. 

Normalt är kameran bestyc
kad med ett rör av typen anti
moniumsulfid , men vid speciellt 
ogynnsamma ljusförhållanden 
kan den förses med en kadmi
umsulfid-vidikon. Därigenom 
blir kameran fem gånger ljus
känsligare . 

En liten räknedosa , speciellt 
avsedd som hjälpmedel vid vi
deobandredigering, fann vi hos 
P Albrecht Elektronik. Med den 
kan man lätt addera och subtra
hera värden för tidkod . Den har 
även en stoppfunktion. Pro
dukten är märkt TCC-I . 

I speciella situationer kan 
man behöva tv-kameran långt 
ifrån övrig utrustning . Proble
met därvid ligger i att video
bandbredden drasti skt minskar. 
Optisk fiberkommunikation kan 
vara en lösning. 

Bosch Fernseh har tagit fram 
en sådan länk som komplement 
till en befintlig utrustning. Den 
kan användas över avstånd upp 
till 8 km! Ledningens diameter 
är bara 5 mm och den väger 
blott 20 kg/km mot 115 kg/km 
för en koaxkabel. Den senare 
kan bara överföra video upp till 
ca 300 m och en 25 mm koaxka
bel kan överföra hf-modulerade 
signaler upp till 2 km. Den ka
beln väger dock hela 630 kg/km . 
vilket per längdenhet bli r en 
fa ktor 31,5 större än i fallet fi · 
beroptisk kabel. 

Andra fördelar med en optis" 
överföring är att miljön inte in 
verkar: Fukt förstör inte kabeln 
som i fa llet koaxialkabel och 
magnetiska störfält kan inte 
heller påverka signalerna . 

Med den nyheten sätter vi här 
punkt för glimtarna från det II :l' 
tv-symposiet i Montreux. Del 
12:e skall äga rum i slutet av maj 
198 1, då utbyggda lokaler skall 
ta emot besökarna. Det behövs 
verkligen. I år fick man nöja sig 
med mindre montrar, trots att 
lokalerna nu var delvis större än 
vid föregående tillfäll e. Proble
met 1981 ligger förmodligen på 

ett annat plan. Var skall de för 
varje gång all t fl er besökarna 
bo? Redan i år var hotellbri sten 
märkbar och fl er fi ck finna sig i 
mil slånga busstransporter upp
för serpentivägar till alphotell i 
omgivningarna. Med säkerhet 
kan man vänta sig ytterligare 

Fig JJ . ~ 'ila I /lIdll :> frie; / li C gör 
flera switchers för " trickvideo" . 
Här ser vi en variant. 

fOlTOl ST"," , DCI TtrCi (U!ltCI, r-v..L LIK . 0Ii! (CJlJ--4ICfI.I'J'I 
~tt ' I!'fTOII'Q.IITI~IS_Il._..clr5l[crorrls •. 5US((0Ii!r..c:ss 

Fig / 5. [ ekfrullix ,,/{ifllfrIlH/l i /l~ 

för kontroll av videosignaler ger 
besked på bildskärm eller på pap
per via plotter. Här ses ett exem
pel på en utskrift. 
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antal deltagare vid nästa sympo
sium , eftersom arrangemangen 
hittill s har grundlagt ett gott re
nome . I nte minst det för varje 
gång ökande antalet tillresta 
svenskar vittnar om att sympo
siet fyll er en viktig uppgift . • 

GL 

Fig J 2. Vid lallga al':>lalld mellan 
kamera och övrig utrustning kla
rar man sig ofta inte med koax
ialkabel. Bilden visar en tillsats 
för överföring via ljus ledare upp 
till 1,5 km avstånd. 

Fig 14. ,\lied delllla kam l! /'{/k IJ /l
troll från Sony kan man använda 
1,5 km kabel till kameran. 

Fig /6 . VärldelIs mi/lSla ellrör:>
kamera tillverkar Siemells. Dell
Ila , Sicolor K80, väger som synes 
bara 700 g. 



•• Flera europeiska länder 
planerar nu att sätta direktsän
dande tv-satelliter i bruk. I Nor
den har vi som bekant ordsat
projektet som vi tidigare vid fl e
ra tillfäll en informerat om i RT. 
Hur en mottagare för hemmet 
kan se ut , framgår av en arti kel 
införd i RT nr 2 i år av Olof 
Homstrand. 

Vad som händer i Europa på 
satellit-tv-området orienterade 
några föredragshållare om vid 
tv-symposie t i Montreux. Från 
ESA , European Space Agency , 
talade R C Collette om vad som 
görs på internationell basis. BI a 
strävar organisationen ESA mot 
gemensamma projekt för att 
håll a kostnaderna nere. Satelli
terna skull e kunna eriefram
ställas av ett industriellt team . 

Tekniska fördelar 
generellt sett 

De tekniska fördelarna med 
satellitburen , direktsänd tv är 
följande : 
• Möjlighet till att komma förbi 
de begränsningar som ett jord
bundet system har i form av ett 
litet tillgängligt frekvensområde 
och därigenom kunna öka det 
antal kanaler som varje land kan 
begagna sig av. 
• Täckningsområdet för de nya 
kanalerna ökas snabbt och ef
fektivt. 
• Större möjligheter till att 
välja program . 

Framgångarna vid den inter
nationella radiokonferensen 
1977 gav ett ökat intresse för 
potentiella användare och ett 
antal länder studerar nu de as
pekter som ligger till grund för 
en introduktion av satellit-tv. 
Dessa är: 
• De ekonomiska förutsätt
ningarna för produktion av nya 
program och deras tänkta inne
håll. 
• Internationellt utbyte av 
existerande program. 
• De lagliga problemen som 
kan uppkomma i samband med 
satellitens täckningsområde 
över nationella gränser. 
• De tekni ska förutsättningar
na för massframställda hem
mottagare till konsumentpriser. 
• De tekniska förutsättningar
na för tv-satelliten och dess pla
cering i sin geostationära bana. 

Bandplanen fastställdes 
under W ARe 1977 

Under våglängdkonfere nsen 
för två år sedan, W A RC 1977, 
fasts logs en plan för satelliter-

Flerlaletländer i 
Europa intresserade 
av satellit-IV 

Flertalet Europaiänder är positiva till satelliter som 
direktsänder tv-program. Här ger RT en samman
ställning av aktuella projekt. 

I Sverige har Nordsat-tanken utretts en gång till nu 
vid det här laget - den här gången mot faktabak
grund, att sändningar från de satelliter vilka Tysk
land och Luxemburg skickar upp kommer att kunna 
mottagas kanske ända upp till Stockholmstrakten om 
parabolantenner används. 

Dessa europeiska satelliter blir verklighet redan 
1983. 

nas lägen och en frekvensplan . 
Planen innefattade de täck
ningsområden och de kanaler 
som varje europeiskt land , eller 
region, kan använda. 

Planen innebär att det aktu
ella frekvensområdet är upp
splittrat i 40 kanaler som all a 
används av två satelliter med 
olika beläge nhet. För de euro
peiska och afri kanska områdena 
koncentreras alla satelliter i 
buntar med en åtskillnad av 6° 
från 37° västlig långitud till SO 
östlig. Den största koncentra
tionen kommer att ligga kring 
19° väst, där satelliter för åtta 
europeiska och fem afrikanska 
länder kommer att vara kon
centrerade. 

I denna situation är det viktigt 
att effektiv koordination bedrivs 
för att undvika interferenser i 
driften och att effektivt utnyttj a 
frekvens pektrum för sändning
arna upp till satell iterna. Dess
utom kan samarbete nat ionerna 
emellan leda fram till ekonomis
ka vinster. Satelliter om skall 
ligga på samma latitud kan t ex 
skjutas upp samtidigt för att 
minska kostnaderna. 

Granskar man planen närma
re , finner man bara några delar 
som saknas. Det är en fre
kvensplan för upplänkarna. 
Frågan väntas bli löst under 
WARC 1979. 

Dagens situation 
för olika nationer 

Hur ser då dagens situation ut 
mera konkret i olika europeiska 

länder? Vad har man för planer 
på satellitburen, direktsänd tv ? 
Låt oss gå igenom land för land: 
• De nordiska länderna. Pro
jekt Nordsat torde vara välbe
kant för läsarna. En önskan om 
ett kulturellt närmande mellan 
de nordiska länderna Sverige, 
N orge, Finland, Dan mark samt 
Island , delar av Grönland och 
Färöarna har lett fram till detta 
projekt. Ett system med upp till 
åtta kanaler har föres lagits. 

En ny rapport väntas utkom
ma i slutet av sommaren från de 
nordi ska teleförvaltningarna. 
Ett beslut om projektet kan 
komma tidigast under våren 
1981. Det är en politisk fråga . 
• Västtyskiand. Enligt långt 
framskridna planer skall den 
första satelliten komma upp re
dan 1983. Åtminstone tre tv-ka
naler och en ljudkanal har man 
tänkt sig . Upplänkens frekvens 
skall ligga vid 18 MHz och livs
tiden beräknas till fem år. Tyska 
teleförvaltningen kommer att ha 
10000 mottagare klara vid den 
tiden. 

Det finns även planer på ett 
distribuera satellitsignaler i 
centralantenn- och kabel-tv
system. I början rör det sig om 
ren försöksverksamhet. Erfa
renheterna skall utn yttjas för 
nästa satellit som skjuts upp år 
1985. 
• Frankrike . Med tv-satellit 
tänker man sig en nästan 100 %
ig täckning av landet med två av 
de tre existerande kanalerna. En 
tredje satellitdistribuerad kanal 
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kan komma att läggas till för att 
öka intresset för hemmen att 
skaffa sig mottagningsanlägg
ningar. 
• Italien. Man studerar förut
sättningarna för en tv-satellit , 
men man har förmodligen inget 
behov av den före år 1985. Att 
den kommer är ganska troligt. 
• Schweiz. Landet kommer att 
täckas av sändningarna från 
tyska, franska och ita lie nska 
satelliter och man har därför in
ga egna planer. Däremot deltar 
man i de berörda ländernas dis
kussioner. 
• Jugosla vien. Här är man 
mycket intresserad av satellit
tv, eftersom den erbjuder pro
gramutbyte mellan olika regio
ner i landet. På så sätt kan man 
använda de befintliga marks än
darna för regionala progra m, 
medan atellit-tv-systemet di s
bribuerar program för hela na
tionen . 
• England. Trots landets 
gynnsamma geografiska belä
genhet, vi lken möjliggör utök
ning av dagens markbundna tv
sändarnät utan risk för interfe
renser från andra länders sänd
ningar, är man här starkt intres
serad av ett satellit-projekt. 
• Luxemburg . Kanske blir 
detta det första satelli tsändande 
landet! Långt framskridna pla
ner finns och troligen hinner 
man före Västtyskiand. 

Gemensamt program 
sparar pengar 

De europeiska satell it-tv
projekten blir billigast om de 
görs gemensamt. European 
Space Agency har under en rad 
år studerat de olika aktiviteterna 
i detta ämne. Man har kommit 
fram till att man i stor omfatt
ning kan utveckla mångfunktio
ners satellitplattformar för att 
möta kraven från kommande 
generationer rundradiosatelli
ter. 

Ett sådant samarbete ger 
riksspridning för användarna. 
Kostnaderna kan fördelas mel
lan nationerna. 

Experimentsatelliten OTS 
utnyttjades under TV79 

För studium av kommunika
tion mellan jord-satellit-jord 
sände man i maj förra året upp 
en experimentsatellit , kallad 
OTS. Den användes under 
Montreux-symposiet av Fer
ranti om visade si n fl yttbara 
jordstation med en 3 m parabo I-

forts på sid 10 
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antenn som kan tänkas använ
das i ob-sammanhang. Vad vi 
kunde se var det ingen märkbar 
skillnad mell an den utsända bil 
den och den mottagna , annat än 
att den mottagna bilden var 
kraftigt tidförskjuten . 

OTS har demonstrerats vid 
flera mässor: BI a i Farnborough 
1978 och IBC (London) samma 
år, och den kommer äve n att vi
sas vid Telecom nu i september i 
Geneve. 

De huvudsakliga svårigheter
na ligger fortfarande i att få hög 
uteffekt från sändaren i det ak
tuella frekvensområdet 12 GHz , 
men senare utvecklingar inom 
området vandringsvågrör pekar 
i positiv riktning. 

OTS-testerna och 
etTektbehovet 

En mera ingående orientering 
om de tester som bedrivits med 
OTS talade D C Griffiths från 
IBA om. Den har transponders 
med bandbredden 40 och 120 
MHz, vilket är mer än tillräck
ligt för de 27 MH z breda tv-ka
nalerna (fm modulering tillä m
pas). OTS ligger fast i si n posi
tion , så de tre meter höga mark-

Country Antenna. TWrA TWrA 

Beamwidth Output Con figu-
Countries (Dogs) Rf' Power ration 

Per 
Channel 
(Watts) 

parabolerna behöver inte förse s 
med automati k följning . 

Dess frekvenser i nedlänken 
ligger nära det specificerade 
bandet för direktsänd tv från 
satellit. I själva verket ligger 
atellitens spårsändare på ban

dets kanal enligt våglängdplanen 
WARC-SB /977. Den största 
skillnaden mellan OTS och de 
kommande satelliterna ligger i 
uteffekten som är mycket mind
re i OTS . Vid jordytan ger OTS 
40 MHz-kanal en fåltstyrka om 
-123 dBW/m 2 , 120MHz-kanalen 
ger 114 dBW/m 2 , medan de 
kommande satelliterna väntas 
ge-l03 dBW/m2 minimum inom 
den specificerade jordytan. 

120 MHz ger alltså mest, tack 
vare att den sänds över en 
riktantenn och i praktiken är 
den kanalen den enda praktiskt 
användbara, har man funnit. 

Vi väntar nu med spänning på 
beslut i Nordsat-frågan. I vilket 
fall som hel st kommer den tyska 
satelliten år 1983 och kanske 
ännu tidigare , Radio Luxem
burgs satellit! Vi lär inte behöva 
håll a oss i monopol mediets fålla 
så länge till . • 

Typical Total Lift Required 
No . of DC Off Version 
Ac tive Power Mass Of 
Channels (Kl.Lowatts) IKgsJ Ariane 
Per 
Sat€'llite 

Francp 2 . 5 x 1.0 350 Parallel 4 
'IWI'A ' s 

5. 5 1900 Ariane 
2 

Ger many 1.6 x 0 . 7 240 

Shared 2. S )( 1. 0 350 , 
france plus 240 
plus 1.6 x 0 . 1 
Ge r many 

Nor die Eastern 450 
Area 2 . 0 )( 1. 0 .ax 

Western , 240 
2 . 2 )( O,B 

'iugosla- l. 7 )( 0.7 290 
via 

lta l y 2.5 )( 1.0 350 

) for 2 
Redund -
ancy 

2 for l 
Rcdund
ancy 

Se. 
above 

8 + 2 

3 + 3 

Eastern 
Install - Area ; 
ed 
channels Wes tern 

) for 2 
fSedund
ancy 

Area: 
l 

Parallel .:I 
TWI'A ' s 
) for 2 
Redund-
.ncy 

' .2 1780 

6.5 2 1S0 

6 . 5 2190 

7 . 5 2240 

5. 5 1900 

Ar i ane 
2 

Ariane 
3 

Ariane 
3 

Ariane 
3 

AClane 

2 

Tabell l. Samlllall,tällllillg av ulika aktuella prujekt i t :urupa . Vi ,er här 
hur de olilUl ländernas satelliter skall vara utrustade med avseende på 
antenn vinkel, uteffekt från vandringsvågrör, sammanställning av sän
darrör, antallUlnaler per satellit, effektförbrukning, vikt och erforderlig 
bärraket. 
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Fig l. Philips mottagllillgsallliif.:f.: llillf.: jlir satellit-tv är 1111 produktions
klar. Här ser vi antellllell . 

Fig 2. Monteringen av satellit-tv-anteflnen är kritisk, eftersom antennelI 
har en smal lobvinkel. Den här effektiva fastsättningen har Philips 
föreslagit. 

Fig J. JJJA- det ellgel>ka fri,taell
de tv-bolaget- ställde ut denna 
F errantitillverkade markstation 
som utnyttjar experimentsatelliten 
ors. Detta är en ny lösning av 
problemet överföring från OB
buss till tv-studio. 

Fig 4. Principerna för överföring
en via ors enl fig 3 framgår för
hoppningsvis här. Rent praktiskt 
kunde vi inte konstatera någon 
synbar kvalitetsförsämring av den 
överförda bilden, men tidsfördröj
ningen var förstås märkbar! 



Aven Ijudleknik vid 
Monlreux TV 79 

system med tillhörande skivor 
cirkulerar på marknaden. Det 
skulle effektivt hindra pcm-ski
vornas lanserande och mark
nadsacceptans. 

Parallellen med hemvideosi
dan är uppenbar: Där finns nu 
fyra olika system och tre till 
kommer i höst (Philips Video 
2000 , BASF och Toshiba). Man 
har i många år talat om att nu 
skall hemvideon slå igenom , 
men så har inte skett i någon 
högre grad. Orsaken är till stor 
del beroende på att många po
tentiella köpare inte vet vad de 
skall satsa på. Man avvaktar för 
att se vilket system som skall bli 
det dominerande. 

använder SMPTE-kod för synk
ningen och betecknas System 
2000 Mk Il . Det har i en tidigare 
version funnit s sedan ett par år. 

Kompakt mixer från Neve 

•• Ljud är ett måste vid in
spelning av tv-program, och den 
biten fanns naturligtvis med vid 
tv-symposiet i Montreux . Det 
gäller framför allt bandspelare 
och mixers för ljud. 

För två år sedan premiärvisa
des Stellavox TD 88. Det var då 
en tidig prototyp som utseende
mässigt skiljer sig från dagens 
serietillverkade maskiner. 
Bandspelaren är unik med sina 
fem hastigheter: Från 4,75 cm/s 
till 76 cm/s. Dessutom kan den 
alternativt drivas från nätet eller 
från en 24 V likspännings källa. 
Tonhuvudsatsen är av plug in
typ för snabba byten och spolar 
upp till 14" kan användas. 

Är detta den sista generatio
nens analoga ljudbandspelare 
för professionellt bruk? Frågan 
ställs mot bakgrunden av pcm
teknikens segertåg. 

Pcm-Ijud 
från Sony 

Den digitala ljudinspelnings
tekniken företräddes av Sony 

Fig l . Stellavox TD88 i seriepro
ducerat utförande. Bandspelaren 
har fem hastigheter. 

som ensam utställare. Tekniken 
har vi tidigare ingående oriente
rat om i RT. Ett rykte att äve n 
3M skulle ställa ut en bandspe
lare för digitalljud visade sig inte 
hålla. En utrustning var tydligen 
på väg till Montreux , men kom 
inte fram i tid . Däremot visades 
den nyligen i Los Angeles vid 
ett AES -symposium där i maj . 
Vi återkommer om detta i RT. 

Son y visade alltså sitt 2-spår
system PCM-16oo som även 
ljudligen demonstrerades. 

Bland övriga "digitalljudpro
dukter" märktes DEC-JOO som 
är en digital redigeringsenhet för 
pcm-inspelningar, DXM-800 
som är en digital mixer, DXR-
100 och 2000 digitala fördröj
ningsenheter samt sist men inte 
minst DAD-J X videoskivsys
tem. Det senare har tyvärr fått 
en helt annan utformning än vad 
Philips pcm-Ijudskivesystem 
har. Det vore tråkigt om man 
även på den här sidan skulle få 
problem med standardisering , 
så att flera icke kompatibla 

Nagra har fått en nykomling i 
programmet vid namn TJ . Det 
är en 4-kanals mätbandspelare 
med åtta hastigheter i vardera 
riktningen. Man antydde att en 
variant för audiobruk kommer. 
Max spolstorlek är 30 cm i stan
dardversionen. 

Elektronisk redigering 
nu även på ljudsidan 

Studer har utvecklat ett synk
system som kan användas för 
synkronisering av ljudband , vi
deo och film . Genom att synka 
två 24-kanals ljudbands pelare 
av typ A800 eller A80 kan man 
få upp till 48 kanaler. Systemet 

Neve Electronics Internatio: 
nal , engelsk tillverkare av Ijud
mixers med mycket gott rykte, 
visade en liten , portabel åttaka
nalig tvågrupp-mixer. Två vu
metrar ingår, men toppvoltmet
rar kan fås på begäran. Spän
ningsmatningen sker från två 
nickelkadmiumceller med yttre 
laddningsaggregat. Det senare 
kan även användas för att ge 48 
V fantommatning till konden
satormikrofoner. 

Sladdlösa mikrofoner visade 
Sennheiser i form av ett nytt 
system. Mottagaren , för sex ka
naler , ligger i en 19 tum bred 
låda. Den kan användas för " di
versity" -mottagning, d v s med 
två antenner och två motta
garingångar där systemet auto
matiskt medger val av den star
kaste signalen. 

Ett effektivt sådant system vi· 
sade Sony. Invändningarna mot 
sladdlösa mikrofoner har tidiga
re varit att utsläckning av sig
nalen sker i vissa positioner, 
men med ett "diversity" -system 
elimineras dessa effekter. • 

GL 

_ . 
• 1 
-il 

Fig 2. Nagra TJ är en mätband
spelare för fyra kanaler med åtta 
hastigheter fram- och baklänges. 
En ljudvariant av denna lär 
komma. 

Fig 3. För synkronisering av 
ljud- och videoband, film, har 
Studer tagit fram detta System. 
2000, som arbetar med SMPTE
kod. 
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Principerna för Eidophos storbild-IV 
•• Den som sett Eidophor- r;A 2 3A 4A 5 - I elektriska förändringar. I det 

' ,. AUlCllIAAY SPHERICAl ""RROR 

systemet i praktiken kan inte ( /fr- A' ~ 20 2 ~:::;:U":'~:""'HE fallet böjs ljuset av och passe rar 
undgå att låta sig imponeras. På !j.l.L: !: ~~~~~~~.:;'"'~:..'s mellan speglarna, Avböjningen 
en ordinär biografduk får man 6 ! ;~~~~~A;,~DOW är proportionell mot graden av 
en IJ'usstyrka som är lika hög 19'" 7 l : ;~:~,~~';G""S deformation av oljefilmen. De-

~
\4l4 t.bc:8ARSYSTEM 

som från en vanlig film! I IL. '\ ~c 15 :: ~:~~.;~;:;:=o, formeringen sker som sagt av 
Vi skall här kort orientera om L=---_ . ./''- :.!Da' g" -Tr.1 "~:~~~::"O"," ,"E elektronstrålen. Videosignalen 

arbetsprincipen: LJ'uskällan, . V ' :: ~~~;::~':,~:~w modulerar elektronkanonen . 
IS OBJECTlVE LENS 

punkt 2 ifig l , utgörs aven Xe- :: ~~~;~~~" GU" Den sfåriska spegeln avsöks av 
non-lampa med effekten 2,5 I '() 11 12 13 16 17 18 :: ~~~~~CH'M'" strålen punkt för punkt , som av-

L 20 COL~ WHEEL 
kW. Ett kondensorsystem (3) sökning sker i ett vanligt bildrör 
fångar upp ljuset. Efter diverse r, ).: ,. -" -n -lI C/ jJ('1I J- o-r tlCII \ I'u rl - och en komplett svartvit bild 
linser och speglar når ljuset en vita versionen av Eidophor stor- framställs på så sätt. 
sfårisk spegel ( 10) som är belagd bildprojektor eller för den sekven- Om man vill ha färg finns föl-
med en tunn film av vätska. Ett siellafärgvarianten. jande två al ternativ: Antingen 
optiskt system (9) omfattar en genom segmenterade få lt eller 
serie 45° lutande speglar som med samtidig bildgenerering 
befinner sig på två gånger fo- från tre system. 

~~:;~I~~~ne~r~~~k~~~SI~~~ritl~~ I - - A" I de ~å~~~~~~n:~~rd:ttS~f~~~~e~~~ 
I 

r;J 
överför bilden från den sfåriska bredden i ett standard-tv-system 
ytan till bioduken (18). Bilden L7-'~ tripplas. En motordriven fårg-
byggs upp på den sfåri ska spe- - ~.. [) / skiva (20) är där inkluderad. 
geln med en elektronstråle som Denna skiva spärrar ljusstrålar-
aistras i strålkanonen ( 17). . . I ~" na mellan Xenon-lampan och 
Kring röret (16) ligger av länk- ~ spegelsystemet. 
ningsspolar. / J5j / j c;,_ Den andra metoden ,fig 2 , in-

Med kondensorlinsen och de / nebär att tre mekani skt integre-
45° lutade .spegelsegmenten rade rören heter med individu-
överförs ljuset från Xenon-I am- -);, . , ella oljefilmer ger var sin bild i 
pan till den sfåri ska spegeln. I . , blått , rött och grönt. Ljusalst-
normala fall reflekterar vätske- - ringen sker från en Xenon-
filmen på den sfåriska spegeln Fig 2. Prillcipm Jurjiirgbild· lampa över speglar och fårgfil-
ljuset tillbaka till lampan, men generering med tre parallellt ter. • 
filmen förstörs temporärt genom verkande bildrör. 

Ljudteknikens framtid 
Förf, som är forsknings
chef vid BASF, har till
ställt RT de här reflexio
nerna över vilka tidper
spektiv som kan tänkas 
möjliga för ljudtekniken i 
framtiden. 

Det är signifikant för 
de många öppna frågor
na där att förf avstår 
från att t ex räkna med 
bubbelminnen och andra 
extremt avancerade 
hjälpmedel - utgångs
punkten är, i stort sett, 
nu känd teknologi och 
apparatur. 

Av dr Helmut Thurn 

•• N är det gäller lagring av 
tonfrekve'nsinformation kom-

mer grammofonskivan , trots de 
inspelade kompaktkassetternas 
frammarsch, troligen a tt behålla 
sin ledande ställning. Det är 
möjligt att även den holografis
ka grammofonskivan , som byg
ger på digitaltekniken, kommer 
att slå igenom , vilket emellertid 
förutsätter uppspelningsappa
ratur med laseravläs ning . 

Vid sidan av dessa lagrings
medier , som redan vid till ve rk
ningen förses med fas t präglad 
audio-information (vars inspel
ningar alltså inte kan raderas ut 
eller förändras), har medier som 
möjliggör egna inspelningar, 
a lltjämt stor betydelse. Detta 
gäller framför allt magnetband. 

Här har kompaktkassetten 
goda framtidsmöjligheter, bl a 
genom att den väl tillgodoser 
behovet i ett normalt hushåll. 
Den är lätt a tt använda överallt , 
i bilen , på ljudanläggningen i bo
staden , på badstranden eller un-
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der resan. Det är framför allt 
därför som kompaktkassetten 
fått så stora framgångar på 
marknaden . 

För närvarande kan man inte 
skönja någon utveckling, som 
på ett avgörande sätt skulle 
kunna bli ett alternativ till kom
paktkassetten. Däremot kom
mer kvaliteten hos kompaktkas
setterna att kunna förbättras, 
tex genom utveckling av nya 
magnetpigment. På detta områ
de har man så småningom i olika 
länder insett a tt man, innan man 
inför nya system , måste enas 
om internationellt respekterade 
normer. 

Video/audio i samverkan 
Vid sidan av de för närvaran

de vanliga bandspelarna för 
magnetband (kompaktkassett
spelare och spolbandspelare) , 
komme r det i framtiden a tt fin
nas ytterligare en inspelnings
möjlighet genom videoapparater 
med användande av fm- eller di
gitalteknik för extremt höga an
språk vad det gäller dynamik 

och frekvensomfång. 
Videoapparater kommer utan 

tvivel snabbt att få ökad bety
del se inom de närmaste åre n. 
Det ser ut som om det i framti
den kommer att bli en nära sam
verkan mellan audio- och vi
deoteknik . Videoapparater läm
par sig genom den höga fre
kvensbandbredden särsk ilt väl 
för audioinspelningar på basis 
av digita l- eller fm-teknik. Ma n 
kan därför anta, att det inom en 
snar framtid kommer att finn as 
videoapparater som också kan 
användas som audio-apparater 
och då uppfyller alla kvali
tetsanspråk som stä ll s på aud io. 

Hittill s har man spela t in au
dioinformation på grammofon
skivor och magnetband näs tan 
uteslutande enligt analogmeto
den , vi lket innebär att på ell er i 
inspelningsmediet görs en var
aktig förändring , såsom exem
pelvis magneti sering , som i 
omfattning motsvarar den signal 
som skall spelas in , tex dess 
amplitud . Denna inspelnings-

forts sid 65 



Succen fortsätteri 
Allt fler går över till 

Philips kassetter 
t E; __ 
i---~-j 

~ ~- -~ -~-
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SUPERFDUfO 
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SUPER FERRO. 
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I ~ '-

I CHROMIUM I ••••• ••••• 1' .-••••• 
Philips kassetter omfattar fem kvaliteter som täcker alla 
kassettspelare på marknaden. Samtl iga har F FS mot band
trassel - det unika systemet som Phil ips är ensamma om. 

Inform ationstjänst 3 
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I • 
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M ed dubbla bandhas
tigheten ger B/C T2 en 
ljudkvalitet som över
träffar vanliga kassett
spelare. Men det sker till 
priset av dubbla band
kostnaden , och halva 
obrutna speltiden. 

Anpassningen till ban
det är inte optimal till 
alla bandtyper, framgår 
det också åv vårt test. 

Text och foto: Bertil Hellsten 

låga kassetthas tigheten 4 ,75 
cm/s får man på goda däck en 
frekvensgång som är rak upp till 
hörbarhetsgränsen vid låga ni
våer. Vid högre nivåer bli r ban
det utstyrt till mättn ing, och ni
vån sjunker. F öljden blir en li v
lös och transientfattig di skant 
om upptagningen innehåller stor 
amplitud vid de höga frekven
serna. 

Bättre diskantnivå 
med hög hastighet 

Om vi nu tittar på de upp
mätta frekvenskurvorna för T2 
med MaxelI UDX L / på de båda 
hastigheterna ser vi mycket ri k
tigt , att frekvensgången förbätt
ras dramatiskt vid höga nivåer 
på de n högre hastigheten. Vi 

dan elektronisk, modern musik 
kan ha mycket stora energi
mängder här. 

Samtidigt med den förbättra
de frekvensgången ger den hög
re has tigheten lägre brus och 
större utstyrbarhet även vid låg 
frekvens. Man kan alltså spela 
in starkare på bandet innan man 
får en viss förvrängning. Sam
mantaget får vi därför en högre 
dynamik med den högre has tig
heten , även vid låga frekvenser. 
Tystare inspelningar med mind
re di storsion och friskare di s
kant alltså, inte illa! 

Men, det kostar naturligtvis. 
Dubbla bandlängden går åt , och 
den maximalt användbara, 
obrutna speltiden sjun ker till 
22 ,5 minuter med C90-band . 

Kasendåeket BIC 12 
först med 2 hastigheter 
•• Är " dubbelt så fort dubbelt 
så bra"? Reklamen för BlC n . 
vill mena det. Men vad avse, 
egentligen med "dubbelt S; t 
bra"? För bandfabrikanterna iii' 
det naturligtvi s dubbelt så br;t 
med en spelare som konsumera r 
dubbelt så mycket band. För 
konsumenten som måste köpa 
bandet blir det i stället kanske 
hälften så bra genom att det blir 
dubbelt så dyrt! 

Men ljudet , blir det "dubbelt 
så bra?" U tan tvivel finns det 
förutsättningar för oövert räffad 
ljudkvalitet i BI C T2. 

N är man spelar in en signal på 
band kommer magnetmö~stret 
att bli tätare , ju högre frekven
sen är. Uppteckningen blir allt 
svårare att göra, och det blir 
a lltså svårare att av läsa den ju 
fin are mönstret blir. För att fre
kvensgången skall kunna hållas 
rak upp till hörbarhetsgränsen 
måste man då höja diskanten vid 
inspelning. Följden blir att dis
kanten blir överstyrd tidigare 
(v id lägre nivå) än de låga fre
kvenserna. 

Om man nu höjer bandhastig
heten till det dubbl a blir det 
magnetiska mönstret grövre och 
man behöver inte höja di skanten 
lika mycket. Därigenom över
styrs heller inte di skanten lika 
snabbt som vid den lägre hastig
heten . 

Det man framför allt vinner 
med den dubbla hastigheten är 
möjlighet till bättre utstyming i 
diskanten . (Se även prov ningen 
av Philips PRO 80 i detta num
mer av RT! Också i det sam
manhanget har vi tagit upp en 
del aspekter på nyttan av hög 
band hastighet.) Redan vid de n 

Fig l. Sedvanlig japansk design 
fast med svart borstad aluminium 
utmärker B/C T2 . Volymreglaget 
vid inspelning är centralt placerat 
under de två utstymingsinstru
menten. Tangenterna som sköter 
kassettens rörelsetillstånd är me
kaniskt direktverkande och något 
trögtryckta . 

kan utan överdrift pås tå att en 
lika god frekvensgång vid höga 
nivåer inte finns på någon annan 
kassettspelare . Det finn~ ju 
heller ingen annan spelare som 
ger möj lighet till den högre 
bandhastigheten. Denna goda 
frekvensgång för nu med sig a tt 
man får en bättre återgivning av 
diskant , helt klart. De n max i
mala nivån blir högre , förvräng
ningen sjunker vid högre fre
kvenser och ljudet blir klarare, 
luft igare, renare , mera genom
skinligt o s v. 

Orden är bekanta, och be
skriv ningen stämmer fakti skt. 
Väl att märka dock att inte a ll 
musik ställer så höga krav på 
diskantåtergivningen ! Konsert
salinspelad klassisk musik med 
avlägsna mikrofoner ger små 
energimängder i diskanten me-
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Man bör inte använda Cl20 här 
eller i andra hi fi-spelare på 
grund av att de generellt ger läg
re ljudkvalitet och har större 
trasselbenägenhet, och därfö r 
blir C90 det längsta som re
kommenderas. 22,5 minuter kan 
vara för kort för en lp-sida och 
är oftast för kort för direktsända 
konserter i radio och liknande. 

En nackdel således, som får 
vägas mot ljudkvaliteten . D en 
vanliga kassetthastigheten finns 
ju med , och om man går ner till 
vanliga kassettkrav på ljudet 
kan man där fä 45 minuter 
obruten tid . 

Högnivåband 
med andra krav 

Hittill s har vi ta la t om j ärn
oxidband och vad som sker med 
dem på den högre has tigheten . 
Kromband och ferrokromband 
har bättre frekvensegenskaper 
än järnoxidband. Nu utnyttjar 
man normalt de bättre egenska
perna ti ll stor del för att sänka 
bruset vid avspelning. Krom
bande n och liknande har nämli
gen större käns lighet vid högre 
frekvenser och ger därför ut en 
signal som innehåller en förhöjd 
diskant jämfört med järnoxid-

banden. Man kan därför föränd
ra avspelningsförstärkarens fre
kvensgång så , att di skanthöj
ningen bli r mindre med krom
än med järnoxidband . Man kan 
med andra ord sänka tid kon
stanten från 120 til! 70 /-l.S. D et 
ger då ett lägre urus, medan 
högfrekvensegenskaperna bli r 
ganska oförändrade. 

Samtidigt måste man ha en 
högre förmagneti sering för 
krombanden. Det stä ll er högre 
krav på högfrekvensoscillatorn 
som levererar förmagneti se
ringsströmmen, och på inspel
ningshu vudet som skall klara av 
att arbeta med den högre nivån. 
Om det brister i något av dessa 
avseenden får man begräns
ningar i den maximala ni vån. 
Man slår huvudet i taket på in
spelningshu vudet i stä llet för på 
bandet , kan man säga. Man kan 
också se det så, att distorsionen 
vid en viss ni vå bl ir onödigt hög. 

Vid hög bandhastighet ger 
BI C T2 låg di storsion vid 315 
Hz med alla bandtyper. Siffro r
na tyder på att banden utnyttjas 
nära optimalt. Vid den låga has
tigheten ser vi däremot en del 
hegränsningar med sådana band 
'llm kräver hög förmagnet ise
ri ng. Följden blir att den max i
mala nivån begränsas och där
med dynamiken. Man kan också 
,iiga att distorsionen vid låga 
frekve nser blir onöd igt hög . 

Låg arbetsnivå vid 4,75 cm/s 
Hur kommer sig nu detta? 

U ppenbarligen begränsar inte 
inspelningshuvudet ( som i detta 
fall är ett kombinerat in- och av
spelningshu vud), efJ:ersom det 
fungerar väl vid den högre has
tigheten . Om man undersöker 
förmagneti seringens storl ek, 
finner man att den sänks mell an 
I och 2 dB när man väx lar om 
till den låga has tigheten. En viss 
sänkning kan vara normal när 
man ändrar hast ighet, men här 
verkar det som om man optime
rat inställningen enbart för den 
högre hast igheten! Det är denna 
för låga förmagnetisering som 
gör att speciellt högni våbanden 
inte får optimala arbetsförhål
landen med onödigt hög di stor
sion som följd vid den låga has
tigheten. 

Vid hög has tighet kommer 
man med goda band upp i en 
dyna mik runt 70 dB med Dolby, 
och det är ett mycket gott värde , 
fullt i klass med de allra bästa 
kassettdäcken i dag . Då är att 
märka , att detta gäller vid den 
höga has tigheten; vid normal 
kassetthastighet blir värdena i 
stället runt 65 dB, samma för 
alla grupper av band. Krom- och 
fe rrokrombanden borde här va
rit något bättre , men blir det inte 
på grund av att förmag netise
ringen är i minsta laget. 



Fig 2. Umkupplaren t v m ed de 
två kassetthastighetema skiljer T2 
från andra kassettdäck. Ett 
"safe" -läge på inspelningsom
kopplaren ger en extra säkerhet 
mot oavsiktliga raderingar om 
man glömt bryta bort spärren på 
kassetten. 

Två frekvenskurvor 
för tre bandtyper 

Frekvensgången med Jarn
oxidband är mycket god, har vi 
konstaterat. Med kromband , 
och speciellt ferrokromband , 
blir resultatet inte lika gott. En 
treläges omkopplare skall ge 
möjlighet för anpass ning av 
förmagneti seringen för olika be
hov , men det är för många band 
svårt att finna någon inställning 
som ger ett invändningsfritt re
sultat. Frekvenskurvorna vid 
höga nivåer ger hell er inte sam
ma goda intryck vid den högre 
hast igheten som järnoxidband. 

Till spelaren levereras en ta
bell över föreslagna inställning
ar av förm agneti seringen för 
olika bandtyper. Många av re
kommendationerna i tabellen 
ger dock för liten förmagnetise
ring enligt vår mening , med en 
stigande frekvensgång och onö
dig di storsion som resultat. 
Speciellt svårt verkar det vara 
att få god frekvensgång på fer
rokromband. Det är kanske lätt 
att inse, eftersom man inte har 
något särskilt ferrokromläge att 
tillgå . Endast två korrektioner 
ges med avspelningstidkon
stanterna 70 och 120 ILS. Vid in
spelning behandlas därmed 
krom- och ferrokromband lika, 
och det ger sällan bra resultat. 
Följden brukar bli en svacka i 
det viktiga mellanregistret runt 
3kHz och därefter en stigande 
frekven skurva mot högre fre
kvenser. Just en sådan svacka 
återfinns också på mätkurvorna. 
De angivna tidkonstanterna 70 
och 120 ILS gäller för öv rigt en
dast vid 4,75 cm/s. För att ban
det skall utnyttjas riktigt vid 9,5 
cmls används i stä ll et tid kon
stanten 70 IL S för järnoxidband 
och ca 20 ILS för kromband. An
givelserna stämmer alltså inte 
med verkligheten. En bättre och 

Fig J. Instrumenten är ~t()ra. 
toppvärdeskännande och grade
rade ner till-40 dB . De ger där
för god möjlighet till övervakning 
av signaler av olika styrka. 

sannare märkning vore att skri
va t exferro och chrome på om
kopplarens läge n. 

Nej , bäst resultat på alla sätt 
ger spelaren med järnoxidband. 
På höga hastigheten får man då 
en mycket god dynamik vid låga 
frekven ser och därtill en oöver
träffad högfrekvensdynamik 
med ovanligt klart och rent ljud 
som inte alls " låter kassett" . Vi 
ha r mätt och lyss nat med MaxelI 
UDXL I med de resultat som 
finns i sammanställningen över 
mätresultatet. Där finns också 
några dokumenterade resultat 
från mätningar med några andra 
typer som ger goda resultat i re
spektive grupp . 

Toppvärdesmätare 
med stort område 

Till en god bandspelare hör 
goda utstyrningsinstrument , och 
det bjuds på i BIC T2. Instru
menten är stora, toppvärdes
kännande och graderade ner till 
-40 dB. I skrifterna argumente
rar fabrikanten mycket för för
delarna med toppvärdeskän
nande instrument kontra de 
vanliga re vu-metrarna. Dess
utom talar man om att olika ty
per av musik tål olika hög ut
styrning , mätt med instrumen
ten . Vad man egentligen säge r 
är att man måste tänka sig för , 
eftersom instrumenten är fre
kvenslinjära, medan signalen 
som spelas in på bandet ha r en 
viss di skanthöjning. I nstru
mente n vi sar med andra ord inte 
riktigt detsamma som i verklig
heten spelas in på bandet. Med 
den goda teoretiska genomgång 
man har i sk rifterna förv ånar det 
att man inte lagt diskanthöjning 
även på instrumenten och löst 
det problemet. Man får dock 
vara tacksam för att instrumen
ten är toppvärdeskännande och 
har ett så förnämligt dynamiskt 
område som de har. 
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hämtar vi denna bild som visar 
hur långt visaren kanfå röra sig 
för olika musikslag. A = synthe
sizer och elektronisk musik. B = 
popmusik och C = klassisk mu
sik. Skillnaden och osäkerheten 
beror på musikens olika innehåll 
av energi i diskal/ten. Med ell 
frekvens höjning som motsvarar 
bal/dets egenskaper på instru
mentet skulle en enda gräns gälla 
för alla slag av insignaler. 

Bullernivån från mekaniken 
brukar inte vara något problem 
hos kassettdäck till stor del, 
tack vare den låga band hastig
heten. Vid 9,5 cm Is hör man ty
värr ett ganska kraftigt motor
ljud frå n BI C TI. Det kan vara 
störande i en tyst omgivning. 

Vi har uppehållit oss mycket 
vid apparatens egenskaper vid 
9,5 cmls, naturligt nog. Denna 
spelare är ju den första och hit
tills enda som finns att köpa för 
den bandhastigheten. Någon 
annan kassettspelare med så bra 
lj ud som BI C T2 vid 9,5 cmls 
har vi knappast hört. Vid nor
mal kassetthastighet är egen
skaperna inte fullt så överväldi
gande, men sett i rel ati on till 
priset, ca 1750 kr , får data anses 
vara goda även här. 

Optimeringen av egenskaper
na tycks dock ha skett för 9,5 
cmls , och den lägre hastigheten 
har behandlats något mera 
styvmoderligt. Med den högre 
hastigheten har man här ägnat 
uppmärksamhet åt det som hit
tills varit, och fortfarande är, 
den stora svagheten med kas
settrnediet: Avvägningen mell an 
högfrekvensåtergivninge n och 
brusstörningar. Man kan för
bättra den relativa di skantåter
givningen på vilken spelare om 
hel st genom att styra ut bandet 
mindre kraftigt , men i stället får 
man då brusproblem. Här har 
man drasti skt förbättrat di s
kantegenskaperna utan att för
sämra bruset. Priset för den för
bättringen ligger då i en för
dubblad bandkostnad. 

Metallband och 
brusreduktion alternativ 
till höga hastigheten 

Ett annat sätt att lösa samma 
problem är att använda de me
tallband som ännu inte finns att 
köpa i vårt land , men som be-

Fig 5. Innanmätet i /JIC 12 hal
ler Ilormaljapallsk standard. Här 
syns anordningen för stopp när 
bandet är slut eller kärvar. En 
roterande rillgmagnet avkänns av 
en elektronisk krets. När magne
ten slutar rotera, fast apparaten 
är ställd iframåt-läge, känner 
elektroniken att det saknas pulser 
från magnetkretsen och slår ifrån 
drivningen. 

räknas komma. De ger framför
allt också en förbättrad di skant
återgivning när man använder 
dem vid 70 ILS avspelningstid
konstant. Också de beräknas 
kosta grovt räknat dubbelt så 
mycket som konventionella 
band . Ä ven med järnband köper 
man alltså den bättre di skanten 
till pri set aven fördubblad spel
kostnad per minut. Den obrutna 
spell ängden blir dock med järn
band oförändrad, medan den ju 
sjunker till hälften med dubbel 
spelhastighet. Apparatkostna
den stiger dock också , eftersom 
en spelare för järnband blir dy
rare än både konventionell a 
spelare och BI C T2. 

Ett tredje sätt att lösa di skant
och brusproblemen är att an
vända effekti vare brusreduktion 
än de system vi har allmänt i 
dag. System med linjära kom
pand rar typ dBx och system 
som mera liknar "vanliga" 001-
by-system , typ Telefunken Hi
Com, gör det möjligt att öka dy
namiken på inspelningarna så 
att man kan tillåta sig en lägre 
utstyrning och ändå få tillräc k
ligt brusavstånd. Också de här 
lösningarna kan väntas komma 
att kosta en hel del extra i appa
ratinvestering, medan däremot 
bandkostnaden blir oförändrad. 

Sammantaget är principen 
med dubbla hastigheten den 
som är billiga t tillgänglig i dag, 
och BI C går här i spetsen. En 
bättre anpass ning av arbets
punkter och korrektioner för 
olika band vid de båda hastig
heterna skulle dock ge en mera 
helgjuten produkt än T2 . Priset 
för T2 är emellertid överkomligt 
och ljudet kan innebära en be
frielse för den som är trött på 
" ka ettdiskant" . Fortsättning
en från BI C avvaktas med in
tre sse; redan finns ju mera ut
vecklade däck därifrån . • 

forts på s id /6 
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BIC 12 f orts från sid 15 

Mätobjekt: Kassettdäck 
Fabrikat: BIC Avnet 
Tillverkare: Japansk, för BIC Avnet 
Utförande: Stereo, två hastigheter 
Pris : Ca 1750 kr inkl moms 
Tillverkningsnr: 299259 
Apparaten har beståtts av: Importören 

Audio S 
Mätningarna utförda: Maj 1979 
Provningsperiod : Maj-juni 1979 
Samtliga mätningar utförda av: RT-I ab 

Vid mätningarna använd utrustning 
har bl a omfattat: 

Spektrumanalysator: Hewlett Packard 
3580 A 

Sinusoscillator: Radford LOD 3 
Fasmeter: Bruel & Kjaer 2971 
Rms-voltmeter: Radford ANM 2 
Frekvensräknare : Philips PM 6624 
Oscilloskop: Tektronix 7613 
X-v-skrivare: Houston 2000 

In- och utspänningar 
Inspänningar för ° dB på mätinstrumentet vid 
max regel, 315 Hz. 

Mikrofon (telejack) 0,19 mV 
Linje (phonokontakt) 340 mV 

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

Linje (phonokontakt) 2050 mV 
Hörtelefon (telejack) 1 900 mV 

Absoluta signalnivåer 
Med mätsignal sinus 315 Hz motsvarar ° dB på instrumentet -1,5 dB 
relativt 250 nWb/ m 
Dolbyn ivån är utmärkt vid 
vilket motsvarar 
relativt 250 nWb/m 

Maximalnivåer 

° dB 
-1,5 dB 

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

Järnoxid 
(Maxeli UDXL I) 
Ferrokrom 
' Basf Feer) 
Krom (Agfa Super
chrom) 
Kromekvival 
(Maxeli UDXL II) 

4,75 cm/s 

+ 4,2 dB 

+ 2,3 dB 

° dB 

+ 1,2 dB 

9,5 cm/s 

6,3 dB 

5AdB 

+ 4,0 dB 

+ 3AdB 

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

Nivå + 15 dB 

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

Järnoxid (UDXL I) 
Ferrokrom (Feer) 
Krom (Superchrom) 
Kromekvivalent (UDXL II) 

4,75 cm/s 

52,8 dB 
57 ,1 dB 
58,0 dB 
55,6 dB 

Brusnivåer med Dolby, med band 

Järnoxid (UDXL I) 
Ferrokrom (Feer) 
Krom (Superchrom) 
Kromekvivalent 
(UDXL II) 

61,1 dB 
63,5 dB 
64,5 dB 
62,8 dB 

9,5 dm/ s 

54,3 dB 
60AdB 
60,5 dB 
58,3 dB 

62,3 dB 
65,2 dB 
65,0 dB 
64AdB 

Brusnivåer för avspelningsförstärkaren utan 
band. Nivå under 150 nWb/m mätt enligt IEC
kurva A. Utan Dolby. 
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4,75 cm/s 9,5 cm/s 

57,8 dB 64,7 dB 
61 ,1 dB 67,9 dB 

Brusnivåer för avspelningsförstärkaren med 
Dolby. 

Järnläge 
Ferrokrom- och 
kromläge 

66,5 dB 
69,5 dB 

-72,1 dB 
73,5 dB 

Inverkan av inspelningsförstärkarens brus. 
Brusnivå under 250 nWb/ m med kromband 
(Agfa Superchrom) vid 4,75 cm/s och Dolby. 
Inspelningskontrollen ställd för 1 mV känslig
het. Ingången ansluten till 680 ohm . 

Brusnivå -63,3 dB 
Brusnivån försämras alltså 1,2 dB när inspel
ningsförstärkaren aktiveras som ovan. 

Dynamik 
Avstånd mellan maximal nivå och brusnivå. 
Utan Dolby. 

Järnoxid (U DXL I) 
Ferrokrom (Feer) 
Krom (Superchrom) 
Kromekvivalent (UDXL II) 

Med Dolby. 

Järnoxid (UDXL I) 
Ferrokrom (Feer) 
Krom (Superchrom) 
Kromekvivalent (UDXL II) 

4,75 cm/s 

57 dB 
59AdB 
58,0 dB 
56,8 dB 

65,3 dB 
65,8 dB 
64,5 dB 
64,0 

9,5 cm/ si 

60,6 dB 
65,8 dB 
64,5 dB 
61 ,2 dB I 

68,6 dB 
70,6 dB 
69,0 dB 
67,8 dB 

Utstyrningsintrument 
Kontroll av formfaktorberoende. Ändring i in
strumentutslag vid mätning på pulståg 315 Hz 
när pulsförhållandet ändras från 
0,5 till 0,1 . + 2 dB 
Instrumentets frekvensgång . Visarutslag vid si 
nusformad signal som frekvensändras. 

20Hz OdB 
315Hz OdB 
10 kHz ° dB 

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

Kromband -64 dB 
(Agfa Superchrom) 
Kromekvivalent (UDXL II) -64 dB 
Järnoxid (UDXL I) -72 dB 

• Brusspektrum med kromband (U DXL II) med 
och utan Dolby. Använd analysatorbandbredd 
30 Hz. Nivå under 250 nWb/ m. 

Svajning 
Mätt enligt DIN vid avspelning av mätband 
3150 Hz. 4,75 cm/s. 

Vä t 0,10 % 
Lin}ärt 0,17 % 

In- och avspelning av 3 150 Hz. 
Värde vid bandets början . 

4,75 cm/s 9,5 cm/ : 

Vä t 
Lin}ärt 

Värde vid bandets slut. 

Vä t 
Lin}ärt 

dB 

0,12 % 
0,28 % 

0,08 % 
0,15 % 

0,065 % 
0,16 % 

o.-------------------------~ 

-IO~~~ -21l r== 

-70 

Spektrumanalys, " brustrumpet" av inspelad 
frekvens 3150 Hz. Använd analysatorband
bredd 3 Hz, svept område 1000 Hz, sveptid 
200 s. 

Fasskillnader 

~asJI{{er elle r ostabIlI tet I bandforingen. Samti
dig inspelning av 10 kHz på båda kanalerna. 
Fotot visar vänster kanal I x- och höger kanal i 
y-led . Exponeringstid 10 s. 

Bandhastigheter 
Snabbspolning av C60-kassett tar 50 s. 
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Tillverkarens data: 
Hastighet: 4,75 cm/s och 

9,5 cm/s 
Frekvensområde ± 3dB (70/-Ls) 

4,75 cm/s 30-18000Hz 
9,5 cm/s 30-21000 Hz 

Signal/brusförhållande 
(A-vägt rel 3 % thd, 70 /-Ls) 

Dolby 4,75 cm/s 62 dB 
Dolby 9,5 cm/s 66 dB 

Svaj % 
DIN 4 ,75 cm/s 0,12 
DIN 9,5 cm/s 0,10 

Snabbspolning (C60)ca 48 s 
Mätinstrument Toppvärdes-

visande 
Mätområde -40 till + 5 dB 
Antal tonhuvuden 2 
Utsignalerlbelastning 

Linje 2,0 V/lO kohm 
Hörtelefon 0,7 V/lOO ohm 

Ingångar 
Linje 
Mikrofon 

Effektförbrukning 
Mått (bxhxd) 

200 mV för O dB 
8-600 ohms 
mikrofoner 
mindre än 35 W 
426 x 155 x 235 mm 
5,8 kg Vikt 

Portabelt oscilloskop 
Gould Advance Ltd har utökat 

sitt sortiment av oscilloskop 
med ett nytt portabelt 2-kanalos
cilloskop modell OS 255. 

Bandbredden ä r dc - 15 MHz 
och den maximala känsligheten 
2 mY/cm . Kanalerna kan adde
ras e ller subtraheras. 

Frekvensgang v id in- och avspelning upptagen 
vid O och -20 dB relativt 250 nWb/m. 

Svephastigheten är instä llbar i 
18 områden från 0,5 /-Ls till 0,2 
s/cm med fem gångers ex pa n
sion , vilket ger 100 /-Ls/cm som 
snabbaste svep. 

Tabell 
över inställningar av förmagnetiseringen för 
optimal återgivning med några olika kassett
band. Dessa Inställningar har använts vid mät
ningarna. 

Band 4,75 cm/ s 9,5 cm/ s 

MaxelI UDXL I norm norm 
Ph ilips Super Ferro I lo norm 
Basf Ferrokrom norm norm 
MaxelI UDXL II hi hi 
Agfa Superehrom hi hi 

Triggningen kan a ntingen 
vara intern ell e r extern , ac e ller 
dc-kopplad. Det har aktiv tv
synkseparator för linje- och 
bild-frekvensseparation_ 

I övrigt är det försett med ka
libreringss ignal ( I Y , 1kH z 4-
kantvåg) , ramputgång, dc
kopplad Z-modulering samt ä kta 
x-y_ 

OS 255 har måtten 
305 x 140 x 460 mm och väger ca 
6 kg. 

Svensk repre entant: Scandia 
'\ll'1ric AR . tel (JR/R2(J4(J(J . 
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Stig Adolfsson rapporterar 

•• Denna månad skall vi se 
lite närmare på en verklig tro
tjänare bland radiomottagare , 
Hammariund SP-600. Denna 
modell följde som en utveckling 
av Hammarlunds tidigare SP-
200 och SP-400. Den första 600-
modellen kom omkring 1955, 
men apparaterna tillverkades 
med olika modifikationer och 
smärre förbättringar ända till 
omkring 1970, då firman gick i 
konkurs. 

Apparaterna har använts av 
amerikanska försvarsmakten 
och har där haft följande be
teckningar: R-320A/ FRC , R-
274A/FRR , R-274C/FRR , R -
483/FRR samt R-4833A/FRR. 
Vad som skiljer de olika model
lerna är att 320- och 483 -model
lerna saknat möjlighet till kri s
tallstyrning av sex utvalda fre
kvenser samt att 320-modellen 
dessutom haft från fabriken in
byggd variabel mf-förstärkning. 

274 -serien har alltså socklar 
för sex kristaller, med möjlighet 
till kristall styrning inom områ
det 750 kHz till 29700 kHz. Ci
vilt heter denna modell SP-600 
IX och den torde vara den van
ligast förekommande. Den ci
vila mottagarserien har försett s 
med löpande nummer , IX-l, l X-
7 , I X-9, IX-U , IX-l7, I X -21 , 
IX-24 samt slutligen IX-26 . U n
der en tid , strax före slutet , till
verkade HammarIund i USA 
även IX-24 och I X-26 med in
byggd produktdetektor , och 
med anledning av denna modifi
kation döptes mottagarna till 
IX-24A samt IX-26A. 

Mellan den första IX-I och 
den sista IX-26 skiljer en del , 
nätaggregat, förbättrad avc, 
smärre modifikationer i mf-ste
get och vidare har man på 24 
och 26 monterat en skala med 
större och mer lättaviästa fre
kvensgraderingar. 

Super känslig 
mottagarfamilj 

Elektriskt sett är apparaten 
uppbyggd som en enkelsuper på 
de tre lägsta banden, 0,54 till 7,4 
MHz. På de övriga tre banden 
till 54 MHz (!) arbetar den som 
dubbel super. Två hf-steg och 
tre mf-steg är samtliga bestyc
kade med röret 5749/6BA6W. 
De två blandarna är bestyckade 
med månggallerröret 5750/ 
6BE6W och i oscillatorerna sit
ter 6100/6C4W. Slutsteget läm
nar 2 W ut från ett 6V6GT. To
talt finns 20 rör i apparaten (22 i 
IX-A ). 

Spegelfrekvensundertryck
ningen är inte sämre än 72 dB på 
något band , normalt ligger den 

Hammarlunds 
8P-600: 

En verklig veleran 
o Om en .under årtionden använd och upp
skattad klassiker bland radiomottagarna, 
Hammarlunds SP-600 och de ur den utveck
lade serierna, skriver här RT:s dx-specialist 
Stig Adolfsson. 
O Den här USA-byggda, oerhört känsliga 
konstruktionen är tillgången knapp på idag -
surpluslagren är tömda och priserna har stigit 
på den 1955 debuterande SP-600. 

Frontpanel av 
Hammariund 
SP-600 3X-26. 
Upptill i rackelI 
sitter en dämp
sats samt en 
antennavstäm
ningsenhet. 

Mottagaren sedd 
ovanifrån snett 
bakom den. 
Nättransforma
torn längst till 
vänster. 

Mottagaren sedd 
ovanifrån. l för
grunden nedtill. 
ses socklar för 
sex kristaller. 
Där bakom an
tenningång samt 
två hf- , blandar
och oscillator
rör. 
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på omkring 90 dB. Mottagaren 
är oerhört känslig! På 3,0 kHz 
bandbredd , med 30 % modula
tion och vid 10 dB s/n är käns
ligheten bättre än Imikrovolt 
am. Brusfaktorn ligger vid ca 
5dB!! Dynamiken är uppmätt till 
ca 85 dB , vilket inte är så tokigt 
med tanke på den höga känslig
heten. 

Selektiviteten kunde kanske 
vara lite bättre liksom kri stall
fasni ngen, vilken är av onödigt 
enkel modell. Dock kan den 
händige utan större problem in
stallera ett mekaniskt filter , vi l
ket höjer prestanda avsevärt. 

Eftersökt veteran -
börjar ta slut nu 

För att underlätta skaIavläs
ningen är mottagaren försedd 
med en separat loggs kala som är 
graderad 0-100. Huvudskalan är 
på mellanvåg graderad på var 
lO:e kHz , 3,5 MHz var 50:e 
kHz , 14 MHz var 100:e kHz 
samt på sista bandet , 30-54 
MHz, var 200:e kHz. Apparaten 
väger 31,5 kg och är byggd att 
passa i 19-tums stativ. Effekt
förbrukningen är 130 watt. 

För bara några år sedan var 
denna mottagare ganska vanlig 
på surplusmarknaden i USA. 
Idag börjar det bli ont om dem 
och därmed har priserna ökat. 
Ny kostade mottagaren i USA 
nära 2000 dollar, och ett begag
nat exemplar av någorlunda sen 
modell kostar idag omkring 400-
500 dollars. Genom sin robusta 
konstruktion har HammarIund 
SP-600 blivit något aven klassi
ker. Vårda den ömt om ni har 
en . .. 

Här kan också tilläggas att en 
specialversion för långvågsbruk 
har tillverkats. Den hette SP-
600 VLF och täckte området 10 
kHz-540 kHz i sex band. I öv
rigt hade den ungefär samma 
prestanda. 

Som slutomdöme kan sägas 
att Hammariund SP-600 var och 
är en robust allround-mottagare , 
snabb och lättarbetad och med 
mycket gott ljud. Den är inte di
rekt lämpad för amatörtrafik i 
trånga , grötiga cw-band , men 
för rundradio och kommersiell 
trafik är den utmärkt. Med någ
ra droppar olja på kugghjul och 
kullager då och då samt med 
rörbyten emellanåt har man en 
vän för livet. 

- Undrar just hur många av de 
mottagare i 3000-5000 kronors
klassen vilka tillverkas idag som 
kommer att stå emot tidens tand 
så länge? 

• 



Ett tveklöst nej av Datainspekticr 
nen har - tills vidare! - satt stopp 
för en rad maktbefogenheter av 
närmast oinskränkt art för vissa 
statliga myndigheter, t ex rätt att 
använda elektroniskt spionage 
mot folk som misstänks inneha 
färg-tv-mottagare utan att ha an
mält detta . Det där har ju disku
terats och debatterats i våra spal
ter, så bakgrunden torde vara klar 
för RT-Iäsarna . 

Men den här iden, framtagen 
för andra gången under 1970-ta
let inom Televerket, fick sällskap 
med en rad övriga, minst sagt 
långtgående förslag som Utbild
ningsdepartementet lade fram i en 
utredning. Samtliga har mött det 
öde de förtjänade. Remissinstan
serna uttalar ett förskräckt nej 
och påminner i klartext om att 
ideerna skulle hedra vilken dikta
turstat som helst. Hör bara: 

- Upprätta dataregister över 
alla licensbetalare och anse sen 
resten av befolkningen som "teve
lös " i ett anna t register. 

- Registren skulle omfatta 
omkring miljonen människor och 
företag i Sverige. 

- Efter att uppskattningsvis 
på så sätt ha fått fram jämförelser 
etc skulle cirka 400000 licenslösa 
mottagarägare kunna sättas åt, 
medan ca 600 000 andra registre
ras "utan åtgärd". 

- Jämställa underlåtenhet att 
lösa licens med brott. Detta skulle 
öppna möjligheten att låta krono
fogdemyndigheterna driva in av
gifterna t ex genom införsel i lön 

- För att till den ändan få reda 
på de misstänktas arbetsplatser 
skulle dataregistret över de för
modat licenslösa samköras med de 
register som finns över sjukkas
sans utnyttjande 

- Kontrollmyndigheten i det 
här fallet skulle kallas "tv-avgift
centralen" 

- Inrätta en elektronisk pej
Iingstjänst av den typ vi beskrivit 
tidigare 

- De med dessa olika medel 
uppspårade licenslösa skulle av
krävas straffavgifter o c h ett års 
licenspengar. Etc! '* Datainspektionen motsätter sig 
hela den här raden av drastiska 
åtgärder, alla mer eller mindre 
grundade på statligt missbruk av 
dataregister. Man vill inte se 
några dylika register över "miss
tänkta" upprättas, och man mot
sätter sig lika bestämt samkör
ningar. Genom de antydda sum
mariska och helt godtyckliga för
farandena skulle också alla möj
ligheter att få frågan om licensav
giften prövad inför rätta för
svinna, något för vår rättsordning 
unikt. 

Det finns en rad andra saker i 

utredningen också, men det cite
rade får räcka . Normalt skulle 
dylika förslag framkalla skarp 
kritik, som skett, men att ett valår, 
av alla , behöva ta del aven 
departementsutredning som den 
här är direkt häpnadsväckande. 
Hur kan någon i en borgerlig 
regering - också den här tiopro
cents'ministären Ullsten - ha ett 
så beklämmande dåligt omdöme 
att låta från vårt samhällsskick så 
fördomsfritt avvikande direktiv 
vägleda en utredning, och hur kan 
samma personer sen tillåta utred
ningen att lägga fram sina gro
teska illa förankrade förslag som 
skett ? Det är komprometterande, 
a tt inte säga utmanande! '* Vi går till val om bara några 
veckor och skall a lltså rösta fram 
de ombud som vi menar bäst 
företräder vår samhällssyn och 
står för de värderingar som det 
övervägande flertalet av oss anser 
konstituerar det här landet, alltså 
en fungerande demokrati med en 
rad grundläggande fri- och rättig
heter för individen. Det hotar 
dock stark misstämning bland 
många kategorier väljare, och 
främst får jag i tankarna tekniker 
på alla nivåer. Har vi någonsin 
upplevt en tid av ett sådant förakt 
för allt vad teknisk sakkunskap 
står för och en så ohöljd opportu
nism och feghet bland politikerna 
i en rad väsentliga frågor, från 
attityden att "klämma åt" diverse 
misshagliga - se ovan om licens-

betalning - till trafikmiljöfrågor, 
datorer och kärnkra ft ? '* Hur man handskas med frå
gorna om kontrollsamhället vs den 
personliga integriteten belyses 
inte minst av avslöjandena kring 
hur Televerket specificerat LM 
Ericssons AXE-telefonsystem. 
Det som så oskyldigt kallas "med
lyssning" där innebär att det kon
struerats för avlyssning och styr
ning av signalen över speciella 
programblock i telefonstationens 
dator. Utåt skall bara samtalskva
liteten kontrolleras. Men vilka 
andra intressen som helst kan 
revidera avlyssningen, som sker 
utan att några särskilda inkopp
lingar behöver göras över två 
funktionsblock i dessa s k spe-väx
lar. All uppkoppling av samtal i 
avlyssningssyfte och all spårning 
av telefontrafiken kan - utan att 
vederbörande har en aning - god
tyckligt ske från någon datater
minal, var som helst. Tidningen 
Ny Teknik, som med rätta ställer 
hela det här obehagliga perspekti
vet med en allt övervakande sä
kerhetspolis i bakgrunden under 
debatt, frågar om inte konsekven
serna måste redovisas öppet, där
för att datorfunktionerna i det här 
fallet hotar såväl den personliga 
integriteten som det demokratiska 
samhället (nr 23, 7 juni och nr 25, 
21 juni) . Vidare innebär AXE 
stora säkerhetsrisker, bl a för in
dustrispionage över telenätet. '* Jo, det är oundgängligen nöd-

vändigt inte bara med en uttöm
mande redovisning av systemets 
tänkta användning utan också 
med ett bestämt klargörande till 
de politike.r vi väljer, ur a lla läger, 
att Sverige icke lämpar sig för 
metoder som innebär något slags 
underrättelsetjänst ("registre
ring") och elektroniskt bedriven 
förföljelse mot ski lda grupper. Vi 
diskuterade på denna sida för en 
tid sedan att det vore olyckligt 
med en ny kärnkraftsdebatt om 
datorteknik från fel utgångspunk
ter: Det skulle göra ont värre. 
Men det är tydligt, att datorise
ringen och den tysta, snabba digi
taltekniken på olika områden in
nebär en alltför stark frestelse till 
missbruk för folk med blinda am
bitioner. 

Det är bara en kort tid fram till 
valet. Alla partiers kandidater 
kommer naturligtvis att försäkra 
dig om hur intensivt de ämnar slå 
vakt om värden som integriteten 
och privatsfären, honörsord då det 
passar! Låt det inte stanna vid 
sådana självklarheter. Du som är 
tekniker och vet vikten av de 
frågor som står på spel : Ge dig, 
den här gången, lite tid att komma 
till tals med någon av dem du 
tänkt välja in i riksdagen . Kräv 
klara besked i de frågor som du 
och vi alla finner angelägna! '* Förtroendet och intresset för 
politikerna må vara lågt. Men 
kom ändå ihåg den sanning som 
redan antikens atenare kände och 
formulerade sålunda: 

Den som inte intresserar sig för 
politiken riskerar att bli styrd av 
dårar. U S 

DATALAGEN 
omfattar tveklöst den nya, datori

r------- - - ------- ----- - ---- ---1 serade telextrafiken, har Datain

Lägg av ditt jäkla tam-tam! 
Nuförtiden kör vi digitalt - etta, 
nolla, etta . . . (EMT Kurier) 

spektionen fastslagit. Man har 
inspekterat en station av typ AXB 
20, en telexupplaga av AX E-tele
fonsystemet. 

Dl har alltså rätt att inspektera 
sådana anläggningar och man har 
också yrkat på en förbättrad kon
troll av in- och utpasseringen i 
kontroll- och väljarrum Samt kors
kopplingslokaliteterna . Behörig
hetskontroII och registrering av 
den personal som kopplar in och 
ur abonnenter har föreslagits som 
en säkerhetsåtgärd. 

Huruvida Dl är rätt instans för 
att också övervaka användningen 
av telefonnätet är. ännu en öppen 
fråga - men i princip bör Datain
spektionen vara behörig. 

Sårbarhetskommitten, som 
sysslar med datorsystemens ris
ker, har också börjat ta upp as
pekter på AXE och skyddet mot 
obehörigt utnyttjande. 
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Nytt 

Direktgravering 
hos Europa Film 
Då avd Pejling går till sättning 
meddelas från Europa Film att 
man utfört en lp-tagning som 
direktgravering i sin nya inspel
ningsstudio med det stora Solid 
State Logic SL 4 OOO-mixbordet 
RT hoppas kunna beskriva 
framöver. 

Musiken gäller uteslutande 
klassiskt och den här andra di
rektgraveringen i vårt land i 
modern tid - R T och Metro
nome kom som känt först -
avser verk för pianotrio. När
mare uppgifter om musiker, 
producent etc har inte medde
Ia:ts i skrivande stund. 

Debatt 
Kvalitetsnivån 
på radioljudet - 3 
En intern och tyvärr alldeles 
sann S R-historia beskriver hu
rusom den något chockade tek
nikern i kontrollrummet, redo 
spela upp stapeln med skivor för 
ett blockprogram, finner en av 
dem i grammofonarkivets mapp 
snyggt och prydligt knäckt i två 
bitar! 

Han anmärker något syrligt i 
sin rapport : Delar av musiken 
synes fattas! Sen försvinner fli
sorna ur hans sfär. 

Bara för att en liten tid senare 
debutera hos en annan kollega 
som skulle spela skivor för en 
annan producent. Samma mapp 
från arkivet, samma titel, 
samma prydliga halvor av vi
nyl . . . 

Den här sommaren har SR:s 
sedvanliga semestermissöden 
nått oanade höjdpunkter, vilket 
en blick i våra vanligaste dags
tidningar ger besked om: Någon 
spolar bort ett antal veckors 
reprisproduktion av Trazan 
Apanson, och nationen följer 
med bävan frågan om arbetsko
piorna på kassett skall gå att 
använda . Tyvärr inte. Dagens 
dikt "försvinner", Vetandets 
värld fördröjs, program förväx
las . . . osv! 

Pinsamt, men ändå uppenbart 
för alla. Vad som är värre är 
faktiskt saker som de ingressvis 
beskrivna .. För att vidare ta ett 
exempel ur vår egen erfarenhet: 

I ett enda program - det var en 
P 2-produktion i' serien Noc
turne - förekom på en timme 
tre grava missöden! Det första 
gällde en brusig, dålig och ocen
trerad skiva . Där gick hallåan in 
och bad, något förlägen, om 
överseende för den "inte helt 
acceptabla kvaliteten" . Men 
tror någon att vidare kommen
tarer avhördes därpå , då det i 
fortsättningen t v å gånger 
hände att pick upen spårade ur 
och att båda dessa skivor åter
gavs minus ett antal varv och 
takter? Icke. 

Det är alldeles orimligt, detta 
att producenterna uppenbart 
inte spelar igenom sina rekvire
rade skivor för de olika pro
grammen liksom att den perso
nal som tjänstgör vid sändnings
tillfället inte avhörs då något 
går helt galet. 

I synnerhet torde P 2-publi
ken vara känslig för saker som 
de inträffade, vilka enligt all 
internationell erfarenhet knap
past händer hos andra rundra
dioföretag, inte i Europa och 
avgjort inte i USA, där materia
let förhandsgranskas minutiöst 
- och där de speltekniska be
tingelserna kan vara enkla men 
likväl fungerande. Inte ens bil
radiolyssnare behandlar man på 
det här sättet, SR! 

-e 

PS - då detta skrivs bekant
göres att Riksradions ljudtekni
ker gått samman i en intresse
förening med syfte att påverka 
de ~oefterrättIiga förhållandena 
samt, givetvis, att söka nå en 
rimlig grad av medbestäm
mande. 

Bra. Vi har i åratal pläderat 
för en front mot producentväl
det och att teknikens sakkun-
skap tillvaratages alla 
SR-sammanhang avsevärt 
bättre än nu . Här finns kvalifi
cerat kunnande och en vilja att 
både höja den tekniska kvalite
ten och utnyttja radiomediet 
långt över nuvarande SR-nivå . 
Lycka till! 

Konferenser 
Inter-Noise 1979 
hålls 11 - 14 sept 
Den 8:e Internationella konfe
rensen på temat Noise Controi 
Engineering hålls dagarna 11 -
14 september i år i Warszawa, 
Polen . 
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Konferensen går regi av 
INCE, som är det internatio
nella organet för bullerIjudens 
mätteknik och analyserande, 
jämte olika polska vetenskapliga 
forskningsorgan . Kongressens 
generalsekreterare är dr Mi
chael Vogt . Kongresspråket blir 
engelska . 

Forskning 
Stor satsning 
på elektronik 
av STU: 78 mkr 
Ett trefaldigt uppräknande av 
anslaget till svensk elektronik
forskning innebär STU:s treårs
plan: Man avsätter 78 mkr till 
svensk forskning på områdena 
elektroniska och optroniska 
komponenter . 

STU är uttytt Styrelsen för 
teknisk utveckling. Någon mera 
betydande svensk forskning på 
de här områdena finns inte och 
har knappast funnits heller, vil
ket utgjort ett ofta ventilerat 
ämne. Vi hade goda möjligheter 
en gång både till att inleda 
forskning och att bygga upp en 
halvledarindustri . Så skedde 
inte, av olika skäl, och i dag och 
för överskådlig framtid måste 
alla tillämpningar realiseras 
med importerade varor och tek
nologi, med få undantag. 

Bättre sent än aldrig, då . STU 
kommer företrädesvis att för
dela anslagen till högskolorna 
och befintliga institutioner -
men man understryker starkt 
det önskvärda i att vederbö
rande söker samarbete med 
svensk tillverkande industri för 
forskningsprojekten . 

Marknad 
Metronome sålt 
till WEA Intern. 
RCA-Electra nästa? 
Efter långa förhandlingar be
kantgjordes i våras att Metru
nome Records hela rörelse i Sve
rige övertages av Warnersj 
WEA International, som samar
betat med Metronorne i över 20 
år på skivdistributionssidan. 

I nga förändringar i rörelsen 
har aviserats. Inspelningsstu
dion under Rune Perssons led
ning fortsätter som tidigare sitt 
självständiga arbete. Firma
namnet ändras till WEA-Met-

ronome. Sverige kvarstår 
ägarna - grundarna Anders 
Burman och Börje Ekberg som 
chefer. Ca 20 anställda finns i 
Metronome. Firman grundades 
1949 av fem personer och under 
många år var man specialiserad 
på jazz; en rad egna nu legenda
riska inspelningar gjordes. Un
der senare år har man gjort 10 
~gna album med rejäla storsäl
ja re som Magnus och Brasse, 
Ull Lindfors m fl och på 
GOC-distributionssidan har 
man toppsäljare i Manhattan 
Transfer, Eagles och Rod Ste
wart m fl . 

Med många fina USA-mär
ken som Savoy, Atlantic och 
Warners har Metronorne sam
arbetat under årtionden. Det är 
också med gamle Atlantic-basen 
Neshui Ertegun som köpet för
handlats fram - ingen av par
terna har dock velat avslöja 
överlåtelsesumman. 

WEA Intern har aldrig tidi
gare köpt någon av sina partner 
utomlands. Men enligt amerika
nerna är Metronornes stab Sve
riges mest erfarna branschfolk 
~'och vi kunde inte gärna starta 
ett eget bolag utan att ha dem 
med oss" . 
• Det kan tilläggas, att i USA 
väntas allmänt ett liknande drag 
av RCA i slutet av 1979: Kon
cernen vill gärna öppna eget i 
Sverige och väntas ta över 
Electra. Vice vd Arthur Marti
nez i RCA Records International 
har gjort ganska långtgående 
uttalanden i den vägen och be
kräft;tt att en uppgörelse i stil 
med WEA:s och Metronornes 
föresvävar honom. 

Gitarrelektronik-
serien fördröjd 

Serien om gitarrelektroniken 
måste göra ett uppehåll åtmins
tone i detta nummer, meddelar 
förf Bo Klasson, som fördjupat 
sig i diverse analyser och under
sökningar, vilkll-s resultat måste 
ligga klara innan han vill gå 
vidare. 

Likaså måste Portia Isaac
sons avdelning Personal Com
puting utgå i detta nummer 
p g a sjukdom. 
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Läst 
Lättläst nybörjarbok 
om privatdatorer 

PRIVATDATORN 
- din !Sen dator 

B G Wennersten 
SIJ..cIentIiIIe . 

Wennersten, B G: Privatdatorn -
din egen dator. Studentlittera tur , 
ISBN 91-44-14371 -0. Pris 58 kr . 

Hur blir man da ta-a ma tör ? 
Vad ka n ma n göra med en privat
dator ? Hur fungerar den ? Vad för 
da tor ska ll ma n skaffa? H ur är ett 
progra m uppbyggt? Vilket pro
gra mspråK skall jag sa tsa på? 

Frågorna besvaras i den här 
boken som vänder sig till rena 
noviser som vill ha en viss gruJ,ld 
fö r a tt snabbas t möjligt ge sig i 
kast med det pra ktiska ha ndha 
va ndet. Särskilt djupt i ä mnet 
trä nger inte förfa tta ren, men det 
är vä l heller inte meningen i denna 
orientera nde bok. Fra mstä ll
ningen ä r ledig och illustratio
nerna må nga. 

Boken ka n uta n tveka n rekom 
menderas till a ll a nykomlinga r i 
"priva tda tavä rlden ". Den ä r först 
i sitt slag på svenska språ ket. 

Genomarbetad lärobok 
om mikrodatorer 

GL 

Hemert, L H: 'Grundläggande 
mikrodatorteknik . Studentlitte
ra tur. ISBN 91-44-1 5161-6. Pri s 
116 kr . 

Det börj a r bli ga nska gott om 
svensksprå kig littera tur om mi k
rodatorer. Hä r har vi en bok som 

, i sin full stä ndighet och si n peda
gogiska fra mstä llning ligger i 
toppklass . I princip är det möjlig t 
a tt på egen ha nd läsa boken, men 
förf rekommendera r a tt ma n sjä lv 
a rbeta r med ett litet mikrodator
system för a tt lä ra sig göra pro
gram och lösa anpassningspro
blem mot omvä rlden . 

" Med mikrodatorn ha r gränsen 
mellan maskinva rukonstruktion 

och progra mvarukonstruktion 
suddats ut , . varfö r systemkon
struktion med mikroda torn som 
komponent kräver kunskap om 
bådadera ", hävda r förf som a nger 
a tt må lsä ttningen med boken är 
a tt just ge nödvändiga baskunska
per i mikrodatorteknik både vad 
gäller maskin- och progra mva ra . 

Bokens disposition innebär att 
fra mstä llningen börj ar med en 
historisk betra ktelse för a tt seda n 
gå in på modell en aven mikroda
tor, uppbyggnad av 8080, som har 
valts som genomgående exempel i 
boken, instruktioner och teknisk 
funktion . Hur ma n gör program 
visas ga nska ingående och över
sättare, hj älpprogram sa mt ut
vecklingshjä lpmedel gås igenom. 

Boken ayslutas med ett a ntal 
append ix dä r det första ha ndlar 
om olika ta lsystem. 

Som komplement till boken 
finn s en a rbetsbok med ett a nta l 
la borationer runt en I-kortdator. 

För den som i deta lj vill lä ra sig 
en mikrodators funktion från 
grunden är nog denna bok den 
mest lämpade på svenska språket, 
men vi vill i samma nha nget 
nämna en a nnan bra bok med 
sa mma inriktning, nämligen Mik
roda torn av S A Bergström, a n
mä ld i RT 1978 nr II . 

Den som i dag vill studera 
ämnet mikroda torer ha r det 
ga nska vä l förspä nt. Ma n är inte 
längre hä nvisad till engelsksprå
kig littera tur , uta n det finn s fak
tiskt tj änliga fra mstä llninga r på 
svenska numera. 

Fortsättning till 
"Mikrodatorn" 

GL 

HANDBOK 
FÖR 

MIKRODATORN 

Bergström L: Handbok fö r mik
rodatorn, Computer Press, ISBN 
91-970296-2-9. Pris 50 kr. 

Förfa tta ren ha r här gjort en 
fortsättning på sin bok Mikroda
torn som kom ut för ett å r seda n. 
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Boken består av tre delar : 
• Lösninga r till sa mtliga öv
ningsuppgi fter i Mikrodatorn . 
• Progra mmering i assembler av 
8080, 8085 och Z 80-system. 
• Beskrivninga r och listning av 
progra mmoduler, macros, gene
rellt a nvä ndba ra i sådana system. 

Ha ndboken innehåller alla 
hjä lpmedel som ka n behövas vid 
progra mmering av 8080/ 8085-sy
stem i assemblerspråk. Sa mtliga 
instruktioner genomgås mycket 
noggra nt med grundliga exempel 
till va rje. Dessutom finns här med 
10 nya instruktioner som ej tidi
ga re va rit officiell a. Känt är a tt så 
även är fa llet med 6800. Den 
experimentlystne kan naturligtvi s 
a nvä nda dessa instruktioner, men 
något skä l borde ju ha lvleda rfa
brikanterna ha a tt hemlighå lla 
dessa koder. Förmodligen kan det 
förekomma kretsa r i marknaden 
som inte klara r de "hemliga" ko
derna. Författa ren varnar också 
för detta. 

Den intressa ntaste delen av bo
ken få r a nses va ra den som ha nd
la r om programmoduler. Det rör 
sig om programstycken som man 
sjä lv ka n innefa tta i sina egna 
använda rprogra m. Dessa pro
gra mmoduler elle r s k macros a n
ropas då lämpligen som subruti 
ner. De aktuella progra mmodu
lerna avser kodomva ndling, a rit
metiska rutiner för de fy ra räkne
sätten , in / utrutin er och förflytt
ning av data. Progra mlistorna ä r 
skrivna i memosymboler och för
fa tta ren överlå ter till läsa ren att 
ha ndassemblera till objekt kod, 
vilket ger ett extra övningsmo
ment. 

Ha ndbok för mikrodatorer bör 
ge värdefull informa tion till dem 
som arbetar med 8080/8085 eller 
Z 80 på maskinsprå ks- elle r as
semblernivå. 

Kort orientering 
om mikrodatorn 

GL 

Håkansson B: Vitamin för indu
slrin - mikrodatorer. Meka n. 
IS BN 0 1-524-0453-6. Pris 27 kr. 

Dagens meka nister inom indu
strin har blivit tvungna a tt orien
te ra sig om mikrodatorn eftersom 
den i må nga fa ll förtjä nstfullt ka n 
ersä tta finm eka niska progra m
verk ' och ge ra tionella re tekniska 
lös ninga r. För dem som vill ha en 
fö rsta introduktion i ä mnet är den 
hä r skriften ä mnad. Sveriges me
ka nförbund ä r utgiva re och sa m
ma nstä llningen ha r gjorts av för
fa tta ren som ä r verksam vid Tek
n i kreportage. 

Skriften ä r elementä r och lä tt
läst och ger en kort överblick över 
vad som är möjligt i praktiken a tt 

ås tadkomma med mikrodatorer, 
en ytlig betra ktelse av hur mikro
datorsystem byggs, när man ska ll 
anvä nda mikrodatorer och nä r 
ma n inte bör göra detta, något om 
progra mmering på olika nivåer 
och hur ma n skall lägga upp si tt 
system . 

Framställningen har lä ttill 
gänglig "broschyrka ra ktär" och 
bör inte va ra avskräcka nde ens för 
dem som a ldrig kommit i konta kt 
med mikrodatorer eller har en 
skeptisk- inställning till ämnet. 

Hört 
Många nyheter på 
väg. Ojämn Mobile 
Fidelity Power-rock, 
Nashville 

GL 

Jag ser fram emot en stimule
rande skivsäsong: Den stora 
grammofonindustrin i USA lanse
rade i börj an på somma ren en rad 
intressanta produktioner, och 
ännu fl er ä r på väg. Ett pa r veckor 
i studiobra nschens världscen.trum 
Los Angeles nyligen gav överty
ga nde belägg för vilken entusias m 
en ung genera tion producenter 
och musiker driver på med och 
vilka mäktiga krav som hemma
publiken stä ller ifråga om kompe
tent teknik , god gravering och 
invadningsfri pressning i lä mpad 
vinyl. Det ha r uta n ringas te tvivel 
växt fra m en ny ma rknad vid 
sidan av den traditionell a , massin
riktade och produkternas kva litet 
noteras nogsamt av kännarna i 
alla läger. 

Det intressanta ä r fra mföra llt 
att det då inte a lls ha ndlar om 
några slags audiofilproduktioner 
- de a llra bästa jag hörde vid 
sidan av t ex de nya digita lski
vorna va r typi skt nog discoskivor' 
Under A ES-konventet och sena re 
på CES i Chicago spelades en rad 
nya såda na som fyller mycket 
höga krav. På A ES diskuterades 
lidelsefull t övera llt digita lljudets 
debut. 

Till öppningsdagen tillkä nna
gavs t ex a tt en såda n ka pacitet 
som Stevie Wonder köpt en hel 
digita lutrustad studio. Jag hade 
bl a lite sena re tillfä lle a tt få en 
orientering aven av dem som nu 
dagligen a nvä nder dessa leasade 
3M-maskiner , Allan McPerson 
på ga ml a Amigo Studios, nuva
rande Wa rners, i Hollywood. En 
ny epok förestår - men det verka r 
som om detta mer ä n något ann at 
stimulera r en rad producenter och 
tekniker till a tt lå ta den ga mla 
ana logtekniken med gängse mag-
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Bygg själv! 

Svensk kvalite. 

~Iektrisk 
båtmotor 
Ljudlösa turer med 
roddbåt, jolle, 
kanot, gummibåt. 
Elkostnad c:a 10 öre! 
drifttimme. 
Inga miljöföroreningar. 

Typ: 
50512V 
60612V 
72712&24V 

890:-
1.248:-
1.657:-

(Använd vanligt bil
batteri!) 

USA-t i Ilverkade. 

BEI:KmAn 
Beckman Innovation AB 
Telefon 08-44 00 50 Telex 10318 
Wollmar Yxkullsg. 15 A, Box 17116 
5-10462 Stockholm 17, SWEDEN 

Gitarrförstärkare, HiFi-anläggning, Diskotek, 
Sångförstärkare, PA-anläggning, Orgel, 
med färd iga hybridförstärkar.e. 
Teknik för Alla-byggda gitarrförstärkare (begär särtryck!) 

Radio & Television skrev: "Modulerna utgör sammanfatt
ningsvis ett intressant alternativ för den som behöver en 
förstärkare med mycket effekt och som dessutom är myc
ket tillförlitlig och svår att sätta ur funktion" 

Förförst. 
HY5 
lågbrustyp 
5 ingångar 
tonkontroller 
85 :-
Begär datablad 

Effektförstärkare 
HY50 HY120 
25W 60W 
±25V ±35V 
100:- 225:-

HY200 
100W 
±45V 
350 :-

HY400 
200W 
±45V 
450 :-

Nätaggregat 
NA122 NA201 
2x35V 2x45V 
160VA 160VA 
255:- 285 :-

NA202 
2x45V 
300VA 
340 :-

Bygg själv! Hobbylab15 
Likspänningsaggregat för hobbyfolk, 
serviceverkstäder, skolor & hemmet. 

Det perfekta aggregatet för privatradiosändare, elektronikexperiment, laddbara batterier, hobbyverk
staden och hemmet i största allmänhet. 
Använd bilens PR-radio och kassettbandspelare hemma. Hobbylab 15 håller inställd spänning kon
stant även vid stora variat ioner i strömförbrukningen. 
Ripple och brus är mycket låga. 
Den instäl lbara strömbegränsningen , med LED·ind ikering, övervakar att strömmen inte överstiger in
ställt värde (inte ens vid kortslutning). Två stycken Hobbylab 15 kan seriekopplas om hög spänning 
eller plus-minus matning önskas. Aggregaten kan också parallellkopplas om hög ström behövs. 
Vidare är svensktillverkade Hobbylab 15 helt temperatursäkrat. En speciell sladd med fyra olika bat
teriel iminatorkontakter medföljer. Med dem kan man ansluta de flesta räknedosor, TV-spel , kassettra· 
dio, leksaker och hobbyartik lar. 
Hobbylab 15 passar perfekt också till bilbanor, elektriska tåg, dockskåp - ja till och med bilbatteriet 
kan Du ladda. 

Robust hölje med aluminiumprofiler. Tål tuffa tag. 

Beställ Beckman Hobby/ab 15 direkt -det behövs. den saken ärk/ar! 

3-15 V, 2 A ... Komplett byggsats .. 395:-

GoBeach-combing! 
Metall- & mineraldetektorer 
från USA 

Utforska stranden , skogen , 
ruinen , vattnet , träd-
gården etc. Du kommer att bli 
förvånad över mängden av 
fynd . 

Coingetter TR2S 
Beacheomber 2 
Beacheomber 60 

(60 kan Skilja bort olika 
metaller - diskriminator). 

395:-
785:-

1.275:-

Mät digitalt med 
5inclair 

Universalinstrument DMM: 
PDM35 fickformat 395:-
DM2351A, 1000V 784:-
DM35020A,1200V 1.146:-
DM450 4 % siffror 1.495:-

Frekvensräknare, 8 siffror 
PFM 200 fickformat. 
20Hz-200MHz . 839:-

Begär färgbroschyr på 
intressantaste modellerna! 

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

... _ . . _ . . .... . ... . .... . ......... totalt kr . ...... porto tillkommer. I 

Jag har 14 dagars returrätt på oskadade varor samt 1 års garanti. : 

Namn . . . .... . . . .. . ........ . . . ...... _ ... . .. _ ....... . .. . . . ..... : 
RTS-:J9 Adress. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Postadress . .. . . __ ......... . 

----------------------------------------------------
Aterförsäljare: Sthlm: Deltron, Elek, Elproman, Inkox, Multikomponent, Telko & TV-rör. Gävle: Elektronikkomponenter. Växjö: Ellab. Linköping: 
Eltema, Rateiek. Sundsvall: Amitron. Malmö: Josty Kit, Telko. Skövde: Westeneo. Göteborg: Deltron, Telko. Jönköping: LSW. Västerås: Micro-Kit. 
Uppsala: Minic. Beställningar från Danmark, Norge & Finland: Minska priserna med 17 % (Svensk moms) och lägg till Skr 50:- för frakt & 
exp_ Betalning i förskott via Postgiro eller Bankcheck. Välkomna! 



Evenemang 
3D-gruppen pris-
tagare i Chicago 
3D-gruppen, Stockholm och Lö
vånger, uppmärksa mmades 
sta rkt på Consumer E1eetronies 
S how denna som mar i C hicago 
där m a n tilldelades CES-pri set 

Dr.Böhm 
TOPSOUNDDS 

Helt ny 

ORGELBVGGSATS 
i digital- och datorteknik. 

Lättbyggd för alla amatörer. 
Ny tongenerator 
Nyklangformning 
Ny phasing rotor 
Ny rythmapparat 
Ny pedalsustain 
Ny förstärkare 
Ny möbel (byggsats) 

Specialkatalog mot 10:- i sedel 

Mo.lmstens Musik 
Bo x 11040. 580 11 Linköping 

Tel. 013 · 153310 och 15 31 25 efter kl. lB 

för "mest innovativa produkt" 
resp bästa d esign . 

Dessa fö r e tt svenskt a udiofö
reta g lika glädjande som unika 
utmä rkel ser överlämna des till 
firmans USA-representa nt och 
gäller främ st den ava ncerade, 
mikroda torbaserade receivern 
TA 150 Audio Pro. men juryn 
sade sig vara i lika hög grad 
djupt imponerade av de n lilla 
"superbaslådan " A4-14, liksom 
av Aee-basmodu len B2- 50 man 
nu har betyd a nde framgång 
med på exportmarknaderna. 

- Vi är förstås oerhört glada 
och tillfreds med uppmärksam
heten , kommenterar vd Bengt 
Swärdström och konstruktören 
Kalle Ståh! för Pejling. 
3 D-gruppen hå ller f ö på a tt 
koncentrera rörelsen till Stock
holm, där ma n inom kort n yttar 
ti ll nya loka ler ute i T ä by sa m
tidigt som sty rka n utökas betyd
li gt genom nyanställningar. Bl a 
behövs en ny pl a tschef i Lö
vå nger. 

Pejling g ra tul era r! 

eDWEIIS. årets segrare 
i världsmästerskapet för elektronorglar i USA 
Orglar med elektro· 
nisk Leslie, st ri ng 
orchestra, elpiano 
och 64 fritt 
programmerbara 
kombinationer. 
Bassynthesizer, 
rytmaggregat med 
kompautomat, 
mixer, förstärkare, 
boxar - allt även 
som lätt byggda 
byggsatser som ger 
stor flexibilitet och 
låga priser. 

NYHET! 

8 olika orgelmodeller 
- frå n combo till konsert . 

eDWEIIS. orgel ab 

reflexhornbox 
med 120 W 
bashögtalare 
och 3 piezoelek· 
tri ska diskant· 
"superhorn" . 

Box 2003 . 141 02 Huddinge· Tel. 08/711 31 60 

Utdrag ur vlrt SPECIALERBJUDANDE 1971179. Nottoprl." I .von.u Iu. 
S,d.n 32 'r liVIrer vi beprOVad. kvalItetsrOr tHI olllgb.f. priser I 
S.parll IlIfpocud. I kartonger. M.d 6 minoder. garanII. 

DY 86 4:05 1 ECF 82 4:951 EF 85 5:70 I PCH 200 7:-' PCL 805 6:20 
DY 802 5:15 ECH 84 5:15 EF 184 4:05 PCL 82 4:55 PL 36 7:45 
EASC 80 4:35 ECL 82 4:35 EL 84 4:35 PCL 84 4:95 PL 500 9:30 
ECC 83 3:10 EF 40 11 :35 PCF 80 4:35 PCL 85 6:40 PL 504 9:30 
ECC85 4:35 EF80 3:70 PCF82 4:15 PCL86 5:35 PL508 11 :95 I 

PL 509 18:15 
PL 519 24:30 
PL 802 27:85 
PY 88 5:70 
PY SODA 10:-

RDr-Mlngdr.bl1t : fr .o.m. 50 It. Iv.n olOrttradl: 6%' 
C·MOS 4019 2:90 4033 6:20 1406 1:45 DUG Univers. Germ. Dioder 

DUS Univers. Kisel ·Dioder 

10.t. 100.t. 
-:85 7:65 

4000 1:05 4020 4:55 4031 5:15 1412 1:05 
4002 1:05 4021 4:15 4041 3:70 1420 - :85 
4006 5:15 4023 1:05 4042 3:70 1430 - :85 
4001 1:05 4025 1:05 4050 2:05 1442 2:50 
4010 2:05 4026 7:20 TTL 1413 1:35 
4012 1:05 4029 3:90 1402 - :75 1415 2:05 
4014 4:55 4030 2:50 1404 1:05 14118 3:30 
4018 4:55 4032 6:- 1405 - :95 14124 5:35 

TUN Univers. NPN·Germ. Trans. 
KI.II·lridg.·RlCtlfltrs 
B 40 C 3200/ 2200 
S 40 C 500013300 
B 80 C lSODl looo 
B 80 C 320012200 
S 80 C 5000/ 3300 

BYGGSATS 21 Splnnlnglomvlndllrll50 W m.d noggrannt koppllngllch.ml , komplett . .. ....... 134:-
DIto: Ingingllplnnlng 12V. Utgingllplnnlng : 220V - MIX. InginglllrDm: 15.SA 
Min: Ilngd: 200 mm. bredd: 115 mm hllid : 100 mm. 
BII1I1I broschyr om drt KOMPLmA SPECIALERBJUOANOE med ytterligare mycket 'Öldelak· 
tlQI komponenter. sortimentar m.m. 
FOrsandeisen skickas mot postfö(5kott från lager NUrnberg. Emballage och porto mot självkostnadspris till· 
kommer. MellanfOrsäljning fOrbehålles . 

O E&Jgen OJJeck Ing.nlour·8ore Import - Esport - TronoN 
Autlull.nl\T. 6. Tel . 46 35 13. 0·1500 Nornbotg/Vh11y.kland 
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- :95 8:05 
2:50 23:70 
1.t. 10 Il. 
3:85 34:20 
6:- 53:10 
3:70 33:40 
4:05 36:05 
6:40 57:50 

GyllingjSony gör 
unik demo-skiva 
Till i höst väntas en ny intressant 
demonstrations- och promoti on
skiva: Det är Stig Hagberg, Gyl
ling, marknadschef för Sonys 
ljudprogra m, som låti t gruppen 
Kornet spela in en 45-varvare i 
lp-format där ena sidan ä r direkt
graverad medan den a ndra inne
bär debut för pcm-teknik i det 
samma nha nget i vå rt land. 

Redan i vintras samlades pro
jektgruppen - Stig, producent, 
Bengt Olwig. teknisk leda re, An
ders Oredson. ljudtekniker, och 
Ulf B Strange, RT, för a tt inleda 
en omfattande mikrofonprovning. 
Pl a ts var då Polyvoxstudion i 
Stockholm, och till förfogande 
stod pcm-utrustning från Sony. 

Urvalet blev vägleda nde för den 
sena re första tagningen hos Met
ronome, där Rune Persson och 
ha ns meda rbetare stod för direkt
graveringen. Den sida n tog nästa n 
precis ett halvt dygn att göra; fem 
lack kom till, var av tre bedömdes 
som goda . Uppbådet mika r var 
aktningsvärt och tillika ett kräset 
selektera t sådant. Bara a tt få 
fram t ex det a bsolut bäs ta trum
ljudet tog timmar! 

Under juni månad upprepades 
sessionen och direktgraveringen 
förbättrades ytterliga re sa mtidigt 
som pcm-sida n fick sin slutgilti ga 
form . utrustningen var då U-ma
tic för bäs ta kva litet (= signa len 
behandlas a lltså som en kodad 
videosignal) utan drop outs, 
pcm-enheten 1600 frå n Son y och 
ett uppbåd digital kringelektro
nik, utlå nad från Danmarks radio 
med bl a specia lbyggda filter med 
optima l ka rakteri stik för styrning 
av signa len. 

Musikmateria let ä r kräva nde 
med bl a mycket intensiva och 
bra nta tra nsienter från en grupp 
rytm- och slagverkstrument. En 
genomgående hög dyna mik över 
ett brett frekvensområde är vidare 
ett kä nnetecken för den här pro
duktionen, som bjuder en om
sorgsfull mixning och som sagt en 
absolut optima l mikrofonverka n. 
Utöver en rad från va rje fa brikat 
utva lda mika r som t ex Sennheiser 
och Nakamichi jämte Neumann 
m n och kapsla r ha r också den 
unika brittiska s k sound field
mik rofonen frå n Calrec satts in . 

Pej ling kan hä r visa några foton 
från jobbet med Sony-skiva n, som 
ska ll sä ljas till ett preliminärt pris 
av 45 kr direkt av Gylling och 
firmans distriktsorga nisation . 

l . H ela pcm -inspelningsenheten tar 
inte större utrymme än så här. Märk 
pcm-förstärkaren 1600 underst med 
sin nivåindikator. 

2. U-matic-~'Pelaren och jiltersyste
met uppkopplat. J bakgrunden en 2-
kanalig S cully för en bandad paial
lelltagni ng. 

3. I kontrollrummet am'ändes utöver 
studions JBL också ett par Sony 
SS-B-högtalare för lyssningen. 

4. En koncentrerad Stig Hagberg hör 
på videotapen - ett irriterande/el var 
värmekänslighet som åstadkom utlös
ning aven säkring, så att pcm-mat
ningen och omvandlingen lade av. 
något som åtgärdades senare. 

5. Som alltid hade musikerna sina 
synpunkter på upptagningen och us 
här diskuterande med Anders Oredson 
om uppläggningen. 



Hört 
Forts från sid 22 
netband och mångkanalsmaskiner 
ge sitt yttersta! Hemkommen har 
jag kört igenom en rad av de prov 
jag skaffade och måste häpna över 
att alla led i upptagning, mixning 
och gravering stått rycken för 
graden av ambitionen i fråga om 
häftighet i soundet på många håll. 
Ta t ex den LP som Warners snart 
släpper med Earth , Wind and 
Fire; den unge demonproducenten 
George Massenburg har här 
vidgat gränserna för mediet ännu 
lite mera! Den pressning vi lär få 
är dock gjord i Holland och om 
den vågar jag inte hysa några som 
helst illusioner. Så har vi ett Liza 
Minnelli-album ... och så har vi 
den nya favoriten Ricke Lee Jones 
i en vokalskiva . . plus en rad 
andra från några av de 100 stu
dios som ligger i Hollywood eller 
spridda kring Los Angeles . 

På direktgraveringssidan kom
mer Century med flera nyheter, 
bl a Anita Kerr, discomusik m m: 
Glen Glancy hälsar också och 
säger lite uppgivet att den i RT 
6/7 anmälda Goodman-skivan 
nog skulle fått påtryckt att den 
måste spelas med volym på
drag . . . annars förfelas verkan , 
se. 

Ser vi på det senaste nyskapan
det, kommer en ny våg digitaltag
ningar från olika producenter men 
alla gjorda av Thomas Stockham: 
Här väntar oss t ex Diahann Car
roll med det gamla Ellingtonban
det, nu handlar det om en hyllning 
till bluessångerskan Ethel Wa
ters. Produktion Orinda Mera 
jazz: Mel Lewis hörs för Telarc, 
och går vi över till den folktoninf
luerade musiken rekommenderas 
gamla Kingston Trio, som nu 
tagits upp digitalt för Nautilus 
Records. 

Digitaltekniken används starkt 
till symfonisk musik nu: På gång 
är en entusiastiskt mottagen "Ma
cho Marches" med Cleveland
symfonikerna på Telarc, och 
samma märke har låtit Frederick 
Fennell spela in både Holst, Bach 
och Händel . 

En färgglödande sak är Stra
vinskijs Eldfågeln med Atlanta 
Symphony och Robert Shaw
kören, finns på Telarc/ Audio 
Technica. Nykomlingen Chalfont 
Records har tagit upp Morton 
Gould, och en alldeles utsökt sak 
som Stan Ricker på JVC Cutting 
Centre demonstrerade i prov är 
the New York Trumpet Ensemble 
för nya Delos Records; en-speciell 
upptagningsteknik på mikrofonsi
dan ger både rumslighet och hög-

trogen fidelitet. Bartoks Konsert 
för orkester har RCA låtit digital
inspela med Ormandy och Phila
delphiasYlTlfonikerna. Frågan är 
dock om inte rekordet erövrats av 
Telarcs DG-10040, som jag också 
hört på prov: Lorin Maazel med 
Clevelandarna och två nummer av 
Musorgskij: En natt på kala ber
get och Tavlor på en utställning. 
Just den senare hade jag en god 
minnesbild av efter den klangliga 
högtidsstunden i höstas med Fil
harmonikerna under Markevitch i 
Stockholm. Stockhams upptag
ning och Stan Rickerts gravering 
har dock avsatt något extra spek
takulärt på skiva .. . Håll utkik 
efter den! . 

Annars står engelsmännen för 
ett fint repertoartillskott i Deccas 
digitalinspelning av Wienarnas 
Nyårskonsert med Strauss och 
Boskowsky i år, ett 2-skivors al
bum av högsta klass - upptag
ningen är mycket bättre än BBC:s 
samtidigt sända fm-stereosänd
ning från samma plats, har bedö
mare sagt mig; radiosändningen 
var av gängse mångkanalstyp och 
lär ha saknat perspektiv helt och 
hållet. Decca är f ö på gång med 
flera digitalreleaser. 

Lockande utsikter alltså! 
Över till några requests from 

the readers, som Leif Anderssson 
skulle säga . Gäller dels en lite 
undanskymd skiva från 1978, dels 
Mobile Fidelity. 

Power Rock direct to disk. 
Direkt-to-disk Labs i Nashville, 
USA . DD 107 direktgraverad LP. 
Inspelad 1978 . Sv distribut. To
nola Grammofon AB, Göteborg. 

På nytt en "speciallimited edi
tion" - mitt ex har nr 0412 på 
sigillet över det ·originella , teck
nade omslaget, där artisten nog 
förletts av textförfattaren på map
pen . Som menar ungefär så här: 
Spänn fast bältet . .. släpp ner 
pick upen ... det gäller en hot 
combination med kreativa sounds 
för dig som gillar att värma stär
karna , blåsa säkringarna och 
smälta talspolarna! 

Sådana förhoppningar (?) in-

frias vä l knappast. Men onekligen 
har ma n under Mae Evans led
ning hos Sound Stage Studios i 
Nashville gjort en hel del i den 
vägen, i alla fall med Power. 
Skivan är högnivågraverad med 
branta transientförlopp till följd 
av c1ose-miking jämte punch i 
blåsarrangemangen, där risken 
alltid hotar att man blåser graver
dosan till följd aven förödande 
körare in från mixbordet liksom 
att en högnivåförlagd motfassig
nai uppträder samtidigt i både 
höger och vänster kanal. Då lyfter 
nålen och spåret blir så grunt att 
det inte går att spela . I några fall 
balanserar man nog här på den 
övre gränsen till inspelningsbar 
dynamik! 

Jag har själv inte kollat, men 
Nashvillefolket säger att deras 
spektrumanalys av signaiinnehål
let visar övertoner upp till 60 kHz 
här! Alla kan långt ifrån gå in i 
lacket, tur det; men en hel del av 
den bilden inverkar på avspel
ningen ändå . 

Precis som i det tidigare an
mälda Brubeck-albumet har vi 
här en påfallande ren, fyllig och 
opåverkad övre diskant; resultatet 
av ett minimum transientblocke
ring och bredbandig signaIbe
handling. Mixbordet är rensat 
från transformatorer och slöa op
ampar, lrans-ampsteg finns in till 
mikrofonerna och i övrigt har en 
rad studiospecialister som fIang
ers etc använts med omdöme för 
god verkan i ljudet, som fått gå 
fritt utan limitering i topparna . 
Energin är kanske inte den allra 
högsta man hört , men en liten 
varning för okontrollerat pådrag 
är kanske på sin plats; det kan 
uppstå skador! 

Själen i Power heter Don 
Tweedy, altsax , flöjt och Arp, och 
med sig har han inalles 15 perso
ner: Jag håller inte med om att 
Power står för "the ultimate in 
today's fusion rock / jazz" , som 
påstås . Men väl att Power med 
framgång försöker skapa ganska 
varierande klanger, "sonic big 
sounds". En solid rytmsektion 
hörs här omgiven av klaviaturer 
och gitarrer jämte fem blåsare och 
en vokal grupp, så resurserna 
finns . 

Förebilder sägs vara främst 
Blood, Sweat and Tears, Com
mondores och Boz - Scagges, och 
sämre kan man ju ha. 

Vad som inger förtroende ut
över den rena och goda ljudkvali
teten och dynamikens bredd är att 
gruppen faktiskt spelar underhål
lande: Något som håller på att bli 
en glömd konst' Låt gå för att en 
del extra punch och krydda lagts 
i framförandet. Men mest påfal-

la nde är nog med vilken omsorg 
musiken siktats: 

Power vårda r sig om en solid, 
verkligt fast botten. På den är 
sedan uppbyggd nya klangbottnar 
på respektive nivå, så att en jämn 
homogen struktur i musiken får 
verka. I mitten har vi saxarna, 
uppåt i registret hörs brasset som 
kan toppas aven t ex svirrande 
flöjtstämma och allra överst flyter 
de diffusa men med blåsarna fint 
samstämda vokalstämmorna som 
grädden på moset. En verknings
full detalj är bruket av piano i 
mixen . Det skapar en rätt originell 
klang i de tjocka sounden och 
brukas med viss finess . 

Klart, välavvägt, vidsträckt ljud 
med stundom häftiga basutbrott 
och rejäla konamplituder uppåt, 
t ex en fint fångad tenorstämma 
plus elinstrument och röster. Jag 
har spelat av det här med mycket 
öppna och diskantkapabla sidosy
stem och en 3D B2-50 Ace bas mo
dul i mitten . Då når man en undre 
oktav som a nnars går förlorad , 
och jag är nog inte ensam om att 
gilla resultatet. Det blir både en 
fysiskt kännbar basrespons och 
rika övre register att glädjas åt. 

Musiken har stora utsikter att 
slå an på en bred publik. Det 
handlar om 10 tämligen aktuella 
top hits, typ Hearless , Superstar, 
Feels so good och Sailing the 
Wind. Ett långt och intensivt 
nummer är TakibiT to The streeTS 
med ett lyckat vokalsound över 
den välarrangerade klangmattan . 

Direkt-Disk lägger alltså ännu 
en triumf till föregångarna, och 
sådant som hög presskvalitet, helt 
invändningsfri planhet och centre
ring i den här lyckade direkt
graveringen med så stor besätt
ning förtjänar högt beröm, det 
också. Bli inte irriterad på de 
(bland lite enerverande pauserna 
mellan numren - det är en omfat
tande teknisk och musikalisk ap
parat det gäller! Rutinen och dis
ciplinen är egentligen fantastiska 
då man betänker företagets kom
plikationsgrad. 

Speltider: A-sidan 17 m 43 s, 
B-sidan 13 m 57 s. 

Använd avspelningsutrustning: 
Se föregående nr av Pejling. Hög
talarna har företrädesvis varit Ya
maha 500 resp AR-12 med Ace
subwoofern mellan för- och slut
steg för återgivning rakt ned till 
20 Hz. Teknisk konsult har varit 
Bengt SwärdsTröm, 3D-gruppen. 

I fråga om USA-mä rket Mobile 
Fidelity har jag tidigare skrivit om 
bolagets affärsid€:: att från gram
mofonbolagen i övrigt köpa rätten 
till tidigare utgivna produktioner, 
få banden , göra ny mix och från 

Forts på sid 26 
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den nya nermixningen göra ma
triserna i Europa sa mt pressa i 
"high definition vinyl " och allt vad 
det heter; vad det ha ndla r om är 
"bara" en så ren massa som möj
ligt, vilket omges av stor mystik i 
dag! 

Mobile - utta l mobil - Fidelity 
har nu ett 20-tal titlar ute, och jag 
har fått en del frågor och önske
mål om ett omdöme. 

OK, precis alla har jag inte men 
ett lO-tal , och så mycket ska väl 
sägas, att långt ifrån a llt är av 
intresse i Mobilekatalogen. 

Det som i första ha nd rekom
menderas ä r en ha ndfull som bju
der både musikaliska och tekniska 
förtjänster. Alla ä r ha lvfa rtsgra
verade hos Stan Ricker hos JVC i 
L A och obestridligen tillkomna i 
a lla led med stor omsorg, där så 
olika saker som matriseri ngen och 
sist , men inte minst, förpack
ningen - an tistatiska innerpåsar 
- tillmäts lika stor betydelse för 
slutresultatet. Men beståndet ä r 
brokigt och urvalet gjort efter 
ski fta nde principer, skivorna är 
a lla dyra vilket inte är motiverat. 

Den mest kända torde va ra 
Warners 1975 gjorda Fleetwood 
Mac med bl a Blue letter och 
Crystal: här ä r de fem förstärkta 
med rytmgitarr i ett nummer. 
Sound City i L A gjorde tagningen 
en gå ng, ba kom mixen låg Sound 
Ci ty resp Kendun Recorders. 
Mycket litet ä r ä ndra t e ller korri
gerat. ( MFSL 1-012.) Tyvärr gry
nigt inbäddat ljud . 

Supertramp hör till favoriterna 
i många I~nder. I Mobile Fidelitys 
Original Masters Recording heter 
utgåva n MFSL-I-005 oeh det ä r 
inte förvå na nde Crime of the Cen
tury som valts. 

Eftersom jag ha r en av de 
ursprungliga USA-pressningarna, 
som RT också demonstrerade 
Ij udmässigt på ljudmässan 1978, 
ha r jag jämfört. Mobil e- utgåva n 
är knappast något avgöra nde 
framsteg där! 

De första skivorna , som heter 
Emotion, Cosmic Force och 
Stormy Weekend resp the Power 

a nd the Majes ty, där de tre första 
är gjorda av Mystic Moods Or
chestra, är enbart pröva nde, me
nar jag. Ovädersskivan är väl
känd, En "speaker blower" ka llas 
den : En upptagning av åsk- och 
oväder och diverse naturljud , 
Äsch . 

Den många med mig hå ller 
högst ä r abc-records 1975 släppta 
Touch och John Klemmer . Antag
ligen bästa , renaste och bredaste 
ljudet. Här medverkar en grupp 
med bl a Dave Grusin och tre 
slagverkare. John Klemmer blåser 
tenorsax och nöjt samt spela r ett 
elinstrument. Åtta långa nummer 
som prov på en fin produktion, 
MFSL-1006. 

Många gillar också Chain 
Reaction med Crusaders, 
MFSL-I-OIO, en mycket lyckad 
skiva som väl ä r värd en plats i 
sa mlingen . 

Tung, hårts lående musik av hög 
intensitet, en ganska kräva nde 
skiva a tt å terge snyggt. Om Mo
bile här lyckats bätt re ä n origina
let låter jag vara osagt, men man 
mä rker en lite a nnan syn på deta l
jerna i deras version, ljudet är 
något mera utmejslat mot origina
lets på Blue Thumb från a bc 1975. 
Vinylen li te bättre, spåren lite 
tysta re. 

Los Angeles-filharmonin under 
Mehta spel a r Svit ur Star Wars 
och C lose Encounter på M FSL 
1-008, som möj ligen är ett fram
steg mot originalutgåvan på Lon
don. Lite öppnare, klarare och 
mera " fön ster" i mot vissa stäm
grupper. Maffigt. 

I övrigt finns både Steely Dan 
och George Benson i ka ta logen, 
och just nu har Little Feat släppts 
i Sverige. Inom kort kommer en 
bra sa k, Emmylou Harris på 
MFSL 1-01 5, Quarter Moon in a 
ten cent town, och lite längre fram 
kommer även t ex Bonnie Raitt 
och A l Stewart, som redan f ö 
hörs på MFSL 1-009 och Year of 
the Cat, en ganska god produktion 
som från börja n förelåg på Ja
nus/ GRT. 

Alla de hä r " limited edit ion"
a lbumen som Mobile ger ut Ur 
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vä lgjorda med tanke på förutsätt 
ningarna, men lå ngtifrån a lla tyc
ker jag är värda å terutgivning. 
Iden är dock god och ha r reda n 
fångat grammofonbolagen, som 
numera börjat gå igenom sina 
ba nda rkiv och leta efter poten
tiella relanseringar att resta urera 
med moderna medel. Att tala om 
"super high fidelity" är dock för 
pretentiöst. Mobile Fidelity före
träds av Thore Wallenstrand, 
Stockholm. 

Aktuellt 

"Stereobibeln" 1980 
får bandmätningar 

US 

"Stereo Hi Fi-boken" utkommer 
för 1980 i å r omk ring I O septem
ber efter a tt a ll tseda n å rgå ng 
1968 ha byggt upp en tradition 
som varufaktabok och vägled ning 
fö r butikspersonal och köpare. 
Om den hä r volymen också utgör 
finalen på verksamheten är än nu 
en öppen fråga, men en hel del 
tyder på sa ken . 

Det är ingen hemlighet a tt 
många av leverantörerna a nser 
boken för dyr a tt producera och 
att man får allt besvä rliga re a tt få 
fram data till den. En a nna n 
faktor ä r att det finns önskemål 
om en a nna n typ av publika tion . 
Hi Fi-Institutet tillkom ursprung
ligen för a tt skapa enhetlighet och 
sanera en då något vildvuxen 
ma rknad . Dessa må l ä r nådda för 
Iiinge sedan. I nstitutet existerar 
också mest symboliskt i dag sedan 
det gått upp i levera ntörorga nisa
tionen. Mot a ntydd ba kgrund och 
det fa ktum att Ijudma teria lma rk
naden ä r nästa n mättad i vårt la nd 
och att säljkurva n peka t rä tt brant 
nedåt för branschen en lå ng tid 
skull e vi inte bli förvånade om 

bokproducenten, John Schröder 
Ebab Electronics, finner a ndra 
vägar i det kommande. John har 
visat intresse för mikrodator
mark naden, så inte orimligt tar 
ha n upp en likaså gammal tradi 
tion och gör en hemelektronikårs
bok mera än en a udioårsbok efter 
år 1980. 

Vi får väl se - och under tiden 
har vi a lltså en ny utgåva av hi 
fi-boken med i år ca I 300 produk
ter, ca 20 % mera ä n i -79 års 
upplaga . Nytt nu ä r t ex att över 
60 kassettband mätts av prov
ningsanstalten - gratulerar till att 
en gammal RT-specia litet manat 
till efterföljd! För de över 150 
däcken anges också inte bara läm
pade bandtyper uta n också vilka 
inställningar som bör krävas vid 
olika magnetbandstyper. Ba nd
data meddelas även grafiskt. 

På högtalarsidan redovisas i år 
inte ba ra Ijudtrycks- och distor
sionskurvor utan också karakte
ri stika, som visar högtalarimpe
da nsens amplitud och fasvinkel. 
Verkningsgraden är omräknad för 
a lla typer med utgå ngspunkt i 
uppmätt impedans. Detta ger 
kla rt mera rättvisa nde värden. En 
an nan nyhet ä r att högta larkäns
ligheten anges med uppgift om 
vilken ljudnivå högta la rna ger vid 
den påförda klämspä nningen I V 
signa l. 

Testdelen beha ndla r de nya 
mätmetoderna från åren liksom 
aktue lla sa ker, t ex sy ntesmotta
gare och digitalapparatur. 

Pej ling återkommer med recen
sion i va nlig ordning. 

Nya mättekniska 
skivor enligt DIN 
Sedan en tid finns inte längre 
distorsionsmätskiva n enligt DI N 
45542. I stä llet kommer inom 
kort en ersätta re, gjord enligt 
nyare graveringstek nik . Enl igt 
uppgift kommer den nya skiva n 
a tt ka llas Utgåva 1979 och få 
beteck ningen DIN 45 549. 

Andra nyheter från samma hå ll 
ä r att mätskivan som a nsl uter till 
DIN 45543 och med vi lken ma n 
mäter kanalöverhörning väntas 
bli indragen när som helst. Ersät
ta re blir en nygjord platta, ka llad 
"Freq uenzga ng- und iibersprech
Mess-schall platte DI N 45543". 
Som na mnet ger vid ha nden lä m
par sig den nya skivan inte ba ra 
för mätning av överhörnings
dämpning uta n också för fre
kvensgå ngsa na lys. 

Den hittillsvarande mätskiva n 
för detta ä nda må l enligt DI N 
45541 behålls dock i ma rknaden . 
tack vare B-sidans monograve
ring, som behövs i många sam
ma nha ng, enligt vad Pej ling erfa 
rit. 



Bygg en ljudskärm 
som hindrar de djupa 

tonernas självmord 

- Se där, en dramatisk rubrik från Populär Ra
dios augustinummer 1929! I ingressen till artikeln 
framhölls vidare: 
För en ringa kostnad kan Ni tillverka en ljudskärm 
till den elektrodynamiska högtalaren, vilken ga
ranterar en ljudreproduktion, som kommer bra nä
ra idealet. Med en smula händighet kan skärmen 
göras så smakfull, att den trots sin storlek inte 
skämmer rumsinteriören. 

~11!!!!!!!!!!lJ!!!!~~ ed de elektrody
~1 M I~ namiska högta-
~ I ~ lama har högta-
~\ ':; lartekniken kom-
~J _ _ ~ mit ett jättesteg 
:,:,iiiiiiiiinii:i'1I1r- närmare idealet, 

naturlrogen återgivning av ut
sändningarna. Bland annat be
ror detta goda resultat på att den 
spänningslöst upphängda konen 
i sådana högtalare är i stånd att 
röra sig åtskilliga millimeter ut
an något väsentligt mekaniskt 
motstånd . Den kan dänör med 
full volym återge de djupa toner , 
som i så hög grad bidraga till att 
ge musiken dess karaktär. För 
de djupa tonerna kräves nämli
gen på grund av örats mindre 
känslighet för dessa toner en 
mycket betydande energipres
tation av högtalaren och följakt
ligen stora svängningar av ko
nen. 

framsida till baksidan och tvärt
om. 

Idealet är att konen rör sig 
fram och tillbaka som en stäm
pel i en öppning i en oändligt 
stor skärm. Men i praktiken 
ställer det sig ju litet svårt att 
komma släpande med sådana 
jättehistorier i ett rum. 

N u har det emellertid visat 
sig, att en platta av omkring en 
kvadratmeters storlek i allmän
het är tillräckligt för att man 
skall kunna uppnå mycket god 
ljudreproduktion, om bara för
stärkaren orkar med de djupaste 
tonerna. 

En platta på en kvadratmeter 

är ju inte heller kanske så rolig 
och bekväm att ha i möblerade 
rum , men man kan tillåta sig en 
kompromiss genom att tillverka 
en inte särskilt djup låda med 
sneda si do ytor. En sådan skärm 
ser man på illustrationerna till 
denna artikel. Alla träplattorna 
äro av kryssfaner, 6-8 millime
ter tjockt , och man sätter ihop 
dem med skruvar och sex vin
kelformade träklossar av tre 
kvarts tums trä. Hålet i mitten 
av framplåten måste anpassas 
efter den högtalare som man har 
till disposition , liksom också 
höjden av den pall , på vilken 
den rätt tunga högtalaren skall 
placeras. Man bör inte låta 
högtalaren hänga i den ring, som 
spännes mot framplåten . 

Lådan måste vara öppen bak
till och får därför inte ställas 
kloss upp mot en vägg. Bäst 
placerar man den i ett hörn av 
rummet, i vilket fall sidostyc
kena inte bör komma väggarna 
närmare än 10-15 centimeter. 
Ställer man högtalaren parallellt 
med en vägg, måste avståndet 
från sidostyckenas ytterkant till 
väggen vara minst 25 cm. • 

Vid de djupa tonerna rör sig 
emellertid konen relativt lång
samt, d v s luften har god tid att 
komma från framsidan till bak
sidan av konen när denna rör sig 
framåt och från baksidan till 
framsidan , när konen svänger 
bakåt. Luften rör sig ju utom 
konens kant. Detta betyder så
lunda att impulserna från ko
nens fram- och baksida delvis 
upphäva varandra och resultatet 
blir, att man på något avstånd 
från konen nästan inte alls hör 
de djupa tonerna ens om man till 
och med kan se att konen rör sig 
flera millimeter. Botemedlet 
mot detta de djupa tonernas 
"självmord" är ljudskärmen, en 
med hål försedd platta av pas
sande storlek, vilken hindrar 
luftcirkulationen från konens 

1;.'" IQt~.!Jruli lIr t1,"1t lin/i"fJ hljglfl' UJ'.,di.rlifcH, Iff,:"-" "'k'/nln 
ucft ",,'fI h(,y!(lION'11 btl"fJH./e.,..,4. 

Trimmerkonden
satorer fllr profes
sionellt bruk 
•• Två nya tubulära trim
kondensatorer med PTFE 
dielectricum och silverpläte
rade mässingsrotor och stator, 
finns nu tillgängliga från Jack
sons Brothers. Båda har myc
ket låga förluster vid vhf och 
uhf och deras mångvarviga 
justeringsmöjligheter medgör 
mycket noggrann inställning, 
vilket enordras för elekronis
ka instrument och professio
nella kommunikationsutrust
ningar. 

Typ 430 har min. kapacitans 
under 2pF med ett kapacitans
sving på 30 pF och med en 
upplösning av 2 pF/varv. Li
nearitetsavvikelse < I %. 
Kondensatorn monteras hori
sontellt på kretskort. Diameter 
9.4 mm och max längd 39 mm. 

Den mindre V3-pin har en 
diameter på 6.35 mm och stör
sta höjd 32 mm och monteras 
vertikalt på kretskort. Min. 
kapacitans < 2 pF. Sving på 25 
pF och upplösning cirka I pF/ 
varv . 

Båda trimrama klarar stötar 
och vibration mycket bra och 
är temperaturstabila mellan 
-40°C - + 70°C. 

Svensk representant: Elfa Ra
dio & Television AB , Tel 08-
975996. 
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• Den nya generationen 
mottagare är här: Den 
mikrodators t yrda syntes
mottagaren. 
• I det här fallet rör det 
sig om en mottagare för 
komradiobanden 68-512 
MHz, där avlyssningen 
bestäms från ett tangent
bord. Man kan i en 
mottagare avlyssna allt 
från polisradio och taxi 
till mobiltelefontrafik. 

• Mottagaren kan med 
den inbyggda mikroda
torn programmeras för 
avsökning inom ett för
utbestämt frekvensområ
de eller från 16 förin
ställda kanaler. Inga 
extra kristaller behöver 
anskaffas. Syntesgenera
torn ger kristallstabilitet 
inom hela det program
merbara området, vilket 
omfattar 16000 mottag
ningsfre kve nser! 

•• Att lyssna på radio kan ta 
sig många uttryck. Vid sidan av 
vanlig rundradiolyssning är ju 
dx-hobbyn tämligen utbredd , 
och då i synnerhet kortvågsbe
vakning. Sedan ett årtionde till
baka finns det ytterligare en 
kategori av vikt: De som hänger 
sig åt att höra på polis, taxi , 
brandkår och annan radiokom
munikation , d v s på kommuni
kationsbanden över 30 MHz, 
där radiotrafiken sker över fm. 
Speciellt finns det intresse för 
avlyssning av polisradiotrafiken 
i bilinstallerade mottagare , ef
tersom den kan varsla om has
tighetskontroller, något som 
torde vara effektivare än vad 
radarvarnare är. 

I handeln har det en längre tid 
funnits mottagare för fm"trafi
ken på kommunikationsradio
bandet vhf. Det rör sig om kris
tallstyrda mottagare med av-

Mikrodalorstvnl 
Im-moDagare lör 
komradiobanden 
6&-512 MHz 
sökningsfunktion. Man kan na
turligtvis bara avsöka de fre
kvenser för vilka man har skaf
fat kristaller. N ya frekvenser 
innebär att man måste köpa nya 
kristaller, och en fullbestyckad 
mottagare blir totalt sett ganska 
dyrbar. En nackdel är dessutom 
att antalet kanaler är begränsat i 
mottagaren. 

Lösningen av problemet är att 
ersätta den kristallstyrda lokal
oscillatorn i mottagaren med en 
syntesgenerator. Hur en sådan 
fungerar har vi tidigare behand
lat i RT och även visat i form av 
byggbeskrivning för 2 m-ama
törband . Generellt sett ger den 
utsignaler med kri stallstabilitet 
över ett område som program
meras elektriskt. En fas låst 
slinga ser till att utfrekvensen är 
låst till en multipel av referens
frekvensen. Denna multipel 
åstadkoms i praktiken aven di
gital räknare, vars delningstal 
kan förprogrammeras . Refe
rensfrekvensen avgör så på vil
ket avstånd signalerna ligger 
från varandra, t ex i ett raster 
om 25 kHz. Eftersom räknar
kretsarna styrs av digitala sig
naler kan man med tillkopplad 
yttre logik få en mängd intres
santa funktioner. 

I Handie 0016 , som vi här 
skall granska, har man tagit ste
get full ut. I den låter men en 
mikroprocessor styra delnings
talet i syntetisatorn . I 16 min
neskretsar lagrar man delnings
taten för 16 olika frekvenser. De 
önskade frekvenserna pro
grammeras enkelt in från appa
ratens frontpanel. 

Alltäekande funktion: 
68-512 MHz komradio 

Täckningsområdet för Handic 
0016 är imponerande : 68-88 
MHz, 144-174 MHz och 430-
512 MHz. Det innebär att alla 
kommunikationsradiobanden , 
exklusive 40 MHz-bandet , täcks 
aven enda mottagare eller låt 
oss säga en enda apparat. Tittar 
vi in under skalet finner vi tre 
mottagaringångar för resp om
råden. Två antenner ansluts : En 
för vhf och en för uhf. Till appa
raten finns med två teleskopan
tenner. Bäst är naturligtvis att 
förse mottagaren med utomhus
antenner. 

Mottagaren 0016 kan alterna
tivt drivas från nätet eller från 
12 V likspänning i en bil eller 
båt. Ett litet 9 V -batteri håller 
kvar minnesinformationen så att 
de inprogrammerade frekven
serna inte faller bort då mat
ningsspänningen plötsligt bryts 
av någon anledning eller då ap
paraten slås ifrån. 

A vsökning i ett område 
eller på. 16 frekvenser 

Apparaten har två arbetsrno
der. Den ena innebär avsökning 
på 16 kanaler som förprogram
meras. Den andra metoden av
ser avsökning inom ett område 
där man specificerar lägsta och 
högsta frekvens. Man kan även 
söka över hela området genom 
att ange 68 MHz och 512 MHz 
som lägsta resp högsta frekvens. 
Totalt innebär det avsökning av 
16000 kanaler! Kanalavståndet 
är 5 kHz i de lägre frekvensom
rådena och på uhf-området är 
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Fig l . Frontpanelen på 0016 
skiljer sig i många avseenden 
från andra mottagares fram sidor. 
Till höger på bilden har vi tan
gentbordet, varifrån avsöknings
område eller fasta frekvenser 
programmeras. 16 fasta frekven
ser Iwn läggas in och indikeras av 
lysdiodrampen överst till vänster. 
Den aktuellil mottagningsfrekven
sen visas digitalt nederst i mitten. 

det 12,5 kHz. 
Om man försöker lagra en 

frekvens som inte stämmer med 
dessa steg, kommer närmaste 
lägre accepterade frekvens att 
laddas in . Om man t ex försöker 
lagra 161 ,910 2 MHz kommer 
161,910 O MHz att lagras i stäl
let. 

Sifferramp och tangentbord 
på apparatens frontpanel 

Digitalt visar sju siffror den 
aktuella frekvensen . Program
meringen sker från ett tangent
bord. Man kan välja snabb eller 
långsam stegning av kanalerna 
och en monitorknapp låser fre
kvensen, så att ingen stegning 
sker om signalen tillfålligt faller 
ifrån. Med en strömbrytare kan 
man välja fördröjd eller icke 
fördröjd aktion av framsteg
ningen på insignalen försvinner. 

De 16 förprogrammerade ka
nalerna kan kopplas i och ur så 
att man bara söker på de kanaler 
som för tillfållet är aktuella. De 
kan även stegas fram manuellt. 

Tre ingångssteg 
Dubbla kristallfilter 

Låt oss se på mottagarens 
uppbyggnad. De tre frekvens
områdena har var sitt ingångs
steg med hf-förstärkare och 
blandare. I vhf-ingångarna är hf
steget byggt som kaskodsteg 
med två bipolära transistorer. 
Respektive blandare är byggd 
med en mos-tetrod . För mottag
ning av det högsta frekvensom
rådet - uhf - är blandarsteget 
utfört som ett basjordat steg 
med bipolär transistor, och 
blandaren består aven enkel 
emitterjordad bipolär transistor. 
I ntressant att notera är, att alla 
tre ingångsdelarna är vari kap
avstämda. Således inga bred
bandavstämda steg. A vstäm
ningen förbättrar intermodula
tionsegenskaperna (genom att 
stegen arbetar med ett begränsat 
antal signalfrekvenser) och spe
gelselektiviteten. 

Mellanfrekvensdelen har i in
gången ett 10,7 MHz keramiskt 



Fig 2. Blockschemaför 0016jrån Handic. Till vänster ser vi de tre 
mottagaringångarna. Mottagaren är en dubbelsuper med mf 10,7 MHz 
och 455 kHz. Lägg märke till de omfattande kretsarna för brusspä"-

.funktionen (squelch) till höger, överst. Nederst i mitten ser vi mikro
processorn. Syntesgeneratorn utgörs av fasdetektorn, den programmer
bara räknaren nederst och referensoscillator (6,4 MHz) med delare 
samt oscillatorerna i varje mottagaringång. 

filter följt aven blandare som tar 
ner frekvensen till 455 kHz, där 
ytterligare ett keramiskt filter 
finns. Att mottagaren är en dub
belsuper är ett måste med tanke 
på den höga arbetsfrekvensen . 
Att blanda till 455 kHz direkt 
hade givit synnerligen dålig eller 
obefintlig dämpning av spegel
frekvenserna , medan enbart 
10,7 MHz hade inneburit dålig 
närselektivitet, om inte ett 
mycket påkostat kristallfilter 
hade använts . 

Brusspärren har en påkostad 
uppbyggnad med fem transisto
rer och två integrerade kretsar. I 
praktiken fungerar den mycket 
bra med distinkt omslagspunkt 
utan generering av If-knäppar. 
På ett stort kort är mottagarde
len uppbyggd. Detaljerna i uhf
delen är fixerade med kisel
gummi för att förhindra inver
kan av skakningar. 

Digitalkretsarna 
på ett kort 

Digitalkretsarna för syntes
generator och mikrodator är 
samlade på ett annat kort. 
Oscillatorerna för de tre områ
dena är sammanbyggda med in
gångarna för kortast möjliga 
ledningar för de högfrekventa 
signalerna till blandarna. Oscil
latorfrekvensen för uhf 3-faldi
gas . Frekvenserna från de tre 

oscillatorerna går över var sitt 
buffertsteg till en programmer
bar räknare. - Se blockschema i 
fig 2! Här delas frekvensen ned, 
och om slingan är faslåst skall 
frekvens och fas vara låsta mot 
referensfrekvensen, som är 5 
eller 12,5 kHz. 

Mikrodatorn arbetar med 4 
bits ordlängd. Mikroproces
sorns beteckning SMP 7609A 
står för en speciaIutvecklad typ 
framtagen av Texas Instruments. 
Den har ett inbyggt rom med 
16384 bits och ett ram med 512 
bits. De programmerbara räk 
narna är av typen MC 4016 och 
fasdetektom av typ MC 4044 . 
båda tillverkade av Motorola. 
Minneskretsarna MM 74C200 
från National Semiconductor 
håller kvar informationen även 
då apparaten är frånslagen. Ett 
batteri försörjer då de ström
snåla cmos-kretsarna. 

Fascinera~de lyssning 
- Väckte sensation 

När vi provade vår apparat 
fann vi plötsligt en mindre folk
samling runt den . De snabba 
hoppen mellan polis-, taxi- och 
mobiltelefonmeddelanden bjöd 
på roande underhållning och 
församlingen skingrades inte 
förrän vi stängde av mottagaren. 
Särskild muntration väckte de 
privata mobiltelefonsamtalen 

Fig 3. Moltagardelem schema. 
lfr med blockschemat! 

där mat och damer tycktes vara 
det stora samtalsämnet. 

Mottagaren tycktes fungera 
väl praktiskt sett, och våra 
känslighetsmätningar gav ac
ceptabla resultat med 0,5 /LV 
kläm spänning på vhf och I /LV 
på uhf. För att verkligen komma 
till sin rätt bör den kompletteras 
med en utomhusantenn av 
lämpligt utförande (bredban
dig!). 

Fig.J. Lyjier vi pa apparat/adans 
övre plåtsvep ser vi två stora 
kretskort: Nederst mottagardelen 
och överst mikrodatordelen. Det 
mindre kortet överst i bilden bär 
upp kretsarna för kanalindikato
rerna. 

Mottagaren 0016 från Handic 
är ett gott exempel på hur man 
kan kombinera mottagar- och 
mikrodatorteknik i en produkt 
för konsumenter. Prisnivån 
3 000 kr får anses som rimlig. 
Formen är tilltalande och hand
havandet enkelt och redigt till 
följd av god disposition av pa
nelen. • 

GL 

Fig 5. För alt inte uhf-ingånge.n 
skall påverkas av skakningar vid 
t ex mobil drift har dess kretsar 
gjutits in i kiselgummi. Behöver 
man byta komponenter här är 
detta dock enkelt. Kiselgummit 
kan lätt skäras med kniv. När 
komponentbytet är utfört, lägger 
man på ny massa. 
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UPPTÄCK UUDETS 
PION "MA 

Berg, liksom ljud, existerar uppritade pil ett " fl"," ' Y ........ 

enbart i tull dimensioner. 

Tänk dig en 
Dess längd och 
ljudets tonläge och varaktig
het. Bergssidan, från de 
djupaste dalarna till de 
högsta topparna, är ljudets 
dynamik. Ljudets st yrke
skillnader. Intensitetsskillna
der . En sådan tredimensio
nell modell- tonläge, inten
sitet, varaktighet - ger en 
mycket riktigare bild av 
ljudets tre dimensioner 
än de vanliga tvådimen
sionella kurvor· som 
brukar användas för 
att beskriva en hifi
anläggning. Varför? 
Jo, för att vi i vår mo-
dell också beskriver hur 
ljudets dynamiska karaktär 
varierarmed tiden. 

SA-
I struerade av mu-

sikens samtliga krav. Vi kan 
beskriva dem med hjälp av . 
en kub med tre sidor. En re
presenterar intensiteten, en 
tonhöjden och en den tids
mässiga varaktigheten i lju
det. I tekniska termer mot-

TONHÖJD 

svaras intensiteten av 
amplitud som i sig inne
håller effekt och effekt-

bandbredd. I den 
ständigt varierande 

( ) ~ .. , Hz ()tStä 
A~t~ 

intensiteten ryms 
också det 
viktiga sig
nalbrusför-

hållande t. 



DIMENSIONER MED 
IWIDE" . FÖUTARKARE 

Tonhöjden motsvaras av frek
vensomfånget och varaktigheten 
har sina tekniska motsvarigheter i 
stigtid, sie w-rate och transient
återgivning. Vår hörsel är mycket 
känslig för dynamiska variationer i 
ett ljud. En bra förstärkare måste 
därför klara av musikens dynamis

!lPP!.: Overtoner ovanför den övre hörgränsen får inte 

utan förvrängning, för att det 
hörbara ljudet ska bli helt per
fekt. Krav sotn tidigare alltför 
sällan beaktats. 

Pioneer har konstruerat lik
strömsförstärkare som tillsam
mans med RET - Ring-Emitter
Transistorer - och automa
tiska NONSWITCHING-kret
sar ger både det stora frek
vensomfångi MAGNIWIDE 

ka krav. Pioneers 
MAGNIWIDE
förstärkare är 
konstruerade för 
att 'perfekt kun
na ta hand om 
ljudets alla tre di
menSIOner sam

orsaka distorsions-produkter som återverkar ned i det hörbara området. 

och den utomordentligt låga 
distorsion som krävs av musi
ken. MAGNIWIDE NON
SWITCHING-förstärkarna ger 

Hittills har det 
varit att man fram-

enbart två statiska di
när en förstärkare 

redovisas. Detta ger en skev bild 
verkligheten. Det döljer ofullkom

ligheter i ljudåtergivningen. 
Resultatet kan lätt bli det som vi

sas i de tre förstärkarna A, B och C. 
Enstaka goda prestanda överväger, 
men ingen ger den rätta ljudåtergiv
mngen. 

Nere: E n fdrstärkare får inte ha övergångs-distorsion som t. v. I 
Pioneers nya nonswitching-förstärkare finns ingen distorsion t. h. 

MA GNI WIDE 
och NONSWITCHING 

En riktigt konstruerad förstärkare 
för ljudets alla tre dimensioner måste 
vara mycket snabb. Den ska klara 

helt enkelt klass A-förstärka
rens ljudkvalitet med klass B

förstärkarens låga värmeutveckling. 

av både mycket höga frekvenser 
ovanför det hörbara området och 
samtidigt mycket låga frekvenser 
nedanför hörselns gräns. Detta ~PIONEER' 

Garanterat proffsigt ljud 



1~lm rrm ~\ ~QUJJ~III~ Robert Angus: USA-rapport 

Binerl krig om speltider 
på USA-marknaden i höst: 

6-limmars video, 2" på cc! 

•• Redan förra månaden in
nan det vi här kallar Summer 
Consumer Electronics Show 
eller SCES öppnades ("Chica
gomässan" är Europabenäm
ningen) prakti skt taget klättrade 
de olika tillverkarna på varandra 
för att få komma till tals i fack
pressen med sina nyheter. Vissa 
redaktörer lär inte ha sett sina 
redaktioner under perioden ap
ril-maj för att de hade ambitio
nen att besöka alla de tusen 
presskonferenser och produkt
visningar som ägde rum över 
hela USA-kontinenten . . . 

Bland de intressantare nyhe
terna som visades på SCES kan 
nämnas de här: 
• Kassettmaskinen från Nor
wood Industries som firman på
står kan registrera upp till 24 
timmars signal på en C I80-kas
sett. 
• Över 100 nya däck finns nu 
med korrektion för metallband . 
Priserna här varierar från 189 till 
2000 dollars. 
• James B. Lansings första 
bilstereohögtalare. 
• PLus-serien från Sanyo i Ja
pan, en ny apparatserie . 
• Ett stort antal nya skivspela
re med kvartsstyrda motorer. 
Också här börjar priserna på 189 
dollars . 
• N ya hög[alarelement ss t ex 
bandelementdiskanter från JVC 
(flera tillverkare har upptäckt 
den gamla bandmembranprinci
pen nu). Hitachi har fortsatt sat
sa på metall element. 
• Nya mikro-apparater från 
Sony, JVC mfl. 
• Inte mindre än fyra för USA 
nya magnetbandfabrikat debu-

Vi kommer att få höra mera om sommarens 
stora hemelektronikmässa i Chicago, men re
dan Robert Angus första rapport här visar lite 
på frontställningarna: 
Kompaktkassettekniken vrängs ut och in för 
att ge nya argument - vad sägs om 24 tim
mars speltid och ett nytt super-hölje av metall 
för banden? 
På videofronten hårdnar kriget och detta med 
speltider blir främsta vapnet: "Alla" har nu 
skaffat möjlighet till 5 timmars bandning . .. 
V!lS-lägret leder i säljande men Beta-intres
sena är fast beslutna slå tillbaka. Sex timmar 
hägrar! 
Och J B Lansing har börjat göra bilhögta
lare ... 
Plus ett hem-discosystem! 

terade: EMItape, Philips , Agfa 
och RKO. 
• En elektronisk under-bas (= 
subwoofer) från Allison 
Acoustics . 
• Ett intressant nytt kassett
hölje från TDK, gjort för att pas
sa firmans nya metallpartikel
tape. 

N ästan lika mycket av intres
se är kanske vad som inte visa
des på mässan: Där lyste t ex 
med sin frånvaro BASF:s LVR 
videosystem - d v s Toshiba 
kunde för utvalda visa en 500 
dollars prototyp till en L VR
spelare plus prov på BASF: s 
metallband . Den tyska koncer
nen föredrog att diskret hålla sig 
i bakgrunden och avvakta Funk
aussteLLung i Berlin denna må
nad. LV R-linjen skall s as av
täckas på hemmaplan . 

Någon metalltape syntes hel
ler inte från MaxelI , mot oddsen. 
På den sektorn fick 3M, TDK , 
och Fuji hållas ensamma i Chi
cago. 
~ Innan vi går in på metall
bandläget just nu några ord om 
den ovan nämnda Norwood: 
Firman är knappt halvåret 
gammal, ligger i Salt Lake City , 
Utah, och har alltså kommit upp 
med en supersakta gående kas
settmaskin. Hastigheten hos ta
pen är blott 1/4 av den gängse, 
1,2 cm/s eller 0,46875 tum/s. 
Förmagnetiseringsläge och fre
kvenskorrektion är avpassade 
till detta . Norwoods knep är att 
dela kassettbandets stereospår 
till ytterligare två monokanaler 
och på så vis uppnå en med 800 
procent ökad inspelningstid . 
Däcket kostar 140 dollars . Man 
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får hålla i minnet att det inte är 
tänkt för musikåtergivning utan 
som en talapparat för konfe
rensbruk, diktamen etc. Men 
Norwood planerar göra en 2-
fartskassettspelare med kapa
citet att spela antingen hi fl ste
reoljud eller dessa långspelande , 
mångkanaliga kassettband un
der 1980, och den skull e då 
kosta ca 500 dollars. Också på 
gång är en bilkassettspelare och 
en am/fm-mottagare med också 
kortvågsband plus en bärbar 
kassettspelare . Dessa väntas till 
hösten i år. 
~ Åter till metallbanden : I Chi
cago var det tunnsått med dem . 
Läget i USA är det att bara 3M 
och TOK har något att sälja till 
handlarna men mycket är det 
inte. Fuji har enbart prov på 
produktionen att visa. Ändå har 
vi nu över 100 nya däck ute med 
metallbandmöjligheter. Som 
känt har det funnits sådana nya 
däck ända sedan i vintras 
(WCES i Las Vegas) , men också 
de modellerna är okända för 
fl ertalet handlare och allmän
heten , eftersom t ex Teac, Sa
nyo , JVC och Tandberg, att 
nämna de fyra första som an
nonserade ut nya apparater, 
först i början av ,maj månad 
kunde inleda leveranserna. 
Samtidigt eller lite senare kom 
några prov ut från Luxman och 
Aiwa. 

Bristvara eller inte , nog 
kommer metall tapen att bli årets 
mest omtalade vara. Men det 
utesluter inte att ett par andra 
kassettnyheter förtj änar näm
nas. Det handlar om LED-be
styckade toppvoltmetrar och 
automatisk bias-justering. Med 
de här metrarna förstås då de 
nya, tora och högupplösande 
"skalorna" av bar-graph-typ 
(som heller inte alltid är LED
bestyckade): Noggrannheten 
står och faller ju med hur många 
segment som täcks in och bättre 
ändå är de nya gasplasmarören 
som används i proffsmixerbord 
etc. I USA kom Hitachi först 
förra året med en 3-tonhuvud
maskin för I 500 dollars och se
dan har JVC haft dessa metrar 
(LED-) i sin KD-A8 med två hu
vuden och metalläge , jämte en 
mångfald av olika däck från So-



ny, Teac, Marantz m fl. Den här 
snabbintegrerade "grafen" an
ses vida noggrannare än de äldre 
vu-instrumenten och utom att 
notera toppspänningar kan 
tlertalet också fås att förmedla 
vu-värden genom ett omkopp
lingsnät. Vissa dyrare modeller 
ger även låget "peak hold" , d v s 
"fryser" högsta värden medan 
lägre nivåer fortsätter att regi
streras. Dock är inte alla tillver
kare så förtjusta i nyheten - vi 
vet att t ex Hitachi m tl japanska 
tillverkare anser att en del kun
der blir nervösa på de här färg
granna, snabbtlimrande Ijus
strecken och att en stor mängd 
användare inte kan tillgodogöra 
sig instrumentutslagen. Därför 
ville de egentligen ha kvar vu
typen , som många kan "läsa" 
bättre. En del folk är heller inte 
förtjusta i de ibland alltför på
trängande lysande indikatorerna 
i annars diskret färgsatta rum; 
intrycket kan bli lite för jule
grant. 
~ Höljet som TOK avser an
vända till firmans nya metall
band kan sägas vara nästan så 
omvälvande som tapen i sig. I 
stället för den välkända rek
tangulära biten styrenplast som 
hyser bandet och har gjort så 
sedan 1963 har TOK kreerat nå
got alldeles nytt i form av ett 
gjutet aluminiumskal som håller 
två blad av akrylplast. Innanför 
ligger genomskinliga friktions
element plus bandkakan. Efter
som konstruktionen hålls sam
man av sex skruvar kan man ta 
isär montaget för att utföra re
parationer då så är nödvändigt. 
Enheten håller en helt ny meka-

Fig 2. Dual har alltid varit ett stort 
märke i USA. Här är St. Georgen
firmans senaste, modell 731 Q 
som är en automatikspelare med 
kvartsstyrd faslåsning för direkt
drivningen på motorkretsarna 
plus ett avstämbart anti-resonans
filter. ULM-tonarmen plus den 
speciellt gjorda Ortofon-pick upen 
ULM 60 E - en "Concorde" av 
den nya direktfattade typen - upp
går bara tillS g. Det går bra också 
med standardstora pick uper. 
Kvartsoscillotorstyrningen medger 
upp till 11 % tonhöjds kontroll. 
Belyst stroboskop ingår. Man
överpanelen delvis framtill. l öv
rigt de välkända Dual-dragen med 
inställbar repetition, automatstart 
och -stopp e t c. 

nism för tryckdynan. Slutligen 
är kassetten inte försedd med 
slitsar för inIavspelningskod
ning utan TOK har ersatt dem 
med pluggar, vilka är utbytbara. 
TOK säger att proven visar att 
den nya kassetten minskar den 
inre friktionen hos tapen dras
tiskt, praktiskt taget eliminerar 
alla strukturpåkänningar i mate
rialet som kan leda till skevhet 
hos kassetten och därmed de 
skillnader i programkvalitet som 
kan hänföras till symmetri pro
blem i höljet. 

Fig 1. Bokstavligen en metallkas
sett - här är TDK:s nya lättmetall
hölje för kompaktkassettband. 
Kallas Reference Standard, något 
högtidligt, men skall också funge
ra vida bättre än de hittillsvarande 
gjutna plastaskarna. Se text. 

~ Bidraget från tyska Dual .på 
området metalltapespelning är 
det tvåmotoriga, dubbeldrivna 
däcket 839 RC som företer fi
nessen med en valbar fjärrkon
troll som arbetar trådlöst. Ännu 
bättre är att den också fungerar 
ihop med firmans nya skivspela
re 650 RC. Mediet är infraröd
avkänning och sändaren har 10 
funktioner som kan användas 
upp till ca 13 m från mottaga r
delen, som förbindes med spela
ren eller verket. Man kan tråd
löst välja start, stopp och sök
ning på det senare samt spela, 
stanna, göra paus och snabb
spola på kassettdäcket. 
~ På tal om band . Vi nämnde 
de för USA-publiken nya 
bandfabrikaten. Medan de tre 
förstnämnda är kända i Europa 
sedan många år kan några ord 
om RKO kanske vara befogade: 
Om någon får i tankarna det 
gamla Hollywoodfilmbolaget 
RKO Radio Pietures är det inte 
så långt från målet - banden 
görs av RKO National Tape 
Company , en del av det s k kon
glomerat som det gamla, av 
Howard Hughes en gång kon
trollerade filmbolaget för länge 
sedan gick upp i. RKO-konsor
tiet äger och driver radio- och 
tv-stationer runt om i USA och 
sysslar också med att kopiera 
kassetter industriellt. RKO-ta
Den kommer från bolagets egen 
stora anläggning i West Cald
weil, New Jersey (25000 fot 2) . 

-EMI från England fanns tidiga
re en kort tid i början av 1960-
talet men försvann. På den tiden 
såldes enbart bandspelartape. 
EMI äger ju Capital Records i 
USA och det bolaget köpte upp 
Audio Devices kort efteråt. AD 
var en av de första magnet
bandtillverkarna i USA . CapitoI 
koncentrerade därefter sina be
mödanden på tape som gjordes i 
firmans fabrik i Glenbrook, 
Connecticut. För inte länge se-

dan upphörde Capitoi med att 
sälja tape under sitt eget namn . 
Däremot fortsätter man med att 
göra band på beställning som le
gotillverkare åt andra firmor och 
för kopieringsindustrin. EMI
tape distribueras inte heller av 
Capitoi utan av Empire Scienti
tic Co. Den firman är ju sedan 
gammalt känd för sina pick uper 
- men nu . är man ganska raskt i 
färd med att omvandlas från till
verkare av de välkända skiv
spelarna, pick uperna och hög
talarna till ett importföretag som 
sysslar med tillbehör för skiv
spelning och bandning. Nu är det 
alltså blanktape som är aktuell. 
Vd Ken Busch hävdar att någon 
lågpriskonkurrens ämnar man 
inte bjuda - EMltapen tävlar 
med de bättre märkena på sam
ma prisbasis . 

Från starten 1963-64 mark
nadsförde Philips i U SA mag
netband för kassetter i U SA 
fram till början av 1970-talet, då 
holländarna hoppade av. Det 
hette då att det inte gick att få 
lönsamhet i konkurrensen med 
de andra, läs japanska, tillver
karna. Men Philips kom igen i 
det att man lite senare köpte 
Magnavox, en stor inhemsk till
verkare av bandspelare, tv
mottagare och stereoapparatur , 
och med rörelsen dess erkänt · 
effektiva säljorganisation. Alltså 
har Philips goda utsikter till 
framgång då man nu vill försöka 
igen. CES nyligen var introduk
tionen. Det nya metallpartikel
bandet Philips har fått fram 
kommer till hösten i USA . I öv
rigt har man startat med hela det 
nyare sortimentet lågbrus
oxider , ferrokrom och kromdi
oxidprodukter . 

Västtyska (och belgiska) Agfa 
har funnits av och till i USA i 
begränsade mängder under 70-
talet. U nder senare år har Agfa
agenturen helt koncentrerat sig 
på tape till kopieringsindustrin. 
Nu ger man sig dock in i kon
kurrensen på konsumentmark
naden och reklambudgeten lär 
vara ansenlig. Säljas skall låg
brusferroformeln, Super Ferro 
Dynamic och Ca ra t (=ferro
kromtape) . Icke ett ord om nå
got metallband dock. 

forts på sid 34 
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~ Britterna framträder numera 
på internationella mässor som 
medlemmar av Federation of 
British Audio. På CES fanns 22 
tillverkare under detta baner. 

En del var ju känt redan tidi
gare men intressant ändå för den 
stora publiken. Bland nyheterna 
märktes JR 150, en cylinder
formad högtalare, Cambria In
ternationals program för skiv
och kassettförvaring etc, Am
strads Executive-högtalare 250 , 
350 och 450, Tangent Acoustics 
golvhögtalare, nya skivspelare 
med remdrift jämte förstärkeri, 
Kurt Muellers serie högtalar
element jämte Fidelity Faste
nings FF3, en justerbar liten 
högtalarvagn eller vagga gjord i 
gjuten aluminium med länkrullar 
och antivibrationselement i hör
nen. 

Från Sugden visades en ny 
skivspelare med halvautomatik. 
Lecson MPA l är en 50 W mos
fet-bestyckad förstärkare som 
lagts i ett cylindriskt, svartlac
kat hölje med tillhörande kyl
delar för att matcha firmans öv
riga produkter. Dess LB 2 hög
talare är ett 3-vägssystem som 
följer på befintliga LB l. Lecson 
visade också en ny stereotuner 
med digitalindikering och kris
tall st yrda kretsar av lsi-typ. 

Graybern Audio ställde ut 
SMC , som är ett högtalarpro
gram. I det finns Super Saturn 
med två element och Super No
va, som också är 2-vägs och an
vänder koner av Bextrene. 
Goldring ger sig in i pick up
konkurrensen med nya 900-se
riens magnetodynamiska av
kännare jämte en s k professio
nell nyhet, en pick up man säger 
sig ha framställt i samråd med 
BBC. Keith Monks skall börja 
sälja en ny 695 dollars halv
proffsig skivrengöringsmaskin -
firman framträdde fö på AES i 
Los Angeles med den. Lite billi
gare ställer sig Leda, Audio 
Microns försök i genren: En fi
berenhet med åtta smala kon
duktiva fibertrådar med vilka 
man urladdar dammpartiklar 
från skivspårets botten. 

På iillbehörssidan uppmärk
sammades t ex MetroSound, 
som sedan gammalt samarbetar 
med schweizisk/tyska Thorens. 

Här visades MetroCare/Tho
rens M JO Q-Up tonarmslyft och 
ett påbyggbart skivfacksystem. 
Strathclude Transcription De
velopments debuterade i U SA 
med grammofon verket STD 305 
M som har en sockel som for
mats för att minska återkopp
lingsrisken. En annan förstling 
var Videotone, som ställde ut ett 
monitorhögtalarprogram, 2-
vägs, jämte en fonoenhet som 
ansluts pick uper av typ rörlig 
spole, s k head amp. 
~ JBL har alltså dykt ner i 
bilstereoskiktet och har där säll
skap med en rad andra audio
firmor. Northridgefirmans 
första produkt är en oval högta
lare om 152x 229 mm för monta
ge under bakrutan i bilen plus en 
133 mm rund enhet för valfri 
placering. Övriga högtalartill
verkare som redan är i den s k 
component speaker business är 
Jensen, Infinit Y , KLH, Advent, 
EPI, Marantz, Ultralinear och 
så förstås Pioneer. Nytt från 
JBL är annars ett hemmusik
program som icke utges för nå
got slags hi fi utan är ett renodlat 
discosystem - disco är en jätte
rörelse i USA med ett flöde av 
grammofonprodukter som aldrig 
förr. Det skär igenom alla ål
derskategorier och på tv-kana
lerna kan man få se·instruktion i 
olika slags discodanser, böcker 
ges ut om discodans och 
modeindustrin går för hysteriskt 
fullvarv i discons tecken. JBL:s 
D 222 förenar ansenlig effekt, 
klart ljud och en accentuerad 
bashöjning för att bära fram the 
rhythm and beat som är disco
kännetecknet .. . För lite still
sammare audiofiler erbjuder 
Lansing ett nytt 3-vägs golv
system med passiv länk: I L 150 
sitter en basdel som har en ny, 
massiv magnet. I övrigt: 127 
resp 25 mm element. Pris 595 
dollars . 

Radiance heter annars en ny 
bokhyllserie högtalare med tre 
varianter, två resp tre element, 
priserna håller sig mellan 100 
och 200 dollars. 
~ Den gamla iden med bandin
spända diskantelement (Kelly 
Ribbon heter t ex en brittisk 
klassiker på området) har kom
mit till heders nu igen, nu då 

34 RADIO & TELEVISION - NR 8 - 1979 

nya , lätta material är tacksam
ma att använda. Sådana här rib
bon tweeters kröner JVC:s nya 
Zero-5 och Zero-9 högtalare fl 
400 resp 700 dollars . De kan 
sluka 200 W in, står det i spec. 
Det nya membranmaterialet 
sägs vara 10 ggr lättare än det 
som fanns förr för ändamålet. 
Många har intresserat hört sig 
för om provlyssning. 
~ Från JVC kommer fem nya 
kassettdäck, ett så dyrt som 750 
dollars, fö. Flertalet kan ta me
talltape. The Victor Company, 
som firman heter, inledde redan 
på AES-konventet i Los Ange
les med att visa sina nya Super 
kLass A -stärkare som automa
tiskt ändrar sin arbetsförspän
ning efter signalen. De ger 70 
resp 100 W ut och har mycket 
tilltalande data och rena kurv
former , som JVC gärna visar på 
scop och spektrumanalysatorer. 
Programmet i övrigt omfattar 
två nya grammofonverk, varav 
ett har kvartsstyrning som gjorts 
urkopplingsbar (!) och en ny 
oljedämpad tonarm på modell 
QLF-6. Vidare finns en 10-
bands fk-variator och "spekt
rumanalysator" för 599 dollars. 
~ Hitachi sysslar sedan några 
år med dels metallkonelement, 
dels med en "veckad" teknik för 
högtalarna. Firmans HS-430 
sägs vara den första med dessa 
särdrag och en 30 cm basenhet. 
Alla elementen är osymmetriskt 
placerade i sina infattningar. På 
receiversidan finns två s k slim
lines , en 15-wattare och en som 
ger 25 W, kallad SR-40JO. Mest 
påkostade skivspelaren är HT-
860, försedd med mikroproces
sor, digitalfartsangivelse , ton
höjdskontroLl och fotosensor
element med mera. Pris 795 
dollars. En rad likaså slimmade 
stärkare finns även upp till 50 
W. 

Hitachis metalldäck är D 75S 
till priset 400 dollars. En annan 
variant är D 55S som har auto
sökning och fluorescerande 
toppvoltmetrar. En nyhet som 
inte var prissatt är en kombina
tion av fm-mottagare/förför
stärkare med digital/syntestek
nik, mikrodator och fjärrstyr
ning. 
~ Efter att hela sin tid på USA· 

marknaden ha varit en av många 
snarlika leverantörer av relativt 
enkla hi fi-program och bara ett 
av de rätt anonyma Japan-mär
kena , har Sanyo beslutat bli ett 
topprnärke. Till den änden har 
Sanyo skapat sin Plus-serie; ett 
fullständigt program av nya de
taljer som bl a omfattar ett in
tressant nytt brusreduktions
system som firman hävdar kan 
ge upp till 40 dB extra marginal 
... det skulle då bli 10 dB tysta
re än något annat jämförbart. 
Alla firmans fem nya kassett
däck har Sendust-tonhuvuden 
och tar metallband. Utöver an
vändning av kvartsstyrning i si
na grammofonverk har man en 
ny metod för isolering och upp
hängning av verkplattan. I alla 
förstärkarsteg används direkt
koppling (dc) och på radiosidan 
har man genomgående sampla
nade , kvartslåst avstämning. 
Stärka rna är alla av high speed
typ. I Plus-programmet finns 
också en mc-enhet som byggts 
in i en ny förförstärkare som 
matchar I OO-wattaren P 55 , som 
använder ett nytt värmeavled
ningsmönster med flytande 
konvektionselement, där vätska 
finns i radioatordeien·. En av de 
nya radiodelarna i det rikliga 
programmet har utöver faslås
ningskretsar och frek-venssyntes 
ett programminne för 12 statio
ner. En annan modell erbjuder 
det nu inte ovanliga konceptet 
med valbar mf-bandbredd. 
~ Om programcentralenheter 
för hembruk har vi tidigare rap
porterat lite om här i spalten. 
Nu kommer de på bred front 
från olika tillverkare. För att 
fortsätta med Sanyo har man 
där en mikrodatorstyrd enhet 
som tillhandahåller en digital
klocka och omkopplare, som 
inte bara slår på och av musik
elektroniken utan också diverse 
elektriska hushållsdoningar och 
tv-mottagaren. Det hela är en 
ganska logisk följd av de tidigare 
programmerbara japanska s k 
audio timers, där man kan ställa 
in väckning, slå på sin hi fi , pro
grammera en inspelning e t c. De 
är vanliga tillbehör i Japan och · 
vi får nog delvis flytta in i appa
raturen nu. Audiogrejorna vill 
alltså en del få att jobba också 



med annat än vad de primärt är 
avsedda för - något som antagli
gen retar andra, som bara vill 
betala för grundfunktionen och 
inte har tänkt köpa sig en pro
gramcentral för hela hemmet 
också. 

Fig 3. Hitachi visade på SCES bl a 
den här 15 W fm/am-receivern i 
s k slimlineform. Dell heter SR-
2010. 

~ Sanyos ovan nämnda anti
bruskrets heter Super D och 
sägs förena lösningar från Do/by 
B och dBX linjära kompander. 
Ja, det torde bli svårt att undvi
ka det . .. officiell visning ffg av 
Te /efunkens HighCom skedde 
vid mässan och på Chicago 
Sprillg Conference, som höll s 
samtidigt. Telefunken demon
strerade den 24-bens krets som 
heter V 40/ B, vilken kan byggas 
in i varjehanda audioattiralj. 
Telefunken har ju givit Naka
michi licens att använda den här 
brickan, och den japanska fir
man visade redan 1978 p som
maren HighCom ihop med sin 
elektronik för metallband. Tys
karna är nu ute efter att sälja 
licenser till också andra bolag 
och intresset är stort - särski lt 
som TelefunkenIösningen ger 
plats för en brussänkning om 20 
dB . 
~ Bland 13 nyheter från Pio
neer finns en s k dynamikexpan
der för 195 dollars och en 395 
dollars fk-variator. I övrigt har 
man på lut två nya, sambyggda 
förstärkare som kostar upp till 
300 dollars , båda med ljus
fläckmetrar. Den nya tunern 
TX-6800 passar ihop med de 
här. Fem metallbandkapabla 
däck står klara, priserna sträck
er sig upp till 695 dollars för den 

trehuvudförsedda, tvåmotoriga 
CT-F 950. Den förra sommaren 
introducerade CT-F900 har man 
nu byggt om till att kunna ta 
metall band och givit ny beteck
ning. 

I Pioneer-programmet finns 
också självsökande modeller 
jämte en med autoreversering 
av bandet. Årets nyheter om
fattar även en bandspelare , RT-
909 , som kan ta stora spolar om 

- --

under 20 Hz resp över 20 kHz. 
~ Sommar-CES visade sig vara 
en stor tilldragelse även på vi 
deosidan och där VHS och Be
fa (max) gjorde sitt bästa att 
överträffa varandra ifråga om 
finesser och speltider. Sanyo 
och Sony hade knappt tillkänna
givit sina utökade speltider om 
4,5 timmar på sina nya Beta
modifieringar (= inspelnings
hastigheten nedtagen med en 
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Fig 4. Ur japanska SallYos nya 
sortiment väljer vi den här Plus 
T-55-funern med millllesautoma
tik, faslåsnillgskretsar och kvarts
kristallsvntesalstrilll!. divitalindike
nng av freKvells etc. Här avsedd 
för stativmontage. 

26 cm diameter. Tre motorer, 
fyra tonhuvuden , Allmänt tros 
att MCA :s videodiskar kommer 
att snurra på Pioneer-skivspela
re , men inget har meddelats om 
detta från U S Pioneer ännu. 
Till hösten torde aken vara 
klar. 
~ Typisk för produkterna som 
visades av de mindre ameri
kanska bolagen är den elektris
ka basenheten från AIlison 
Acoustics. Den är gjord för an
slutning till Roy A/lisons vanliga 
högtalare och kostar 290 doll ars . 
Till denna sub-woofer finn s en 
treläges fk-justerare för lågton
regionen och med den kan man 
få en rak tonkurva ned till 20 
Hz, heter det. Vidare ingår ett 
bandpa sfilter som dämpar allt 

....... _--_. -~- .. " ~ 

tredjedel) förrän Toshiba trum
petade ut ett femtimmars Beta
däck till 1400 doll ars . Toshibas 
apparat är snarlik Sonys original 
j ämte Sanyos och har också re
ducerad inspelningshastighet. 
Den extra tiden man får uppnås 
genom användning aven tunna
re tape. Den kassetten kostar 
23,95 i USA. De här nya tunn
skiktskassetterna passar också 
apparaterna som Son y och Sa
nyo står för , och alla tre kan 
alltså i praktiken åberopa sig på 
fem timmars bandningskapaci
tet. - Lite senare befanns att 
Zenith , som också licenstillver
kar Beta, likaså släpper ut en 
liknande modell. 

Ja, detta med speltid är viktigt 
här. Sedan slutet av 1978 har 
VHS-systemet visat sig slå ut 
Beta i proportionerna 9: l i 
USA. Handlarna påstår att 
detta övertag har VHS tack vare 
si n 4-timmars inspelningstid . 
VHS-Iägret samlade sig förstås 
för att slå tillbaka och hoppade 
på iden med att sakta ner band-

transporten med en tredjedel för 
att därigenom uppnå speltiden 
sex timmar! N ågon officiell in
troduktion av detta super- V H S 
kom inte i Chicago, men nästan 
all a tillverkare hade fått fram en 
arbetande prototyp att visa lite 

Fig 5. En allllall Sanyo-nyhet var 
Plus-receivern 55 med både ana
loga och digitala frekvensskalor i 
det kompakta bygget. 

halvofficiellt. I nga priser dis
kuterades på det stadiet. 

Men man krigar inte bara med 
hastigheter och speltider på vcr
sektorn. Sony och Toshiba hål
ler på med höghastighetsavkän
ning, scanning, över banden 
med bilden stadigt på röret , li
kaså snabbspolning framåt tre 
gånger snabbare än vanligt och 
med bild på röret, bakåtspolning 
och stillbildhållning - allt saker 
som Sonys talesmän anser 
omöjliga att uppnå med VHS 
gru ndläggande koncept. VHS
ligan har inte avhörts än om 
detta. 
~ Advent står inför lanserandet 
aven ny projektionsapparatur 
med en bildruta om 1,5 m till pri
set 4000 dollars. Video-Beam 
Modet JOO levereras med en 
fjärrstyrning för fem funktioner 
och en inbyggd högtalare av typ 
sluten låda. På högtalarsidan 
väntar f ö en ny Advent , modell 
4, som är ett 2-vägssystem gjort 
att anslutas till de nya mini-gre
jorna. Pris 90 dollars. • 

RADIO & TELEVISION - NR 8 - 1979 35 



Technics 500-modulserie: 

Unikt nytttonarmSystem 
säkrar bästa samverkan 
mellan arm och pick up 

Chefskonstruktören kommer 
så med två drag in på sin kame
rahobby . Han har, visar det sig, 
över 120 kameror i sin samling! 
Inget nytt undgår honom . Visst 
är han lite speciell : Han skaffar 
nämligen varje kamera för att 
inviga den med en komplett 
isärtagning, ner i minsta detalj . 
Han måste se hur industrin har 
byggt den, se. Om han sen får 
ihop dem igen? Joo .. . alla 
gånger. D v s, alla utom en. På
mind om detta av de obarmhär
tiga kollegerna ser vår vän gene
rad ut: 

Tanken bakom tex den moderna systemkameran - att till 
ett enda kamerahus tillgå många olika objektiv - hänförde 
till den grad kameraenstusiasten Obata vid Technics att 
han gjorde något radikalt åt grammofonavspelningen: 

I hans "modulsystem" av nya, avancerade tonarmar 
integreras pick uperna i dem för absolut optimal samver
kan, och meningen är att man till en enda skivspelare 
skall disponera ett helt set kombinationer som passar alla 
slags musik och återgivningsbetingelser! 

Ulf B Strange har träffat mr Obata och studerat hans 
SOO-system - kanske något aven final inom den traditio
nella audiotekniken innan allt blir digitalt? 

Foto: Technics, Osaka, och förf. 

•• (Osaka , RT) Varför har ing
en tänkt tidigare på det här? 

Ställd inför en snillrik pro
blemlösning som denna - den 
"anpassade" tonarmen eller 
modularmserien - infinner sig 
gärna den reflexionen. Men gi
vetvis är själva tanken knappast 
ny ; inom audiotekniken verkar 
väldigt lite oprövat tidigare . 
Tanken på att för en enda skiv
spelare tillgå ett helt system av 
utbytbara tonarmar, optimalt 
matchade till sina avkännare, 
har föresvävat många. Iden har 
nog funnits där - men eftersom 

varjehanda mekaniska och ma
terialtekniska problem ställt sig 
oöverstigliga i kostnadshänse
ende har projektet som kom
mersiellt företag varit förevisat 
till ideernas värld. 

Till nu , alltså. Och signifikant 
är det ett japans!ct jätteföretag 
med långtgående forskningsre
surser och materialprovnings
erfarenheter, Matsuhita, som 
förverkligat det man vill kalla 
"the System Tonearm" . Men 
utan en envis entusiast som dri
vit på hade nog det hela stannat 
vid tanken, också inom Tech-

Visst måste man ha flera tonarmar till sitt verk - pick uperna kan 
man ju vilja byta, musiken är olika . .. se på fotograferna , som inte 
behöver mer än en kamera men har många objektiv . .. 
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nics innovativa konstruktions
avdelningar. RT mötte för en tid 
sedan mannen bakom såväl det 
nya tonarmsystemet som Tech
nics nya pick up-generation , 
herr S Obata , och av alla de 
välvilligt skämtande kollegerna 
till honom hade vi förberetts på 
att O var en trevlig prick , må
hända lite egen av sig . .. en me
kanik-freak, kameratokig och en 
som lever för sina ideer. Sa man 
oss. 

Herr Obata ler förläget åt alla 
gliringar från ingenjörskolleger
na men grabbar tag i prototyp
uppsättningen av sina tonarmar 
och viftar med dem i luften , un
derstrykande sina argument : 

- Herr Strange, ni röker ju 
pipa? Säkert har ni då flera än 
en, eller hur? (Ca 20, rätt förmo
dat). Och ni vet sportfiskare -
inte har de bara en sådan där 
käpp med lina på? (fniss bland 
japanerna). Och - herr Obata 
blir livlig här - golfspelarna har 
ju sådär 12-14 klubbor i bagen! 
Ja! Och varför det då? Jo , de 
behöver en sorts klubba för 
varje speciellt slag över green
en, förstås . 

- Det var en Contax. Det 
lyckades faktiskt inte. (Munter
het bland åhörarna.) J ag blev 
tvungen att köpa en till för att se 
vad som gått galet (gapskratt 
bland Technicsfolket)! 

RT: - Ni råkar väl inte ha 
nån Hasselblad, händelsevis? 

O : - Nej . Jo , menar jag! (Hr 
Obata anser sig inte äga någo n 
kamera förrän han skruvat isär 
den i mikrobitar. Det hade han 
ännu inte vågat med Göteborgs
produkten, framgick det. ) 

RT: - Please, låt för all del 
bli att öva på Bladaren ! Det blir 
dyrt att köpa en till. Kameran 
består av 900 delar, tänk på det! 
(Hus + objektiv + magasin = 
350+ 250+ 350 st detaljer.) 

O nickar dystert bekräftande 
och vi återför honom till tonar
marna. Till grund för dem ligger 
alltså "rökpipa-spinnspö-golf
klubbor-systemkameratänkan
det". Plus den i dag allmänt 
omfattande åsikten att ingen en
da tonarm egentligen duger för 
universal bruk - därför att be
ståndet pick uper är så olika: 
Fjädringsmjukhet och effektiv 
nålspetsmassa, systemlösningar 
och elektri ka parametrar så 

. . . och alltid kan välja bästa medel för att passa de givna förutsätt
ningarna! Så är det med våra nya tonarmar, säger entusiasten S 
Obata , Technics chefskonstruktör på området pick uper/tonarmar. 
När vår marknad får hit SOO-serien är dock ovisst. 



artskilda i olika pick uper. Varje 
tonarm kommer att uppvisa 
skiljaktiga karakteristika med 
varje ny pick up som ansluts 
den . Armen är vanligen gjord 
för att ge optimala egenskaper 
ihop med en viss pick up , eller 
möjligen ett par av snarlik typ 
från ofta samma tillverkare. 

Att välja avspelnings don 
efter musiken en konst 

Att hi fi-kulten slagit över i 
många fall och blivit ett slags 
religion där tron och suggestio
nen blint sätter sig över vetan
det är en sak. Men det ligger 
faktiskt inte alltför stor överdrift 
i påståendet , att vissa kombina
tioner avkännare-tonarmar bätt
re än andra lämpar sig för an
vändning ihop med vissa signa
ler , för viss musik. Den gamla 
tumregeln att allting som har en 
rimligt rät frekvensgång också 
ger bästa klingande resultat 
överlag är i praktiken satt ur 
spel sedan vi började granska en 
rad faktorer. Kedjan pick up
tonarm-grammofonverk-kablar
förstärkare kan optimeras me
kaniskt och elektriskt elItefter 
varje enskild smak och prefe
rens ; många lägger ner mycken 
tid och stora summor på den här 
sortens trimningsjobb . Modern 
analysteknik har visat på svag
heter i den viktiga helheten i 
form av spårkontaktfel , geomet
riskt betingade fel samt givetvis 
resonanser; det är dock en öp
pen fråga om hur störande dessa 
också hörs . Det förekommer 
oerhörda överdrifter och påstå
enden i den vägen , där vederbö
rande stirrar sig blinda på en 
kurva utan att närmare klargöra 
var resonanstoppen är belägen i 
frekvensområdet (över vilka 
toner hamnar den?) liksom 
amplituden hos toppen , formen 
av den och likaså hur dessa ting 
samverkar vid praktikfallet = 
avspelningen av musik och inte 
testsignaler. - Vill man vara nå
got cynisk, kan manju för all del 
hävda att det här neuroti ska sö
kandet efter nya förfiningar 
håller industrin i gång, främst ett 
antal mindre företag. Särskilt 
pick uper får bland guldöronen 
och " inne" -tyckarna en märkligt 
kort livslängd! 

Den på masstillverkningen 
baserade japanska industrin har 
dock haft en del gott även av 
audiokultens avarter i det att 
man tvingats både skärpa sina 
konstruktionskriterier och infö
ra bättre lyssningsanpassade 
kretsar som möter olika praktis
ka krav . De nya, "snabba" för
stärkarna och de nya , i mycket 
dyrbara material utförda pick 

uperna och tonarmarna är bästa 
exemplen. Där det förr i Japan 
dög med att visa upp låga dist
värden plus en knippe frekvens
gångskurvor , rimligt raka, och 
en snygg design arbetar man 
målmedvetet i dag över hela 
linjen med att skola musiksma
ken , analysera västerländska 
produkter och grammofonpro
duktioner och på den grunden få 
till stånd en samverkan mellan 
de mättekniska kraven och de 
olika marknadernas stegrade 
fordringar på välljud. En liten 
bit återstår väl innan man är i 
mål, man bara på ett par år har 
ett ansenligt jobb uträttats. 

En avancerad tonarm 
gav allmän uppryckning 

Obata: - För vår del inträdde 
ett nytt skede för några år se
dan , då vi lanserade EPA-100 
tonarmen med variabel dyna
misk dämpning. (En variant har 
ju f ö köpts av krävande kunden 
Radio Sweden, erinrar han.) Den 
tonarmen avslöjade då en hel 
rad brister på övriga områden 
här. Inte minst fick teknikerna 
på förstärkarsidan och högtalar
sektorn bjuda till för att komma 
på nivå ! Tonarmen reducerade 
aktivt de lågfrekventa lågreso
nans-"Q-na", så att en god ut
jämning kunde uppnås mell an 
rätt olika pick uper, där fjäd
rings mjukheten och massan 
skiftade. Vi anser fortfarande 
att EPA-JOO är så nära "en
armsidealet" som det över hu
vud går att komma med ri mliga 
medel. Men vi ville ändå försö
ka gå ett steg till. Utgångs
punkten måste bli ungefår den 
som fotografen helst väljer: Han 
har ett kamerahus men till det 
kanske ett halvdussin objektiv 
av olika ljusstyrkor och bränn
vidder för att möta skiftande 
krav. Skulle det då inte ställa sig 
fördel aktigast att ta fasta på att 
många hi fi-vänner också har 
flera favorit-pick uper , och att 
man alltså borde kunna skifta 
även tonarm för envar av dem? 
Så att man säkerställde bästa 
samverkan mellan arm och av
kännare i varje enskilt fall. Ty
värr måste tanken falla , efter
som den är orealistisk, detta av 
flera skäl, påminde konstruktö
ren . 

- Lösningen måste i stället 
ligga i ett nytt mekaniskt modul 
och montagesystem som med
ger utbyten , precis som ett ka
merahus har en växelfattning för 
rader av objektiv. Och tonar
marna måste kunna göras hel
integrerade ; pick up-kraven och 
inget annat måste bestämma 
materialet och utförandet. Så 

Fig l. Serie 500-modulerna/rån Technics i märkets "System Up
Tonearm" , den första praktiskt förverkligade tanken att pick uper med 
olika karakteristika och mjukhet etc bör integreras med en så lämpad 
tonarm som möjligt och att man likaså bör tillgå en hel rad sådana 
armar för samma gramm%nverk. Det är nu inte säkert att den slutliga 
serieversionen kommer att se ut precis så här eller att t ex den 4-kantiga 
trätonarmen i/örgrunden går i tillverkning, inte heller att den akryl
plastöverdragna titaniumarmen som ses som nr två nedifrån/år exakt 
den här/ormen. Överst ses - tyvärr lite otydligt - det på en cirkulär bas 
anbragta/ästet med dess kardan. Alla inställningsorganjinns inbyggda 
i armbasen och själva /astsättandet av tonarmarna sker genom att den 
tvärgående projilen/ram/ör den aktiva motvikten länkas in i läge över 
den styrgejder som utgör arbasens överbyggnad. Tonarmen snäpps iII i 
låst läge och man kan alltså valfritt byta ut den närhelst önskas. Juste
ringsmekaniken/ör höjdinställningen av armen "övertog" konstruktö
ren /rån en detalj i Leica-kamerorna, enligt hans egen utsago. 

kom vår nästa generation, EPA-
500-serien till , omtalar Obata. 

Många tonarmar - men bara 
en enda fattning 

Våren 1979 hade man hos 
Technics efter de här riktlinjer
na dels fått fram en universal
fattning, EPA-B500 , tonarmsba
sen eller växelsockein , plus fem 
separata armar för skiftande 
pick up-fordringar. Tonarmarna 
var utförda i olika material, från 
högförfinade lätta men hårda 
metallegeringar till trä och ak
rylspecialplaster som överdra
gits kärnor av titanium . Alla var 
heller inte runda utan uppvisade 

olika tvärsnitt, t ex 4-kantprofi
ler och även varierande geomet
ri längs de avsmalnande, olika 
sektionerna. Detta har dator be
räknats av materialanalytikerna 
i laboratorierna, och dessa 
skenbart enkla lösningar om
fattar en rad forskn ingsinsatser 
som förmodligen inte ställt sig 
särskilt billiga att genomföra. 
F ör långtgående vibratiollsana
lyser använde man t ex både la-
er- och holografiteknik. 

Vad konstituerar 
resonansbenägenheten ? 

Att hålla de lågfrekventa re
forts på sid 38 
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Technlcs 500 forts från sid 37 

Fig 2. Här sitter ell tonarm på plats i hållaren, fastsatt på sill "räls" 
intill kardallupphängllillgen. FinishelI är mycket hög hos alla illgående 
delar, alt döma av prototypserien. 

sonanserna inom "idealområ
det" skulle man kunna kalla den 
övergripande målsättningen 
bakom det här. En kort över
blick av det här komplexet 
skulle kunna ge detta om håll
punkter: 
• Ju högre den effektiva mas
san ligger hos kombinationen 
avkännare-fattning-tonarm och 
ju högre fjädringsmjukhet vi har 
hos det nålspetsbärande ele
mentet i systemet , desto lägre 
under resonansfrekvens uppträ
deridet. 
• Omvänt gäller, att ju lägre 
effektiv ma sa som är förhanden 
i kombinationen och ju lägre 
grad av fjädringsmjukhet (= ju 
styvare och svårrörligare spets) 
i pick upen , desto högre flyttar 
vi den undre resonansfrekven-
en. 

• Som belyst i andra samman
hang i dessa spalter är det vid 
optimering av systemresonan
sen knappast önskvärt att för
lägga den vare sig för långt ner i 
tonregionen eller för högt upp 
över en viss gräns. Har vi e n 
alltför låg resonansfrekvens, 
kommer skivans egengenerera
de resonans till följd av oplan
hete n (= under 7 Hz) att under
gå en mekanisk förstärkning, 
som får till följd distorsion eller 
rent av att spetsen hoppar ur 
spår. En för hög resonansgräns 

kan vålla interaktion med pro
gramsignalen inom det hörbara 
området , alltså det som ligger 
över 20 Hz. Som tidigare fram
hållits har man på sina hå ll 
överdrivit den praktiska bety
delsen av det här, men ostridigt 
rör det sig om mätmässigt be
läggbara saker. - På den här ni
vån handlar det också alltid om 
mycket utvecklad hi fi-teknik 
och knappast om äldre dus
sinanläggni ngar, där vi kan ha så 
många begränsningar i övrigt att 
det i stort saknar intresse att ut
peka några subtilare tillkorta
kommanden. Alltnog, det har 
befunnits önskvärt att skjuta in 
sig på en undre resonansfre
kvens omkring 10 H z med fler
talet moderna hi fi-pick uper/ 
arm kombi nationer. 

Från Technics understryker 
man i sammanhanget, att det 
nya 500-systemet i " modul
form" medger full utväxelbarhet 
mellan minst fem tonarmenhe
ter, där varje arm är optimerad 
för pick uper inom ett vi t da
taområde med hänsyn tagna till 
massa, mjukhet och vikt. Arm
basen accepterar alltså vilken 
tonarm som helst i sy temet 
men kan givetvis också anpas
sas till permanent bruk aven 
viss tonarm i det efter val. 

- Med "systemtonarmen" 
mena r vi oss ha uppnått inte ba-
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ra ett effektivt undertryckande 
av de annars alltid uppträdande 
resonansfenomenen i själva ar
men till följd av pick up-las t plus 
tor ionsfenomen etc utan också 
sådana re onanser som når ar
men till följd av externa vibra
tioner , heter det. 

Trä och plaster 
använda i serie 500 

Det är sannolikt att nya be
teckningar införts på tonarmar
na för exportmarknaderna då 
detta läses , men ursprungsbe
nämningarna på det här system
konceptet lyder som följer : 

EPA-B500 - bassockeln med 
sin pivot och låsning mot verk
plattan 

EPA-A501 - tonarm avsedd 
för pick uper med hög ma sa, 
låg fjädringsmjukhet 

EPA-A502 - tonarm för pick
uper med låg fjädringsmjukhet 
som huvudfaktor. 

EPA-A503 - tonarm gjord för 
pick uper av medel hög fjäd
ringsmjukhet 

EPA-A504 - tonarm avsedd 
för pick uper med hög fjäd
ringsmjukhet, och 

EPA-A505 - tonarm enbart för 
pick uper av extremt mjukfjäd
rande slag. 

Då systemet förvisades RT 
tidigare i år experimenterade 
Obata & Co inte bara med sina 
berömda super-metaller i olika 
legeringar utan också med både 
nya plastsorter och - trä! Den 
gamla iden (Pritchard-armen 
m fl) om det näs tan helt stumma 
materi alet finn tydligen med in 
i det sista innan digitaltekniken 
avlöser mekaniken! Om Tech
nics sedan verkligen vill hålla 
fa st vid trätonarmen är dock 
ovisst, men som experiment gav 
den mycket goda resultat , har vi 
erfarit. Omgivningsfaktorer som 
temperatur och fukt är dock 
svåra att hå lla under kontroll i 
det fallet och därmed funktio
nen. 

Kraven på precision hos den 
nya enhetsfattningen sattes hö
ga. Det handlar om en ny lös
ning, ett lags kardansk ton
armsupphängning av kompakt 
typ med något som likna r en 
mekanisk engreppsklämfattning 
för armen med ett enda moment 
för lås ningen . Den är gjord helt i 
precisions bearbetad metall och 
upphängningen är alltså en 4-
punkts kardan k sådan med en 
ny pivot i basen, lagrad på ku
lor. Såväl de laterala som verti
kala axlarnas mitt möts i en en
da punkt. Känsligheten i båda 
riktningarna är extremt hög, en
ligt konstruktören , och friktio
nen uppgår till låga 7 mg. Inna n 

den här iden fick godkännande 
krävde inte bara att a ll a ingå
ende delar skulle vara Technic 
egna och samtliga framställda 
inom de egna väggarna. änd
ringar fick också genomföras i 
produktionen och en ännu 
striktare kvalitetskontroll arbe
tas fram. - Själva basen mot 
verkplattan är av tu ng. gjuten 
zink. Tonarmshöjden justeras 
inom registret ± 20 mm med en 
parabolsnäckgänga. Armlyftet 
är aven ny typ med kraftigt ver
ka nde dämpning i båda riktning
arna. Antiskatingen är också ny 
med kontroll över sidkraftver
kan genom att hela armens late
ralrörelse kontrolleras effekti
vare än tidigare. 

"Super-metallen" mode 
att bygga hifi med 

Metallurgerna som samarbe
tat med Obata och hans konst
ruktionsavdelning ägnade sig 
givetvis, liksom nu nästan hela 
den japanska audioindustrin , åt 
att noga analysera alla aspekter 
på moderna legeringar och me
taller om en förstudie. I dag är 
det lite av ett mode a tt, vare sig 
det skjuter över målet eller inte , 
ta fram produkter i material som 
ursprungligen fick aktualitet i 
flyg- och rymdindustrin : Det 
handlar då företrädesvis om så
dant som beryllium , bor(on) och 
tita nium . Kolfiber var också 
"inne" ett tag (glasfiberarmera
de k). Medan Technics i pick 
up-sammanhang fastnade för 
boron i vissa avseenden fort
satte man för 500-seriens del 
med titanium, som man fått 
mycket goda erfarenheter av i 
EPA-IOO. Det rörde sig då om 
titaniumnitrid. 

För de nya tonarmarna var 
det önskvärt att framställa raka 
rör med oregelbundet avs mal
nande tvärsektioner och vari
erande tjocklek för lägsta möjli
ga massa enligt datorberäknad 
geometri, sektion för sektion. 
Här går man så ut med världens 
första konstruktion utförd i nit
rogenhärdat titanium för rören. 
Undantag är möjligen tonar
marna som eventuellt kommer 
delvis utförda i plaster och na
turligtvi s de i trä. - 500-seriens 
tonarmar är alla raka för optimal 
integration med de kommande 
skal-lösa pick uperna man gi
vetvis själva har på lut; jfr 
Ortofons s k Concorde-koncept, 
där inget egentligt skal finns 
mellan arm och avkännare. Här 
skall dock skal apteras , och 
standardtyp är ett lågresona nt , 
vridstyvt sådant av - givetvis -
mycket lätt utförande . 

Alla tonarmarna i den nya se-



rien är inte avsmalnande mot 
spetsen , men samtliga metall
utförda är förstärkta i skikt och 
har en mycket hård yta tack 
vare härd ningen . 

Den som vill spela med vad 
Technics kallar "a non-specific 
cartridge" rekommenderas 
fortfarande en svängd univer
saltonarm ("S" -arm). 

Varje tonarm i den nya serien 
får en utvecklad upplaga av den 
inbyggda s k dynamiska dämp
ningen med sina tvärställda "fe
nor" som man hos Technics väl 
inte helt kan svära sig fria från 
att ha utvecklat ur en Dual-ide . 
Det är alltså balansvikten som 
är rörlig och självverkande; 
konceptet har visats i samband 
med vår tidigare presentation av 
EPA-100. Principen skall leda 
till en minskning av resonans
toppens Q-värde om minst 6 dB , 
enligt specifikationen, och som 
helhet avses en aktiv utdämp
ning av den totala resonanska
rakteristiken över hela området. 

Mycket goda data 
för det nya kablaget 

De medlevererade kablarna 
är av lågkapacitanstyp och 
Technics anser att man också 
nått rekord i fråga om att "skri
va in" ett lågt dc-resistansvärde: 
Ett oöverträffat (?) sådant om 
39,5 meg-ohm/m hävdas . Detta 
ihop med ett kapacitans värde 
om blott 41 ,5 pF /m medger 
oinskränkt användning av alla 
pick uper, också av mc-typ. -

VHF-Radio med 
automatpeil 

•• Regency Electronics , U SA , 
presenterar ett nytt vhf-pro
gram. Polaris NC7200 är en ra
diotelefon som levereras klar för 
de 75 kanalerna i marinbandet. 
Vid mottagning visar den da
tas tyrda radiokompassens lys
dioder riktningen till sändande 
station med fem graders nog
grannhet. Indikeringen kan fås 
att kvars tå även efter att sänd
ningen avslutats. 

Radiokompassen medger att 
man t ex kan styra rätt mot en 
haverist eller snabbt göra egna 
positionsbestämningar och även 
bestämma läget på fartygs- och 
kustsändare. 

Polaris NCnOO har digital 
kanalindikator och mottagarens 
minne kan programmeras att 

Alla kontakter och stift är guld
pläterade av lågresistanstyp. 

En värdig final 
på mekaniken ... ? 

När det här skrives har inget 
bekantgjorts om priser för sys
temkomponenterna eller ens när 
några leveranser kan nå vårt 
land. Klart torde dock vara att 
500-seriens enheter knappast 
blir prisbilliga ; man kan ju ta 
EPA -I OO-armen till u tgångs
punkt (upp mot 2000 kr). Lika 
klart är ett konceptet är intres
sant och på sitt sätt torde repre
sentera något av de sista, 
högutvecklade generationerna 
mekaniska omvandlare innan vi 
har digitalteknikens optoelekt
roniska, kontaktlösa avkänning 
att tillgå för en helt ny epok i 
den inspelade musikens histo
ria. 

U nder tiden är det bestickan
de att tänka sig hurusom hi fi
konnässören väljer ur stället en 
tonarm/pick up för Brahms ... 
en för Beegees och en för lille 
bror då det är så dags på dan! 

Många solister väljer som be
kant sitt instrument efter den 
lokal akustik de skall spela i och 
den klang de vill ha fram vid 
varje enskilt tillfålle. Kanske 
har vi grammofonentusiaster till 
slut kommit därhän att vi utan 
stort besvär också får lite av 
samma möjlighet? Tacka då 
Technics för det. 

• vs 

passa upp ti ll 15 kanaler samti
digt. Den datorstyrda mottaga
ren avsöker de kanaler man 
önskar passa med hög hastighet , 
stannar vid mottagning , visar 
bäring och återger radiotrafiken. 
Anrop på kanal 16 kan fås att 
bryta pågående samtal på annan 
kanal. All programmering sker 
med det vattenskyddade tan
gentbordet. 

NCnOO är den första radio 
vars elektronik klarat de av 
amerikanska myndigheter före
slagna salt/fukt-proven. Sända
rens effekt är omkopplingsbar 
mellan 1 och 25 W. Pejlingen 
sker helt elektroniskt utan nå
gon vridning av antennen. Le
vereras komplett med speci
alantenn, högtalare och mikro-

Tabell 1. 
Teknisk data för Technics 500-serie: 
Typ, utförande : 

Upphängning: 

Tonarmsrörets utföranden : 

Effektiv längd: 
Bakre rördeiens längd: 
Höjdinställning område: 
överhäng : 
lateralt spårvinkelfel : 
Friktion: 

Effektivarmmassa : } 
lämpad fjädringsmjukhet: 
lämpad vikt för p u : 
Resonansfrekvens : 
Q-värde hos resonanstopp : 

Dc-resistans i anslutn kabeln: 
Kapacitans i kabeln : 

"Systemtonarm" med utbytbara tonarmar 
Kardansk, snäppfattning för röret som skjuts 
in 
1) Avsmalnande, material titaniumnitrid 
2) Rör i tvåskiktsutförande av titaniumnitrid
härdning plus akrylplaster - även för trä före 
kommer i 4-kantprofil 
250 mm 
max 85,5 mm 

20mm 
15mm 
+ 1,1 · vid innerspår + 2,1 · i ytterspår 
7 mg eller lägre (vertikalt, lateralt) 

se tab 2 

lägre än 6 dB 
39,5 megohm/m 
41,5 mF/m 

Armens montagehål, diameter: 62 mm 

Gängning hos hållskruvarna: 
Tonarmskalets kontakter: 
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uooenllele_ ge~nlttl .Jul<hel j P u 
_nt lpu (jidr .jukhel 

" 10 

o- o 7,S · .... " ' . ) 

12_16 22-'0 

,- C , _ 7 '_7 

1.2S ...... } 1 - 2 0 , 75 ....... 1,7) 
' .... 2 (_di ..... ) 

R.~ ... rreltv_(Hd 7,11; ...... 10.2 8.9 ...... 11.0 8.8'"'-'11 .6 8 . 2_ 10,3 

['A-~OS 

flir p u Mil 
e~tr"l h6qr!lr-
lig,nllIr1te. 

, ' ..... 25 

)0 .... 50 

5_6.5 

0.S...,.I , 5 

7,0 ...... 9 , 6 

fon . Pris ca 7500:- Som extra 
tillbehör finns slavindikator som 
visar bäring och kanal. 

undantag av att sändardelen 
saknas. Beteckningen är Polaris 
NC7100 och priset ca 5500:-

Radion finns även i ren mot
tagarversion, vars konstruktion 
är identisk med NCnOO med 

Svensk representant: Daxtronix 
AB, tel 031-22 3702. 
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Den elektroniska 
nålvågen debulerar: 
Technics SH-50Pl 
o Det minst fullgångna och mest primitiva i 
hela grammofonavspelningskedjan torde vara 
de små billiga nålvågarna för mätning av pick 
upens anliggning - de hör knappast hemma 
ihop med dagens generationer avkännare och 
tonarmar! 
O Men här kommer nu den elektroniska nål
vågen iform av Technics eleganta och lättan
vända nyhet SH-SOP1. Töjningsgivare i en 
dubbel uppsättning kiseltransistorer utgör den 
aktiva mätkretsen. 

•• Den accelererande utveck
lingen på grammofonavspel
ningssidan med allt lättare, hög
rörligt upphängda nålmikrofon
system, allt mera förfinat lagra
de och lättare tonarmar ihop 
med allt kraftigare graverade 
skivor har tvungit fram , sent 
omsider, också lite omsorg på 
ett område som enligt många 
blivit direkt kritiskt i förhållande 
till samverkan med ovannämnda 
faktorer: Mätningen av pick 
upens anliggningskraft , " nåI
trycket" : Den veterligt första 
elektroniska nålvågen är här ! 

För detta egentligen alldeles 
självklara steg ansvarar japans
ka Technics , och den produkt 
man under året satt i marknaden 
i hemlandet, mätinstrumentet 
SH-50PJ , torde nå Sverige till 
hösten. RT har under några må
nader förfogat över två exemp
lar och vi vill gärna förmedla 
några intryck av användningen. 

Det skall ske utan att vi för
djupar oss i den gamla tvistefrå
gan om det egentligen är fråga 
om kraft , vikt eller tryck - av 
hävd anger ju alltid den här 
branschen den storhet som av
ses i gram, och den aktuella 
nålvågen är inget undantag. RT 
brukar ange anliggningskraften i 
pond, och för att bidra till full 
förvirring har vi ju numera detta 
med N ewton och Pascal för att 
ange kraft resp tryck .. . Det 
hela har dock praktiskt sett ing
en betydel se ; dessa "gram" lär 

vi fortsätta att leva med in i di
gitalåldern, och avsett resultat 
uppnås hur som helst vid kali-
breringen. . 

Djup och varaktig misstro ... 
Tidigare kunde man med viss 

fog fråga sig om en nål våg, likt 
bofinken, får se ut hur som 
helst? Detta mot bakgrund av 
alla de märkliga och primitiva 
mässing- och plastbi ta r som 
åtföljt grammofonspelandet 
åren igenom. Principen har ju 
varit enkel nog: Att gradera ett 
(oftast mycket billigt) stycke 
metall eller plast så tillförlitligt 
det gått , gjuta någon sorts mitt
axel på gungbrädet och borra 
upp hål samt bifoga en eller flera 
motvikter. Förf har ett helt litet 
museum av sådana här rasslan
de anordningar alltsedan 1950-
talet, och de närmare gransk
ningar som jag gjort av dem , till
sammans med också mycket dy
ra och fina tonarmar , har 
grundlagt en nog outplånlig at
tityd av skepsis och misstänk
samhet mot allt vad tonarmar 
och grammofonavspelningsme
kanik heter: 

Alla dessa fantastiska fjädrar , 
lager, eggar, motvikter, tyngder 
och graderade balanser har 
nästan aldrig visat sig mot vara 
uppgivna värden , d v s korres
pondera mot de inetsade skalor 
som funni ts! Detta i sin tur har 
medfört en icke ringa misstro 
med hela floran av dessa subtila 
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Fig l. Till slut har marknaden alltså fått något som är lite tidsenligare 
som kalibreringsredskap för moderna tonarmar än de hittillsvarande 
plast- och mässingbitarna - Technics SH-SOP1. Den här nålvågen med 
aktiva kretsar är framtagen till fabrikatets kommande SOO-serie tonar
mar, som man menar kräver yttersta precision vid användningen. 

fabrikantangivelser om optimal 
spårning vid säg 0,75 eller 1,2 P 
etc etc. Här har i stället örat fått 
avgöra saken inom rimliga grän
ser, och det är fortfarande en 
metod jag helhjärtat tror på, inte 
minst mot det många gånger be
kräftade förhållandet, att fler
talet pick uper behöver ganska 
mycket högre anliggningstryck 
än vad tillverkaren anger. - Ett 
slag skulle ju pick uperna ha 
närmast immateriella kontakter 
med skivspåren, vilket enbart 
resulterade i olidlig di storsion 
och momentana höga mekanis
ka påkänningar som på kort tid 
ruinerar både spårväggarna och 
nålspetsen. Det är klart att före
dra en fastare anliggning, också 
om vi från USA nu i dagarna fått 
bekräftat , att dagens vinyl i de 
massgjorda och enklare skiv
produkterna kan anses deforme
rad för gott efter bara tre ge
nomspelningar ! Den tidigare , 
långt bättre plastmassan " läkte" 
samman på ett hälsosammare 
sätt. 

Töjningsgivare i 
halvledarkrets 

Nå, med Technics SH-50PI 
uppnår man omgående två vik
tiga saker: Man får en rimlig 
noggrannhet på det sökta vär
det , och avläsningen av detta 
sker direkt och utan svårtydda 
skalstreck och petande med 
lossramlande vikter etc . Hjärtat 
i anordningen är en töjningsgi
vare som sitter i en transistor
koppling , och vad Technics 
gjort är egentligen inget annat än 
att tillämpa industriellt väl kän
da principer - men det skall 
förmod ligen till en storkoncerns 

(= Matsushitas) resurser för att 
en dylik anordning skall nå ut på 
konsumentnivå ! 

Nålvågen strömförsörjs av 
två 1,5 V si lveroxidceller , typ 
G-l3. Som bör framgå av fotona 
har man tre reglage att sköta den 
med , placerade upptill : Till sla
get , nollnivåjusteringen och för
stärkningsändringen - de båda 
senare är utförda som små 
tumhjul med kuggar för gott 
grepp mot fingret. 

I jämförelse med konventio
nella metoder, där man som be
kant måste bygga upp hela våg
mästeriet med alla små lättrörli
ga bitar och förrädiskt tippande 
och undanglidande plastgrejor 
på det hala underlaget (man bör 
ju mäta inställningen på ytan till 
en kasserad skiva för att nivå
anpassningen skall bli riktig och 
inte direkt på skivtallriken) , är 
tillverkarens utfästelser om en 
" hundra gånger snabbare mät
metod" knappast överdrift. Att 
så här mäta känsligheten eller 
vad som kallas töjningsfaktorn 
är befriat från all a mekaniska 
hinder. 

Kiselhalvledarna i kretsen ut
nyttjas till att avge en piezo
elektrisk resistans verkan. Då en 
kraft eller ett tryck påförs kret
sen, ändras dess resistans. 
"Töj ningsfaktorn" som begrepp 
anger känsligheten hos ett töj
ningsgivarelement. I den här 
använda kiseltransistorkopp
lingen är faktorn 177 , medan 
den i en enkel trådtöjningsgivare 
uppgår till ca 2. Ökningen av re
sistansförändringen - Il R/R - är 
direkt proportionell mot pro
dukten för töjningsfaktorn K 
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Du har rätt kompis! 
Detta är eliten 

El\tPlfE 
EDR.9 

En del säger att det bästa inom HiFi inte är tillverkat ännu. Det är sant AR och EMPIRE 
har säkert något i bakfickan även för framtiden. Däremot vågar vi påstå att AR 90 och 
EMPIRE EDR .9 är dagens perfekta kombination. Frekvensomfång, dynamik ihop 
med rent, ofärgat distinkt ljud är vad dessa två komponenter erbjuder dina öron. Unna 
din anläggning, ditt hem lite profil, rätt ljud och lite pondus - det förtjänar ditt musik
öra! Det kan faktiskt låta bra även hemma hos dig! Med AR och EMPIRE! 

Lyssna på AR/EMPIRE kombinationen r-- - - ---- - - - ---- - - - --, 
så spar du en massa onödigt spring i I Jag vill vera mer om AR och EMPIRE. I 
butikerna. : : 

I NAMN: .. ... . ...... . .................• 

I ADRESS: . ... ..... .... . .. . . .......... : 
Vi sänder dig gärna prospekt! I POSTADRESS: .. . ...... . .. . .. . ... . .. .• 
Sedan kan du lyssna hos din HiFi-butik. I RT 8- 79 I 

L·~ :..:..;.: ,;.; ~ ~ ~ ~. ~.~ ~:..: .;.'~ ~ .;..: ;"';" 0..;..;.; .J 
ACC ELECTRONIC AB 
Box 30095 
400 43 GÖTEBORG Tel. 031-41 84 28 



Nålvåg forts från sid 40 

och mängden av deformation 
(e). Sålunda: 

~R = K x e 
R 

vilket innebär , att vid identi sk 
grad av deformation förh ålle r 
sig resistansändringen direkt 
proportionell mot K , töjnings
faktorn , vilket förkl arar den 
överlägsna känsligheten hos 
halvledarkretsen . 

I Technics SH-SOPI har man 
velat gardera sig för inverkan av 
temperaturvariationer som an
nars skulle kunna bidra med fel: 
Här har man därför använt ett 
par givarelement i en komple
mentär koppling och i praktiken 
alltså fördubblat känsligheten. 

1,5 g referensnivå på skalan 
Den här skalan, som omtalas 

vara av "vu-typ" - nåja! - är 
dock mycket tydlig att avläsa 
och göra kalibreringar efter men 
den är inte belyst. I ett plastskal 
som sitter påstucket över vå
gens gavel , där tungan med väg
ningspunktens cirkulära platt
form sticker ut , finns medleve
rerad en kalibreringsvikt. I förs
tone tror man gärna att den lill a 
cylindern väger exakt l g, vilket 
kanske vore logiskt , men rätta 
förhållandet är att tyngden skall 
uppgå till I ,S g hos referens vik
ten . Det inses också vid en blick 
på skalan, som har ett tydligt 
triangelmärke vid I ,S g-gränsen. 
Totalt är skalan kalibrerad till 
3,0 g. 

Vid påslag lyser ganska starkt 
en liten röd diod på fronten, vil
ket inte bara innebär signal om 
dritfberedskap utan också en 
varning mot att glömma vågen 
med batteri strömmen på . Skulle 
nålen inte ligga rätt i nolläget, 
justeras dem med ett finger
grepp till detta med första tum
hjulet. Man lägger därpå kalib
reringsvikten på nålspetsplatt-

Ei:g 2. Kan man komma över en 
någotsånär fullständig sats apo
teksvikter har man ofta glädje av 
dem i samband med pick up-väg
ningar och -inmätningar. Vi be
lastade Technics-vågen med 
gram vikter för att få fram refe
rens värden för den medföljande 
kalibreringsvikten . 

formen och skall alltså få utslag 
på nålen till precis I,S. Har in
strumentet gått ur trim , kan 
kretsens trimhjul användas för 
exakt inmatchning av nåIutsla
get. 

En liten men betydelsefull 
detalj är onekligen instrumen
tets prakti ska användning på 
skivtallriken , och här har Tech
nics SH-SOPI den klart lyckade 
fines sen att skivtallrikens cent
rumspindel precis passar in i en 
motsvarande infasning i instru
mentets vänstergavel. Det kan 
alltså inte glida iväg medan man 
mäter, en synnerligen pri svärd 
sak mot bakgrund av all a tidiga
re eländen med klena små lek
saksgrejor som alltid rasade 
ihop så fort man andades på 
dem och ri skerade att nålspet
sen gled av och kanske skada
des, medan det hela gungade 
fram och tillbaka innan jäm
viktsläge behagade inträda . . . 
om man hade tur, alltså. 

Det skall finnas en " built-in . 
stylus cleaner" i Technicsnål
vågen, och som sådan får väl 

"OEM"·lillsals lör ABeaO: 
FlexskivesJSlem Irån Saneo 

Luxors dator A BC80 har fått 
ett nytt tillbehör som tillverkas 
och säljs av Sattco. Det rör sig 
om ett tlexskivesystem upp
byggt kring en drivenhet från 
Basf. Elektronikkretsarna ligger 
på "databoard" eller 4680-kort 
som de även kallas. 

Denna expansionsenhet med 
inbyggd minitloppy ger direkt
access till stora datamängder. 
Den effektiva lagringskapacite
ten är ISO k bytes (d v s 7S k 

h.ytes/sida). Kortlådan rymmer 
ytterligare sju 4680-kort för ut
byggnad av primärminne och 
anpassning för in- och utgångar. 

Flexskivesystemet ansluts 
med tlatkabel till ABC80-datorn 
och levereras med ett di skope
rativsystem. Dos-programmet 
ligger i fyra prom på ett stan
dardkort 3032 och fyra lediga 
hållare kan användas för t ex 
drivning av IEC-bu ss och 
snabbskrivare . 
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tolkas förekomsten av den grö
na filtmattbiten omkring väg
ningszonen. Den har dock mera 
berättigande som skydd för e n 
slintande nålspets än ren
göringsborste och vittnar om 
den goda detaljomsorgen. 

Ca 5 % felvisning uppmätt 
Använda sida vid sida visade 

ig våra två provexemplar, båda 
direkt hämtade från Japan, ut
trycka god överensstämmelse i 
precision . Båda referensv ikter
na fick utan vidare instrumenten 
att slå upp på I ,S g med all rimlig 
samstämmighet. Den stora frå
gan blev då förstås: Vilken grad 
av relativ felvisning ri skerar 
man med Technics nya bidrag 
till skivavs pelningens exakthet? 

Utan att vilja lägga ner alltför 
ambitiösa labbprov på sake n 
löste vi den så, att en vän fick 
låna ut den pampiga sats apo
teksvikter, krönta och väl be
prövade i prakti skt farmaceu
tiskt arbete under årt ionden , 
som ses avbildad. Med gram
vikter ur det vackra skrinet be
las tades nål vågarna på plant un
derlag , och utfallet blev då vid 
rumstemperaturen + 22°C att 
I ,S g-gränsen befanns indikera 
verkligt värde = 2,1 g. Nålvågen 
vi sar enligt detta alltså S % för 
mycket då den kalibreras med 
sin egen referensvikt och efter 
skalmarkeringen. 

För det övervägande antalet 
fall har detta ingen större bety
delse i praktiken , menar vi. För 
den som kräver mycket hög 
noggrannhet finns ju goda möj
ligheter till en exakt injustering 
tack vare regleringsområdet och 
nollningen som instrumentet 
har. Problemet torde mera ligga 
i a tt finna en passande extern 
referensvikt i precisionsutfö
rande , typ liten apoteksvikt eller 
små labbvågstillbehör. - Batte
ri strömförbrukningen har inte 

Valfritt kan låda med en eller 
två tloppy levereras. Lådan av 
aluminium har standardformat 
(19 tum) med höjden 132 mm. 

Expansionslådan innehåller 
följ ande delar: Nätdelar för kort 
och drivenhet , en eller två driv
enheter för minitlexskiva , for
materare och anpassningskret
sar för tlexskiva , prom-kort inkl 
resident dos, tläkt och som sagt 
en tlatkabel för anslutning. • 

mätts , men vågen verkar funge
ra i många lO-tals timmar på s i
na må silvercell er. 

En välkommen nyhet! 
Technics nyhet SH -SOP l är 

välkommen som av lösare till 
all a små knepiga och svåran
vända mekaniska vägning atti
raljer under lO-tals år. Den är i 
praktiken så enkel att arbeta 
med att vem som helst kan utfö
ra injustering av ett pick up-ar
betsvärde med den och vara sä
ker på ett nöjaktigt resultat -
och att inställt värde också be
står (l ångt ifrån säkert med en 
rad tonarmar , enligt våra erfa
renheter!) låter sig lika lätt ru
tinmässigt koll as med den här 
elektroniska vågen. 

Den enda lösa delen är ju 
plas thöljet med den intryckbara 
referensv ikten i slitsen, så vå
gen är problemfri att använda 
även t ex utanför den egna an
läggningen . .. hur många har 
inte vid dylika tillfällen svurit 
över lömskt försvunna små 
vikter och pryttlar då de be
hövts? Slut med det och all a 
pateti ska små viktsatser och 
mässingbitar. För min del , i alla 
fall! Det är ett sant nöje att job
ba med Technics-vågen, och 
äve n den som inte så ofta be
höver kolla nål kraften men vill 
vara säker på konsistensen av 
tidigare inställt värde rekom
menderas den. I butiksledet och 
i demonstrationssammanhang 
bör SH -SOP I vara självklar. 

Pris: F n inte bekantgjort. 
Dimensioner: 147 x 24 x S2 mm 
Vikt: 8S g 
Mätområde: 0-3 g 
Matning: 3 V dc , 2 silver

oxidceller 
Importör: National 

Panasonic 
Svenska ab, 
Stockholm. 
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Intelligent video
terminal ·lör privatdata 
och datavision' - del 1 
•• Målsättningen med detta 
terminalbygge har varit att för 
RT:s stora skara av självbygga
re presentera en avancerad vi
deoterminal, som kan användas 
både för privatdatasystem och 
för datavisionsanslutning. 

Trots de många möjligheterna 
och funktionerna hos denna 
terminal har de mekaniska di
mensionerna kunnat hållas på 
en rimlig nivå. Detta har varit 
möjligt främst genom att i konst
ruktionen använda två nya LSI
kretsar från MulIard , Dessa bå
da kretsar är egentligen fram-

tagna för text-lV -dekodrar , 
men de går utmärkt att använda 
även till videoterminaler. Den 
ena kretsen, SAA 5020, inne
håller hela synkdelen för video
anpassningen, sefig 5 . Den and
ra kretsen, SAA 5052, sefig 6 , 
innehåller en teckengenerator 
enligt svensk standard, avkod
ningskretsar för fårg och grafis
ka symboler samt en av Mullard 
patenterad koppling för tecken
rundning. Tecknen är normalt 
uppbyggda i matris 5'x 7, men 
med denna koppling blir den 
verkliga upplösningen 10 x 14 

punkter vid 625 linjers system. 
Man slipper kantigheten, som 
annars är vanlig på enklare vi
deoterminaler. 

I övrigt är terminalen upp
byggd med en Motorola 6800-
processor med därtill hörande 
kretsar för datalagring , pro
gramminne, parallellanpassning 
till tangentbord och seriean
passning till dator och audiokas
setts pelare. Allt detta har fått 
plats på ett kretskort med 
dubbla europaformatet ungefår. 
Det är så utfört, att det passar i 
Motorolas Exorciser-bus, var-

Fig 3. Undre halvan i första figuren i dubbel tec
kenhöjd. 

Fig 4. Exempel på samtidig återgivning av text, 
grafik och färgad bakgrund. 

En dataterminal 
till! Den här konst
ruktionen är dock 
avsevärt mer kvalifi
cerad än videoter
minalen i föregående 
RT-nummer. 

Här finns möjlig
het till färg- och 
"grafik" -återgiv
ning' vanligt ASCII
format för kommu
nikation med dator 
eller teletextformat 
för en framtida an
slutning till datavi
sionsnätet (Viewda
ta). 

Anpassningskret
sar för kassettband
spelare finns även 
·för lagring av pro
gram. 

Av Åke Holm 

ifrån det spänningsmatas med 
+ 5 V, + 12 V och -12 V. 

Teletextformatet innebär att 
bildskärmen kan innehålla 24 
rader med 40 teckenpositioner 
per rad. Såväl stora som små 
bokstäver kan återges och na
turligtvis finns både Å, Ä och Ö 
med. Hela teckenuppsättningen 
återfinns i fig 7. Det finns 126 
grafiska symboler som är upp
byggda av 2x 3 punkter. Hälften 
av dessa är s k separerad grafik, 
se fig 8. Både alfanumeriska 
tecken och grafiska symboler 
kan återges i sju olika fårger 
samt blinkande. Varje rad börjar 
dock för enkelhetens skull med 
vit alfanumerisk text utan blink. 
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VIDEOTERMINAL forts från sid 43 

Den, som har kännedom om 
ASCII-koden, ser snart i "fig 7 
att de flesta kontrollkoderna har 
annan funktion än vad som är 
brukligt. Detta beror på att ter
minalen kan arbeta i två olika 
moder, ASCII-mod (=normal 
terminalmod) och teletextmod. 
De ifig 7 angivna funktionerna i 
kolumn I och O (= koderna $00-
IF) hänför sig till teletextmoden. 
I tabell 2 visas vad dessa koder 
har för funktion i ASCII-mod. 
Omkopplingen mellan dessa bå
da moder sker med olika kon
trolltecken och kan således sty
ras under programkontroll från 
datorn. En lysdiod på tangent
bordet indikerar, när teletext
moden är aktiverad. I båda fal 
len kan man direkt styra markö
ren till valfritt ställe på bild
skärmen. 

Intelligent terminal 
med mikrodator 
En terminal brukar kallas intel
ligent när den är bestyckad med 
en mikroprocessor och då det 
går att redigera text direkt på 
bildskärmen. Med denna termi
nal som har full styrning av 
markören kan man sätta in eller 
ta bort tecken eller hela rader 
med text eller grafik. Det går 
även att sända en hel rad eller 
hela sidan till datorn . Med vipp
omkopplaren på tangentbordet 
kan man välja mellan 24 rader 
eller 12 rader med dubbel tec
kenhöjd. Mittiäget ger 24 rader 
och de båda yHerlägena de övre 
eller de undre 12 raderna med 
dubbla höjden. Alla systempa
rametrar styrs direkt från tan
gentbordet. Det går att välja 
läshastighet i baud och paritet 
samt halv eller full duplex. Upp 
till 39 horisontella tabulators
toppar kan ställas in eller tagas 
bort efter behag. Markören kan 
styras från såväl datorn som 
tangentbordet och tändas eller 
släckas. Eftersom den är av 
transparent typ" d v s den in
verterar videon på den plats den 
står, är alla tecken på skärmen 
synliga. 

Kommunikationen med da
torn sker via det standardisera
de serie snittet RS-232-C (V24). 
I tabell l framgår vilka funktio
ner, som styrs från tangentbor
det. 

Det finns fyra olika möjlig
heter för textuppläggningen på 
bildskärmen. Det normala är 
"scroll-mode" , då texten börjar 
i övre vänstra hörnet. När hela 
sidan är fullskriven, matas all 
text upp en rad i taget , då den 
understa raden är fullskriven 
eller då tecknet för radmatning 
mottages. Det finns även "page-

mode", då uskriften börjar om r - - - - - - - - - - -, 

~!r n~~\~ ~:;:n v:~s:~~ls~~r::~: :,~: I l 
r--- - - ------------1 
I I 

o..'D"" I 

Denna funktion indikeras aven I ,,~'" •• ~" 

I 
I 
I 

lysdiod. I ~A1= 
De andra två möjligheterna .. " I r;:;:,'.' ,"o 

har vi kallat halvsidesscroll och 
tvåradsscroll. I det första av 
dessa fall är det bara den undre 
halvan med 12 rader som rad
matas när sista raden är fullskri
ven. I det andra fallet är det bara 
de två understa raderna som 
stegas. 

Dessa funktioner är behändi
ga, då man låter datorn skriva ut 
ett antal rader från exempelvis 
en texteditor. Därefter kopplar 
man om till halvsidesscroll , och 
kan skriva om och rätta de rader 
som är fel, utan att de tidigare 
raderna försvinner. 

Lagring på band 
med ett KCS-modem 

På terminal kortet finns även 
ett KCS-modem för anslutning 
aven audiokassettspelare. En 
sådan är ett enkelt hjälpmedel 
för lagring av data till små mik
rodatorsystem. Data spelas in 
med frekvensskift och med en 
hastighet av 300 baud. Termi
nalen sköter automatiskt om 
start/stopp-omkoppling samt in/ 
avspelningsomkoppling. På an
slutningskontakten till band
spelaren finns två utgångar, vil
ka kan styra varsitt relä för den
na funktion. För att få akustisk 
signal (bell) från tangentbordet 
behöver man bara ansluta en li
ten högtalare till terminal kortet. 
Drivkretsarna styrs av koden 
$07, då terminalen är i ASCII
mod. 

En komplett terminal består 
av ett kretskort med terminal\!ns 
elektronik, ett tangentbord , en 
videomonitor och en nätdel. 
Som tangenbord kan man i prin
cip använda vilket avkodat 
tangentbord som helst. Med 
tanke på att teckenuppsättning
en är enligt svensk standard re
kommenderas dock Keytronies 
nya s k Sverige-bord. 

I fig Il visas tangenternas 
placering på detta bord . Tan
gentbordet är fullt avkodat och 
lämnar 8 bitars parallellkod. För 
att styra terminalens funktioner 
(de i tabell l angivna) används 
tangenten F l i kombination med 
någon av de övriga tangenterna. 

Som videomonitor kan man 
använda en färg-tv med kallt 
chassi som modifierats enligt ti
digare anvisningar för rgb-in
gång, se RT 1978, nr 11 och 12. 
Inom kort kommer vi även att 
beskriva en 12-tums datamoni
tor med Philips nya bildrör. 

forts på sid 45 

Row OOdlHS 
I SbIts i 

Fig 5. Blockschemaför Mullard 
SM 5020. 

Fig 6. Blockschemaför Mullard 
SM 5052. 

SAA5052 CHARACT ER SET 
oa141 

~ 
. 00 o o o , , 1 1 

"s o o I ' o '1 00 O, , o 
" 

I~I~~I,,~~ I o 1 2 I 20 3 I 30 4 5 6 1 60 7 170 

00 00 o NUL* Qll.* 0 10 ~I~ ~ [EJ lB lQ [EJ I !;;;J 
I I I I 

00 O, , Alpha" Graphics Wir] []/~ ~ [QJ ~I~ [9] 1c;J Red Red 

Alpha" 
I 

01~ I I 
• 00 I O 2 (,raphics DI~ @J lID llill~ 0 1 ~ Green Green 

Alpha" 
I 

0 1 ~ I 
00 I' 3 Gropt'ics ~ I Ll [l]~ © ~ ~I C Vellow Yetl ow 

O, 00 4 Alpha" Gra.phics ~ I ~ gJi] [Q] ffi @]~ mill Blue Blue I I 
01 O, 5 Alpha" Graphics ~ I !J ([II] ~ [Q] ~~ ~ I ~ Magen'a Moge~tQ I ' I 
O , , O 6 Alphan Graphics ~I~ llil., [EJ [Yl [I] ~ GJ I ~ Cyan Cyan 

JHf 

[JI~ g : ~ O, , , 7 Alphan Graphics [2] 1j [§] ~ [g] ~ White Whit e I 
, O O O 8 Flash Conceal []I~ ffil~ [8] ~ [EJ [j Gli ~ DIsplay 

** I JIJI 

[]J ~ lID I Oii ' O 
O, 9 Sleody ontlguous [I]I~ ~~ [Il 0 Grapt'ics 

** I I 
I O 1 O 10 End Box Separaled 

~ I ~ D ~ Q] ~ [] [) 01 ~ Graphics 

l' 
ElI ~ [J ~ [ill ~ 

I 
I O , , " tart Box ESC [EJ ~ ffill Cl 

U JIJI I , , 00 12 Normal B lack DI ~ Eli [] ~ ITJ Ii ~ : i Helghl 8ad<9rCloTd 

I 
I' o, \3 Doubl e New BI ~ B il ~ ~ 8 riii ~ 1 1i Helghl ~kg'oIrd 

JI I I , , , O '4 ~ 
Hold 

DI~ ~ ~ [ffi lQ] ~ El [Q]l i Graptics 

* *1 
0: ~ 

I I 
I' I' 15 II Release ml ~ ,lQ] Q ~I ~ : ~ : · Grophics 

Contral characters shown in columns O and 1 are normally displayed as spaces. 

These controi characters 
are reserved for campatabil ity 
with other data codes. 

•• These contral characters 
are presumed hetore each 
row begins 

Codes may he referred 
to by their column and 
row e.g. 2/5 reters to % 

D Character rectangle 

Black represents display colour. 

White represents background. 

Fig 7. Teckenuppsättning hos 
teckengenerator i SM 5052. 

Fig 8. De grafiska segmentens 
uppbyggnad: a) Separerad grafik, 
b) Kontinuerlig grafik. 
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Elektrisk funktion 
I terminalen ingår två kristallos
ci llatorer. Den ena med kri stal
len X I lämnar 12 MHz, vilket 
bli r 6 MHz efter delning i IC23. 
Dessa 6 MHz är styrfrekvens till 
IC33 (SAA5020) och för hela vi
deodelen . Den andra kristall en 
X2 lämnar 10, 1732 MHz, vilket 
är utgångsfrekvensen för baud
rategeneratorn i IC35. I IC I6 
och IC23 delas denna frekve ns 
ner och som resultat erhåll er 
man bland annat 4800 Hz ti ll 
KCS-modemet. IC33 lämnar en 
uppsättning styrsignaler till 
IC32 (SAA5052) och klockpulser 
för kolumnräknarna IC 14 och 
IC I5. Radräknaren ingår i IC33 
och utgångarna från den buffras 
i IC22, innan signalerna kom
mer till de båda kretsarna I C20 
och IC2 1. 

I dessa kretsar, som är för
programmerade bipolära läs
mi nnen, omvandlas kolumner 
och rader ti ll en linjär adress hos 
bildskärmsmi nnet IC30. Ut
gången F I på IC33 är en I MHz 
signal, som används till klock
signal för den i terminalen ingå
ende processorn IC9 (6800 ). 
IC 10 genererar de båda klockfa
serna 0 1 och 02 till IC9. 

Synkroniseringen av video
delen med processorklockan är 

så utförd , att dessa båda turas 
om att använda bildskärmsmin
net IC30. Då 02 är hög är det 
processorn , som kan nå IC30, 
och då 0 1 är hög är det video
delen, som hämtar ett tecken 
från IC30 och skickar ut det till 
videornonitorn. På detta sätt får 
man aldrig några störningar i 
bilden, när utskrift sker. IC3 1 är 
en åttabitars hållkrets för tec
kengeneratorn i IC32. IC I8 och 
IC 19 kopplar in adressbussen 
från IC9 till bildskärmsminnet, 
då 02 är hög. 

Den högsta biten på varje 
teckenpositi on används fö r att 
indikera markörens position. 
Denna bit kommer från stift 19 
på IC3 1 och fördröjs i IC29 och 
IC28 så att den hamnar på rätt 
teckenplats. Markören adderas 
till videosignalen i IC39, vilken 
är en exklusiv-ell er-grind . Ut
signalen från IC39 matas ti ll fyra 
emitterföljare T I3-T I6, tre för 
fårgsignalerna röd, grön och blå , 
samt en för den svartvita utsig
nalen. Den senare förses även 
med synkpulser via 0 6 innan 
den matas till utgångskontakten 
och VHF-modulatorn IC40. På 
J4 fi nns vhf-bärvåg som kan in
ställas mellan 3 och 4. De tre 
fårgsignalerna har 0,7 volts 
amplitud vid 75 ohms belast-

ning. Den sammansatta video
signalen har 0,3 volt synk och 
0,7 volt video. För att dri va en 
fårgmonitor fordras även en se
parat utgång med sammansatt 
synk, och detta finns på stift 6 
på B . Amplituden är ca 4 volt 
vid 75 ohms belastning. 

Mikrodatordelen i terminalen 
består av processorkretsen IC9, 
ett dataminne IC34 (68 /0 ), ett 
programminne i form av ett ep
rom IC25 (2716), en PIA-krets 
I C36 (6821) fö r tangentbordet 
och lysdioderna samt en se
riekommuni kationskrets IC26 
(2651) för datoranslutningen. 
IC8 är en extra seriekommuni
kationskrets som används för 
KCS-modemet. De övriga kret
sarna är IC26 vil ket är en 
adressavkodare samt IC6 och 
IC7 vilka alstrar bell-signalen. 
T 1 7 ger terminalen en resetpuls 
vid till slag av matningsspän
ningen. De två kretsarna längst 
till höger, IC37 och IC38 nivå
anpassar in- och utgångarna till
datorn . 

T eletextkretsarna arbetar 
normalt med 625 linjers system 
och den bild som texten pre
senteras på är tänkt att betrak
tas på normalt tv-tittaravstånd . I 
datorsammanhang är det ibland 
irriterande att betrakta en text-

skärm som arbetar med rad
språng (vilket det alltid blir vid 
udda linjetal). En textskärm be
traktas som regel på kort av
stånd , och radsprång är därför 
inte önskvärt. För att ordna 
detta har vi klämt in IC24 som 
räknar linjepulser och " lu rar" 
IC33 att skicka iväg några linje
pulser för mycket. Resultatet är 
att videosignalen har 628 linjer 
(eller rättare 314 linjer per del
bild) utan radsprång då stift 13 
på I C24 är jordat. Avlägsnas 
jordningen får vi en vanlig 625-
linjers bild. 

De sex lysdioderna på tan
gentbordet indikerar olika 
driftstillstånd hos terminalen. 
On Line lyser när terminalen är 
kopplad för full eller halv duplex 
till datorn , DCD indikerar Data 
Carrier Detect från datorn , 
Page indikerar när texten ej 
radmatas . Då terminalen är i 
teletextrnod lyser TXT, och när 
printrutinen är inkopplad lyser 
PRT. Den sista lysdioden indi
kerar mottagningsfel i form av 
paritetsfel eller annan fel rap
portering från IC35. 

I nästa RT kommer fortsätt
ningen av terminalbygget med 
kretskortsbild och styckl ista. 

• 
Tabell 1. Tabellen visar vilka koder från tangentbordet som styr de olika funktionerna . Observera att den högsta biten alltid är 1. 

Tecken kod funktion Tecken kod funktion 

A $ C1 on line + full duplex (xl T $ D4 tvårads-scroll, se texten 
CTRLA $ 81 on line + halv duplex U $ D5 normal scroll (xl 
B $ C2 lokal utskrift V $D6 sätt in en ny rad där markören står, alla 
C $ C3 radera från markören till radens slut tecken på markörens rad och under flyttas 
D $C4 ta bort tabulatorstopp på markörens posi- neråt. 

tion W $ D7 flytta markören ner ett steg utan radering 
E $ C5 radera hela bildskärmen X $ D8 återställ normalparametrar, markerade 
F $C6 flytta markören till nästa tabulatorstopp med (xl . 
G $ C7 sänd den rad på vilken markören står, från y $ D9 halvsides-scroll, se texten . 

vänsterkanten till markörens position. Ä $ DB ta bort alla tabulatorstoppar (xl 
H $ C8 flytta markören ett steg åt vänster utan Z $DA radera från markören till bilden slut 

radering $A1 ingen paritetsbit (xl 
CTRL H $ C88 d :o $A2 jämn paritet 
I $ C9 flytta markören ett steg åt höger utan '* $A3 udda paritet 

radering $AD samma som W 
CTRLI $89 d :o O $ BO 50 baud 
J $CA sätt in ett tecken på markörens plats. alla 1 $ B1 75 baud 

tecken till höger om markören skiftas ett 2 $ B2 110 baud 
steg. 3 $ B3 135 baud 

K $CB flytta markören ett steg uppåt utan rade- 4 $ B4 150 baud 
ring 5 $ B5 300 baud 

+ $AB d:o 6 $ B6 600 baud 
L $CC flytta markören till övre vänstra hörnet 7 $ B7 1200 baud 
M $ CD ta bort den rad som markören står på, alla 8 $ B8 1800 baud 

underl iggande rader flyttas uppåt ett steg . 9 $ B9 2000 baud 
N $ CE printer frånkopplad (xl $BA 2400 baud 
O $ CF ta bort det tecken som markören står på, $ BB 3600 baud 

alla tecken till höger om markören skiftas < $ BC 4800 baud 
till vänster $ BD 7200 baud 

p $ DO printer inkopplad > $ BE 9600 baud 
Q $ D1 sänd hela sidan till datorn CTRL D $84 mottagn. 1200 baud, sändn. 75 baud 
R $ D2 page-mode, se texten $ $A4 markören tänd 
S $ D3 sätt in en tabulatorstopp på markörens % $A5 markören släckt 

plats 
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Fig 10. Principschemajör Kes
mothmet. 

Fig 11. Tangenternas placering 
på Keytronics Sverigebord. 

Tabell 2. Kontrolltecken i ASCII-mod 

Tecken kod funktion 

CTRL C $03 radera från markören till radens slut 
CTRL E $05 radera hela skärmen 
CTRL G $07 bell-signal 
CTRL H $08 flytta markören ett steg åt vänster utan 

radering 
CTRLI $09 flytta markören ett steg år höger utan ra-

dering 
CTRL J $OA radmatning med radering av underlig-

gande rad 
CTRL K $08 flytta markören upp ett steg utan radering 
CTRL L $OC flytta markören till övre vänstra hörnet 
CTRL M $00 flytta markören till vänsterkanten på 

samma rad 
CTRL N $OE växla till teletextmod 
CTRLQ $11 avspelning från audiokassett 
CTRL R $12 inspelning på audiokassett 
CTRL S $13 stopp av kasettspelare (avspelning) 
CTRL T $14 stopp av kassettspelare (inspelning) 
CTRL W $17 flytta markören ner ett steg utan radering 
CTRL Z $1A radera från markören till bildens slut 

Fjärde generationen 
i PDP-ll-Iamiljen 
•• Oigital Equipment har nu 
lancerat fjärde generationen i 
POP-II -familjen . Nykomlingen 
heter LSI-ll /23 , se bilden, i 
kortversion och PDP-ll /23 i 
chassiversion. Båda har prest
anda som man normalt väntar 
sig av medelstora minidatorer. 
Oe har den mest omfattande 
programvara som någonsin fun
nits för mikrodatorer enligt Di
gital Equipment. . 

Oen nya LSl-II/23 är den nu 
största medlemmen i LSJ-II
familjen medan POP- II /23 är en 
utökning av POP- I 1/03 . Oen är 
programvarukompatibel med 
alla medelstora POP-I I -datorer. 
Jämfört med egenskaperna hos 
föregångaren LSl- I 1/2 har den 
nya modellen fyra gånger större 
minneskapacitet , fyra gånger 
fl er avbrottsrutiner och är två 
till fem gånger snabbare , bero
ende på konfigurationen . Oe har 

minidatorns POP-I 1/34 hela in
struktionsrepertoir och kan 
hantera de kraftfulla operativ
systemen RSX-II M och RSX-
11 S , som tillåter att flera kör 
program samtidigt på datorn. 
Programmeringsspråk som As
sembler, Macro, Fortran IV , 
Basic och Forms-Il är möjliga 
att använda. 

Adresseringsmöjligheten sträc
ker sig till 256 k bytes. I ett exi
sterande system med LSl-II/2 
kan man enkelt byta ut CPU
kortet för att få en uppgrade
ring. 

LSJ-II/23 och POP-21 /23 är 
de första mikrodatorerna med 
komplett flyttal saritmetik . 
Flyttalsprocessorn , som är en 
option , är helt programvaru
kompatibel med flyttal sproces
sorn i de större POP- I I -model 
lerna. • 
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Overtoning av diabilder 
ger mjuk bildväxling 

11~:e~ 
~\~--~~--~ 

PROJEKTOR LJ U SKO~TROL L 

Fig l. Blockschema för överto- ~ 
ningssystemet. Två projektorer, 
en bandspelare och styrutrust
ningen ger presentations möjlig
heter av högsta klass. Det går 
även att styra bildväxlingarna 
manuellt. 

•• Den som ägnar sig åt foto
grafering och använder diafilm 
har väl någon gång önskat få lite 
mer snits på själva presentatio
nen. En stillfilm ges onekligen 
en annan dimension om bilderna 
får tona i varandra i stället för 
att som nu oftast avbrytas aven 
svart paus mellan varje bild . 
Kanske skulle man också vilja 
lägga till lite passande musik 
och få bildväxlingen synkroni
serad med den. 

Tidigare har det här varit en 
för de flesta ouppnåelig dröm. 
En anläggning i klass med den vi 
skall beskriva skulle ha kostat 
tusentals kronor, men tack vare 
modern elektronik kan vi nu 
bygga en billig styrenhet som 
ger stillfilmen nytt liv! 

Enhetens grundfunktioner: 
lampstyrning och bildväxel 

Vi kan till en början dela upp 
styrsystemet i mindre bitar. Till 
varje projektor behövs ett 
drivsteg med tyristorer som styr 
lampans ljusstyrka. (Kretsarna 
kring Ty 1 och Ty 2.) Den måste 

\kunna styras analogt med en in
kommande styrspänning. Bild
växlingen går till så, att man 
tonar ner den bild som visats 
klart och samtidigt tonar in i den 
nya bilden som ligger klar i den 
andra projektorn. När lampan 
slocknat i projektor ett, ger vi en 
puls till den för bildväxling. 
Alltså behövs också till varje 
projektor en utgång för bildväx
ling. (IC2, TH T4 och 
RL1+RL2.) 

För att kunna styra det hela 
behövs också ingångar. Dels 
finns en ingång för bandspelare, 
(lCI:a+ICI:b), känslighet ca 
150 mV, (I kHz), dels en ingång 
från en tryckknapp för manuell 
växling (IC4a+b). Växlingssig
nalen styr ett minne som ändrar 
tillstånd varje gång en styrpuls 
kommer in (lC3:a). Mellan min
net och drivstegen sitter en 

PR I 

PR2 

PR I 

PR 2 

Vid professionell diabildbeskrivning använder man 
ofta flera projektorer och låter bilderna tona i var
andra vid växling. Effekten är mycket tilltalande, 
men de system som finns att köpa är mycket kost
samma. 

Efter vår byggbeskrivning kan du själv bygga ett 
avancerat system som ger helt professionellt resultat 
med två projektorer. Kostnaden för styrningen blir 
inte större än knappt 350 kronor! 

Av Gunnar Farm 

rampgenerator som ·ger den 
jämna övertoningen (lCI:c+ 
ICI:d). När vi trycker på knap
pen för bildväxling startar också 
den specialkomponerade oscil
latorn för I kHz ut till bandspe
laren. (lC3:b+IC4:d). Intern 

spännings matning sker över 
IC:5. För att göra så små in
grepp i dia-projektorerna som 
möjligt har vi lagt in styrningen i 
serie med lampan på ett speciellt 
sätt. 

Tyristorn ligger tvärs över 

Fig 2. Principschema för anläggningen. Märk att drivspänningen till 
hela elektroniken tas från projektorernas lampförsörjning! 
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Fig 3. Här visas hur lampstyr
ningenfungerar: En tyristor lig
ger i serie med lampan via en lik
riktarbrygga. Den senare om
vandlar också lampans växel
spänning till kretsarnas drivlik
spänning. 

likriktaren och kortsluter sin 
styrkrets när den tänder. Be
lastningen ligger alltså utanför 
likriktaren och genomflyts fort
farande av växelspänning, trots 
att tyristorn egentligen bara le
der i ena riktningen. Man skulle 
kunna ha en triac utanför lik
riktaren och på så sätt slippa lik
rikta hela lampströmmen , men 
det ger mer komplicerade trigg
kretsar än de nu använda. Att 
nu den tyristor vi satt in faktiskt 
är en triac beror bara på prist.t; 
en triac är billigare än en vanlig 
tyristor! 

Styringångar 
och bandoscillator 

Nu skall vi beskriva kretsen 
mera i detalj. Det finns två 
styringångar, dels en tryck
knapp och dels en bandspela
ringång. Signaler från band spe-



laren kommer in över Kl. Med 
bygling väljs vänster (stift 3) el
ler höger (stift 5) kanal. I C I :a är 
en selektiv förstärkare . Vid fre
kvensen I kHz bestäms för
stärkningen av förhållandet 
mellan R2 och R I, alltså 100 
gångar. Vid högre frekvenser 
sjunker förstärkningen på grund 
av C2 och vid lägre på grund av 
C 1. D 1 låser signalens min värde 
till ca O V. 02 likriktar signalen 
som glättas av C4. ICl :b är en 
Schmitt-trigger, vars utgång 
normalt ligger hög. När insig
nalen överstiger ca 8 V slår den 
om till låg. 

För manuell växling av bild 
används en tryckknapp , vars 
signal kommer in via K2. IC4:a 
och b är en bistabil vippa som 
används för att ta bort kontakt
studs från tryckknappen. IC4:c 
används som eller-grind , så att 
en låg signal från I C 1 : b eller 
IC4:a ger hög utsignal och trig
gar IC3:a. IC3:a är en klockad 
jk-vippa. Eftersom j- och k-in
gångarna ligger höga , kommer 
IC3:a att växla läge för varje 
gång det kommer in en klock
signal. För att man skall kunna 
spela in styrsignalen på band 
behöver man en oscillator. En 
överbliven nand-grind och en jk
vippa blev en specialkompone
rad oscillator. 

IC3 :b ligger spärrad aven hög 
signal på set-reset-ingångarna 
från IC4:a. När den signalen går 
låg, kommer vippan att ställa sig 
i något av sina stabila lägen. Låt 
oss anta , att Q-utgången blir hög 
och Q låg. C5 börjar då laddas 
ur genom R8, tills ingång 2 på 
IC4 :d blir låg. Utgången går då 
hög och triggar IC3:b , som slår 
om. Q-utgången blir alltså låg 
och Q blir hög. C5 laddas 
snabbt upp över 03 och C6 
börjar laddas ur genom R9. 
Förloppet upprepas med fre
kvensen 1 kHz. De frekvens
bestämmande komponenterna 
är R8 , R9 och C5, C6. Rll och 
R 12 bildar en spänningsdelare 
för att begränsa utsignalen, C7 
filtrerar den lite. Genom C8 går 
signalen ut till K 1. Med bygling 
väljer man vänster (stift 1) eller 
höger (stift 4) kanal. 

Nu går vi tillbaka till IC3:a. 
Den växlar alltså läge för varje 
gång det kommer en puls från 
bandspelare eller tryckknapp. 
IC I:c är kopplad som en inte
grator. Om IC3 :a tex växlar 
från låg till hög, får vi en ramp
funktion från hög till låg (negativ 
ramp) på utgången på ICl:d. 
Tiden för rampen bestäms av 
RIO + Pl och C9. Med poten
tiometern kan tiden väljas mel
lan ca 0,4 s till 2,5 s. 

Eftersom vi vill att den ena 
projektorn skall tona upp samti
digt som den andra tonar ner, 
behöver vi också en motsatt 
ramp. Den får vi genom att in
vertera rampen från I C l :c i 
ICl:d. 

Tyristorstyrd 
ljusstyrka 

Nu är det dag att beskriva 
själva tyristorkretsarna. Båda är 
ju likadana, så vi kan som ex
empel välja den som styr PR 1. 
Reglerkretsen ligger alltså i se
rie med projektorlampan, och 
där har vi växelspänning. För 
att lättare kunna styra tyristorn 
likriktas lampspänningen i lik
riktarbryggan B I. Vi använder 
s k fasstyrning. Det innebär att 
tyristorn efter en bestämd tid i 
varje halvperiod tänder och 
släpper fram spänning till lam
pan. Triggkretsens aktiva kom
ponent är i det här fallet en dub
bel-basdiod eller unijunction
transistor (T 1). 

Under varje halvperiod lad-

ningen intill R15. Vid låg in
spänning laddas C 10 långsamt. 
Ju högre spänningen till R 15 
blir, desto snabbare laddas C I O. 
Tyristorn tänder tidigare i varje 
J?eriod och lampan lyser mer. 
Over P2 och R 16 kan vi ställa in 
en viss grundladdning av CIO, 
så att lampan börjar glöda direkt 
då den positiva rampen kommer 
från I C 1 :c. Zenerdioden 05 be
gränsar spänningen till R 19 och 
det gör att Tl tänder vid ganska 
låg spänning över C 1. 

Projektorernas lampspänning 
används också för att mata 
styrkretsarna. Det sker över 
D 11 och D 12. Den projektor 
som är släckt lämnar ström, 
men även en tänd projektor ger 
lite restspänning som räcker för 
att driva elektroniken. C 16 
glättat inkommande spänning 
och IC5 är en 12 V-regulator. 
Eftersom operationsförstärkar
na i detta fall arbetar med enkel 
matning , används R43 och R44 
för att ge en referens mellan O 
och 12 V. 

U L Spänning över lampa 

'---'.-ff\----J........1.,.--t---'-(- t 

UC10 U Spänning..cverCl0 

1~Lk-=1 LL 

Fig 4. Styrning av lampans 
ljusstyrka sker med fasstyrning, 
dvs tyristorn fås att tända i olika 
faser av växelspänningens period 
varigenom man får olika mycket 
effekt til/lampan. 

das C lO upp framför allt genom 
R15. När spänningen nått upp 
till ett par volt öppnar T 1 och 
laddar ur C lO cia R20. Tyristorn 
får då en puls på styret och tän
der. Den förblir sedan tänd tills 
spänningen över den försvinner 
vid periodens slut. Hur snabb 
uppladdningen av CIO blir, be
ror till största delen av spän-

Bildväxling 
i rätt tid 

Nu har vi bara utgångarna för 
bildväxling kvar. Här är det 
också fråga om två likadana en
heter, så vi beskriver den som 
hör till PR I. 

Funktionen skall vara sådan, 
att projektorn växlar bild när 
lampan just slocknat. Växlings
pulsen skall alltså komma när 
rampen från lC I:c har nått sitt 
minimivärde. Rampen känns av 
med Schmitt-triggern IC2:a, som 
slår om från låg till hög när 
spänningen in till ingång 2 un
derskrider ca 2 V. Samtidigt 
tänds lysdioden 013 som finns i 
fjärrkontrollboxen. Eftersom 

PR 1 just slocknat, lyser PR2 för 
fullt. D 13 indikerar detta. Via 
C 12 kommer alltså ingång 6 på 
IC2 :b också att få hög nivå in 
men bara en liten stund tills C 12 
har laddats upp via R30. IC2:b, 
som också är kopplad som 
Schmitt-trigger, ger alltså en ne
gativ puls ut just när det negati
va rampen från IC l:c är slut. Då 
IC2:b går till låg nivå laddar den 
snabbt ur Cl3 via 07 . När pul
sen från IC2:b är slut och nivån 
på nytt blir hög , börjar C 13 lad
das upp igen, men nu sker det 
via T3 som bottnar och drar ut
gångs reläet. N är C 13 är upplad
dad stryps basströmmen till T3 
och reläet faller. 

Med viss rätt kanske man nu 
kan undra vad alla de här pul
serna hit och dit skall vara bra 
till? Jo, projektorn behöver en 
kort puls för att växla bild. Re
läet pulstid bestäms framför 
allt av R34 och C13. Om de 
projektorer man har tänkt an
vända har separata knappar för 
bildväxling fram och bak , är inte 
pulslängden kritisk , men om det 
behövs kan den ändras: Pulsen 
blir kortare om R34 minskas och 
en viss förlängning av pulstiden 
kan man få genom att öka R34. 
Vill man ha stor ökning, bör C 13 
ökas i stället. 

För att projektorlampan skall 
hinna slockna riktigt innan bil
den växlar, finns en fördröjning 
inlagd . Reläet drar på bakkan
ten på pulsen från IC2:b. Puls
längden från IC2:b bestämmer 
alltså fördröjningen. Vill man ha 
kortare tid skall värdet på C 12 
eller R30 minskas och för längre 
tid ökas värdet något. Dioden 
08 skyddar transistorn för 
skadlig backspänning från re
läspolen . 

Dubbelsidigt mönsterkort 
med genomplätering 

För att göra övertoningsen
heten lättbyggd har vi valt att 
göra mönsterkortet dubbelsidigt 
och metalliserat. Hålen är alltså 
genompläterade med koppar 
och hela kortet är sedan förtent. 
Ett metalliserat kort är visserli
gen något dyrare , men man får 
andra fördelar: Säkrare drift, 
enklare bygge genom att man 
inte behöver löda på kortets 
översida och att folien sitter 
bättre fast på underlaget, bl a . 

U nder hela monteringsarbetet 
gäller det att vända komponen
terna åt rätt håll. Endast mot
stånd och vanliga kondensatorer 
är okänsliga för polaritet. Alla 
övriga, dioder, .transistorer, ty
ristorer, regulator , elektrolyt
kondensatorer och integrerade 

forts på sid 50 
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Diabild forts från sid 49 

Fig 5. Mönsterkortets lödsida i 
skala 1:1. 

kretsar, måste vändas enligt 
respektive markering på kortet! 
Ä ven I C-socklarna bör vändas 
rätt , eftersom man då underlät
tar för en riktig montering av 
kretsarna. 

Dags att sätta igång, lödkol
ven i högsta hugg! Det brukar 
vara lämpligt att börja med 
långa komponenter. I detta fall 
kan man t ex först sätta dit mot
stånd och dioder, sedan IC
socklarna. (Sätt inte dit kretsar
na ännu!) Efter det monterar 
man så kondensatorer, transis
torer och tyristorer. Innan ty
ristorerna monteras , skall kyl
flänsarna dit. Böj komponentbe
nen i vinkel så att tyristorn kan 
ligga med sin flata sida ner mot 
kylflänsen. Mät ut avståndet så 
att fasthålet passar sedan benen 
vikits . Skruva fast tyristor och 
fläns och löd sen! Slutligen sät
ter man fast reläer, kontaktdon 
och potentiometrar. 

Nu skulle kretskortet vara 
fardigt och man kan gärna av
sluta med en sista kontroll av 
motståndsrnätare, polariteter 

Fig 6. Mönsterkortets kompo
nentsida i skala 1:1. 

och lödningarnas kvalitet. Nå
got glappt? Kallött? Glömt? 
Tilltrasslade ledare? - OK, då 
går vi vidare . 

Lådan bearbetas 
och monteras 

Nu skall front och bakstycke 
håltas enligt ritning. Sätt inte 
ihop lådan innan kabel m m 
monterats! Kapa till bitar av 
två-Iedarkabel. De skall vara 
relativt korta för att inte förlus
terna i lampspänning skall bli för 
stora. 0,5 m kan vara lämpligt. 
Samma typ av kabel används till 
lampspänningen och bildväx
lingen. Montera kabeln i bak
stycket med genomföringar. Se 
till att kopplingstrådarna på in
sidan räcker fram till likriktare 
och respektive kortet. 

Till projektorn ansluts lamp
spänningen med en stickkontakt 
av amerikansk typ, bildväxling
en går in genom den ordinarie 
fjärrkontrollingången. I styrIå
dan går bildväxlingssladden di
rekt till en anslutning på kortet 
märkt BILDV. Lampspänning
en skall gå genom likriktaren 
som monteras på bakstycket. 
I nkommande ledare löds till stift 
märkta - eller ac. Från Iikrikta-

r 

L 
50 RADIO & TEL.EVISION - NR 8 - 1979 

I I, 
I I o: S v3 : o . 

• '-- - - - - - - J ;g0 + 
• R24 0 0 ,...06 O ..., 

~ ..... ..:.' 3 0 11 ~O 
20 o R260 6

0 o o R250 ~ 

Rl2 

Rl1 C .. 
R 190 ~O 

• R 200 6 
• • R17 0 1 ~O 

o .~ __ ~_ R.2~0~~.05 0 ~O + 

! I [ve l O, 
l · I.J 



r CI C2 

R2 R 4 

I 
I 

I~I 
I :::t.:.l-.J I 

., 

EJ 
RI 

0204 

C3 

OlOf 

~ R5 

~ R29 

.... _______ J 

R24 "06 

C9 • • • 

CI2 ••• 

R27 

R28 

R34 

" '" 
R23 C11._ 

R22 
R21 

R26 

R25 

C4 

R 3 

R 14 

RI3 

R30 

R32 

R 33 

R31 

® 

~ R.2 00 EJ 
le 2' 07 tot e16 hi <5 RL 2 

09,. •• So 

••• CI4 .C13 W) IC5 EJL I 
R37 p5 (@ ~ ~ ~ 

r.:::-1J ca -- c 17 :::: m 
~ C7 ___ ® RI5 R19 .. 

R45 
R lO R46 

.. 03 

R 8 

RR,~2 R 16 R 20 5 
;:: R17 CIO._ '" EJ

R38 ::~ 
K2 R36 

R6 

R7 

L 

R39 

R35 

C5 
0404 RI8 "05;g 

~ R~ __ f--~-----.I 
~C6 I y I 

I I 

Fig 7. Kumpullelltertla~ place
ring på mönsterkortet. 

ren kopplas två sladdstumpar 
ner till kortet märkt PR I resp 
PR2. Observera polariteten! 

N u är det dags att montera 
ihop själva lådan. Börja med att 
fästa fronten till den undre låd
halvan. Dra skruvarna en aning 
snett ner, alltså mot själva 
plastlocket. På det sättet drar 
skruvarna ihop lådan bättre. 

I 

en uh m-meter mdlan vilka poler 
man får slutning då knappen för 
bildväxling framåt trycks in. 
Alternativt kan man plocka isär 
kontrollboxen och kontakten 
och titta efter hur det är kopplat. 
När man vet till vilka stift väx
el pulsen skall anslutas, kanske 
man också vill kunna använda 
de ordinarie fjärrkontrollboxar
na. 

Fila av den här plast kanten 

att minska lampspänningen. 
Lossa den ena tråden från 
transformatorn och koppla den 
till kontakten i stället. 

Från den andra anslutningen 
kopplar man en ny kabel med 
ungefär samma area upp till 
transformatorn, där den förra 
tråden satt från början. Tag se
dan upp ett hål på något lämpligt 
ställe på projektorn och skruva 
fast kontaktdonet med två M3-
skruvar. Det här ingreppet gör 
att lampan inte lyser, om man av 
någon anledning inte skulle vilja 
använda övertoningsenheten. I 
en extra stickkontakt monterar 
man lätt en trådbygel som kan 
kortsluta lampspänningsutgång
en. 

Fjärrstyrning 
från kontrollbox 

Så skall vi titta lite på den 
andra sidan av centralenheten. 
Där finns två 5-poliga DIN -uttag 
och en potentiometer. Det vän
stra uttaget används för band
spelarstyrning. men till det skall 

Sätt nu kretskortet på plah 
och kontrollera att hålen för 
kontaktdon och potentiometern 
har kommit rätt. Justera hålen 
om det behövs, markera lagom 
längd på potentiometeraxeln, ta 
ut kortet och kapa försiktigt ax
eln t ex med en bågfil. Montera 
kortet i lådan och sätt sedan fast 
bakstycket. 

så att kretskortet kan ~ 
ligga plant 

När det gäller anslutningen av 
bildväxlingen måste man lägga 

6~ 
I 

BAN OSP E l AR I N(;.i.N (j. 
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Fig 8. Håltagningsriktning för 
lämplig låda till apparaten. 

ner lite detektivarbete på den 
aktuella projektorn för att an
sluta bildväxlingspulsen rätt. Vi 
har gjort en anslutning till en 
Liesegang-projektor, och på den 
skall pulsen in på stift 2 och 3, 
men på andra projektorer bör 
man i alla fall kolla upp kopp
lingen. Ett sätt är att mäta med 

Dra skruven en aning snett 
ner mot loe ket respektive botten 

Fig9. 

Tag då en bit 6-ledarkabel (2 
dm räcker till varje projektor 
och montera 6-poliga DIN
kontakter till den. I ena änden 
en hona och i den andra änden 
en hane. Till en av kontakterna, 
det spelar ingen roll vilken, an
sluts och tvåledaren med väx
lingspulsen från övertoningsen
heten . 

Ingrepp i projektorn 
på lågspänningssidan 

Lampspänningen skall an
slutas med en 2-polig kontakt, 
och här måste vi göra ett in
grepp i projektorn. Nu behöver 
det knappast bereda några stör
re problem, och vi går bara in på 
transformatorns sekundärsida. 
Börja med att ta av kåpan på 
projektorn som givetvis ej är an
sluten nätet. Leta sedan rätt på 
de sladdar som går från trans
formatorn till lampan. Det är 
förmodligen lite tjockare tråd än 
de övriga på transformatorn. På 
en del projektorer finns en 
.strömbrytare som kopplar in ett 
motstånd i serie med lampan för . 

Fig lO. Baksidan på apparatlå
dan med de fasta kablarna till 
projektorlamporna. Över lamp
sladdarna uttag för styrning av 
projektorernas bildväxling. 

vi återkomma. Till det högra 
uttaget ansluts en kontrollbox. I 
kontroll boxen finns en tangent 
för bildväxling och två lysdio
der, vilka indikerar vilken pro
jektor som lyser. Till boxen be
hövs bara fem ledare, men ef
tersom vi använder 6-ledare på 
annat håll kan vi ta en sådan här 
också. 

Lådans utförande kan vari
eras efter smak. Fig 14 visar 
kopplingsschemat i grundutfö
rande. Det kan t ex komplette
ras med en strömbrytare för 
momentstopp av bandspelare. 

Kontrollboxens lysdioder är 
avsedda som ett hjälpmedel vid 
styrningen. Man kan då placera 
sina ordinarie fjärrkontr9llboxar 
till höger respektive vänster om 
övertoningsenheten . Om man 

Fig Il. Så här modijleras pro
jektorerna. Ena anslutningen till 
lampan bryts upp och en kontakt 
kopplas in i serie. 
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Diabilder forts från sid 5 J 

Fig 12. Färdig prototyp i låda. I mitten sitter reglaget som varierar 
överbländningstiden, till vänster bandspelaringång och till höger in
gång för fjärrkontroll. Vänster om lådan syns sladdarna till projekto
rernas lampor. 

Vänster lysdiod 

;6 @;6 
(Cir~, O 

/ '---_'+--_'--_·, __ -+ __ ©>~~6--' 
Ev. uttag t ill 
pausfunktion Tryckknapp Höger lysdiod 

Ev. omkopplare för 
pausfunktion t i II 
bandspelare 

Fig 13. ManöverlåtUlnför utrustningen kan utformas på tIetIa t ätt. 
Den används alltså vid inspelning och manuell styrning av bildväxling
en. 

K2 
3 

.5 

2 

BILDVÄXLING 

o 

;,U ~~7 
il Vänster Höger 

FiK I.J. /)l'Ila iiI' lIIall ii l't'rllltll/lll dd:tri,J..1I ill/Ho/IIIIJ. 
KONTAKT IN TILL ÖVERTONINGSENHETEN 

{

:::I ===========::::~ VÄXllNG 
g~~RTONINGS ::======;---1 
ENHETEN 
INTERNT ~ 

Överkoppli ng 

Dessa kan Völra kombinerade 

Fig 15. Man kall ocksu' bygga atll/alluval:nhelen pa {1t~UCl ,äu Jur alt 
ge den större möjligheter och bättre flexibilitet. 
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BI LOV ÄXLlNG 

PR 2 

0000 ~---+-PRl 

BILOVÄXLING 
Over toni ng 

Fig 16. En utbyggd mallöverenhet skulle kUllIla realiseras på dettå sätt 
i en låda. 

OV 

LM 324 

'Ie 1, le 2 

+-12V +12V 

e MOS 4011 

le 4 

eMOS 4027 

le 3 

OV +-12 +12 OV OV 

Fig l7. De kretsar som används i utrustningelI har detta inllehåll, 
vilket kan vara nödvändigt att känna till vidfelsökning t ex. 



t ex vill backa, växlar man först 
bild direkt på den projektor som 
är släckt. Sedan ger man väx
lingspul s till övertoningsenhe
ten. Kom bara ihåg att backa 
den andra projektorn också, an
nars kommer bilderna i fel ord
ning! Om man vi ll ställ a skär
pan, kontrollerar man bara med 
lysdioderna vilken projektor 
som lyser och fintrimmar så 
skärpan med den projektorns 
fjärrkontroll. 

Men det kanske verkar bökigt 
att håll a i tre kontrollboxar 
samtidigt? Det är lätt att gå vilse 
bland knapparna! 

Man kan då gå vidare och 
bygga en helt ny kontroll box 
med samtliga funktioner i en lå
da. Vi skall skissa ett förslag till 
en sådan lösning. Vad man be
höver extra beror lite på hur 
projektorn ser ut , men det här är 
ett förslag: 

Atta enkla tryckknappar ( 1-
polig slutning räcker) , ett mång
poligt kontaktdon (ca IS poler) 
och lika många ledare i kabeln 
till lådan. Eventuellt kan man 
också behöva en liten större lå
da . Observera, att man skall 
skilja den gemensamma tråden 
till vardera projektor och 
styrenheten från varandra! På 
det här sättet behöver man alltså 
en lite grövre kabel in till st yr
enheten och likaså ut till varje 
projektors fjärrstyringång , men 

å andra sidan sl\pper man ifrån 
ett par kablar. - Overkopplingen 
till den 6-poliga DIN-hon kon
takten behövs inte heller. 

Första provkörning 
utan cmos-kretsar 

Nu kan det vara dags att 
provköra. Om man vill vara på 
den säkra sidan kan man ansluta 
projektorerna, starta dem och 
kontroll mäta spänningen på 
kortet innan man monterar kret
sarna i sina hållare. Mät spän
ningen ut från ICS . Den skall 
ligga mellan Il ,S och 12 ,S vol t. 
Slå avena projektorn . Spän
ningen skall inte ändras nämn
värt. Slå nu av projektorerna 
och montera kretsarna. Tänk på 
att cmos-kretsarna är känsliga 
för stati sk elektricitet! 

Anslut fjärrkontrollboxen och 
starta projektorerna igen. Prova 
med bildväxlingstangenten att 
systemet fungerar. Det finns en 
trimpunkt för varje projektor. 
Här kan man ställa nivån till t y
ristorkretsarna så, att den 
släckta projektorn är precis på 
gränsen till att börja lysa. 

Vi skall avrunda den här be
skrivningen med några enkla 
anvisningar för anslutning till 
bandspelare. Den vänstra DIN
kontakten används för detta. 
Inne i styrenheten finns plats för 
trådbyglar för att välja stift för 
in- och utsignaler. Hur man 

Komponentförteckning: 
IC1,IC2 
IC3 
IC4 
IC5 
T1, T2 
T3, T4 
TY1, TY2 
01,02,03,04,07, 09 
08,010,011 , 012 
05, 06 
013,014 
81,82 
C1 , C5,C6,C7 
C2 
C3, C4, C8, C10, 
C11 , C12, C14, C17 
C9 
C13, C15 
C16 
R20,R26 
R17, R18, R19, R23, 
R24, R25,R43,R44 
R1,R12 
R28, R32, R34, R36, 
R40,R42 
R4, R16,R22 
R8,R9 
R3, R5, R6, R7. R11 , 
R13,R14,R15, R21 , R27, 
R29, R31, R33, R35, R37 , 
R39, R41 
R10 
R2 

LM324 4-faldig op-först 
4027 dubbel jk-vippa, cmos 
4011 4-faldig nand, cms 
14312 spänningsregulator 12 V 
T/S 43 unijunctionstransistor 
BC npn, småsignaltransistor 
SC 146 D triac (alt tyristor 10 A) 
IN 4148 signaldiod 
IN 4002 diod 1 A 

zenerdiod 10 V, 0,5 W 
SR 103 D lysdiod 

diodbrygga, 10 A 
10 nf (4 st) 
68 pF (1 st) 

0,1 JLF (8 st) 
1 JLF (1 st) 
4,7 JLF/16 VI tantal (2 st) 
220 JLF/40 V/el lyt (1 st) 
100 (2 st) 

1 k (8 st) 
10 k (2 st) 

22 k (6 st) 
33 k (3 st) 
68 k (2 st) 

100 k (17 st) 
390 k (1 st) 
1 M (1 st) 

skall ansluta framgår av kopp
lingsschemat. Dela stereosig
nalen till och från bandspelaren 
så att ena kanalen går till för
stärkare (eller annan bandspela
re) och den andra kanalen går 
till styrenheten. Om utrustning
en har phono-pluggar går det 
lätt. Har den DIN-kontakter 
måste man göra en special kopp
ling. 

Två bandspelare 
underlättar lju~läggning 

Själva ljudkomponeringen 
överlåter vi helt till läsaren. Om 
man har två bandspelare är det 
en fördel. Då kan man göra få r
digt ljudspåret med musik , tal 
och ljudeffekter som man vill. 
Sortera sedan diabilderna i två 
magasin och placera första bil
den i den projektor som lyser. 
Nästa bild förs in i den andra 
projektorn, så att den finns på 
plats när det är dags att växla 
bild . Nu är det bara att sätta 
bandspelare nummer 2 på in
spelning och köra igång musiken 
eller baKgrundsljudet. Vi förut
sätter att inspelnings nivåerna är 
riktigt inställda. - Nivån för 
växlingspulsen behöver inte 
vara riktigt upp till full utstyr
ning , en lägre signal ger mindre 
risk för överhörning. 

Bilderna är alltså laddade och 
banden går. Varje gång man 
växlar bild , registreras en puls 

på bandet . Nästa gång man vill 
visa bilderna växlar överto
ningsenheten automatiskt varje 
gång pulsen från bandet kom
mer in genom ingång Kl. 

Den, som har en monoband
spelare eller vill utnyttja båda 
kanalerna för ljud , kan med för
del kombinera övertoningsen
heten med den pilottonutrust
ning som har presenterats i RT 
1978 nr 2 och3 . 

Till sist några tips: Sortera 
bilderna i magasin två och två . 
Märk ordentligt, så att det fram
går vilka magasin som hör ihop! 
Om det verkar dyrt att skaffa en 
ytterligare projektor, kan man 
kanske slå sig ihop med en an
nan projektorägare om bygget, 
så att man lånar av varandra . 
Om projektorn har en lampa på 
över ISO W behövs kanske även 
en låda med bättre kylning. 
Komponenterna i sig tål minst 
2S0 W med god kylning . (Bryg
gor och triacar.) 

Om det inte skulle fungera på 
en gång så kontrollera: 
- kabeldragning, t ex polaritet 

från bryggorna! 
- är dioderna rättvända? 
- är tantal- och elektrolytkon-

densatorer rättvända? 
- likaså transistorerna? 
- IC-kretsarna sitter väl på rätt . 

plats, åt rätt håll ? 
- lödningarna! 
- Lycka till! • 

R30, R38 
P1 

3,3 M (2 st) 

P2, P3 
RL1 , RL2 
SW 1 

1 st ratt (till pot) 

2,2 M lin pot för kretsk mont 
100 k lin trimpot 
relä 12 V, 1 A slutande kontakt 
tryckknapp, 1 växel 

2 st DIN-uttag 5-pol för kretsk mont 
1 st DIN-stickpropp 5-pol 
2 st DIN stickpropp, 6-pol 
2 st OIN-skarvuttag, 6-pol 
2 st kontaktdon typ am väg guttag 
4 st stickpropp till dito 
4 st IC-hållare (3 st 14 P, 1 st 16 P) 
2 st lådor (Elfa 50- 1070-7+50-2131-6) 
4 st gummifötter (Elfa 48-8626-3) 
5 st genomföring (Elfa 48-8317-9) 
2 st kylflänsar typ KL 105 
2 m kabel 2 x O,75 
3 m kabel 6 x O,25 
1 st skruvsats 
1 st kretskort 

Komponenter till övertoningsenheten och kompletta byggsatser kan 
beställas från Amitron Electronic, Fack, 851 01 Sundsvall, tel 060/ 
172900. 

Prisexempel : Komplett byggsats inkiiåda, kablar, kontaktdon, krets
kort och komponenter 272 :75 exkl moms (329:- inkl moms). Kompo
nentsats som innehåller kretskort och samtliga komponenter vilka 
monteras på det 211 :40 exkl moms (255:- inkl moms). Enbart kretskort 
(dubbelsidigt, genompläterat) 53:90 exkl moms (65:- inkl moms). 
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• 

kapacitans
I 

meler~ 

Hela mätdonet kan byggas in j 

en liten plastlåda. Den som så 
önskar kan givetvis göra en 
skräddarsydd skala till instru
mentet. Kretsen kan byggas upp 
ett experimentkort inne i lådan. 

•• En enkel , direktvi sande 
kapacitansmeter låter sig byggas 
med timer-kretsen 555 . Konst
ruktioner lika denna har publi
cerats på många håll , och vi bi
drar här med en utprovad vari
ant. 

Resu ltatet blir inget preci
sionsinstrument , men väl ett 
användbart mätdon för labbruk . 
Somliga kondensatorer har 
svårlästa fårgkoder, andra kan 
ha fått si n märkning bortnött 
och åter andra kan misstänkas 
för att ha förändrat sin kapaci
tans otillåte t mycket. Om man 
får kortslutning i en kondensa
tor kan det avslöja~ med en 
ohm-meter, men avbrott ser 
man inte med den . Lösningen 
heter kapacitansmeter , och då 
vår variant kostar under 200 kr 
om man köper alla delar , kan 
det vara ett vettigt bygge . Om 
man kan använda en del delar ur 
skrotiådan, sjunker priset ytter
ligare. 

Hjärtat i kretsen är 555 :an och 
den är kopplad som en astabil 

multivibrator. Periodtiden dl!n 
svänger med bestäms av de 
motstånd som är kopplade till 
omkopplaren och av konden
satorn på 10 nF. Vippan styr en 
omkopplare inne i 555:an , och 
den fördelar i si n tur ström till 
mätobjektet ex så att den ömse
vis laGdas upp och ur. Uppladd
ningen sker genom den vänstra 
dioden och urladdningen genom 
instrumentet. 

Beroende på kondensatorns 
värde och den valda pulsfre
kvensen får man ström genom 
instrumentet , och den är app
roximativt proportionell mot 
kondensatorns kapacitans. Man 
kan alltså direkt läsa av värdet 
på instrumentet . Genom att man 
läser kondensatorns urladd
ningss tröm , . kommer man inte 
att få något utslag om konden
satorn är kortsluten . Man kan 
då heller inte skada instrumen
tet med för stor ström om man 
skulle råka kortsluta ingången. 
Om kondensatorn har ett visst 
läckage , men fortfarande funge
rar som kondensator kommer 
man att läsa av ett för litet vär
de , eftersom en del av urladd
ningsströmmen går genom kon
densatorn själv. 

Med värdena i schemat täc ker 
instrumentet området I /-LF till 

.,v 

-L-----'--______ _____ ~__oov 

Med komponentvärdena i detta 
schemafår man mätområden 
från JOO pF till l f.LF för fullt 
skalutslag . 
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För under 200 kr kan man bygga en användbar 
direktvisande kapacitansmeter. 

Principen är att man laddar upp kondensatorn och 
avläser urladdningsströmmen. Till hjälp har man 
timer-kretsen 555 och ett enkelt vridspoleinstrument 
tjänar som utorgan. 

100 pF fullt skal utslag. Med 
trömbrytaren i serie med trim

poten 10 k kan man multiplicera 
skalfaktorn med 2. Området 
som går till 10 nF kommer då att 
i stället gå till 2 nF o s v. I lägsta 
området, det som går till 100 pF , 
får man sämre noggrannhet när 
man kopplar in multiplikatorn. 

Den lilla stabili satorkretse n 
som utgörs av transistorn. ze
nerdioden och 3,3 k skall se till 
att variationer i batterispän
ningen inte påverkar mätresul
tatet alltför mycket. För att 
strömförbrukningen skall bli så 
låg som möjligt är strömmen ge
nom zenerdioden ganska lite n. 
Det för med sig att stabiliseri ng
en blir tämligen dålig. Om man 
vill ha bättre immunitet mot va
riationer i batterispänningen bör 
3.3 k minskas till förslagsvis 200 
ohm. Då drar man emellertid så 
stor ström från batteriet till sta
bilisatorn att batteriet snabbt 
blir uttömt. Å andra sidan kan 
man minska strömuttaget ge
nom att öka 3,3 k till exempelvis 
6,8 k. Då blir regleringen sämre 
men strömförbrukningen lägre 
så att batterispänningen håller 

sig konstant en längre tid. oav
sett den sämre regleringen. Var 
god välj kompromiss! 

Vi har valt att använda en 
återfjädrande strömbrytare som 
tillslagsdon. Det blir därigenom 
omöjligt att glömma apparaten 
tillslagen av misstag. Om man 
vill kunna låsa strömbrytaren 
för speciella ändamål kanske 
man kan komplettera , eller byta 
ut, brytaren med en fast tvål ä
gesbrytare . 

För att trimma mätaren an
sluter man en noggrant känd ka
pacitans till ingången. Med 2 x 
omkopplaren i frånläge ställer 
man med trimpote ntiometern på 
47 k in ett skalutslag som mot
svarar den mätta kapacitansen. 
Sedan sluts x 2 och lOk ställ s in 
till dubbla utslaget. Observera 
att funktionen x 2 väljs genom 
att strömbrytare n öppnas! Där
med är trimningen klar. Nog
grannheten för de olika område
na bestäms av metallfilmmot
stånden på omkopplaren. Man 
kan tänka sig att använda billi
gare motstånd , men man kan då 
få större skillnader me llan de 
olika områdena. • 

Komponentförteckning 
1 st 555 
1 st zenerdiod 6,2 V 400 mW 
1 st transistor BC148 eller liknande 
2 st germaniumdioder OA47 eller liknande 

1 st metallfilmsmotstånd 1 % 8,2 M 
1 st metallfilmsmotstånd 820 I< 
·1 st metallfilmsmotstånd 82 k 
1 st metallfilmsmotstånd 8,2 k 
1 st metallfilmsmotstånd 820 
1 st kolskiktmotstånd 1 M 
1 st kolskiktmotstånd 100 k 
1 st kolskiktmotstånd 10 k 
1 st kolskiktmotstånd 3,3 k 
1 st kolskiktmotstånd 680 
1 st kolskiktmotstånd 47 
1 st trimpotentiometer 47 k 
1 st tri mpotentiometer 10 k 

1 st keramisk kondensator 10 nF 

1 st vridspoleinstrument 100 /-LA 
1 st vridomkopplare 2-polig 5-vägs 
1 st återfjädrande vippströmbrytare 
1 st vippströmbrytare 
samt låda, terminaler, ratt, batterikontakt, 9 V batteri 
och diverse kopplingstråd . 
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Speldrumanalys 
av mikrOvåg 

Spektrumanalys vid höga frekvenser ställer normalt 
stora krav på operatören. Genom användning av mik· 
roprocessorstyrning kan handhavandet förenklas 
högst betydligt. Modern spektrumanalys använder 
därtill rätt gamla och beprövade lösningar, som 
yig-oscillatorer, i nya förfinade former. 

I denna artikel presenteras den modernaste tekni
ken som den i Tektronix 7L18. 

av Robert Rajfors, Tektronix AB 

•• Det har funnits ett flertal 
spektrumanalysatorer för mik
rovåg på marknaden men det 
har inte alltid varit enkelt att 
manövrera dem. Det kanske 
vanligaste problemet med dem 
var att man inte alltid visste vil
ka signaler som alstrades internt 
i analysatom. Problemen är på 
ett sätt sammankopplade med 
de frekvenser som behandlas i 
instrumentet. De höga frekven
serna för med sig att man behö
ver komplicerade steg för att 
tillgodogöra sig informationen 
som ligger nära bruset och visa 
den på en skärm. 

En stor del av problemen lig
ger i att höga frekvenser måste 
detekteras som övertoner av 10-
kaloscillatorn plus eller minus 
mellanfrekvensen. Som ett re
sultat av detta gör olinjäritet till
sammans med icJ(e önskvärda 
kretselement det mycket svårt 
att eliminera parasitsignaler som 
kan uppstå på skärmen men som 
inget har med den riktiga signa
len att göra. 

Den mest användbara filter-
.. ' typen på mikrovågornrådet är 

det s k yig-filtret. "Yig" står för 
yttrium-iran-garnet , och filtrets 
kärna .är en sfår av yttrium och 
järn. Sfåren sitter i ett magnet
fålt som alstras aven elektro
magnet. Runt sfåren förläggs en 
slinga som samverkar med sfå
ren till det fungerande filtret. 
Bandbredden eller Q-värdet be
ror av förhållandet mellan sfå
rens och slingans dimensioner 
och resonansfrekvensen beror 
av magnetfåltets styrka. Genom 
att ändra fåltstyrkan kan man 
elektroniskt avstämma eller 
svepa filtret på önskat sätt. 

Ett problem med yig-fiItret är 
att det vanligtvis kan ha flera 
resonanser eller kopplingar för
utom den riktiga. Blandardioder 
skapar ej önskvärda signaler, 
speciellt på höga frekvenser, när 

de används vid blandning med 
övertoner från lokaloscillatorn . 
Passiva komponenter orsakar 
reflektioner som är frekvensbe
roende och fungerar som sug
och spärrkretsar vilka varierar i 
och med att man rör sig över 
frekvensbandet. 

De icke önskade resonansfre
kvenserna hos yig-filtret beror 
på olikformigheter i kärnans 
sfåriska forpt. Genomtatt place
ringen av varje sfår görs trimbar 
kan man ge sfåren den exakta 
position som avsätter minst pa
rasitresonanser. 

För att lösa problemet med 
blandardioderna måste man ha 
dioder med mycket låg kapaci
tans och ha en tilledare eller 
prob med låg induktans. Bästa 
möjliga diod är en Schottky
diod , och tilledningen utformas 
som en "Cat's Whiskers" ; ett 
mycket tunt "morrhår" som 
placeras direkt ivågledarens 
fålt. 

Elektroniken 
blir mekanik 

Problemet med vandrande 
falska frekvenser har mera me
kaniska än elektriska . orsaker 
och man lägger därför ner stor 
möda på att få de olika stegen 
väl skärmade från varandra. Det 
kanske största problemet vid 
konstruktionen aven spektrum
analysator för frekvenser i 
GHz-området är att samtrimma 
de olika stegen för att kunna ut
nyttja de optimerade paramet
rarna i varje steg och få en slut
produkt som har önskade data. 

I Tektronix 7LJ8 har man lagt 
ner stort arbete på att göra ett 
modulsystem för att reducera 
störningar. De individuella 
korten är vertikalt monterade i 
var sitt skärmade utrymme som 
i sin tur sitter på ett moderkort. 
Det är även lätt att felsöka kor
ten genom att man kan använda 
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Fig 1. Den mest avancerade 
spektrumanalysatorn so'" Tektro
nix säljer heter 7L18, vilken visas 
här på bilden. Den används som 
en insticksenhet i oscilloskopen i 
Tektronix 7000-serie och den an
vänder de teknislUllösningar som 
tas upp i artikeln. 

förlängnings kort som ej påver
kar funktionen. 

Mikroprocessor 
ställer in 

Alla som har använt en spekt
rumanalysator vet att upplös
ning, svephastighet och svep
bredd är parametrar som påver
kar varandra. Ju smalare filter 
som används, desto långsamma
re måste man svepa för att filtret 
skall kunna återge signalen kor
rekt. På frekvenser i GHz-ban
det kan det hända att man letar 
efter sid band som bara ligger 
några Hz från bärvågen, och då 
måste man använda smala filter 
med rätt forrnfaktor. 

När man använder smala fil
ter måste man optimera alla in
ställningar på spektrumanaly
satom för att få det resultat man 
vill ha. Vid varje specifik mät
ning måste man ändra svep
bredd, bandbredd, centerfre
kvens och sveptid för att få 
bästa bild av det man söker. 

Detta inställningsproblem har 
man löst i Tektronix 7Ll8 ge
nom att använda en mikropro
cessor. Den gör att användaren 
bara behöver trycka in en "au-

to"-knapp för upplösningen och 
ett autoläge för tidbasen. När 
man väljer en viss svepbredd 
per ruta (jrequency span/div) 
väljer då mikroprocessorn 
optimal filterbredd och tidbas 
för att ge en kalibrerad bild. Om 
man däremot vill ställa in funk
tionerna manuellt kan man göra 
det , men får då naturligtvis själv 
se till att man väljer riktiga 
kombinationer så att bilden på 
skärmen blir rättvisande. 

Smala filter 
hög stabilitet 

En annan faktor som är sam
manknuten med upplösning, 
och som kan vara kritisk när 
man letar efter en signal, är 
formfaktorn. Speciellt gäller 
detta då det är stor skillnad i 
amplitud mellan två näraliggan
de signaler. Värdet på upplös
ningen indikerar filterbredden 
mätt i toppen på filtret , mellan 
två punkter som ligger 3 eller 6 
dB ner. En del tillverkare speci
ficerar 6 dB och en del 3 dB ner, 
varför en direkt jämförelse inte 
kan göras. 

Formfaktorn talar om hur 
stort förhållandet är mellan 
bandbredden 6 dB (3 dB) och 60 
dB ner på filtret. Med hänsyn till 
att olika tillverkare specificerar 
olika och att filtren kan se an
norlunda ut är det svårt att di
rekt jämföra formfaktorerna för 
olika fabrikat. 

Det smalaste filtret i 7Ll8 är 
Hz och då är formfaktorn 12: I 



och i resterande filter bättre än 
4: l. Frekvensstabilitet blir vik
tigare ju högre i frekvens man 
går. Det kan förekomma en 
snabb förändring , vilket specifi
ceras som frekvensmodulation 
eller en långsam förändring, 
som ryms inom specifikationen 
för stabilitet. Vilken form stör
ningen än tar, blir resultatet vid 
dålig stabilitet ått signalen vand
rar på skärmen, långsamt eller 
snabbt , och det är då omöjligt 
att läsa av. 

Faslåsning är en metod för att 
minimera dessa fenomen , men 
det går inte att helt bli av med 
dem . Förbättringar av stabilite
ten uppnås genom bättre faslås
ningsteknik. 

Bedömning av stabilitet base
rad på tillverkarnas specifika
tioner är inte lätt i och med att 
tillverkarna i allmänhet väljer 
parametrar som gör att just de
ras produkt verkar bra. Men alla 
specificerar residual fm d v s 
fasjitter , och drift. - Den nyaste 
tekniken i 7L18 har reducerat 
fasjittret till 10 Hz topp till topp , 
och driften till mindre än 2 kHz/ 
tim. (Dessa siffror gäller när 10-
kaloscillatorns grundton an
vänds.) 

Manipulationer 
med halvledarminne 

På grund av att man i regel 
måste svepa filtret långsamt i en 
spektrumanalysator måste man 
använda något slag av minne för 
att få en lättläst bild. Minnet har 
vanligtvis utgjorts av ett katod
strålerör med variabel efterlys
ning, men de nyaste typerna an
vänder digitalt minne med mos
kretsar. 

[ 7L18 finns ett delat minne , 
som inte bara möjliggör lagring 
aven bild , utan kan användas 
till flera olika funktioner. Ett 
spektrum kan sparas hur länge 
som helst i en del.av minnet för 
att t ex jämföras med en konti
nuerlig bild på många sätt. Båda 
kan visas samtidigt på skärmen 
eller också kan man subtrahera 
den sparade bilden från nuva
rande bild , och genom detta tex 
se hur ett spektrum förändras . 

Bilden kan även snyggas till 
genom att man visar medelvär
det av ett antal mätningar. Man 
kan också genom Max Hold få 
envelopen aven signal under en 
viss tid och därigenom utläsa 
hur signalen driver både i fre
kvens och amplitud . När de pul
ser man vill mäta är väldigt 
smala kan man använda en 
"pulse strecher" som ökar fall
tiden och därigenom gör signa
len tydligare . 

Med ett system som kan täcka 

ett så stort område som 7L18 
kan det vara bra att veta var 
man har signalen i förhållande 
till lokaloscillatorn. På instru
mentets panel visas vilket band 
som är inställt och även vilken 
del ton hos lokaloscillatorn som 
används. Genom plus- och mi
nustecken framför n (lokal os
cillatorns delton) anges om sig
nalen ligger ovanför eller under 
lokaloscillatorn. 

På 7L18 kan man i vertikalled 
välja skalfaktorn mellan 10 dB/ 
ruta , 2 dB/ruta och en linjär 
skala. På skärmen visas också 
direkt inställda värden och där
ibland naturligtvis också vilken 
skalfaktor man har. 

Inbyggd 
hf-krets 

Det finns flera nya tekniska 
lösningar som används i den se
naste generationen av spekt
rumanalysatorn . För att elimi
nera oönskade signaler använde 
man tidigare en metod som gick 
ut på att utanför spektrumanaly
satorn koppla till elektroniskt 
avstämbara filter, s k preselec
tors , på hf-sidan. Detta elimi
nerade falska signaler men gjor
de också att referensnivån på 
spektrumanalysatorn inte längre 
var kalibrerad. För att veta hur 
stor signalen var mätte man 
först med externt filter för att se 
att man mätte på rätt signal och 
kopplade sedan bort filtret för 
att kunna mäta amplituden. 

Denna tvåstegsmetod elimi
neras om man kan ha en inbyggd 
avstämningskrets som är kalib
rerad och kan räknas in i syste
met direkt. Problemet med att 
ställa den rätta kombinationen 

av centerfrekvens (med hänsyn 
till vilken överton man använ
der) och svep-parametrar hos 
lokaloscillatorn , tillsammans 
med all övrig elektronik om
kring som också måste följa 
med, skulle vara svårt '~l1till det 
omöjliga 'om man inte kunde an
vända en mikroprocessor som 
håller reda på det. 

Konstruktionen av de senast 
utvecklade yig-filtren har tagit 
sikte på att optimera filterkur
van mellan de tre sektionerna, 
vilket fordrar extrem noggrann
het så att delarna blir parallella 
och att yig-sfåren är på konstant 
avstånd från dem. 

Linjäritet uppnås genom nog-

Fig 2. Det inre av blandaren för 
frekvenser mellan 40 'Och 60 
GHz. Dioderna är monterade på 
den runda plottan i vänstra delen 
och avkännaren, "morrhåret", 
sticker ned genom det lilla hålet. 
Den svarta delen liingst till höger 
är en avslutning av kol. 

grann tillverkning och kontroll 
av t ex den magnetiska struktu
ren i en speciell härdningspro
cess. Den i blandaren använda 
dioden leder till båttre linjäritet 
hos blandaren och bättre verk
ningsgrad på höga frekvenser än 
tidigare teknik . 

Absoluta mätningar på mik
rovågsområdet har traditionellt 
varit svåra och tidödande och 
vanligtvis begränsade till labb
kopplingar. Kombinationen av 
rätta komponenter och god 
konstruktion , mikroprocessor
kontroll och digitalt minne gör 
det nu' möjligt att erbjuda enkla 
och behändiga mätinstrument 
som också är portabla. • 

Fig 3. Yig-filtren består av 
tre seriekopplade sektioner. 
Var och en av sektionerna 
innehåller en yig-sfär och 
kopplingsslingor som 
orienterats så, att deras 
axlar är vinkelräta till var
andra och till det omgivan
de magnetfältet. 

Hor i sontala Ver tikal~ 
axel axel 

Ka todstråle ö 

Fig 4. Ettförenklat blockdiagram över 7L18. De delar som kan styras 
av mikroprocessorn har märkts medfärg. Som synes är det en hel del 
inställningar som operatören slipper göra! 
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PRO 80 med kvarlsslJming - ny bandspelare från Philips 
•• Philips PRO 80 är en stor 
bandspelare. Och tung! Den vä
ger ca 25 kilo , vilket kan jämfö
ras t ex med Revox B77 som vä
ger 17. Den tidigare haJvproffs
maskinen PRO 12 från Philips, 
salig i åminnelse , var heller inte 
en lättviktare. Den fanns ju på 
1960-talet. Yttermåtten är också 
storslagna, vilket bör framgå av 
bilden där spelaren försetts med 
största möjliga spolar, 26 cm 
eller IO lh tum. Tyngden känns 
naturligtvis om man vill lyfta 
apparaten, men den ger också 
en solid och gedigen känsla åt 
den . Fronten är gjord av tjock 
aluminiumplåt medan resten av 
lådan är utförd av plastmaterial. 
Kombinationen bör ge stor tå
lighet och bibehållen hög preci
sion i väsentliga delar. Den står 
också stadigt där man ställer el
ler lägger den. 

Det exemplar vi provat är 
gjort för fyra spår på bandet. 
Vår inställning till 4-spårtekni
ken har vi haft anledning att 
kungöra tidigare , men kan 
sammanfattas i ett antal argu
ment mot och ett argumentför: 

4-spårtekniken minskar 
bandkostnaden till hälften, och 
det kan vara ett viktigt argument 
i många sammanhang. Den min
skar dessutom dynamiken , ökar 
risken för drop outs , ger be
tänklig överhörning mellan de 
skilda inspelningar man kan gö
ra i bandets båda riktningar och 
omöjliggör redigering om man 
utnyttjar alla spåren. En variant 
av PRO 80 med två spår skall 

• börja produceras i oktober, men 
vid provningstillfållet fanns en
dast 4-spårvarianten att tillgå. 

Fig l. Stor spelare med välfunge
rande innanmäte. Storleken 
framgår om ma'! jämför de stora 
26 cm spolarna med apparaten. 

Direktdrivna bandspolar 
med variabel hastighet 

Sedd med handhavandeögon 
-rymmer PRO 80 en hel del an
vändbara möjligheter. U pptag
ningsspolarna är direktdrivna 
med var sin likströmsmotor. Ett 
servosystem reglerar bandspän
ningen till optimum vid snabb
spolning och spelning. Genom 
den lösningen behöver man inte 
använda några slirkopplingar på 
bandtallrikarna, utan kan alltid 
ge motorn rätt dragmoment för 
att i varje ögonblick få korrekt 
bandspänning. Frånvaron av 

* Bandspelaren kommer alltid att vara kas
settspelaren överlägsen. Därför finns det också 
en marknad för de dyrare och mera svårskötta 
bandspelarna. F ör kompromisslös inspelning 
från goda mikrofoner duger bara det bredare 
"rullbandet" vid hög hastighet. * Philips tar nu upp konkurrensen med 
Revox mfl i sin nya generation PRO 80. 
Den är laddad med goda egenskaper, även om 
vi entusiaster aldrig blir helt nöjda . .. 

Text & foto: Bertil Hellsten 

slirkoppling gör också att spo
larna går helt ljudlöst utan det 
rassel en mekanisk slirkoppling 
kan ge. 

Med de direktdrivna moto
rerna har det också varit lätt att 
införa en variabel snabbspol
ningshastighet. Med en ratt i 
manöverpanelen kan hastighe
ten varieras mellan 0,6 och 7 
m/s . Det motsvarar en snabb
spolningstid som kan varieras 
mellan ca 150 s och ca 17 minu
ter för I 100 m band. Det finns 
också ett normalläge på hastig
hetsratten som ger ca 4 m/s , vil
ket alltså ger en snabbspol
ningstid runt 300 sekunder. I 
bruksanvisningen varnas det för 
att använda den högsta hastig
heten till band med blank baksi
da. De blir alltför ojämt spolade 
vid den höga hastigheten. Band 
med matt rygg går däremot bra 

att spola även med den högre 
hastigheten. 

Tanken bakom att ha variabel 
hastighet är att det skall bli lät
tare att leta sig fram till ett ön
skat avsnitt på bandet. Då har 
man också hjälp av cueing
funktionen , som låter tonhuvu
det vara inkopplat även under 
spolning. På det viset kan man 
höra var man befinner sig på 
bandet. Allteftersom man när
mar sig rätt ställe , kan man då 
minska hastigheten, dels för att 
bättre kunna urskilja ljuden, 
dels för att man inte skall spola 
förbi rätt ställe. Tyvärr reagerar 
nu spolhastigheten väldigt lång
samt på förändringar i inställ
ningen. Det gör att en hel del av 
användbarheten med finessen 
går förlorad. En bättre lösning 
än den som nu är vore, enligt 
vårt förmenande , att hastighets-
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ratten hade noll i mitten och 
maximal hastighet åt vardera 
hållet i ändlägena. Därigenom 
skulle man lättare kunna finna 
ett exakt avsnitt på bandet. 

Som nu är, kan man välja 
snabbspolning på två sätt: Dels 
de normala snabbspolnings
tangenterna, dels med momen
tant verkande tangenter. Och i 
båda fallen kan man alltså välja 
att ha lyssningen inkopplad . 

Elektronisk manöver 
och verklig bandmätare 

Manövreringen sker med 
elektriskt verkande, mycket 
små tangenter. Trots sin ringa 
storlek är de lätta att arbeta 
med , och de sitter grupperade så 
att man manövrerar dem på ett 

Hf~:~_ ... _. ~~ .......... _ .. 1 

~(W ~ "'1. ... " . 

Fig 2. Manövrering av bandet 
sker med små, men lättskötta 
tangenter som verkar helt elekt
riskt och styrs genom logik som 
förhindrar bandtrassel. 

naturligt sätt. All styrning sker 
över logik som ser till att inget 
bandtrassel uppstår i vilken 
ordning man än trycker på tan
genterna. De fungerar väl elekt
riskt så att inga klickljud eller 
annan akustisk smörja uppteck
nas på banden när man -hanterar 
dem . 

Till det som ger yttre intryck 
hör det elektroniska räknever
ket med grönlysande siffror. Till 
skillnad från de flesta räkneverk 
visar det verklig bandlängd och 
inte antalet varv på endera spo
len. Bandet löper över ett rote
rande hjul som är förbundet med 
en skiva med slitsar som avläses 
aven lysdiod och fototransistor. 
På så sätt håller man reda på 
rotationsriktning och på upplu
pen bandlängd. Informationen 
från läsgaffeln förs via passande 
elektronik till räkneverket , som 
visar meter och decimeter vid 
alla hastigheter. Eftersom man 
mäter verklig bandlängd blir an
giveIsen noggrann och repeter
bar, något som den inte blir med 
konventionella räkneverk som 
drivs över upptagningsspolen. 
Där beror sitTerställningen av 



okontrollerbara ting som hur 
fast bandet är lindat runt spolen , 
hur stor centrumdiameter spo
len har o s v. 

Så långt är alltså allt gott och 
väl med räkneverket. Vi tycker 
dock att man kunde tagit ett steg 
till , när man nu kostat på sig 
elektronisk mätning och pre
sentation. Ofta är man mera in
tresserad av hur lång tid ett visst 
avsnitt tar att spela' och mindre 
av hur många meter band det 
tar. En enkelomvandlingskrets 
skulle kunna göra räkneverket s .. 
presentation tidvisande i stället. 
En sådan krets kan inte kosta 
särskilt mycket. Visserligen för
svåras inkopplingen av att man 
då måste ta hänsyn till vilken 
hastighet bandet skall spelas 
med , men den enkla multiplika
tionen med en hastighetsfaktor 
(som ju hela tiden är 2 eller mul
tiplar) borde vara ytterst enkel 
att åstadkomma. I bruksanvis
ningen finns en tabell som talar 
om hur många meter som går åt 
för varje minut speltid vid de 
olika hastigheterna , men den 
informationen tycker vi kunde 
ligga i själva elektroniken! Plats 
alltså för proffsmetoden med 
tidmätning! 

När man slår av apparaten 
faller den information man har i 
sifferfönstret bort, och vid till
slag nollställ s den igen. De ap
parater som säljs fr o m augusti 
skall enligt Svenska Philips vara 
modifierade på den punkten, så 
att informationen behålls även 
efter avbrott. Det kan kanske 
vara en bra möjlighet i vissa 
sammanhang, men vi skulle allt
så hellre se en modifiering till 
tidvisning ... 

Goda möjligheter 
till redigering 

Till räkneverket är även 
kopplat en stoppfunktion som 
kan fås att träda i funktion vid 
nollställning hos räkneverket. 
Sådana möjligheter finns ju nu
mera hos de flesta kassettdäck, 
men är ganska ovanliga hos 
rullbandspelare. Nollstoppet 
fungerar vid snabbspolning och 
spelning men inte vid inspel
ning. När man backar till 0000 
kommer maskinen inte att stan
na förrän den hunnit en bit förbi 
0000. Om man sedan spolar 
fram, kommer bandet ånyo att 
stanna när man når 0000, och 
det blir ganska irriterande . Vi 
anser att man kunde tagit bort 
stoppfunktionen vid spelning 
liksom man gjort vid inspelning 
för att lippa detta fenomen . 
Stoppfunktionen som sådan är 
dock användbar, speciellt om 
man redigerar, använder sound 

on sound-funktionen eller vid 
andra tillfällen när man skall gå 
tillbaka till samma punkt flera 
gånger. 

För redigering lämpar sig ma
skinen även i övrigt väl. De tre 
tonhuvudena är lätt åtkomliga 
och skyms inte av detaljer som 
ligger högre än bandet. Det är 
alltså lätt att märka ut en punkt 
på bandet t ex . Åtkomligheten 
för rengöring :ir oc ks1l god lI tan 

man väntar sig mindre signal 
där. 

Med modern inspelningstek
nik , där man tar extrema närbil
der av transientrika instrument , 
blir bilden delvis en annan. 
Elektroniska instrument ger 
också ett spektrum ut som inte 
nödvändigtvis följer de beräk
nade förloppen . Följden blir att 
diskanten överst yrs, helt enkelt. 
Ju lägre bandhastighet man har, 
desto mera di skanthöjning 
måste man sätta in för att få rak 
frekvensgång, och desto lättare 
blir bandet överstyrt i diskan
ten. 

Nu låter överstyrning i dis
kanten inte likadant som över
~tyrning vid låga frekvenser. En 
~ignal på 315 Hz som överst yrs 
ger ett nytt övertonspektrum 
med signaler på frekvenserna 

FiKJ . TIJ/lllllrtld('l/lIi1rlllÅlJl/lligu 9~5 , 1575,2205 Hz ~sv. Hela 
utall att något sitter i vägelI och·' horbarhetsområdet bh~ alldeles 
utan att man behöver ta loss kåpor nedl~s~t med extr~ overtoner 
och annat. Materialet i huvudena om VI overstyr kraftigt nog. Om 
är en Sendust-Iegering, som ger vi i stället överstyr en s.~gnal p~ 6 
goda elektriska och mekaniska kHz, hamnar redan forsta dls
egenskaper, torsions produkten från bandet 

på 18 kHz och blir alltså knappt 
att man behöver ta bort kåpor hörbar hur kraftigt vi än över
och liknande. styr. I stället kan man få inter

Bandhastigheten 38 cm/s 
för krävande inspelningar 

PRO 80 är i både 4- och 2-
spårutförande försedd med tre 
bandhastigheter, 9,5, 19 och 38 
cm/s. I de båda lägre hastighe
terna används korrigering enligt 
DIN/NAB, medan man vid 38 
cm/s kan välja mellan NAB och 
IEC. En högre hastighet ger nå
got bättre dynamik och en smula 
bättre frekvensgång samtidigt 
som bandåtgången blir högre. 
Men det är alltid lättare att redi
gera ett sådant ·band, så 
yrkesanvändningen av 38 cm/s 
är given sedan årtionden. Svaj
data brukar också vara optime
rade vid 15" speed. - Se nedan. 

Frekvensgång mäts normalt 
vid en nivå som ligger ca 20 dB 
under full utstyming. Om man i 
stället mäter vid full utstyrning 
får man inte lika fina kurvor, i 
synnerhet inte på en kompakt
kassett. Varför mäter man då 
vid den lägre nivån? Något för 
konsumentverket, kanske? Om 
man analyserar det spektrala in
nehållet i musiken, d v s ser vil
ken styrka de olika frekvenser
na i musiken har, finner man att 
den mesta energin ligger i mel
lanregistret. Såväl bas som dis
kant innehåller betydligt mindre 
energi . Man har därför kunnat 
välja frekvenskorrektionerna 
för bandinspelning så , att man 
får mindre utrymme i speciellt 
di skanten , helt enkelt därför att 

modulation mellan olika toner 
och framför allt en begränsning 
och mättning i ljudet som ger 
diskanten ett trött och livlöst 
intryck. 

Det är här som en högre has
tighet kommer in och kan ge 
mycket goda resultat även med 
extremt svårt ljudobjekt. Med 
den högre hastigheten behöver 
man inte höja tonkurvan vid in
och avspelning så mycket för att 
få rak frekvensgång vid låga ni
våer. Därför höjs kapaciteten 
för höga frekvenser alltmer ju 
högre bandhastighet man an
vänder. Till detta kommer yt
terligare fördelar med de högsta 
hastigheterna: Svajet blir oftast 
betydligt mindre, risken för 
störningar av damm och skador 
på bandet blir mindre, det blir 
lättare att klippa exakt i bandet 
eftersom varje ljud breder ut sig 
över större bandlängd o s v. 
Detta gör att hastigheten 38 
cm/s kan vara väl befogad i 
många sammanhang där man 
vill ha maximal ljudkvalitet. De 
marginaler man skaffar sig ge
nom att köra på hög hastighet 
kan då komma väl till pass, ef
tersom en kopia med nödvän
dighet försämras i varje genera
tion . 

Valbar korrektion 
på högsta hastigheten 

På hastigheten 38 cm/s kan 
man välja mellan korrektion en
ligt IEC eller NAB. Instruk-

tionsboken slår lakoniskt fast att 
man bör använda korrektion 
enligt IEC eftersom "den kor
rektionen är mindre och därför 
bättre". Fullt så entydigt är 
dock inte det förhållandet , enligt 
vår mening. Frekvenskorrek
tionen vid avspelning består av 
två delar, en lågfrekvent och en 
högfrekvent. Med korrektion 
enligt IEC har avspelningskor
rektionen en tidkonstant av 35 
jJ-s (eller en brytfrekvens av ca 
4,5 kHz) och NAB tidkonstan
ten 50 ttS (motsvarande ca 3 
kHz) . Over de frekvenserna 
höjer man frekvenskurvan med 
6 dB per oktav . På inspelnings
sidan har man en passande kor
rektion för att summan av kor
rektionerna skall bli en rak fre
kvensgång. 

Eftersom IEC ger en lägre 
tidkonstant (eller högre brytfre
kvens , om man så vill) höjer 
man diskanten mindre än med 
NAB. Följden blir mindre brus. 
Det är bra. Men för att få rak 
frekvensgång måste man höja de 
höga frekvenserna motsvarande 
mer vid inspelningen och man 
minskar därför utrymmet mera 
vid höga frekvenser. För NAB 
gäller omvänt att man får mera 
brus men också något bättre 
högfrekvensegenskaper. Vid lå
ga frekvenser sänker NAB åter
givningen för frekvenser under 
ca 50 Hz vid å,tergivning , medan 
IEC använder rak frekvensgång 
där. Man kan tänka sig att an
vända IEC för inspelningar som 
inte har extremt innehåll av dis
kant och då få lägsta möjliga 
brus. Om man däremot har ex
tremt diskantinnehåll kan det i 
stället löna sig att pröva NAB , 
som visserligen kan ge mera 
brus men även en renare dis
kant. 

Dessa teorier bekräftas väl av 
mätningarna. Frekvensgången 
vid olika arbetsnivåer har mätts 
både med NAB- och lEC-kor
rektion på högsta hastigheten. 
Vid höga nivåer blir där resul
tatet en bättre frekvensgång 
med NAB. Frekvensgången vid 
19 cm/s är god vid nivån -20 dB 
men sämre vid högre nivåer, 
alldeles som väntat. Brusnivå
erna beter sig också som väntat: 
Vid 38 cm/s ger IEC ett par dB 
lägre brus än NAB. 

För att man skall kunna an
passa spelaren till olika band ty
per finns en kontinuerligt vari
abel förmagneti sering. I hand
ledningen till maskinen finns en 
tabell över flertalet moderna 
band, och en angivelse om hur 
förmagneti seringen skall ställas 
för vart och ett . Variationsom-

Jorts på sid 60 
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PRO 80 forts från sid 59 

rådet är 2: 3 dB , och det räcker 
väl till. Angivelserna verkar 
stämma väl för de band vi pro
vat. 

Rejäla instrument 
med god funktion 

Utstyrningsinstrumenten är 
inte av japansk imponatorklass , 

Fig 4. Ut;·tymil/gsil/stntlllel/tel/ är 
inte hänförande vackra att se på 
mellfullgerar i stället desto bättre. 
Genom omkoppling kan man välja 
att studera signalens toppvärde 
eller medelvärde. 

utan i stället ganska tråkiga med 
ett präktigt trist, gulaktigt sken. 
I gengäld fungerar instrumenten 
alldeles utmärkt och har om
kopplingsbar karakteristik mel
lan vu- och toppvärdesvisning. 
I nstrumenten är inkopplade ef
ter korrektion och visar alltså 
utstyrningen i förhållande till 
verklig kapacitet hos bandet. 
För snabba toppar i programmet 
har man röda lysdioder som 
varnar vid + 3 och + 6 dB. 

Man talar också här i 
bruksanvisningen om hur olika 
band skall behandlas med avse
ende på deras olika nivåkapaci
tet. Det framhålls ock å att vu
läget på mätaren ger en bi ld av 
signalens hörrnässiga styrka, 
medan toppvärdesmätaren ger 
bäst indikation på hur man styr 
ut bandet. En gammal käpphäst 
i användning! Over huvud taget 
verkar bruksanvisningen tek
niskt gedigen och väl genom
tänkt. Gedigen är också dess 
tyska tråkighet , tyvärr! 

Noggrann styrning 
av bandhastighet 

Kapstan drivs inte direkt som 
bandspolarna utan med rem från 
en motor. Det hela kontrolleras 
av vad Philips kallar ett direct 
contro/-system . Systemet är 
kvarts t yrt, och en avkännare på 
svänghjulet som är förbundet 
med kapstan känner dess has
tighet. Felsignalen matas tillba
ka till motorn och styr den till 
exakt rätt hastighet. Man an
vänder alltså ett tungt svänghjul 
för att få låga värden på svaj -

ningen , och det lyckas bra: Vi 
mäter gott och väl under 0,04 % 
vägt värde på högsta hastighe
ten! Vid lägre bandhastighet blir 
svajet större utan att bli besvä
rande. Spektroprogrammet över 
en inspelad ton på 3150 Hz visar 
att brusmattan ligger ca 60 dB 
under toppen vid höga hast ig
heten. Den är mycket smal och 
stabi l och avspeglar en nog
grann bandföring utan lå nga 
okontrollerade bandsträckor , 
där bandet kan fladdra och 
oscillera mot huvudena med råa 
blåsljud som resultat. Emellertid 
finns där också ganska fula, 
rytmiska störningar, som måste 
härröra från roterande delar i 
bandföringen. Den första stora 
spiken som kan urskiljas ligger 
ca 100 Hz från den inspelade 
frekvensen och uppfattas där
med inte som egentligt svaj. I 
stället kan sådana högre fre
kvenskomponenter ge en rå ka
raktär åt ljudet. Halten av såda
na komponenter är dessvärre 
normal för denna klass av band
spelare. Vi har sett liknande 
spektrogram upptagna på Re
vox B77, bl a. 

Vid 9,5 cm/s kryper sidban
den närmare och blir då att räk
na som hörbart svaj , något som 
svajrnätarens vägningskurva 
också tar hänsyn till. 

Dynamiken över band är mätt 
till ca 67 dB , och det är ungefär 
vad man kan vänta sig aven 4-
spårmaskin . Med två spår 
kommer man upp i värden som 
är några dB högre. Ett stort pro
blem med 4-spårtekniken är 
överhörningen. Mellan de två 
spåren i en stereoinspelning har 
vi här mätt 50 dB vid 1000 Hz 
och 40 dB vid 100 Hz, och det är 
knappa t något att säga om . De 
båda stereospåren omsluter 
dessvärre ett av spåren i andra 
bandriktningen, och överhör
ningen till det är betydligt stör
re. Mellan de spåren , spår I och 
2, mäter vi endast 22 dB vid 100 
Hz! Bastoner i inspelningen 
slinker därför lätt över till andra 
riktningens spår och blandar sig 
baklänges med ljudet där. För 
känslig musik blir resultatet nå
got störande, för att ta till milda 
rösten . Detta är alltså en del av 
det pris man får betala för att 
halvera bandkostnaden. 

De punkter vi skulle vilja se 
annorlunda på PRO 80 är fram
för allt räkneverket, som vi 
skulle vilja ha tidvisande , det 
räkneverkstyrda stoppet , som 
borde sättas ur funktion vid 
spelning, regleringen av snabb
spolning, som vi sku ll e vilja ha 
annorlunda och snabbare styrd. 

Därmed sagt att spelaren på 
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andra väsentliga punkter är lätt 
att jobba med , och att den ger 
rimligt god ljudkvalitet. 

Modellen med två spår torde 
dock ge ännu mera påtaglig 
ljudkvalitet för pengarna! 
Marknaden för rullbands pelare i 
den här kl asse n är kanske inte 
så stor, men i sektorn dväljs 

PaUentövelVaknlng 
och dlagnosmalerlel 
är områden som befinner sig i 
stark expansion inom den medi
cinska elektroniken. En klar 
trend är att en hel del utrustning 
numera också går att göra om 
inte portabel så dock mobil -
apparaturen är inte längre sta
tiskt bunden till vissa kliniker 
och lokaler utan många funktio
ner kan utövas på plats, d v s där 
patienten råkar befinna sig , 
även om det gängse förfarandet 
naturligtvi s är att rulla vederbö
rande till den institution eller 
labb där speciali serad verksam
het utövas. 

Från Philips kan vi den här 
månaden , i anslutning till den 
mycket lästa och uppmärksam
made RT-avdelningen Medi
cinsk e/ektronik , visa ett antal 
nyheter på den medicinelektro
niska fronten vi lka nu är under 
lanserande i Sverige: 
• Först har vi CM /20, som är 
den första enheten i en ny gene
ration patientövervakningsut
rustningar. Utmärkande för CM 
120 är en större bildskärm , som 
visar inte enbart frekvensför
lopp och -kurvor utan också 
lämnar alfanumeri sk informa
tion av upp till fem väsentliga 
parametrar. 
• Nästa i raden heter BD 500 , 
en av två på marknaden före
kommande defibrillatorer som 
är avsedda för både nät- och 
batteridrift. 
• Ett område på nabb fram
marsch är ultradiagnostiken. 
Det här stativet innehåller appa
raturen Sono Diagnost B med 
en digital svepomvandlare , som 
medger databehandling av 
bildinformationen från ultra
ljudundersökningar. 
• Ultraljuddiagnostik kan 
också utövas direkt vid pa
tientens sängplats och är inte 
längre bunden till speciella kli
niska resurse r. Sono Diagnost 
M heter den här enheten, där M 
står för mobil användning. Det 
handlar om en rullbar, kompakt 
ultraljudutrustning för hjärtun
dersökningar, varhelst det akuta 

viktiga entusiaster, amatörer , 
halvproffs , musiker och även 
rena yrkesmän. De är kritiska i 
sitt val och bör på många punk
ter kunna tilltalas av Philips 
satsning, om den fullföljs i rätt 
riktning. • 

BH 
forts på sid 62 

behovet kan påkalla insats. 
• Att göra elektronik och pre
sentationsenheter enbart räcker 
inte för kliniskt-medicinskt bruk 
- utöver kraven på fl yttbarhet 
och snabb insats liksom lätt
skötthet och lättillgänglighet 
kommer fordringarna på det 
prakti ska arbetet och anpass
ningen till patientens si tuation. 
Här ett mobilt undersöknings
stativ för ultralj udundersök
ningar direkt vid pat ientens säng 
eller, vid mycket brådskande in
satser . vid ambulansbåren. • 



Grossistpriser till alla 

Glad nyhet: Audio S välkomnar allmän· 
heten att handla direkt till lägre priser. 

Audio S har tagit ett initiativ som helt vänder 
upp och ned på begreppen. Vi låter inte endast 
radiohandlare köpa till grossistpriser hos oss, 
vi hälsar även Dig välkommen som kund. Det · l.w.I~~ 
betyder avsevärt lägre priser för Dig som kon
sument, minst 30-40% lägre priser jmf. med 
vad varorna kostar i handeln. 

Hög kvalitet 
Vi importerar själva våra märken och vi h::r en
dast valt sådana som håller extra hög kvalitet. 
Därför kan vi lämna 2 års garanti på de märken 
vi representerar. 

Hela Sverige 
Vi levererar per post
order över hela Sverige. 
Full returrätt 
inom 8 dagar 
(öppet köp). 

Öppet vardagar 10-18, 
lördagar 10-14. U nder vår 
och sommar inskränkt öppethållande. 

Informauonstjanst 6 

. .t--
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Mätresultat & testdata 

Mätobjekt: Bandspelare 
Fabrikat : Philips 
Tillverkare : Philips, Österrike 
Utförande: 4 spår, stereo 
Pris till konsument : 6000 inkl moms 
Tillverkningsnr: 1912014756 
Apparaten har beståtts av : Sv AB Philips 
Mätningarna utförda: April 1979 
Provningsperiod: April-juni 1979 
Samtliga mätningar utförda av : RT-Iab 

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

In- och utspänningar 
Inspänningar för O vu på mätinstrumentet 
vid max regel, 315 Hz. 

Mikrofon (telejack) 
Linje (phonokontakt) 
Linje (5-polig DIN-kontakt) 

0,08 mV 
21 mV 
0,8 mV 

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

Linje (phonokontakt) 490 mV 
Hörtelefon (telejack) 2900 mV 

290 mV 
i 8 ohm 

Absoluta signalnivåer 
Med mätsignal sinus 1000 Hz motsvarar O 
dB på instrumentet -5,6 dB vu 

+ 2 dB topp 
relativt 250 nWb/m 

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

Philips LP26 
MaxelI UDXL 

19 cm/s 

+ 8,5 dB 
+ 8,5 dB 

38 cm/s 

+ 7,7 dB 
+ 7,6 dB 

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

Nivå + 19 dB 

Brusnivåer 
Brusnivåer mätta över band. Inspelnings
kontroller på min. Nivå under 250 nWb/m 
"lätt enligt IEC-ku rva A. 

19 cm/s 

LP 26 -58,5 
UDXL -58,7 

de 

38 cm/s lEe 38 cm/ s NAB 

-59,3 -57,3 
-58,8 -57,2 

o 

~~ i llj' f--ll 
-20 

I i 'j I I 
I l, Iii .. I 

I H. 
I 

I" 1Il11iM111 
20k 

Brusspektrum med och utan band LP 26. 
Använd analysatorbredd 30 Hz. 
Nivån under 250 nWb/m. 
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Brusnivåer för avspelningsförstärkaren utan 
band. Nivå under 250 nWb/m mätt enligt 
IEC-kurvaA . 

19 cm/s 38 cm/s lEe 38 cm/s NAB 

68,9 dB 71 dB 70 dB 

Inverkan av inspelningsförstärkarens brus. 
Brusn ivå under 250 nWb/m med band LP 
26. Inspelningskontrollen ställd för 1 mV 
känslighet. Ingången ansluten till 680 ohm. 

Brusnivå 56,7 dB 
Brusnivån försämras alltså 1,8 dB när in
spelningsförstärkaren aktiveras som ovan. 

Dynamik 
Avstånd mellan maximal nivå och brusnivå . 

19 cm/s 38 cm/ s lEe 38 cm/s NAB 

LP 26 67,0 dB 67,0 dB 65,0 dB 
UDXL 67,2 dB 66,4 dB 64,8 dB 

Utstyrningsinstrument 
Kontroll av formfaktorberoende. Ändring i 
instrumentutslag vid mätning på pulståg 
315 Hz när pulsförhållandet ändras från 0,5 
tillO,l. 

Vu-meter -10 dB 
Toppvä rdesmeter -2 dB 

Instrumentets frekvensgång. Visarutslag vid 
sinusformad signal som frekvensändras. 
vu . 

9,5& 19cm/ s 38 cm/ s 

20 Hz + 3 dB + 3 dB 
315 Hz O dB O dB 
10 kHz + 6dB + 6 dB 

Toppvärde 
20 Hz + 6 dB + 6 dB 
315 Hz O dB O dB 
10 kHz + 6 dB + 1,5 dB 

Raderförmåga 
En sinussignal med frekvensen 100 Hz har 
spelats in på hastigheten 38 cm/s vid nivån 
O vu och därefter raderats. Restspänningen 
anges under 250 nWb/m vid 315 Hz. 

Band LP 26 74 dB 

Svajning 
In- och avspelning av 3150 Hz. Värde vid 
bandets början (1100 m). 

Vägt 
Linjärt 

9,5 cm/s 

0,045 % 
0,10% 

Värde vid bandets slut. 
Vägt 0,05 % 
Linjärt 0,09 % 

38 cm/s 

0,023 % 
0,06 % 

0,035 % 
0,065 % 

d~nli - 10 

- 20 

-JO 

,e 

Spektrumanalys, " brustrumpet" av inspe
lad frekvens 3150 Hz. Använd analysator
bandbredd 3 Hz, svept område 1 000 Hz, 
sveptid 200 s. 

Fa sskillnader 

FasJitter ell er ostabil itet i bandföringen . 
Samtidig inspelning av 10kHz på båda ka
nalerna . Fotot visar vänster kanal i x- och 
höger kanal i y-led. Exponeringstid lOs. 

Bandhastigheter 
Snabbspolning av 1100 m band tar 150 s 
vid max spolhastighet, ca 17 min vid minsta 
spolhastighet. 

Överhörning 
100 Hz 1000 Hz 

Mellan spår 1 och 3 40 dB 
Mellan spår 1 och 2 22 dB 

50 dB 
80 dB 

Frekvensgång 

,e 
. 20 

., o 
'f 
II.. 

or-,-

III ., o 

., 1!1-;1 

I ·i !i. 
I .-

- V 

I j' ~.-. 

c.... .... 

+ .. ';;'!-/L 
__ o L 

rQ 

.. ~ 
0& - 2 

i 
, .. ; ;;1\\ 

I ! : ,ii, i' .-•. J 

+ J. 'I · , -if!' °jll: j' I , • JOs o 20 50 100 100 soo lic 21c Sk lOk 2011 SO k Hl 

,e ., 
°I H~ I f-.- ," ~. I h l I 11 fJ· I H Ja .. .-
° li j -+~ id. I , •.. . ... 

Wr~ 
1

01'0 .,; i 
. lO ~~ 

]; --'- I' ... r . i ,ii· iH IT" rt 
~~ I r' , .. j l- p! I Il ,~!H 

., 

· 10 

· 20 

-Jas 10 20 50100 200 SOO lic 21c Sk lOk 20 11 50 kHl 



d. 
' ~r.-r-~7r-r-.--r-,-.--r-.,,~ 

.):1 ~~ ~I ' :: " ~ . :: ~Jl 
, , 

Frekvensg ång vid in~ och avspelning upp~ 
tag en vid - 20 dB, O db och + 1 O dB relativt O 
vu . 

Av fabrikanten uppgivna tekniska 
data för PRO 80 N4520 : 

Antal spår 
Bandhastigheter 

Max imal bandspole 
Frekvensomfång 
(inom ± 2 dB) 
v id 38 cm/sekund 
v id 19 cm/ sekund 

, vid 9,5 cm/ seku nd 
Dynami k (en I DIN-A ) 

v id 38 cm/sekund 
v id 19 cm/sekund 
vi d 9,5 cm/sekund 

Svajni ng 
vid 38 cm/ sekund 
vid 19 cm/sekund 
vid 9,5 cm/sekund 

Hastighetsavvikelse 

Snabbspolningstid 

Kanalseparation 

Overhörningsdämp
ning 

Frekvenskorrektion 
vid avspelning 
vid 38 cm/ sekund 

vid 19 cm/ sekund 
vid 9,5 cm/sekund 

Förmagnetiserings
frekvens 
Tonhuvuden 

Inspelning 

Avspelning 

Radering 

Ingångar, kontakter 
Mikrofoner 

Fö rstä rka re 

Ut9ån9ar, kontakter 
Forstärkare 
Monitor 

Hörtelefon 

Dimensioner (b x h x d) 
Vikt 

4 
9,5, 19 och 38 cm/ 
sekund 
26,5 cm diameter 

30-26000 Hz 
30-20000 Hz 
30-16000 Hz 

Större än 64 dB 
Större än 64 dB 
Större än 62 dB 
enl DIN enl NAB 
0,05 % 0,035 % 
0.08 % 0,056 % 
0,10 % 0,070 % 
Mindre än 0,2 % 
enl DIN 
För 26,5 cm spole 
1080 m/ 35l-tm 
Mindre än 155± 1 O 
sekunder 
Större än 30 dB 
(500-6300 Hz) 

Större än 60 dB 
(500-6300 dB) 
lEe och NAB 

00+35 i-tS 
(NAB 3180 + 50 I'-s) 
3180 + 50 i-tS 
3180 + 90 i-ts 

125 kHz ± 10 % 

FSX-Sendust 
(Long-life) 
FSX-Sendust 
(Long ~ Life) 
Du bbelspalt ferrit 
(Long-Life) 

0,2 mV/ 4 kohm , 
telejack 
2 mV/ 20 kohm, DIN 
100 mVI1 000 kohm 
DIN 
50 mV/ 200 kohm , 
phono 

1 V/ 1O kohm, DIN 
0-1 V/ ll kohm, 
phono 
8-2000 ohm, 
telejack 
53 x 52,7 x 23 cm 
ca 25 kg 

Augusa 1979 
Månadens sollläckstal: 152 

I RT 1979, nr 4 , visades hur diagrammen ska tolkas. Diagrammet över 
brusfältstyrkan anger den fältstyrkenivå i dB över I /i-V/m radiobruset 
förväntas överstiga högstlO 9c av tiden. Balldbreddell antas vara 3 kHz, 
mell kurvorna kall lätt omräknas till anllan bandbredd om /O log B/3 
adderas till avläst värde. B är öllskad bandbredd i kHz. 
Prognoserna är framtagIla av Televerket, avd RL Farsta. 
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TRAVISENS 
är varunamnet på den 
elapparatur för stimu
lansgivning som av
handlas i artikeln härintill. 

Det är en modifiering 
av ett ursprungskoncept 
som kallades TNS Neu
rosta I. Som framgår av 
texten har stimulatorn två 
pulsgeneratorer som har 
separata uttag för två 
elektrodpar där den akti
va ytan mäter 30 x 120 
mm respektive. Genera
torerna avger tvåfaspu 1-
ser med varierbara vär
den för frekvens och am
plitud; omfånget för den 
senare upp till 220 V inom 
strömområdet 0--40 mA 
vid 4,7 kohm. Totalt fre
kvensområde 40-150 Hz 
och pulslängd 0,25 ms. 

•• I den västliga världen är vi 
ännu förvånade över att man i 
Östern kan operera patienter 
under full smärtlindring genom 
att bara insätta ett par nålar på 
väl utvalda ställer av kroppen. 
Akupunkturtekniken har dock 
ingående studerats under de se
naste åre n, och alla är överens 
om att den fungerar effektivt i 
Östern men kanske mindre bra 
på det västra halvklotet , enligt 
mångas mening. 

Akupunktur och 
elektrisk stimulation 

Under senare år har man 
emellertid i Europa vidareut
vecklat en del av akupunktur
metoden genom att komplettera 
den med stimulation över elek
troder. Särskilt har läkarna på 
neurokirurgiska kliniken vid 
Sahlgrenska sjukhuset kunnat 
visa på mycket goda resultat 
beträffande smärtlindring. Vida
re har man också kunnat visa att 
sådan stimulation kan lindra 
svår klåda som ej går att be
handla på annat sätt . I Göteborg 
har man dock ej använt nål
elektroder utan plana elektro
der, som anbragts på opera
tionsområdet. 

Ny lovande metod: 
Förlossningslindring 
med el-stimulation 

Den obstetriska smärtlindringen - den som 
sätts in under förlossningsarbetet - debatteras 
intensivt i Sverige, och från många håll har 
en rad långtgående krav riktats mot förloss
ningsklinikerna att tillhandahålla t ex rygg
märgsbedövning. Amnet har också lett till 
animerade riksdagsdebatter. 

De tyvärr krävande, konventionella smärt
lindringsmetoderna, som kräver ingrepp och 
bistånd av narkosspecialister, har sedan en 
tid fått ett intressant komplement i form av 
elektrisk stimulation på huden som ger 
effektiv smärtlindring - en vidareutveckling 
av akupunkturen från Kina! Här fakta om 
den lovande nya metoden. 

H ittills har man mest använt 
denna metod öppet , d v s pa
tienten har vetat om apparatu
ren var på eller ej . Emellertid 
har man i Danmark genomfört 
en s k blindundersökning där 
apparaten var påsatt patienten 
varje dag men där vederbörande 
däremot inte fick veta om appa
raturen var inkopplad eller inte. 
Vid den undersökningen visade 
det sig att smärtlindringen var 
mycket tillfredsställande när 
apparaturen var påkopplad 
medan den var helt obefintlig 
när apparaturen icke var in
kopplad. Denna s k dubbel
blindundersökning har därför 
varit det första verkliga veten
skapliga beviset på behandling
ens effektivitet, och den har ny
ligen publicerats i danska läkar
tidningen ·'Ugeskrift for Lae
ger". 

"Med smärta 
skall du föda ... " 

När människan i den bibliska 
framställningen utdrevs ur 
Edens lustgård var en av be
straffningarna att " med smärta 
skall du föda ditt barn" . Nu är 
det sedan länge bekant , att 
smärta i samband med förloss
ning varierar oerhört mellan 
olika kontinenter och folkslag: 
Kultur och tradition spelar en 
stor roll i detta sammanhang. 

Hos de s k naturfolken har 
man alltid fött utan smärtlind
ring, medan man i högt utveck
lade länder som t ex U SA länge 
haft en aktiv inställning till 
smärtlindring och narkos. Såle
des föds nästan samtliga barn i 
USA under partiell eller full 
narkos, vilket gör att kvinnan ej 
har möjlighet att uppleva själva 
slutskedet av förlossningen . 

64 RADIO & TELEVISION - NR 8 - 1979 

Docent Jörgen Gundersen 
informerar 

Äve n inom länderna i Norden 
finns det olika tendenser. I Sve
rige och Danmark är man högst 
aktiv med att ge sövning, medan 
de flesta norska kvinnor föder 
utan sådan hjälp. Speciellt in
tressant är det att många kvin
nor i Norge inte anser att de har 
något behov av bedövning och 
att de i varje fall inte vill betala 
det pris för den som gör dem 
medvetslösa under det kanske 
största ögonblicket i livet. 

Regional 
bedövning 

Tidigare gav man narkos i 
samband med förlossning ge
nom inhalation av kloroform, 
eter eller fluotan . Under de se
naste åren har man emellertid 
blivit mer angelägen om att för
söka ge olika sorters bedöv
ningar som har en mer lokal ef
fekt men som ej påverkar med
vetandegraden. Ett problem i 
detta sammanhang är dock aU 
de flesta av dessa metoder ford
rar insats av narkosläkare . I 
Sverige finns således inte till
räckligt med läkare för att klara 
detta behov , även om vissa 
kvinnoorganisationer är otåliga 
på den punkten och fordrar att 
"samhället" omedelbart skall 
lösa detta problem! - I denna 
situation är det intressant , att ett 
lag läkare från Göteborg och 
Uddevalla gemensamt har för
sökt utvärdera möjligheterna att 
ge smärtlindring i samband med 
förlossning med elektri sk sti
mulering. Erfarenheterna har 
publicerats Läkartidningen 
(73 :4205-4208). 

Den födande 
styr själv elektroniken 

Man placerar fyra självhäf
tande elektroder på den födande 
kvinnans rygg. Två av dem 
finns vid den nedre delen av 
bröstkorgens baksida och två 
nere vid korsryggen. Stimula
tion sker genom elektroderna 
parvis, och elektroniken består 
av två pulsgeneratorer med ge
mensam utgång. 

Pulsgeneratorkretsen är hel
transistori serad och består av 
kaskadkopplade steg utan åte r
koppling. Den ena generatorn i 
kanalen skall ge en basal stimu
lation. Den andra kan fj ärregle
ras av patienten eller eventuellt 
av personalen på avdelningen. 

Pulsbredden är 0,25 ms och 



frekvensen kan steglöst varieras ' 
från 40 till 130 Hz. Pulsformen 
är bipolär med en a mplitud vari
erande från O till 220 V och en 
strömstyrka om 0-50 mA . 

Förlossningen har olika fa ser. 
Man börjar först med stimula
tionen under den senare delen 
av förlossningen , som ofta är 
den smärtsamma. Det är då liv
modermunnen börjar utvidgas. 
Som regel börjar man stimulera 
det övre elektrodparet och 
övergår senare till att st imulera 
båda e lektrodparen. 

Det är ofta problem att hitta 
den bästa inställningen både 
beträffande frekvens och spän
ning. Det har då visat sig att fre
kvenser kring 60-80 Hz ger 
bäs ta smärtlindringen. Beträf
fande inställningen av amplitud
värden få r man vid användning 
av mycket höga spänningar en 
smärtalstring samtidigt som 
musklerna under e lektrodområ
det krampaktigt dras ihop. 

Det har då visat sig att man 
uppnår den optimala smärtlind
rande effekten för förlos snings
arbetet om man använder en 
stimulationsspänning som ligger 

strax under smärtgränsen. Detta 
stöder teorin om att effekten av 
denna behandlingsform beror pa 
att smärtan avleds från ett om
råde till ett annat (Gate-teorin ). 

Värkarna kommer i vågo r . 
och i pauserna mellan dem a n
vänds en basalstimulering som 
är 25 V lägre än den maximala . 
vilken tillämpas under värkar
nas höjdpunkt. Kvinnan har en 
kontakt i handen med vilken 
hon själv kan aktivera den högr"e 
spänningen, när detta behövs. 

Positiva resultat 
har uppnåtts 

Man har använt metoden på 
109 kvinnor vid Sahlgrenska 
sjukhuset i Göteborg och Cent
ra ll assarettet i Uddevalla. 51 av 
dessa angav en god eller mycket 
god effekt , medan 45 angav 
måttlig effekt. Endast 13 kvin
nor menade att det ej funnits nå
gon effekt all s. 

De läkarlag som förestått un
dersökningen finner, att resul
taten varit uppmuntrande , sär
skilt eftersom metoden inte 
fordrar något ingrepp . Vidare är 
det lätt styrbar, eftersom pa-
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metod kommer också att hävda 
sig väl under överskådlig tid , 
framför a llt i sådana fall, då ett 
lågt pris för inspelning och åter
giv ning är av betydelse. 

Vid sidan härav kommer den 
s k digital-metoden att vinna ter
räng , framför allt när inte pri set 
är avgörande, t ex för professio
nellt bruk . Denna inspelnings
metod har hävdat sig utomor
dentligt väl inom datatekniken. 
Den innebär fördelar för audio
tekniken, t ex i fråga om brusre
ducering. De viktigaste förde
larna sammanhänger emell ertid 
med att digita la kre tsar i form av 
integrerade halvledarelement 
kan framställas lättare, och vid 
tillräckligt stora serie r även bil
ligare, än analoga kretsar. Det 
kommer att visa sig hur dessa 
principiella fördel ar med digital
elektronik med finslipad tran
sistorteknologi inom kort kom
mer att medföra änkta mark
nadspri ser. Den kommer därv id 
sannolikt att konkurrera med de 
integrerade analoga kretsarna , 
då man också inom denna tek
nik inför masstillverkning av 
integrerade halvledarkretsar. 

Redan nu kan man sända di-

gitalt , vilket har bevisats genom 
provsändningar. Att man hos 
radiobolagen och inom berörda 
företag arbetar intensivt med att 
lösa hithörande problem fram
går ofta i pressen. Sändning av 
digitala signale r är utsatt för får
re störningar än analoga signa
ler. Det är först och främst den
na fördel man vi ll dra nytta av i 
framtiden . Ännu är det emell er
tid oklart om detta verkligen in
om överskådlig tid och i någon 
större omfattning kommer att 
medföra en omstäl lning av 
överföringstekniken från analog 
till digita l teknik, eftersom detta 
skulle innebära att a lla nu an
vända apparater skulle bli vär
delösa. 

Program-banker inrättas 
I en avlägsen framtid skull e 

överföring av audioinformatio n 
via kabel nät kunna få betydelse. 
Man experimenterar redan idag 
med optiska ledare och extrem 
bredbandteknik för att bygga 
upp ett kommunikationssyste m. 
Via dessa kablar skulle man när 
som hel st kunna hämta önskad 
audioinformation , t ex ett mu
sikstycke, från centrala minnen, 

tienten sj älv kan reglera graden Fig 2. Apparaturen kopplad till 
av stimulation. I de fall där den- fyra elektroder under förlosslling
na metod ej är tillräcklig har ens slutfas. 
man all tid möjlighet att övergå 
till de tidigare, konventione lla 
metoderna. skapat ett ökat intresse för att ge 

Troligen är det ännu en del den föd ande kvinnan en effektiv 
deta ljer som måste närmare stu
deras innan man kan börja att 
generellt använda tekniken. 
Emellertid har erfarenheterna 
från Göteborg och Bohuslän 

så att säga hi fi-banker. Men det 
är en lång och mödosam väg dit. 

Under a ll a omständigheter 
kommer audiotekniken att i 
framtiden förändras mycket, 
särskilt där man ställer så stora 
anspråk på kvalitet , att pri sfrå
gan blir av underordnad bety
delse. 

Fackterminologin kommer att 
förändras. Man kommer för
modligen inte längre bara att 
tala om " transient intermodula
tionsdistorsion" hos en anl ägg
ning utan man säger i ställ et 
kvantiseringsbrus hos en pcm
processor. 

När det gäller den akustiska 
kvaliteten hos informationen i 
framtiden kommer vi sannolikt 
också att kunna utnyttja en 
avancerad datorteknik för att i 
signalen koda in en rumsinfor
mation som lägger en dimension 
ytterligare till musiken, för det 
fall det är fråga om e n just 
rumslig kl angfunktion. Red an 
nu finns ju trevande försök till 
att skapa en s k ambiens i ljudet 
- jfr den tidigare 4-kanaltekni
ken . 

Vilken metod man än väljer 
för att få nga upp signalinforma-

smärtlindring under slutskedet 
av förlossningen , så att hon har 
möjlighet att vara vid fullt med
vetande utan obehag under 
detta stora ögonblick. • 

tionen måste upptagningsledet 
förbättras i termer av mikrofo
ner som man kan känna hela 
Ijudfålt snarare än som nu vissa 
geometriska upptagningszoner 
och vidare kunna ge en mera 3-
dimensionelI förmedling av ljud. 

Man måste givetvis eftersträ
va att innehållet man vi ll för
medla aldrig påverkas av den 
valda tekniken. Den kommer 
alltid "bara" att vara ett hj älp
medel , en sorts förpackni ng för 
ljudet - en form för ett innehå ll 
av så fullödig akusti sk kvalitet 
som möjligt. 

På värld sutstä llningen i New 
York 1965 beskrev man vid en 
presentation av framtidens ap
parater situationen på följande 
enkla , träffande och fortfa rande 
adekvata sätt: "Tekniken kom
mer att bli perfektare och be
kvämare men programmen 
kommer att förb li precis lika bra 
eller dålig som idag." Man kan 
bara hoppas att utvecklingen av 
programkvaliteten kommer a tt 
hå lla jämna steg med den tek
niska utvecklingen. 

• 
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MIXERMODUL 

~N~d 
Det bästa som 
hänt kassett
b~ndspelaren ! 

Tm:illillli l l l l i lllii~ 
1

,1 (~\ a::::::::::: :: 

::::;!:::::: 

o , .. , .. o .;I!III!II!IIIII 
Kapstan Tonhuvud 
Tryckrulle 

Den enda rengörare, som 
samtid igt, 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. 

MNOIA 
Box 11061 400 30 Göteborg 

Telefon 031 -416814 

Informations ljanst 8 

Komplett ingangs
mixermodul med 
3 tappningar, 3-
vägs tonkontroll, 

högpassfilter samt 
pan-pot. Allt detta pa 

ett kretskort vilket gör en
hete n mycket lättbyggd. 

Data som övriga High-Pro
systemet. Modulen finns även i 

Super- Pro version. Levereras i olika 
utföranden med avseende på frontplät, antal omkopplare, 
relä m m. PRIS: 495:- Std. (inkl. moms) 

DELNINGSFILTER 
Elektroniskt delningsfilter 
i stereo. Ett 3-vägs 
delningsfilter med 
omkopplingsbara 
deln. frekvenser 
100, 600, 800 Hz 
samt 2.5, 3.5, 6 kHz 
(kan modif.). Alla tre 
kanalerna har individuell 

PRIS: 
495!
Std. 

(inkl. moms) 

nivåjustering. Filtret finns även i Super- Pro version. 
Levereras som enkortsbyggsats med samtliga 
komponenter monterade pa kortet (även nätdel). . ----- ~.~ ~ . __ - . ....-_ . .,..wa_. .------..... -. --------.. ..... ... '" - ---... ----~,.-, .......... -... ....-----_-.-_.- ...... -- ---.----.. --.---.. -
Box n , 13301 Saltsjöbaden, Telefon 08-71762 88,Torsvägen 61 

Informationstjänst 9 

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 16dor, val
nötsfanerade eller i svartbetsad ek. 
Med byggsatserna följer allt som be
hövs för att f6 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 

HDGTALAR
ELEMENT 
FILTER 
TRA"SATSER 
70180 HORN 
SPOLAR 
KONDENSA
TORER 
PICK UPER 
TYG 
SKUMFRONTER 
M.M 

NY KATALOG FÖR 1979 
Demonstr8tion och butiksförsäljning: 

Öppet : månd. - fred . 11 - 18, lörd . 11 - 14 

---------------------------------,~~ 
SÄND MIG GRATIS KATALOG '79 

Namn ........ ... ..... ....... ........ .......... ........ . 

Adress ... ...... ..... ...... ......... ........ ··.···· ··· · . 

Postnr ....... ..... Ort .. .... ...... . 
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"TUHGUIRTnRHn" 
Audax förbättrade teknologi och konstruktionsteknik har helt igenom präglat den nya serien 
professionella högtalare som nu presenteras. Varje konstruktionsdetalj har optimerats till 
det yttersta i kvalitetstänkande. t. ex. gjutna chassin med kylflänsar för bättre värmeavled
ning. Resultatet är otvivelaktigt en serie högtalare som verkligt tål jämförelse i fråga om 
ljudkvalite. verkningsgrad. effekttålighet och pris. 

Äntligen! 
HD 17 HR 37 . 61 / 2" mel
lanregister med utomordent
lig Ijudkvalite och mycket 
hög verkningsgrad. Idealisk 
frekvensgång 300 Hz - 6 
KHz. 37 mm Aluminium
taispole. Känslighet : 96 
dB/1W/lm (rosa brus). Effekt
tålighet : 70 W RMS. 
Totalvikt: 2.3 kg 
Pr.kl_ inkl. moms c :a 
320:-

HD 38 S 100. 15" bashög
talare avsedd för system 
med mycket högt ställda 
krav på ljudkval ite. verk
ningsgrad och effekttålighet. 
100 mm Nomex-talspole. 
Känslighet: 101 dB/1W/lm 
(rosa brus). BL-produkt: 26 
NA- l. Egenresonans: 15 Hz. 
Effekttålighet : 200W RMS. 
Totalvikt : 10 kg 
Pr.kl._ inkl. mom_ c:a 
1300:-

PR 38 S 100, 15" bashögta
lare i specialversion passan
de för professionella orkes
ter- och discosystem. Egen
resonans : 26 Hz. Känslighet : 
103 dB/lW/l m (rosa brus!. 
BL-produkt : 26 NA 1 Effekt
tålighet: 200W RMS. 
Totalvikt: 10 kg 
Pr.kl._ inkl. mom_ c:a 
1300:-

HD 33 S 66 , 13" bashögta
lare avsedd för system i hög
sta HiFi-klass. 66 mm Alu 
minium-talspole. Känslighet : 
98 dB/1W/lm (rosa brus). 
Egenresonans : 18 Hz. Ef
fekttålighet: 150 W RMS. 
Totalvikt : 7,5 kg. 
Pr_I .. inkl. moms c:a 
1100:-

AunAX AGENT I 
SVERIGE: 

Jbn 
Box 169 891 01 ORNSKOLDSVIK 

Tel. 0660 - 15000 Telex 6095 JBNELEK S 
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ELEKTRONISKT DELNINGSFILTER? 
BV~G SJA··."II .... . ,1" ·:o~- .:0.:- .:0.: ,oJ~ I' U •• •• _"._ ._._ 
Alla är i grund och botten över· 
ens om att elektroniska delnings· 
filter är den bästa lösningen när 
de t gäller att driva en flervägs 
högtalare. Att dessa trots de t ta 
in te används i större utsträck· 
ning brukar motiveras med den 
höga kostnaden . Ett filter kostar 
en del och sedan behöver man en 
effektförstärkare för varje regis· 
ter. 

För att ändra på detta förhållan· 
de gjorde vi en apparat där filter 
och slu t steg byggts samman till 
en enhet som samtidigt är till · 
räckligt fl exibe l för att passa näs· 
tan alla högtalarsystem. US Elec· 
tronic Crossover kan driva vad 
som helst från en enkel 2·vägs 
högtalare till ett 3·0 system med 
bashorn och trevägs sidosystem . 
Finessen är att du bygger själv. 
När du bygger kan du skräddarsy 
förs tärkaren till just dina högtala· 
re. och du kan sedan lika enkelt 
anpassa den när du byter upp 
dig . För dig som bygger högtala· 
re själv är den här lösningen idea· 
lisk. då högtalarelementensskill · 
nader i verkningsgrad och impe· 
dans blir betydelselös . 

US Electronic Crossover består av ett trevägs , 18 
dB/oktav, Butt erworthfilt er i stereo, plus filter för 
centerkanal , även det 18 dB/ok tav. Dessutom 7 st 
45W effek tförstärkare. Du får här ett smakprov på 
tekniska data, mer finns i vår katalog ell er i RT nr 
12/76 där förstärkaren presenterades första gången. 

Vad kostar nu det här kalaset? 

Vi tar risken att du tror att vi skojar. byggsatsen kos
tar 1570: - inkl. moms . och vill du ha den med 
färdigmonterade och tes tade kretskort så är priset 
1850:-. 
Nu behövs det förstås lite mer än ett elektroniskt fil
ter för att musikanläggningen ska ll vara komplett. 
På vårt program hittar du också U66 Controi Amp, 
förförstärkare med FM -tun er, U·66 Texan , 2 x 25 
watts receiver , U66 Bass Driver och U66 Bass Driver 
Mk II , förstärkare med elektroniskt delningsfilter 
för drivning av subwoofers samt U66 Musician Amp, 
en gitarrförs tärkare av högsta k lass (se RT nr12/78) 

U66 ELEKTRONIK AB 
KO NTOR 
Silvergransgatan 5 

421 74 V : a Frolunda 

tel. 031/29 33 85 

BUTIK GOTEBORG 
Vallgatan 5 

411 16 Goteborg 

tel. 031/11 7990 

BUTIK STOCKHOLM 
Skeppargatan 70 

11459 Stockholm 

tel. 08/61 36 98 

Inte nog med det. Vi är bra pa hög
talare ocksa. Hos oss finns land
ets största urval av bashorn och 
sidosystem och dessutom en 
mängd " vanliga" högtalare. 
Skicka 5:- i sedel sa far du var 
katalog, och kan du inte hämta 
själv sa skickar vi mot postför
skott eller efterkrav. 
TEKNISKA DATA: 
Filterde!en 
Max insignal 
8V rms 
THD rellV ut 
< 0,1 % 
IM 7000/50 Hz (1 :4) rel 1 V ut 
< 0,05 % 
Frekvensgång ± 1 dB 
5-100000 Hz 

S/utsteg 
Känslighet 
1,2V 
Uteffekt 
45W 
Effektbandbredd 
< 5-40000 Hz 
Signal/brus rel 40W 
> 100 dBA 
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Ja, väge r du kval itet. pres
tanda och pris så är SCOPEX 
di tt bästa köp. Engelska kva
litetsoscilloskop till kon kur
renslösa priser. 
SCOPEX 4D-10A • 2-kanals • 
10 MHz • 10 mV-SO V / cm :!: 
3 "(9 • 200 ns-100 ms / cm :!: 
3 °/0 • Trace loeate funktion· 
Stabil iserad nätdel • 
Pris : 1770 :-
SCOPEX 4D-25 • 2-kanals • 
25 MHz • signal fördröjning • 
10 mV-SOV / cm :!: 3 % • 40 
n5-2OO ms /cm ± 3 % • 

Trace loeate funktion· Sta
biliserad nätdel • 6 kV acc. 
spänning · Pris: 2790:
Moms t illkommer. 1 års fa
briksgaranti. Omgående leve
r3,ös. Beställ broschyrer. 

DIGILOG 
Box 47053, 402 57 GOTEBORG 
Telefon : 031 /48 52 10 

KRISTALLER 
KVE, ensam tillver kare i Sver ige 
av kristaller för 

- Radiokommunikation 
- Datorer 
- E/ektronik 

Informa tlOnstjanst 13 

efter kundens specifikation. 
Leverans kan fäs inom 48 timmar. 

K'iÄRTSOSCILLATORER 
Frän prisvänliga 
enkla till 
prisvärda mycket 
avancerade. 

kvca,t,elekt,oftik cab 
Box 26, 161 26 BROMMA 
Tel. 08 - 37 25 30, Telex 12393 KVE S 

Informatlnn<:;tiänst 14 
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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 

Informat ionstjanst 15 

CORAL 
LOUDSPEAKER COMPONENTS 

Beställ LJUDIAKATALOGEN med byggsatseI; löselement 
och tillbehör! Sändes mot 5:- i frimärken eller sedel. 

CORAL produktmapp mot 3:- i frimärken 

bJ U D I A JOHN HEDINS VÄG 23 
54200 MARIESTAD 

__ TELEFON 0501 / 18345 

Informationstjänst 17 



I 
I 
I 

HEATHB:l:T 

LINEPRINTER 
WH-14, 96ASCII-TECKEN, TRAKTORFEED, 
SO!96!132TECKEN PER RAD (VALBART). 
INTERFACE: RS232C OCH 20 MA LOOP. 
STÄLLBAR PAPPERSBREDD 3-9 TUM, 
5x7 MATRIX,llO-4S00 BAUD 
OBSI PRiSET ... ..... ... .. ... .. . 5894:- monterad 
Återförsäljare sökes. 

H-14 SAMMA SOM OVAN MEN BYGGSATS 
PRIS .. ... ........ .... .. ..... ... ....... ... ... .... .... ... ...... .. 3312:-

DATA-SYSTEM 
H-S,S-BITARS (DATORsosoA) .... .. .. .. .. .. .. 24S3:-
WH -S-16, 16K MINNE ....... ... ... ...... ..... ... .. . 24S3:-
H-S-S, SERIE/KASSETT I/O........ ... ....... ..... 73S:-
H9, VIDEOTERMINAL .. ................... ... ...... 4058:-
H 17, SINGLE FLOPPY, UTByGGBAR .. ....... 3312:-
OBSI PRiSET .. ... .... ... .... .. .... .... ... ... 13074:- (kit) 

•••• HÖR MED OSS-DET LÖNAR SiG •••• 

VI HAR ÄVEN STÖRRE SYSTEM (16-BITARS), 
PEREFERIUTRUSTNING MM. 

BESTÄLL DÄRFÖR GENAST VÅR KATALOG 
ELLER BESÖK VÅR UTSTÄLLNING. 

- DATA -INSTRUMENT-UTBILDNINGSPAKET 
- AMATÖRRADIO-BIL/HEMELEKTRONIK 

HEATH 

HEATHKIT SCHLUMBERGER AB 
BOX 12081 
NORR MALARSTRAND 76 
102 23 STOCKHOLM 12 
TELEFON 08- 52 0770 -----------JA, sänd mig genast gratis katalog. 

Namn _ ______ _ ________ _ I 
I 

Adress _ _ __________ ____ ..,---
'd-I~ I 

• Poslnr Posladr . • ... _----------_ .. Informationstjänst 18 

•• 
KOP. • • 
din Texas-kalkylator hos 
specialisten på 
programmerbara 
kalkylatorer. 

Ring 08 / 820400! 

~TEXAS INSTRUMENTS 

~rnJrrl~METRIC~ 
BANVAKTSV. 20. FACK. 17119 SOLNA. TEL 08/820400 

Informationstjänst 19 

- f6r bII"re ljud :.. 

MÄSTERVERKET 

lfl8fiJIllO 
2-spchsbandspelare 

MX 5050-B 

BANDSPELAREN 

SOM BORDE KOSTA 

DUBBELT SÅ MYCKET 

jämför själv I 

Ingen annan bandspelare ger så mycket för pengarna 

'* Servostyrd DC- kapstanmotor 

* Variabel hastighet 
* Om kopplingsbar för 3 hastigheter och 

samtidig korrektionsindring 

* Klickfri in- och utg.lng vid " ftygande" 
inspetningsstart eller redigering 

• Omkopplingsbar inspeln ingsniv.l 

* Ofilkopptingsbar balanserad utnivJ 

* 24 dBm ö\ll!rstyrningsreserv 

* Inbyggd testtonsoscillator 
* Stora VU- meters med toppvärdes

visande Iysdiodsindi kering 

* Ptug-in PermaHoy tonhuvuden 
* Extra avspelningsh uvud vilket möjliggör 

avspelning av 4-spirsband . 

• Förberett inspeln ingsläge med blinkande 
varningsindikering 

* Bandtransportslogic som t illlter direkt 
ävergAng fr snabbspolning till in-lav· 
spelning 

'* Justerbar kontrollyssning vid snabb
spolning 

'* Raknever k med minnesfunktion 
'* Redigeringstäge med lösa bromsar eller 

stoppad högermotor 

• Perfekt synk- möjlighet vid "over dubb" 

• Omkopplingsbar mellan NAB och lEe 
korrektion 

• Justerbar bias och inspelningskorrektion 
pi frontpanel 

• Mikrofoninglng med omkopplingsbar 
förstärkning 

* X LA -kontakter fö r samtliga ut·/inglngar 
* Alla manöverfunkt ioner fjirrsty rbara 

• Skarvskena ovanpå huvuddonet 

INTERSONI C AB Box 420 126 04 H:igersten Tel. 08 - 88 03 20 

General Olgent för OTARI ELECT RI C ca., Ltd 

Informationstjänst 20 



~LL1F Mi~L~~1F~ 
e(lI~A~MA1F 

För d ig som vill sälja, köpa eller byta något 
begagnat . Det kostar bara 15:- per rad. Lägsta 

pris 45 :- (3 rader) . Högst 10 rader . Använd 
kupongen som finns på nästa sida. 

Köpes: Programmerbar kalky· 
lator 0611·721 96 kvällstid. 

Säljes : BoW DM70 elektro· 
stathögtalare i toppklass . 
Tel. 040-423168 efte r 18. 

ABC 80·IBM 1/0 skrivare inter· 
facebeskrivning och program 
(drivrutin) 175: - . Utförlig be· 
skrivn. mot 3:- i frimärken. 
B. Person. Box 468. 
82019 Landafors . 
Telefon 0278·53024 . 

For salg i Sverige sökes for· 
hand ler til produkt innen for 
data og video Jabri Electronic 
As , Box 52. 5088 Mjölkeråen 
Norge. 

Till salu: Videobandspelare 
Sony CV·2100 ACE för 1/2" 
band. Tel. 08·81 31 77 
efter 16.30. 

DISKANTHORN. ett antal be· 
gagnade men felfria ELEC· 
TROVOICE T35 lilla magneten 
150:- kompletta sidosyst. 
horn 300·20000 Hz 300·500:-. 
Ring 08·964376 HANS. kan 
även skickas. 

70/80 bashorn + Sidosystem 
matt svart playwood + Bas· 
driver 40 (80) V.' säljes 2.600:· 
el. hög.bj. 08·9452 46 Illka . 

Hornelement demoex. som 
nya , J BL 075 600:- ISO PH ON 
OKT 11 med sek torlins 220:
E. V. T35B 250:- GAMMA LA 
123 1 skönhetsfel 180:
KLl PSCH 300 Hz·horn 250:- Pi· 
ezo 70:- mm WACH AUDlO . 
Box 1002. 171 21 Solna. 

Säljes obetyd beg Revox A 77 
2 Ampex band + 1 mick. 
Ring efter 17.30 
0515·28294 Ronny Larsson . 

Stereoanläggning säljes: 
SANSUI AU9900 + TU9900 Na· 
kamichi 600 Thorens 145/2 
6500:· R& T:s 3D bashorn 1500:
BasrefI.1000:·08·7155431 . 

2 st sidosystem med J BL 075 
och 2110 med spridningslins 
säljes för 1600:· st. 
Telefon 0226·55510. 

Mixerbord 32·kanals för proff· 
sinspelning säljes. 
Tel. 08·999071 efter 19.00. 

REVOX F36 19-38 cm ny jus· 
terad samt ny tonhuvudsats 
1900:-. Tel. 0492·13959. 

Ti ll fälle : Unika Lux A220 och 
A250 för· o slutförst med stu · 
diokvalitet. importerad i ett få· 
tal ex. Ngt modifierad . Pri s 
1800:-. Sentec för· o slutförst 
SCB/PEB . Pris 2200:-. Frek· 
vensräknare CSC för max 100 
M Hz pris 800:·. Frekvensräk · 
nare CSC för max 550 M Hz 
pris 1100:-. Tel 08· 7329327 eft 
kl 17 och eft den 13:e aug. 

För Di g som uppskattar natur· 
lig t ljud: MAGNEPAN MG·II 
säljes förmånligt p.g.a . flytt· 
ning. Ring 0300·29300 lörd.
sönd .. 08·7360420 arbetsda· 
gar . 
Fråga efter Lasse Magnusson 

Mikrodator TELMAC 1800 m. 
programkassett. Spe lprogram 
och program för textgenere· 
ring: 5 rader 16 tecken per rad . 
900:-i nkl. moms. 
Tel. 0589·13409 Kj . Rogström. 

Sä ljes: Mc lntossh MC2205 ef· 
fektförstärkare 2 x 200 W För· 
förstärkare C 28. 
Telefon 035·11 1676. 

Mikrodatorsystem: IMSAI 
8080 + 20KRAM + MIO + OLl· 
VETTI terminal med remsläsa· 
re och skrivare + div . kablar & 
programkassetter. Säljes bil· 
ligt vid snabb affär. 
Tfn 08·330044 el. 320043. 
säkrast mellan 18.00-19.00. 

Heath AC VTVM I M38 175:-. 
frekvensnormal enligt RT2 
1971 1300:·. RT kompletta årg. 
62·64. 66·72. 78 55:- per st. 
031·28 2625 el . 0491·19339. 

REVOX A77 Mk IV 2·spår ste· 
reo. 08·54 58 13. 

THR ESHOLD·NS·10 + 400 A 
Telefon 08·481659. 

REVOX rullb . A77 Mk IV m. för· 
st. o. högt. körd ca 400 tim · 
mar. Ski ck som obegagnad. 
Pr is 7.500:- (Ord. 9.100:-!). Ring 
Bj örn: arb . 0470·23500.21000 
bos t. 0470·46270. säkr . 18·23. 
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TANDBERG TCO 330 med 50 
kassettband , säljes för 3000:-. 
Ring 08·5307 19 fråga efter 
Janne säkrast 21.00-23.00. 

Bru sred (30d B) Dynamikexp 
(2ggr) DBX 1284 mån. Nypris 
4500:- nu 3500:- . 
Tel. 042·139762 efter kl 18.00. 

Tillf älle: 
ALTEC LANSING BARCE· 
LONA m slutsteg. 
Tel. 0413·11167 eller 45019. 

Tidskrifter kompi. inbundna 
årgång. R&T 1956·1969 Elek· 
tronik 64. 66·69 Funkschau 67· 
69. Anbud 0340·55990. 

Itam 8·kanalsbandspelare m. 
Teac 8·kanals dbx·brusredu· 
ceri ng 16500:- Teac 7300 2· 
spår 6000:- exkl . moms. 
Kiviks Ljudstudio . 
Telefon 044·111498. 

Equaliser 2 x 8 band 850:· 
Brusredusering stereo 700:
Digital rymdklang max fördr 
1.2 s Stereo 3000:· mono 1500:
Tel. 035·20 1 05. 

OSCILLOSKOP TELEQUlp· 
MENT D 61 A inkl. probar X10. 
1600:-.8.00-16.30. 
Telefon 08·540440. 

ReVox B 77 obe!. anv. 
(dem.ex.). Kr 4.595: ·. div PIO· 
NEER dito billigt. Sound Cen· 
t e r 
Box 20018. 20074 Mö. 
' We will not be undersold • 

ELEKTRONIK·SURPLUS 
Tulegatan 37. STOCKHOLM 
Trans!. reläer. högtalare. mo· 
torero instrument m m. m m. 
Öppettider vardagar 17-20. 
Lördagar 10-14. 

Köpes: SIGNALGENERATOR 
Marconi eller dyl. Aven defekt. 
Tel.eft 18.00 090 129833, 
128250. 

DEMOKÖRT 
(1) Transcriber tangentialskiv· 
sp. försteg från DB·Systems 
(1) och AGI (1). Data mot porto 
Ring e 18 tel 08·877016. 
0756·24025. 
Wachtronics Hi Fi 
Bolln äsbacken 27 
16223 Vällingby. 

~ KLICK KLICK KLICK KLICK KLICK 
v 

Visst kan ;lO; ::; 
~ ~ 

~ dina bilder v ;lO; 
::; ,... 
~ 

bli bättre! 
n 

~ 
;lO; 

v ;lO; ::; ,... 
~ Kamera har väl n 
~ ;lO; 

v nästan varenda ;lO; ::; ,... 
~ människa. Men n 
~ ;lO; 

v 
bra bilder tar ;lO; ::; ,... 

~ n 
~ bara en del. Och ;lO; 

v ;lO; ::; det är märkligt ,... 
~ n 
~ hur sällan det ;lO; 

v ;lO; ::; beror på kame-
,... 

~ n 
~ ran. Kunskaper 

;lO; 
v 
::; ;lO; 

~ är viktigare. 
,... 

~ 
n 

v Tidningen Foto 
;lO; 

::; ;lO; 

~ ger dig kunska-
,... 
n 

~ ;lO; 
v perna. Läs några ;lO; ::; ,... 
~ nummer så är n 
~ ;lO; 
v chansen stor att ;lO; ::; ,... 
~ 

dina bilder blir n 
;lO; 

bättre! ;lO; ,... 
n 
;lO; 

;lO; ,... 
n 
;lO; 

Bli 
skol

fadder! 
Som skol fadd er betalar du 
30:- i månaden. Pengarna 
används för att ge barn i ut· 
vecklingsländer utbildn ing 
och en meningsfull framtid . 
Fyll i kupongen och skicka 
den till oss så får du ytter
ligare information. 

Namn ______________ __ 

Adress ------------------:::R::cT ';:'8.=79 

Post n r ______________ --;--::--:-:-
skolladder 

Postadress ________________ _ 

RÄnDA BARNEN t 
Skicka kupongen till Rädda 
Barnen Fadderverksamheten 
Fack, 102 40 STOCKHOLM 



Billigt! 
Det kostar bara 15:- per 
rad att annonsera under 
" allt möjligt - begagnat" -
Radio & Televisions 
radannonser. Med ku-

Manus till "aUt möjligt - begagnat" 
radio & televisions radannonser 

Nr 2 3 4 5 6/7 8 9 10 Il 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 

Skri\ din annons här! 

D E ~ G ~ ~ I N 314- T E C K E N P A RA ID EN 

'amn: .. . . ...... ...... ....... . . ... . Tel: . ....... . ....... . 

Adress: .......... .... .. . .... . ... ... . Postadress: 

pongen här intill är det en
kelt att fylla i en bokstav i 
varje ruta och lämna en 
ruta tom mellan varje ord. 
Du ser genast hur många 
rader det blir och vad an
non sen kostar. Annonsen 
får inte vara längre än 10 
rader. Lägsta pns 45:- (3 
rader). Har du något be
gagnat att sälja eller vill du 
köpa nåQot eller kanske 
byta - då ska ll du prova OBS! Endast j(j r .\k01fshe talninx med check eller per postgiro!! 

"allt möjligt - begagnat" ! O Pg 2344-0 (Märk talongen med "RT-radannons") O Check bifogas ------------------------._._._._._._._._._-------_._._._-_._._.-

Prenumerera på 
radio& 
television 
så får du den 
direkt hem i 
brevlådan! 

Inte dumt. 

ViIIdu 
vetamera? 
radio & television hj älper dig gär
na med ytterligare uppl ysninga r 
om de produkter som annonseras i 
tidningen. Ringa in numren på dc 
annonser som du vill veta mer om. 
Varje annons är ju försedd med ett 
nummer. Det är bara att fylla i 
kortet med namn, adress ctc och 
posta det till oss. Vi ser till att du 
snabbt få r svar. All informations
tjänst är kostnadsfri ~ Sänd 10 

kupongell inom h m'lnader. 

PRENUMERATION 

Ja,jag pre numererar på RADIO & TELEVISION ett 
å r fra må t oc h få r 12 nr ( II utgåvor) för kro nor 
109:85. J ag beta lar se nare nä r inbeta lnings ko rte t 
ko mmer. 

VA R GOD 07 207 392 
TEXT!\ TYOLlGT~ 
I JI (rnalllll h i rna III Il 

c!l) 

(jal ~1. rl ):'>I I ~-IJa . hu\ (le 

PI )~11l LlIllIll( r \ '\ J r(~~rU~ I a 1l~1 a II 

,... .. _._._._._._._._._._._._._._.-.-._._._. 
Jag vill veta mer om de här inringade annonserna! 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 IX 19 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3~ 
39 40 41 4~ 43 44 45 46 47 48 49 , 50 51 52 53 54 55 56 57 
5il 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 n 79 80 81 82 83 84 85 86 7 88 89 90 91 92 93 94 95 
96 97 98 99 100 101 1 0~ 103 104 105 106 107 108 109 110 III 112 11 3 114 

I I 5 I 16 I I 7 I I 8 I 19 I 20 I 2 I 122 123 124 125 126 127 12 129 130 131 132 133 
134 135 136 137 138 139 140 141 14 2 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 

h i retag 

NamJl I c/o 

GaLt. rO\ tl tlJa. hu\ . etc 

PostnulllIller I Po\taJreS\ 

l .a Jl J 1 RT17916/7 
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radio & 
televiSion 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

._._._._._._._._._._._._._.-._._._._._.~ 

radio & 
television 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 

_._._.-.-._.-.-._.-._._._._._._._._._.-~ 

.rs::1 
~ 

Informationstjänsten 
radio & 
television 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 
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Två nya TTL· 
familjer 
- Snabbare 
och snålare 
•• Tvä nya TTL-familjer har Te.as Instru
ments lanserat. Serierna betecknas A LS efter 
Advanced LP Schottky resp AS vilket stär fOr 
Advanced Schottky . ALS är dubbelt sä effekt
snä! som LP Schottky och samtidigt ca 3 ggr 
snabbare. Med sin stegf6rdröjning av 4 ns per 
grind är den nästan lika snabb som Schottky 
TTL men den kräver 20 ggr lägre effekt. 

Advanced shottky kräver ung.flir lika stor 
effekt som Schottky TTL men den är dubbelt sä 
snabb. l figuren ser vi de olika familjernas typis
ka stegfördröjning och effektfOrbrukning per 
grind . 

~ ~L~~~t='R~n~L-----r---r--------1 
5oIn 4l 

~ ~--+---------+---+--------1 

STANDARD TTl 
.. no 

" 1---,.."LP"SC"'H"'o"'n"'KY;;--+---+----------! 
54/74tS 

AOVANCE lP SCHOTTICY 

5oIn 4"LS 

AOVANCEO 
5CHOTTKV 

~n4l'.s 

" ,. 
"'VEAAGE GATE POWEA OISSIPATION IMW} 

Här ser vi de nya TTL-kretsfa
miljerna ALS och AS från Texas 
Instruments ijämförelse med de 
som redan Jinns på marknaden. 
Lägg märke till hur SIlabb AS är 
och hur man lyckats pressa både 
snabbhet och effektförbrukning i 
ALS-seriell. 

AS-serien tänkt 
för datorbruk 

FramfOr al lt har man tänkt sig att AS skall ingä 
i minidatorer, i dataperiferiutrustningar och som 
ersättare för traditionell Schottky-TTL och 
ECL. 

ALS är lämplig att använda i in- och utfunk
lioner i datorer . kretsar kring minnen och i data
övenöringssystem. 

AS är jämfOrbar med ECL och ger typist 1,5 
ns stegfördröjning. Vipporna klarar 200 MH z 
klockfrekvens ! I ntressant är att man kommer att 
använda en helt ny kapseltyp med 20 eller 24 
pinnar. Bredden är samma som fOr vanliga 14 
och 16 pinnars kretsar. Därmed kan kan använ
da samma verktyg vid monteringen. En viktig 
detalj är att AS-familjens kretsar kan driva 50 
mA mot plus! Det gör att kretsarna är mycket 
användbara som bussdrivare. 

Helt nya 
funktioner 

Advanced Schonky kommer i en helt ny serie 
som heter AS8xx. Här finns t exAS870 som är en 
dubbel 16 ord x 4 bitars register fil, AS885 som är 
en 8 bitars jämf6rare mm. Funktionerna finn s 
inte i andra Tfl.-familjer. 

När det gäller Advanced Low Power Schottky 
kommer alla populära MSI och SSI-kretsar som 
redan finns i scholtky och dessutom alla nya LS 
som introduceras c:fter 1979. De blir dyrare till 
en början men man räknar med att A lS och LS 
skall ligga pä samma prisnivä är 1981. Även här 
kommer den nya 24 bens kapseln . FramfOr allt 
räknar man med att ALS blir ett intressant al ter· 
nativ till CMOS tack vare den mycket läga 
strömförbrukningen. • 



JOSTI BYGGSATSER 
Vi har samtliga Josti Electronics Byggsatser ca 150st. 

IAC-STÖRÄ TAREN! !! 
Nu finns Philips berömda IAC som byggsats att montera i bil el. 
vanlig FM-radio för att eliminera störningar . 
Drivsp. 12 volt 20 mA. 
Byggsats FM 680 78:95 

SLAVBlIXT 
En enhet som styr extra blixtaggregat så att det 
går samtidigt med huvudblixten på kameran. 
Drivsp. 9 volt DC fördröjn.tid ca 20 nanosek. 
Byggsats A T 636 42: 30 

JOSTI ElECTRONICs "GENERALKATALoG" 
pa ca . 400 sidor innehåller beskrivningar. bilder och data 
på inte mindre än 2 125 olika elektroniska prylar. bl. a. 
byggsatser. högtalare och delningsfilter med samman
kopplingsexempel. halvledare. data- & ekvivalentlistor -
och mycket. mycket mer l! Flerfärgstryck. 15:- plus porto 

DIAGRAMMAPP - nu på SVENSKA - med diagram. kopplingsschema. kom
ponentförteckning. byggvägledning samt utförlig bruksanvisning till JOSTI 
byggsatser. 
Varje konstruktion är lättfattligt uppbyggd så man behöver il1te vara "elektro
nikgeni" för att ha glädje av denna bok. Jättefint bildmaterial! 
Vanunr 1000 ca 500 sidor 35. -

-------------------------------------------Till 
ELECTRO-BYGG • JOSTI ELECTRONIC 
Box 1107, 251 '02 Helsingborg 

Namn 

Adress .. 

Postadress .. 

Ev Kundnr 
Obs Glam el tylla , namn o adress' 

········ Ri'ä-7g·· 

o Sänd mig "GENERALKATALOG"pris 17 i- i förskott el. 18 i- mot 
postförskott. (jnkl.fraktl 
O Sänd mig DIAGRAMMAPP. varunur. 1000 mot postförskott, frakt 
tillkommer. 
O Sänd mig ... ... .... ........ .. .... ... .. ... ....... ....... .. ..... ....... .. mot postförskott 

ALLA PRISER INKL MOMS. Leveranser över 600 :- frak"rin. 
Förskonsbetalning kan ske genom ,nsanning på vårt postgiro 298171-7 eller bankgiro 162· 
8098 eller genom check utställd på oss. OBS' t2 . - frakt vid förskonsbetalning. 
V,II Du veta mer så ring eller skrov ti ll oss - telefon ~-1 3 33 73. Atfärsadress Kartsgatan 
9. Dar träffas vi mellan 9.30 och 1730. på iOrdagar till 13.00. ORDERMOTIAGNING 
DYGNET RUNT 

KOMPONENTERNA 
KÖPER NI FRAN 

WESTENCO 
FÖRSTAs! 

Vi lagerför, Intel, Texas
Instruments, Motorola, Zilog, 
Fairchild, National, NEC, Atex, 
Philips/Signetics, etc. 
DATA ÄR VAR SPECIALITE, så 
vänd er till oss när det gäller 
inköp av PROM, EPROM, 
RAM, ROM, Microprocessors, 
Teckengeneratorer, och 
givetvis, TTL och MOS kretsar, 
allt som lagervara. 

Låt oss bli er ständige 
distributör. 

~!!~!!~ 
BOX 211 541 01 SKÖVDE 
TEL. ORDER 0500-85025 

Informat ronstjanst 21 

Ser rummets frekvens
kurva ut så här -
- behöver Du ett 
nytt lyssningsrum eller 
en Equalizer-

det 

- för att få den frekvens
kurva som högtalarens 
broschyrblad talar om . 

Korrigera med 
AVAB Equalizer-

Mätinstrumentet Visu-Lizer finns att hyra hos de 
flesta av de HiFi-butiker som säljer AVAB Equal izers. 
Med hjälp av Visu-Lizern kan Du läsa av frekvens
staplarna på Din egen TV. Anslutn ingen till TV:n 
sker via antenn ingången . 

Kontakta oss for besked om narmsta Visu-Lizerl Equalizer handlare. 

Tommy Jenving AB 41451 Göteborg, 031-124720 vx_ 

in f ollll al, Ons l JanS I 22 



VINDMÄTARE 
Vindriktning indikeras 
med lysdioder. 
Vindhastighet, 0-30 m/s 

. . 
N l.'!jJ 

w ~ WIND 

o MONITOR 

. :0 
• "p '" • 

SVENSKA DELTRON AB 

Här kommer en glad 
nyhet för alla skiv
samlare. En vettig ren
göringsutrustning, som 
tvättar skivspåren 
ordentligt rena. 
PLA TTOFIX skivren
görare består av ett 
vätsketrag i vilket 
skivan tvättas på båda 
sidor med ett koncentrat som 
iiI speciellt framställt för 
skivor. Det löser upp smutsen 
djupt nere i skivans spår och 

ger samtidigt ett antistatiskt 
skydd. Efter lufttorkning är 
skivans ursprungliga klang 
helt återställd. 
Enkelt , effektivt, ekonomiskt! 
Och priset? Du blir glatt över
raskad. Kolla hos Din radio
handlare. 

BJ A-PRODUKTER AB 
80x4090 39004 KAL\lAR Telefon 0480-11634 

Informationstjänst 24 
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Annonsörsregister 
Radio & Television 
nr 8,1979 

Sid 
ACC Electronic 41 
AMK Berlin 4 
Audax 67 
Audio Stockholm 61 
Beckman Innovation 23 
BJ A-produkter 74 
Deltron 74 
Digilog 68 
Electrobygg 73 
Elektroniktjänst 68 
Elfa 76 
Frekvensia Gete 75 
HiFi Sound 74 
HiFi Kit 66 
Hitachi 2 
Intersonic 69 
JBN 67 
Jenving, Tommy 73 
Josty Kit 21 
Kvartselektronik 68 
Ljudia 68 
LW Ljudteknik 66 
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FÖRMÅNLIGA 
PRISERPÄ 
HÖGT ALAR
ELEMENT 
JBL, Decca, Eleclro 
Voice, Isophon m. fl. 
Prisroc JBL 2110 750:
Katalog mot porto. 
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Prenumerationstjänst 
Postadress : Box 3263, 
10365 Stockhol m 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 blanken eller postens 
adressändringsblanken 2050.03. (Adress
ändringsavgift 1 :50.) 

Nuvarande adress anges genom att ad
resslappen på senast monagna tidning el
ler dess omslag klistras på adressänd
ringsblanketten . 

Adressändring på utländskt postabon
nemang verkställes på posten i respektive 
land. 

Äldre lösnummer kan rekvireras genom 
Pressbyrån eller direkt från Ahl l," & Aker
lunds Förlags AB, Torsgatan 21 , 10544 
Stockholm, tel 34 90 00 - Lösnummerexpe
ditionen. Som regel finns dock endast ett 
halvt år gamla tidningar an tillgå. 

Bifoga inga pengar; tidningen sänds mot 
postförskon. Redaktionen kan inte effektu
era beställningar på kopior av artiklar ur 
äldre nr. Vissa bibliotek har inbundna år
gångar och kan ibland stå till tjänst med 
kopior. 

ADVERTISING REPRESENTATIVES 
Belgium 
Publicitas Media, Vleminckveld 44, B-200 
Antwerpen, Telephone 03/ 335461 , Telex 
33795 
France 
RJ.P.S.A. 26, avenue Victor-Hugo, 7511 Pa
ris 16, Telephone 0117277304, Telex 61067 
Danmark 
Civil0konom Bent S Wissing , International 
Marketing Service, Kronprinsensgade l, 
DK-1114 Köpenhamn. Tel 01 / 11 5255 
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, Tel ephone 02/ 34 70 51, 
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 Lan e, Lon
don EC4Y BEB, Telephone 01 / 353-1000, 
Telex 21489 

Principscheman 
Principscheman i RT är ritade enligt följan
de riktlinjer: 

Komponentnumren korresponderar mot 
motsvarande nummer i ev stycklistor. 

Beträffande komponentvärdena i sche
mana gäller att för motstånd utelämnas 
ohm-tecknet, och för kondensatorer ute
lämnas F. 

Således är 100 = 100 ohm, 100 k = 100 
kohm, 2 M = 2 Mohm. 30 p = 30 pF. 30 n = 
30 nF (1 n = 1000 pi. 3 u = 3 ut osv. Alla 
motstånd 0,5 W, alla kondensatorer 250 V 
provsp om ej annat anges i stycklista. 

Alla förfrågningar som avser i RT publi
cerat material- artiklar, produktöversikter 
m m samt byggbeskrivningar scheman och 
komponenter liksom kretsar - resp all
männa frågor skall göras skriftligen till red. 
Telefonförfrågningar kan i allmänhet inte 
besvaras p g. tidsbrist. För alla upplys
ningar om äldre RT-nr:s innehåll hänvisas 
till bibliotekens inbundna 6rg med 6rsre
gister. 



JAr. GAMMA '1'1'1 M 
ÄKTA MARMOR 

NU ÄVEN I BYGGSATS 

DATA: 
Bas 
Diskant 
Mellan 
Filter 
Frekv.omr. 
Impedans 
Effekt 
Volym 
Princip 
Vikt 

LA-I232 8 ohm 
HA-3731 8 ohm 
MA-5231 8 ohm 
GD-411 
25-20000 Hz 
80hm 
120W 
50 I 
Marmoriåda sluten 
Med låda 65 kg 

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 Radio, Nygatan 27 
ARVIDSJAUR: Musik & TV-Centra, Storgatan 11 
BORLÄNGE: Karl Larssons Musikhandel AB, Stationsgatan 8 
BOLLNÄS : Klints Radio TV, Odengatan 5 
GÄVLE: Modul-Ljud, Drottninggatan 25 
GOTEBORG : TV-Man AB, Sprängkullsgatan 15 
HALMSTAD: TV-Man AB, Laholmsvägen27 
HELSINGBORG : Super Sound, Nedre Långvinkelsgatan 49 
HUDIKSVALL: Klints Radio TV, Hamngatan 13 
KALMAR: Kalmar Ljudcenter, Ström gatan 3 
KARLSKRONA: BL Radio TV AB, Ronnebygatan 49 
KARLSTAD: Ljudman, Jungmansgatan 9 
LINDESBERG: Linde Radio Hi Fi, S Torggatan 6 
L1NKOPING: Angelof Union Radio TV, Ryds & Ekholmens C 
LULEÅ: Beliva AB, Shopping Luleå 
LUND: AH Ljudte'knlk, Stora Södergatan 29 
MALMO: Interelektronic, Nobelvägen 37 

Flera olika byggsatser 

i GAMMA - programmet 

(se katalog) 

NORRKOPING: El & Radiokompaniet AB, S:t Persgatan 87 
PITEÅ: Beliva AB, Storgatan 52 

Denna frekvenskurva uppmätt vid 
Lunds Universitet {utomhus}. 

SIMRISHAMN: Eldhs Radio & TV, Storgatan 34 
SKELLEFTEÅ: Ljud & TV-Center, Köpmangatan 14 
SOLLEFTEÅ: Stereo & Fotocentrum, Storgatan 45 
STOCKHOLM: Hi Fi Kit Electronics, S:t Eriksgatan 124 
SUNDSVALL: Ljudcenter, Köpmangatan 16 
TRANÅS: Hi Fi Specialisten, Storgatan 15 
UMEÅ: H-Elektron, Sveagatan 12 
UPPSALA: HB - Ljudanläggningar, Artillerigatan 16 
VÄNERSBORG : Ljud & Bild, Sundsgatan 18 
VÄSTERÅS: Aros Ljud, Emausgatan 35 
VÄSTERVIK: AB Joeng, Storgatan 6 
ÄNGELHOLM: Wallins Hi Fi, Storgatan 18 
OREBRO: Privox Hi Fi, Trädgårdsgatan 5 
UPPLANDS VÄSBY: Väsby Centrum Radio TV AB, Dragonvägen 86 
OSLO: Norge. Elte'k, Sannergaten 25 
KOGE: Danmark. Lys & Lyd, Norregade 86 

~ GENERALAGENT FOR GAMMA HOGTALARE I SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND: 

lH.L :F'I"~kc"~~lLs.a c:;..~"I'"~ ~~ TELEX 12205 TELEFON 0760-33025 
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Lättvikt ger "Higher Fidelity: 
Nya Concorde från Ortofon. 

Du har säkert läst om det. Hifi-skribenter över 
hela världen är eniga om att Ortofons lättviktsprincip 
kommer att skapa ny standard för morgondagens 
pickuper och tonarmar. 

Du behöver inte vänta läoge. Inom kort kan du 
hos din hifi-handlare se och lyssna på Ortofons Con
corde. Jämför den med andra pickuper. Skillnaden 

i vikt märker du med detsamma. Och lyssna sen på 
ljudet. 

Concorde är formad för att bryta igenom ljud
vallen. Och för att förbättra även den allra bästa 
skivspelare. 

Din, till exempel. 

ortofon 
accuracy in sound 

Generalagent: Elfa Radio & Television AB, 17117 Solna. 
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