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VÄRLDSNYHET! 

SUPER-A KOPPLINGEN SOM GER 
OTROLIGT LÅG DIS IORSION. 
lOOgånger bättre än vad HiFi normen kräver. 

Den besvärande övergångsdistorsio
nen på även mycket avancerade för
stärkare och receivrar har man hittills 
endast kunnat undvika genom s k 
klass-A förstärkare, som behåller tran
sistorerna i "till " läge genom att lägga 
på en konstant, hög ström. Nackdelen 
är att klass-A förstärkarna dels är 
mycket dyra, dels stora och klumpiga 

och drar mycket ström. Bara ett litet 
fåtal har velat eller kunnat skaffa sig 
s k klass-A förstärkare. 

Super-A minskar även radikalt den 
svårmätbara, men hörbart störande TIM. 
Ljudet blir markant bättre! JVC JVC har skapat en ny, patenterad 

Super-A koppling, som ger alla A-klas
sens fördelar men har inga av dess 
nackdelar. 

Två av den nya generationens re
ceivrar och fyra förstärkare har JVC:s 
Super-A koppling . Du kan se och lyss
na på dem hos alla kvalificerade Ijud
fackhand lare. Vi lovar en Ijud- och 
musikupplevelse av högsta klass. 

MUSIKENS MÄSTARE 
Generalagent: Rydin Hemelektronik AB, 
Spångavägen 399-401,163 55 Spånga. Distorsionen har minskat till otroliga 

0,005-0,009 %! 

Stereot6rstlrklre A-Xl Stereof6rstirklre A-X3 

• 2x40W. • 2x55 W över 8 Ohm .. 
• Distorsion 0,009 %. • Distorsion 0,008 %. 
• Super-A kopplad. • SuperA kopplad. 
• 2x12 ljusdioder visar uteffek1en. • Ingång för MC-pickup. 

CI pris 1.300:- CI pris 2.000:-

J. 0 D H u: 

--IHhll t) n ~ 
• J J. u u d: i") u v: 

Stereot6rstirklre A-X2 Stereoförstirkare A-X4 

• 2x55W. • 2x60 W över 8 Ohm . 
• SEA S-stegs tonkontroll. • SEA S-stegs tonkontroll . 
• Super-A kopplad. • Super-A kopplad. 
• 2x12 ljusdioder visar uteffek1en. • Ingång för MC-pickup. 

• 2x12 ljusdioder visar uteffek1en. 

CI pris 1.700:- Ca pris 2.400:-

Informationstjänst 1 

Tel 08-760 03 20. 

Stereorecelver R-S33 
• Uteffekt 2x55W vid extremt låg 

distorsion 0,009 %. 
• Effek1förstärkare i klass Super-A 
• SEA-tonkontroll. 
Ca pris 2.000:-

Stereorecelver R-SH 
• Uteffekt 2x80W vid distorsion 

lägre än 0,009 %. 
• Effektförstärkare i klass Super-A 
• Kristallstyrd syntestuner för exakt 

stationsinställning med 12 förval. 
• SEA-tonkontroll. 
Ca pris 3.300:-
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PREN' JMERA TION: 
Se sist, sidan före omslag 
RT:S P UNCIPSCHEMAN: 
Se sist sidan före omslag 

Åhh!n ; Åkerlunds Tryckerier 1980 

OMSU :;ET: En blick in i kom
paktkas' .!tten säger inte så mycket 
om ban"')ets ljudande förmåga . Des
to mer säger vårt stora test som in
leds på sid 34. Vi finner en trend 
mot större dynamik och klarare dis
kant , framför allt . 
RT-foto: Bertil Hellsten. 
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Innehåll 

Bygg själv: Radiostyrning med Im 4 
Vi inleder här en serie med byggen för el) åtta 
funktioners frekvensmodulerad radiostyr
ningsanläggning för modellbruk , 

RT provar: Sentec slutsteg 
ACM1 10 
Vi har provat en svensk slutstegkonstruktion 
med japanska transistorer. Transistorerna i 
effektdelen är av MOSFET-typ och ger ut
sökta egenskaper år stegen , 

Medicinsk elektronik 13 
Docent Gundersen redogör här för en metod 
att mäta vätskebalansen i kroppen genom im
pedansmätning. Metoden kan användas i 
stället för vägning i speciella situationer. 

Nya produkter 14,68 

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

19 

Bygge: EPROM-programmerare 28 
Till datorn i vår byggserie kommer här en 
EPROM-programmerare. Den är l>peciellt 
användbar om man utv.ecklar mikrodatorba
serade system, och innehåller även 'pr~g:rafu
vara för olika uppgifter. 

i I 

RT provar: Kassetter 
årgång -80 34 
Utvecklingen går mot allt mer högpresteran
de kassettband. Försök med högre bandhas
tigheter och andra kassettyper (L-kassett) 
har inte lyckats rubba positionen för Philips 
kompaktkassett. I vårt test finner du vad da
gens nyheter presterar och vad de gamla ty
perna har att sätta mot ... 

Dumpen 46 
släpper ut månadens smådatornyheter. 

Fransk tv syns i Sverige! 48 
Philips i Norrköping har byggt upp en motta
gare som tar emot experimentsändningar 
över en satellit med 14 W uteffekt. Perfekt 
bild och ljud , rapporterar vår utsände . 

Skivpris till Rikskonserter, 
Proprius 50 
Svenska grammofonpriset har delats ut för 
tredje gången. RT återger här listan över de 
aktuella produktionerna som avlyssnades av 
juryn . Kanske kan det ge en och annan läsa re 
tips inför julhandeln? 

Nr 12 1980 Årgång 52 

DX-sidan - 50 
tar upp störsändare i öst och nya kortvågssta
tioner i väst. 

Radioprognoser 
- december 1980 

Kretsteknik: Tonselektiv 
mottagare 

53 

54 
Nya kretsar möjliggör uppbyggnad av S-tons 
mottagare på ett enkelt sätt. Prestanda blir 
också väsentligt förbättrade med möjlighet 
till läsning av signaler i hög brusnivå, 

Bygg själv: NIBL-dator 60 
NIBL är ett speciellt programmeringsspråk 
som påminner om basic men är framtaget 
främst för styrändamål. Vår konstruktion 
ryms på ett kort som kan byggas ut för många 
ändamål. 

, ,Lyssningsprov med högtalare 70 
';, :v! redqgör, för ett svenskt förslag till! EC
\n0rm för bedömning av högtalare. Bland an
J;lat lägg~r förslaget stor vikt vid hur man skall 

t l{vantifiera:sup jektiya lyssningsupplevelser . 

Hi Ii & audlo i USA . 74 
Månadens rapport från Robert Angus ,berät
tar om gamla prestigesaker som får nytt liv , , 
gamla konstruktionsprinciper inom hi fi som . 
också väcks ur slummern och konstaterar att . 
videoköparen inte är musikintresserad. 

Komplex signalanalys 78 
Japanen Yoshimutsu Hirala har lagt fram ett 
intressant arbete i vilket han undersöker kor
relerade mätningar och lyssningstryck. Bengt 
Olwig redogör. 

Bygg själv: Digitalvoltmeter 
till lågpris 84 
I en modul kan man köpa en komplett volt
meter med indikator i fl ytande kristall. Med 
små yttre tillsatser kan man mäta spänning , 
ström och temperatur. 

För 50 år sedan 80 
ägnade man sig åt studioteknik i en speciell 
form. Man fann att mikrofonerna hade blivit 
så känsliga att publikljuden blev störande vid 
sändningen. Läs om lösningen! 
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Frekvensmodulerad 
anläggning 

för radiostyrning 
av modeller 

Vi inleder här en serie artiklar om bygge aven 
anläggning för radiostyrning av modeller med upp till 

åtta överföringsfunktioner. 
t> Anläggningen arbetar medfrekvensmodulering 

för högsta säkerhet vid överföring av signaler. 
t> Författarna redogör här för systemet i stort och de 

lagliga förutsättningarna för hembyggda rc
anläggningar. 

av CHRISTER SVENSSON och INGE STENDAHL 

•• I RT kommer vi nu att pre
sentera en frekvensmodulerad 
anläggning för radiostyrning (i 
forts. förkortat re) av modeller. 
Anläggningen är av yppersta 
klass Vad gäller elektroniska 
prestanda. Byggbeskrivningar 
kommer för sändare med upp 
till åtta överföringsfunktioner , 
mottagare , servoförstärkare och 
olika tillsatser för kontroll av 
elektriska motorer , för relästyr
ning (de senare i samarbete med 
Lennart Thörnell) mm. 

I den inledande artikeln infor
merar vi om nya bestämmelser 
från Televerket , om fm-syste
met och om re-anläggningen i 
stora drag. 

Historik 

antal kanaler har blivit otillräck
liga. Det är givetvis olagligt , och 
skulle en olycka inträffa så upp
står kanske stora skadestånds
anspråk både från den som har 
modellen och den som kan ha 
blivit skadad. 

Utövare av radiostyrnings
hobbyn har i dag endast sju fre
kvenskanaler kvar sedan Telver
ket släppt 27,095 MHz och 
27,255 MHz för allmän privatra
dio. Observera dock att de inte 
tagits bort ur re-bestämmelser
na , men de är på de flesta håll 
nu oanvändbara. Tre av de sju 
frekvenserna är i första hand av
sedda för flyg , varför båt- och 
bilmodeller i praktiken endast 
disponerar fyra frekvenser. Det 
skall jämföras med förhållande
na i Tyskland och USA , där 
man disponerar ett 30-tal fre
kvenser på olika band. 

Här är en tankeställare för pr
folket som tydligen inte är så no
ga med att hålla sig till de lagliga 
frekvenserna: Ett normalt mo-

Anmärkning: 

dellflygplan kan väga 3-4 kg och 
vara utrustat med en förbrän
ningsmotor på 1-3 hkr. Kom
mer en sådan modell ur kontroll 
och går in i dykning uppnår det 
utan vidare hastigheter om 200 
km/h! Att räkna ut vad en sådan 
projektil kan ställa till med är 
inte svårt. Låt alltså bli att an
vända re-frekvenser för privatra
dio/ 

En viss utökning av antalet re
frekvenser är dock i antågande 
genom Televerkets nya bestäm
melser . Vi får då nio nya fre
kvenser på 35 och 40 MHz-ban
den samt en ny på 27 MHz. 

För att bättre kunna klara 
konkurrensen från privat- och 
kom-radio som ju är amplitud
modulerade, har sedan några år 
fm tagits i bruk för re. Det är 
emellertid inte tillåtet enligt nu
varande lag , men Transfunk , 
som ligger bakom den här an
läggningen , fick redan 1976 Te
leverkets dispens från modula
tionskravet och även informa-

Fig 1. Sändaren 
sedd från två 

håll. Lådans utform
ning är gjord med 

tanke på att den skall vila bra 
i handen och att manövrering

en skall kunna ske enkelt. 

tion om de nya regler som kun
de komma att omfatta radiostyr
ningsutrustningar. Förf:a kunde 
då påbörja utvecklingen aven 
fm-anläggning, ett arbete som 
lett fram till den re-anläggning 
som nu kommer i RT. Samman
lagt ligger det alltså mer än 10 
års personlig erfarenhet bakom 
den här konstruktionen . 

Nya bestämmelser 
Televerket har gjort ett för

slag till frekvenstilldelning och 
bestämmelser för radioanlägg
ningar som används för modell
styrning och industriell radio
styrning. Förslaget har varit ute 
på remiss och har antagits under 
1980. Bestämmelserna skulle ha 
trätt i kraft 1 juli 1981 , men da
tum är ändrat till 1 juli 1982. 
• Bestämmelserna innebär att 
re-anläggningar skall typprovas. 
• Varje typprovad radio skall 
förses med s k varaktig skylt som 
anger provningsnummer. An-

forts på sid 6 

Transfunks byggsatser 

Inge Stendahl har tidigare be
skrivit re-anläggningar i RT. Re
dan 1968: En lO-kanals tonrno
dulerad anläggning , 1971: En 1-
kanals fullproportionalanlägg
ni ng med pulsmodulering, 1971-
72: En 7-kanals proportional an
läggning av am-typ och 1975 , 
tillsammans med Christer Svens
son: En 7-kanals am-anlägg
ning, som faktiskt är fullt jäm
förbar med , eller bättre än, fab
riksbyggda anläggningar av i 
dag! 

Beläggningen på 27 MHz
bandet har blivit allt · hårdare 
med både privatradio och radio
styrning. Därför måste alltmer 
sofistikerade re-anläggningar 
konstrueras för att klara situa
tionen . 

Begreppet " kanal" används på två olika sätt 
vid radiostyrning. 

Från Transfunk kan man köpa både enskilda 
komponenter och kompletta byggsatser , så
väl som delbyggsatser till sändaren. Till sat
serna finns en omfattande byggbeskrivning 
av steg för stegtyp. 

Privatradio saboterar 
Tråkigt nog förekommer det 

att personer med privatradio går 
och köper kristaller på re-fre
kvenser för att få fler frekvens
kanaler att utnyttja . Även deras 
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Q) Kanal = överföringsfunktion. Här anger 
antalet kanaler hur många roder eller funk
tioner som kan styras. Vissa tyska tillverkare 
anser att en överföringsfunktion skall räknas 
som två kanaler (sidostyrning för höger resp 
vänster). Det är kvarlevor från den tid då vi 
hade tonmodulerade anläggningar som kräv
de två tonkanaler för att styra ett roder. 
@ Kanal = sändningskanal. Det är det fre
kvensutrymme som upplåtits för en sändares 
hf-utstrålning. 

Den som redan har en am-sändare med bra 
spakar kan bygga om till fm med modernise
ringssatsen . 

Det går även atLköpa en komplett omgång 
byggbeskrivningar med färdigborrade möns
ter kort och glasfiberlaminat. 

Beställ specialprospekt från: Transfunk , 
Kerstinbodagatan 12, 64150 Katrineholm. 
Tel 01501/8866 . 



Hitachi~ bärbara video VT-7000 
- det lättaste och mest kompakta hittills 

I Sverige har vi mest använt 
videon för att banda favoritpro
grammen från TV. Även om det 
finns kompletta system på mark
naden med kamera och allt, är det 
inte så vanligt att man gör egna . 
videoprogram. Dels har systemen 
varit tunga att släpa på, och dels 
har de varit dyra att köpa. 

Men nu finns ett bärbart VHS
system från Hitachi - VT-7000 
- som är det lättaste och mest 
kompakta hittills. 

Det kompletta VT-7000-systemet 
omfattar däck, tuner, ackumulator 
och kamera. Varje enhet kan också 
köpas separat. Bland finesserna 
märks logisk relästyrning, man 
kan alltså trycka på knapparna i 
vilken ordning som helst. Dess-

utom kan samtliga funktioner fjärr
styras. Perfekt pausfunktion -
inget flimmer mellan tagningarna 
när pausknappen används. Man 
klarar upp till en timmes inspelning 
på batteri vid användning av band
spelare och kamera. Den kompakta, 
lätta kameran med 6Xzoom har 
elektronisk monitor. 

Anslutningsmöjligheter till tre 
olika strömkällor - uppladdnings
bara batterier, 220 V via tunern 
eller 12 V bil/båtbatteri - ger 
flexibilitet i användningen. 

Köper man hela systemet är 
priset verkligt attraktivt, ca 13.000 
kr. Jämför man t ex vad det kostar 
att göra videoprogram med vad det 
kostar att göra film, visar det sig att 

. HITACHI 
HITACHI SALES SCANDINAVIA AB 
Box 7138 • 172 07 Sundbyberg • Tel. 08-98 52 80 

Informa!ionstjänst 2 

redan efter ca 10 timmars program
produktion blir videon billigare. 

Det gäller alltså att tänka sig 
för när man skall skaffa inspel
ningsutrustning. Från och med nu 
är det bästa alternativet för många 
att skaffa ett bärbart videosystem 
med kamera. Det ersätter ju 
faktiskt både en stationär video 
och en filmutrustning. 

Broschyr på VT-7000 finns hos 
Din videohandlare. 
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~~~~ ~~ri~~ forts från sid 4 

Fig 2. Mottagaren sedd med och utan hölje. Det keramiska Murat/iltret 
dominerar mottagarkortet . • 

läggningar utan sådan skylt är 
inte godkända. 
• Förslaget skiljer inte m~llan 
fabriksbyggda och egenbyggda 
anläggningar , men i båda fallen 
uppstår vissa problem att typ
prova. Observera , att Telever
ket inte alls är avvisande till tan
ken att lösa problemen kring 
byggsatser av radiostyrningsma
terie\. 
• Varje radioanläggning som 
tas i bruk före 1 juli 1982 får 
utan inskränkning användas på 
27 MHz-bandet till 1 juli 1992. 
Det gäller oavsett om det är en 
fabriksbyggd eller egen byggd 
anläggning. 
• Ett antal nya frekvenser på 
andra band än 27 MHz frisläpps 
för re, men ingen av dem får an
vändas i en re-anläggning utan 
typprovning. Beakta att vi redan 
nu levererar radioanläggningar 
för export på andra frekvens
band, men de kristallerna sälj s 
endast på export och ingen enda 

Tekniska data för P6FM 
Sändaren S6FM 
Drivspänning 
Strömförbrukning 
Uteffekt 
Vikt 
Antal kanaler 

Mottagaren M6FM 
Drivspänning 
Strömförbrukning 
Känslighet 
Mått 
Vikt 
Kanaler 

kommer att säljas på den svens
ka marknaden före den 1 juli 
1982 eller den dag som Telever
ket fastställer! 

Detta är alltså de juridiska 
och praktiska konsekvenserna 
av de nya bestämmelserna . 

Tekniskt sett gäller efter den 1 
juli 1982 följande: 
CD Tillåtna frekvenser och deras 
motsvarande färgkod är dessa: 
26 ,825 (svart-vit) , 26 ,865 (färg
identifiering ej klar) , 26 ,885 
(vit) , 26 ,935 (svart) , 26 ,995 
(brun), 27 ,045 (röd) , 27 ,145 
(gul) , 27 ,195 (grön). Då de nya 
bestämmelserna i skrivande 
stund inte föreligger i tryck an
ger vi inte vilka frekvenser på 35 
och 40 MHz som avdelats för 
modellstyrning . 
@ Högsta tillåtna frekvensfel 
på sändaren är ± 1,5 kHz (här 
skall tolerans på kristaller och 
komponenter rymmas, samt 
ändringar genom frekvensmo
duleringen . Eftersom fm-sända-

9,6 V 
ca 130 mA 
0,5W 
700 g 
4-8 st 

4,8-6 V 
ca 10 mA 
ca 2 JLV 
62 x 42 x 23 mm 
45 g 
8 st 
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rens frekvenssving är ca ± 1 kHz 
blir det bara 500 Hz kvar för 
kristall- och komponenttole
rans. Stora krav alltså på att rät
ta komponenter monteras i sän
daren! 
® Högsta utstrålade sändaref
fekt ur antennen är 0,1 W . Det 
innebär i praktiken ca 0 ,5 W in
matat i antennen . På en am-sän
dare mäts den med modulatio
nen bortkopplad. 
® Grannkanaleffekten , alltså 
utstrålad effekt på 10 kHz av
stånd från sändningskanalens 
centerfrekvens, får vara 10 JL W 
på 27 MHz-bandet och endast 1 
JL W på 35 och 40 MHz. Den här 
mätningen är ytterst komplice
rad att göra och kräver en spe
ciell mätmottagare med ett kris
tallfilter av speciellt angiven 
bandbredd och selektivitet. 
® Icke önskad utstrålning från 
sändaren får vara max 0,25 JLW. 
Inom vissa frekvensband , 41-68 
MHz (här hamnar l:a övertonen 
från 27 MHz) , 87,5-104 MHz, 
162-230 MHz, 470-862 MHz, 
får utstrålningen vara max 4 nW 
(dvs 4x10-9 W). 

Det säger sig självt att sända
re med enkla antennfilter eller 
t o m utan filter mellan slutsteg 
och antenn inte har en chans. Så 
sent som 1979 beskrevs i engelsk 
press en re-anläggning med fm 
utan något som helst antennfi l
ter. Varning för sådana kon
struktioner! 

Högsta utstrålning från mot
tagaren får vara 2 n W. Det med
för att en oscillatorkoppling 
utan spole måste tillgripas. 
@ Temperaturområden: Kra
ven 3--5 ovan skall uppfyllas in
om +250 ±10°C samt krav 2 
ovan inom området -250 till 
+550 C. 
(]) Alla kraven 2-5 skall uppfyl
las med en spänningsvariation 
om 90 % till 110 % av nominell 
driftspänning . 

Benhårda krav 
Sammanfattningsvis kan man 

säga att kraven är benhårda och 
att det knappast är möjligt för 
självbyggaren att köpa kompo
nenter lite här och lite där i tro 
att samtidigt klara kraven! 

Före 1 juli 1982 är det alltså 
de gamla bestämmelserna som 
gäller och så länge kan alltså den 
här anläggningen byggas utan 
byggsats. Den som vill bygga en 
anläggning efter 1 juli 1982 och 
den som vill ha en anläggning 
som kan typgodkännas är hänvi
sad till kompletta byggsatser. 

De satser som levereras av 
Transfunk innehåller på kritiska 
platser uppmätta komponenter , 
så att de nya kraven från Tele
verket uppfylls. 

Fm-systemet 
För att överföra information 

mellan sändare och mottagare 
använder man en bärvåg av hög 
frekvens . I vårt fall ligger den 
kring 27 MHz , d v s 27 miljoner 
svängningar per sekund. Rc
bandet är uppdelat i ett antal 
frekvenskanaler inlagda inom 
pr-bandet. Man påverkar bärvå
gen efter olika system och låter 
mottagaren utvärdera denna på
verkan . Ett sätt att påverka 
(modulera) bärvågen är att änd
ra bärvågens amplitud. Det kal
las amplitudmodulering (am). 

Ett annat sätt är att påverka 
bärvågens frekvens en liten 
aning. Det kallas frekvensmo
dulering (fm) . Det finns dess
utom flera system , men de är fn 
inte av intresse för modellstyr
ning. 
~ Am-systemet har vissa förde
lar . Moduleringen i sändaren är 
okomplicerad att åstadkomma 
och man kan enkelt tillvarata in
formationen i mottagaren. Sys
temet är dock lätt att störa ut. 
~ Fm-systemet ställer större 
tekniska krav på sändaren och 
på mottagaren ställs mycket 
större fordringar än på am-sys
temet. Fm är betydligt svårare 
att störa ut. 

I RT-anläggningen , Trans
funk FM6 , har inga besparingar 
gjorts som äventyrar optimal 
funktion. 

Sändaren är frekvensmodule
rad så att den växlar mellan två 
frekvenser, en på vardera sidan 
om sändningskanalens center
frekvens. Storleksordningen är 
någon kHz. Den frekvensskill
naden kallas deviation eller 
sving. Sändarens bandbredd blir 
större ju snabbare ändringen 
görs från den ena till den andra 
frekvensen. 

För varje växling kopplas en 
ny styrkanal fram på sändaren 
och på mottagaren kopplas rätt 
styrservo fram och får sin läges
informå tion från sändaren . Tid
avståndet mellan frekvensväx
lingarna bestämmer servots 
läge. 

På det sättet räknas samtliga 
sändarens styrkan al e r igenom 
och efter ett något längre uppe
håll som används för att synkro
nisera räkningen i sändaren med 
mottagaren räknas styrkanaler
na igenom igen . Förloppet upp
repiis ca 50 ggr per sekund. 

Overtoner och icke önskad 
utstrålning uppkommer av olika 
slag. Det ena är övertoner till 
sändarens arbetsfrekvens och 
det andra är övertoner till sän
da~~ns moduleringsfrekvens . 

Overtonerna av det första sla
get tar man bort i hf-filter , t ex 
av typ dubbelt 1T-filter, ett eller 
två enkla filter. RT-anläggning
ens sändare har två dubbla 1T-fil
ter. 

forts på sid 9 
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Grossistpriser till alla 

• • 

Enligt HiFi Musik nr. 8, 1980: Prisvärd förstärkare 
med utmärkta data. 

Accuphase E-203 är utan tvekan en av de mest intressanta nyheterna 
på HiFi marknaden. Det är komplett förstärkare (integrerad) med 
garanterad effekt 2X70 watt FTC vid 8 ohm eller 2X95 watt IEC vid 8 
ohm. HiFi Musik har testat denna förstärkare i nr. 8, 1980 och lovorden 
haglar. Vi har särtryck på testet som kostnadsfritt kan rekvireras från 
oss. Men några omdömen vill vi direkt återge här: 

"Ljudkvalittm är mycket bra och ligger klart 6ver genomsnittet f6r 
f6rstärkare med vanliga bipolära transistorer. Speciellt märks 
skillnaden i diskanten som låter riktigt ren och luftig med ljud
styrkor upp till nominell uteffekt. " - "Uteffekten 6 vers tiger med 
god marginal vad tillverkaren lovar och str6mf6rs6rjningen är 
ganska rejält tilltagen så att man även vid mycket kraftig belastning 
ända ner till 2 ohm får ut hela 120 w. " 
Pris netto ink!. moms 2.850:-. Du köper den direkt från oss, generalagenten. 
Också postorder. 

rarAudioS 
~)Direkt till Dig 
utan mellanhänder 

I Stockholm: 
Skeppargatan 47 
11458 STOCKHOLM 
~08/679920 
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I Uppsala: 
Karlsrogatan 74 
75239 UPPSALA 
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Frekvensmodulerad ... forts från sid 6 

Den andra typen av övertoner 
nedbringas till ett minimum ge
nom att man använder sinusfor
mad övergång mellan sändarens 
två frekven'ser (sändaren är ju 
frekvensmodulerad) . Kontrolle
ra de här detaljerna när du jäm
för med fabrikstillverkade sän
dare! 

Det är alltså höga krav som 
ställs . För att klara dem måste 
vissa delar i sändaren (kristal
lens slipningstyp och tolerans , · 
kapacitansdiod, kondensatorer 
och motstånd i moduleringsen
heten) noga avpassas till den to
tala toleransen för att ovanstå
ende tekniska data skall kunna 
hållas och dessutom uppfyllas 
med marginal. Därför kan sän
darens överensstämmelse med 
de nya kraven från Televerket 
endast garanteras den som byg
ger en komplett sändarbyggsats . 

En am-sändare kan som regel 
inte påverka en fm-mottagare. 
Däremot kan en fm-sändare på
verka en am-mottagare . I syn
nerhet om det är en s k smal
bandrnottagare . Genom att sän
darens sving är större än band
bredden hos mottagaren över
går signalen i mottagaren till en 
amplitudmodulerad signal. Att 
en mottagare inte reagerar på en 

fm-sändare är alltså inget tecken 
på att mottagaren är av hög tek
nisk kvalitet. Snarare är det 
tvärt om! 

Frekvensändringen går ju 
från en frekvens på ena sidan av 
bärvågens s k mittfrekvens 
(motsvarar am-sändarens fre
kvens) till en frekvens på den 
andra sidan. Man kan här tala 
om två olika moduleringssätt : 
Positiv modulering . när sända
rens frekvens ändras från den 
lägre till den högre frekvensen 
och negativ då frekvensen änd
ras från den högre till den lägre . 

Mottagare byggda för positiv 
modulering kan inte användas 
för negativ eller tvärt orri. RT
anläggningen arbetar med nega
tiv modulering. Lägg märke till 
att modulationspolariteten inte 
har något samband med servolo
giken , som också kan vara posi
tiv eller negativ . 

RT-anläggningen arbetar med 
positiv servologik. Vi uttrycker 
det så, att RT:s mottagare är av 
N-typ med positiv logik (negativ 
modulering och positiv servoio
gik) . 

Den beskrivning som här 
kommer att presenteras blir av 
traditionell RT-standard med 
teknisk genomgång, kortfattad 

monteringsanvisning samt full
ständig trimningsanvisning. Låt 
oss nu se till anläggningens 
egenskaper i stort: 

Sändaren S6FM 
Den låda som hör till sändar

byggsatsen är mycket ändamåls
enlig i formgivningen . Den är 
rymlig , räcker till åtta kanaler , 
men ser ändå liten ut. Tack vare 
utformningen av gavlarna ligger 
den väl i handen . Ackumulator 
och utdragen antenn balanserar 
varandra så att tyngdpunkten 
ligger vid spakarna. Med den 
goda balansen är det tillräckligt 
att ställa om dk-omkopplaren 
och sedan låta sändaren med sin 
vikt hålla omkopplaren om
ställd , vilande mot fingret. Ing
en kraft åtgår för att hålla den 
intryckt. 

Tack vare att styrspakarna i 
neutralläget står på mitten av 
potentiometerbanan kan man 
enkelt bygga in omkopplare för 
reversering av servoröreisen i 
förhållande till styrspakens rö
relse. Anvisning kommer i be
skrivningarna. 

Dubbelkommando (dk) finns 
givetvis på sändaren. 

Eftersom vi har anpassat 
elektroniken i sändarens pulsdel 

till en 5 kohm potentiometer 
styrspakarna kan sändarens 
kretskort byggas in i de flesta 
äldre sändarlådor med valfritt 
antal kanaler (upp till åtta styc
ken) . På så sätt kan en äldre am
eller fm-sändare med goda spa
kar förses med modern elektro
nik till moderat pris . 

Sändaren kan förses med ro
derbegränsning som kan göras 
steglöst inställbar från noll till 
fullt. 

Mottagaren M6FM 
En av marknadens minsta för 

åtta kanaler. Mottagaren har 
försetts med ett exklusivt mf-fil
ter , Murata CFK 4551, som har 
bandbredden 1,5 kHz. Enbart 
filtret svarar för 1/3 av byggsat
sens pris. 

I satsen ingår också kontakt
don med guldpläterade kontak
ter . Den som vill kan även köpa 
mottagaren utan kontaktdon 
och bygga efter egna ideer. 

I kommande RT-nummer föl
jer alltså kompletta byggbe
skrivningar. På återhörande! • 

D Sänd mig information om Sentec 
serie 8 

Namn: ...... .. .... . ............. . 
Adress : .. . .............. . ....... . 

Informationstjänst 5 
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Slutsteg med MOSFET: 

SentecACM 1 
Så nära idealet 
man kan komma? 
* Slutsteg med MOSFET i utgången medför 
många angenäma egenskaper. * Den här konstruktionen är utvecklad i 
Sverige men försedd medjapanska sluttran
sistorer. * Mät- o'ch lyssningsmässigt ligger den i ab
solut toppklass med en kombination av de bäs
ta egenskaperna hos bipolära transistorsteg 
och rörförstärkare . 

Text och foto: GUNNAR LILLIESKÖLD 
Mätningar: INGEMAR OHLSSON, Audio Data Lab 

•• Så här inledningsvis kan vi 
konstatera att Sentecs steg ACM 
1 förbluffar med imponerande 
goda prestanda både mät- och 
lyssningsmässigt. De unika 
egenskaperna har åstadkommits 
med effekttransistorer av MOS
typ, komplementära och ström
tåliga. Innan vi skärskådar kon
struktionen skall vi ge en liten 
historisk orientering: 

Männen bakom Sentec, Gö
ran Thisell och Johan Bern
ström , startade 1966 en liten fir
ma som gjorde byggsatser till 
bl a förstärkare och spionsända
re. Terratron hette den , men 
det var då mera fråga om hobby 
än en rent merkantil verksam
het. De första förstärkarna 
byggde på Siemens-applikatio
ner ur de berömda gröna häfte
na "H albleiter-Schaltbeispiele" . 

Så småningom bytte firman 
namn till Semicon och man flyt
tade till nya lokaler på Frid
hemsplan. (Namnbytet senare 
till Sentec beror på att Semicon 
ansågs alltför lika firma Semi
kron.) Nu kastade man loss från 
färdiga applikationsexempel till 
förmån för egna ideer. 1971 såg 
77-serien dagens ljus och den 
kom att leva ända till 1978. Då 
fanns det inte särskilt många 
byggsatser av klass att tillgå och 

77-serien kom till i rätt tid. 
Grundiden har varit att försö

ka ligga ett steg före konkurren
terna och det har visat sig vara 
lyckosamt. När utvecklingen 
hunnit kapp n-serien var det 
dags att lansera 8-serien (testad i 
RT 1978 nr 1) som mät- och lyss
ningsmässigt avsatte goda in
tryck. 

Men det finns alltid en kate-

punkter skiljer sig från Hitachis . 
Innan vi går in på de aktuella 
konstruktionslösningarna ger vi 
en kort rekapitulation av MOS
effekttransistorernas egenska
per. 

Snabba och tåliga 
MOS-transistorerna är myc

ket snabba. De ger ett stort fre
kvensområde och därmed ett 

gori som vill ha något bättre. bra 4-kantvågsvar även vid höga 
Kunde man då skapa något som frekvenser. Snabbheten beror 
var så mycket högklassigare än på internt sett snabba laddnings
PA8, som ju mätmässigt inte transporter. Snabbheten är ock
gav mycket mer att önska? Hur så avgörande för övergångsdis
skulle det i så fall gå till? De torsionen. I bipolära steg får 
ordinära lösningarna med bipo- man alltid räkna med att transis
lära transistorer tycktes vara torerna har en viss basladdning 
tämligen uttömda , men ett in- som skall dras ur. Här finns stor 
tressant alternativ var att bygga risk för att transistorerna inte 
ett steg med MOS-effekttransis- "knuffar och drar" i samma 
torer. Den typen av transistor takt. Praktiskt taget alltid kan 
har en rad unika egenskaper, man upptäcka övergångsdistor
som kunde utnyttjas för att upp- sion i bipolära steg. P g a tröghe
nå goda prestanda hos steget . ten i elementen blir övergångs-

Vi har i RT tidigare orienterat distorsionen högre vid ökad fre
om hur MOS-transistorer upp- kvens. 
för sig och vidare redovisat en Just övergångsdistorsionen i 
provning av ett MOS-steg - det förstärkare är en vanlig källa till 
allra första i sitt slag, f ö - från färgat ljud. En annan orsak är 
Hitachi (provat i RT 1978 nr den dynamiska distorsionen , 
10). dim . För att den skall vara låg 

Det är just Hitachis si uttra n- kräver man stor snabbhet hos 
sistorer som används i Sentecs- förstärkarens kretsar och sär
teget , som dock på alla andra skilt gäller det sluttransistorer-
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na, som ju arbetar med förstär
karens fulla spänningssving mot 
utgången. Även i det fallet kan 
man alltså dra nytta av MOS
transistorernas snabbhet. 

Tåligheten är av annan viktig 
egenskap hos sluttransistorerna . 
För att få ett snabbt steg , så att 
vi kan möta kraven på låg dyna
misk distorsion och distorsion, 
måste vi använda snabba slut
transistorer. Det gäller då att 
åstadkomma en snabb krets som 
samtidigt är tålig . De stryktåli
gaste transistorerna är sällan 
snabba. Ofta får man kompro
missa. 

En MOSFET är generellt sett 
tåligare än en bipolär transistor. 
Orsakerna är flera. Den har ne
gativ temperaturkoefficient vid 
höga strömmar och man riskerar 
inte den lavinartade strömök
ning som leder till sekundärt ge
nombrott, så som i bipolära 
transistorer . Man behöver där
för inte elektronisk ström be
gränsning i slutsteget. Det är en 
stor fördel , eftersom skydds
kretsar av det här slaget ofta är 
en källa till distorsion. Högtala
ren är ju en komplex last. Ibland 
kan fasvridningen vara avse
värd , och det leder till höga 
strömuttag ur förstärkaren även 
vid måttlig utstyrning. Då finns 



det risk för att strömbegräns
ningen temporärt går in och det 
kar. ibland låta ganska illa . 

En MOSFET är strömbegrän
sande i sig. Skulle man styra ut 
transistorn så långt att den be
gränsar , kommer signalen helt 
enkelt att klippas på samma sätt 
som om man styr ut upp till mat
ningsspänningen. I skyddskret
sar av olika slag får man där
emot efterledning och andra ef
fekter som gör att signalen " för
svinner" eller distorderas under 
en relativt sett mycket längre 
tid. De här använda MOSFET
transistorerna ger 7 A enligt 
specifikationerna. I Sentec 
ACM 1 använder man dubbla , 
parallellkopplade komplemen
tära steg , vilket innebär att man 
kan få ut 14 A innan några be
gränsningar inträder. Det gör 
att steget är kapabelt att driva 
även mycket komplexa laster 
och därför blir förstärkaren 
okänslig vid val av högtalare 
det här avseendet. 

Högohmig MOSFET -ingång 
kräver lågohmig drivning 

MOSFET-transistorerna har 
mycket hög ingångsresistans. 
Statiskt sett är dess effektför
stärkning mycket hög och teore
tiskt tänker man sig då genast 
att det skulle innebära att driv
steget kan göras enkelt. Det 
skulle kanske duga om man inte 
är ute efter bra ljud , men strävar 
man efter bästa möjliga kvalitet 
får man se upp. Ingången hos en 
MOSFET är nämligen starkt ka
pacitiv med 600-900 pF kapaci
tans . Ju högre frekvens vi driver 
transistorn med , desto större 
ström kräver den . För att utnytt
ja stegets snabbhet måste vi ha 
ett mycket lågimpedivt och 
bredbandigt drivsteg som är ka
pabelt att lämna en hel del 
ström. Drivsteget i ACM 1 inne
håller en rad transistorer för att 
man verkligen skall kunna driva 
MOSfET-transistorernas höga 
ingångskapacitans. Det pest år 
aven modul som innehåller 12 
transistorer med fälteffekttran
sistorerna på ingången. Resulta
tet har blivit ett av de snabbaste 
stegen på marknaden. Vi har 
mätt upp hela 180 V/~s. Drivste
get är ingjutet i en värmeledan
de massa för att man skall få 
bästa möjliga temperaturstabi li
tet. De små dimensionerna , 4x4 
cm , bidrar till att man kan hålla 

den övre gränsfrekvensen hög. 
Vi nämnde att skydds kretsar 

av traditionellt slag för strömbe
gränsning inte finns och det är 
alltså en klar fördel. Däremot 
finns det skyddskretsar av ett 
helt annat slag. Ett relä bryter 
bort utgången vid tillslag så att 
man inte utsätter högtalarna för 
häftiga transienter. Det bryter 
också utgången om man där 
skulle registrera varaktig lik
spänning som kan uppkomma 
om steget går sönder eller om 
man helt enkelt får in en signal 
som är överlagrad på en likspän
ning . "Steget är helt likströms
kopplat från in- och utgång. 

Kraftig nätdel 
för höga strömmar 

Nätdelen är kraftigt dimensio
nerad för att steget skall kunna 
lämna de höga strömmar som 
krävs vid full utstyrning och vid 
komplex last. Nättransforma
torn är märkt 300 W och spän-

. ningen filtreras ' i kondensatorer 
av kolossalformat med hela 
22 000 ~F kapacitans . 

Spänningen dubblas i en sta
bilisatorkrets som ger ± 100 V 
till drivsteget. Avsiktligt har 
man valt uppdelningen i mono
steg för att stegen inte skall på
verka varandra över nätdelen el
ler på annat sätt . I studiosam
manhang kan det också vara en 
fördel och ofta ett krav med 
uppdelningen i separata mono
steg vad gäller service så att en 
felaktig kanal lätt kan bytas . 

Tungt steg 
i litet hölje 

ACM 1 är dubbelt så hög och 
hälften så bred som 8-seriens en
heter. Steget kan lätt kombine
ras med övriga apparater i Sen
tecs modellprogram. Här finns 
även aktiva filter. De kan t ex 
driva ACM l-steg för basen och 
P A8-steg för mellan- och di
skantregistret. För basen finns 
det en speciell högtalarmodui 
med dubbla element "il la 
Bäckström" , som tål 300 W. 

ACM 1 har måtten 220x-
126 x330 mm och är alltså gans
ka liten , men med sin stora nät
transformator väger den en hel 
del! På panelen finns stabi la 
handtag som kan vara till nytta 
om man tänker släpa omkring 
med den . 

Kontakterna skall vi kanske 
orda något om . Med de ström-

mar det kan bli fråga om duger 
det inte med en DIN-kontakt 
för högtalaranslutning, utan här 
finns i stället ordentliga polskru
var. En DIN-kontakt på ingång
en skulle avskräcka professio
nella användare och därför har 
man i stället satsat på en ENe
kontakt . 

På panelen finns en liten lys
diod som visar på apparaten är 
tillslagen . Nätströmbrytaren sit
ter lustigt nog på baksidan. 
Konstruktören har tydligen ve
lat undvika brumsignaler i ste
get , men lösningen är väl inte 
helt invändningsfri . Ett 'par 
gummistöd saknar vi på baksi
dan. Som det är nu , kan man 
inte ställa lådan på dess bak
kant. 

Säljs i byggsats 
Färdig version planerad 

ACM 1 säljs i dag som bygg
sats. Det rör sig dock till största 
delen om mekaniskt monte
ringsarbete. Kretskorten är 
nämligen redan färdiga. Det 
skall till rent slarv för att miss
lyckas med det enkla bygget , ef
tersom beskrivningarna är utför
liga och momenten få. Sentec 
lämnar 1 års garanti på förstär
karen . 

Trots att byggsatsen kostar 
runt 2000 kr har man redan sålt 
100-talet byggsatser sedan pro
duktionsstarten nu i somras. Ef
tersom intresset har visat sig 
vara stort i studios, institutioner 
och liknande . planerar man att 

sälj a även en färdigmonterad 
version som skall bli S-märkt. 
Det kommer förmodligen att 
bredda intresset ytterligare. 

Imponerande prestanda 
Instrumenten sattes på prov 

Konstruktioner som ACM 1 
är besvärliga att mäta på . Mät
resultaten är nämligen så goda 
att instrumenten har svårt att 
hänga med. Vissa mätresultat 
får man därför ta med en nypa 
salt. Man kan ana att instrumen
tet sätter gränsen och att förstär
karen i själva verket är ännu 
bättre än vad som anges. Mät
förfarandet är dock vedertaget 
och utrustningen är tillräckligt 
bra för många andra samman
hang. Konstruktioner som den
na kräver egentligen spe
cialbyggda instrument. Frågan 
är förstås hur långt man skall gå. 
Hur mycket hör man? 

Senare års forskningar har vi
sat att örat är kapabelt att upp
täcka ljudeffekter av mycket 
ringa grad , men det är också en 
fråga om vad slags distorsion 
som uppfattas liksom individuel
la höregenskaper. I vissa fa ll 
kan man hävda att det gå r spö
ken i frågan. Exempel är den s k 
rörmaffian , som envist hävdar 
att välljud bara kan reproduce
ras med rörslutsteg . Sentec-stär
karen har så exceptionellt goda 
data att det inte finns någon rim
lig eller rationell anledning att i 
stället välj a ett rörsteg . (I sam-

fo rts på sid 12 
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gången, nätanslutning, nätsäkring och strömbrytare som av brulll-skäl 
hamnat här. 
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manhanget skall vi kanske påpe
ka att MOSFET:arna har en ka
rakteristrik som påminner om 
rörets!) 

Mätresultaten 
punkt för punkt 

Låt oss så kommentera mätre
sultaten punkt för punkt: 
• Uteffekten håller väl den 
specifierade. Den är därtill rela
tivt oberoende av frekvehs. 

Den totala harmoniska distor
sionen, thd , är utomordentligt 
låg. Vi ser att det inte är mycket 
högre än vad generatorns egen
distorsion är. Vanligen ökar dis
torsionen vid låga och särskilt 
höga frekvenser. Som synes 
finns här inga sådana tendenser. 
• Skillnadstonmätning är myc
ket avslöjande. Om steget har 
de minsta tendeser till dynamisk 
distorsion , dim , brukar de ge sig 
till känna som falska frekvenser 
i skillnadstonspektrum. Även i 
de bästa förstärkare brukar man 
kunna notera något litet bidrag, 
men här finns intet. Den annars 
goda och välrenommerade spek
trumanalysatorn HP 3580A har 
som synes inte tillräckligt stort 
dynamiskt område för att kunna 
spåra skillnadstoner från ACM 
1. Sentec har för sitt eget bruk 
utvecklat en analysator som kla
rar ytterligare 20 dB för kontroll 
av produktionen . Enligt vad RT 
erfarit av tillverkaren finns det 
ett direkt samband mellan skill
nadstonförekomster (dim) och 
förstärkarens snabbhet. Ju snab
bare den är internt , desto lägre 
dynamisk intermodulation . Här 
ser vi alltså varför steget måste 
vara så snabbt , trots att vi bara 
hör upp till maximalt 20 kHz. Vi 
ser att effektbandbredden, mätt 
vid 1 % distorsion , vilket är det 
vanliga , uppgår till hela 300 kHz 
och däri ligger en av hemlighe
terna till välljudet. Slewing rate 
är det högsta vi någonsin har 
mätt upp! 
• Snabbheten ger sig även till 
känna i kantvågsvaren . Lägg 
märke till de branta flankerna 
även vid 10 kHz mätfrekvens! 
• Övergångsdistorsionen går 
inte att spåra. Det vi ser av rest
signalen är den låga halt av and
ratonsdistorsion som vi även 
kan finna i övertonsspektro
grammet. 

Mätresultat i all ära 
- men hur låter den? 

I ett steg där man mätmässigt 

inte finner något att anmärka på 
borde väl låta bra , eller finns det 
andra mätparametrar som kan 
dra ned betyget? Vi anslöt de 
båda provade monostegen till 
var sin Bowers & Wilkins 801, 
som tidigare testats i RT (1980 
nr 6/7) . Högtalarna är välteck
nande och borde avslöja sin dri
vande förstärkare. 

Resultatet blev en enastående 
renhet och fasthet. Ljudet tyck
tes klart även vid svåra, täta par
tier , och det måste vara en di
rekt följd av de snabba kretsar
na och därmed den låga inter
modulationen . Basen var ovan
ligt fast och det kan gottskrivas 
stegets stora strömkapacitet och 
avsaknad av skydds kretsar. 

Är det då förstärkarens eller 
högtalarens egenskaper man 
lyssnar till ? Det kan många 
gånger vara svårt att avgöra , 
men med ett stort referensmate
rial, med byten av komponen
terna i anläggningen då och då, 
kommer man ganska snart fram 
till att det finns avsevärda skill
nader att upptäcka . Det är inte 
bara högtalarna som " låter" 
utan också förstärkaren som fär
gar ljudet. I det här fallet kan 
man tala om avsaknad av bidrag 
i positiv bemärkelse : 

ACM 1 fungerar helt enkelt 
som en ideal , förstärkare , som 
inte ger någon form av tillskott 
till ljudet. GL • 
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Mätobjekt : Slutförstärkare, 
mono 
Fabrikat : Sentec 
Typbeteckn ing : ACM l 
Tillverkare : Sentec, Stockholm 
Apparaterna har beståtts av : 
Ti IIverka ren 
Mät ningarna utförda : Augusti 
1980 
Provningsperiod : Juli-sep
tember 1980 

1 Uteffekt lEe vid 0,02 % thd 
63 Hz 12,5 kHz 

4 0hm 189 W 176 W 
80hm 128 W 120W 

2 Total harmonisk d istorsion 
uppmätt över 8 ohm belastning 

Frekvens 
100 Hz 
1 kHz 
lO kHz 

... ... 

' 5O 

Nominell effekt 
120W 
< 0,01 % 
< 0,01% 
< 0,012 % 

·lO 

dl 

" 

lW 
< 0,01 % 
< 0,01 % 
< 0,01% 

a Övertonspektrum 
vid 120 W över 8 ohm 

b Distorsion hos 
• mätgeneratorn, fabr 

NF, vid 1 kHz och 1 V 

50mW 

< 0,01% 
< 0,01% 

~ 3 Skillnadstondistorsion 
vid 120 W 
över 8 ohm belastning 

4 Intermodulat ionsdistorsion enligt SMPTE 
Belastn ing 4 ohm 8 ohm 

190 W 0,009 % 120 W 0,007 % 
l W 0,005 % l W 0,002 % 

5 Effektbandbredd (-3 dB-punkterna) 
Thd 4 ohm dc-- > 50 kHz 
O, l % 8 ohm dc-- > 50 kHz 
l % 8 ohm dc-- 300 kHzW 

6 Frekvensgång - 1,5 dB-punkterna l 
W 
< 5 Hz - 134 kHz 

7 Slewing rate 
180 v/IJS 

8 Övergångsdistorsion vid 
SOmW8ohm 
1 kHz 0,1 % mätområde 

10 kHz 
0,1 % mätområde 

100 
Hz 

9 Kantvågsvar 
vid 1 W8 ohm 

• 



Impedansmätning 
i stället för vägning 
* Med enkla impedansmätningar från ena armen 
till motsatta benet kan kroppens vätskeinnehåll enkelt 
bedömas. Metoden, som har utvecklats vid Karolins
ka institutet, är av stort värde i många situationer 
men framförallt i samband med dialys. Den är bl a 
mikrodatorbaserad. 

•• Kroppsvikten är givetvis av 
stor klinisk betydelse men behö
ver som regel ej värderas med 
extrem noggrannhet. Så länge 
patienten är rörlig eller flyttbar 
och kan stiga upp på en våg är 
inte heller själva proceduren nå
got större problem. 

Besvärligare blir situationen 
när det rör sig om en sängbun
den patient . Särskilt när det rör 
sig om personer som undergått 
dialys eller har svåra brännska
dor kan man under behandling
ens gång få stora förskjutningar 
i vätskemängden , beroende på 
dels hur mycket vätska som till
föres och dels hur njurarna fun
gerar. Detsamma är också fallet 
hos en del patienter under inten
sivvård efter svåra olycksfall el
ler större operationer, t ex hjärt
kirurgi. 

Civilingenjör Bo Tedner från 
institutionen för medicinsk tek
nik vid Karolinska institutet har 
i samarbete med Dag Linnars
son och Lars-Eric Lins utvecklat 
en metod, som i sin princip är 
frapperande enkel men samti
digt smått genialt utformad . 

Fyra elektroder 
Det har varit välkänt sedan 

årtionden att man har kunnat 
mäta blodgenomströmningen 
genom armar och ben med im
pedanspletysmografi . . Genom 
att enbart applicera ett par 
elektroder på ett finger , en arm 
eller ett ben kan man få registre
ring av artärblodflödet. 

Den största mera uttömman
de monografin på området kom 
1967 av författarna Kaindl , Pol
zer och Schufried. 

Litteratur: 

Under de senaste åren har im
pedanspletysmografin ånyo ak
tualiserats och då använts på 
bröstkorgen , där man har kun
nat registrera såväl andning som 
hjärtaktivitet, Det har ofta med
fört problem att separera hj är
tats pumpfunktion från and
ningsrörelserna. Man har dock 
framställt utmärkt apparatur för 
registrering av andningsrörelser
na hos t ex nyfödda barn. 

Den metod som nu har ut
vecklats vid Karolinska institu
tet innebär , att man mäter från 
ena armen till motsatta benet . 
vilket gör att man får en mät
ning tvärs igenom hela kroppen. 

Tekniken framgår av fig här 
intill . Man använder här ej en
bart de spontant registrerade 
förändringarna utan man tillför 
med två mätelektroder en kon
stant ström på 100 !--lA. Patien
tens uppgifter för längd och vikt 
före analys matas in i en mikro
dator, vilken även tar emot in
kommande signaler från regi
streringselektroderna, vilka mä
ter motståndet från arm till ben. 
Eftersom strömmen huvudsakli
gen leds genom . kroppen via 
dess olika vätskerum speglar va
riationerna med impedans vä
sentligen variationerna hos 
kroppens vätskemängd. 

Man använder en ström med 
lämplig frekvens , och genom att 
selektera frekvensen kan varia
tioner hos olika vätskevolymer i 
kroppen studeras. Den av grup
pen utvecklade apparaten , som i 
första hand har avsetts för he
modialys , arbetar med 4-elekt-

forts på sid 66 

Korrelation av impedansmätning i 
jämförelse med viktändringar. 

KAINDL F, POLZER, K och 
SCHUHFRIED, F: Rheographie. 
Eine Methode zur Beurteilung pe· 
ripherer Gefässe. 2. neubearbeitete 0 . 5 

Auflage . Steinkopff verlag, Darm-
stadt 1967. o.' 

0 , 3 

TEDNER B, LINNARSSON D och 
LINS, L-E: Övervakning av vätske- 0 , 2 

balans under hemodialys med impe
dansteknik . Läkaresällskapets Riks- 0 ,1 

stämma 1979, sammanfattningar sid 
318. 4 vlktä ndr 1n g 

kg 

Docent Jörgen Gundersen 
informerar 

Start Mikrodatorns arbetsschema 

L 
t 

Initial- Mä t ning Lagring 
mätning Ja av 

r--- r--- initia1- ~ 
värden 

! Nej 

Mätning Beräkning Presenta-
tion av 

r--- . r--- resul ta- ~ 
tet 

Princip för mätning med impedanspletysmografi (reografi). 

1---------- -- ----------
I I MP ED ANSREOGRAF : 

I Konstan t , I 
"-__ +----1 ström Patientens Pat i entens I 

100 ~A vikt före längd I 
r--~-c----oi 1 .5 och I 

150 kHz dialys I 
I 
I 

"-------;---1 Interface Mikrodat or Display I 

Kristall -
oscillator 
1,5 MHz 

l 
Frekvens -
delare 

! 150 kHz 
15 kHz 

Frekvens -
delare ---

Mätprob 

IW liter I, 
I 
I 
I 
I 

Minne för I 
i nitial I 
mätning I 

~ ____ _____ __ _ __ _______ __ J 

Bl k h oc sc ema F '11 or OSCI ator delen. 

Konstant 
ström-
krets ~ 

Till 
L!gpass- elektr oder 

150 kHz fi l ter 

1 rL Summator 

1,5 kHz 

lJ Frekvens- Lågpass-
delare filter --

Blockschemaför detektordelen. 

Differential
förs tärkare ' 

Bandpass 
filter 

Detektor 

150 kHz 

1 , 5 kHz 

150 kHz 

1,5 kHz 

Till AD
omvandlare 
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MIL-specifikation 
för flatkabel
kontakter 

vs Air Force har nyligen pre
senterat en ny specifikation -
M1 L-C-83503 - som bl a omfat
tar en tillförlitlig polarisations
metod för flatkabelkontakter. 

Metoden finns redan på den 
svenska marknaden hos 3M:s 
flatkabelsystem Scotchflex som 
introducerades för ca två år se
dan under namnet Click. 

Den bygger på separata pola
risationsnycklar i kontakten och 
ger stor flexibilitet samt skyddar 
mot partiell felmatning som kan 
uppstå hos kontaktdon med cen
terklackpolarisering . 

MIL-C-83503 har också bety
delse för användare utanför den 
militära elektronikmarknaden , 
eftersom den tillförsäkrar full 
utbytbarhet mellan olika fabri
kat av kontaktdon . 

Information från: 3M Svenska 
ab , tel 08/7540080 . 

Nytt fickminne 
från Philips 

Det senaste tillskottet i Phi
lips dikteringssystem är fickmin
net Philips 585. Det är utrustat 
med elektretmikrofon , separat 
högtalare , kontrollampa för in
spelning, snabbspolning fram åt 
och bakåt samt medhörning och 
transportlås . 

Minnet är utformat för att det 
skall kunna skötas med.en hand: 
det väger bara 230 g och mäter 
145x62x26 mm . 

Med särskilda tillbehör kan 
det även anslutas till konferens
mikrofon eller användas för re
gistrering av telefonsamtal. Phi
lips mini kassett har 2 x 15 minu

t-----------------------------1 ter (standard) eller 2x 30 minu

Testutrustning 
för kommradio 

Teleset S fr ån den schweiziska 
firman TST Consulting Compa
ny är en komplett testutrust
ning för service och underhåll 
av kommunikationsradioutrust
ningar. 

I samma instrument finns hf
signalgenerator , frekvensräkna
re , hf-effektmeter (som bl a kan 
mäta 40 W kontinuerligt) , If-sig
nalgenerator , If-millivoltmeter 
om 1 mV-30 V; , distorsions- och 
sinadmeter samt kontroll av se
lektivt anrop. 

Hf-generatorn är kontinuer
ligt reglerbar för 10 Hz-520 
MHz och ger 0,1 ~V-2 V ut. 
Frekvensen genereras aven syn
tetisator som är kopplad till ana
lyssystemet. Därigenom har 

Utrustning för 
programmering 

Ab Betorna introducerar en li
ten programmeringsutrustning 
avsedd för Harris Semiconduc
tors bipolära PROM. 

Den klarar Generic PROM
minnen upp till 8 Kbit och har 
sju segments adressindikator 
samt möjliggör automatisk ko-

man uppnått en mycket hög 
spektral renhet. 

Deviations- och modulerings
metern (för am , fm och pm) har 
en egen superheterodynoscilla
tor , helt separerad från hf-gene
ratorn. 

För att testa selektivt anrop 
finns det två S-tons sekvenser 
(ZVEI , CCIR och/eller NA
TEL). 

Teleset S är en totalt automa
tiserad " testbänk". Alla funk
tioner kan styras utifrån , efter
som ett mikroprocessorstyrt 1E
EE-interface är inbyggt. 

Teleset S, tillsammans med 
tex ABC 80 , ger möjlighet till 
rationella mätningar och mät
värdesanalyser . 

Svensk representant: Scandia 
Metric ab , tel 08/820400. 

piering från master eller över in
gång från dator. 

Vid manuell programmering 
stegas adressräknaren automa
tiskt fram . 

Möjlighet till redigering samt 
verifiering av program finns 
också. 

Marknadsförs av : Ab Betorna , 
tel 08/820280. 
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ter speltid och passar dikterings
systemet i övrigt. 

Det marknadsförs i Sverige av 
ab Carl Lamm, tel 08/988120 
och kostar 690 kr exkl moms. 

Hy bridförstärkare 
för 800 MHz 
mobil radio 

Två nya effektförstärkare av 
hybridtyp har introducerats av 
Motorola Semiconductor. De 
har beteckningarna MHW820 
och MHW808 , de ger 20 resp 7,5 
W uteffekt mellan 806 och 870 
MHz och är avsedda för mobil
radiotillämpningar. 

MHW820 har tre förstärkar
steg och ger minimum 19 dB vid 
20 W uteffekt. Vid full effekt är 
ineffekten 250 mW (max) och 
övertondistorsionen -58 dB un
der bärvågen. 

MHW808 har två kaskad
kopplade förstärkarsteg , en mi
nimiförstärkning om 14 ,8 dB 
och max övertondistorsion - 52 
dB . 

De två hf-modulerna svarar 
mot de krav på stabilitet och tå
lighet som ställs inom modern 
mobilradioteknik och bidrar 

också till lägre kostnader för 
konstruktion , lagerhållning , do
kumentation , sammansättning 
o s v i jämförelse med motsva
rande lösning med diskreta 
komponenter. 

Modulerna är försedda med 
kylkroppar av koppar, kretssub
stratet är av berylliumoxid 
(= god termisk ledförmåga) och 
ledningsmönstret är utfört i 
guld. De inbyggda tunnfilmmot
stånden är lasertrimmade. 

Varje modul kan ånvändas 
som utgångssteg eller som driv
steg för utgångssteg . In- och ut
impedanserna är anpassade för 
50 ohm-system . Utgångssteget 
tål ett stående våg-förhållande 
på 30:1, oberoende av fasvinkel. 

Förstärkarna är stabila över 
ett ineffektområde från G-250 
mW med matningsspänningar 
från 1G-16 V och ett stående 
vågförhållande 4: 1. Övertons
halten , " spurrarna", hålls på 
-70 dB eller bättre. I ett 50 ohm
system ger in impedansen ett stå
ende våg-förhållande som ej 
överstiger 2:1 och viloströmmen 
är 125 mA . 

Båda förstärkarna är specifi
cerade för användning i tempe
raturområdet -30 till + 100DC 
kapseltemperatur och för mat
ningsspänningar mellan 10 och 
16 V dc. Alla funktionsparamet
rar är fcc-definierade inom om
rådet 806-870 MHz. Transistor
brickorna är guldmetalliserade 
och SiNi-passiverade. 

Distributörer: Distributören
Interelko ab , tel 08/132160 och 
ab Gösta Bäckström , tel 08/ 
541080 . 



NEW MEMOREX HIGH BIAS. 
THE TAPE THAT WINS WITH MAHLER'S 

FOURTH SYMPHONY. 

Original manuscript for the first movement of Gustav Mahler's Fourth Symphony. 

En produkt ~rån 

I RÅDBERGS I 
S. Allegatan 2 A. 41301 Göteborg. Tel. 031-173930 

Informationstjänst 6 

Choose eight measures of Mahler's 
Fourth that are especial ly rich in the 
high frequencies. The pe of passage that 
MEMOREX HI H BIA tapes are 
designed for. 

Record it on your favourite high bias 
cassette, using the Chrome/ Cr02 settin . 
Thenagainon newMEMOREXHIGH BIAS. 

Now play back the tapes. 
We are convinced you will have a new 

favourite. 
New MEMOREX HIGH BIAS is made 

with an exclusive ferrite c rysta I oxide 
formulation. 

MEMOREX HIGH BIAS tape delivers 
greater high frequency fidelity with 
less noise, plus truer response across the 
entire frequency range. 

The result.An excellent . 
high bias cassette that gives -.. ~ . ~"""'" 
you truer reproduction. [~. 

MEMOREX 
Is it live. Or is it Memorex? 
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'* Detta ingår i DUX Sound Project G Tf 87 Sa; skivspelare 5887, tuner 6198, förstärkare 6396, kassettdäck 3780, 
högtalare 6495 samt den mycket exklusiva musikmöbeln M 08 från DUX. Den är tillverkad i trä med utvald faner 

Mörkbrun. Formgivare arkitekt Uno Berggren. Cirkapris separat 1.000: - [paketpris ännu lägrel) 
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'*Jämför Sound Project receivers, förstärkare, tun ers, kassettdäck, rul/band
spelare, skivspelare och högtalare med vad som just nu finns att välja på i Sverige. 
Sound Project är på många pt,mkter överlägset. Enheterna i Sound Project är 
tillverkade hos de ledande elektronikföretagen i bl a Japan, i samarbete med 
svenskt och europeiskt tekniskt kunnande. Med den metoden vinner man 
styrkan och slipper svagheterna. 

ALL T DETTA INGAR I DUX SOUND PROJECT GTI 875a 

SKIVSPELARE SOUND PROJECT 5887 '* Hi-Fi-stereo-skivspelare med " flytande" upphängning 
av skivtallrik och tonarm vilket gör den extra stöttålig 

Lågt svaj genom direktkontroll 
och kvartskristallstyrning av skiv
tallrikens hastighet Skivspelaren 
är remdriven vilket ger ett mini

mum av rum umble är e-tt brumljud som är följden 
av att vibrationer i motorn överförs till pick-upnålen 
Automatisk återgång av tonarmen Pick-up GP 406 /I 
med elliptisk diamantnål. Inbyggd nåltrycksvåg med 
skala för att alltid få rätt nåltryck Antiskating med skala 
både för elliptisk och sfärisk nål. Ljusdiodindikering för 
finjustering av hastigheten 
Svaj DIN 005 %. 0.025 % WRMS Rumble endast 73 dB 
Mått. bredd 42, höjd 14, djup 35 cm. Cirkapris separat 
1.400 - [paketpris ännu lägrel] 

•••••• l • 

DIlIlUIlIlOU UU 

TUNER SOUND PROJECT 6198 
• __ .. __ [{tf 

" I~I 3 :I lJ '}' 
Kvartsstyrd, digital tuner med in
byggd mikroprocessor, för mel
lanvåg och FM Elektronisk sök

avstämning med möjlighet att förinställa och lagra 7 mel
lanvågs- och 7 FM-stationer Genom den elektroniska 
avstämningen blir stationen alltid rätt inställd. Med SNC 
[ Stereo Noise Cancellation) reduceras bruset vid svaga 
FM-stereostationer Mycket hög känslighet och låg dis
torsion på FM-stereo. 
Mått. bredd 45, höjd 7, djup 33 cm. Cirkapris separat 
2.000 - [paketpris ännu lägrel] 

FORSTARKARE SOUND PROJECT 6396 

'* Förstärkare passande till tuner 6198. Uteffekt IEC 
2x 75 W, 2x 70 W FTC inom 20 - 20000 Hz 0,05 % dis
torsion vid 8 ohm. Fluorescerande uteffektmetrar visar 
uteffekten i kanalerna . Dubbla grammofon- bandspelar
och högtalaranslutningar Genom de dubbla bandspe
laranslutningarna kan man kopiera från en bandspelare 
till en annan Dubbing-tangent High- och L o w-filter re
ducerar kraftigt nålrasp och rumble tex i skivor Audio
muting. Då denna kopplas in minskar volymen med 20 
dB, dvs till 1/ 10 Stegade volym-I och klangfärgskon

,1 111111111111111111111111111111111 , 
- QO 15 '"D '7 IS :I lit 1 o 1 a +:3 

'11111111111111111111111111111111111 

troller De senare har omkopp
lingsbara s k brytpunkter varige
nom deras arbetsområde utökas. 

Mono-stereo omkopplare med möjlighet att kasta om' 
vänster och höger kanaler 
Mått. bredd 45, höjd 13,5, djup 33 cm. Cirkapris sepa
rat 2.500. - [paketpris ännu lägre/) 

.. 
Q 

I 

KASSETTOACK SOUND PROJECT 3780 '* Kassettdäck för alla typer av band, även de nya metall
banden Fluorescerande utstyrningsmätare och Dolby 
brusreduceringssystem. Frekvensområde med metall
band. 30 - 20000 Hz. Svaj DIN.· mindre än 0,09 %. 
Dynamik 69 dB. 
Lättryckta tangenter manövrerar funktioner via reläer 
Dubbel capstandrift av bandet ger det mycket låga svajet 
Hastigheten kan finjusteras ± 1,5 %. Separata in- och 
av elnin uvuden möjliggör kontroll av inspelningen 

onitoring} Elektroniskt räkneverk med två 
minnesfunktioner för stopp av bandet. Inkopp
lingsbar automatisk återspolning och start. 
Justerbar förmagnetisering [bias) och nivå 

för Dolby Mixningsmöjlighet mellan mikrofon och an
nan programkälla. Recording mutetangent används 
för korta avbrott under inspelning . Automatisk start med 
yttre timer MPX-filter förhindrar interferens vid inspel
ning av FM-stereo . Separat volymkontroll för hörtelefon. 
Mått. bredd 45, höjd 13,5, djup 26 cm. Cirkapris sepa
rat 3.400 - [paketpris ännu lägre lJ 

HOGTALARE SOUND PROJECT 6495 '* Högtalare med 200 W max- och 100 W märkeffekt. 
VOlym 55 liter 12" bashögtalare. Diskant- och mellanton
högtalarna är av Dome-typ som ger låg distorsion och 
jämn spridning i rummet av alla frekvenser Mellanton
och diskanthögtalarnas nivå kan justeras ±3 dB. Frek
vensområde 32-20000 Hz och impedans 8 ohm. 
Sound Project 6495 levereras i svart ask folie . 
Mått. bredd 44, höjd 65, djup 27 cm. Cirkapris separat 
2.600 - / par [paketpris ännu lägre /) 

*I"'X 
SOUND PROJECT 

Ring DUX Radio AB, tel:08-540240 
så skickar vi uppgift om närmaste återförsäljare. 
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Luxman R-20S0 ca pris 3.600:-

Den nya, digITala receivergenerationen är här 
- från Luxman! Med elegant slim-line design. Med avancerad 
teknologi för att uppnå exakt stabilitet och brusfri FM-mottagning. 
Luxman R-20S0 FM/AM receiver har automatiskt söksystem 
kompletterat m,ed minneselektronik. Du kan därför själv pro
grammera dina favoritstationer som alltid. går in med exakt 
precision. Frekvenssyntestunern ger absolut rätt frekvens - den 
kan helt enkelt inte driva. 

Luxman R-2040 ca pris 2.600:-

Luxman R-2040 FM/AM receiver har manuell stationsinställning. 
Vid inställningen låses avstämningsratten temporärt vid högsta 
signalstyrka. Du känner omedelbart när du ligger på rätt 
frekvens. Provkör en R-2040 så förstår du vad vi menar! 

Luxman är det lilla, exklusiva japanska företaget som helt går in 
för att bygga Hifi som handarbete. Varje komponent är hand
plockad och individuellt testad. Det är därför Luxman låter så 
fantastiskt bra och håller längre. Inget billigt sätt att bygga - men 
det bästa. Ledande facktidn;ngar över hela världen är ense -
Luxman ligger på toppen vad gäller ljud, precision och design. 

l2::JLUXMAN precision och känsla. 

Förstärkare. tuners. kassettdäck, receivers, skivspelare. equalizers och högtalare. Generalagent : Luxor AB. Försäljningskontor Luxman , tel 08-840490. 
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Nordsat - en mycket 
avlägsen satellit 

ågon Nordsat blir det inte. * Det ä r, trots vä lvilliga minis
terrådsuttolkninga r på den sa m
nordiska nivå n, innebörden av be
slutet att sena relägga projektet in 
på I 980-ta let. Stä mninga rna som 
lägra t sig över det nordiska sa m
a rbetet ä r, milt uttryckt, inte sä r
skilt vä nliga mot Sverige, landet 
som säger nej till Nordsa t. " Alter
na ti ve t" , T ele-X-satelliten - se 
se nas t RT 1980 nr I I - ka n vara 
av vi ss nytta för Norge (tv 2) men 
iir i övr igt tä nkt för helt a ndra 
ända mål. * Det avgöra nde som hänt hos 
oss ä r a tt soci a ldemokra terna be
fäs t sitt nej till sa tellitsystemet. 
Det sker nu med ekonomi ska mo
ti veringa r och inte, som tidigare , 
med kulturpolitiska . De har baka t 
in avslaget i sin spa rpla n och 
motivera t nejet med a tt Nordsa t 
medför a lltfö r stora utgifter. 

Det hä r visste man ä ndå om 
tidiga re. Nejen ha r hagla t under 
1979 och 1980 fr ån remissinsta n
sern a. Dyrba r ä r SR :s motivering: 
" Vi säger inte nej till sa tellit-TV 
men nej till ordsa t. " 

Folkpa rtiets la ndsmöte på se n
somma ren avsa tte ett vä nta och 
se, men stä mningen va r fros tig 
mot ordsa t, och den deba tt som 
fö ljde i sa ken va r en beklä m
ma nde uppvisning i buskagita tion 
och fördoma r till lika dela r med 
a lla de till leda vä lkä nda fa rhå
gorna om Kojak i överflöd, 
TV-fi xerade ba rn och det multi
na tionell a ka pita lets domin a ns. 
Etc. 

Kulturmini ster J an-Erik Wik
ström förtj änar en eloge fö r sitt 
ska rpa avs tå ndstaga nde frå n 
detta och sitt energiska pl äde
ra nde fö r ordsa t gentemot de 
räddhågade pa rtivä nnern a . Ha n 
hade tä nkvärda ord a tt säga om 
isola tioni sm, dryghet, dumhet och 
fö rmynd a raktiga a ttityder - men 
va rken ha n ell er Bert Leyin, som 
biträdde med fa kta om ekonomin 
osv, kunde nämnvä rt påverka 
stä mninga rn a . Ha n fick dock 
ma nd a t a tt dri va fråga n fra måt i 
regeri ngen. 

Tidiga re hade som kä nt centern 
sagt bla nkt nej . Nils G Åsling (och 
Torsten Bengtsson) stred helhj ä r-

illustrerar här en möjlighet som hittills 
inte använts for att dämpa det särskilt nu 
till jul ohämmat utbredda tutandet och 
råmandet i trumpeter och papphorn, en nog 
så störande aktivitet. 

Vi önskar alla Pejlings trogna läsare en 
lång, lugn julhelg och välkomna till ett 
nytt år med RT 1981. 

ta t fö r Nordsat och fö r vå r indu 
st ri men va nn inte gehör. De stod 
som ensa mm a reserva nter, och 
Åsl ing få r j u i egenska p av sta ts
råd inte delta i vo teringen i riks
dagen då fr åga n kommer upp . * Wikst röm a nade med fog a tt 
prognose rna inte tedde sig sä rski lt 
ljusa för Nordsa t. Frå n socia l
demokra terna kom nämligen efter 
fp- sa mlin gen i somras som brevet 
på posten ett inskärpande av vilka 
stä mninga r som råder inom pa r
t ie t: Det va r ku lturutskottets ord 
förande Georg Andersson, som 
va rnade Wikst röm m fl för a tt lita 
till något stöd fr ån s. Något så 
dant kommer inte a tt ges, socia l
demokra terna rösta r nej t ill Nord 
sa t, kl a rgjorde Andersson reda n 
då . Och nu finns a lltså ett sken
ba rt respektabelt skä l a tt fullfö lja 
den linjen: "Vi ha r inte råd" . Inte 
en ta nke på vå r industri s behov av 
utvecklin g, sysselsä ttning oc h 
konkurrenskraft, inte en a nsa ts 
till a tt se Nordsa t-projekteringen 
som en investe ring. Kompetensni 
vå n blir a llva rligt lid ande. 

I vå ra grannlä nder ä r socia l
demokra tern a däremot övert y
gade fö respråka re fö r Nordsa t. 
Men det som är sa nning i Köpen
hamn och Oslo ä r tydligen bara 
ett då li gt skä mt i S tockholm ? 

Vad gör ma n nu ? Ingentin g. 
Under hänvisning ti ll det kä rva 
ekonomiska läget blir det enda 
som skjuts upp inte sa telliterna 
uta n avgöra ndet. Det stä lls på 
framtiden . En avlägsen sådan. 
verka r det. * De vilka sätter Nordsat-pro
jektet i skamvrån, på ta r sig ett 
avgörande ansva r för det nord iska 
sa marbetets fortsa tta existens i 
väsentliga avseenden . Det ha r 
med stor tydlighet kla rgjorts. Irri
ta tionen över den svenska bypoli
tiken ä r utta lad bla nd vå ra gran
nar i N orden. Med ganska stor 
säkerhet kommer ma n där på 
flera hå ll a tt börj a inr ikta sig på 
egna satelliter. 

Till vilka a lltså kommer tyska . 
franska och Luxembourg-fina n
sierade och ka nske brittiska, som 
redan avisera ts. 

" Är det dä rfö r a tt ni vill se 
uteslutande europeiska multisa rs 
satelliter över er ?" ha r det å ter
kommande och ironiskt fråga ts 
a lla pås tådda vänner av nordiskt 
sa ma rbete och gemenska p som 
halss ta rr ig t avböj t varj e ta nke på 
Nordsa ts förverkl iga nde. 

Det blir mycket snart så dags 
a tt beklaga den instä llningen i ett 
läge då hel a frekvensspektrum ä r 
inteckna t av andra lä nders satelli
ter över oss liksom a tt börj a önska 
"motvikter" för ordens del. 

V S 

Marknad 
Nya Hi Fi-gruppen 
profilerar audio: 
"För mycket skräp" 
Med policydekla ra tionen om a tt 
det mera ä r fråga om a tt med 
gemensa mma resurser förbättra 
ma rknadsföringen än a tt bilda en 
ny orga nisa tion ha r Elfa, Betorna, 
Audio Pro och Luxman förena t 
sina styrkor på levera ntörsida n 
under na mnet Hi Fi-gruppen -
" föreningen för bä ttre ljudkul
tur", 

Den projektansva rige, Göran 
Hahne - t idiga re verksa m inom 
den " tunga" a udiosektorns butiks
orga nisa tioner och med må ngårig 
erfa renhet av hithöra nde problem 
- utta la r: 

- Den svenska hi fi-ma rkna-
den domineras i dag av utbudsva
ror som säljs mer på pris ä n på 
kva lita tiva egenskaper . Det ä r väl 
in gen tveka n om a tt ga nska myc
ket skräp prå nglas ut. 

De leverantörer och ha ndla re 
som syssla r med kva li ficerad hi fi 
ha r i dag ganska svå rt a tt nå ut 
med sitt budskap, och nya grepp 
krävs, mena r ha n. 

Utöver de fyra g runda rfir
morna består den nya intresse
gruppen också av ett "på sikt " 
riks täcka nde a nta l detalj is ter. 
Vad gruppen eftersträva r ä r 
frä mst a tt med dem som bas nå de 
kunder vi lka ka n tänkas va ra in
tresserade av ett erbjuda nde om 
bä ttre kva litet , framgå r det. 

Ha hne: 
- Alla vill ju göra ett bra köp 

och int resset är det heller inget fel 
på . Många ä r beredda a tt beta la 
skäligt för kvalitet. Ändå prå nglas 
de på ett typiskt "pa ket" för säg 
2 295 kr och fås a tt tro a tt de köpt 
kva litet. Det är nog rä tt så må nga 
som går omkring och känner sig 
lite lurade, tror vi. 

~ ~ 

~ . ID·FI ~ s. Z 
? gruppen:s 
~ . \~ Q r . {? -
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Marknad 

"Bättre ljudkultur" 
ett budskap i tiden 
SOm fra mgår av nyhetstexten här på 
Pej ling ha r ett anta l levera ntöre r i 
Sverige gå tt sa mma n om en ideell 
orga ni sa t ion som vill bilda front mot 
det näs ta n tota lt dominera nde s k pa
ke tt änka ndet på hi fi-sektorn . Och. få r 
ma n vä l fö rmoda. ri da spärr också mot 
den situa tion som uppstå tt på högta
la rsida n. 

För den mi nnesgode påminner det 
hä r slående om S lig Car/ssons strids
rop på 1960-ta let: Sa nera ljudslu m
men' 

RT har be lys t hur pa kett änka ndet 
helt ha r slag it under sig hela bra n
schen. Vi hå ller inte med den nya 
gruppen om a tt precis 0111 skulle va ra 
skräp som sä lj s - elektroniken ä r oft a 
hygg lig fö r penga rna och funktionen, 
ja den ä r väl i al la fa ll godtagba r fö r 
nertalet. 

Men visst ha r ma n rä tt i mycket: 
Det finns fö r må nga då liga pa ket, nu 
som fö rr . Det fi nns fö r mycket opro
portion i komponenternas inbördes 
kva li tetsrel a tioner . Fra mför allt ett 
högta la rbestå nd som ka n inge a ll va r
liga betä nkligheter . Och det ha r gå tt 
för lå ngt med levera ntörernas topp
styrning av ma rknaden, detta schack
rande med bon us. kva ntiteter och fä r
diggjorda stapla r inom fixa prisra mar. 
Det initi a ti v som den enskilde ha ndla
ren t il l ävent yrs ka n ha kvävs j u 
omgående av levera ntörerna , som sä l
jer på honom kva ntiteter i ställ et fö r 
kvaliteter. i a ll a bemärkelser. De't vi 
sk rev om högtala rna hä romsistens be
kräftas t ill fullo aven myc ket stor 
leve rantörs produktchef: 

- Visst ä r det bekl agligt . men 
kunden ha r ba ra ett enda a lterna tiv 
hos oss: a tt vä lja bort pa ketets högta
la re . Vi. ka n inte ge oss in på vidgade 
va lmÖj lighete r dä r . Då paja r hela sy
stemet. 

Ha n fo rtsä tt er: 
- Känner kunden a tt ha n/ hon 

prom pt måste ha ett pa r bä ttre hög ta
la re, så viss t ha r vi det - men det bl ir 
myc ket dyra re och jobbigare a tt på så 
vis sp räcka pa ketra men , tyvä rr ' Jag 
har vä l mer ä n en a ning om a tt må nga 
vä ljer a tt fö rsöka byta upp sig hos en 
mi ndre. kans ke mera specia li se rad hi 
fi-bu ti k än i radioa ffä ren . . . 

Abs urt - det f inns a lltså bra g rejor 
att ti llgå. men kunden måste ta vad 
ha n få r enligt mallen och ri ske ra r 
a nna rs a tt avsevärt förd yra sitt kö p. 
Ba ra fö r a tt "avvi ke lser" i fo rm av 
bä ttre högta la re etc fa ll er utom pa ket
ra ma rna' 

Säkert fin ns det ha ndla re som med
ge r skäliga unda ntag, det t ror ma n 
gä rna, men klagomå len t ill RT under 
hösten på det hä r sys temet ha r va rit 
ga nska må nga. Ha hnes ord om a tt 
" må nga känner sig nog lite lurade" 
ve rka r ha kl a r täckning. 

Eftersom jag nyligen å terkommit 
frå n en resa i bl a US A ha r det sitt 
intresse at t se exa kt hur den här 
situat ionen har få tt sin motsva righet 
dä r . 

De kedjor som kä mpa r fren eti skt på 
en uruse l ma rknad för a tt överleva. 
t ex Pacific Stereo, ha r minska t på de 

a nstä llda, uta n protes t sett hur nera 
kända märkesföretag lyft ut sina pro
dukter och ersa tt hela den personliga 
se rvicen med ett slags a udiomotsva rig
het till Ikea . Så hä r säger en kä ll a: 

- Kunden som kommer in mås te 
få ngas upp fö r a tt köpa ett av vå ra 
fä rdiga pa ket. Tvekar ha n. eller verkar 
ov illig a tt gå på sä ljsnacket eller bör
ja r stä ll a tidsöda nde frågor, ge r vi 
honom en bunt broschyrer i ha nden 
och lämna r honom I That's it' 

Persona len som finns kva r ä r lå ngt
ifrå n så fac kutbildad som den t idiga re. 

Klagomå len på det hä r ha r heller 
inte sakna ts. Men det är tyvärr för 
sent - i USA hå lle r de små, obe
roende hi fi - och hemelektronikhand
la rna på a tt försvinna. De ha r lämna t 
in under trycket fr ån kedjornas ag
g ressiva paketmå ngla nde, fr ån jä tte
a nnonserna i tidningarna om "sa les" 
och "barga ins" av a ll a de slag . De 
sä ljer , tyst men med kunska p ba kom, 
kva litet. Såda nt ä r in te billigt , och nu 
gå r det inte längre på må nga hå ll. 

Det ä r ironi skt. eftersom reaktio
nen. trots a llt , börja t sä tta in . Men 
ma n sa knar ju inte kon förrän båset ä r 
tomt , som beka nt. 

En a nna n och lika a llva rlig sida av 
det hä r ä r att en stor ka tegori god och 
mä rkesprofilerad hi fi hota r bli hem
lös, Så här säger Don PreweIl , vd för 
Phase Linear Corp i Lynnwood. 
Sea ttle, till mig: 

- Vi ka n dela in marknaden grovt 
sett i tre stora block. Överst ligger en 
ka tegori som vi ka n försumma . "esote
rics". Dessa oerhört dyra produkter 
ha r a lltid sin marknad . De gö rs i små 
serier och sä lj s ba ra mycket begränsa t 
av ka nske en ha ndla re i va rje delsta t. 

- Så ha r vi det understa skiktet , 
massva ra n. Den krängs ut av kedjorna 
och av de handla re som med vilka 
medel som helst vill överleva. Det ä r 
ra ba ttförstörda , jobbiga grejor. men 
de backas upp av mycket sta rka fi 
nansintressen och importörer. Det ä r 
paketappa ra terna, receivrarna och det 
andra vi nu ta la r om. ofta gjorda på 
T a iwa n eller i Hongkong och na tur
ligtvis i J a pa n. 

- I mitten si tt er vi. plus ett a nta l 
a ndra mindre fa brika t. som till verka r 
kva litet med en kla r. bä ra nde ide 
bakom. I vå rt fa ll : Det ska ll obetinga t 
lå ta bra och det måste hå ll a. Det ä r de 
två oeftergivliga villkoren för vå r del 
på Phase Linear. Vi ka ll a r oss och vå ra 
kolleger som de la r vå r syn på kva li 
tetsaspekten för " prestige la be ls" . I 
det lägret ha r vi sä llska p med t ex 
Mclntosh, SAE, JBL och några till. 
ina lles ett tiota l märken . 

Prs:wett : 
- Men vi kan inte längre va ra kva r 

i kedjebutikerna. Vi ha r dragit oss ur . 
fö r ingen ha r tid med bä ttre sa ker dä r . 
Vi måste finna en ny sä lj a rkader , ett 
nytt sä tt a tt föra ut begreppet kva litet 
igen. Det ä r vå r och branschens hu
vud vä rk nu . Vi vet a tt det finns penga r 
fö r a ll a a tt tj ä na på en vettig försälj 
ning. inte på a tt i panik krä nga g rejor 
en masse ba ra för att hå ll a vissa 
kvotsiffror . Vi vill inte jobba så. Men 
jag måste medge - var finn s det 
kva lificerade ha ndla re med resurser , 
tid och insikter ? De ä r en krympa nde 
resurs. sa nnerIigeni 

Vi önska r den nybildade Hi fi 
gruppen lycka till. Den behövs -
också. U S 
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Debatt 

"Kritik, klagomål 
mot Televerket 
tar vi på allvar" 
RT-Iedaren i oklobernumret om Tele 
verkets rundradiotekniska policy har 
mötts med intresse, H är publicerar vi 
ett inlägg som skrivits av C a ri
A xel R i c k m a n, tekniker vid Tele
verkets rundradiocentral Kaknäs och 
med mångårig erfarenhet av transmis
sionstekniska problem, Han talar här 
på eget initiativ, skall betonas -
något officiellt inlägg frå n Televerket 
har vi ännu inte i saken, 

Red av Pejling 

Herr redaktör! 
Först en replik med a nledning av 
deba tta rtikeln " Förn ya den tekniska 
rundradiopolitiken " i nr 10: 

Där stå r bl a : "Televerket borde 
uppmärksa mma den rä tt bedrövliga 
kva liten på vå ra tre riksprogra m. " J ag 
förmodar då a tt det ä r den tekniska 
kva liten som åsyftas, Att den skulle 
va ra bedrövlig överlag ä r en nyhet . 
tror jag. för praktiskt taget a ll a Tele
verksa nställda , Efter a tt ha ha ft å t
skillig kontakt med a llmänheten och 
radio- och TV -ha ndla re under mina 
18 å r inom rundradio ha r jag få tt 
intrycket a tt det sto ra nerta let ä r 
nöjda med den tekniska kva liten. 

Vidare stå r: "Danma rk och Eng
la nd ha r vida bä ttre fm- stereo-kva li
tet", Hur ha r ma n konsta tera t det ? 
Ha r ma n gjort mätninga r eller Iyss
nlnga r eller bådadera? Finns de i så 
fa ll protokollförda? Jag ha r pra ta t 
med t.ekniker vid Da nma rks Radio och 
da nska Post - og telegrafvresenet som 
säger a tt svensk stereo lå ter bä ttre! En 
förklaring till det hä r fenomen et skull e 
ka nske ku nna va ra löptidsdistorsion. 
Skillnaden i löptid mella n direktsigna
len fr ån sända ren och en som gå r via 
t ex en a rmerad betongfas t ighet bl ir j u 
i a llmänhet större och mer besvä ra nde 
fr å n en nä rligga nde sta tion än fr ån en 
lå ngt bort liggande. Fö rslag: RT kal
la r t ill ett runda bordssa mta l med tek
niker och lyssnare i olika länder. Helst 
dä r man trä ffas personligen eller per 
bildtelefon eller gruppsa mta l. För a tt 
pra ta ut. 

En annan sa k. som inte direkt fö r
sä mra r stereomottaga ndet men som 
ka nske kan ha en viss nedsä tta nde 
inverka n på mottagningskva liten. ä r 
för hög signa lstyrka hos en hel del 
lyss nare. som bor för nä ra sända rna. 
Mottagaren överst yrs helt enkelt. 
Detta kan dock inte gä rna Televerket 
lastas för. Hä r skulle en inkopplings
ba r dä mpsa ts i form av några mot
stå nd på a ntenningå ngen ka nske 
kunna göra mera nytta än å tskilliga av 
de sofi stikerade kretsa r som på sena re 
å r t.illkommit i mottagarna. 

Aven en bä ttre a ntenn kan ibla nd 
göra underverk . I nte minst genom a tt 
dämpa störa nde signaler . Det ka n leda 
till a tt man i vi ssa fa ll få r koppla in 
både en bä ttre a ntenn och en dä mp
sa ts. vilket ka n ve rka motsägelsefullt 
men naturlaga rna ä r nu en gå ng som 
de ä r. 

En a nna n tä nkba r orsa k till mindre 

god kvalite: För låg ba ndbredd i mot
tagarens mf-del. N är sä nda rens signa l 
med full ba nd bredd ska passera upp
stå r oundvikligen di storsion. Inte hel
ler detta är det vä l någon som vill lasta 
Televerket för? 

Läser vida re: "Såvä l SR som Tele
ve rket har i stort ignorera t denna 
kritik. " Ka n ba ra sva ra för Telever
kets del a tt ma n där ve rkligen inte 
ignorerar krit ik ut a n ta r den på stö rsta 
a llva r och gör vad ma n ka n för a tt 
kl a ra ut ev fel och missförstånd. 

Vidare stå r: " Kra fter ha r sa tt s i 
rörelse för a tt fö rbä ttra tra nsmiss ions
kvaliten. " S åda na kra fter ha r fakti skt 
a lltid varit i rörelse. Om de börja t röra 
på sig mera på sena re tid vet jag inte, 
men det ä r kanske möjligt. 

Vida re i texten : " En oöverskådlig 
mängd ka bla r och ledninga r ha r in
sta llera ts mella n Radiohuset och Kak
näs," J a , om a nta let program öka r ä r 
det vä l inte orimligt a tt även a nta let 
ka bla r ökar ? Oöverskådligheten kan
ske beror på a tt de gå r i tunnel ? För 
Ka knäs del ka n jag säga a tt vi tycker 
oss ha en ga nska god överblick . Det 
innebä r dock inte a tt vi ä r helt tillfreds 
med tingens nu va ra nde ordning. Vi 
skulle inte ha något emot mer utrust
ning i form av proffs-Dolby, frek vens
meter, spektruma na lysa tor, digitalvi
sande brus- och di storsionsmetrar 
sa mt möjlighet a tt mäta intermodula
tio n. tim och dim . 

Beträffande Radiohuset ha r vi vä l 
ett intryck av a tt ma n där ha r vissa 
problem med frekvensgå ngen . Utstyr
ningen av progra mmen ä r också ett 
kä rt deba ttä mne. Det ka n kanske här 
va ra på sin pla ts a tt ta upp vad 
skillnaden blir om ma n styr ut ett 
progra m till O-nivå resp +9 dB över 
O-nivå. I första fa ll et få r man ra k 
frekvensgång men i a ndra fa llet blir 
det en fa llande kurva. som fa ller ca 9 
dB från l till 15 kH z. I första fa llet få r 
ma n bättre frekvensgå ng men sä mre 
störnivåförhå lla nde. I andra fa ll et 
tvä rtom . Vilket vä ljer man? Vad beror 
nu detta på? Jo. på Ka knäs finn s ett 
filter som ger en fa ll a nde kurva nä r 
ni vå n gå r över O-nivå . Dett a på rekom
menda tion av lä nk- och sä nda rtill ve r
ka rna .. Eftersom dessa ä r frekve nsmo
dulerade sku lle ma n a nnars få för stort 
frekven ssving. vilket i sin tur skulle 
leda till störninga r. För a tt det inte ska 
bli några miss fö rstånd vill jag gä rna 
på peka a tt vå rt sa ma rbete med både 
radio- och TV-huse t fun gera r ut 
märkt. 

Enl "US " finns det även missnöje 
med mbs-sys temet. Det ä r väl inte helt 
omotivera t. men det ä r högst sannolikt 
a tt ev problem sna rt ä r lösta . Om ma n 
betänker den stora sa mhä ll snytt a n 
med att sna bbt kunna nå läka re och 
bra ndkårspe rsona l m n . ä r ma n då 
inte beredd a tt acceptera någo n en
sta ka stö rning ? 

För a tt å te rkomma till önskeli sta n: 
Varfö r inte en testslinga fr å n RR före 
programstart ') TV :n ha r ju både test
bild och tonstege . Visserligen ha r ma n 
stereotest spo radi skt men litet utförli
ga re testsigna ler fö re progra m men 
skulle inte skada . 

Tidiga re ha r fra mfö rt s a tt det skulle 
finnas onödig utrustn ing inkopplad på 
ledningarna mell a n Radiohuset och 
Kaknäs. Dett a vill jag dock tillba ka-
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Nu har Din micro
dator kornlnit! 
Nu har Du för första gången chansen att skaffa Dig en egen personlig dator och lära Dig 
programmering eller utnyttja Dina tidigare kunskaper. Din dator kan göra massor av 
saker. Lösa problem och mängder av uppgifter supersnabbt, ri ta diagram och figurer, 
spela spel, tippa tipsrader, lotto, Y-65, etc . etc., men kanske det viktigaste: Utgöra 
Din inkörsport till datatekniken och ge dig viktiga kunSkaper om framtiden. 

sinclair 
zxao 

Du ansluter datorn till Din TV:s antenningång och ställer in TV:n på kanal 36. Anslut 
nätadaptern i · väggen och börja programmera. Din kassettbandspelare kan använ
das som programminne. Anslutningssladdar för TV och bandspelare ingår 
Allt Du skriver och datorn tar fram redovisas med perfekt skärpa på Din 
TV-skärm. Dataspråket är BASIC - det vanligaste programmeringsspråket 
runt om i världen. 

Sinclair ZX-BO 
Du minns säkert åren 1973- 1974. De tidigare så exklusiva mini-räknarna blev 
med ens var mans egendom. Köpruschen var fenomenal på varuhusen. Sinclair var 
fabrikatet. Nu har dom gjort det igen - Sinclair lX -80 _ lX-80 kommer till Dig antingen färdig 
eller som enkel byggsats - Du spar några hundralappar och lär känna den från grunden . Garantin är 
densamma. Eftersom lX -80 främst är tänkt för Dig som gör Din första datorerfarenhet, har största vikt lagts 
på att göra det enkelt för Dig. 
BASICKURS. over 100 Sidor med svensk oversattnmg 
DIREKTFUNKTION. endast en tangenttrycknlng lor en hel instruktion som 
t ex RUN. PRINT. GOTO. CONTINUE. Alla InstrukItoner står skrivna på tangent· 
bordet OCh SkriVS I klartext på bildskarmen . 
SYNTAXKONTROLL . l X80 kontrolle rar att Dina Instruktioner är riktiga och 

~W1rTERIN~ .DDu ~~~I ~:: som helst I programmet andra . byta ut eller lägga till in· 

DtElsk~U'TeO'Jo~\~v:Es~eNi~~fO~'enom d,fekrlunktlOnen u plar Instruklloner 
cnda!'i l en enda byte I minnet. aven om de har flera bo~staver som I. ex . 
CONT INUl 
SLUMPGENERATOR. lor spel oCh Itpsvarlanter. 
22 GRAFISKA SYMBOLER. lor diagram och hgurer. 

Ou kan bestalla extra minnen och en ny ROM chlp med flylande decimalkomma. 
g,slUnga tal. Ing. & log funktioner. Andra ytterligare Irtlbehor kommer succesSivt. 
For Dig som sysslar med utblldnmg ar lX·BO extra Intressant. Kursverksamheten 
Vid Umeå UniverSitet & StudlelorlageJ har sknvlt en dator kurs byggd på 
lX ·BO. Både elevhandbok & lararhandledmng hnns . Idealiskt lor skolor . 
studieCirklar & Intern loretagsu tblldnmg samt sia Iv studier . 

HARD AND SOFTWARE 
CPU: NEC780C- 1. 3.25 MHz. Memory: 1 K expandable to 16K. Screen: 24 
lines x 32 characters. Bus: Edge connector. 44 lines. 37 från CPU. OV. SV. 9V 
Clock. Ext.memory. indicator. två iord . Soltware: 4K ROM lor BASIC. Editor & 
Operating system. 
e Up to 16 string variables 01 any length . All can undergo relational tests. e Up 
to 26 single dlmensin arrays e FORINEXT loops nested up to 26 e PEEK/PDKE 
machme code mstrucl ions • USA jump lO machine language sub·routine • Key
words occupy only a single byte 

Så tyckte tidningarna: 
Rad iO & TelevIsion 8/80: 
"Med andra ord är den ett intressant obiekt för envar som vill lära sig BASIC på 
ett inspirerande sått" 
Teknik lor Alla 8/80 : 
"Sinclair 8/8 0 är trots sitt pris en mycket kunnig dator. Att den kan prowamme. 
~~I~: F~~~~rg?r den lampl ig som utblldningshlalpmedel. antingen lör Slä vstudier 

Godkänd av Televerket 

Komplett byggsats lX-BO 
inkl . S-märkt adapter & 
kurs i BASIC-program 
mering. Inkl. moms. 

1.395:-
monterad 1.595:-

Acorn Atom 
" This is a very important machine" - omdömet gäller Acorn Atom och 
uttalades av den engelska datorutbildningstidningen " Educational Compu· 
ting" efter test i nr 6/Bo. Atom är utvecklad av forskare knutna till det väl
kända Cambridge universitetet i England, för undervisning och hobbybruk. 
A TOM är alltså tänkt för Dig som vill ha en avancerad dator för hobby och utbildning till ett 
rimligt pris. men utan att ge avkall på progr-ammerings- och' expansionsmöjligheter. Du kan 
programmera både i BASIC och ASSEMBLER. För avancerad utbildning och extrem 
snabbhet är detta mycket värdefullt. Mycket utförlig dokumentation medföljer - bl. a. en 

kombinerad manual och kurs i BASIC på över 200 sidor. ATOM använder Din vanliga TV 
som bildskärm men har även videoutgång för monitor. Grafiken har mycket hög upp 

lösning och kan kompletteras med färgrnodul. A TOM klarar liIe-hantering på Din 
kassettbandspelare. Timer-Funktionen, Rörlig Grafik och Ljudgenerering ger Dig 
möjlighet till roliga diagram, figurer och spel. 

ATOM kan utrustas med RINGINTERFACE, med detta kan flera ATOMER kopplas ihop 
och utbyta data med varandra och spara på dyrbara tillbehör som floppy och skri 
vare. En unik egenskap för skolor och företag . (Jämför med time-shareing mot 
stordator). 

ATOM är gjord så att Du kan börja med en basmodell (2K RAM-8KROM) och 
sedan komplettera med mera RAM- och ROM-minne. FÄRGMODUL, SKRIVARE, 

The ATOM software includes: 
'" 32 bit arithmetic ( ± 2.000.000.000) " Hrgh speed 
execution fl 43 standardlextended BASIC commands 
f> Variable length strings (up to 256 characters) ,)
String manipulation functions fl 27 32 ·bit ,"teger vari · 
ables f> 27 additional arrays f> Random number func · 
tion f> PUl and GET byte f> WAll command for timing 
f> ' DO·UNTIL construction f> Logicaloperators (AND. 
OR. EX·OR) f> LlNK to machine-code routines f> Plot 
draw and move. 

~,~::.~~,:!~;,:~,~.::~;:::~:~:::,,:JO- WA OMVAN;;,;~~;': 2. 875: _ 

BEI:KmAn 
Beckman Innovation AB 
Telefon 08-39 04 00 Telex 10318 
Gamla Dalarövägen 2 Box 7 
5-12221 ENSKEDE SWEDEN 

case) f> 8K to 16K ROM (two 4K additions) '" 6502 
processor '" Video display ailows high resolution 
(256 x 192) graphics and red. green and blue output f> 

Cassette Interface - CUlS 300 baud f> Loudspeaker 
ailows tone generation of any frequency f> Channel 35 
UHF modulator output f> Bus output includes. internai 
connection s from Acorn Eurocard. 

Komplett byggsats & monterad 

Vi önskar Dig välkommen till oss i Enskede 
20 m från T-banestation Sandsborg. 

Jav isst ........ Jag beställer .. _ .. .... _ .... . _ ..... .... _ .. .... ...... _ ...... .... ..... ..... _ .. ... ....... ...... . _ ..... _. _ .. _ ... .. ............. . 

...... __ .. ..... ..... ..... ... .... .. .... t otalt kr .... ............. ... ..... ... _porto tillko mmer ... _ ... .. ..... _ .... .... ......... .... .. _. 
Jag har 14 dagars returrätt på oskadade varor samt l ärs garanti RT 12-80 

Namn ........... .... ....... ... .............. ... ......... ......... .... .. .. ........... .... ....... ... ....... .. ..... _ .... .. ..... ...... ..... ..... . . 

Adress .... _. __ .. ...... ..... .... ... _ .... _ ... . __ .. _ .. .. ..... _ ... _ .... . _ .... .. Postadress ... ... .... ............. ... _ .... ... ....... ... .. _ .. .. 

Informationstjänst 60 
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visa. Tror ma n a tt Televerket re nt 
rutinmässigt sä tter in sa mma ut rust
ning på ledn inga rna å r efter å r? I så 
fa ll tror ma n fel. Det pågår en ständ ig 
utvärderi ng, utprovning och projekte
ri ng för a tt så lå ngt som möjligt 
förbä ttra . Televerket ha r bl a ett ra
diolabora tor ium av hög klass . Va r
enda del av utrustningen till ledn ing
arna ha r sin funktion a tt fyll a . Det 
finns t ex ibla nd tra nsformatorer på 
ledningarna vi lket ka nske kan synas 
märkligt i de "jä rnlösa" slutstegens 
tideva rv. De ä r dock de ls av hög 
kvalite , dels ha r de sin givna funktion: 
Att släcka ut likspä nn ingss törn inga r, 
som a nna rs ka n bli nog så besvä ra nde . 

Ett tecken så gott som något på den 
höga uppfa ttningen om utsä ndn ingens 
kva litet ä r vä l a tt progra mmen t ill 
av -centra lerna sänds över rund radio
nä tet i st f pr post. 

Har inte minst genom egen er fa ren
he t få tt uppfa ttn ingen a tt det fi nns få 
lä nder , a ll ra minst USA, som ha r 
bättre tekn isk kva litet på utsä nd
ningen . 

Så en a nna n sa k: I tester ta las oft a 
om ljudtryck när ma n uppenbarligen 
menar ljudtrycksnivå. Var fö r inte 
nämna saker och ting vid deras rä tta 
namn ? På sida n 73 t ex stå r bl a 
" lj udtrycken" 62 resp 104 dB A. Det 
borde väl stå lj udtrycksni våe rna ? 
Dessa motsva ra r i lj udtryck. om jag 
räknat rä tt. 0,025 resp 3,2 Pa . 

Carl-Axel Rickman, 
Stockholm 

Svar: Rickmans synpunktsrika inlägg 
tar inte upp det som många med oss 
anser vara kärnfrågan, Televerkets 
nyttjandegrad av sändarnätet. Frågan 
kvarstå r: Varför ä r utstyrningsgraden 
så låg, d v s frekvenssvinget så begrä n
sat ? 

möjligt, förbi a lla degraderande led 
(trafos etc) som inte oundgängligen 
behövdes etc. Och som en röd t råd i 
programmen gick temat "varför kan 
dom i utla ndet men inte vi?" Där 
spelade sändarna en viktig roll . 

Det hör till saken a tt T eleverket på 
många sä tt underlättade den hä r pro
gramseriens tillkomst och stä llde sig 
vä lvilligt till k" a litetskraven, som rörde 
Nackasä ndaren. Verket - Rickman 
och hans kolleger - var positi va i både 
ord och handling. 

Och, sist men inte minst, i den här 
vevan börj ade man inom radion a tt 
granska, på a llva r, den överföringskva
litet som, hävdades det, a lltför lä nge 
tillå tits försämras genom a tt Radiohu
set och Rundradiocentra len ä r in
snärjda i nä tverk som måste va ra ett 
kla rt hinder för ett fullgott program
ljud! 

Det finns tyvä rr många då liga mot
tagare i bruk. Men intresset för de hä r 
frågorna ha r ökat markant. Därför 
tror vi at't en deba tt om problemen och 
en öppen redovisning fyller s in uppgift. 
Positivt ä r teknikernas intresse. Lå t 
oss ta fasta på det. Rickman och hans 
kolleger, radiofolket och hela den kva
litetsmedvetna lyssnande allmänheten 
är välkomna med inlägg. Och kanske 
till ett slags runda bord-samtal, som 
Rickman föreslå r. Vi skall fundera på 
d~ . V S 

Aktuellt 
"Starka ljud
anläggningar 
sanitärt hot" 

Vi skulle önska en helt annan syn på b ll ' bl ' 
saken än den officiella politiken ger ...... nytt uerpro em 
uttryck för - en optimal, full vä rdi g t~ ~ ~ ~~----,"- ";:::"~"\'''':::';, 
sterefoni , som icke tar hänsyn till ett'_, ......... - .......... _ ~':;"""::l.':.~ 

o ........ 1 •• 12u. 1 "'~oW_ .... 
bestand gamla, då liga och ofullkomliga .... .... ....... p" =i:.~",-:,:=-" .. 
apparater som det t ex blir övermodu- :::': - ... ~~ -
lerade "s"-Ijud i, etc . ;.,;::: 

Rickman säger sig inte ha träffa t så ""-
många som anser de europeiska rund- Omgiv ningsbullret i sa mhället a nses 
radioförvaltningarnas transmissions- ju öka med någon dB per å r. och för 
kvalitet bättre än vå r (Danma rk, Eng- må nga mä nniskor ä r gränsen redan 
land, T yskland). Vi å vår sida kä nner nådd ifråga om det uthä rdliga. S å-
knappast någon som inte hävda r mot- lunda berä ttade Pej ling förra måna-
sa tsen - det lå ter avsevä rt bä ttre om den om den proteströrel se mot högta-
stereoljudet och musiken i dessa län- la rt error som en Halmstadsbo inlett 
der, mycket tack vare högre uts tyrning och gärna vill se rikst äcka nde. Debat-
och bä ttre överföringsmedel! ten ha r seda n dess till fö rts nya a rgu-

För att konkretisera det här: Ba ra ment . bl a av professorn i byggnads-
för något å r seda n sände Riksradion akustik . Tor Kihlman , Cha lmers tek-
( P / ) genom producenten Tom Eng- niska högskola . 
ström en serie radioprogram, " Det fri a Han fra mträdde. bla nd a ndra spe-
ljudet", som helt och hå llet byggde på c ia Iister. vid en hea ring i Göteborg i 
följande: hös tas som rubricera ts " Hur gör vi 

- En sta rk önskan bland de yngre staden mä nskliga re ?". Dä r hade bull-
teknikerna a tt visa vad radiomediet ret en fr amträda nde pla ts i di skussio-
verkligen kan avsätta för intryc k om nen . Tidiga re koncentrerade ma n sig 
a lla led rensas till det optimala och - näs ta n utesluta nde på a rbetsmiljöerna 
jämförelser med vad utländska pro- och omgivnings bullret dä r. u ha r 
gra mföretag presterar (Danmark, Fin- bos tadsm iljön börjat uppmärksa mmas 
land, England etc). också. Kihlman påpekade a tt proble-

Hä r hade nästan a llting i studion men accele rera t i takt med a tt hem-
speciala nskaffa ts för uppspelningen ljuda nläggninga rna blivit "va r ma ns 
och å tergivningen, men det ännu vikti- egendom" : 
gare va r Engströms, Mossbergs, 01- - Musiken i hemmen utgör ett 
wigs & Co:s kompromisslösa krava tt nytt bullerproblem, hette det. Dagens 
få " raka rör" till Kaknäs, a tt sända så sta rka lj uda nläggningar behöver inte 
obundet av a lla dessa nergrävda missbrukas för a tt utsä tt a omgi v-
("oöverskådliga") kablage etc som ningen för a kustisk terror. En Ij uda n-
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läggning fö r 2 000 kronor kräver 
egent ligen fö ljdinvesteringa r fö r lj ud 
isoleri ng på 30000- 50 000 kronor 
fö r att inte gra nnen skall störas, sä r
skilt av bas tonerna, sade professor 
Kihlma n. 

- Ljudisoleringskraven har sedan 
19S0-ta let skä rpts ca 10 d B a llt under 
det a tt lj udbelastn ingen ha r öka t 
20- 30 d B. Dagens stereoa ppa ratur 
ha r hel t ändrat läget gentemot kraven 
från 50-ta let och även 1960 å rs krav 
på bullerskydd . 

Den enda rim liga lösningen , fa nn 
professor Kihlman, är a tt utn yttja 
volymra tten . Stereopesten leder till 
sömnsvårigheter fö r de kringboende. 
basdunket utgör en akusti sk slum och 
de kringboende utsä tts för olj ud i stor 
omfa ttn ing . Det gå r inte a tt höja 
lj udisoleringskraven i reda n fä rdiga 
hus som uppfyller normkraven . Nu 
måste deba tten handla om rimliga 
hänsyn! 

Ingen kassettskatt 
aktuell i Tyskland 
Den i VästtyskIand mycket omdisku
terade extraska tten på blankta pe ser 
ut a tt stanna vid blotta hotet , erfa r 
Pejling från vä linformerade kä llor 
inom ett pa r utskott i Bundestag. 

Omtä nka ndet synes ha sin grund i 
en remiss som väs ttys ka justitiedepa r
tementet nyligen begärde in sva r på. I 
lagremissen hade depa rtementet före
slagit vissa ä ndringa r i upphovsrätts
bes tä mmelserna som ett a lterna tiv till 
en extraska tt eller på laga på bla nk
ta pe utöver de reda n befint liga . 

I stä llet vä ljer ma n a tt ut vidga den 
seda n 15 å r uttagna extra avgiften på 
appara terna, sjä lva hå rdva ra n a lltså . 
Den extra avgiften tilltvang sig upp
hovsrättsorganisationerna i mitten av 
I 960-ta let och gä llde då nästa n uteslu
ta nde ta pe för ba ndspela re - kasset
ter fa nns knappast - och sjä lva spe
la rna . Nu vill ma n tydligen öka på den 
gamla extra på laga n med upp till 5 
procent på grossist- eller tillverka rpri 
set för a tt hå lla de förment skadeli
dande, a rti ster och kompositörer, gott
gjorda . 

" Detta öppnar ju också möjlighe
ten", heter det , "a tt fr amgent höja 
pås laget på appa ra terna då så a nses 
behövligt", tydligen i tron a tt kun
derna hellre acceptera r detta än a tt 
ofta irriteras av prishöjda bla nkkasset
ter. 

Som känt di skuteras frenetiskt i 
USA om införande av en "ska tt" på 
bla nkta pe, vilket gra mmofonbolagen 
ohölj t ä r ute efter, och i Österrike har 
ma n reda n något dylikt. Fråga n har av 
och t ill di skutera ts i Västt ys kIa nd. dä r 
dock industrin satt sig resolut på 
tvä ren . 

I Sverige ha r saken va rit' aktuell 
något å r och av a llt att döma förbereds 
en på laga på magnetba nd , hur snett 
och blint än detta skulle slå i a ll a 
avseenden. 

Firmanytt 
Ny organisation 
hos Arthur Rydin 
- Vi tror på fort satt sta rk expa nsion. 

det kommer nya produkter och video 
ökar, hete r det fr ån Rydins, som frå n 
hös ten 1980 går in i en ny organisation 
dä r fy ra av fa miljen helägda bolag 
kommer a tt administrera den fort sa tt a 
verksa mheten : 

Rydin hemelekt ronik tar hand om 
J VC, Rydin Tape sä ljer a ll a M axeli
produkterna med egna sä lja re fr ån 
198 1, Rydin Elektroak ustik är den 
tid iga re specia llj udavdelni ngen som 
sepa ra t företag och Rydin Ekonomi är 
fi na nsiä ren bakom kontrakt , hyrköp 
etc. 

Alla sä ljbolagen å terfi nns som tidi 
ga re vid Spå ngavägen 399-40 I. 
163 55 S pånga, dä r moderbolaget , 
Rydin Administration, också har lo
kaler. 

Dä remot bryter ma n ut service och 
reservdela r till Slaggvägen 10 i 
Bromma som sjä lvständig teknisk av
delning . 

Rydins omsä tter f n över 80 Mkr 
och anstä ller 50 personer. Bo Rydin är 
både vd och sä ljchef i fa mi ljebolaget. 

Agenturen JVC svara r i dag fö r ca 
10 % av den svenska hi fi-ma rknaden 
och MaxelI ä r kla rt mark nadsledande 
med 25 % av kassettsektorn . Specia l
lj udavdelningen sva rar för omkring 
20 % av sin tota lmarknad . Seda n 1978 
visa r JVC:s videodel ett a llt sta rkare 
rörelseresulta t. 

Firma n 2S -å rsj ub ilerade i vå ras. 
som Pej ling informe rat om. 

Nytt 
Telemonopol 
som upphör: 
Regeringen ha r, trots protester och 
irrita tion inom Televerket , besluta t a tt 
verkets hittill sva rande monopol bryts 
för en rad tillämpninga r: 

Det gä ller telefonsvara re, ta l regi s
treringsa pparatur, nummerslagare . 
sumra r, hänvisningsda torer, da ta ter
mi naler, la rmsystem och skrivtelefo
ner m fl. 

Ensa mrä tten få r verket behå lla på 
te lefoni nkoppling , högtala ra ppa ra ter. 
mynttelefoner. konfe renstele foner och 
växla r . 

Kommunika tionsminister Adelsohn 
(m ) ha r tillkännagivit detta i sa mband 
med a tt försl ag lagts om en omorga ni
sa tion av Televerkets industrigrena r, 
främst T eli och Tefab, vilka slås sam
ma n till ett dotterbolag. 

Kommentare rna utanför verket ha r 
va rit posi t iva : Den ändrade si tua tio
nen för det hittillsvarande monopolet 
ä r sund, konkurrensfrämj ande och i 
linje med det a llmännas bäs ta . 

Uppmjukad radiolag: 
Privat kabel-TV OK 
Sveriges Radios monopol på ru ndra
diosä ndninga r föreslås upphäv t av ra
diorä ttsutreda ren Jan Pennlöv, rätts
chef i utbildningsdepa rtementet. Ha ns 
betänka nde, som nyligen fra mlagts. 
lega lisera r ka bel -TV -sändningar som 
hitti ll s fä llt s, typ Billy Grahams 
TV-sä nda guds tjänst som Pejling tidi
ga re berä tta t om. 

Det skulle a lltså . om riksdagen ta r 
förslaget , i fo rtsä tt ningen (=.\ jul i 
1982) bl i möjligt a tt t ex överföra 
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JK 17 3/9 kanals RC-sändare 
JK 17 är en mini proportional sändare för radiostyrning av modeller . 
Sändningsfrekvens 27 MHz . Två potentiometrar reglerar två servon . 
Enkel utbyggnadsmöjlighet till 9 kanaler . Drivspänning 9V . 
Pris byggsats JK 17 .......... . . . ... . . .. .... Kr 125:00 

JK 189 kanals RC-mottagare 
JK 18 är en mottagare för RC-sändaren JK 17. JK 18 innehåller 
dekader för 9 servon . Enkel intrimning . Drivspänning 4,5 - 6 V DC . 
Pris byggsats JK 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Kr 100:00 

JK 19 Motorservo 
JK 19 driver direkt elektriska modellmotorer på max . 5A . Hastig
heten kan varieras från stillast ående till max varv åt båda håll . Inget 
regleringsservo behövs. Ansluts direkt till mottagaren JK 18. Driv
spänning 4,5 - 9 V . 
Pris byggsats JK 19 .. . . . .. .. ...... ... ..... . Kr 92:00 

JK 20 Servoelektronik 
JK 20 ansluts till mottagaren JK 18 som ett servo. JK 20 tänder 
eller släcker lampor m.m. Fungerar som ett fjärrstyrt relä . 
Pris byggsats JK 20 ... . .. . . .... ... . .. . ... . . Kr 75:00 

JK - servo 
Färdigbyggt elektroniskt/mekaniskt servo . JK servot drar mekaniska 
belastningar på max . 2 kg. Drivspänning 4,5 - 6 V. 
Pris JK - servo ...... . ... ... . . ...... . . . ... Kr 95:00 

JK 105 är en komplett smalbands FM -scanner i fickforma t . Scan
nern levereras i standardutförande till frekvenso'mrådet 79 -
80 MHz. Genom att ändra en del komponenter kan frekvens
området 26 ,5 til l 170 MHz mottagas . Komponentsatser t i ll 
79-80 MHz, 144-1 46 MHz och 168-170 MHz lagerföres . 
JK 105 är kapacitansavstämd, vilket betyder att man inte behöver 
kristaller. Manuell eller automatisk . Squelch , volymkon troll. 
Uttag för yttre drivspänning , högtalare . Drivspänning 4 x 1,5 volts 
penlightbatterier . Känslighet 0 ,5 uV 11 OdBSN . Scann inghastig
heten över ett frekvensområde är 1 sekund . JK 105 levereras helt 
komplett i byggsats med inbyggnadslåda , högtalare och kontroller . 
Dimensioner 135 x 80 x 25 mm . OBS!! JK 105 är mycket avan
cerad och kompakt uppbyggd . Den rekommenderas därför inte 
för nybörjare. 
Pris JK 105 byggsats. Kr 298:00 
Pris Ombyggnadssats . Kr 30:00 

SCANNER 

• 

RINNANDE 
LJUS 

AT 468 är ett rinnande ljus med två funktioner och 4 lamputgångar . 
Med en omkopplare kan man välja mellan konstant rinnande ljus 
eller musikstyrt. 
Med rinnande ljus menas att lamporna på de 4 utgångarna tänds en 
efter en . Ansluts flera lampor till varje utgång (max . 400W) blir det 
en fantastisk ljuseffekt . AT 468 kan även musikstyras så att lam
porna " rinner" i takt med musiken. 
Pris A T 468 byggsats. . . . . . . ... .Kr 255:00 
InbyggnadsilIda B 468 . . ... . . . ...... .. ..... Kr 77:00 

Förrutom ovanstående rinnande ljus, finns det ett antalljusorglar 
1 kana ls, 3 kanals , 3 kanals med mikrofon, 4 kanals med mikrofon 
samt stroboskop m.m. Beställ gärna vår GRATIS färgbroschyr över 
alla våra byggsatser . 

PIEZO diskanthorn med mycket 
hög effekttålighet . L 450 kopp
las direkt till ett högtalarsystem 
utan delningsfilter . Dimensioner 
84 x 84 x 71 mm. Frekvens-
område 3000 30000 Hz. 
4 ohm . . . . 306 W 
8 ohm . . . . 153 W 
Pris L 450 Kr 59:00 

TSC 2400 LCD klocka med tvll 
separata klockor . 12 eller 24 tim. 
Stoppur . Styrfuktioner. Kont 
rolltimer med fördröjning i 
15, 30, 60 eller 120 minuter . 
Alarm eller väckning. Belysning . 
Drivspänning 1,5 V DC. 
Pris TSC 2400 .. . . . Kr 115:00 

PCIM 177 frekvensräknare med 
LCD - display. O - 3.9999 MHz 
utan prescaler och O - 399 .99 
MHz med prescalern MSL 
2318RS . Med prescalern kan 
PCIM 177 även mäta frekven
ser på mottagare . Mellanfrek
venser från minus 10.1 till 
plus 10.1 MHz kan subtraheras 
från mottagn ingsfrekvensen . 
Drivspänning 5 VDC . 
Pris PCIM 177 . ... Kr 200:00 
Pris Prescaler med kort.Kr 85:00 

[+1.8.8.81) 
O 

60 mm 
PCIM 176 spänn ingsmodul med 
LCD display. 3112 siffra . 
O - 200 mV. Drivspänning 9V DC 
Ritningar medföljer för resistans 
ström , temperatur-mätningar. 
Pris PCIM 176 ... . Kr 220:00 

Till JOSTY KIT AB Box 3134 iOO ii Malmö 3 
o GRATIS färgbroschyr över hösteRs nya JOSTY KIT byggsatser . 

o st . av byggsats typ. 

O st . av 

Namn .. . 

Utdel n ingsadress 

. mot postförskott a' pr is Kr . 

mot postförskott a' pris Kr. 

Postnummer och ort . . . . . . . . . . . . 
RT 12-80 

Föredrar Du att ringa till oss, finns vi på 040/126708, 126718. 
Du är alltid välkommen till våra butiker på Ö. Förstadsgatan 8 i 
MALMÖ eller i GöTEBORG på Ö. Husargt. 12. Öppet 10 - 18 . 
Lördagsöppet 10 - 13. Moms 23,46% ingår . Porto tillkommer . 

Informationstjånst 61 
RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1980 23 



TUFF BILSTEREO. 
SR 3400. Hela 2 x 22,5 watt utan extra booster! 

Med digitalur och digital frekvensindikator. Elek
tronisk inställning för Loudness, Muting, HF-filter och 
AM/ FM omkoppling. Låsbar snabbspolning i båda 
riktningarna. Fader controi för balansering mellan 
främre och bakre högtalarpar. Och en massa andra 
finesser. 

Sparkomatic har också en massa andra bilstereo
produkter. De nya 1 DO-watts högtalarna t.ex. Och 
boostern på 50 watt per kanal vid bara 0.01 % distor
sion . Kolla in nyheterna hos din närmaste bilradio
handlare. En produkt från 

I RÅDBERGS I 
S. Allegatan 2 A, 41301 Göteborg. Tel. 031-173930 
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Het. J~llt(."$tlp "61J 
Utförsäljes slllängt lagret räcker' 
Har kostat kr 495 :-

NU kr 
245:-

Bilrad io 2x5W 
Stereo-radio med kassettbandspelare med 
vi lken Ni även kan avnjuta stereosändningar 
pä radio . MV och FM. Lätt att montera i 
därför avsett uttag pä instrumentbrädan. 
10 transistorer, 4 dioder, 5 IC-kretsar. Storlek 
44x 180x 150 mm. Passande kassetter : 
Phil ips modell. 

SK- 700 
Synnerligen formskön och driftsäker AM/FM 
stereoradia med kassettbandspelare 2x5W. Ut
rustad med Auto Reverse, Noise Blanker och 
Noise Limiter . Fränkopp li ngsbar. En absolut 
toppapparat ti ll abso lut bottenpris. Kr 780 :-

NU kr 425:-

Nyhet: Sydimport polisscanner Compu 20 . 
Självsökande pil 20 kanaler. Programmerbar 
microdalOr som kan programmeras för 1920 
olika frekvense r inom 77- 89 MC och 
161- 172 MC . I nga lösa kristaller erford ras. 
Kr 1290:- NU kr 795:

MM- 081 
Polisscanner för bilde 79 och 168 MC-bandet. 
Totalt 8 kanaler vilka kan disponeras vallritt 
inom de bäda banden. Sökning sker pä höga 
och läga bandet sam tidigt. 

OBS! utförsäljes så långt 
lagret räcker för kr 340:
AF/RF-generator ARF -300 
Kr 681:-
Kombinerad ton- och signaIgenera
tor av mycket god kvalitet och ut
omordentlig stabilitet. Praktiskt 
taget st rälningsfri. 18 p/s - 200Mc 
sinus· & fyrkantv§g. Utspänning 
lOV P/P sinus 4V P/P fyrkant. 
Ext. och iot. modulering. En 
synnerligen bra och bi l lig service
generator. 

Brygga Beleo BR-8S. Kr 447 :-
R: 0,1 ohm-22,2 Mohm. Noggrannhet : 
0, 1-10ohm+2%+O,1 10 ohm-5 ohm+l% 
5 Mohm- II , 1 Mohm +5% 
l : 1 uH - III uH . Noggrannhet: 
1 uH - 100uH+5%+1 uH 1 mH-II I H+2% 
C: 10 pF- ll1 0 uFo Noggrannhet : 

1

10 pF-l000 pF +1 %+10 pF 
II I pF-I II uF+I%-1,5% 111 uF-I 1·10 uF+5% 
Mäter även omsättningstal på transformatorer. 

Sydimport Handels & Importfirma 
Vansövägen1 012540Älvsjö2 o Tel 081470034 o Postgiro 453453-3 
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ishocke ymatcher från Johanneshov till 
en a nnan loka l; något i dag inte till å tet 
och krimina li sera t liksom gudstjä nst
se rvicen. vilken är ett åklaga rä rende 
seda n 1979. 

Pennlöv. som är ordföra nde i radio
rä ttsutredningen. lägger fram sina fö r
slag omkring mars 198 1 fö r riksdags
beha ndling . 

I ett reda n fr a mlagt förslag fö re
språka r Pennlöv a tt man a nvänder det 
lediga eterutrymmet nä r Riksradion 
gör uppehå ll med P I och P 2 mella n 
midna tt och 0500 till a tt överföra 
ta ltidninga r för de synskadade. 

T a lt idn inga rnas fra mtid ä r under 
utredning och viss fö rsöksverksa mhet 
pågå r. men di stribut ionen hittill s ha r 
vå lla t problem. De t ha ndla r då om 
inläs ta och red igerade meddela nden 
pe r kassett . som bl ivit d yra a tt sk icka. 

I stä ll et vill Pennlövs utredning a tt 
ta ltidninga rna radioöverfö rs genom 
att mottaga ren hemma hos sig har en 
bands pela re som akt iveras till start 
med en impuls i sändningens börj a n 
oc h likaså slå r av då den sluta r. Också 
reklam. d v s ett för de sy nskadade 
red ige ra t urval annonser. bör få finn as 
med i sä ndningen. dock inte till mer än 
50 % av den rad iosä nda tidningen . 

M an rä kna r med a tt hvran fö r en av 
televe rket s fm-sända re med räc kvid
den 80 km dra r 150 kr j timmen. vilket 
drastiskt skulle för billiga di stribut io
nen mot nu . Vad insta ll a ti onen i hem
men skulle kos ta ä r f n inte beka nt. 

Läst 
"Ljudbibeln" 
ute för 1981 
S tereo HiFi handboken 198 1. Utg iv Sv 
H i Fi Insti t . S thl m . Redaktör John 
Schröder. S thlm 1980, fö rl ag Eba b 
Elec tronies, Stocksund . 41 8 sidor . 
IS BN 91-85368-08-3. 
'Vf ed åre n har det reell a info rma tions
vä rdet av den hä r lunta n urholka ts 
ga nska stadigt. hel t ut an reda ktörens 
fö rsky ll a n. eftersom de tidiga re mera 
ut fö rl iga mätn in ga rna och pres tanda
gra ferna aven rad skä l numera utgå tt . 
\1 ä tn ingar exis te rar ba ra fö r högta 
la rna och magnetba nde n. och de ä r 
na turli gtvis "heta" produktka tegorier , 
me n sa knaden kä nns stor e fter tidiga re 
års rela ti vt info rma ti va kassettdäck
da ta etc oc h tvåfärgspresenta ti onerna. 
De lOgs bort för två å r seda n, och det 
skulle ma n nog ha bes innat bä ttre . På 
hög ta larsida n har nu impeda nsda ta 
t illkomm it. 

Mä tnin ga rna gö rs av Statens prov
ningsa nsta lt enl igt levera ntö re rnas be
stä mmelser. Övri ga medde lade da ta 
ii r s k ga ra ntida ta plus "a llmä nna" 
da ta. 

Ga ra nt ida ta får ma n fra m genom 
mä tningar på vissa exempla r och de n 
redovisningen gra nskas av ett 
bra nschorga n som ska ll bedöma ri m
li ghe ten. 

Kont roll prov. få r vi ve ta. tas på ca 
10 % av vissa a ppa ra tslag . Dels slum p
vä ljer ma n generellt. dels ta r ma n ut 
appa ra ter med data vilka icke befun
nits trovä rdiga av gra nska rna . Alltså 
ett slags sjä lvöverva kning. 

Det gå r en fö rstås "gjord" men dock 
rolig hi stori a i bra nschen om de n 

pan ik som utbröt hos en levera ntör i 
vå ras då det upptäc ktes a tt " normex
empl a ret" - de t som mä tte så bra -
hade råka t bli så lt av nå n sla rver' 

Det lå ter sig säga a tt näs ta n a llt på 
marknaden i dag "mäter bra" och ha r 
goda elekt ri ska da ta, va r fö r det kan te 
sig meningslöst a tt " kri ga" med pap
persda ta. Dessutom ä r det dyrt och 
jobbigt a tt få fr a m dessa vä rden . 
M ätmetode r etc kan också di skute ras 
- och det blir de. som känt' Men ändå 
ä r det svagt a tt den köpa nde a llmän
heten nu i så stor ut sträc kning som hä r 
lämnas uta n någo n mera stringe nt 
da ta redovisning. Det må va ra a tt hi 
fi-intresset komm it a tt fo kuseras på 
a nna t än dessa da ta. och på sitt sä tt ä r 
det sun t. men oa kta t da ta inte säger så 
mycket om hur något reellt lå ter eller 
fun ge rar bör vi ha vissa mätvä rden 
som en grund . V i I k a vä rden som bör 
pr iori teras ka n give tvis di skuteras. 

Om t ex pi ck upe r få r man inte veta 
något väsent li gt a ll s nu , och om den 
a llt vikti ga re produktka tegorin fm-tu 
ners på fa ll a nde lite . Hä r borde kon
st rukti va insa tse r ha gjorts. 

Det slå r en vid genom läs ning och 
jä mfö relse r a tt a nta let produkte r ffg 
mås te ha gå tt ned på marknaden , a tt 
dö ma av bokens tidiga re bestå nd . El
ler ha r ma n inte redovisa t fu ll ständiga 
program på sina hå ll o 

I redovisningen sa knas även i å r de 
nu rätt må nga små s k esoteri ska 
märkena av "dyr fi "-a ppa ra tu r. Som 
va nligt ä r hell er inte leve rantö rregist
re t komplett - va rför saknas t ex en 
såda n fi rma som S. ensk audioproduk
tion ') 

Till min gliidj e upptäc ker jag a tt 
3rtike lde len i å r ber ika ts med en 
läsvä rd och intresseväcka nde betrak
te lse om ny skivteknik , upptagnings
me toder och a udiofil skivor. Förfa tta re 
ä r. inte ovä ntat. Lars Resberg. 

I öv rig t va ri a tioner på tema t fr ån 
tid iga re ss place ring av högta lare. ett 
ev igt ämne; vä lj rä tt - ha nd ledning, 
instrumentegena rt och rumsakustik 
(av Kjell S lensson) och en mätt eknisk 
vä rdering av meta llba nden (Jens Pers
son. S P). 

Boken ha r sitt huvudsa kliga vä rde 
som produktredovisning och snabbre
fe renskä ll a - äve n om. som sagt , 
da tade\en nu ä r så urholkad att butiks
\edets fo lk kna ppas t kan a nvända " bi
be ln" som förr . 

Hört 
J ulen, den stora 
grammofonhelgen: 
Elitnytt i urval! 

VS 

Är man intresse rad av goda presta t io
ner på grammofo nski va ä r det in tres
set knappast å rstidsbundet , och för 
skivmusikens del brukar man inte så 
eftert ryckligt t ex hävda säsongaspek
ten så som ma n gör för bokens del: 
Näs ta n a ll bokutgi vning hä r i landet 
ä r koncentrerad till den dä r höst- och 
j ulnoden. som känt. meda n någon 
motsva rig het ti ll detta inte a lls existe
ra r i t ex England . 

Ä ndå accelerera r skivutg ivningen 
fra må t j ul frå n de stora bolage n och 
d istribu törerna såvä l som dagst idning-



a rna och den periodiska pressen anslår 
hela sidor ti ll köpråd och recensioner 
av "julklappsskivor". S kivan vi ll ma n 
all tså se som en typisk julklapp och 
presentartikel - givetvis också kasse t
ta pen - och detta ha mras också in 
genom tungt annonsstöd åt handeln . 
De stora koncernerna har något åt 
a ll a: Julvisor och stämningskörer , pia
nokonserter och opera, rock ba nd och 
hitlistelå tar - å t enva r den helgbak
grund han/ hon åstunda r ... Musik 
ha r .vi omkring oss nästan ständigt , 
året om, men till jul skall den också 
konsumeras i meningen bl i köpt , ännu 
lite mer än an nars. 

Nå, varför inte. I synnerhet mot 
bakgrund av a tt man brukar rä kna 
juletid som den verkligt stora köpfes
ten på hi fi-s idan (begreppet taget i 
vidaste möj liga bemärkelse) passa r 
det ju bra med lite förnyelse också för 
det som bruka r ka llas programvaran. 

De stora bolagen har gedigna resur
ser till rekla m och stöd, a nnonsering 
och promotion så här års, det t ror jag 
vi kan va ra ense om. 
~ Som alltid riskerar därmed ett upp
båd fi na produkter a tt komma i skym
undan i den kommersiella svettiga 
trängseln; musik som prod ucenterna 
inte har lika stora möj ligheter a tt sätta 
ljuset på, den musik de sett som 
angelägen och vä rdefull och vi lken 
inte bestås så blickfångande skyltning 
och fra mtoning i handeln alla gånger 
som mera kommersiella produkter. 
~ De skivor jag va lt ut nedan fö r den 
här genomgången spänner över stora 
områden genremässigt. De må va ra 
lä ttillgängliga musika liskt sett i fl era 
fa ll men upptar fö r den skull inte 
lättviktiga saker. Mera då fö reträder 
de ett bestående värde både musika
liskt , a rtisti skt och tekniskt. Gemen
samt har de att de knappast backas 
upp av några sta rka intressenter och 
att de ingalunda tänkts för julha ndel , 
massmarknader eller dags ländeopini
oner. Snarare är fl era av dem exklusi 
viteter, och vad som defin itivt kan 
hävdas är att kva li teten på utförandet 
är fullgod, för att ta ett omdöme som 
alltmera sälla n låter sig till ämpas på 
mass pressninga rna . Jag hoppas a tt det 
sagda skall ge anledning till a tt kom
mersen här och va r av kata logutbudet 
och topplistbestå ndet i butikerna be
stås ett och a nnat litet break . God jul 
och god lyssning' 
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GERSHWI N - EVERGREEN! 28 
George Gershwin songs, Lena Ericsson 
och Car/i Tornehave solister, medver
kande dussinet svenska elitjazzmusi
ker ss Ove Lind. Bengt Hal/berg. A rne 
Domnerus. N isse Sandström . Phon
tastic 741 0/1 I . dubbela lbum lp stereo, 
utg 1980. Distrib. Proprius. 

Ka nske den perfekta julkla ppen i 
si tt slag, det här synnerligen genoma r
betade, rika storalbumet. Det är för
nämligt gra fi skt formgivet - produ
cen ten Anders R Öhmans goda kraft 
S uzanne stå r för det - och innehåller 
ett tvåspråkigt texthäfte med iI)gående 
a na lyser, kommentarer och deta lja n
märkninga r. Flera un ika fotos ingår. 
Allt bär spår av Öhma ns kärlek ti ll 
genren och av hans grundliga sea rch
jobb, som avsa tt så mycket fi n musik 
tidigare bara under 1980. Ma n kan 
undra om Öhma n över huvud har 
någon motsvarighet som producent i 
antal produktioner och tit la r, trots a tt 
ha n t ill yrket är jurist och driver det 
här som en hjärteangelägenhet "bred
vid". Skivpriset i höstas va r vä lför
tj änst. Det handlar om-kva litet hä r. 

Som vanl igt har det tekniska legat i 
händerna på Gert Palmcrantz. som 
favoriserar tagningar i Konserthusets 
G riinwaldsa l, ett slags halvakustiska 
inspelningar som är klart njutbara. 
Men materialet omfa ttar i tiden fak
tiskt inspelningar ända från 1976 -
tre av de 28 numren spelades in 
1976- 1977 i Glenstudio, och den a n
norlunda klangkaraktären hörs: Det 
lå ter lite distinktare om de numren , 
lite mera samma nhå llet men förden
skull inte bättre, nödvändigtvis. 

Det är en sympatisk comeback som 
Carl Tornehave gör hä r. Ha n har ju i 
ett a nta l å r syss la t med a nnat än sång 
nu . Han passa r bra för uppgi ften, 
sjunger dessa ofta "övertolkade" songs 
på ett vä lgöra nde personligt och 
okomplicerat sätt, där han tydl igen 
känt stor frihet a tt få vara sig sjä lv, 
in te någon viss för laga. 

Lena Ericsson bidrar med en kanske 
mera skifta nde tonträ ffning där hen
nes stämnings lägen markant svänger 
frå n det piggögda och småironiska till 
register av sofi stikation och li te dista n
serad blueskänsla. Jag tycker mycket 
om båda solis ternas grepp på saken. 

Den svenska elit som dels kompa r 
dem, dels i stor utst räckning a nför
t rotts orkesterarren både för stor be
sä ttning och för kvartett etc är högeli
gen kongenia l i sin uppfa ttn ing om 
musiken . Här hörs under Ove Linds . 
kapellmästarska p t ex Weine RenIi
den; Arne Domnerus. Bengt Hal/berg. 
Lars Erstrand och Egil Johansen -
plus en stråksektion i vissa nummer. 
Att Bob Wiber gått att få med bör 
nämnas för dem som fö ljt honom 
särskilt i Öhma ns produktioner. 

En alltigenom hörvä rd , jämn pro
duktion med musik som har blivit en 
del av vå rt samtida kultura rv, om man 
vill uttrycka det lite högtidligt. 
"Bruksmusik" med en djupdimension 
och ett arti steri vilket Gershwin som 
kanske ingen a nnan kunde skapa . En 
levande rytm, en livsnä ra, leende och 
vemodig känsla - a llt på en gång. 

Tekniskt utan invändningar. God 
presskva litet, inga störningar. 

S peltider: Totalt över fy ra skivsidor 
l timme, 40 minuter och 4 sek. 

WILHELM STEN HAMMAR: Sym
foni nr 2 g-moll op 34. Sthlms filhar
moniska ork. Dirig. S tig Westerberg. 
Caprice l 151. l nsp 1978 av Rikskon
serter. 

"Till mina kä ra vänner, Göteborgs 
symfoniorkesters medlemma r." Detta 

(Forts på nästa sida) 

--AKTUELLA BÖCKER---.. 

»DEN SVENSKA LJUD
BIBELN» 

1300 produkter i marknads
översikten. 200 högtalare. 

416 sid 45 kr 

Sedan 1961 är det tillåtet för 
medborgare I Sverige att an
vända enkel och billig radiout
rustning - bärbar station eller 
monterad i bil eller båt - för 
privat och yrkesmässig radio
kommunikation på det s.k . 
privatradiobandet . 

169 sid 62 kr 

KAPITELRUBRIKER : 

»ALL T OM BILRADIO/ 
STEREO» 

230 produkter i marknads
översikten. Alla testade. 

136 sid 26 kr 

Privatradio 

Vad är privatradio? - Vad har man privatradio till? - Hur 
långt når man? - Vilken utrustning skall jag välja? - An
tenner för privatradiobruk - Trafikteknik - Trafik'kultur 
Nödtrafik - Privatradio till sjöss - Privatradio till fjälls -
Privatradio på vägen - Pejling med privatradioapparatur -
Bygg själv en pejl ram - Öva pejl ingsteknik - Störningar på 
privatrad iobandet - Håll stationen i trim - Organisationer 
för privatradio - Privatradio utomlands 

»Stereo HiFi handboken 81» och »Bilstereohandbo
ken» säljs i bokhandeln i vissa pressby rdkiosker och i 
radiofackhandeln. »Privatradiohandboken» i bokhan
deln 

Alla böckerna kan erhållas från förlaget mot postförskott 
(använd kupongen här intill eller ring EBAB, tfn 08/ 
85 75 67). Vid förskottsinbetalning på EBAB :s postgiro 
1535 - 4 (49 kr fÖr »Stereo HiFi handboken 81», 28 kr för 
»Bilstereohandbokem> och 65 kr för »Privatradiohandbo
ken») får du boken eller böckerna efter ca 3 dagar i din 
brevlåda. 

Till EBAB ElectronicsAB, Box 66, 18271 STOCKSUND 
Sänd mig mot postförskott, inkl. moms exl. frakt: 

.. ...... ex »Stereo H i Fi hanqboken 81» a 45 kr 

........ ex »Bilstereohandboken» a 26 kr 

.. ...... ex »Privatradiohandbokem> a 62 kr 

Namn ..... . . ...... . .. . ... ... . . .. . .. . . ..... .. . . . 

N 
o, 

. • .. ...• •• . .. ••.. .• . .. . • .. .. . . .. . ... .•.. .. . .. • . o 
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forts från föreg sida 
Stenhammars störst anlagda och nob
laste verk stod inte på programmet då 
göteborgssymfonikerna nyligen i hös
tas firade sitt 75-årsjubi leum med en 
förnämlig konsert , som f ö direktsän
des i P 2 i en ypperlig kval itet. Men i 
stället spelade man orkesterserenaden 
i F, ett på sitt sätt riktigare val. 

g-mollsymfonin har inget av detta 
verks lätthet och skimrande klang
feeri, i stället en massiv förtätning, en 
över fyra satser stor enkelhet som 
använder folkmusiken närstående ele
ment vilka ges en särprägel och tema
tisk variation som växlar mellan det 
intima och det monumentala. Det 
finns en sådan rik mängd av höjdpunk
ter och varierade uttrycksmedel i 
denna symfoni att lyssnaren behöver 
nera genomköranden för att bli varse 
mångfalden; det är ett storslaget verk, 
hur man än vill närma sig det. 

Bara första satsens allegro energico 
med sina dansviseartade motiv är inte 
minst spännande i sin skönhet - lyssna 
bara på den effekt som yttrar sig i 
kontrabasarna i genomföringen, där 
de djupaste baslägena väver en mättat 
mörk klang ur vilken efterhand trä blå
sarstämmor breddar skeendet i en 
konstrastteknik som bara det är ett 
kraftprov. Det finns gott om sådana 
inslag i symfonin . Den bör också 
spelas av på en an läggning där högta
larna inte begränsar upptagningen. 

Inspelningen är gjord av Olle Bo
lander, SR, i Stockholms konserthus, 
och de här 46 minuterna på skiva från 
hösten 1978 för Rikskonserter måste 
obetingat klassas som en klenod. Att 
produktionen - Håkan Elmquist stod 
för den - nyligen belönades med det 
akademipris vi har är bara enkel 
rättvisa. Det här är orkestern som 
bäst, och det är Rikskonserter som 
bäst. Man har anledning känna bestå
ende tacksamhet över att Sten ha m
marsymfonin fått en så värdig gestalt
ning och en så nobel upptagning. 
Ingen bör bli missräknad på resultatet. 
tonrenheten och klarheten är anmärk
ningsvärda, helhetttt en fullträff. 

Med den här skivan har vi alltså en 
fullgod ersättare för den gam la RCA
utgåvan (i mono) från 1959 som Bengt 
Runsten gjorde då Tor Mann ledde 
Konsertföreningen i g-mollsymfonin . 

Pressningen jag spelat är utan an
märkningar . Intressant är R ikskonser
ters nya konvolut, där man gått ifrån 
tidigare ideer å la bok och nu gjort 
vanlig mapp men med styvt innerkon
volut med text och bilder p I u s den 
gängse, gedigna textbilagan, av Sten
hammarspecialisten Bo Wallner na
turligtvis . Jag tror det är en lyckosam 
linje man slagit in på. 

Speltid: Ca 46 minuter . 
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MOZART, SPOHR: Klarinettkonser
terna i A-dur K 622 resp nr 4 i e-moll , 
English Cha mber Orchestra under 
Alun Francis. Solist Thea King. Me
ridia n E 77022 . Sv distrib. M usikdis
tributören, box I 177, Huddinge. 

Thea King är professor i klarinett 
spel vid Royal College i London och 
har en framskjuten ställning i engelskt 
musikliv. Hon spelade tidigare in bl a 
Mozarts klarinettkvintett (solostäm
man), vilken tagning fick högsta bety
get av Edward Greenfield i BBCs 
"Record Review" . 

Den här skivan är ett utmärkt exem
pel på de exklusiva brittiska småbola
gens sätt att arbeta. Den tillkom 
hösten 1978 i London i ett kyrkorum. 
där kände John Shuttleworth använde 
en enda mikrofon, en AKG C24, ihop 
med en stereo-Nagra (lV-S) med Ag
fas PER 525-tape; alltså en mikrofon 
som medger upptagningskarakteristi
kerna x/y med två 90-gradiga ca r
dioidfält eller ms-stereo med ex vis 
övre ka pseln ställd för "åtta" och den 
undre avkännande cardioidriktmönst
ret. Den här favoriserade gamla rör
mikrofonen hade njure, åtta, kula och 
sex mellanlägen för varje system. Här 
meddelas inte vilken karakteristik som 
var inkopplad, men jag tycker mycket 
talar för koincidens-ms-använd
ningen, som ger detta täta, fasriktiga 
ljud och ytterst stabila mittbild . "m" 
innebär alltså en summakanal medan 
"s" är skillnadskanalen, vanligen den 
lägre kapselns åttakoppling. (Man 
vinner också en invändningsfri mono
kvalitet med den här metoden.) Men 
jag vet alltså inte med säkerhet hur 
Shuttleworth gick till verket - bara 
a tt både solist och ensem ble hörs med 
tilltalande klarhet och "rymd" i upp
tagningen, utan odistinkta renexer el
ler för den delen ostabilt mittintryck 
resp vandrande stereoljudbild . Balan
sen är i själva verket osedvanligt lyc
kad. Ett prov på akustisk teknik som 
bäst. 

Thea King har en delikat , läcker ton 
och röjer djup förtrogenhet med båda 
verken - Spohr är hon lite av specia
list på efter att ha tagit upp denne 
1800-talstonsättare i olika samman
hang. Här består hon f ö den 1829 
skrivna, virtuosa fjärde klarinettkon
serten dess allra första skivinspelning. 
Det finns många anledningar att 
känna tacksamhet för detta, även om 
stycket inte på något sätt når upp till 
Mozarts motsvarighet. 

Detta verk fullkomnade Mozart 
bara knappa två månader före sin död 
1791 och tillägnade det sin vän och 
trätobroder Anton Stadier, solisten -
och som ville ha verket skrivet för 
basetthorn i dess ursprungsnotation. 
Vi känner ju konserten i version för 
normalklarinett , men om det var Mo
zart själv som tra nsponerade om den 
vet man inte . 

Av alla de inspelningar som tidigare 
funnit s sätter jag själv en gammal 
Heliodor-monotagning med Heinrich 
Geuser och Ferenc Fricsay dirige
ra nde "Radio-Symphonie-Orchester 
Berlin" högst. Jag är beredd tänka om 
efter att ha tagit del av den här 
brittiska inspelningen. Ty Thea King 
uttrycker inte bara en respektingi
vande personlig attityd till verket, en 
ka mma rmusikaliskt avlyssnad klarhet 
och gjuter ett inre liv i konserten . Hon 
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är en lysande solist även i teknisk 
mening . Konsertens intervalls prång 
över två oktaver, de storlinjiga ackord
brytningarna och alla de kromatiska 
figurerna är ett kraftprov för också en 
mycket rutinerad instrumentalist; lägg 
till det verkets krävande treklangspas
sager nere i djupbasen och ett par 
saker till - det fordrar insikter långt 
över det ordinära . Konserten är också 
ett medodiskt härligt verk och omvitt
nat ett där han lade ned hela sitt 
kunnande. Det står för höjdpunkten i 
Mozarts skapande i denna genre. Thea 
King och English Chamber Orchestra 
förvaltar här en stor tradition och ger 
en lika personlig som förnämlig tolk
ning av detta Mozarts Opus ultimum. 

Jag har spelat av skivan med rak 
frekvenskurva . Balansen är så känsligt 
vidmakthållen att mycket få lyssnare 
torde behöva göra ingrepp vid avspel
ningen . 

Tyst , plan skiva utan sprakstör
ningar. Berömvärt fri från band- och 
graverekon . God planhet. Mozart
sidan graverad mycket lå ngt in utan 
distorsion . 

Speltider: Ej meddelade. 

11111111 
Carl Orff 

CARMINA 
BURANA 
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CARMINA BURANA, Carl Orff. 
London Symphony Orchestra & Ch 0-

rus plus en gosskör . Andre Previn, 
dirig. Sheila Armstrong, sopran , Ge
rald English. tenor, och Thomas Al
len , baryton . Mobile Fideli ty MFSL 
1-506. utg 1980. Omgraverad på halv
fa rtsmaster från EMI-originalet. Sv 
distrib. T hore Wallenstrand, Sthlm, i 
Norge Mayco, Kjelsås. Pris 140 skr . 

Den här stora EMI-satsningen med 
Previn och LSO kom 1975 och i USA 
tog koncerndottern Capitoi hand om 
inspelningen för att ge ut den på 
Angel. MF har fått köpa materialet 
och graverat om det med en Ortofon
do a och tillhörande förstärkeri för att 
skapa en s k halvfartsmaster. Press
ningen är sedan gjord av J VC i Japan. 

Också den här musiken har ju 
tilldragit sig ett ökat intresse med 
I iden och flera inspelningar finns . Den 
är ett bra test för en hi fi-anläggning, 
men glöm inte rummet . .. här är en i 
princip akustiskt klingande tagning 
med inte bara stor symfonisk besätt 
ning. i vilken ingår ett helt Orffskt 
uppbåd slagverk . utan också en stor 
kör plus en mindre med pojkröster 
som en extra liten kör samt tre solister 
jämte två flyglar . allt hopmixat för att 
ge ett sceniskt intryck - musiken är 
ju. som mycket av C O, skriven för att 
integreras med rörelse , improvisation 
och mimik . 

Volymer , snart sagt. har skrivits om 
det här verket och Orffs övriga där 
man pekar på den monumentala en-

kelheten , den i princip enstämmiga 
orkestersatsen , den intensiva och vita
liserande rytmen i dess monotona 
"magiskkultiska" verkan liksom ver
kets avsaknad av kontrapunktik, alla 
slags tematiska sidolinjer , utveck
lingar och formspråkliga finesser. 
"Swinging, vigorous-rhythm" tycker 
sig t ex K W Bart/ett finna i femte 
upplagan av Groves stora lexikon. 

Man behöver naturligtvis inte veta 
ett dyft om Orff och hans ideer för att 
ha behållning av det här arkaiserande 
verket med dess stora körsatser . Vad 
man kan fängslas av är intensiteten, 
den levande växlingen mellan par
tierna i verket och de krav på hög 
dynamik som det ställer. Det måste 
beaktas. Det kräver en hel del av din 
musikanläggning, eftersom den skall 
förmedla nästan viskande svaga par
tier som plötsligt övergår i brakande 
crescendon , väldiga utbrott och orkes
terforten. Det hela flyter snabbt och 
växlingsrikt, obrutet och "fritt från 
varje skymmande skugga ", som för
fattaren i Soh/man säger. 

Den här upptagningen har något 
litet brus, som just kan "skugga" vissa 
partier, och personligen störs jag lite 
av de väl intensiva "s"-Ijud man inte 
satt in s k de-esse r på . Men det är en 
god, flerdimensionell stereo som EMI 
genom Christopher Bishop gjorde i 
mitten av 70-talet, en säkert utpanore
rad mix av eruptiva klang källor i ett 
brett sprektrum. Skivan bör få många 
vänner - oaktat priset är högt. Men 
man får ett texthäfte med och MF har 
nu också övergått till att ge text på 
mappen där man tidigare avstod från 
alla verkkommentarer. En exlusiv 
skiva . 

Speltider: A-sidan 29 m 02 s, B-si
dan 33 m 48 s. 

SOME OT H ER SPRING. Ann Burton 
again. Ann Burton, vok, Frans E/son, 
p, och Victor Kaihatsu, b. Lob LDD 
stereo LDC-l 023, 33-varvs direktgra
vering, insp 1980. Sv distribut. T hore 
Wallenstrand, Sthlm. 

Den här skivan släpptes ut till den 
stora Tokyo Audio Fair i oktober i 
Tokyo som, inte annat jag kan förstå , 
ett slags PR för P ioneer och för 
evenemanget. Den är inspelad 28 april 
i år i Pioneers studio i bottenvåningen 
till firmans stora huvudkontor och 
märket Lobster Kikuyu - eller Lob, 
som man tydligen vill kalla sig numera 
- är ju det stora hi fi-företaget närstå
ende eller rent av helägt. 

Jag har haft ett par ex att jämföra 
mellan och inte oväntat är det fråga 
om en jämn och hög kvalitet. Skivan 
heter alltså "Ann Burton again" och 
ger t ex alla vilka följt våra tester i RT 
och underliggande material en chans 
att komma över en platta med denna 
amerikanska och i Japan uppburna 
vokalist. De tidigare är, tyvärr, slut. 

Det här är en "typisk Burton" men 
ändå tycker jag den hamnar lite i 
skuggan av de två första hon gjorde 
(en kom f ö ut på Trio, Kenwoods 
märke). Det är en dir\!ktgravering och 
intrycket av första spåret , A-sidans 
Dream a little dream ofme, är kanske 
något "övertungt" ljud till följd aven 
för närhållen vokalistmik (en U 41:a 
fet , f ö) . Då blir det en close prox
imity-verkan som kommer att ge ett 



överdrivet mittintryck mellan högta
larna. Men det tar sig - hon backar 
lite i fortsättningen . Det handlar ju om 
en direktgravering, så allt måste tas i 
ett svep i studion. 

Det finns ganska få direkttagningar 
med liten besättning och sångstämma, 
så det här är en ovanlig skiva. Man har 
dels stor musikalisk behållning av de 
10 inslagen tack vare hennes jazz
känsla, fina textning och överhuvud 
den feeling som musiken utstrålar med 
sitt följsamma komp (pianot möjligen 
för dominerande här). Dels har man 
en tacksam referens i skivor som 
denna , och personligen beslöt jag att 
den fick bli droppen i mitt fall - jag 
kasserade efter provspelning en dyr 
och högteknologisk pick up som up
penbart ger resonanser med SME
tonarmen den sitter monterad i. Av
spelad med Yamahas utmärkta MC
X-pick up i en Technics EPA-arm lät 
det förnämligt, basfast men klart allt
igenom. Skillnader som dessa gör en 
lätt chockad ibland! 

U pptagningen är gjord med sagda 
U-47 :a, en U-B7.·a på basen och två 
Schoeps CMT-56 U över pianot. In
spelningstekniker Kimio Oikawa, gra
vermän Osamu Kasahara och Mit
suru Ogura. Athene Record Industry 
Ltd heter presseriet. Mixbordet är ett 
Quad Eight, ofta favoriserat i Japan 
(det här har Pioneer haft flera år, 
minns jag från två besök nu) och 
studiohögtalarna är JBL:s 4331. Neu
mann-utrustning överlag för grave
ringen och uppbyggd kring en VMS-
70. 

Den här skivan bör avgjort få en 
chans hos dem som vill samla på sig ett 
referens bestånd som det också är en 
musikalisk mening med. Den ligger ju 
lj usår från raden japanska s k audio 
checks, t ex. Alla inslagen är välkända 
örhängen av Carmichael, Ray Noble 
och Vernon Duke. m fl. Hon är en 
mycket trevlig bekantskap, miss Bur
ton . 

Jag bytte pick up på henne - vad 
kommer hon att avslöja för dig om 
dina grejor ? 

Speltider: A-sidan 15 m 38 s, B-si
dan 14 m 27 s. 

Fotnot: Obs nu att Pioneer Sv ab 
i n t e säljer de här utan har lagt över 
all distribution på Wallenstrand. Det 
har kommit in en handfull nya titlar 
på Lob nu, och jag återkommer till det 
senare. 

FINGER P AINTINGS. Earl Klugh. 
Mobile Fidelity M FSL-I-025 stereo, 
halvfartsgravering, utgiv 1980, insp 
1977 . Sv distrib. Thore Wallenstrand, 
Sthlm. I Norge: Mayco, Kjelsås. 

Två identiska skivmappar ligger 
framför mig: Trycket är lite mörkare 
på den ena, som har en röd banderoll 
överst: "Original Master Recording" 
där den andra har en klisterlapp "List 
lO 00 / $ 7.98 / 0ur price 6.98". 

Eftersom kompositören och gitar
risten Earl Klugh tillhör mina favori
ter passade jag nyligen på i USA att 
rota fram ett par år gamla inspel
ningar med honom, veterligt oåtkom
liga här, och då bl a Finger Paintings 
i originalutgåvan på Blue Note från 
1977 (United Artists Music). Skivan 
kostade alltså ca 30 kr på Västkusten. 
Nu är detta knappast det intressanta 

utan mera då frågan : Hur mycket 
bättre blir musiken, exakt densamma 
alltså, på MF som kostar 140 kr i 
Sverige? 

Personligen skulle jag nu gärna 
lägga den summan för Earl, men jag 
kan rapportera alt det finns en avgjord 
skillnad som är rätt väsentlig. MF-ski 
vorna håller för väldigt många avspel 
ningar där originalen försämras hör
bart efter säg ett tiotal gånger. Stan
ley Ricker, som halvfartgraverat 
Finger Paintings bland många andra 
för MF, fnös i en intervju med mig för 
två år sen att "genomsnittsproduk
terna i vinyl man kallar skivor här i 
landet är slut efter tre genomkör
ningar". Riktigt så illa är det väl inte, 
men inte långt ifrån beträffande vissa 
pressningar. Inte minst detta har bäd
dat för blanktapens oerhörda segertåg 
i USA, där man kan banda musiken 
från radiostationerna i stället för att 
lägga pengar på dåliga skivor. 

Det finns andra skillnader också. 
MF-ljudet är tystare och renare i 
någon mån, är bättre sammanhållet i 
diskanten - basen hörs inte så stor 
skillnad på här. Transienterna kom
mer fram med bättre kontur i MF. 
Tjockleken hos MF ger plana skivor, 
viktigt nog! 

Originalet spelades in och mixades 
dels hos Kendun i Burbank, dels hos 
Electric Lady Studios i New York plus 
att stråkarna togs hos Columbia i N Y. 
Produktionen är gjord av bl a Dave 
Grusin, som också medverkar ihop 
med Lee Ritenour, så skivan bjuder tre 
toppmusiker och gitarrvirtuositet i 
lika mån (Harvey Masan medverkar 
också) . Varför jag gillar Earl Klugh? 
Han har en sån sjusärdeles lyster över 
sitt spel och fraserar så intimt finstämt 
att man måste ge sig. Speciellt tänker 
jag på hans samarbete med pianisten 
Bob James. som avsatt lika lyhört som 
ljudtekniskt utsökta skivor, små mäs
terverk av mixning (eBS). Skivorna 
har blivit eftersökta i USA bl a på den 
grund att den omvälvande tekniken 
med s k tryckzonmikrofoner använts 
för vissa av dem, något som ger ett 
hittills oanat ljud med mycket stor 
jämnhet. 

På MF-skivan här spelar Klugh och 
de sju medverkande nio nummer, där
ibland temat från tv-serien Baretta 
"Keep Your Eye On the Sparrow" 
med den kända vokalbakgrunden. Ett 
par nummer ger sydamerikanska im
pressioner eller kanske afrokubanska . 
Det klingar mycket rent och "ljust" 
om Klughs spel , något som fångats 
väl. Man har dämpat intrycket av 
närupptagning och givit ljudet ett 
angenämt perspektiv. 

Det är fint flyt i de här numren, som 
alla är lätqyssnade och föga komplice
rade som musik. Likväl handlar det 
om både varierad. kl a ngskön och 
medryckande sådan . 

Det är roligt att MF tyckt Klugh 
vara värd en relansering ifråga om 
Finger Paintings, även om nu Sverige
priset måste bli högt. Den här skivan 
har kanske inte så mycket att ge som 
något slags test platta för en anlägg
ning, men den bjuder på skickligt 
framförd, personligt präglad musik av 
en betydande talang. 

Speltider: Ej meddelade. 
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Bang & OIufsen DC stmmforsyn inger fås i 3 stt.m elser, alt 
efter behov. 

SN14: 
SN15: 
SN16: 

0-20V / 0-2A med remote 
0-50V / 0-1 A med remote 
2 x 0-30V / 0-1 A og 5V /3A 

Alle stm m- og spcend ingsforsyn ingerne er sikret mod overbelast
ning , hvilket g0 r dem anvendelige i såvel skoler, på laboratorier 
som på rad iovcerksteder. 

Priser: SN14 
SN15 
SN16 

845 kr. excl. moms 
890 kr. excl. moms 

1775 kr. excl. moms 

Bang & Olufsen electronic instruments er også osc il latorer, 
mill iohmmetre, voltmetre, wow/fl uttermetre, Audiomonitorer 
samt AC power suppl ies. 

Bang&Olufsen 
Informationstjänst 9 

DK-7600 Struer 
Tlf. 05 - 854500 
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EPROM-programmerare 
till RY:s datorbygge 
* RT:s nyligen avslutade datorserie jöljs här upp 
med ett bygge aven EPROM-programmerare. * En sådan är av stort värde när man vill utveckla 
program jör mikrodatorbaserade instrument och 
apparater av skilda slag. "* Till programmeraren hör en avancerad 
programvarajör minnesdumpning, verifiering och 
programmering av jem EPROM-typer. 

av ÅKE HOLM 

•• Program som man måste 
ha tillgång till i samma stund 
som datorn kopplas till , måste 
finnas i någon form av icke-flyk
tigt minne. Den vanligaste typen 
är EPROM-kretsar, vilka är läs
minnen som går att radera och 
programmera på egen hand. 
Det vanligaste programmet som 
man har i EPROM är datorns 
monitorprogram. Det hjälper 
användaren att få igång datorn 
så att den kan arbeta åt honom 
eller henne . EPROM-kretsar 
används också i stor utsträck
ning i flera former av l-kortda
torer där en mikroprocessor 
med några kringkomponenter 
styr skilda födopp. Det kan vara 
fråga om industriella applikatio
ner eller hobby tillämpningar 
som t ex att tända och släcka be
lysningen eller reglera värme
element. 

EPROM-programmeraren 
blir därför till stor nytta när man 
med datorn har utvecklat och 
avlusat ett program avsett för en 
l-kortdator. Programmeraren 
ingår som en del i datorn och 
man kan med dess hjälp pro
grammera fem typer av EP
ROM-kretsar. De är 2708, 2716 
med tre matningsspänningar , 
2716/2516 med en matnings
spänning samt 2532/2732. Valet 
mellan typerna sker med ett 
tangentsystem samt genom att 
man vid programstart anger vil
ken typ av EPROM man skall 
programmera . 

Elektrisk funktion 
Programmeraren består av ett 

kretskort som skall placeras i en 
av kontakterna för periferi kort i 
RT-datorn . På kortet finns en 
testsockel och ett tangentsys
tem . För att det hela skall funge
ra måste man ha programvara. 
Den som vill skriva ett eget pro
gram kan i tabell 1 notera vad de 

olika utgångarna för kontrollsig
nalerna har för funktion. Den 
som inte vill skriva sitt eget pro
gram kan använda det färdiga. 

I fig 1 visas principschemat för 
programmeraren. På periferi
bussen finns två PI A-kretsa r an
slutna. Den ena , lel, har två 8-
bitars portar , varav den enCi 
överför data mellan datorn och 
EPROM-kretsen i sockeln 11. 
Den andra fungerar som kon
trollport för flera funktioner. 
le2 används för att adressera 
EPROM-kretsen i 11 . 

Eftersom de olika program
merbara kretsarna har något va
rierande stiftkoppling, måste SI 
kopplas för rätt EPROM-typ in
nan programmering sker. För 
2716 med tre matningsspänning
ar måste även en bygel bakom 
SI flyttas. 

EPROM-kretsar programme
ras med en spänning på + 25 V. 
Den alstras genom transistorer
na Tl-T4. le3 är en oscillator 
vars utgångssignal växlar mellan 
ca +5 och -5 V. Signalen öpp
nar och stänger T1 och TI, vilka 
i sin tur stänger och öppnar T3 
och T4. Resultatet blir att det på 
kondensatorn e3:s minuspol 
finns en 4-kantvåg med ca 22 V 
amplitud . Den likriktas med D4 
och D5 och stabiliseras sedan 
med D6 och D7. När utgången 
PB7 på lel får hög nivå , kom
mer +25 V att matas ut till EP
ROM-sockeln Jl. 

In- och urkoppling av mat
ningsspänningarna till 11 sker 
elektroniskt med transistorer. 
Utgång PB2 på lel styr spän
ningsmatningen över T14. Tran
sistor T12 kopplar in + 12 V till 
sockeln och till T18 samt T19. 
Tll är en emitter-följ are för +5 
V till sockeln och T16 kopplar in 
-5 V till 11 . För att programme
ra TMS 2716 från Texas och Mo
torola måste Vcc höjas till + 12 
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Fig 3. Kretskortet med kompolle1!tplacerillg sett/råll kompollellt
sidan. Ledningsmönstret visas i/ärg och komponenttrycket i svart. 

V. Den typen av EPROM är in
te så vanlig , eftersom den ford
rar tre matningsspänningar. För 
att Vcc öppnas TIO som över 
T13 styrs från utgång PB5 på 
lel. Utgång PBl kopplar ge
nom T17 in en zenerdiod över 
T18 och begränsar på så sätt es
signalen till ca 5 V vid program
mering av 2516, 2532 och 2732. 
Vid 2708 skall es vara + 12 V 
under programmering. 

För att få reda på det exakta 
förloppet för programmering av 
EPROM-kretsar , rekommende
rar vi att man noga studerar resp 
tillverkares datablad. 

Dags att löda kortet 
För att få kortet enkelsidigt 

måste man lägga in ett antal 
byglar på det. De är på kompo
nenttrycket markerade med 
streck mellan hålen. Byglarna 
bör man för enkelhetens skull 
löda in först. De övriga kompo-

nenterna monteras sedan enligt 
komponentförteckningen . De 
två stiftparen skall monteras i de 
två 4-kanterna bakom SI. Vid 
inlödningen av SI får man inte 
värma för länge, eftersom plas
ten kan mjukna och ge upphov 
till glappkontakt. Se dock till att 
det inte blir en kallödning i stäl
let . På kretskortets baksida skall 
stiftet som ej är anslutet på 
2732-sektionen på SI förbindas 
med punkten R18/e5 med en 
kort ledning. 

När kortet är monterat och al
la lödningar kontrollerade, är 
det dags för provkörning. Det 
program som finns färdigt kan 
med fördel användas vid prov
ningen. Programmet är avsett 
att användas till flexskivsyste
met Flex 2 eller Flex 9. Det förs
ta är för 6800- och det senare för 
6809-processorn . Motsvarande 

forts på sid 31 
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FISHER VARLDSBAST IGEN! 
BEVISA MOTSATSEN DEN SOM KAN. 

J odå, så pass tuffa anser vi oss kunna vara nu när vi kommer med nästa världsnyhet: 
Ett nytt högtalarmembran av kolfiber och metall. 

FISHERS ingenjörer har därmed slagit sina egna rekord. 
För bara två år sedan presenterades helt nya högtalare med porösa metallmembran, 

som av de flesta betraktas som världens bästa. Vad ska då inte sägas om det allra senaste! 

100 

50 

o 

<D 

® 

lO 20 30 4 0 50 

Våghastighet (km/see) 

G) Porös metallkon 

® Kolfiber/metallkon 

@ Kon blandad med kolfilter 

@) Pappkon 

<ID Aluminiumkon 

Informationstjänst 10 

Receptet till en succe 

Det hela startade med att teknikerna börja
de blanda kolfiber med PV A-plast. Och man 
kom så småningom fram till det ideala för
hållandet 3 delar kolfiber och 1 del plast. 
Till den blandningen lade man sedan papp. 
Och slutligen blandades alltihop med icke
elektrolytisk nickel. På så sätt kom materia
let i de nya högeffektiva membranen fram. 

Bästa tänkbara prestanda 

Blandningen av kolfiber/metall ger egen
skaper helt i en klass för sig och av verklig 
proffs-karaktär. Eller vad sägs om: 
1. Hög transientåtergivning 
2. Hög styvhet som ger liten distorsion 
3. Hög våghastighet som betyder minimalt 

fas fel 
4. Hög värmeavledning som ger tålighet 

vid höga effekter 
5. Hög beständighet mot åldrande 
6. Låg resonans och rak frekvenskurva 

25 gånger bättre än pappmembran 

I de nya högtalarna STE-C5, kombineras 
kolfiber/metal1membranet med en 30 mm 
aluminium-dome för diskanten. Det ger 
mycket höga prestanda, som ytterligare för
stärks av det faktum att kolfiber/metall
membranen i vissa fall är ända upp till 25 
gånger bättre än normala papp membran. 
Gör ett besök hos din FISHER-handlare 
redan idag. Lyssna på de nya STE-C5-
högtalarna. Lyssna till den utmärkta trans
ientåtergivningen och det rena klara ljudet 
med den extremt låga ljudförvrängningen. 
FISHER STE-C5, med kolfiber/metall
membran, utförd i snyggt och tåligt träla
rninat. Världens bästa högtalare i sin klass. 
När kan någon presentera en bättre? 

* * * * 
*************** fintttttt:t:n 

Fisher i Sverige - ett komplett HiFi-program: 
Recievrar, förstärkare, tuners, skivspelare. 
kassettdäck. högtalare. Video och bilstereo. 

FISHER HIFI SVERIGE, Box 35, 
14501 Norsborg. Tel. 0753/861 05. 
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ÖVERLÄGSET 

I RADIO & TELEVISIONS STORTEST. 

Superla tiven haglar över Agfas 
nya kassettband Superferro och 
Superchrome i tidningen Radio 
& Televisions stortest, Nr 12 
december. Några omdömen: 
"Mycket bra band. Finns inget 
annat som slår det. Ligger i 
topp. Mycket hög utstyrbar
het. Lägsta brusnivån i hela 
vår bandsamling. Mycket 
hög dynamik. Ett verkligt 
förnämligt resultat." Låt din 
musik få en riktig chans. 
Låt dina öron få uppleva 
hur kassettband verkligen 
skall låta. 

Sex njutningsfulla minuter mer. Bara pd Ag/a. 

AGFA -GEIJAERT 
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program för kassett (fö r dem 
som ej använder flexskivsystem) 
kommer att tillhandahållas om 
intresse finns. 

Enkel 
programhantering 

Om programmeraren är 
placerad i datorns pe riferikon
takt 17 och operativsystemet är 
uppstartat (t re plustecken i 
vän~terkanten på bildskärmen), 
anropas programmet genom att 
man skriver TPROG följt av ett 
tryck på returtangenten. Efter 
några sekunder identifi erar sig 
progra m och frågar : 

EPROMrype: På det svarar 
man genom att ange det EP
ROM som skall programmeras. 
Nu är det dock så, att det finns 
olika beteckningar på samma 
krets och vice versa . För att få 
en enhetlig vokabulär skall föl
jande beteckningar användas till 
programmeraren: 

~ 
..L,-~ __ o---, 

2708 samtli ga fabrikat av 
2708, 1 k E PROM med tre mat
ningsspänningar. 

2716 Texas och Motorola 
2716 , 2 k EPROM med tre mat
ningsspänningar. 

2516 samtliga fabrikat 2516 e l
ler 2716 2 k EP ROM med en 
matningsspänning. 

2532 Texas 4 k E PROM med 
en matningsspä nning. 

2732 Intel 4 k EPROM med 
en matningsspänning . 

När vi har talat om vilken typ 
av EPROM vi har , skriver pro
grammet: 

Check switch position 
Epromtype 2516 
R-D-V-M-P-S-N-F-T ?: 
Den första raden är en liten 

påminnelse om att vi bör kon
trollera att SI är intryckt fö r rätt 
E PROM . Den andra är en upp
repning av den typ vi har valt 
och den tredje är en fråga om 
vil ket kommando man önskar. 

Det finns som synes nio stycke n. 
R = kontrollera om E PROM

kretsen är raderad . Om så är fa l
let skrivs Eprom erased ut på 
skärmen. I annat fa ll skrivs nnn 
position(s) not erased där nnn är 
ett decimalt tal. 

D = dumpa EPROM-kretsens 
innehåll till valfri minnesa rea i 
datorn . Med valfri menas den 
de l av minnet som inte upptas av 
operativsystemet. Programmet 
frågar efter adresser. Från bör
jan skrivs 0000 ut för E PROM 
startadress och RAM sta rtad
ress. Är man nöjd med vad pro
grammet skriver ut (gäller samt
liga adressfrågor) , sva rar man 
med att trycka på re turtangen
ten. I af)nat fall svarar man med 
önskad adress följt aven tryck
ning på returtangenten. Inle
dande nollor behöver inte an
ges. Ad ress 0033 kan alltså an
ges som enbart 33. Alla adresser 
är i hexadecimal form. 

Om man gö r nagot fe l innan 
man trycker ner returtangenten 
går det bra att rätta misstaget 
med backslagstangenten (CTRL 
H) som på t ex det svenska tan
gentbordet är en tange nt med en 
vänsterpil pl acerad längst upp 
till höger. Om det inte finns nå
got RAM-minne på den angivna 
adressen skrive r datorn No ram . 

V = verifiering , vilket innebär 
att innehållet i EP ROM-kretsen 
jämförs med ett visst minnesin
nehåll. Om ingen sk illnad fin ns, 
skrivs Verif OK ut på bildskär
men. I annat fall sk rivs minnes
adress och data i minnet resp 
EPROM-kretsen ut . En verifie
ring sker automatiskt efter pro
grammering. 

M = matchning. Även om en 
EPROM-krets inte är helt rade
rad kan det hända att den går att 
programmera med önskat pro-

forts på sid 32 
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Fig 2. Kretskortet sett från foliesidan i skala 1:1 

Komponentförteckning: 

C1 
C2 
C3-4 
C5 
C6 
C7-9, 12-13 
C10-11 
D1 
D2-5, 8-12, 
15,22 
D6-7 
D13-14 
016-19 
020 
D21 
IC1 -2 
IC3 
IC4 
J1 
R1 , 53 
R2-3 
R4-5, 7-8 
R6, 9, 17, 

10 IlF 16 V tantal 
1800 pF styrol 
47 IlF 40 V ely t 
820 pF 
100 IlF 6 V el.lyt 
0,1 IlF polyester 
471lF 16 Vel. lyt. 
6,8 V zenerd iod 

1N4148 
12 V zenerdiod 
lysdiod 
1N4002 
5,1 V zenerdiod 1W 
4,7 V zenerd iod 
6821 
555 
74 LS 138 
24-pol testsockel 
220 ohm 
27 k 
2,2 k 

20, 36, 38 4,7 k 
R10-11 100hm 
R13 82 ohm 
R14 1 k 1W 
R15 12 k 
R16, 19,44 10k 
R18, 37 100 ohm 
R21 47 ohm 
R22-27, 29-32 2,7 k 
R28,34-35, 
39-40, 45 1 k 

R33 
R41 , 43 
R42 
R46-51 
S1 

T1 , 7-8,1 3-14, 
17-19 
T2, 9,15 
T3, 5 
T4, 6, 16 
T10, 12 
T11 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

330 ohm 1/ 2 W 
4,7 k 
91 ohm 1 W 
2,7 k 
tangentsystem 
Telko J1104 

BC 548 
BC 558 
BC 327 
BC 337 
BD 138 
BD 137 
kretskort CA-8010 
IC-hållare 8-pol. 
IC-hållare 16-pol. 
IC-hållare 40-pol. 
stiftpar 
hylsa för dito 
flexsk iva med pr.o
gram TPROG . 
CMO för Flex 2 el
ler CPROG .CMD 
för Flex 9. 

Kompletta satser kan beställas 
från CA-Elektronik AB, Box 2010, 
13502 Tyresö , tel 08-7423401 , 
från Telko i Stockholm , Göteborg 
eller Malmö samt från EH :s elek
tronik i Västerås. Komplett sats 
med programvara för F/ex 2 eller 
F/ex 9 kostar 697 kr exkl. moms. 
Enbart kretskort kostar 97 kr exkl. 
moms. 
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IC utgång 
nr 

1 PAO-7 
1 PBO 
1 PB1 
1 PB2 

1 PBS 

1 PB6 

1 PB7 
2 PA{}-7 

2 PB{}-7 

IC register 
nr 

1 PA 
1 CA 
1 PB 
1 CB 
2 PA 
2 CA 
2 PB 
2 CB 

-

-
funktion 

data till eller från eprom 
CS-signal , O=CS hög, l=CS låg 
O=CS 12 volt , l=CS 5 volt (PBO=O) 
O=spänning från , l=spänning 
inkopplad 
O=Vcc SV om PB2=1 , l=Vcc 12V 
om PB2=1 
O=PGM=OV, l=PGM= SV 
(endast 2516) 
0= Vpp OV, 1= Vpp 26 V 
MSB adress (endast PAO-3 an-
vänds) (AS-AH) 
LSB adress (A{}-A7) 

adress Flex 2 adress Flex 9 

$S06C $E06C 
$ S06E $E06E 
$S06D $E06D 
$ S06F $E06F 
$ S06S $ E06S 
$ S06A $E06A 
$ S069 $ E069 
$ S06B $E06B 
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Det har knappt gått ett år sedan Dual överraskade med 
att introducera en helt ny serie skivspelare med "svä
vande" helt balanserade tonarmar. 

Istället för att använda vikter åstadkom man 
nål trycket med en precisionsfjäder. Den gav nålen ett 
konstant rätt tryck och exakt rätt läge i skivspåret oav
sett om skivan var skev eller om skivspelaren lutade. 

Med den här nya "tyngdlösa" konstruktionen er
höll man också bättre ljudåtergivning och skonade både 
nål och skivor. 

Den världsnyhet Dual presenterar idag innebär en 
utveckling av det mycket avancerade tonarmssystem 
man redan har. 

Nyheten är en helt unik tonarm som bara "väger" 
hälften av tidigare tonarmar. 

INGET ANNAT SKIVSPELARMÄRKE HAR NÅGOT 
I NÄRHETEN. 

Som första och enda märke har Dual konstruerat en helt 
ny tonarm med 50 % lägre effektiv massa inklusive 
pickup. Vikten på den nya tonarmen är endast 8 gram 
mot att tidigare tonarmar hade en effektiv massa på 16 
gram eller mer. 

Duals nya tonarm har fått namnet U.L.M., vilket 
översatt betyder "Extremt låg effektiv massa". 

Dual CS 731 Q är den mest avancerade Dual-skivspela
ren. Den har den nya U.L.M.-tonarmen med kardan
upphängning och ställbar dubbel antiresonator. 

Pickup-systemet är specialutvecklat i samarbete 
med Ortofon. Pickup: Ortofon 60E med elliptisk nål och 
endast 0.3 m.g. vägd nålmassa. Kvartsstyrd fastlåst di
rektdrift, tonhöjdsavstämning och lys-stroboskop med 
lysdioder som anger hastighetsavvikelse. Antiskating. 
Repetitionsspelning. Huvudautomatik m.m. Mått: 
424 x 150 x 390 mm. 

Dual har inte mindre än 6 skivspelarmodeller med den 
nya U.L.M.-tonarmen. Skivs~larna finns i hel- och 
halvautomatversioner och med tre olika drivsystem: 
Remdrift, direktdrift och kvarts st yrd direktdrift. Pri- yul ?u veta mer om Dual~ nya ~-program skall 
serna varierar från 1.000 - 3.000 kronor. du skriva till oss på Betorna så skickar VI gama en broschyr 

_ gratis med posten. 

_ Marknadsförs i Sverige av BETOM~ Box 3005, 17103 Solna 

Informationstjänst 12 
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Arets kassetter 
öppnar ljudet 
* Detfinns inte så många nyheter i årets kassettest. 
Bland nyheternafinner vi dock en tendens mot att 
förbättra klarheten i ljudet vid höga frekvenser. * Såväl metallband som en del nya superband av 
annat slag tävlqr här med varandra och med gamla 
goda märken. A nnu återstår dock mycket att göra 
med kassettbanden innan ljudet når upp i rullband
klass, framgår det också av testet. 

av Bertil H ells ten 

•• Ski ll nade rn a mell an ljud 
från skiva elle r ett bra rullband 
och de t fr ån en kassett är främst 
att kassette n brusar mer , den 
ger högre förvrängning och dis
kanten mi ster en del av sin preg
nans om den är stark. 

Bruset kan man minska en de l 
ge nom att använda Do/by-e le k
t ronik , och om man inte spe la r 
in så starkt sjunke r också fö r
vrängninge n. Men den snöpta 
d iskanten ä r de t vä rre med . 

Just på den punkten har den 
senaste tidens ansträngninga r 
varit stora hos bandfabrikanter
na . Meta ll banden , so m ligger i 
va r mans mun , om inte i var 
mans kasse ttdäck, har sitt sto ra 
öve rtag just i att de ge r möjlig
he t att åte rge äve n mycket star
ka di skantl jud ofö rstö rt. Detta i 
kombinati on med att de ger en 
stark signal som li gger långt från 
bruset. 

Men även andra bandt ype r än 
metall band har dessa fö rträffli ga 
ege nskape r. Basf Superehrom 
var ett av de fö rsta banden som 
gav extremt fin a möjlighe te r till 
di skant. Extremt i jämfö re lse 
med tidi gare, enkla re järnoxid
band . Så smånin go m har fl e r 
följt efte r. I RT har vi p rese nte
rat det nya TDK SA X, vars 
främsta fö rde l också ligge r i det 
högfrekventa området. Det se
nas te tillskotte t ä r de nya ban
den Hitachi SR/Maxell XLI S 
och Hitachi SX/XL /I S. Åt
minstone det fö rra av de banden 
uppvisar väldigt goda egenska
pe r. 

Men vem vill ha extremt stark 
diskant ? Det här kanske kan lå
ta en smu la unde rli gt. Det är in
re fråga om at t man vill att dis
kanten skall fö rstä rkas och bli 

kraftigare om man spe la r in från 
skiva. Frekvenskurva n ska ll 
med andra ord vara rak. D et 
kan den också b li med de nya 
banden . I ställ et gä ll e r det att 
starka di skantl jud skall åte rges 
o förändrade. Sådana ljud är t ex 
ljudet av nä rtagna slagverk so m 
lätt mattas om man spelar dem 
på konventi onell a kasse tte r. 
Med närtagna mena r vi då at t 
mikrofonen placeras nära ljud
käll an vid inspelningen . Mycke t 
av den e lektro niskt form ade 
musiken i dag innehåll e r höga 
amplitude r av höga frekvense r. 

Om man å andra sidan ägnar 
sig åt stillsammare musiklyss
ning med kanske kö rinspe lning
ar av konventi one llt slag med 
ga nska avlägsna mik ro fone r har 
man inte så stor glädje av ban
dets kapacitet vid höga frekve n
ser. D å ä r man mer intresserad 
aven hög dynamik , e ft e rso m 
körmusik oft a ä r gles med tysta 
partier och en sto r dynamisk 
skilln ad mell an starkt och svagt. 

I tex ten här se nare fö rekom
mer uttrycket " spektra lmässigt 
svår musik " . Med de t menar vi 
a tt musikens spektrum, d v s 
dess innehåll av o lik a fre kve n
se r , ä r såda nt att de höga fre
kve nsern a är starka. Det ä r alll 
så inte " no rm alt " i akusti skt ge
ne re rad musik , men fö reko m
mer ymnigt i musik so m ge ne re
rats e ll er manipul erats e lektro
ni skt. 

Vi finn e r alltså genast att o li
ka band ger o lika användnings
områden. Vi ha r därfö r de ls ri 
tat en stapel fö r va rje ba nd typ 
med skild a egenskape r angivna i 
stapeln och som siffro r , de ls ha r 
vi ordn at banden efte r o li ka 
egenskaper i fall ande ska la . 
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U tstyrbarh et vid höga fre
kvenser är alltså en av de viktiga 
parametrarn a som hänger nära 
samman med vad slags musik 
man vill spela in. E n annan vik
tig ege nskap är hög dynamik , 
alltså avståndet mell an den sta r
kaste signal man kan spe la in 
och bandets brus. D äremellan 
måste ju musiken ligga och man 
vill varken slå i taket och få för
vrängning elle r komma fö r nära 
brusmattan och stö ras av den. 
Musik med låg dynamik som 
viss slags pop- och jazz-musik 
med " fullt bl ås " he la tiden stäl
ler mindre krav på dynamiken , 
men kanske desto stö rre på dis
kantfö rm ågan. 

Kopie ringseffe kt är ett e lände 
man alltid måste stå ut med när 
man spe la r in på band. Bandet 
är ju magne tiserbart till ett 
mönster som motsvarar ljudet 
man pe lar in . Men det magneti
serade mönstre t kan i si n tur på
verka intilliggande bandva rv 
och ge avtryck av ljudet där. 
Dessa avtryck bör va ra så små 
som möjligt , give tvis. Om musi
ken innehålle r tvä ra kast ä r de t 
mycket viktigt att man inte har 
för sto r kopie ringseffe kt. O m å 
andra sidan musiken fl yte r fram 
i ett jälT1nt fl öde hö r man inte så 
mycket av denn a effe kt. Också 
här får man alltså välj a efter tyc
ke och smak , e lle r e fte r den mu
sikform man avser att spe la in . 

Att ni våfl uktuati one rn a skall 
vara så små som möjl igt är upp
enbart . Här kan man kn appas t 
tolere ra några stö rre dumhe te r 
vad man än spe lar fö r musik . 
Sto ra va riationer trasa r sö nde r 
långa tone r och ge r musiken en 
rå och jobbig karaktär. Nu ska ll 
sägas att de fl es ta band i vå rt 
test fy lle r ganska höga krav i de t 
hä r avseende t. Allra mest kri 
ti skt är det kanske om man vill 
spe la in orge lmusik med långa 
sköna tone r som ska ll klinga 
ostö rt . E n mängd signalbo rtfall 
och va ri ationer där blir ganska 
stö rande. 

I å re ts kasse ttest ha r vi tagit 
med band från a ll a sto ra tillve r
ka re . Vi har dock de nn a gång 
utes lutit de allra enk laste " Iow 
noise" -ba nden , efte rso m de på 
intet vis kan tävla med de dyrba
ra re men mera preste rande ban
den . Vissa enkla re ba nd ha r vi 
dock med , delvis so m avskräc
kande exempe l. Vi visar också 
vad ett rullband på en god band
spe lare kan prestera , mätt på 
samma sätt . • 

Här visar vi tre utsignaler från 
band, med samma distorsion . De 
tre banden vi styrt ut till den dis
torsionen är Scotch Metafine, 
som klarar högst nivå, Scotch Su
perferric, som ger en medelmåttig 
nivå och Roticet som ger 3 % dis
torsion redan vid en mycket låg 
nivå , 



Scotch Metafine lam styras ut 
till nära 7 dB över nollnivån in
nan 3 % distorsion uppträder. 
Försöker man styra ut enklare 
bond lika mycket blir distorsionen 
väsentligt högre. Här visar vi 
Scotch Metafine, som alltså kla
rar 3 % distorsion, Scotch Super
f erric, som ger en synbart krafti
gare distorsion och Roticet som 
knappt orkar upp till samma nivå 
överhuvud och ändå ger våldsam 
förvrängning. 

BILLIGA BAND 
Vi har också tagit med ett an

tal mycket billiga band i bedöm
ningen. Här rör det sig om band 
av för det mesta okänt ursprung 
som förses med lämpligt varu
namn och sälj s av radiohandla
re , varuhus, bensinstationer 
m fl. På utanskriften kan man 
knappast se vad det här handlar 
om. Kvaliteten är ytterst skif
tande och en del av banden här 
ger bra resultat, medan andra är 
otroligt dåliga. 
~ Banden ICM och Crown finns 
båda hos Konsum och är iden
tiskt samma band. l förhållande 
till priset ger de bra resultat . 
När det gäller så hä r anonyma 
band kan man emellertid inte 
vara alltför säker på att kvalite
ten är beständi . Ett arti kan 

Denna bild illustrerar skillna
derna mellan diskantförmåga hos 
olika band. Störst diskantsignal 
klarar Fuji Metal. Mera typiskt 
för genomsnittliga järnoxidband 
är Ampex Grand Master I medan 
Roticet är otroligt dåligt och 
knappt klarar av någon nivå vid 
15 kHz som är mätfrekvensen. 

Brusnivån skiljer inte så myc
ket mellan olika band. Bilden vi
sar Ag/a Superchrom som ger 
lägst brus i testet, MaxelI MX som 
ger en brusnivå som är högre och 
normal för metallbond och Sonet 
Sound som ger testets högsta 
brus. 

Denna bild visar hur nivdn va
rierar inom ett 10 s avsnitt av han
den . TDK MA tillhör de band so", 
ger absolut jämnast signal, Phi
lips Metal ger ganska stora varla
tioner och Roticet ger en signal 
som flaggar vilt i nivå. Mätfre
bens 10 kHz. 

Så olika kan band vara • • • 

vara bra , som våra prover , och 
nästa kan uppvisa helt andra da
ta. Olika partier kan t o m korn
ma från olika tillverkare. 
~ Luma Ferro visar också stora 
likheter med lCM , men det ban
det besvärades av synnerligen 
kraftiga nivåvariationer. 
~ Happy Tape är identiskt med 
Agfa Ferro Color och det är inte 
något särskilt bra band: Samtli
ga data är klena . Dynamiken se
gar sig upp till ca 52 dB , vilket 
innebär 11 dB sämre än det bäs
ta och dyraste bandet i testet. 
Men värre skall det bli! 
~ Champion är ett band som 
också är duktigt dåligt, framför 
allt vad gäller högfrekvensegen
skaperna. 
~ Men de absoluta bottennote
ringarna heter Sonet Sound och 
Roticet. 

Det senare utgör en veritabel 
provkarta på alla de dåligheter 
man kan tänka sig att få in i ett 
kassettband! Distorsion 3 % 

·uppnås vid nivån 10 dB under 
250 nWb/m . Det innebär att 
bandet ger 8 % distorsion vid in
spelning till normnivån. Brusni
vån är i och för sig inte uppseen
deväckande hög, men dynami
ken blir ändå inte mer än 44 dB 
vid låga frekvenser. Det är näs
tan 20 dB sämre än för det bästa 
metallbandet. 

Vid höga frekvenser är det än 
värre beställt. Mättningsnivån 
vid 15 kHz ligger någonstans i 
närheten av -40 dB! Dynami
ken , avståndet mellan brus och 
signal , blir därför vid höga fre
kvenser ungefär 14 dB. Ett bra 
metall band ger motsvarande dy
namik 45 dB . 

Samtidigt med det här fluktu
erar nivån våldsamt och flertali
ga drop outs kan noteras på var
je liten bandsträcka. Vi har an
gett fluktuationerna till 5 dB , 
men på den nivån säger siffrorna 
inte så mycket. Att sedan kopie
ringsdämpningen inte är an
märkningsvärt hög är en klen 
tröst. 

Nej , billiga band av tvivelak
tigt ursprung bör man akta sig 
fÖr. Förutom de dåliga egenska
perna råkar man lätt ut för tras
sel , svaj , huvudslitage och an
nat. Om man är ute efter billiga 
band utan hänsyn till ljudkvali
tet bör man köpa märkes band 
av billigaste sort. S k lågbrus
band av kända märken är ett vi
da bättre alternativ. 
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Kopieringseffekten ligger 
mycket högt, ja, Agfa Carat gav 
faktiskt mest störande eko-ge
nomslag mellan bandvarven av 
alla provade band. Den uppmät
ta nivån, 41 dB, ligger ungefär 
20 dB sämre än det bästa ban
det! 

Agfa Superehtom är egentli
gen också ett ferrokromband. 

GFA-GEVAER'TDet består nämligen av ett skikt 

AGFA 
Nu har Agfas sortiment kom

pletterats med ett metall band. 
Det finns visserligen inte i han
deln ännu , men vi har beståtts 
med prover. Bandet visar sig ge . 
en hög utstyrbarhet, kombine
rad med en ganska hög brusnivå 
på vanligt metall band-vis . Dy
namiken blir hög, men Agfas 
eget Superchrom ger faktiskt en 
halv dB högre värden! 

Bandet tål starka signaler i 
diskanten, liksom övriga metall
band och liksom en del andra 
superband också gör numera. 
För att vara ett metallband i 
C60-längd ger Agfa-bandet en 
rätt stor kopieringseffekt. Dock 
ligger det med sina 54 dB klart 
bland de bättre banden, om man 
jämför med samtliga prover i 
testet. 

När Agfa Metal kommer ut på 
, marknaden kan man alltså vänta 
ett bra metall band om det håller 
vad proverna lovar. Bandet till
hör emellertid inte det allra 
översta skiktet där man får både 
något bättre diskant , något stör
re nivåjämnhet och något mind
re kopieringseffekt. Men det rör 
sig om små skillnader. 

Agfa Carat är Agfas ferro
kromband och det har funnits i 
ett antal år. Ferrokromband kan 
ge oerhört goda resultat på väl 
anpassade spelare , men Carat 
når inte riktigt upp till de övers
ta höjderna härvidlag. Övriga 
ferrokromband ligger ett par dB 
högre i utstyrning , så även om 
Carat har en extremt låg brusni
vå kommer dynamiken inte lika 
högt som med andra ferrokrom
band . 

Diskantegenskaperna är nå
got mera skrala. Agfa Carat lig
ger under 'genomsnittet vad gäl
ler utstyrbarhet vid höga fre
kvenser. Nivåjämnheten är inte 
heller så god. Med vår mätme
tod har vi mätt 0,9 dB variation, 
och även det är sämre än ge-
nomsnittet. 

järnoxid med ett tunt krom di
oxidskikt ytterst. I motsats till 
ferrokromband skall emellertid 
Agfa Superchrom användas i 
kromläget på spelaren, d v s an
vändas med hög förmagnetise
ring och med samma frekvens
korrektion som kromband. be 
flesta spelare ger emellertid en 
något orolig frekvensgång med 
Agfa Superchrom använt på så 
sätt. Man får en ganska marke
rad dal runt 5 kHz och gärna en 
topp vid 10 kHz eller så. 

Det finns emellertid bot mot 
detta . Om kassettspelaren har 
skilda omkopplare för förmag
netisering och frekvenskorrek
tion (bias och equalizer) bör 
man ställa förmagnetiseringen i 
kromläge och frekvenskorrek
tionen för ferrokrom. 

Om man har de möjligheterna 
kan det vara värt besväret för 
Agfas superkrom kan ge riktigt 
bra resultat. 

Agfa Superchrom har namnet 
gemensamt med Basf Super
chrom, men de ger olika resul
tat . Främsta skillnaden ligger i 
att Agfa-bandet ger en ganska 
låg maxnivå vid höga frekven
ser , medan Basf-bandet har 
mycket goda egenskaper där. 
Jämnheten i nivå hos Agfaban
det är dock mycket god , vilket 
man tyvärr inte kan säga om ko
pieringsdämpningen som är be
svärande låg. Endast Agfas eget 
ferrokromband är sämre . .. 

Som helhet är Agfa Super
chrom ett bra alternativ om än 
något säreget. 

Agfa Superferro ger hög ut
styrbarhet, men en tämligen hög 
brusnivå på järnoxidbands vis. 
Dock finns järnoxidband med 
ett par dB lägre brus. För att 
vara ett järnoxidband ger det 
god dynamik , men övriga typer 
ger högre dynamik till högre 
pris. I jämförelse med övriga 
järnoxidband ger Superferro ett 
bra resultat, men i en total jäm
förelse med alla band i vår sam
ling bleknar det betänkligt. 
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AMPEX 
.STUDIO QUALlTY CASSETTE 

AMPEX 
Ampex band och prissättning

en av dem har förbryllat oss en 
del. Det billigaste bandet heter 
Ampex Plus och ger enligt vår 
bedömning nästan lika bra re
sultat som det dyraste Ampex 
Grand Master II. 

Ampex Plus kan ståta med 
hög utstyrbarhet och ganska hög 
brusnivå. Med en sammantagen 
dynamik om ca 56 dB hamnar 
det därmed en bit under genom
snittet av de provade banden. 
Liksom tidigare har vi märkt re
lativt stora skillnader mellan de 
tre exemplar vi provat . 

Den uppmätta siffran för ut
styrbarhet vid 15 kHz visar tyd
ligt att bandet bör användas vid 
lägre förmagnetisering än vi an
vänt här. Om man gör det för
bättras diskanten betydligt, me
dan motsvarande försämring vid 
låga frekvenser blir ganska obe
tydlig. Bandet blir därmed ytter
ligare förbättrat gentemot övri
ga Ampex-band. 

Kopieringseffekten ligger 
över genomsnittet. Icke blott 
musik, utan även tal är ett pro
graminnehåll som verkligen stäl~ 
ler krav på hög och ostörd dyna
mik. I talet förekommer ju pau
ser som följs av direkta "ljud
påsläpp" med full amplitud. 

Mot detta kan då invändas att 
man inte lyssnar till tal på sam
ma sätt som musik: Man lyssnar ' 
i regel vid lägre nivåer och. man 
försjunker väl inte heller i lju
dets enskildheter så som vid mu
siklyssning. 

Ampex 20/20+ heter nästa 
band på Ampex stege. Det ger 
högre litstyrbarhet, men också 
högre brusnivå. Brusnivån ökar 
faktiskt mer än utstyrbarheten 
jämfört med Plus. Dynamiken 
blir alltså något lägre. Också det 
här bandet har klena egenska
per vid hög diskantnivå av hög 
frekvens . Även Ampex 20/20+ 
bör användas vid något lägre 
förmagnetiseringsnivå. 

Kopieringseffekten är också 
något större för 20/20+, som 
därmed blir bättre än Plus bara 
när det gäller nivåjämnhet. Den 
är däremot mycket god och kan 
jämföras med de allra bästa ban
den i samlingen. Det totala om
dömet blir ändå inte alltför ly
sande: Ampex 20/20+ ger i de' 
flesta fall ett något sämre resul
tat än det billigare Plus. 

Ampex Grand Master I är det 
tredje järnoxidbandet från Am
pex. Det har ännu något högre 
utstyrbarhet, ännu något högre 
brusnivå - och ännu något lägre 
total dynamik, tyvärr. Liksom 
de tidigare banden från Ampex 
ger Grand Master I inte allt för 
god återgivning av starka, hög
frekventa signaler. Nivån för 
mättning vid 15 kHz ligger dock 
nå'gon dB bättre än för 20/20+ 
och ytterligare ett par dB bättre 
än för Plus. 

Kopieringsdämpningen ligger' 
ganska lågt , och ytjämnheten är 
utmärkt, alldeles som för 20/20 
+. Banden liknar varandra myc
ket utom i priset, där Grand 
Master I ligger mycket högt. 
Bästa köp av de banden är Plus, 
som faktiskt ger bäst resultat till 
lägst pris! 

Det fjärde bandet, Ampex 
Grand Master II, är också ett 
järnoxidband men framställt för 
användning i kromläge . Därige
nom sjunker brusnivån automa
tiskt med den lägre tidkonstan
ten 70 ~s i stället för 120. För 
Ampex-bandens del blir skillna
den mellan Plus och Grand Mas
ter II ungefär 3 dB. 

Samtidigt som brusniv~n allt
så sänks ca 3 dB, sjunker dock 
även utstyrbarheten ca 3 dB 
jämfört med de andra Ampex
banden. Dynamiken blir där
med så gott som oförändrad el
ler ca 56 dB. Många band av 
järnoxid-typ presterar bättre än 
så och de allra flesta andra band 
också. Inte heller diskantegen
skaperna är lysande. Kopie
ringsdämpningen är dock bättre 
hos Grand Master II än för de 
andra Ampex-banden. Nivå
jämnheten är också ganska god. 

Sammantaget ger Grand Mas
ter II bästa resultat av alla Am
pex-band, men skillnaderna mot 
de övriga billigare typerna är 
små. I jämförelse med övriga 
band i testet anser vi att det ger 
dåligt resultat i förhållande till 
sitt pris. 



BASF 

Dynamiken blir nära 60 dB 
och liknar i det mycket Agfas 
superkrom. Utstyrbarheten vid 
höga frekvenser är dock en helt 
annan. Mättningsnivån där lig
ger i metallbandklass och över
träffar t o m ett av dem med 1 
dB . 

Om vi väger samman bandets 
egenskaper vill vi sätta det 
främst bland kromdioxidbanden 
och dess jämlikar, medan me-

-tall- och de flesta ferrokromban-
Metallbandet från Basf såga- den i regel ger bättre resultat. 

de vi av ganska ordentligt vid Basf har också ett konventio
vårt förra test . Till det här testet nellt krom band som har förbätt-
har vi fått rykande färska prover 
som ter sig betydligt bättre . 

Gränsen för utstyrning till 
3 % distorsion har vi mätt till 6 
dB över normnivån och det är 
mycket högt . Dynamiken blir en 
bit över 60 dB . 

Ett av de viktigaste argumen
ten för metall banden är deras 
goda diskantegenskaper . Här 
ligger också det nya Basf-bandet 
bra till. Utstyrbarheten vid 15 
kHz ligger på -13 dB . Emeller
tid är Basf Superehrom lika bra 
på den punkten. 

Om vi tar steget ner från me
tall hamnar vi hos Basf Ferro
chrom. Likt andra ferrokrom
band ger det en mycket hög dy
namik , och med sina 62 dB slås 
Basf ferrokromband bara av 
Scotch Metafine , metallbandet , 
när det gäller dynamik. Fast 
Basf ligger här jämsides med 
ferrokrombanden från Sony och 
Philips . 

Ferrokrombanden ger i regel 
inte så hög utstyrbarhet vid höga 
frekvenser . Basf ferrokrom lig
ger på -19 dB . Nivåjämnheten 
brukar också vara bristfällig hos 
ferrokrombanden. Basf utgör 
här ett undantag , och Basf Fer
rochrom ger i stället en mycket 
fin jämnhet. 

Detta till trots ger Basf Fer
rochrom mycket gott resultat 
och kan nästan mäta sig med 
metallbanden utom vad gäller 
de viktiga högfrekvensegenska
perna och kopieringsdämp
ningen . 

Basf Superchrom är ett par år 
gammalt och var när det kom fö
re sin tid . Bandets främsta egen
skap är nämligen hög dynamik 
parad med god diskantförmåga. 
Det är samma egenskaper som 
metallbanden ståtar med , låt 
vara att Basf superkrom har 
dem i lägre grad. 

rats i olika omgångar. Främst 
har man förbättrat en tidigare 
dålig nivåjämnhet som nu är rik
tigt bra . Övriga egenskaper är 
ungefär genomsnittliga och hel
hetsbedömningen måste också 
bli att bandet ger medelgoda 
prestanda. 

Basf Super Ferro LH l har vi 
haft en del huvudbry med. 
Egenskaper som utstyrbarhet 
och diskantförmåga har varierat 
kraftigt från tid till annan. Våra 
bedömningar grundar sig emel
lertid på prover från oktober 
1980. 

Det viktigaste argumentet för 
LH I har varit den goda diskan
ten. Vi har mätt nivån - 14 dB , 
vilket är ungefär vad Metafine 
presterar och en dB under TDK 
AD. Bättre resultat ger bara 
metallbanden , Basf Superkrom 
och faktiskt järnoxidbandet 
MaxelI XLI S. 

Vid lägre frekvenser är LH I 
inte så imponerande . Kopie
ringseffekten är medelmåttig, 
medan nivåjämnheten är allde
les .utmärkt. Om vi skall tolka 
denna något blandade bild, fin
ner vi att Basf Ferro Super LH I 
ligger medelmåttigt till bland 
järnoxidbanden. 

Basf Super Ferro LH i röd ask 
tycks vara på väg att försvinna , 
men vi har tagit med det ändå. 
Sammantaget menar vi att det 
ger ett något bättre resultat än 
LH I , främst beroende på en dy
namik som är ett par dB högre. 
Diskantegenskaperna är dock 
inte tillnärmelsevis lika goda . 

~ FUJI 
FUJI 

Allt är nytt: Logotype , askar 
och band. Speciellt förbättrat lär 
det enklaste FL-bandet vara. 
Det har vi emellertid inte med i 
vårt test utan börjar med Fuji 
FX l som tillåter utstyrning till 
ungefär 2,5 dB över normnivån 
innan 3 % -distorsionen uppträ
der. De bästa motsvarigheterna 
ligger 2-3 dB högre . De band 
som har allra högst utstyrbarhet 
brukar emellertid också dras 
med en hög brusnivå. FX I lig
ger på ca 54 dB , vilket är ganska 
bra för att vara ett järnoxid
band . 

Avståndet mellan 3 % distor
sion och brusnivån , alltså dyna
miken, blir ca 56 dB för FX I. 
De bästa järnoxidbanden ligger 
ett par dB högre , men faktiskt 
ligger åtskilliga krom band och 
liknande lägre än FX I , där
ibland pinsamt nog FX Il från 
Fuji. 

Mättnadsnivån vid 15 kHz för 
FX I ligger ungefär genomsnitt
ligt , medan nivåjämnheten där
emot är något bättre än genom
snittet. Med 49 dB avstånd till 
kopieringseffekten ligger FX I 
sämre än genomsnittet. 

Fuji FX I gömmer därmed 
inga större överraskningar. Bil
den av bandet är ett genomsnitt
ligt gott järnoxidband som dock 
kommer till korta i jämförelse 
med metall-, ferrokrom- och 
kromband av de flesta slag. 

Fuji FX Il är ett sådant band 
som vi sätter högre än FX I. FX 
II är av krom typ utan att vara 
ett band med kromdioxidpartik
lar. Vid den höga förmagnetise
ring som krävs för sådana band 
får man här en utstyrbarhet som 
är låg , 3 % distorsion uppnås re
dan vid normalnivån 250 n Wb/ 
m . Brusnivån , som ligger ca 56 
dB under samma nivå, blir då 
också ungefär lika med den upp
nåeliga dynamiken . De båda 
Fuji-banden ger därmed ungefär 
lika stor dynamik eller 56 dB . 

Högfrekvensegenskaperna ta
lar inte till fördel för FX II , och 
även när det gäller nivåjämnhet 
är FX II något sämre än FX I. 
Bilden ser dyster ut , men hjälps 
upp av att FX II ger betydligt 
mindre kopieringseffekt. Nivån 
är mätt till 53 dB , vilket är bätt
re än genomsnittet. I stort sett 
är det här allt som skiljer de bå
da banden åt , förutom priset. 

Den totala bedömningen av 
FX II blir därmed något bättre 
än för FX I. "Tvåan" ligger i 
den undre halvan av kromligan , 
men är bättre än de flesta järn
oxidband. 

Fuji Metal har förändrats 
kraftigt i jämförelse med ett år 
gamla exemplar. Då krävde 
bandet mycket hög förmangeti
sering och kunde ge en mycket 
kraftig , opåverkad diskant. Vå
ra mätningar visar nu att fram
för allt diskantegenskaperna har 
tonats ner , men även utstyrbar
heten vid låga frekvenser . 

Som det nu är ger Fuji-bandet 
lägst utstyrbarhet av alla metall
band vid 315 Hz. Bruset ligger 
medelhögt 54 dB under normal
nivån , och dynamiken hamnar 
på 58 dB , även det lägst av me
tallbanden. 

Högfrekvensegenskaperna 
hos Fuji Metal är däremot fort
farande i topp . Vid vår arbets
punkt ger bandet högst ut st yr
barhet av alla vid 15 kHz. Dyna
miken vid låga frekvenser ligger 
ungefär 5 dB under Scotch Me
tafine , medan högfrekvensut
styrbarheten ligger ungefär 5 dB 
över samma band. 

Ser vi till den totala bland
ningen av egenskaper , kan vi 
placera Fuji Metal i samma klass 
ungefär som Agfa Metal. Det 
betyder att bandet som sådant 
ligger i allra högsta klass även 
om många metall band ger något 
bättre resultat. 

Vi kan vid vår bedömning ba
ra lita till de senaste proverna vi 
fått , men faktum är fortfarande 
att de första proverna visade ett 
annat beteende från bandet. 
Frågan är då om produktutveck
lingen avstannat eller om vi fort
farande kan vänta förändringar i 
utförandet. Sop"! bandet nu före
ligger ger det ganska måttliga 
resultat i metallgruppen , men å 
andra sidan ligger också priset 
lägst av de metallband vi testat . 
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~HITACHI~ 

maxell® 
HITACHI 
MAXELL 

Det torde vara bekant för de 
flest a, men vi upprepar oss: Hi
tachi- och Maxell-banden görs 
vid sarrfma fabrik i Japan och är 
helt identiska, men säljs genom 
olika kanaler i vårt land m fl län
der. 

Det metallband vi presenterar 
från Hitachi/Maxell skall följas 
av ytterligare en variant , med
delas det. Vi har också fått ett 
enstaka prov på det bandet , 
men vår huvudsakliga bedöm
ning grundar sig alltså på de 
band som var tillgängliga i okto
ber 1980. 

Vi fann då att metall bandet 
gav lika hög utstyrbarhet som 
TDK:s metallband . Faktum är 
att järnoxidbanden Hitachi SR/ 
MaxelI XLI S gav lika hög nivå. 
Brusnivån för HitachilMaxell 
MX ligger dock ett par dB lägre , 
varför dynamiken blir högre . Vi 
mäter ca 60 dB vid 315 Hz och 
det är naturligtvis mycket bra . 

Bra är också utstyrbarheten 
vid 15 kHz: 12 dB under nor
malnivån. Glädjen över detta 
kan måhända grumlas en smula 
av att även ett järnoxidband 
från Hitachi/Maxell når samma 
värde . Nivåjämnheten är där
emot inte så bra. 

Kopieringsdämpningen hos 
metall bandet från Hitachi/Max
ell är bäst av alla om man un
dantar ett band på toppen som i 
övrigt har genomusla egenska
per. Vad man än jämför med -
de övriga banden i testet eller 
bara de övriga metall banden -;
framstår HitachilMaxell MX 
som mycket goda band. De till
hör det absoluta toppskiktet i 
nästan alla avseenden och repre
senterar därmed det yppersta 
som går att spela med i sin kas
settmaskin , men med den lilla 
brakslappen att man ännu knap
past kan få tag på just dessa 
band. 

Kromekvivalenten från Hi
tachi/Maxell heter numera SX 
resp XLII S. Den är främst för
bättrad gentemot föregångaren 
UDEXlUD XLII genom en 
större kapacitet i diskanten . 
Men resultaten är inte så impo
nerande. 

TJtstyrbarheten vid höga fre
kvenser ligger på ungefär -16 
dB , och det är ungefär genom
snittligt för de provade banden. 
Det är visserligen en förb ättring 

gentemot föregångaren , men re- längre än till ca 57 dB , vilket är 
sultatet slås av många andra ungefär genomsnittet. 
band typer. När det gäller utstyrbarheten 

Vid låga frekvenser noterar vi vid höga frekvenser har man 
en ganska låg utstyrbarhet och alltså i stället uppnått högt re
en medelmåttig brusnivå. Av markabIa ting: Mättning uppnås 
den kombinationen får vi 56 dB ca 12 dB under normalnivå , ett 
dynamik och det ligger faktiskt värde som inte ens alla metall
under genomsnittet. Det hela band klarar. Diskanten bör allt
hjälps nu upp en smula av att så kunna bli lika välljudande 
nivåjämnheten och kopierings- med det här bandet som med ett 
dämpningen är goda , men i den metallband! Även när det gäller 
totala bedömningen hamnar Hi- nivåjämnhet ligger SR/XLI S på 
tachi SXlMaxelI XLII S ändå topp . Kopieringseffekten är där
ganska långt ner bland krom- emot mera medelmåttig . 
banden och flera järnoxidband Allt detta ger Hitachi SR/ 
liksom alla metall- och ferro- MaxelI XLI S egenskaper som 
kromband tycks oss överlägsna. placerar det högt över de fle sta 

Annat är det med superban- . järnoxidband och i klass med 
det av järnoxidtyp från Hitachi/ goda krom- och kromekvivalen
MaxelI . Det heter SR resp XLI ter. Fortfarande är dock alla 
S och uppvisar lika hög utstyr- metall- och de flesta ferrokrom
barhet som met~llbandet från band överlägsna i en total be
samma tillverkare . Brusnivån döm ni ng. 
ligger dock väldigt högt , varför 
dynamiken trots allt inte når 

1~13~('Jij #.'1 
MEMOREX 

Fabrikatet har bytt agenter ett 
antal gånger under de senaste 
åren . Nu har det övertagits av 
Rådbergs som tidigare sålt Py
ral-band. I sortimentet har man 
fyra typer, varav vi testar tre och 
utelämnar den enklare, Normal 
Bias. 

Memorex M RX3 är utvecklad 
ur föregångaren M RX2 och har 

"funnits på marknaden bortåt ett 
par år . Tyvärr har egenskaperna 
varierat från tid till annan på 
den här kassetten. Dess kvalitet 
tycks röra sig inom ett skikt som 
ligger bland de bättre järnoxid-
banden. . 

Maxnivån på de aktuella pro
verna ligger något högre än ge-

Här har vi ordnat banden ef- söka upp ett passande band i dy-
ter fallande prestanda , egenskap namiktabellen , om kraftig dis-
för egenskap. Om t ex hög dyna- kant är viktig kan man söka i 
mik är ett primärt krav kan man den tabell en etc . 

Distorsion vid 250 nWb/ m MaxnivA 15 kHz, mättning NivAfluktuationer mätta vid 10 kHz, 
relativt 250 nWll / .. 26 dB ooder 250 nWb/ m 

Hitachi SR/Haxell XLIS 0,7 ,. ruji Hetal -9 <Il Basf rarra Super LH I 
Philips Super Ferre I 0 ,7 Sony Metallie -'0 Sony eo-. 
Scatch MetBfine 0 ,7 TOK MA(-R ) -'0 TOK 00 
Agfs Superferro O,B Hitachi SR/Haxell XLIS - ' Z TOK MA(-R) 
TOK 00 0 , 8 Hitachi HX!Haxall HX -' Z Agfa Superehrom 
Basf Metal 0,9 Philips Meta! -'Z ~ex ZO/Za. 
Hitachi MX!Haxell MX 0,9 Agra Hetal -13 Aq>ex Grand Haster l 
Sony Hetallic 0,9 Bsaf Chromdioxid Super -13 Bssf Chromdioxid 
TOI< MA ( -R ) 0,9 Bssf Hetal -13 Basr F'errochrocn 
ICH 0 , 9 TOK AD -13 Hitachi SR!Hsxell XLlS 
Agra Hetal ', 0 TOK SA X -13 Hitachi SX!Haxell XLIIS 
Philips Meta! ', 0 Baaf Ferro Super LH I -' 4 Scotch Hetafine 
Sony FeCr ',0 Scotch Meta fine -'4 TOI< SA 
Ampex Grand Haster I ',' Scotch Superferric -' 5 Ampex Grand Master II 
Basf Ferra Super lH ',' Sony Al*" -' 5 Basf Ferro Super LH 
Philips Ferro Chromium ',' TOK 00 - '5 ruj i rx I 
Sony AH!" ',' Bssf Chromdioxid -'6 Philips Super F erro I 
Luma Ferro ',' ruji r x I -'6 Philips Ferro Chromium 
~ex ZO/2a. , , Z Hitachi SX/Haxell XLlIS -'6 Sony AHf" 
Bssf Ferrochrom , ,Z Sony ~CI -'6 Sony MetBllic 
Fuji FXI , ,Z Agfa Superferro - 17 TOK AD 
Ampex Plus , , J Hemorex HRX3 -17 Ampex Plus 
Fuji Metal ',J Philips Super Ferro I -17 Basf Chromdioxid Super 
Hemorex MRX

3 ',J Agfa Superchrom -'8 TOK SA- X 
TOI< SA , ,J ruji r x II -'8 Agfe Superferro 
TOK SA-X ',J Memorex High Biss -'8 Agra Hetal 
Agfa Caret ',6 Philips Ferro Chromium -'8 ruji rx II 
Besf Ferro Super LH I , ,6 TOK SA -'8 Scotch Superferric 
Bas f Chromdioxid Super ',7 Agfa Caret -'9 Bssf Hetal 
Agfa Superchr om , , 8 Ampex Grand Master I -' 9 Fuji Metal 
Sony CD-o. , ,8 Basf Ferrochrom - ' 9 Hi tachi MX!Haxell HX 
TOI< AO , ,8 Media NTH -'9 Hemorex Cromium Dioxide 
Media Nm Z,O Hemorex Cromiurn Dioxids -' 9 Hemorex High Biss 
Hemorex High Biss Z, , Philips Chromium -' 9 Philips Chromium 
Hitachi SX/Haxell XLI IS Z,Z LlMTIB Ferro -'9 Champion 
Philips Chromium Z,Z Sony F!Cr -'9 Agfa Cara t 
Scotch Superferric Z,Z ~ex ZO/2a. -ZO Media NTM 
Hemorex Cromium Dioxide Z,4 Basf Ferro Super lH - ZO Hemorsx MRX 3 Basf Chromdioxid Z,5 Happy Tape -ZO Sony FeCr 
Ampex Grand Master II Z,9 Ampex Grand Master II -Z, Philips Metal 
Fuji rx II Z,9 Ampex Plus -ZZ Happy Tape 
Happy Tepe J,9 ICH - ZJ leM 
Champion 4 ,8 Sonet Sound -JJ Sonet Sound 
Roticet 8,0 ChBqlion - J7 luma Ferro \ 
50net Sound '5 Roticet - 40 Roticet 
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nomsnittet räknat på alla band i 
testet. På motsvarande sätt lig
ger brusnivån högre än genom
snittet. Den kombinationen kan 
i dynamikavseende bara bli täm
ligen medioker ; ca 56 dB som är 
ett par dB under genomsnittet. 

Memorex Cromium Dioxide 
är det billigaste bandet av de två 
(skillnaden är blott 2 kr). Det 
ger en ganska låg utstyrbarhet , 
ca 6 dB under det bästa metall
bandet och ca 2 dB under bästa 
kromband . Brusnivån ligger på 
ca 57 dB och det är bara ca 1 dB 
sämre än det bästa bandet över 
huvud taget , som i och för sig är 
ett kromband , och 1 dB bättre 
än bästa metallband . Dynami
ken hos Memorex Cromium 
Dioxide är därmed 58 dB eller 
ungefär på ett medelvärde . för 
de provade banden . 

ningen är föga tilltalande med 
45 dB som uppmätt värde. 

I sitt sammanhang, jämfört 
med andra kromband , ger Me
morex inte så goda resultat . Jäm
för man även med järnoxidban
den är det mera tilltal ande även 
om några järnoxidband måste be
traktas som klart överlägsna. 

re några tiondelar högre. Dyna
miken är därmed någon tiondel 
lägre för High Bias. Men dessa 
små skillnader ligger inom mät
noggrannheten och spridningen 
mellan olika bandexemplar . 

Utstyrbarheten vid höga fre
kvenser är någon dB bättre för 
High Bias medan nivåjämnhe
ten ter sig helt identisk och inte 
alltför god därmed . Kopierings
effekten är någon dB bättre. 

Utstyrbarheten vid 15 kHz 
ligger också något under den ge
nomsnittliga . Nivåvariationerna 
ligger dessvärre också något 
högt. Bättre än normalt är där
emot kopieringsdämpningen 
som når 53 dB . Värdet ligger 
ungefär 10 dB under det bästa 
metallbandet , men är mer än 10 
dB bättre än Agfas mest ekande 
band . 

MRX3 hamnar i vår bedöm
ning mitt bland järnoxidbanden 
och klart under övriga typer. 

Ovanför MRX3 i sortimentet 
finns två typer från Memorex: 
Cromium Dioxide och High 
Bias . 

Vid nivån 19 dB under 250 
nWb/m mättas bandet aven 15 
kHz-signal. Utstyrbarheten 
skulle kunna hjälpas upp vid hö
ga frekvenser genom att man 
minskar förmagnetiseringen. 
Nivåjämnheten är ganska dålig 
och ligger en bit under genom
snittet. Aven kopieringsdämp-

Memorex High Bias ger alltså 
mycket liknande data. Av ban
dets beskrivning framgår inte 
klart huruvida det är ett " rik
tigt" krom band eller en variant 
av järnoxid som anpassats för 
hög förmagnetiseöng och an
norl unda frekvenskorrektion . 
Vi har dock en smula svårt att 
tro att man kan åstadkomma två 
band som är så lika som Cromi
um Dioxide och High Bias med 
två helt olika tekniker. 

High Bias ger ett par tiondelar 
högre nivå vid låga frekvenser , 
samtidigt som bruset är ytterliga-

Att ge en bedömning som av
viker från Memorex Cromium 
Dioxide är därmed svårt ; skill
naderna är så små. Vi kan i alla 
fall konstatera att man inte får 
någon bättre produkt om man 
lägger till de två kronorna som 
skiljer mellan krom bandet och 
High Bias. Vi är snarast böjda 
att tro att det helt enkelt är sam
ma band i olika kl äder. 

fo rts på nästa sida 

Kopiering mellan bandvarv 

Ch~ion 

Hitachi HX/Maxell HX 

Sony Hetall1c 

11)1( MA(-R ) 

Happy Tape 

50net So<.nd 

fuji HetaI 

Bssr Hetal 

Sony CO-O 

Phil ips Hetal 

Sony AlF 

Agr. HetaI 

ICH 
fuji rx II 

Hitachi SX/'Haxell XLII S 

Media NTH 

Hemore" t-fiXJ 
5cotch Superfertic 

Scotch Heta flne 

RoUcet 

lfJ118 ferra . 

TOK 00 

Hitachi SR/Haxell XlI - S 

TOK SA 

TOK SA-X 

Aq>ex Grend Haatu II 

Basf Chromdioxld 

Bssf ferro Super LH 1 

PhiHpa Super Ferro l 

11)1( AD 

Bsaf ferro Super lH 

fuj i fX I 

Philips ChrOlllium 

~ex Plus 

Sony f etr 

Agfa Super ferro 

Arlpex Grand Master I 

~ex 20/20+ 

Bssf Chrollldiodd Super 

Basf ferrochrOM 

Hemorex CtofIIium Oioxlde 

Philips ferro Chtoftlium 

Hemrex Hilj1 818a 

Agra SuperchI'Oll 

Agra Carat 

-62 dB 

-60 

-60 

- 60 

-60 

-60 

- $1 

-,. 
-,. 
- >S 

- >S 

- >4 

- >4 

->J 
- >J 
- >J 
- >J 
- >J 
->3 

- >3 

- >3 

-'2 
- >1 
->1 
->1 
-,o 
-,o 
-'O 
-'O 
-'O 
-4' 
-4' 
-4' 
-4. 
-4. 
-47 

-47 

-4. 
-46 

-4. 
-4> 
-4> 
- 44 

- 42 

- 41 

Maxnivå 315 Hz, ); ~ distorsion, 

relativt 250 nWb/ m 

Scotch Hetaf1ne 

Agfa Metal 

Sony Met&llic 

Basf Metal 

Hitachi SR/ Haxell XLl - S 

Hitachi HX!Maxell HX 

TDI< MA ( -R ) 

Sony feCr 

Philips Super Ferro l 

Philips Metal 

Philips ferro Chromium 

Agfa Superferro 

Basf ferrochrom 

lCM 

Fuji Metal 

Hemorex HRX
3 

TDI< 00 

Luma ferro 

~ex Grand Haster l 

Basf ferro Super LH 

~ex 20/ 2Cl+ 

Sony AlF 

TDI< SA 

TOK SA-X 

Ampex Plus 

Agfa Superchrom 

Agfa Carst 

Basf Chromdioxid Super 

Fujl FXI 

Basf Ferro Super LH l 

Sony CD-a. 

TDI< AO 

Hemorex High Blas 

Philips Chromium 

Hitachi SX!Maxell XLIIS 

Scotch Superfsrric 

Media NTH 

Memorex Crorrlium Dioxide 

Bssf Chromdioxid 

Fuji fX II 

Ampex Grand Ha s ter Il 

Happy Tape 

Cha~ion 

Sone t SOlM'ld 

RoUcet 

. 6 ,9 dB 

.6,2 

+6 ,1 

. 6,0 

+5,8 

.5,8 

.5,8 

+5,7 

+5,4 

+5,2 

+4 , 9 

+4,5 

+4 , . 

+4,0 

+3,9 

.3,8 

+3,7 

+3,6 

+3,4 

+3,4 

+3,3 

+3,2 

.3 , 2 

+3,2 

.3,1 

+2,8 

. 2,5 

+2,5 

.2,3 

. 2,1 

.1, 8 

.1,6 

+1, 4 

+1, 4 

+1,3 

+',3 

+',2 

+',1 

+0,9 

+0,2 

.0,1 

-0, 6 

-1, 5 

-6,2 
_10 

Dynamik vid 3' 5 Hz 

Scotch Metafine 

Basf Ferrochrom 

Sony FeCr 

Philips Ferro Ch romium 

AlJ f a Superchrom 

Sony 1-1etallic 

Basf '·1eta l 

Al] f a 1·1elal 

Basf Ch romdioxid Super 

Hi tachi MX/ Haxell MX 

Ag! a Cara't 

Philips Metal 

! DI< '·'A( -R ) 

Philips Chromium 

14emorex Cromium Dioxide 

Basf Chromdioxid 

Fuji l"e t al 

Memorex High Sias 

!DI< SA 

TDI< SA X 

Philips Super Ferro I 

Hitachi SR/ Haxell XlIS 

lP" 
luma Ferro 

Agfa Superferro 

Sony CD-a. 

Basf Ferro Super lH 

'·'emorex MRX, 

Fuji FX 1 

A"1>ex Grand Master II 

Fuji FX 11 

TOK AD 

Hitachi SX/Maxell Xl Il 

A"1>ex Plus 

A"l'ex 20/ 2Cl+ 

Ampex Grand Haster I 

TOK 00 

Scot ch Superferric 

Sony AHf 

Ba s r Ferro Super lH I 

"'edia NTM 

Happy Tape 

tha"1>ion 

Sone t Sound 

Roticel 

62,9 dB 

61,8 

61, 8 

61,5 

60,7 

60,6 

6O,} 

.0 ,2 

59,9 

59,9 

59,7 

59,2 

58 , 9 

58,' 

58,1 

58,0 

58 ,0 

58 , 0 

57 ,9 

57,9 

57,4 

57,2 

57 ,2 

57 , , 

56,8 

56,6 

56 , 3 

56,} 

56,2 
56 , , 

56,' 

56, 1 

55 ,9 

55,8 

55,3 

55, , 

55, , 
54,7 

54,7 

54,2 

53,9 

5',9 

5' ,l 
44,5 

44,0 

Brusnivå under 250 nWb/ m 

Agfs Superchrom 

Basf Chromdioxid Super 

Agfs Carat 

Basf Chramdioxid 

Basf Ferrochrom 

Hemorex Cromium Dioxide 

Philips Chromium 

to1emorex High Biss 

Philips Ferro Ch romium 

Sony feCr 

Ampex Grand Master I I 

Scotch Heta fine 

Fuji FX II 

Sony CO-a. 

TDI< SA 

TDI< SA X 

Hitachi SX!Msxell XLI I S 

Sony Metallic 

TDI< AD 

Bssf Hetal 

fuji Hetal 

Hitachi MX/ Haxell HX 

Agfa Metal 

Philips Hetal 

Roticet 

Fuji FX I 

lums Ferro 

Scotch Superferric 

I CM 

TOK MA( -R ) 

Basf Ferro Super lH 

Ampex Plus 

Media NTM 

Cha"1>ion 

Hemorex MRX
3 

Happy Tape 

Agfs Superferro 

Basf Ferra Super lH 1 

A"l'ex 20/ 2Cl+ 

Philips Super Ferro I 

A"1>ex Grand Master I 

Sony AHF 

Hitachi SR!Maxell XlIS 

TDI< 00 

Sonet Sound 

57,9 dB 

57,4 

57,2 

57 ,1 

57,0 

57,0 

56,' 

56 ,6 

56 , 6 

56, 1 

56,0 

56,0 

55 ,9 

54,8 

54,7 

54 ,7 

54 , 6 

54,S 

54 ,5 

54 ,3 

54, 1 

54, 1 

54,0 

54 ,0 

54 ,0 

53,9 

5},5 

,53,4 

53,2 

53, 1 

52,9 

52,7 

52, 7 

52,6 

52,5 

'52, 5 

52 ,} 

52 , , 

52 ,0 

52,0 

51,7 

51, 5 

51,4 

51, 4 

50, 7 

-
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PHILI 
Philips Metal har genomgått 

ett antal omvandlingar. Den 
version vi provade i RT 1980 nr 
8 är dock den aktuella och den 
som finns att köpa . Bandet har 
hög utstyrbarhet , men inte hög
re än att Philips eget järnoxid
band Super Ferro 1 ger ungefär 
samma nivå. Brusnivån är den 
normala för metallband eller ca 
54 dB. Resultat : Hög dynamik 
något över 59 dB . 

I diskanten är också sörjt för 
goda prestanda. Maximal utstyr
ning vid 15 kHz ligger 12 dB un
der 250 n Wb/m, ett bra värde 
som blott överträffas av ett par 
andra metall band och då bara 
med några enstaka dB samt fak
tiskt av Hitachi SR/Maxell XL/ 
S som är ett järnoxidband! 

Ett problem med tidigare me
tall band från Philips var varie
rande utnivå och mycket drop 
outs. De prover vi fått tidigare 
under året har dock visat god 
jämnhet, men de allra senaste 
exemplaren har varit mindre go
da. Tydligt är dock att vi kan få 
vänta ytterligare någon tid innan 
metallbandtekniken stabilise
rats. Det gäller inte bara Philips 
som tillverkare. 

Den samlade bilden av Philips 
metallband fördunklas en smula 
av att dynamiken ligger ganska 
lågt i metallklassen och att nivå
jämnheten är något tveksam. Vi 
skulle nog därför vilja placera 
Philips-bandet ganska långt bak 
bland metallbanden , vilket ändå 
betyder att det i stort sett är 
överlägset alla andra bandtyper. 

När det gäller dynamik slår 
faktiskt många ferrokromband 
de flesta metallband . Philips 
Ferro Chromium ger visserligen 
inte " mer än" knappt 5 dB max
nivå vid 315 Hz , men brusnivån 
är väldigt låg med 56 ,6 dB. Dy
namiken blir därmed 61,5 dB 
vilket bara öve~träffas av ett me
tallband och är ungefär lika med 
vad som fås från Basfs och Sonys 
ferrokromer . 

Men medaljen har baksidor. 
Ja , flera faktiskt. Utstyrbarhe
ten vid höga frekvenser hör till 

dem . Inget ferrokromband 
kommer upp längre än till -18 
dB, och det är just Philips som 
därmed är bäst bland ferro
krombanden , men ganska långt 
under genomsnittet bland alla 
bandtyper. Philips ferrokrom, 
liksom andra ferrokromer , har 
också problem med kopierings
effekten. Blott 45 dB under sig
nainivån ligger ekot, och det lig
ger långt ner på listan. När det 
gäller signaljämnhet ligger Phi
lips-bandet däremot något över 
gencmsnittet : 

För de flesta applikationer är 
ändå ferrokrombanden över
lägsna både krom- och järnoxid
band. 

Philips Chromium uppnår 
3 % distorsion 1,4 dB över 
normnivån. Det är ganska blyg
samt , men brusnivån är å andra 
sidan mycket låg, ungefär 57 
dB. Dynamiken blir då något 
över 58 dB , vilket är ett bra 
värde . 

Philips -Chromium intar där
med en mellanplats bland krom
banden . Faktiskt är en del järn
oxidband väl så goda som det 
och däribland Philips Super Fe/'
ro I , som ger högre utstyrbarhet 
än något annat Philips-band. in
klusive metall och ferrokrom I 
Över det i prestanda vid 315 Hz 
ligger de flesta övriga metall
banden , ferrokrombandet från 
Sony och Hitachi SR/Maxell 
XL/S. 

Men brussiffrorna är inte lika 
uppmuntrande. Vi har mätt 52 
dB . och få band har dessvärre 
högre brus. 

Dynamiken blir därmed trots 
allt inte högre än 57.4 dB. vilket 
är under genomsnittet för de 
provade banden . men klart i 
bästa position av järnoxidban
den. 

Den maximala nivå n i diskan
ten ligger något under genom
snittet , och så gör äve n kopie
ringsdämpningar. Värdet där är 
-50 dB. 

I allt är Philips järnoxidband 
mycket bra. Sett inom gruppen 
järnoxidband värderar vi det 
mycket högt och vi anser det 
bättre än många krom band. Hi
tachi SRlMaxell XLI S är dock 
märkbart bättre i järnoxidgrup
pen . 
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SCOTCH 
Främst bland banden från 3M 

är då Scotch Metafine , metall
bandet . Det förefaller nu att 
vara ganska konstant i sina 
egenskaper och man bör ju ock
så haft tid på sig att trimma in 
tillverkningen etc. 

I årets test har utstyrbarheten 
vid 315 Hz gett Metafine en 
förstaplats . Närmaste konkur
rent är Agfas metallband som 
ligger 0,7 dB under de 6.9 vi 
mätt på Metafine. Dessutom ger 
Metafine det lägsta bruset av al 
la metallband . nu liksom vid ti
digare provningar. Dynamiken 
blir hög , nära 63 dB . En dB un
der det kommer ett antal ferro 
krom band och först 2 dB under 
nästa metallband som är Sonys. 
När det gäller dynamik är alltså 
Metafinebandet en klar segrare. 

Men metallbandets goda dis
kantegenskape r har man förval
tat något mindre väl. Utstyrbar
heten vid 15 kHz är -14 dB. och 
det finns åtskilliga band av alla 
sorter (utom ferrokrom) som 
ger bättre resultat . 

Vad man också väntar av me
tall bandet är mycket stor kopie
ringsdämpning. Inte heller det 
ger Metafine. Med -53 dB ligge r 
det fortfarande bättre än ge
nomsnittet , men sämst av me
tallbanden . Nivåjämnheten är 
dock mycket bra. 

Några stora missar rör det sig 
dock inte om på någon punkt. 
Den samlade bedömningen av 
Metafine måste därför bli myc
ket positiv. Vi kan inte finna nå
got band som ger en bättre hel
hetsbild och Scotch Metafine är 
därför , fortfarande , ett av de all
ra bästa kassettbanden. 

Scotch Superferrite är då ett 
något tristare band att beskriva . 
Som järnoxidband har det dock 
en hel del goda kvaliteter. Till 
dem hör dock inte utstyrbarhe
ten vid låga frekvenser. Vi har 
mätt + 1,3 dB och kombinerat 
med brusnivån får vi en dyna
mik på 54 ,7 dB , vilket också lig
ger långt under genomsnittet. 

Med de goda sidorna: Utstyr
barheten vid 15 kHz är i gengäld 
mycket bra för att komma från 
ett järnoxidband. Aven i ett 
större perspektiv med alla band
typerna ligger Superferric över 
genomsnittet. 

Kopieringsdämpningen för 
Superferric ligger på samma vär
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MÄTKOMMENTAR 
•• Alla mätvärden i dB 
anges i förhållande till 
normnivån enligt DIN, 
250 nWb/m. Det är en 
magnetisk nivå som gör 
att man kan referera olika 
band till varandra. 

Maxnivån för 3 % dis
torsion vid 315 Hz brukar 
kallas MOL 315, Maxi
mum Output Leve/ på 
engelska. Man mäter dis
torsionen från band och 
ökar signalen tills 3 % 
uppnåtts. Distorsionen 
består till övervägande 
del av tredje deltonen till 
den inspelade frekven
sen . dvs 954 Hz om man 
spe lar in 315 Hz. I en för
stärkare brukar i stället 
distorsionen vara andra
tonsdistorsion som ger 
andra deltonen eller 630 
Hz. Maxnivån motsvarar 
övre kanten på den blå 
stapeln. 

0-

-10-

-2.0-

-30-

I stället för att styra ut 
banden olika mycket och 
få samma distorsion vid 
olika nivåe r kan man sty
ra ut alla band lika myc
ket och få olika distor
sion. Vi har också mätt så 
vid normnivån och redo
visar distorsionen i pro
cent. På en vu-meter mot
svarar O dB ungefär 2 dB 
under 250 nWb/m vid en 
kontinuerlig signal. De 
mycket små värdena i 
sammanställningen är 
osäkra p g a att distor
sionsmetern också mäter 
bruset från bandet. Un
der 1 procent blir det allt
så i allt högre grad brus 
och inte distorsion man 
mäter. 

-40-

Brusnivån mäts vägd 
och med bandet raderat. 
Ett oraderat , jungfruligt 
band ger betydligt mindre 
brus , men det ökar så 
snart man utsätter det för 
förmagnetisering. Med 
vägning menas att den an-
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Haxnivå 315 Hz 
tjaxni vå 15 kHz 

-50-

-60-

Distorsion 315 Hz 250 nWb/ 

Brusni vå 
Kopieringseffekt 
Dynamik 315 Hz 

Ni våvariationer 
Känsl 315 Hz/15 kHz 
Prisläge C90 
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.. K assetter 

SONY. 
SONY 

Sony AHF är ett jä rnoxid
band som inte visar uppseende
väckande data i något avseende . 
Utstyrbarheten är ungefär ge
no msnittlig , vilket betyder att 
man ka n styra ut bandet 3,2 dB 
över 250 nWb/m . Brusni vån är 
riktigt hög och ligger bara 51-,5 
dB under norma lnivån . D yna
mike n blir därmed låg och ban
det hamnar långt ner i dynamik
tabellen . 

Diskantegenskape rna är 
ungefär genomsnittliga. Mede l
måttigt bra är också nivåjä mn
heten . När det gä lle r kopierings
dämpning har Sony alltid haft 
goda värden. Så ock med AHF 
som med 55 dB ä r bra. 

D e n sa ml ade bedö mninge n 
för Sony AHF blir a tt det ä r ett 
ganska gott , e ller mede lgott , 
jä rnoxidband . 

Sony CD-a är e tt kromekvi 
valent band . Som sådant ger de t 
en jämförelsevis hög utstyrning 
vid låga frekven ser , 1,8 dB , och 
en ganska låg brusnivå. D et 
ko mmer dock inte upp till sam
ma höjde r i dynamik som su
pe rkrombande n som ger både 
högre utstyrni ng och lägre brus. 
D ynamike n blir en liten bit un
d er 57 dB . 

H ögfrekvensegenskape rna är 
ungefär medelmåttiga. Dä remot 
ä r nivåjämnheten utomorde nt
ligt god . Ä ven när de t gä ll e r ko
pieringsdämpning ge r C D-a e tt 
utmärkt resultat . 56 dB uppm ät t 
avstånd mella n signal och eko är 
kl art bättre än genomsnitte t och 
överträffas bara av metall band 
och en del riktigt dåliga järn
oxidband . 

l en he lhetsbedömning vill vi 
place ra Sony C D-a i övre skik
te t av kromgruppe n. Superkro
merna från Agfa och Basf ger 
dock bättre resulta t likso m TOK 
SA X . Ferrokrom- och meta ll 
band ger också bättre resultat. 

Sony ha r lä nge varit sto lt över 
sitt ferrokromband. Vår analys 
visar a tt utstyrba rhete n ä r myc
ke t hög , brusnivån mycket låg 

• • • • 
och att dynamiken därmed är 
mycket hög . ära 62 dB dyna
mik placerar bandet tillsammans 
med andra go'da ferrokromband 
strax under Scotch Metafine. 

En plump i bandprotokollet 
är dessvärre en ganska dålig ni
våjämnhet och Sony uppvisar 
variationer på 0,9 dB i vår mät
ning. 

Diskantegenskaperna är där
e mot , tyvärr , mera lika övriga 
ferro krombands. Man får a lltså 
en ganska mager utstyrbarhet 
vid höga frekvenser. Vid 15 kHz 
har vi mätt -19 dB . 

Kopieringsdämpningen hos 
Sony FeCr är bättre än för något 
annat ferrokromband . Tyvärr 
innebär det ändå inte att värdet 
ä r bra. De flesta andra bandty
per. är väsentligen bättre. 

Andå får Sony-bandet e tt 
högt betyg. Som vi tidigare sagt, 
ä r skillnade n mellan de fåta liga 
ferrokrombanden i rege l små 
och Sony feCr går väl in i grup
pe n för goda ferrokromer. 

Sony Metallic har funnits a tt 
köpa i e tt å r ungefär. Presta nda 
ä r utmärkta . Man kan styra ut 
bandet me r än 6 dB över no rm
nivån . Brusnivån är medelhög 
och det för med sig att dynamik
s iffran hamn ar en halv dB över 
60 dB. 

D et svå ra problemet med ni
våvaria tio ner hos metall band 
har man löst väl. Värdet fö r ko
pieringsdämpningen ligger 60 
dB under signalen och det är 
ganska betryggande. D äre mot 
är det inte alldeles ohö rba rt. 
Örat kan urskilj a ljud mycke t 
väl , även om det ligger unde r 
brusnivån . Men 60 dB är i a ll a 
fall så bra man kan få på kassett 
just nu . 

Eftersom det kanske främst a 
a rgume nte t för meta llband gä l
ler diskant återgivningen ä r det 
ange nämt att konstatera att So
nys me tall band ger mycket bra 
resultat. Vi kan gruppe ra tre 
band som alla ger öve rl ägse t god 
diskantnivå, och de t ä r meta ll 
banden från Fuji. TDK och So
ny. För spektralmässigt svår mu
si k bör man söka anvä nda någon 
av de typerna för bästa resultat. 

Även en mer samlad bedöm
ning måste ge e tt högt betyg å t 
Sony Metallic. Bätt re ljud än så 
här kan ma n knappast få fr ån 
kassett i dag. 

TOK 
TOK AD är ett gammalt su

perband av jä rn oxidtyp. Me n 
å ren ha r farit varsamt fram med 
det och det kan fortfarande häv
d a sig vä l. Dess starka sida ä r 
just inte hög utstyrning vid låga 
frek ve nser. 

Brusn ivån är däremot lägs t av 
a lla provade jä rnoxidba nd , ja. 
den ä r t o m lägre än hos flera 
metallba nd . 

Men den sta rk are sidan hos 
TDK AD ha r a lltid varit dess 
goda diskantegenskaper. Nu har 
d e t emelle rtid fått medt ävlare i 
meta llband och andra supe r
band . D e 13 dB unde r 150 nWb/ 
m so m TDK AD presterar ä r 
dock fortfarande remarkabla. 
Mycket få band av icke metall
typ ger lika bra resultat. 

Inga data i sig , uto m diskant
siffrorna , ä r a lltså sä rskilt iögon
fa lla nde. D en saml ade bedöm
ningen pe ka r dock på a tt bandet 
ä r mycket bra och hör till de 
bättre jä rnoxidbanden . 

TDK OD har vi lite svårt att 
först å som pro dukt. Bilde n .av 
bande t ä r ungefä r e tt TDK AD 
som fl ytt ats upp e tt par dB i ut
styrni ng och brus , medan dyna
mike n ligger ungefä r vid sa mm a 
värde. 

Man kan styra ut TKD 00 till 
nära 4 dB över no rmni vån , och 
det ä r tämligen respektingiva n
de. Men brusnivån ligger kusligt 
nära den högsta vi mätt i testet. 
Det innebär a tt dynamiken int e 
blir bättre ä n ca 55 dB. 

I fråga o m jämn ni vå öve r
glänse r dock TDK 00 det be
prövade AD-bandet . ja. fakti,k t 
d e flesta band i testet. Ko pie
ringseffekten ä r något mindre 
ä n hos A D , me n fortfa rande in
te särsk ilt väl undertryckt. Mät
värdet ä r 52 dB , vilken är e n 
ganska geno msnittlig placering. 
Diskan ten ä r däremot ett par dB 
sämre ä n för AD , me n den lig
ger fortfarande bra till med - 15 
dB . 

l och fö r sig tillhö r också 
TDK OD 'de bättre jä rn oxid
bande n , me n fullt så gott som 
AD bedömer vi de t inte va ra. 
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forts f rån sid 40 
vända voltmete rn har en 
frekvenskurva som få r 
mätaren a tt "lyssna" på 
olika frekvenser un gefär 
på samma sätt som ö ra t 
gör. Den blå stape lns 
undre kant mo tsvarar 
brusnivån. 

U tstyrbarheten vid 15 
kHz är angiven som mätt
nadsni vå vid den frekve n
sen. Man spelar a lltså in 
15 kHz och ökar tills ut 
signalen inte ö kar mer. 
Den brukar t o m sj unka 
o m man ökar ytte rligare. 
Den högsta nivån man 
kan uppn å kallas max nivå 
15 kHz eller MOL 15 
kHz. Nivån anges med en 
röd markering i stapeln . 

Kopieringen me llan 
band varven mäts geno m 
att man spelar in e n kort 
signal, låte r bandet ligga i 
24 timmar och se r hur 
mycket signal de t finns på 
intilliggande varv. Mät
frekve_n.s_iir 500 H z e nligt 
DIN. D e n gul a marke
ringen motsvarar kopie
ringsdämpningen . 

ivåfluktuationerna är 
mätta genom att vi har 
spe lat in 10 kHz och se
da n stude ra t hur signale n 
va rie rar i styrka . Djupa 
me n mycket snabba för
ä ndringar kan tä nk as vara 
mindre störande än mind
re men långsammare. Vi 
ha r därför en tidkonstant 
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MEDIA 
Den här kassetten hade 

vi också med i vårt test 
för e tt år sedan . Den sk il
jer sig en del i sin framto
ning från de övriga mär
keskassetterna. D en sä lj s 
just inte i öppna ha nd eln . 
utan mest till sto rfö rbru
ka re som använder den 
för snabbkopiering och 
dyl ikt. 
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forts från sid 42 

TDK SA finns i två versioner , 
med och utan X , där X förmod
ligen skall läsas som x-tra dis
kant . 

Båda banden kan styras ut till 
3,2 dB vilket är ansenligt med 
tanke på att det rör sig om ett 
kromekvivalent band . Brusni
vån är mede l hög och dynamiken 
blir likaså . 

Utstyrbarheten vid höga fre
kvenser är alltså det som skiljer 
de båda bandtyperna åt. Det 
gamla SA-bandet klarar - 18 dB, 
och . det är ett tämligen dåligt 
värde. Om man ställer högre 
krav på en kraftfull diskant kan 
man då få 5 dB bättre återgiv
ning genom att använda SA X 
som i stället ger -13 dB . Det är i 
klass med Basf Superehrom och 
faktiskt också med en del enk
lare metallband. 

TDK SA tillhör sammantaget 
det mellersta skiktet av krom
banden , medan SA X raskt 
placerar sig i toppen av samma 
skikt och i klass med Super
krombanden från Basf och 
Agfa. 

TDK:s metallband tillhanda
hålls i två olika kassetter. Den 
ena är av plast och kallas då 
TDK MA och den andra är av 
plast och metall och' kallas då 
TDK MA R , där R står för Refe
rence Standard . 

Utstyrbarheten är mycket hög 
och ligger ungefär 1 dB under 
bästa band i det avseendet. 
Brusnivån är däremot inte påfal
lande låg och dynamiken stan
nar vid ca 59 dB. 

Däremot överträffas TDK 
MA knappast av något band när 
det gäller utstyrbarhet vid höga 
frekvenser , ej heller när det gäl
ler nivåjämnheten som är bland 
de absolut bästa av alla provade 
band. Detta till trots att vi nu 
talat om metallband som uppen
bart är svåra att tillverka med 
jämn nivå. Till detta kommer så 
att kopieringseffekten även är 
oslagbart låg. 

Summan av det hela är alltså 
att TDK:s metallband , i pluralis 
då , ger mycket bra resultat och 
att de tillhör de absoluta toppar
na i dagens kassetteknik. 

RULLBAND 
Som jämförelse har vi också 

lagt in mätningar från ett bra 
rullband på en Revox 877 vid 19 
cm/s. Det band som siffrorna 
härrör från är Basf LPR 35 som 
är ett mycket bra lp-band. Siff
rorna är hämtade från vårt test 
av band i RT 1980 nr 9. 

Vi finner att stapeln som mot
svarar mätvärdena ter sig impo-

Järnoxid eller metall, 
MaxelI eller Roticet? 
•• Kassettband tillverkas en
ligt fyra olika principer. Den 
första och ursprungliga är järn
oxidtypen , eller typ I som den 
kallas . Den är lättast att utnyttja 
väl för spelaren och den passar 
också i alla typer av maskiner , 
från enkla till de mest avancera
de . Man kan uppnå ganska goda 
resultat med järnoxidband , men 
i regel ger både krom- , ferro
krom- och metallband bättre re
sultat. 

Banden ger i regel mycket 
hög utstyrbarhet, men bruset är 
också tämligen högt. Diskant
återgivningen varierar från 
ganska dåligt till mycket bra. 
Med diskantåtergivning menar 
vi då förmågan att återge starka 
diskantljud riktigt. Rak fre
kvensgång kan man i regel upp
nå med alla band om spelaren 
trimmas riktigt, men den fre
kvensgången mäts då vid en låg 
nivå . 

Till järnoxidbandens fördelar 
hör främst ett lågt pris vanligt
vis. Om man vill ha bättre ljud 
kan man välja band av kromtyp , 
men ett par järnoxidband skulle 
vi vilja sätta lika högt som krom
banden och det är Hitachi SR/ 
MaxelI XLI S, Philips Super Fer
ro I och TOK AD. 

Krombanden , typ II , består 
antingen av band med magnet
partiklar av kromdioxid , eller av 
band som har samma magnetis
ka egenskaper utan att krom an
vänds. De behöver högre för
magnetisering än järnoxidband 
för att kunna användas riktigt. 
Dessutom tillämpar man en an
nan frekvenskorrektion vid in
spelningen . Det för med sig att 
bruset blir lägre vid avspelning
en . Emellertid tillåter de flesta 
band i den här gruppen inte att 
man spelar in så starkt . En viss 
utökning av dynamiken får man 
dock . 

Bäst resultat bland krom ban
den får man från Basf och Agfa 
Superehrom samt TOK SA X , 
men bra är också Sony CD-a , 

nerande på flera sätt i jämförel
se med kassettbanden . Utstyr
barheten når nära 10 dB över 
250 nWb/m, brusnivån ligger en 
bit under 60 dB , högfrekvens
förmågan ligger över normnivån 
etc . 

Vad man kanske blir mera 
förvånad över är att kopierings
dämpningen inte är bättre. Ban
det är dock tjockare än de som 
används i kassetter. Likaså ser 
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TOK SA och Basf Chromium . 
För att dessa krom band skall 

komma till sin rätt fordras dock 
att spelaren klarar av att be
handla den höga förmagnetise
ringen tillsammans ·med höga 
signalnivåer. Gör den inte det 
ökar förvrängningen och man 
vinner just ingenting på att an
vända krom band som är dyrare 
än järnoxid. 

I sådana fall kan ferrokrom
band , typ III , vara ett bra alter
nativ. Ja , i andra fall också, ef
tersom de överlag ger bra resul
tat. Ferrokrombandet innehål
ler två skikt: Ett järnoxidskikt 
och ett kromdioxidskikt. Kom
binationen ger ett band med 
mycket hög utstyrbarhet och 
mycket lågt brus. För att utnytt
ja det behöver man inte så hög 
förmagnetisering som ett krom
band kräver , och många enklare 
spelare ger därför lysande resul
tat med just ferrokromband . 

Bandtypen är dock inte helt 
utan invändningar. Det dubbla 
bandskiktet kan ge problem 
med frekvensgången , och är 
man intresserad aven absolut 
rak frekvenskurva bör man där
för kontrollera att spelaren ger 
det även med ferrokromband. 
Vissa spelare (t ex Nakamichi) 
har inget ferrokromläge och 
man kan då till nöds använda 
bandet genom att ställa förmag
netiseringen som för järnoxid
band och frekvenskorrektionen 
för kromband. Frekvenskurvan 
blir emellertid inte så bra. 

Ett annat problem med ferro
krom bandet är att man i regel 
får mycket hög kopieringsef
fekt , något som kan störa vid 
koncentrerad lyssning. Vidare 
är högfrekvensegenskaperna in
te toppklassiga hos ferrokrom
banden. 

Trots detta ger ferrokromban
den överlag mycket goda resul
tat , och vår bedömning är att de 
presterar bättre återgivning än 
samtliga krom- och järnoxid
band. Undantaget härifrån är 

siffran på nivåvariationerna 
oväntat hög ut. Bandet är kört 
på en 2-spårs Revox och arten 
av variationer blir därför en an
nan än med de smala spår man 
tillgår på kassetten. Siffrorna är 
därför knappast jämförbara i 
det att kassettvärdena innehål
ler en hel del små drop outs , me
dan rullbanden uppvisar mera 
jämna , cykliska variationer. 

Ändå är det en förkrossande 

Agfa Carat som inte riktigt når 
upp till de andras nivå . Ovriga 
ferrokromband är väldigt lika 
och svåra att skilja åt. 

Trots ferrokrombandens goda 
egenskaper överväger flera till
verkare att ta bort dem ur sorti
mentet. Det säljs nämligen 
ganska litet av dessa dyra band. 
Vi får se hur länge de kommer 
att finnas tillgängliga . 

Metallbanden , typ IC , slutli
gen , representerar den bästa 
kassettekniken i dag. De ger 
hög dynamik vid alla frekven
ser , låg kopieringseffekt och 
mycket bra ljud . För att fungera 
krävs att spelaren över huvud 
kan hantera mycket starka sig
naler. Inte alla spelare klarar av 
det riktigt , inte ens de som har 
metalläge på omkopplaren . 

Om man emellertid har en 
mycket bm kassettspelare kan 
man dra nr tta av metallbanden . 
Det som främst skiljer dem från 
ferrokrombanden är att diskant
egenskape:rna är åtskilligt bätt
re . Om man därför spelar in mu
sik med ~tarkt och viktigt dis
kantinnehåll är metall band bäs
ta val. H~r man andra fordring
ar kan man säkert klara sig med 
billigare band av andra typer . 

Den stora dynamiken vid låga 
frekvenser hos metall band upp
nås genom att utstyrbarheten är 
mycket stor. Brusniyån är där
emot tämligen hög. Metallban
den använder samma frekvens
korrektion som ferrokrom- och 
krombanden vid avspelning , 

. men trots det ligger metall band-
bruset högre än de typernas och 
ungefär i klass med järnoxid
banden . Om man vill utnyttja 
metallbanden bra , måste man 
därför spela in ordentligt starkt 
på bandet. Annars upplever 
man det som' ganska brusigt i 
många fall. 

Inom metallgruppen finns gi
vetvis skillnader. De tre främsta 
anser vi vara Hitachi/Maxell 
MX, Scotch Metafine och Sony 
Metallic. Men skillnaderna till 
de andra metall b anden är inte så 
stora . • 

skillnad mellan rullbandet och 
kassetten , även med metall
band. Den största skillnaden lig
ger i diskanten , men visst har 
skillnaderna minskat under 
åren . 

För bästa ljud är det dock ing
en tvekan om vad man bör 'väl
ja. Men priset är ju också ett 
helt annat för rullband , liksom 
för en god bandspelare jämfört 
med ett kassettdäck. 



Förklaringen är enkel. 
Vi är världens största tillverkare av musikinstrument. Pianon , orglar, 

gitarrer osv. 
Naturligtvis använder vi samma noggranna och känsliga tillvägagångs· 

sätt när vi bygger våra musikanläggningar som när vi bygger våra musik· 
instrument. 

Det är ingen tillfällighet att Sveriges Radio , inspelningsstudios, ~ : 
hög skolor och teatrar har valt våra högtalare. Lyssna Själv hos I 
närmaste Yamahahandlare och du förstår varför. I \ 

Våra hörlurar är också konstruerade med samma känsla för 
musiken . Dom ser rätt vanliga ut, men ta på dig dom . 
Känn hur lätta och behagliga dom är. 

Lyssna själv, njut av musiken! 
,-- I 

I 
I 

JAG ÄR INTRESSERAD AVATI BYTA UPP MIG 
TILL YAMAHA HIR. 

o Skicka mig Er nya produktkatalog med 
massor av NYHETER 

D Skicka info om kompletta musikanläggningar 
O Skicka adress och telefonnummer till 

närmaste Yamaha·handlare 
O Jag vill bli kontaktad för en demonstration 

Namn .. . ..... . .. . . . . . .... .. . . . . . . ..... . 
Utdelningsadress .. . . . . . ..... . ........ . .. . 
Ortsadress .. . .... . ................ . .. . . . 
Telefon . . .. . ................... . .... . .. . 

• YAMAHA-hifi HIFI FRÅN VÄRLDENS STÖRSTA 
TIllVERKARE AV MUSIKlNSTRUMENI I Yamaha Svenska AB, Box 4052, 400 40 Göteborg, 

I tel. 031-42 03 55, 42 72 35. RT 12. 80 --------------------Informationstjänst 13 
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Genuin 
hemdator 
från 
Commodore 
•• Commodore , som ju var 
mycket tidigt ute med sin 
modell 2001 och som därmed 
bidrog till att hela smådator
utvecklingen rullade igång, 
lanserar nu en renodlad hem
dator. Prisnivån ligger långt 
under den för modellerna 
3008,3016 och 3032. Namnet 
blir VIC som står för Video 
lnterface Computer. Två 
versioner kommer att produ
ceras: En för svart-vit tv och 
en för färg. Enbart den sena
re kommer att importeras till 
Sverige med början i januari 
1981 eller möjligen redan i 
slutet av december i år. 

Datorn ansluts alltså till en 

vanlig tv. Den har ett litet 
tangentbord utan separata 
siffertangenter och dess basic 
är en i någon mån bantad 
version av den tolk som finns 
i de större modellerna . VIC 
kommer att ha högupplösan
de färggrafik med 184x200 
inkrement och en ljudsynte
tisator . 

Att den lanseras som hem
dator innebär att det inte 
kommer att finnas något pro
gramvarustöd. Maskinvaru
mässigt blir den dock kon
kurrenskraftig genom att den 
skall kunna expanderas med 
ett externt minneskort och 
att den har anslutning för så
väl IECbuss som RS232-se
rieanpassning. Gissningsvis 
kommer den att kosta under 
2500 kr. 

En annan nyhet från Com
modo re är 8000-serien som 
vänder sig direkt till profes
sionella tillämpare. Den ar
betar med 80 tecken på skär
men , har 1 Mbytes flexskiv
minne med 5 1/4" skiva och 
skrivare med 9 x 9-matris. 

Priset blir låga 30000 kr . Till 
Sverige kommer den ungefär 
samtidigt som VIe. 

Pet Commodore har i dag 
ett massivt stöd i den svenske 
generalagenten. För tillfället 
finns det 20000 sidor doku
mentation på svenska om da
torerna eller dryga hyllme
tern bö ker , berättar Mats 
Gabrielsson , vd för Datatro
nic. 

ADA ersätter pascal 
som ersätter basic? 

ADA är ett språk det har 
talats mycket om på sistone. 
Initiativtagare till det hela 
var US Department of Defen
ce som 1979 gav CII-Honey
weil Bull i uppdrag att ta 
fram ett språk som kunde er
sätta alla de hundratals olika 
språk som man tidigare , och 
fortfarande arbetar med in
om det amerikanska försva
ret. 

Språket börjar nu bli fär
digt och det är klart att det 
kommer att röra sig om en 
kombination mellan pascal 

och simula. Faktiskt kan man 
säga att pascal är en del av 
ADA, så den som i dag lär 
sig pascal kommer att vara 
väl förberedd när ADA 
kommer. Troligen kommer 
det att få mycket stor genom
slagskraft. 

Blir då ADA någonting 
för smådatorer? Det beror 
på, tycks svaret vara. I 8-bi
tarsmaskiner kommer språ
ket att vara för stort och det 
blir knappast aktuellt annat 
än för datorer med 16 bitars 
ordlängd eller mer . 

Den som gjorde UCSD
pascal , Ken Bowles , har till
kännagivit att han tänker till
verka en kompilator för 
ADA så att språket kan an
vändas för mikrodatorer som 
arbetar med p-kod . Förmod
ligen avser han den intres
santa 16-bitars datorn från 
Western Digital som över 
p-språket arbetar i pascal. 

Intel lär komma med en 
32-bitars mikroprocessor 
som direkt kan arbeta med 
ADA. . GL 

I 
• 

Högtalare från Cabasse. Antistatmedel och skivrulle från 
Milty. Kassettbandspelare, receiver, mikrofoner och 
diverse tillbehör från Nakamichi. Ortofon-pickuper. Rull
bandspelare, tangentialskivspelare, receiver, tuner, för
stärkare, högtalare och en mängd tillbehör från Revox. 
SM E-tonarmar och Stanton-pickuper. Skivspelare från 

Thorens. Och Cecil E. Watts skivrengöringsmedel ("Dust 
Bug" känner du väl till?) . 

Det här är de produkter och agenturer vi marknadsför. 
Vilka av dom vill du veta mer om? Kryssa för här nedan 
och sänd kupongen till oss så skickar vi broschyrer. 

ELFA HIFI AB, Box 1273, 17124 Solna. 

--------------------------------Till ELFA HIFI AB, Box 1273, 17124 Solna. Skicka mig broschyrer på de produkter jag kryssat för! 

o Cabasse högtalare 
O Milt Y antistatmedel Perm ostat 
O Milt Y skivrulle Pixall 
O Nakamichi kassettdäck 
O Nakamichi receiver 
O Nakamichi mikrofoner 
O Nakamichi Black Boxes 

NAMN 
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O Nakamichi High Com II 
brusreduceringsenhet 

O Ortofon Moving Coil-pickuper 
O Ortofon magnetiska pickuper 
O Ortofon Low Mass-pickuper 
O Revox rullbandspelare, receiver, tuner, 

förstärkare, skivspelare, högtalare 

ADRESS 

Informationstjänst 14 

O Revox tillbehör 
O SME tonarmar 
O Stanton pickuper 
O Thorens skivspelare 
O Cecil E. Watts skivrengöringsmedel 0 ____________ _ 
0 ____________ _ 

POSTADRESS H r 17 sr 



~~L 
lY j 

j '1\1 ' .ltAM 

E-180 

FUJI VHS OCH BETA MED BERIDOX 
- För skarpa TV-inspelningar. 

FUJI FX I 
Ny mekanik. Bättre Ny mekanik. Större För finsmakare. 

FUJI METAL 
Topptestat metallband 
som vunnit kännarnas 
förtroende. 

diskant. Fint dynamik. Reducerat Ny mekanik. 
precisionsband. Extra brus. Mera diskant. Chromekvivalent. .. 

spelas i läge NORMAL. 

låg kopieringseffekt. Bättre bas. Ett Ett band för stor i ' U I ~ 
järnoxid band som ska musik, tex klassisk. 

FUJ 1-U U D-VI DEO-" SU PER TAPE" GeneralagentTELETON 047045550. 
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Tv-sändare på 14 W 
täcker hela Europa! 

i materialet) och har brusfak
torn 3,5 dB . En så brusfattig för
stärkare är dyrbar i dag , men 
priserna väntas kunna sjunka 
avsevärt tills den tyska satelliten 

Satellitsänd tv kräver inte höga sändare//ekter. 
skjuts upp. Den ger ju dessutom 
högre signalnivå och man kan 
alltså pruta på kraven . En an
tenn med diametern 90 cm vän
tas ge fullgott resultat. 

Philips i Norrköping har tex tagit emot/ranska/ör
sökssändfl.ingar, riktade mot centraleuropa, som trots 
14 W sändare/lekt givit goda resultat. Men detta är spekulationer i 

någon mån. Vad som visats är 
•• Franska teleförvaltningen 
har hyrt in sig på den experi
mentella satelliten OTS-2 och 
sänder i experimentsyfte valda 
delar ur tv-programmen TFl 
och Antenne 2. OTS-2 är upp
sänd i syfte att studera problem i 
samband med direktsändande 
tv-satelliter och liknande. Med 
direktsändande tv-satelliter av
ses sådana som sänder direkt till 
enskilda tv-mottagare , i motsats 
till kommunikationssatelliter av 
typ I.ntelsat som sänder mellan 
fasta markstationer och som an
vänds för programutbyte mellan 
två kontinenter. 

Uteffekten hos OTS-2 är blott 
14 W, och antennioben är tämli
gen bred . Dess centrum är riktat 
mot Schweiz och signalstyrkan i 
norra Götaland beräknas till ca 
-120 dBW/m2

. 

Det intressanta för oss i Sveri
ge är nu om det går att ta emot 
så svaga signaler med rimligt 
tekniskt uppbåd. En framtida 
Nordsat ger betydligt högre sig
nalstyrkor , eftersom där dels 
sändareffekten blir betydligt 
högre , dels sändningarna är rik
tade mot Skandinavien. Man 
har teoretiskt tänkt sig att grän-

t'.. k I' d tt att de franska programmen kan 
sen or o omp Icera mo ag- tas emot i vårt land . Kvaliten är 
ning skulle ligga på -103 dBWI 
m2 • Huruvida vi får någon Nord- som sagt utmärkt . Bilden är en 
sat eller ej vet vi som bekant liten smula brusigare än den 
inte. . från en perfekt mottagen " jord-

biId" , men .. bruset är på intet vis 
Tysk satellit störande. Aven ljudet är mycket 
syns i Sverige bra, bättre än någonsin telever-

Däremot vet vi att den tyska ket bjudit . 
tv-satelliten skjuts upp någon Digitalt ljud 
gång under 1984-85. Man har och fransk bild 
beräknat att signalstyrkan från 
den i vårt land skulle bli ca -113 I de franska försökssändning
dBW/m2 längst upp i norr och arna skickas nämligen ljudet ut 
bättre än -103 dBW/m2 längst i digitalt i videons släckintervall , 
söder. Kommer vi att kunna ta på samma sätt som vid överfö
emot programmen som sänds ringar inom EBU (European 
över den? Broadeasting Union) , d vs Eu-

Ja , svarar teknikerna hos Phi- rovisionssändningar. Den digi
lips i Norrköping. De svaga sig- tala överföringen ger oöverträf
nalerna från OTS-2 tar man nu fad kvalitet , men kräver en om
emot med fullgott resultat , trots fattande och dyrbar omvandlare 
att nivån är väsentligt lägre från vid mottagaren. I kommande sa
OTS-2 än spillet från den tyska tellitsändningar kommer man i 
satelliten kommer att vara. Då stället att använda fm-överfö
har man visserligen fått använda ring som ger enklare mottagare 
en parabol med 3 m i diameter men ändå hög ljudkvalitet. 
och en mycket lågbrusig högfre- En ytterligare komplikation 
kvensförstärkare , men resulta- med just de franska sändningar
tet blir perfekt! Den använda hf- na är att fransmännen, förstås , 
förstärkaren är uppbyggd med använder ett annat färgsystem 
GaAs FET (dvs fälteffekttran- än de flesta europeiska länder. 
sistorer med gallium och arsenik Deras system kallas SECAM i 

~ Denna antenn är den viktigaste Den tyska tv-satelliten får en 
delen i Philips experimentella spilltäckning i Sverige som ger ni
mottagningssystem. Diametern är vån -113 dBWI"r som sämst, d v s 
tre meter, vilket gör den till en av- 7 dB mer än OTS nu ger i Norrkö
sevärd koloss. För mottagning av ping. Det skall därmed inte vara 
"riktiga" lv-satelliter räknar man några större problem att ta in de1l 
med att diametern 90 cm skall i Sverige.~ 

motsats till vårt som heter P AL. 
Det är lätt att ordna en omvand
ling mellan systemen, och en så
dan finns inbyggd i tv-mottagare 
som säljs i gränsländerna mellan 
p AL och SECAM. 

Det har spekulerats en del om 
vilken inverkan regn i luften 
skulle ha på satellitsändningar. 
Under en av demonstrationerna 
hos Philips drog ett mycket in
tensivt regnväder fram , men nå
gon inverkan av det kunde över 
lJ.uvud inte upptäckas på bilden! 
Andå vet man att signalstyrkan 
dämpas av regn , och man får in
te dra alltför stora slutsatser ur 
detta tillfälle. 

Satellit kommer -
men vem styr den? 

Vad bevisar nu mottagnings
experimentet? Ja , inte i första 
hand att vi kan ta emot fransk tv 
hemma. Det blir alltför kost
samt att köpa en tre meters pa
rabol till sin mottagare . Men 
man bör kunna anse det bekräf
tat att den tyska satelliten bör 
kunna ses i så gott som hela Sve
rige när den kommer, och med 
rimlig teknisk utrustning . 

Och valet står då inte mellan 
Nordsat och ingenting, utan 
mellan Nordsat och en tysk sa
tellit, som för övrigt inte alls blir 
ensam. I brist på Nordsat kan vi 
i stället få tillgång till franska, 
engelska, norska, finska och 
andra europeiska sändningar . 

Så satellit-tv lär nog komma 
till Sverige , även om vi natur
ligtvis kan låta bli att påverka 
programutbudet genom att inte 
ställa oss bakom Nordsat. • 

vara fullt tillräcklig. En sådan an- , 
tenn är också betydligt mera han- :---'-'-' ................. '"-U.w.u..u..uCL.I.LUo.U.L.U..lCl.J.J.ll.l.l.LllJ'j-lll.llJ.ll.J..I.l.llJ..J.J.J.J..U..

2
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terlig. . 

Bild från den franska tv-satelli
ten mottagen hos Philips i Norr
köping. Kvaliten skiljer sig prak
tiskt taget inte från en bild från en 
god tv-sändare på marken. Där
emot skiljer sändareffekten avse- . 
värt: Med 14 W täcker satelliten 
hela Europa, medan 100 kW på 
marken täcker en radie på några 

mil ...... 
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De franska försökssändningarna över OTS-satelliten är riktade mot 
Schweiz, men strålen är ganska bred, så trots den låga sändareffekten 
har vi effektnivån -120 dBWI"r i Sverige, som framgår av denna sprid
ningskarta. 
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Nu har Statens Provningsanstalt 
testat de nya metallkassetterna! 

I testen deltog alla de stora 
märkena. Fem viktiga kvalitets
egenskaper redovisas i denjust 
utkomna Stereo HiFi Handboken 

METALLIC 
TYPE If(METAL) POSITION 

1981. Provningsanstaltens mätresultat 
kan du se här nedan. Dessutom hur 
banden placerade sig inbördes. 

Som du ser kom Sony forst igen. 
I inte mindre än tre av de fem egen
skaperna placerade sig Sony Metallic 
som etta. Och dokumenterade ännu en 
gång Sony-kassetternas höga kvalitet. 

Redan 1976 var Sony FeCr bäst i 
Radio & Televisions stora bandtest, sanno
likt den mest omfattande som någonsin 
gjorts. Även i 1979 års test for Stereo 
HiFi Handboken 80 placerade sig succe
kassetten Sony AHF i topp i den stora 
järnoxidgruppen. 

För att få ut topprestanda ur ditt nya 
metalldäck kan endast det bästa vara 
gott nog - SONY METALLIC. 

Till dina andra bandspelare väljer du 
Sony FeCr, CDa, AHF, BHF eller CHF -
alla kvalitetsband som du finner till 
attraktiva priser i din butik. 

60 

Statens Provni ngsanstalts mätdata. 

!J!iiljJjjtj{{ljl redovisade i Stereo HiFi Handboken 1981. $ ~ -v $' ~ 
"V AJ!Y~ f...~t!j 'J-...) utgiven av Svenska HiFi Institutet ,,'<' ~ ~~ $~tt '<' 

i september 19 O. 4J :-.... -..;;; '.J 'f.: t;.;, 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ 
Egenskap Teknisk defi nition / I J' J'<' ~f ; ,fJ'" I I el l 
Hur mycket du kan dra Utstyrbarhet - maximal 
på med bibehållen utni vA 315 HtdB. 7.8 7.4 7. 1 7.1 6.5 6.7 5.7 4.9 3.2 4.8 ljudkvalitet - i bas 

Platssiffra I 2 3 3 6 5 7 8 10 9 och mellanregister. 
Utstyrbarhet - maximal 

0 :0 i diskanten . utnivA 10 kHz dB. -6.9 -7.4 - 7.6 - 7.9 -7.5 -8.0 -7.4 -8.8 -8.4 - 9,2 
P latss iffra I 2 5 6 4 7 2 9 8 10 

Bandets förmåga all njut· 
bart återge både starka StäravstAnd dB. 63 61 61 61 61 61 6 1 63 57 60 
och svaga ljud utan fö r- Platssiffra I 3 3 3 3 3 3 I 10 9 
vrängni ng. (Dynamik .1 

Hur lite ljudet för- Distorsion 'ro. 0.32 0,3 0,3 0,3 0,34 0,34 0,5 0.7 0,9 0,6 
vrängs vid en viss nivA. P latss iffra 4 I I I 5 5 7 9 10 8 
Bandets fö rmåga att Kopieringsdämpn ing dB. 58 58 58 60 58 58 57 53 63 57 
hindra ljud att "läcka P latssiffra 3 3 3 2 3 3 8 10 I 8 över" mella n band va rven. 

Platssiffra 
10 II 15 15 21 23 27 37 39 44 sammanräknat 

P la cering l 2 3 3 5 6 7 8 9 10 SONY 
V i tycker om att vara fO rst. 

Sony marknadsföres I Sveflge av Gylling Hem-Elektromk AB, ett Gylling företag . Tel. 08-981600. 
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~jjrningar 
i Ost, ' 
nya sändare 
i Väst 

Östblockets omfattan
de störnings verksamhet i 
etern har satts på prov 
under oroligheterna i Po
len . Informationfrån 
omvärlden om det inträf
fade har man försökt stö
ra så eff ektivt som nå
gonsin möjligt. 

Samtidigt noterar vi att 
nya sändare har dykt upp 
på kortvågen f rån Peru. 

•• I samband med det upp
flammande politiska missnöjet i 
Polen har Östblockets störning
ar av nyhetssändningar på rys
ka , tjeckiska etc från väst ökat 
markant . Att strejker kan före
komma i ett kommunistiskt land 
som Polen är i Moskvas ögon ett 
tecken på dekadens som till var
je pris måste undanhållas hem
mabefolkningen . Stor vikt läggs 
därför vid speciella störsändare, 
vilka placeras intill befolknings
centra och genom särskild mo
dulationsteknik uppstår det för 
dx-are (och östblocksmedborga
re) så välbekanta oljudet. Stör
ningen blockerar effektivt fre
kvensen och omöjliggör all vida
re avlyssning. 

Ovanstående innebär att Öst
blocket förfogar över tusentals 
störsändare vars enda syfte är 
att undanhå ll ~ medborgarna 
ocensurerade nyheter. 

Sändarna intill större städer 
uppges ha en effekt om 10 kW 
och ibland mer. Att driva detta 
gigantiska arrangemang kostar 
oerhörda summor. BBC I Lon
don ha"r räknat ut att sedan den 
20 augusti och t o m september i 
år har Sovjetunionens störning
ar av de ryskspråkiga sändning
arna från London, omfattande 

Stig Adolfsson 
rapporterar 

3,5 timme per vecka, kostat 
Sovjet 16 milj kr. Det är mer än 
BBC:s ryskspråkiga redaktions 
årsbudget. 

Om man till detta fogar de 
sändningar mot Öst som stän
digt pågår från Voice of Ameri
ca , Radio Liberty, Radio Free 
Europe , Radio Peking etc, vilka 
omfattar majoriteten av dygnets 
timmar och hundratalet fre
kvenser , först år man att insatsen 
i form av störsändare från Öst 
måste vara enorm. Om myndig
heternas ambitionsnivå är att 
störa ut ca 90 % av ovanstående 
sändningar så måste oerhörda 
energimängder åtgå. Inte att 
förundras över att Sovjetunio
nen lider av energibrist .. . 

Störsändarna kan identifieras 
med en siffer-bokstavskombina
tion vilken då och då radieras 
under " sändningen". Några ex
empel härpå är Ceske Budejovi
ce med signal P2 eller Hradec 
Kralove 12 , båda belägna i Tjec
koslovakien. 

Nya stationer 
i Per u 

Under sensommaren/hösten 
har flera nya stationer från Peru 
dykt upp på kortvåg. Landet 
hävde under · sommaren ett 
mångårigt importförbud på re
servdelar till radiosändare , vil
ket medförde att trasiga .statio
ner , stora som små , som stått 
tysta under en följd av år plöts
ligt fick nytt 9v. 

Det är främst på tropikban
den som de nya stationerna 
gjort sig hörda . Sannolikt före
ligger samma fenomen på mel
lanvåg men då de där sändande 
stationerna ganska sällan före
kommer i svenska högtalare , åt
minstone under solfläcksmaxi
ma, kanske vi får vänta ytterli
gare några år innan dessa dx
ingens storvilt lockas in i våra 
mottagarfällor . . . • 

~~~~~~~~~~ 

Rikskonserter, . Proprius 
hedrade med skivpris 
Världsjury i Stockholm 
• Stockholm har i höst 
varit samlingsplatsen för 
en prominent skara inter
nationella grammofon
musikkritiker, vilka valt 
ett antal produktioner till 
pristagare i olika $am
manhang. 
• Samtidigt har Svenska 
grammofonpriset utdelats 
för tredje gången till en 
rad svenska producenter. 

•• - Det är nu tredje gången 
Svenska grammofonpriset utde
las och juryn har haft ett styvt 
jobb med att lyssna igenom 150 
lp-skivor , erinrade juryordfö
randen fil lic Sven Wilson om då 
detta numera fasta och årliga 
evenemang ägde rum i Stock
holm för en tid sedan. RT åter
ger här listan över de aktuella 
produktionerna , som kanske 
kan ge en och annan bland läsar
na en impuls till julhandeln jäm
sides med de grammofonskivor 
som återfinns under avdelning
en Hört på annan plats i RT. 

Alla skivorna har produk
tionsåret 1979-1980. Inte förvå
nande tycks det numera vara en 
årlig tradition att ett par bolag 
placerar sig på den här listan; 
märken som Proprius och Phon
tastic vårdar ju omsorgsfullt sin 
image som kvalitetsproducenter 
med ett fåtal utgivningar. Vida
re återfinner man stadigt Riks
konserter "på prispallen" ge
nom att ett par av de rätt många 
årliga Caprice-utgåvorna belö
nas ; så också i år. - Av Proprius
produktionerna har Bertil Al
ving spelat in både Otto Olsson
skivan och Mångård med Can
tus-kören . 

Ulf Rosenberg har under den 
tid priset varit aktuellt hämtat 
flera erkännanden för sin skick
lighet - i år fick han ett pris för 
Adof Wiklund-plattan (Cap
rice). 

Internationella priser 
Detta Svenska grammofon

pris instiftades av tidskriften 
Musikrevy - det är redaktör 
Bengt Pleijel som kommit med 
initiativet - och priset sponsras 
av Musikaliska akademien . Nio 
personer sitter i juryn. 

Årets skivpris formade sig till 
ett led i ett större sammanhang 

som hedrade grammofonbran
schens folk och ett antal interna
tionella tonsättare , ty Pleijel 
stod samtidigt som värd för en 
internationellt uppbåd av kriti
ker i Stockholm, vilka i det här 
sammanhanget korade motta
garna av dels The International 
Record Critics A ward, dels det 
amerikanska Koussevitzky-pri
set, uppkallat efter Boston-sym
fonikernas förre mångårige 
chefdirigent Sergei K . och som 
utdelats under många år nu. I 
den prominenta samlingen av 
internationella gäster, vilka i 
Stockholm bestods värdskap av 
bl a UD, SR - Berwaldhallen vi
sades och vann lovord - m fl 
organ återfann vi t ex den kände 
kritikern och musik skribenten 
Lennie Marcus, som tillika är 
amerikanska High Fidelitys 
chefredaktör , gamle hi fi-skri
benten Ingo Harden , f d Fono 
Forum m fl i Västtyskiand , nu
mera die Welts grammofonre
daktör och flera bekanta britter, 
bl a Guardians musikanmälare. 

Den internationella kritiker
sammanslutningen med minst 
60-talet remiss-svarande med
lemmar hedrade de här produk
tionerna , där EMI-priset var 
nästan givet. 
DG: Lulu av Alban Berg, 
Orchestre de I 'Opera de Paris , 
dirig . Pierre Boulez. Titelrollen 
sjungs av Teresa Stratas. DG 
2711024. 
EMI: Lady Macbeth från 
Mtsensk av Dmitrij Shostako
vich, London Philharmonic, 
Ambrosian Opera Chorus , di
rig . Mstislav Rostropovich. De 
ledande partierna sjungs av Ga
lina Vishnevskaya , Nicolai Ged
da och Dmiter Petkov. - 161-
03374-6. 
Philips: Gurre-Lieder av Ar
nold Schönberg, Boston Sym
phony Orchestra och Tangle
wood Festival Chorus , dirig. 
Seiji Ozawa . Solister är Jessye 
Norman , Tatiana Troyannos , 
James McCracken och Werner 
Klemperer . 

Antal Dorati hedrad 
Utöver den här trion utdela

des i år ett speciellt erkännande, 
vilket gick till för många svens
kar välkände A ntal Dorati , förre 
chefdirigenten för Stockholms
filharmonikerna , och Philips In-

forts på sid 53 
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1000 kronors förstärkaren 
som chockat hi-fi experterna! 

stereo Review 
USA 

"NAD' s mål var att tillverka en 
billig förstärkare som lät lika 
starkt och rent som långt effekt
starkare och dyrare 'förstärkare. 
NAD 3020 uppnår verkligen d,et 
målet. Dessutom, vilket också 
våra tester ' visar, är den här lilla 
förstärkaren mer lämpad att driva 
riktigt svåra högtalar-laster än 
många av "tungviktarna" på för
stärkare-marknaden. Vi anser 
att detta är ett av de absolut bästa 
köpen man kan göra idag:' 

USA 
"Vald till HiFi Crand Prix A ward 
1979 av amerikanska hifi-hand

Jare. Ur kommentarerna: - Lyss
na, den är otrolig för sitt pris. 
- Har förmåga att klara långt 
större effekt än de uppgivna 
2 X20W. - Pålitlig, vem be
höver en bättre förstärkare? 
.:..- År stabil nog att klara 4-ohms 
laster:' . 

ISENSlBLE 
F OUND 

USA 
"Den här billiga lilla saken kan 
mycket väl vara svaret på alla 
böner från oss med begränsad 
hifi-budget. Jag drev ett par Kef 
105 till riktigt respektabla ljud
nivåer och NAD 3020 tillsam
mans med ett par DeM Time 
Window låter otrbligt mycket 
bättre än om samma högtalare 
kopplas till en typisk dyr "status
förstärkare:' Att jämföra NAD 
med förstärkare i samma pris-

1.klass är löjligt:' 
~-

USA 
" Det anmärkningsvärt låga priset 
beror på att man sparat in på allt 
som inte påverkar ljudkvalih~n. 
Men där har man istället satsat 
på det bästa vad gäller t ex krets
lösningar och transistorer. Detta 
ger som resultat ett långt starkare 
ljudtryck än de 2 X 20 W, den är 
specificerad till. Kort sagt är 
NAD 3020 ett av de bästa köpen 
överhuvudtaget~' 

HI-Fl 
England 

"Som jag sagt tidigare, hifi är till 
för aU återskapa en sak, nämligen 
musik. Bara en av de testadeaför
stärkarna gjorde det, NAD 3020. 
Det faktum att den dessutom var 
den billigaste i samlingen gör 
prestationen ännu mer impo
nerande:' (De andra var Marantz 
1050, Mitsubishi DAU21O, 
Hitachi HA 3500 och Rotel-314 ). 

lII-FI ANSWERS 
.~"""'_""lQiI'VfI~W~ , 

England 

"Ingenting' ger oss större till
fredsställelse än att hitta en ny 
produkt som verkligen är värd 
beröm. Och ju billigare den är 
desto roligare är det. Så när det 
dyker upp en förstärkare som är 
både löjligt billig och otroligt bra, 
är det inte så konstigt att vi blir 
lite tokiga själva. NAD 3020 har 
ingen konkurrens överhuvud
taget i. sin prisklass och den kan 
verkligen varmt rekommenderas:' 

NAD 3020. "Låter som en 100-wattare:' 
Septon Electronie, Box 4048, 421 04 V. Frölunda, 031-299400. 
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DEN NYE LÄIIVIKTAREN 
SOM SNABBT SLÄR SIG FRAM 

VIDEOKAMERAN KY-2000 E 
- smidig och säker .... En prisvärd JVC-produkt! 

'----J ve -----' 

Teknisk Kundservice 
Banvägen 17 
95151 LULEÄ 

T el. 0920-698 00 

AV & Fotoprodukter 
Hantverkargatan 30 
53401 VARA 

Tel. 0512-119 69 

3-rörs Saticon kamera för både eng och 
studiobruk med prestanda som 

motsvarar avsevärt dyrare kameror. 

BELL El HeWELL 
Generalagent för JVC PRO-VIDEO 

Ring någon av våra experter - se nedan - eller direkt till oss 08-98 12 50. 

Nordkontor AB Berndtssons Förlag Nordfrej Skolman utrustningar MIFA Bergholms Video 
Storgatan 113 Prästgatan 61 Trädgårdsgatan 38 ~~b2ol~~~~~ Vegagatan 2 Munkhagsgatan 5 
900 06 UMEÄ 83101 ÖSTERSUND 85231 SUNDSVALL 722 23 V ÄSTERÄS 58255 LINKÖPING 

Tel. 090-139080 Tel. 063-127620 Tel. 060-1284 50 Tel. 026-10 1770 Tel. 021 -138191 Tel. 013-15 82 29 

AV-Tjänst Almqvist & Wiksell AB AB Bäckaskog Skolservice AV-Centrum AB AB Ljusteknik Utbildningscentrum 
Jakobsdalsgatan 11 Storgatan 30 Kiaby Hornsgatan 67 Riddargatan 40 Engelbrektsgatan 3 
40222 GÖTEBORG 35104 VÄXJÖ 290 34 FJÄLKINGE 11649 STOCKHOLM 11457 STOCKHOLM 114 32 STOCKHOLM 

Tel. 031 -409320 Tel. 0470-45580 (Kristianstad I T el. 08-84 08 35 T el. 08-63 52 55 TeI.08-111230 
T el. 044-53241 
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Erfab 
Tyggårdsgatan 1 
65224 KARLSTAD 

Tel. 054-1833 30 

Tmc AV-System 
Tjärhovsgatan 16 
11621 STOCKHOLM 

Tel. 08-71 49270 



December 1980 
Månadens solfläckstal: 142 

Rikskonserter forts från sid 50 

ternational, vilka båda samarbe
tat med Romanska Schweiz Ra
dio och EBU för utgivningen av 
Haydns fullständiga operaverk. 

Koussevitzky-priset , slutli-
gen , gick till den unga USA-ton
sättarinnan Lucia Dlugoszews
ki , som dock inte kunnat infinna 
sig personligen , för hennes Fire 
Fragile Flight med Orchestra of 
Our Time under ledning av Joel 
Thome. Utgivningen finns på 
Candide 31113. Lucia lär vara 
bosatt i Västtysk land numera 
men är född i Detroit. Hon är 
den första kvinnliga kompositö
ren som hedrats med den här ut
märkelsen . 

Hon delade det här priset 
med en annan på förhand given 
kandidat , Aribert Reidmann 
med operan Lear. Den finns på 
DC 2709089, inspelad av Bay
erska statsoperaorkestern under 
Gerd Albrecht med Dietrich Fi
scher-Dieskau och Helga Der
nesch. • 

Härintill visas hur diagrammen skall 
tolkas. Diagrammet över brusfält
styrkan anger den fältstyrkenivå i dB 
över 111-V lm radiobruset förväntas 
överstiga högst 10 % av tiden. Band
bredden antas vara 3 kHz , men kur-

Bolag/producent: 
BIS LP 106-116 
Robert von Bahr 

CAPRICE LP 1174 
Lars-Gunnar Bodin 

CAPRICE LP 1165 
Ulf Rosenberg 

CAPRICE LP 1167 
Håkan Elmquist 

DEUTSCHE GRAMMOPHON 
2531195 
Lars Finnström 

MUSIKNÄTET WAXHOLM 
MNW8F 

PHONTASTIC 7524 
Anders R Öhman 

PHONTASTIC 7524 

PROPRIUS 7819 
Jacob Boethius 
Karl-Göran Linzander 

PROPRIUS 7825-26 
Jacob Boethius 

10 

18 2012 2' 
GMl 

o L......-..l.. 
lO 22 2' 

GMl 
00 02 Q.I, 06 08 1l 12 14 

Kom p/solist : 
Edvard Grieg 
Solist : Eva Knardahl 

Bengt Emil Johnson 

Adolf Wiklund 
Solist : Greta Erikson 
Sveriges Radios Symfoni
orkester 
Dir Stig Westerberg 

Ingvar Lidholm 

Göran Söllshcer 
J S Bach 
Fernando Sor 

Styrbjörn Bergelt 

Bengt Hallberg 

Kvintetten Olsson 

Cantus Kören, dir 
Marianne Hillerudh. 
Tonsättningar av Åke 
Malmfors, Erland von 
Koch, Lille Bror Söder
Iund 

Erik Lundkvist spelar 
Otto Olsson på Gustaf 
Vasa kyrkas orgel i 
Stockholm 

vorna kan lätt omräknas till annan 
bandbredd om 10 log B/3 adderas till 
avläst värde . B är önskad bandbredd 
i kHz. Prognosen är framtagen av 
Televerket , avd RL, Farsta. 

Titel : 
The Complete 
Piano Music 

In Time, Vittringar, 
Escaping 

Pianokonsert nr 2 h-moll 
op 17. 3 Stycken för 
stråkorkester o harpa 
Sång till våren 

Musik för stråkar, 
Greetings from an 
old world, Kontakion 

Fuga g-moll, Preludium, 
fuga och allegro Ess-dur 
Morceau de concert op 54 
Sonat C-du r op 15 

Tagelharpa och Videflöjt 

" The Hallberg Touch " 
Bengt Hallberg plays 
Old Favourites 

"Lätt på Sne'" 

" Mångård" 

Otto Olsson 
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Krets för kommradio och larm 
identifierar 5-tons CCIR-kod 
• Att ta emot kodade S -tons-signaler har tidigare 
krävt ett uppbåd av kretsar och komponenter. 
• Nufinns kretsar från Consumer Microcircuits 
som lätt klarar uppgiften. 
• Här ser vi en typisk applikation där S-tons, 
CC/R-kodade signaler tas emot, avkodas och vi
sas på en indikator. 
• Konstruktionen är tänkt att användas i radio
och linjebaserade system' där man vill kunna 
identifiera den som sänder, t ex i ett större larm
system. 

•• Consumer Microcircuits är 
ett engelskt företag med inrikt
ning på mycket speciella mono
litkretsar. Bland dem finns en 
för tonselektivmottagning. Den 
kan i sig identifiera vilken ton 
som helst inom registret för 
CC/R-standard . Inga avstämda 
kretsar krävs alltså för tonselek
teringen . Kretsen , FX-003QC, 
är byggd i CMOS-teknik och ar
betar med 4,5-7,0 V matnings
spänning. 

Grundfunktionen hos kretsen 
är mycket enkel. Den ger en 
BCD-kod ut som är relaterad till 
insignalens frekvens enligt stan
dard. Dess interna funktion är 
så avancerad att IC-kapseln fak
tiskt innehåller två integrerade 
kretsar och båda har samma for
mat som en mikroprocessor-

.., O 

bricka. 
Den ena brickan innehåller en 

s k Autokorrelator i tre steg, där 
varje steg innehåller ett skiftre
gister som är 1024 bitar (steg) 
långt , samt 512 exklusiva eller
grindar och en Sl2-ingångs eller
grind. 

Den andra brickan innehåller 
utvärderingslogiken ROM , tid
kretsar , repeaterlogik mm. 

Utvärderingen av inkomman
de signaler sker på ett speciellt 
sätt. Signalen matas in till en 
Schmitt-trigger och där omvand
las den analoga signalen till en
bart "ettor" och "nollor". Dy
namiken blir därför mycket god. 

Det digitala flödet matas nu in 
i skiftregistrets första steg för att 
snabbt rinna vidare genom alla 
1 024 stegen. Klockfrekvensen 

e.., O .. c. 

Fig l. Så här ser det monterade kretskortet ut med de två specialkret
sarna och de fem sifferindikatorerna. 

är ca 10 gånger högre än den 
högsta tonfrekvens som man vill 
avkoda . Nu jämför man den 
första positionen i skiftregistret 
med den sista i en exklusiv eller
grind. Den andra positionen i 
skiftregistret jämförs med det 
1 023 steget o s v. 

Utgångarna från de 512 ex
klusiva eller-grindarna kopplas 
samman med en stor eller-grind 
som har 512 ingångar. Ut från 
den kommer ett pulståg som till 
viss del har renats från brus och 
andra störningar. Förfarandet 
upprepas två gånger till för att 
uppnå signal/brusförhållandet O 
dB , d v s lika mycket brus som 
signal. Det är ett mycket gott re
sultat. Man har faktiskt lyckats 
komma ner i området -1 a -2 dB 
s/n som bäst " vilket skall jämfö-

R9 

ras med den digitala signalering
en som börjar komma mer och 
mer. Där ligger s/n i intervallet 
+6 dB till + 12 dB , d v s ganska 
god talkvalitet fordras för att da
tasignaleringen skall fungera 
(Televerkets nmt och mbs). 

Tiden det tar att få informa
tionen genom autokorrelations
filtrets alla 3022 steg är ca 12 
ms . Sedan tar det ytterligare ca 
12 ms för igenkänningslogiken 
att identifiera vilken ton som 
mottagits . Den informationen 
läggs sedan ut som en hexkod på 
databussen tillsammans med en 
strob (klocka). 

Kretsen kräver en yttre reso
nanskrets för den interna oscil
latorfunktionen . Resonanskret
sen består, som vi ser i schemat, 

forts på sid 56 

LED 1 LED2 LED3 LED4 LEDS 
E'tinter 
interfoce 

NG 20 

~ Most.r·----
Vål + -I---=:> 
Vss ~ 

~ Reset JL~--.,._ 
(lip 5trobe .Il.=lI--.,.--,:.. 

8' __ ---'--

4 ' -If-::::.!~ 
2' __ ~-

l ' -I~-~ll 

~o ~ I I 

Fig 2. Komponenternas placering på kretskortet. 
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Anslutning 

NC 
Reset l/j:1Il 
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NC 
NC 
NC 
Sign. lip >100 
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Vdd+ 
4,5 -7,5 V 



För proffs, hobby och fritid 
Ett mycket bra alternat iv på högtalare köp. 
Alla system med Aln icomagneter. (Vem kan 
erbjuda det?) Aluminiumspolar med prof ile· 
rad tråd därför högsta täthet med bästa 
värmeavledning och supersnabba transien· 
ter. Bashögtalare LA 1231 ·32 med part ial· 
svängningsfri Nawi·membran. Elementen 
är utvecklade i Sverige. Dubbla kva· 
litetskontroller. Alla element kontrolleras i 
Sverige före leverans. Till samtliga element 
kan erhållas prisvärda reservdelar som 
t. ex. band, spolar membran osv. Katalog 
med tekniska data och 15 intressanta bygg· 
satser gratis. 

GAMMA 
GAMMA VLO 13 
Band diskanthorn, 2500-40000 Hz. Klirrfritt 
och glasklart ljud . 1,5 kg Alnicomagnet BOW 
sinus/4500 Hz 99 dB 3W/l m. 95 dB- lW/l m. 
Alurniniummembran (lätt utbytbart) mem
branvikt 8 mg . Resonansfrekvens ej mätbart. 
Svart metall horn levereras i 80n eller 150 
(150 fOr parallellkoppling). 
Pris ...... 320:-

GAMMA HA 3731 
Dome diskant. 'DOW sinus/3000 Hz. AlnicQ
magnet 0,8 kg. Resonansfrekv. 50 Hz. Anti 
magnet iskt svenskt stål. 37 mm spole 96 dB 
3W/l m, 91 d B lW/l m. 1500-20000 Hz. 
Svart med metall ring och Skydd~galler. 
Imp 8n. 
Pris . . . 275:-

GAMMA MA 5231 
Ett av världens starkaste mellanregister. Vid 
700 Hz 100W sinus 500-5000 Hz. 96 dB 2,5W 
l m, 92 dB lW/l m. Aln icomagnet 2,85 kg . 
Aesonansfrekv. 350 Hz. 52 mm spole. Svart 
med metatIring och skyddsgaller. Total vikt 
3,4 kg. Imp 80. 
Pris ............................. 420:-

GAMMA BAS LA 1231 
Världens mest prisvärda och an
vändbara 12" bas. Med partial · 
svängningsfritt Nawi-membran . 
100W sinus. Alnicomagnet 2,6 kg. 
Gjutet al.chassi. Supersnabb 3B 
mm spole (15 m tråd). Resonans
frekv . 25 Hz. Kan levereras i 4, B, 
15 n Vikt 3,6 kg . 
Pris . . ............ 295:-

GAMMA iii M 
Succehögtalaren oslagbar i renhet. Lättdri · 
ven och transientegenskaper. Låda i äkta 
marmor. Komplett byggsats med 3·vägs del· 
ningsfitter med inbyggd diskantsäkring och 
Gammas bästa högtalarelement och en fär· 
dig monterad låda i äkta marmor. Högtalaren 
som även är en möbel. Helt resonansfri och 
inget dunk till grannarna. En verklig HiFi · 
produkt . 
TEKNISKA DATA: 
Mått 660 x 400 x 300 mm 
l st LA 1232 12" bas 
1 st MA 5231 mellanregister 
l st HA 3731 diskant 
l st filter GO 411 
Effekt 120W sinus 
Frekvensomr. 25-20000 Hz 
Imp 8P. 

Komplett byggsats med hjul , dämpning, kapslar 
Pris . . 3.195:-
Byggpris . 2.75.0:-

MC·716 
FARTREGLAGE 
För radiostyrda bilar, båtar 
eller DC motorer för div. 
automatik . Den snabba 
styrn ingen av motorn sker 
tack vare elektroniken och 
den avancerade IC-krets 

som ingår i fart reglaget. Farten kan reg leras ner til l smyg
fart och blixtsnabbt ökas till max imalt varvtal utan förlus· 
ter i Darlingtontransistorn , tack vare ett kortslutningsrelä. 
Alla tävlingsintresserade måste prova denna smidiga fart· 
kontro ll som passar al la sändare och mottagare. 
TEKNISKA DATA: 
Mått : 160 x 51 mm 
Vikt : 110 gr 
HOjd: 30 mm 
Spänning : 7,2V-16A 
P~ ... 1~-

At.l åda . 
PC·kort kompl. 
Kompl. 

NYHET 

45 mm display 
Natureloxerad apparatlåda med 
stativ. Kraftiga lj usd ioder med in
byggd lins. Kan avläsas från myc
ket långt håll. Lämplig för elek· 
troniska vågar, matinstrument, 
klockor och överallt som en kon
t rastdisplay är nödvändig. 
ALIåda 155 x 90 x 85 mm 

................. pris 85:
.pris 295:

........ . . . . . :..:.:..:.' . pris 380:-

Stereo och Wattmeter MS·3219 
Kan användas ti l l alla stereoan-

•1I • • ,..~~~,aggnin.gar . Lyssningseffekt 2 x 
looW. Aven småeffekter (I OOmV) 
kan lätt avläsas på den logarit· 
miska skalan . Utrustad med 2 

TEKN ISKA DATA: 

uteffek tmäta re samt LED 
. diod vid tillslagning . 

Frekvensomr. 20·20000 Hz. Impedans 4 eller Bn (omställ 
bar). In ·och utgångsanslut. DIN . Inbyggd metallåda. Mått 
170x70x 11 0 mm. 
P~ I~-

NYHET 
Elektron isk klocka t il l bil, båt, husvagn 
LCQ·2400 
Quartzklocka med datumvisning i en ideal isk storlek 
134 x 50 x 35 mm. Klockan kan monteras under eller på in
strumentpanelen . Elektroniken kan även monteras utan 
skyddslåda direkt i instrumentpanelen. Mått elektroni k: 
95 x 40 x 25 mm. Hål för siffror 72 x 33 mm. 
TEKNISKA DATA: 
4-polig säkerhetsansl utn ing . Sifferhöjd 13 mm. Grön be
lysning , avstängbar. 3-stegs omkopplare för långsam och 
fort inställning av såväl klocka som datum. Strömförsörj
ning 8-16V. Strömåtgång med display tOO mA. Utan dis· 
play 10 mA. Låda i svart konstläder. Belysni ng Blå-grön. 
Säkring. 
Pris 148:-

NYHET LE·200 
Bilbatteri·monitor. Med ljusvar
nare. För löpande övervakning av 
batteriet en 5 stegs lysdiodskala 
visar batterispänningen vid 11 , 
12, 13,5, 15, 16V. Under l I V bl in· 
kar en röd lysdiod och en akus
tisk si~al _ ""y~r!!!! (avstängbar) 

genom en inbyggd Pielo-summer. En grön lysdloCfTySer 
vid normal spän ning 12, 13,5, 15V. En stor finess i bilbat
terimonitorn är den inbyggda varningssignalen om man 
glömmer att släcka ljuset. Inbyggd i en svart lätt monterad 
låda. Mått 70 x 48 x 21 . 
Pris . . ...... ' . 59: -

Elektrolyter blandade enligt · 
önskemål 
l uF/63V, 22 uF/25V, 100 uF/35V, 
l uF/ looV, 47 uF/50V, 200 uF/16V, 
10 uF/16V, 22 uF/63V, 470 uf/25V 
Minimum 100 st 
Pris . . 90:-

Katalog gratis endast tör Gamma produkter 
Härmed beställer jag följande att sändas omg. per postförskott. 
Alla priser inkl. moms, exkl. frakt. 

L·3000 
Proffs-super 3 kanalljusorgel för 
inbyggnad . Frontplatta av svart 
eloxerad aluminium med måtten 
245-120 mm. Låda av svart plast 
205 x 100 x 52 mm. 
TEKNISKA DATA: 
Kanaler: 3. Belastning per kanal : 750W. In· och utgångar 
- DIN . Lampanslutni ng: 220V. För diskant- mellan· bas
utgång stadiga skj utreglage för finins tällning . Lysdiod för 
varje kanal. Over en speciell omkopplare kan ingångsef
fekten varieras för hög eller låg känslightet. 
Pris byggsats ...... ... ...................... . 174:-

VL·P·2 NYHET f fil 
Nivåkontrol lenhet med individuel la reglage för diskant 
och mellanregister. 5-stegs röda lysdioder från 1W-
100W. Genom ändring av raltarna påverkar man ljudeffek
ten på diskant och mellanregistret. Svart frontplatta med 
vita markeringar. Mått 130 x 65 x 40 mm. Hål 110 x 45 mm. 
Pris , ........................ _. . . ... 75:-

Super Högtalarkabel 2 x 2,5 (650 tråd). Minimum 100 m. 
Pris . 475:-

SPOLAR 

Transistorer blandade enligt 
önskemål 
BC107B BCt78B 
BC109B BCt79B 
BC109C BC1 79A 
Min imum 100 st . 
Pris . .. 100:-

Kabelskor runda isolerade för Su
perhögta larkabel . 
Pris . 100 st 25:-
Pris ....... . .... 1000 st 200:-

Kabelskor flata isolerade för ka
bel 1,5-2,5 
Pris . 100 st 35:-
Pris ............. 1000 st 300:-

för delningsfilter, luftlindade i alla storlekar. 
Trådtjocklek 0,8-1,5 mm. 

CBC 
Anslutningspanel , för det exklu
siva hOgtalarbygget. Innehåller 2 
stycken fjäderplintar och DIN an
slutning fOr dubblering . 
Pris .................... 18:-

Spridningslins passande ti ll Gamma dis
kanthornet VLD 13. 
Pris . . ................ . 95:-

AT 40 
Nivåkontroll för såväl diskant som mellanre
gister. Effekttålighet 50W, med ratt oc h 
platta. 
P~ ~-

AT 100 
Nivåkontroll keramisk tål 100W 
effekt levereras med ratt och 
platta t ill såval diskant som mel
lanregister. 
Pris . . ....... 60:-

Dig ita ls tyrd högtalarväxel. En 

~~I=I=I~. oslagbar kombination av förde-lar. SpecialutveCklad för lyss· 
~ • ningsprov av förstärkare och hög-

" ' f ; \ " \ \ ".) talare. Touchkontroller. Reläut · 
'~ .." \ \ , _ }~ gångar 5 A. lndikatortablå med 45 

~ -' w mm siffror. 

BESTÄLLARE: 

Delningsfilter, för alla högtalar
byggsatser, med luftl indade spo
lar och polyester kondensatorer . 
~öper Ni Frekvensia 's delnings
f~lter står vi för rivst idsgaranti på 
filtret. Kontakta oss för vidare in
formation. 

Namn . 
~~---r----~-------------+--~-----+~~~ 

Ad ress . 

Postadress 

Telefon .. 
RT 1280 

Informati onstjänst 19 
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aven kristall som dock inte be
höver vara av särskilt hög kvali
tet. 

FX-003QC är byggd för att 
kunna kommunicera med t ex en 
dators data buss och har " inter
rupt" (strob )- och " acknowl
edge" (hold-)signaler för hand
skakning. Med det kan man av
lasta mikroprocessorn program
mässigt och låta en komplicerad 
krets som denna utföra kvalifi
cerade funktioner så att pro
grammet blir mindre och att 
mindre minne behövs. 

En konkret tillämpning 
Vi skall här se på en applika

tion som utvecklats i samarbete 
med Olesen o Lindgren Innova
törer ab där vi använder kretsar
na FX-003QC tonavkodare och 
FX-303 16 bitars indikatordriv
krets , som inom kommunika
tionsradiobranschen har varit 
efterlängtad i många år. 

Tidigare var det bara möjligt 
att bygga en S-tons avkodare 
med indikatorpanel på två Eu
ropa-kort, där det ena bestod av 
11 separat avstämda tonavkoda
re med spolar och det andra av 
ett större antal integrerade kret
sar för succesiv avsökning av 
samtliga utgångar och en indika
torfunktion . Den tidigare upp
byggnaden var dyrbar och kret
sarna krävde därtill avsevärd 
plats. Den var i vissa fall för stor 
för att över huvud kunna använ
das i mobila enheter. 

Vad använder man då en ut
rustning av det beskrivna slaget 
till ? Främst är den avsedd för 
kommunikationsradiosystem. I 
centralen kan man då enkelt 
hålla reda på vilken enhet som 
är "på linjen". 

Ett annat användningsområde 
är larmsystem. Där kan sändar
na för de olika larmfunktioner
na sända sin speciella S-tons 
kod , och direkt vet man då vil
ken enhet det är som larmar . 

Identifiering 
i störd miljö 

Vid kommunikationsradiotill
lämpningar är det svårt att iden
tifiera S-tons-koder under brusi
ga förhållanden . Vidare får inte 
utrustningen reagera för stör
ningar. För att man skall slippa 
felaktiga. indikeringar har vi i 
vårt exempel löst problemet på 
följande sätt: 

forts på sid 77 
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forts från sid 54 

.------4u LED 1 

'·Ax 

lO 

1(2 
" 

VDD 

PUR 

INPUT 

0 0 - 03 

DATA CHANG E=-___ -' 

HOLD 

LED2 LED) LED4 LEDS 

lO " 

VOD vss 

Trs LOGIC 1 >2ms 

" .. 

PQWER UP 
RESET 

1M 

" HC 

R6 

00-03 OUTPUTS 

DATA CHANGE S TROBE 
HOLD 

23KHz CLOCK OUT 

TS lms 
Tresp 20 <Tresp<Tp Imsl 
Tf 33< Tf<I.Sms 

Tl 33 m'; 
T2 > S0l-'s 
n<120jJS Td O·S<Td<lms 

12 V//'Zl 

T2-j 

Fig 3. Princip
schema. 

Fig4. Viserhär 
kretsen FX-003-Q 
med tillhörande 
tiddiagram som 
demonstrerar 
funktionen. 



" d" "ktet Kristianstad" 
Norra sot11lngs Istn , 

SMÅ BILAR SOM LÖSER 
STORA TRANSPORTPROBLEM. 

Fler och fler företag skaffar sig små, smidiga transportbilar. 
Bilarna är knallröda och heter Fiat Fiorino. Fiorino slukar 
2.500 liter bagag"e, men dricker väldigt lite bensin. 

Fiorino är framhjulsdriven, har eluppvärmt förarsäte, 
avtagbar takspoiler som ger bättre bränsleekonomi och ett 
extra lastutrymme på 50 kilo, eluppvärmda 
bakrutor, osv. Lasthöjden från marken är 
blygsamma 47 cm. 

Fiorino är lättkörd, praktisk, rolig, eko
nomisk. Som en småbil fast rymligare. Och 
Fiathandlaren kan erbjuda flera finansie-
ringsalternati,:: köp, leasing I#Ul4r.1j 
eller free-Ieasmg. Vaxholms Skolförvaltning" 

FIAT FIORINO '81 MED BENSINPRISGARANTI. SKYDDAR MOT HÖJDA BENSINPRISER ETT HELT AR! FRAGA FIATHANDLAREN. 
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Förmodligen har du själv en klass B-förstärkare hemma. Det är nämligen den helt dominerande 
konstruktionen idag. Den stora fördelen med den är att verkningsgraden är hög, vilket innebär 
att man med enkla medel kan uppnå hög uteffekt. Men medaljen har en baksida också. I en 
klass B-förstärkare förstärks ljudet av två effekttransistorer som tar hand om varsin halva av 
signalen. Dom stängs av och sätts på växelvis i ett evigt kretslopp. Tekniskt sett är det samma 
som när man slår av och på tändningen i en bil, med den skillnaden att det går med blixtens 
hastighet. I och med det här uppstår störningar som på fackspråk kallas omkopplingsdistorsion. 
Och när sedan dom bägge transistorernas signalhalvor ska sättas ihop igen förvanskas dom 
ännu en gång - det bildas s.k. övergångs- eller transientdistorsion. 

Naturligtvis är det inga dramatiska störningar det är fråga om. Men för ett tränat öra är dom 
fullt uppfattbara. 

HITTILLS HAR KLASS A INNEBURIT TUNGA DYRBARA APPARATER 
MED MÅTTLIG UTEFFEKT. 

I den klassiska klass A-konstruktionen förstärker båda transistorerna signalens hela vågform. 
Ständigt. Det blir inga in- och urkopplingar som kan förorsaka omkopplingsdistorsion. Inte 
heller någon sammanfogning av våghalvorna som ger övergångsdistorsion. Ljudet blir därför 
rent och opåverkat. 

Det stora problemet med klass A har varit att det alstras enorma mängder värme. Och den 
värmen måste ledas bort via stora, tunga kylelement. Faktum är att en klass A-förstärkare med 
samma uteffekt som en klass B-förstärkare måste byggas fem gånger så stor! Vilket för med sig 
att den blir både otymplig och dyr. 

TECHNICS NYA KLASS A ÄR ETT COLUMBI ÄGG: 
DU FÅR BÅDE HÖG UTEFFEKT OCH LÅG DISTORSION. 

I våra nya receivers och förstärkare ingår något som vi kallar 
Synchro bias. Det är en sofistikerad elektronikkrets som funge
rar enligt följande : Dom båda effekttransistorerna (som liksom i 
klass B jobbar med varsin våghalva) förses med en grundström i 
dom ögonblick dom inte äri funktion, vilket gör att någon in- och 
urkoppling inte sker. Speciella höghastighetsdioder sätter 
sedan ihop dom båda våghalvorna så snabbt och omärkligt att 
någon förvanskning av signalen över huvud taget inte upp
kommer. 

Resultatet blir en smått genial kombination av fördelarna hos 
bägge dom gamla konstruktionerna. Verkningsgraden blir hög 
utan att det bildas onödig överskottsvärme som kräver dyra, 
skrymmande kylelement. Omkopplings- och övergångsdistor
sionen försvinner. Den totala harmoniska distorsionen blir 
mycket låg (0,001- 0,02 %). Och det allra bästa : Kvalitetshöj
ningen som ya Klass A medför märks inte på priset. 

Technics 
National Panasonic Svenska AB. Box 43047.100 72 Swckholm. 
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.~~_-!:K~llipp ur Teknik för Alla, oktobernumret ! 

Tech~ 

Klass ~-ljud 
till 
klass B-pris 

. fT 'hnics hllr Iye,,"" trolla fram en 
faktum är a.~t Ma\Sush1t~ :et dislorsloosfria ljud som utml1r· 
"tulipanaros: man har nått ed betydligt högre effektförlust 
"er förstärkare i \.lass Al men ~ Q kallas SU.V6 och gcr 2X70 
än hos klass B. Den bär ffirs tär ~ren , är som iåMst 0,00'1 %. 
W i S ohm. To\~l barmonisk d~~~O::~:ma siffra. Band~redd ~id 
och inlcrmodulaboncn s~~~ar 60 kHl Signa.l.brus på phonotn-
0.02 % T H D. S ohm. lir frettrörbruk~in& 760 W,. T ill utrust
'lång 86 dB. Mutma~ e de in :avspelning. mbyggd mo-
~\ngcn hör möjlighet un å°be~:~~ä högtulatpar , vanliga lOnkon
ving coil~röfst~fkare, u-ts 0: . ca" \00 kronor. 
trolh.-r. fi\teroch loudncss. (IS ... 



SA-S1S. RECEIVER 2 x 50 W MED DIGITAL, SJÄLVSÖKANDE RADIO. Förstärkardel i nya klass A. 0,02 % total harmonisk distorsion vid full uteffekt, 50 W. 
Kvartskristallstyrd radiodel som automatiskt söker upp stationer med mer än 6~V signalstyrka. Förinställning på 14 olika stationer. Alternativ inställning 
av MF-bandbredden, normal/ smal. Volymkontroll med tryckknappar och variabel hastighet. Lysdiodindikering av volymnivå, signalstyrka, faslåsning och 
inkopplad programkälla. Dubbla bandspelaringångar. 
Ca pris 2.700:-

SU-V8. INTEGRERAD FÖRSTÄRKARE 2 x 105 W IEC. Uppbyggd enligt nya 
klass A. Extremt låg distorsion - 0,007% THD vid full uteffekt. Två sepa
rata spänningsaggregat undanröjer all påverkan mellan höger och vänster 
kanal. Kompakt effektblock med minimala anslutningsavstånd till andra 
kretsar. Ren DC-koppling - förbikopplingsbara tonkontroller. Ingång för 
MC-pickup. Separat bandspelaromkopplare för samtidig lyssning/ band
ning av olika programkällor. Extra tonkontroll för superbas kompenserar 
bastoner som annars inte skulle höras. 
Ca pris 3.000:-

SE-A3. EFFEKTFÖRSTÄRKARE 2 x 200 W IEC. Effektförstärkare med Tech
nics alla högsofistikerade lösningar som ger tekniska data och lyssnarin· 
tryck i särklass. Uppbyggd enligt nya klass A. Inga kondensatorer mellan 
ingång och utgång som kan påverka signalen. Kompakt effektblock som 
minimerar elektromagnetiska störningar. Maximalt 0,001% distorsion 
från 20 till 20.000 Hz vid full uteffekt 18 ohml. Dynamik 123 dB IHF A. 
Stora toppvärdesvisande effektmätare. SkyddskretS med LED-indikator. 
Ca pris 8.000:-
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... 
Fig l. Hela datorn är byggd på 
ett kretskort i Europajormat. Den 
kräver dock yttre terminal. 

Fig 2. Datorn ses här tillsam- ~ 
mans med sin terminal, e1l äldre 
Teletyp-skrivare. 

Fig 3 . Schema över datorn. 
~ 

0 1· . 

J1 ,e,a,~ 
vce-nm- .]jjjj 

"' C 4 ' 0 

~ ~~~ 
vee 
"' '' 'CUl 

" la F-
" I ~2 T I 

, 
, 

" " , 
, H '::>. :I: _ 3~ 4 

'C I. A:'" f NAlI lf . 
" ''''''' ,,"' 

~. 
" , 

ICI1 

, 

" 
o 

J.J .. I.LI, a 

, 

, 

,,~i ,ca 
~i'W'Hj .. 1 

I 'c, 'c, 'c, ,e< 

~vcc~vcc 

I 

~ 
• vee 

,el. fU1 Lfc3 ~vcc 
lIee ICIO 

" lI1J 
T \/CC • . 

"0 

60 RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1980 

NIBL-dator 
på ett kort 
* N/BL är ett basic-liknande språk/rämst avsett 
för styrändamål som National Semiconductor har 
tagit/ram. * Här visar vi hur man kan bygga en dator på 
ett kort som innehåller en tolk/ör N/BL i läs
mmne. * Datakortet ansluts till lämplig terminal med 
20 mA strömslinga, t ex en skrivarterminai av typ 
Teletype. 

av Bengt Grahn , ILen 

- ~' 

•• Vi skall här presentera en 
komplett dator på ett kort som 
bara behöver anslutas till en ytt
re terminal. Datorn arbetar med 
ett basic-liknande språk som 
kallas NIBL, framtaget av Na
tional Semiconductor till NS 
mikroprocessor SC/MP. Datorn 
ingår i ett system som döpts till 
My lady och består av ett flertal 
olika kort , alla i Europaformat , 
främst avsedda för industriella 
tillämpningar, men som med 
fö rdel, inte minst prismässigt , 
även kan användas av privatper
soner , skolor, kontor, smärre 
fö retag mm . 

I den här artikeln skall endast 
behandlas basic-datorn , en av 
komponenterna i Mylady. Hela 
basic-datorn ligger på ett krets
kort som ba ra kräver strömför-

vee ~ vce 

D' 
BUSS-

sörjning och en teletype-termi 
nal eller annan kommunika
tionsenhet som arbetar med 20 
mA strömslinga enligt V24-stan
dard . Den matas med 5 V en
bart och består av ett litet antal 
standardkomponenter , vilket 
gör den lämplig som byggobjekt 
för den som kan handskas med 
lödpennan. Men även om den är 
enkelt uppbyggd , är den avsedd 
att ingå i Myladysystemet och är 
därfö r utbyggbar med avseende 
på minnesutrymme etc. Kortets 
adressavkodare är så konstrue
rad , att minnesarean om totalt 8 
kbyte kan läggas var som helst 
inom maskinens 65 kbyte 
adressområde . Det innebär, att : 
om man så önskar kan kortet 
användas som processorkort på 
vanligt sätt fö r andra program 
än den basic-tolk som finns på 
kortet. Då kan även datorns in
terna 4 kbyte RAM utnyttj as på 
vanligt sätt. 
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av flatkabel 

Den mekaniska uppbyggna
den är ett kretskort i Europafor-
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~ Fig 6. A vkodningskretsarna i de-
:;; talj. 

Fig 5. Avkodarens anslutning till 
minneskretsarna. 

Fig 7. Tiddiagram som visar av
kodningen i en SC/MP-dator. 
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DATABUS A12- A15 DATA 
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L-____ ~----~~----~------------------------------------------~DO-3 

mat, 160xl00 mm, men syste
met är så uppbyggt att man helt 
slipper ifrån de ofta kostnads
krävande Europastativkon
struktionerna. I stället staplar 
man de olika korten i systemet 
ovanpå varandra med distanser 
och drar en flatkabel som ersätt
ning för de konventionella mo
derkortskonstruktionerna. Än
nu en besparing, alltså! Det in
nebär att man är helt fri beträf
fande val av låda och andra me
kaniska arrangemang. Datorn, 
och även ett helt Mylady-sys
tern , kan passas in i praktiskt ta
get vad som helst . Elektriskt sett 
är datorn ganska konventionellt 
uppbyggd. Den består grovt av 
processor, minne , adressavko
dare , 20 mA interface och driva
re till och från busskontakten , 
dit de andra enheterna kopplas 
(externa minnen , in/utenheter 
o dyl) om man vill ha sådana. 

Originell processor 
med flera finesser 

Processorn är , liksom de i de 
flesta ILCD-konstruktioner, av 
typ SCIMP eller, som den även 
betecknas , INS 8060 från Natio
nal Semic-conductor. I den här 
applikationen är processorn 
kristallstyrd med en kristall på 4 
MHz. Processorn sköter även 
mjukvarumässigt seriekommu-

nikationen in och ut till ytter
världen, en facilitet som SC/MP 
är ganska ensam om bland de 
konventionella 8-bitmaskiner
na . Därvid används Flag O som 
utorgan och Sense B som inor
gan. Dessa ledningar är via 
optokopplare och ett par tran
sistorer kopplade till in/utgång
arna . Processorns samtliga 12 
adress- och 8-dataledningar till
sammans med en del styrled
ningar över buffrarna är även 
kopplade till busskontakten . Dit 
är för övrigt även Sense A kopp
lad för att medge kommunika
tion med andra enheter i bussen 
på interruptbasis . 20 mA-an
passningens kopplingsschema 
framgår av fig l . Från FO kom
mer den serieinformation som 
skall vidarebefordras till ytter
världen. Den inverteras i tran
sistor TI, som samtidigt funge
rar som drivsteg till optokoppla
rens ena lysdiod . Tillhörande fo
totransistor fångar upp informa
tionen igen på den isolerade si
dan och lämnar den till Tl , vars 
seriernotstånd på kollektorsidan 
är avpassat för att ge 20 mA vid 
12 V. Ingången "OPTO +" bör 
med fördel även kopplas till 
samma 12 V-kraft som används i 
övrigt för seriekommunikation. 

I samband med teletype-kom
munikationen kan även nämnas 

T4. Den sitter som relädrivare 
från Flag l och är avsedd att vid 
behov slå till och från remsläsa
ren vid inmatning av data den 
vägen. Transistorn är kopplad 
till stiftet "reader out", dit relä
spolens ena ände kopplas . And
ra änden skall kopplas till någon 
spänningskälla. För att skydda 
transistorn kan det vara lämpligt 
att sätta en skyddsdiod i spärr
riktningen parallellt med relä
spolen. Reläets kontakter kopp
las sedan i serie med spännings
matningen till remsläsaren. 

Basic-tolken 
ligger i ROM 

Minnet är inte mycket att 
orda om. Det består av ett 
ROM om 4 k x8, innehållande 
den relativt lilla men effektiva 
tolken NIBL (National Indust
rial Basic Language) . Till detta 
är adress bussen kopplad på kon
ventionellt sätt , liksom även da
tabussen och Chip Enable som 
kommer från IC16 (74LS138) . 
Datorn är även försedd med ett 
RAM om 4 k x8, bestående av 
åtta stycken 2114 ( = l k x 4 
RAM) . De arbetar parvis och 
bildar därigenom en hel byte . 

En sak förtjänas · dock att 
nämnas: Den som lusläser det 
stora kopplingsschemat kommer 
snart underfund med att beteck-

ningarna på bussledningarna 
mellan processorn och RAM in
te stämmer, vare sig på data el
ler adressbussen. Det har sin 
förklaring: Skillnaden mellan 
RAM och ROM/PROM är ju 
bland annat att man inte är bun
den till i vilken ordning man läg
ger in sin information , förutsatt 
att man sedan läser den i samma 
ordning. Informationens rent fy
siska placering i kapseln saknar 
betydelse. Då det gäller ROM/ 
PRO M är förh ållandet i princip 
detsamma , men dessa kretsar 
avses kunna fungera även i and
ra applikationer. Därför är det 
tillrådligt att göra ledningsdrag
ningen enligt märkningen för re
spektive krets (och då det gäller 
ROM är det helt nödvändigt) , 
medan man kan ta sig lite större 
friheter med RAM. 

Ett RAM skall inte läsas av 
någon annan maskin än den det 
sitter i. Friheterna får dock inte 
sträckas för långt : Databussen 
måste kopplas till datain-/ut
gångarna , adressbussen måste 
kopplas till adressingångarna, 
CE och RIW måste kopplas rätt. 
Ordningsföljden hos ledarna på 
respektive buss är däremot fri. 
Detta förh ållande har utnyttjats 
vid utformning av kortet vid 
övergången från ROM-kapseln 
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Fig 8. Komponenternas placering på kretskortet. O 

Komponentförteckning: 

IC1, IC2, IC3, IC4, 
IC5, IC6, IC7, IC8 
IC9 
IC10 
ICJ 1 
IC12 

IC13, IC14 
IC15 
IC16 
IC17 
IC18 
IC19 
51 
Tl, T2, T3, T4 
Cl, C3 
C2 
C4 
01, 02, 03, 04 
Rl, R2 

2114 
8295 
ILO-74 
8060 
8304 

8097 
74LS85 
74LS138 
7474 
7400 
7414 

8C237 

1N4148 

till RAM-arean , eftersom stift
kopplingen stämmer dåligt mel
lan de två kretstyperna . E n de
talj , alltså, som he lt saknar 
praktisk betydelse. 

Ena halvan aven byte (de 4 
mest signifikanta bitarna) tas 
om hand av ICS- IC8, medan 
andra ha lvan är kopplad till 
ICl-IC4. I det stora kopp
lingsschemat är kretsarna av 
tydlighe tsskäl sammanförda till 
två sto ra block, ett för respekti
ve bytehalva. Observera dock 

1 kx 4 RAM 
4 k Basic-tolk 
Optokopplare,2-kanals 
8-bits microprocessor 
8-bits dubbel riktad butter/ 
driver 
6-bits enkel riktad butter 
4-bits komparator 
3-bits avkodare 
dubbel D-vippa 
quad 2-input NANO 
hex inverter med hyste res 
DIP-switch 
Transistor 
Tantalelektrolyt, 10 JLF, 16 V 
5kiv, 100 nF 
5kiv, 27 pF 
Dioder 
6k8,1 / 4W 

att CE (stift 8) på ICl är inkopp
lad med CE på rcs , IC2 med 
IC6 o s v. Detalje rn a ur denna 
aspekt framgår av fig 2. 

Bussledningarna 
är buffrade 

Buffe rkretsarn a är avsedda 
att isolera datorn fr ån den yttre 
bussen samt att ström förstärka 
signale rn a från processorn . 8097 
är en van lig s k tri-state buffert 
med sex förstärkare i. Var och 
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R3 
R4, R8, Rl0, Rll , 
R12, R13, R14, 
R18, R19 
R5, R6 
R7, R17 
R9 
R15 
R16 

X 
Övrigt 

470 Ohm, 1/ 4 W 
1 kOhm, 1/ 4 W 

82 Ohm, 1/ 4 W 
56 Ohm, 1/ 4 W 
100 kOhm, 1/ 4 W 
10 kOhm, 1/ 4 W 
Resistansnät, 7 x 1 kOhm, 
1/ 4 W 
Styrkristall , 4,0 MHz 
Busskontakt, 34-polig 
5pänningsmatningskon-
takt, 20-polig 
Lödstift till teletypekom
munikation (motsv) 
Kretskort 

Byggsatser säljs inte, däremot mönsterkort som kostar 
175 kr. Korten kan köpas monterade och testade tör 1 800 kr. 
Moms och trakt tillkommer. Försäljningen sker genom till
verkaren : HB ~CD, Micro Computer Development, Björn
sonsgatan 175-177, 16156 Bromma, tel: 08-375466. 

en av dessa tar hand om sin ad
ressledning från processorn . 
Ledningarna är sedan kopplade 
till busskontakten , till vi lken i 
sin tur eventuella komplette
ringsmoduler är kopplade. Det 
är ju så, att i ett s k general pur
pose-system som detta, vet man 
aldrig på fö rhand hur stor be
lastning som kommer att kopp
las till bussledningarna , och där
för är det lika bra att vara på 
den säk ra sidan . Om relat ivt hög 
belastning skall kopplas in , kan 

8097 direkt bytas mot den något 
kraftigare buffern 8T97. Kre t
sarna har tri -state kapacitet , 
men de ä r allt id tillslagna (stift 1 
och IS jordade). Det innebär. 
att även om datorn inte avse r att 
kommunicera med någon yttre 
enhet , finns ändå alltid signale r 
på dessa ledninga r. l system där 
ingenting ska ll kopplas till bus
sarna, kan båda 8097 helt ute
lämnas, då de inte fyller någo n 
intern funktion . Samma sak gäl
ler motsvarande bufferkrets på 



databussen , 8304 . Den är dub
belriktad , d v s informati onen 
kan flyta i båda riktningarna be
roende på status på dess tilled
ningar (stift 11). Aven den har 
tri-state-kapacitet men är alltid 
tillsl agen genom att stift 9 är jor
dat. Drivkapaciteten mot den 
~xterna bussen är hög, 48 mA 
enligt databladet. Den fy lle r in
te he ller någon intern funktion 
och kan a lltså i vissa fall uteläm
nas. Kretsen har åtta in/utgång
ar i vardera riktningen och kla
rar ensam av hel a databussen. 
8304 är vidare kopplad så , att i 
samtliga fall , utom då proces
sorn avser att läsa någon yttre 
enhet , strömmar data i riktning 
ut mot externbussen. Det häng
er samman med det hårdvaru
mässiga adresseringssättet hos 
SClM!:' . 

Fyra adressledningar 
på databussen 

Det finns en signal , ADS 
(inverte rad och buffrad i en 
grind i 7400 , TC18), som anger 
för yttre enheters adressavkoda
re, att adressbussens fyra mest 
signifikanta bitar (A12- A 15) 
finns att hämta på darabussen i 
ett visst ögonblick . Metoden in
nebär, att endast to lv adressled
ningar behövs för adresse ring
en , men å andra sidan måste 
även databussen avkodas under 
tiden NADS är aktiv. Vidare in
nebä r metoden att buffern på 
databussen , 8304, måste avge 
databussens information under 
NADS-tiden , och enklaste sä t
tet att ordn a det är att låta data 
strömma ut kontinuerligt utom 
just då processo rn skall läsa av 
någon yttre enhet. 

I datorn är den saken ordnad 
med en annan grind i IC18, vars 
ena ingång är kopplad till RDS 
(som går hög då processorn lä
ser) och vars andra ingång är 
kopplad till lC17, en del av ad
ressavkodaren . ( ärm are deta l
jer om den nedan). TC17 stift 6 
avge r en positivt gående signal 
då någon yttre enhet skall läsas. 
Med båda ingå ngarn a i grinden 
höga blir utgå ngen låg, och sig
nalen T/R till 8304 skiftar data
strömmens riktning. IC19 är en 
krets av typ 7414, d v s en mot
svarighet till 7404 men med hys
teres. Två av inverterarna an
vänds för att alstra en nega
tivt aktiv återstä llningssignal , 
NRST, som dels går till proces
sorn och dels ä r kopplad till 
busskontakten för att ge samma 
service åt yttre enheter. Vid 
spänningstilIslag är C3 urlad
dad . Därför är stift 6, IC19, lågt. 
C3 laddas emelle rtid upp via 
RIS . Efter ett tag har då spän
ningen öve r C3 nått omslags
spänning för IC19 , varvid dess 

G'N D • • GNO 

GNO • • GNO 

GN O • • G NO 

- 20 V • • - 2 0·V 

- 25V • • - 20 V 

+ 30 V • • '30 V 

- 12V • • -12 V 

-12V • • -12 V 

• o v • • .0 v 
• o v • • '0 v 

~ 
~ 

Fig 9. Spällningsmatllingells 
kOlltaktkonjiguratioll i fJ.CD
kortell . 1 basic-kortet används 
endast GND och +5 V. 

A 2 . • • A6 

A l 
I 

o 
• A7 

A o i • o A8 

A 31 • • A' 

A 4 • o Al0 

A o • • A l1 

NHOlD • • NBREQ 

GNO • • GNO 

HRST • • 07 

NE N IN • • 06 

FlAG o • • 05 

FLAG 1 • .0 4 

AOS • .0 3 

NWo S • • 02 

NROS • • 01 

• sV • • D o 
ROS • • SENSE A 

~ 

~ 
~ ;:; 

Fig 10. BusskoJItaktens kon
figuratioll i fJ.CD -korten. 1 ba
sic-kortet används inte +5 V, 
flagO och flagl . 

utgång, stift 6 , går hög. Därvid 
ä r man försäkrad om att proces
sorns all a inte rna register är 
no llställda och den börj a r läsa 
ur minnet (i detta fall 8295) från 
början. Genom att jorda IC19, 
stift 6, kan man även när som 
helst avbryta processorn i sitt a r
bete och få den att börj a från 
börj an igen . (I fallet med 8295 
behövs dock inte den åtgärden). 

Kretsen 7414 har sex inverte
rare, varav vi har behandlat två. 
T vå av de övriga används enbart 
som buffert , och sitter i ledning
en NWDS från processo rn . Av 
de två återstående, som sitter i 
NRDS , fungerar den ena som 
inverterare och buffert , medan 
den andra bara buffrar. 

Som har framgått av resone
.manget om dataströmmens rikt
ning från TC12 är det ofta prak
tiskt med en positivt gående sig
nal då processorn ska ll läsa. 
Därför finns både RDS och 
dess inverterade motsvarighet 
RDS utdragna till busskontak
ten. Bådå är alltså buffrade och 
kan driva nio TTL vardera , li k
som även NWDS. NRDS stå r 
för Negative Read D ata Strobe. 
NWDS står för Negative Write 
Data Strobe) . 

Adressavkodning 
med tre kretsar 

Så till datorns mest inveckla
de del , adressavkodaren. Den 
består i huvudsak av tre kretsa r, 
IC1S, IC1 6 och IC17. Avkoda
ren har till uppgift att välja ut 
det av de på kortet befintliga 
minnena som processorn önskar 
kommun icera med samt att till 
dett a minne a lstra en negativt 
aktiv signal som är kopplad till 
minnets Chip Enable , CE. För 
a tt få veta vilket minne som 
skall aktiveras känner man av de 
mest signifikanta arbetsbitarna 
(AlO-A 15 hämtas från databus
sen) . AB- AlS bestämmer om 
något av minnena på kortet ska ll 
aktiveras eller ej , och AlO-A12 
bestämmer i så fall vilket av 
minnena det är frågan om. Av
kodaren får därigenom ett ad
resseringsområde om 8 kbyte (4 
k ROM och 4 k RAM) och en 
upplösning , som det heter , om 1 
kbyte, d v s en utgång från av ko
daren täcker 1 kbyte . Slutligen 
är avkodaren så konstruerad , att 
man med en DIP-switch med tre 
kontak ter kan välja inom vilket 
adressområde man vill att kor
tets 8 kbyte skall ligga. Det kan 
nämligen hända , att man i något 
sammanhang inte vi ll använda 
sin basic-tolk . Då kan man ge
nom att stä lla DlP-switchens 
kontakter i någon annan kombi
nation " flytta " minnet i adress 
så , att processorn efter nollställ
ning börj a r läsa ett annat, yttre 

minne , som man istället givit ad
re~sen 0000. 

Avkodarens kopplingsschema 
framgår av fig 3 . ADS från 
processorn inve rteras l en 
NAND och byter namn till 
ADS . Denna signal gå r hög 
samtidigt som adressens mest 
signifikanta bita r finns att hämta 
på databussens DO-D3. DO är 
kopplad till D-ingången på en 
7474 , som låser in informatio
nen på DO till Q-utgå ngen då 
ADS går hög. Signalen på Q-ut
gången är alltså A12. Den är 
kopplad till en av de tre ad ress
ingångarna i 74LSJ38, avkoda
ren . De andra två adresserna , 
AlO och All , tas direkt fr ån ad
ressbussen . Gl är en positivt 
" aktiv enable" -ingå ng på 
LSJ38. Till den är kopplad ut
gången på en NA D , vars in
gångar får NWDS och NRDS . 
Det innebär , att eftersom både 

WDS och RDS är negativt 
aktiva och de inte kan va ra akti
va samtidigt, kommer G 1 att 
vara låg norm alt men gå hög så 
fort processo rn önskar sk riva e l
ler läsa . Gl är emellertid grin
dad med G2A och G2B , som är 
negativt aktiva. (Grindningen 
sker inte rnt i kretsen.) Villkoret 
för att något skall hända på nå
gon av utgångarna är alltså att 
Gl är hög samtidigt som både 
G2A och G2B är låga. Då går 
den utgång låg som svarar mot 
kombinationen på ingånga rn a 
A , B och C. 

74LS85 är en 4-bits binär 
komparator. Den har bland an
nat en utgång som hete r A=8. 
Den går hög endast då ingå nge n 
Al har samma statu s som in
gå ngen Bl , A2 = B2 , A3 = B3 
och A4 = 84. l alla andra fall ä r 
utgången A=B låg . Ingå nga rn a 
A4 och 84 används inte utan ä r 
lagda konstant höga och är där
för inte utritade i fig 3. Kopp
lingen i figuren fungerar så, att 
om DlP-switchens alla kontak
te r är slutna, ä r kretsens B- in
gångar låga. Då måste äve n A
ingångarn a vara låga för att ut
gången A=B skall gå hög . Det 
inträffar om Dl , D2 och D3 på 
data bussen är låga , d v s de tre 
mest signifikanta adressbita rn a 
AB , A14 och AlS. Varj e om
kopplare i DIP-switchen svarar 
a lltså mot si n adressbit. Vid 
switchen på kretskortet fi nns 
märkninge n O, l och 2. O svarar 
mot adressbit 13 , 1 mot A14 och 
2 mot AlS. Den fj ä rde omkopp
laren är märkt - och är in te in
kopplad. 

Nu anta r vi att DIP-switchens 
inställning stämmer öve rens 
med adressen. U tgå ngen A=B 
på 74LS85 går då hög . Därefter 
går ADS hög , och D-ingånge ns 
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på den ena vippan information 
kopieras över till Q-utgången , 
d v s den går hög . Andra utgång
en ger då ifrån sig inverterad in
formation , alltså en nolla , som 
är kopplad till G lIG2 på 
74LS138. Därefter går ADS 
åter låg medan informationen i 
utgångarna på 7474 kvarstår 
oförändrade . Då sedan tiden är 
mogen för processorn att läsa el
ler skriva på den begärda adres
sen , går NWDS eller NRDS 
(aldrig båda samtidigt) låg, var
vid Gl går hög , den utgång hos 
74LS138 som svarar mot kombi
nationen på A , B och C går låg 
och det adresserade minnet av
ger sin information . Allt detta 
går mycket snabbt. Det är fråga 
om delar aven mikrosekund. 

Fyra av utgångarna från 
74LS138 är kopplade till varsin 
diod , som tillsammans bildar en 
AND-konfiguration , d v s en
dast då alla fyra utgångarna 
samtidigt är höga är punkten 
ROM ENABLE hög. Denna 
koppling är nödvändig därför att 
adressavkodarens upplösning är 
1 kbyte , medan 8295 (ROM:et) 
omfattar 4 k. Därför måste även 
en signal som är kopplad till CE 
på 8295 ha upplösning 4 k, vilket 
kan uppnås på detta sätt . 

Signalen ADSOK i schemat , 
fig 3 , används som tidigare 
nämnts för att reglera data
strömmens riktning i buffern 
9304. (ADSOK är en signal som 
förekommer i de flesta datorer. 
I ,u.CD:s konstruktioner definie
ras den som: Processorn önskar 
kommunicera med riågon av en
heterna på detta kort". 

- Det kompletta kopp-
lingsschemat framgår av fig 4. 
På kortet skall även monteras 
två kontakter : En 34-polig för 
busskontakten och en 20-polig 
för spänningsmatningen . Ett 
passande nätaggregat ger 5, 12, 
25 och 30 V. 

Då Mylady inte används med 
NIBL (Basic-tolken) skall den 
kunna kommunicera med andra 
organ än en teletype . Tangent
bordet till Mylady använder dels 
5 , dels 12 V , därav den senare 
spänningen. Vidare är Mylady 
anpassad för printerinterfacet 
PICO , som styr värmetryckver
ket 4506 från Facit , vilket kräver 
25 V , och arbetar med 14 ko
lumner . 

Vidare finns i Mylady-serien 
ett EPROM-kort om 16 k med 
programmeringsmöjligheter på 
kortet. Detta kräver 30 V. I öv
rigt är Mylady så långt möjligt 
avsett för 5 V-system. 

Montera komponenterna 
på kretskortet 

Själva monteringen av krets
kortet bör inte vålla den händige 

några bekymmer. Enklast är att 
montera de diskreta komponen
terna först , löda dessa och klip
pa benen på undersidan . Men 
spara på skräpet! Det kommer 
till nytta då stiftningarna skall 
göras. På kortet finns nämligen 
åtta punkter där en genomföring 
skall göras från kortets ovansida 
till dess undersida. Det kan en
kelt utföras genom att de över
blivna benen från motstånd och 
liknande sticks genom dessa hål 
och löds på kortets båda sidor . 
Punkterna är i komponentplace
rings-skissen , fig 5 , utmärkta 
med ofyllda cirklar. Observera 
även att motståndet R14 i ena 
änden också skall lödas på båda 
sidor av kortet! Detta gäller allt
så om du inte kostat på genom
pläterade kort , som är en smula 
dyrare . 

Från servicesynpunkt är det 
mycket lämpligt att sätta kret
sarna på hållare . De håll are som 
rekommenderas av ,u.CD finn s 
hos Elfa , betecknade Augat serie 
700 . Håll arna sätts på plats och 
löds på kortets båda sidor. Var 
noggrann med lödningen på 
ovansidan , så att du undviker 
kortslutning mellan två intillig
gande ben eller missar någon 
lödning eller gör en kallödning! 
D å hållarna är lödda på plats är 
det dags att avlägsna den plåtbit 
på kretshållarna som håller stif
ten på plats. Därefter kan man 
sätta i kretsarna. Var noga med 
att se till att de vänds rätt (i 
komponentplaceringsskissen är 
stift 1 på varj e krets utmärkt 
med en punkt), att resp krets 
hamnar på rätt ställe samt att 
kretsarna behandlas med stor 
försiktighet med avseende på 
statisk elektricitet. Undvik att ta 
på kretsarnas ben eller att ta på 
ledningsdragningen på ett mon
terat kort. 

Använd lödpenna med fin 
spets och jorda spetsen om du 
måste löda på ett monterat kort. 
DIP-switchens (SI ) ben är för 
grova för att gå ner i de rekom
menderade hållarna, och det 
finns heller ingen anledning att 
sätta den på hållare. Beträffan
de R16 är det i sig en integrerad 
krets, innehållande 7 st mot
stånd med samma värde. På 
kretsen finns en punkt som ut
märker stift 1. Se till att den 
vänds rätt efter markeringen på 
kortet och i komponentplace
ringsskissen. 

Till spänningsmatningskon-
takten finns en motsvarande ka
belhona, som med ett enkelt 
skruvstycke kan pressas på en 
regnbågskabel. Efter kontroll 
a tt allt står rätt till med kretsar
na , kopplas spänning in enligt 
fig 6. För att undvika spännings
fall i kabeln bör alla ledare 

märkta GND kopplas till noll 
och all a ledare märkta +5 V 
kopplas till " 5-volten". Kom
munikationen med teletype 
kopplas enligt anvisningarna för 
denna och i enlighet med märk
ningen på kortet och kompo
nentplaceringsskissen. Då mat
ningsspänninge n slagits till , är 
det bara att köra. 

Inkoppling av 
externa enheter 

Mylady kräver inget Europa
stativ eller moderkort för att 
kunna byggas ut. I stället finns 
på varj e kort fyra monterings
hål, ett i varj e hörn . Avsikten 
med dem är att det understa 
kortet monteras med distanser 
på lådans botten och därefter 
övriga tillsatsmoduler ovanpå 
det. Mell an botten och första 
kortet kan man använda 10 mm 
distanser, men mell an korten re
kommenderas 20 mm distanser 
för luftväxlingens skull. 

Vid den elektriska samman
kopplingen mellan korten an
vänds busskontakten , som är ut
form ad enligt f ig 7. (Observe ra, 
att figurerna gäller hela syste
mets konfiguration. Vissa signa
ler och spänningar används inte 
av Basic Computer. De är mar
kerade i figurerna) . De externa 
e nheterna som i dag ingår i My
lady-systemet är: 

Processor Board: Processor , 
4x8 E PROM , kristall (4 MHz) , 
buffertar. 

EPROM Board: 16 k x8 E P
ROM , buffertar. Möjlighet att 
programmera minnena på sina 
respektive platser. 

RAM Board: 8 k x8 RAM . Swit
chade till stand by då de inte lä
ses eller skrives. Buffertar. 

110 Board: Avsett för applikatio
ner utan IBL. Ingång från 
tangentbord med paralle llsnitt , 
utgång till skrivanpassningsen
heten PICO , in- och utgångar 
för kommunikation med Brae
mer databandspelare, 3 st RAM 
l 28x8. 

PICO: " Printerinterface" till 
Facits tryckverk 4506. Kommu
nicerar med 1/0 Board . 
Under utveckling är även ett vi
deoanpassningskort med alfanu
merisk och semigrafisk kapaci
tet. 1024 tecken per sida, en 
sida. 

My lady power pack ger spän
ning till samtliga hittills färdiga 
enheter till My lady . Samtliga är 
busskompatibla med varandra 
och ansluts helt enkelt genom 
att en ny kontakthona pressas 
på busskabeln och spännings
matningskabeln , vareft er kon
takterna ansluts till kortet. • 

Mälkommenlarer 
forts från sid 42 

i mätningen som gör en viss väg
ning åt värdet. Att finn a en 
lämplig vägning är ganska svårt , 
och siffran som ges är därför in
te ett absolut värde utan mer ett 
jämförelsetal för de olika ban
den. 

Priserna på kassettband varie
rar krafti gt efter inköpsställe 
som bekant. D ärför är angivel
sen mycket ungefärlig och tj änar 
e ndast till att ge en uppfattning 
om prisläget. Vissa metallband 
har inte funnits tillgä ngliga i 
C90, varför det pris som anges 
är beräknat ur priset för C60 el
ler C46. De priserna är försedda 
med asterisk (*). 

För att mäta band måste man 
ha en spelare. Vi har främst an
vänt Nakamichi 680 Z X och Pio
neer CT F1 250 . • 

Media 
f orts f rån sid 42 

Kassetten härstammar från 
Korea och säljs av N Å Eng
ström i Göteborg , tel 03 J / 
2754 70 . Vid köp även i små 
kvantiteter kan man få ner pri
set mot 5 kr och det är ju attrak
tivt. 

Den typ vi provat , heter Me
dia NTM. Bandet är av järnox
idtyp med ganska låg utstyrbar
het , 1,2 dB öve r 250 nWb/m. 
Brusnivån är heller inte så im po
nerande , utan den sammantag
na dynamiken ligger på ungefä r 
54 dB , vilket är ett inte alltför 
gott värde i det här samman
hanget. 

Ej heller di skantegenskape r
na lockar till fröjderop , liksom 
inte heller nivåjämnheten. Ko
pieringsdämpninge n är ungefär 
genomsnittlig. 

Det här verkar ge en dyster 
bild av kassetten och de n 
placerar sig mycket riktigt blyg
samt i fö rhållande till övriga 
band . Då skall dock märk as att 
de övriga banden i det här fa llet 
är superband i en e ller annan 
bemärkelse, medan Media 
NTM snarast är att betrakta som 
ett gott lågbrusband och har ett 
pris därefter. 

Jämfört med de udda "billiga 
band" vi har med i skräckkabi
nettet är dock Media ett lite t su
perband i sig. 
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Kassetter forts från sid 40 

de som för Metafine och det är 
alltså bättre än genomsnittet. 

Bland järnoxidbanden ham
nar Superferric i mitten och det 
ger alltså ett klenare resultat än 
alla övriga bandtyper. Nu är ju 
inte heller Superferric avsett att 
vara något superband , vilket 
också pri set vittnar om. 

Master-serien från Scotch har 
bjudit en de l intressanta alterna
tiv , men vi har alltså inte tagit 
med den i själva testet , eftersom 
banden snart fö rsvinner från 
markn aden . Prestandamässigt 
är de dock fortfarande konkur
rensk raftiga. Förmodligen kan 
man köpa restparti er av dem un
der ganska lång tid och vi ger 
därfö r en kort beskrivning av 
banden så som de tedde sig vid 
vårt senas te test. 

Master I är ett järnoxid band 
med mycket hög utstyrbarhet 
och ganska högt brus. Dynami-

ken blir dock hög och de sam
manvägda egenskaperna av 
toppklass. Om Scotch skall e r
sätta Master I med ett bättre 
band får de verkligen anstränga 
sig! 

Master /I är ett kromekviva
lent band , som alltså skall an
vändas i kromläget på spelaren. 
Dynamiken är lJlycket hög. Ut
styrbarheten vid höga frekven
ser är något klen , liksom kopie
ringsdämpningen. Också det här 
var , och är , ett mycket bra 
band. 

Master 11/ är ett ferrokrom
band av mycket hög klass: Hög 
utstyrbarhet och mycket hög dy
nam ik. 

Men som sagt, alla dessa för
träffliga band skall ersättas av 
nya , och vi hoppas kunna pre
sentera nyheterna när de kom
mer. 

Den elektroniska ... från sid I3 

rodteknik och begagnar fre
kvense rn a 1,5 och 150 kHz ge
nom kroppen. Mätströmmen 
alstras i en kristallstyrd oscilla
tor, som över en konstant
strömkrets ansluts till e lektro
derna. 

Spänningsfalle t mäts öve r två 
högohmiga impedansomvandla
re , så att mätobjektet inte be las
tas. 

Efter filtrering ismalbandiga 
filter och detektering , a/d-om
vandlas signalerna och matas in i 
mikrodatorn . D et empiri ska 
sambandet mellan impedansvä r
dena och ändringen i kroppens 
vätskemängd beräknas automa
tiskt och konverteras i liter , vil
ken slutliga sto rhet presenteras 
aven indikator. I vätskesam
manhang spe lar kroppsytan en 
stor roll , och av den anled ning
en beräknas som härledd ur de 
kända data för längd och vikt. 

Apparaten är nätdriven , men 
det finns ett batte riuppbackat 
minne , vilket bevarar tidiga re 
gjorda mätninga r även vid 
ström bortfall . 

God korrelation 
För att testa metoden har man 

hos ett antal patienter i samband 
med dialys gjort jämförelser 
mellan de med apparaten upp
mätta resultaten och ändringar i 
vikt . Korrelationskoefficienten 
hos 20 undersökta patienter vi
sade sig vara 0 ,88. 

Som bekant har det sedan en 
de l år funnits sängvåga r, som 

viktbestämmer såvä l patienter 
som säng. Dessa kan göras gans
ka känsliga men är re lat ivt dyr
bara ; pris ca 40000 kr. Vågen är 
givetvis mycket känslig för de 
fe lkällor som kan uppkomma 
om extra förem ål placeras på 
resp något avlägsnas från 
sängen . 

Man beräknar att den nya ap
paraturen skulle kunn a bli ett 
bra alternativ till de nn a traditio
nella metod då kostn aden för en 
impedansmätningsutrustning 
endast torde uppgå till en tr~d
jedel av det för en s k sängvåg. 
D.en nya metoden har också vi
sat fördelen av att vara mera 
lämplig för fjärr-registreri ng i 
samband med övervakning av 
flera patienter samtidigt. Man 
skulle också kunna tänka sig at t 
impedansmätningsapparaturen 
byggs ihop med och e lektri skt 
sammankopplas med dialysap
paraturens funktioner. 

Lovande metod 
Sverige har varit ett ledande 

land nä r det gäller utveckling av 
konstgjorda njurar. Den nya 
metoden torde vara ett mycket 
lämpligt och praktiskt hj ä lpme
del till att styra dialysförfaran 
det inom säkra gränser och dess
utom ge bättre öve rvakning av 
intensivvårdspatienter. • 
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Två förnämliga 

KEF 303 

ULS 1 

/ättdrivna 
högtalare 

KEF 304 

Två förnämliga högtalare från KEF 
med hög verkningsgrad. Kan 
drivas av förstärkare med så låg 
effekt som 10 W per kanal. 
Effekttåliga : 303 upp till 50 W och 
304 upp till 100 W . 
Förnämlig ljudkvalitet : 
Ofärgat t(ansparent ljud 
och en utmärkt stereobild. 

~rmP) { 'i' j! j iii; { 13 ! ! 8 (.) "i' ; j 
50RTERARGATAN 2,5-16226 VÄLLINGBY 08/73901 45 
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~KENWCOD - .JAPANSK HIFI S OM LEDER UTVECKLINGEN 

RENA fYNDPRISET 
MED DEN .. R RECEIVERN! 

(ENWOOD V-7JOR 
D-1600 SKIVSPELARE: Remdriven / Motordriven 
rmåtergång / Frontmanövrerad. 
R-710 MV/FM RECEIVER: 2X32 W IEC / High 
peed / DC-kopplad / THD 0,08% / Slew rate + 50 V / jlS, 
dgtid 1,5 jlS / Lysdioder visar uteffekten / 
ubbla bandspelaruttag med kopieringskrets / 
lubbla högtalaruttag / Ny unik inställningsmetodik 
å radiodelen (Star Tracer) samt sensorstyrd finin
ällning på FM (Servo Lock) / Lysdioder visar signal
yrkan plus stereomq.ttagning. 
X-440 KASSETTDACK: Dolby / Auto Stop / Band
'psomkopplare / Stora mätare 
S-330 HÖGTALARE: 60 W / 2-vägs basreflex. 

_. 

~KENWOOD 
TRIO-KENWOOD SVENSKA AB 

Trio-Kenwood är ett japanskt fOretag i elektronikbranschen, specialiserat på HiFi. 

Box 68, 183 21 T:iby. Tfn 08-756 02 55. 
Telex 12800 TKSAB. Kemistvägen 10 A. 
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Fyra samtidiga 
utspänningar 

Conver Corp tillverkar ett 
pulsat flerspänningsaggregat 
med fyra utgångar som har typ
beteckningen , A C50, Inspän
ningen är 110 eller 220 V, 50 Hz, 
Utspänningarna är +5, -5 och 
±12 V eller +5 , -5 och ±15 V 
totaleffekt , 50 W, 

Enheterna är utvecklade för 
att möta U L478, CSA22 ,2 , 

Potentiometer
skrivare utan 
tidförskjutning 

Rikadenki i Japan introduce-
. rar en ny skrivare ur R-serien 
med s k "pen-gap compensa
tion" , vilket gör att registrering
en från upp till sex kanaler sker 
utan tidförskjutning. Mätvärdet 
från givaren förstärks och går 
över en ad-omvandlare in i ett 
minne med en tidfördröjnings
enhet-

Signalerna lagras och fördröjs 
i minnet med en faktor beroen-

VDE0804 och 0730-kraven, 
Isolation mellan in- och ut

gång är 4000 V effektivvärde, 
Som standard finns kortslut
ningsskydd på alla utgångar och 
överspänningsskydd på +5 V
utgången, 

Aggregatet är uppbyggt på 
kretskort och är konvektions
kylt- Anslutning sker genom 
kortkontakter , 

Svensk representant: Power
box ab , tel 0158/11920, 

de Jel> pa pelllla\ · ~ talllL Jel> på 
pappershastighet- De förs sedan 
efter att återigen ha omvandlats 
till analoga signaler till resp mät
system, 

Enheten har i likhet med övri
ga skrivare i R-serien utbytbara 
plug in-enheter för temperatur , 
spänning och strömsignaler med 
e ller utan automatisk noll
punktsundertryckning, Pappers
hastigheten i 20 steg är från 2 
cm/h till 60 cm/min, 

Svensk generalagent: Ing fir
ma Carl-Eric Larsson ab , tel 08/ 
7652750, 
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Lyssningsprov med högtalare ... forls från sid 73 

ning -liksom mycket av de grade
rande värdeomdömena , vilka 
konstrueras av de musikpsykolo
ger som intresserar sig för repro
ducerat ljud. Det var av den fak
tiskt djupt kända anledningen vi 
skrotade vårt eget tilltänkta be
dömningssystem av liknande slag 
med analogier , deskriptiva mot
satspar och verbala koordinat
grupperingar av , enligt vår me
ning , bara alltför välkänt slag . 
Det tedde sig lika meningsfullt 
och rättvist som att tilldela en 
restaurang getingar eller en film 
stjärnor, ett onyanserat , trubbigt 
och dilettantmässigt sätt att utöva 
kritik eller förmedla beröm på , I 
ingetdera fallet nås annat än gro
va approximationer ens med 
tyngande tal massor och hela A4 
med koordinater-

Data måste vi ha, men ... 
Det inses dock , att den veten

skapliga skolans försök till 
stringens och systematik står 
och faller med tillgången till nå
got slags kvantifierbara data, 
alltså siffror och ord att systema
tisera resp åsätta vissa snäva be
tydelser och ge värdeladdningar 
av förutbestämt slag, Mera än 
allt annat i den här vägen är det
ta det egentliga problemet , som 
vi ser saken: 

Man låser nu försöksperso
nerna till tämligen fiktiva omdö
men , snärjer dem i nät av fär
diggjorda adjektiv , binder dem 
till fixa strukturer , excercerar 
med avgränsande poängsifferse
rier , som i sig inget betyder och 
vilka knappast heller kan ges nå
gon mot den klingande verklig
heten reell innebörd , Envisas 
man , som vi , med att se högtala
re som mer eller mindre ofull
komliga anordningar för åter
givning av musik snarare än som 
en samling potentiella statistik
faktorer , känns ett sådant sys
tem hindrande , var det än kom
mer in; " naturljudbetingat" e l
ler inte. 

Man kan biträda mycket av de 
verkligen systematiska och för
tjänstfulla ansträngningarna i 
t ex IEC-förslaget på remiss un
der 1980. Det är förvisso värt en 
öppen diskussion. Utsikterna är 
inte otroligt goda i många avse
enden till positiva remisser och 
ett slutligt accepterande . Ut
märkt ; elektroakustisk systema
tik behövs liksom vägledande 
metodik, grundad på fysikaliskt 
relevanta kriterier- Så långt är 
allt bra. 

Verbala klicheer styrmedel? 
Det är sedan , då vi börjar 

blanda in dessa nötta (eller för
brukade) "bad" , " good" , 
" poor" , " soft", " pleasant" etc , 
helt frisvävande och lossbrutna 
ur varje förestående resoneran
de och underbyggt logiskt sam
manhang , som man stegrar sig. 
Vem skulle göra anspråk på att 
bli tagen på allvar med att tabu-

lera en jämförelse mellan tre 
violiner , en Guarneri , en Amali 
och en Slradivarius , efter sam
ma klassningsgrunder som för 
högtalare? Det låter sig säga, att 
violinerna är so:itärer och antika 
konstföremål, högtalarna " ba
ra" en van lig industriprodukt -
dock att båda avger ljud. Men 
vad slags sanning utöver den 
eventuella , i testmetodiken re
dan inbyggda , kommer vi fram 
till med siffermatriser för högta
lare för musik? Vilken reell , in
formativ faktabild aven högta
lares förmåga får kunden i buti
ken på detta akademiska sätt att 
angripa problemet? 

Tyvärr ingen alls, kan befa
ras. Det är utmärkt med veten
skaplighet , mindre bra med för
ment sådan - eller sådana ytt
ringar, som gränsar till den be
ryktade knappologien. Vad 
dessa psykologiska tests kan 
upplysa om är ju strängt taget 
bara det tämligen triviala fak
tum , att av två avlyssnade hög
talare , A resp B, fick A ett gans
ka dåligt mottagande under det 
att B bedömdes som godtagbar 
eller " bra" . Det kommer inte 
att avspeglas begripligt i det to
tala resultatvärderingen , om vi 
förstått det här föreslagna statis
tiska metoderna rätt , utan båda 
högtalarna kommer att anses ge
nomsnittligt bra - summan , allt
så, pekar på ett positivt motta-
gande överlag. . 

Sådana försök till vägningar 
och skattningar leder ju till att 
klart uttalade, avgränsade och 
objektrelaterade omdömen er
sätts med tämligen vaga statistis
ka utfall , som knappast säger 
något om högtalarens kapacitet 
just som hö&talare , om dess lju
dande förmaga. Vi får i stället 
mängdfaktorer, medelvärden av 
omdömen, som klart skiljer sig 
från t ex förstärkarvärderingar
Där kan man klart kvantifiera 
att t ex 3 % distorsion vid någon 
nivå påverkar ljudbilden , och 
detta båda absoluta och relativa 
värde anges om produkten. 
Vagheten i dessa , i och för sig 
detaljerade och grundläggande 
ambitiösa , högtalarskattningar 
ligger i att man i antytt fall möj
ligen kan härleda att 30 % av 
Iyssn!!rgruppen gillade ljudkäl
lan. An sen då? 

Till dess någon övertygande 
påvisat fördelarna med dylika 
värderingsgrunder fortsätter vi 
att mera tro på "det fria samta
let , den stora metod mänsklig
heten funnit", för att med en be
römd form ulering låna av Ey
vind Johnson ." möjligen ro
mantiskt , men likväl mera "t rue 
to nature", so far- U.S.. 

REFERENSER: Utöver här re
fererade l EC-arbete kan stude
ras: IEC Publication 543 , Infor
mative Guide for Subjective Lis
tenings Tests. Utkom 1976, 22 p . 



TÄNK 
PROFESSIONELL T 

FUJI VIDEOBAND 
Vi skulle faktiskt kunna beviså hur överlägset Fuji's videoband är jämfört med 
andra genom att visa en massa jämförande kurvor. .. , 
Nu föreslår vi helt enkelt: köp ettFuji-band och gör en inspelning! Lägg märke 
till kvaliteten. Och - lägg märke till kvaliteten när du har gjort en hel mängd 
avspelningar. .. inga förändringar! Till och med påfrestande stillbildsvisningar 
klarar bandet utan att ta skada, utan' s k drop-outs ("snö" i bilden). 
Överlägsenheten beror på magnetskiktets jämnhet och hållfasthet. - Det gör 
bandet ytterst skonsamt mot magnethuvudet. Fuji - en av världens ledande 
tillverkare av fotografisk film - har erfarenheten och de skickliga ingenjörer 
och tekniker som i banbrytande forskning utvecklar såna här kvalitets
produkter: 
Fujis videoband finns i olika längder för alla rUllbandspelare, och för 
videokassettspelare U-matic eller VHS. 

Viii du ha fler tekniska upplysningar och prisuppgifter, kontakta någon av 
Bell &·Howells AV-specialister (i spalten till höger) eller ring Bell & Howeii, 
tel 08/98 1250. 

~ _ BELL El HOWELL 

Informationstjänst 24 

Bell & HowelI 
AV - Specialister 

Teknisk Kundservice 
Banvägen 17 
95151 LULEÄ 

Tel. 0920-698 00 

Nordkontor AB 
Storgatan 113 
9OO06UMEÄ 

Tel. 090-139080 

Berndtssons Förlag 
Prästgatan 61 
831 01 ÖSTERSUND 

Tel. 063-127620 

, Nordfrej 
Trädgårdsgatan 38 
85231 SUNDSVALL 

Tel. 060-128450 

Skolman utrustningar 
Valbogatan 33 
80127 GÄVLE ' 

Tel. 026-10 1770 

MIFA 
Vega gatan 2 
722 23 V ÄSTERÄS 

Tel. 021-1381 91 

Bergholms Video 
Munkhagsgatan 5 
58255 LINKÖPING 

Tel. 013-158229 

Erfab 
, Tyggårdsgatan 1 
65224 KARLSTAD 

Tel. 054-1833 30 

AV & Fotoprodukter 
Hantverkargatan 30 
53401 VARA 

Tel. 0512-11969 

AV-Tjänst 
Jakobsdalsgatan 11 
40222 GÖTEBORG 

Tel. 031-409320 

Almqvist & Wiksell AB 
Storgatan 30 
35104 VÄXJÖ 

Tel. 0470-455 80 

AB Bäckaskog Skolservice 
Kiaby 
290 34 FJÄLKINGE 
(Kristianstad) 

Tel. 044-53241 

AV-Centrum AB 
Hornsgatan 67 
11649 STOCKHOLM 

Tel. 08-840835 

AB Ljusteknik 
Riddargatan 40 
11457 STOCKHOLM 

Tel. 08-63 52 55 

Utbildni ngscentru m 
Engelbrektsgatan 3 
11432 STOCKHOLM 

Tel. 08-111230 

Tmc AV-System 
Tjärhovsgatan 16 
11621 STOCKHOLM 

Tel. 08-7149270 

RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1980 69 



•• Antalet brev till oss och 
mängden telefonsamtal till re
daktionen i ämnet högtalare och 
våra enkla försök att recensera 
sådana ger oss anledning tro att 
det prövade greppet på saken 
mottagits med både intresse och 
positiva reaktioner bland RT-Iä
sarna . Det gläder oss, och vi vill 
tacka alla som hört av sig med 
synpunkter och önskningar. 

Sådana har framförts många 
vid det här laget , och från en del 
läsare har vi mottagit formliga 
listor med förslag grundade på 
personliga preferenser , intresse 
för olika fabrikat och modeller , 
reklamlöften och utfästelser man 
tagit fasta på - med skepsis eller 
förväntan - jämte mycket annat. 

Det bär emot att göra någon 
besviken , men RT utkommer 
faktiskt bara 11 gånger per år 
och det är oss omöjligt att kunna 
ta upp mer än bara en bråkdel 
av ett högtalarbestånd på vår 
svenska marknad , som totalt 
måste omfatta flera hundra mär
ken , utföranden och modeller. 
Men om nuvarande starka in
tresse som visats " de samtalan
de provningarna", som någon 
brevskrivare kallar dem , håller i 
sig, får vi väl fundera på att nå
gon gång utvidga. Några löften 
kan vi dock inte ge på den punk
ten tv. 

En annan sak: "Kits" är tydli
gen intressanta för många läsa
re , och det ligger ju också i linje 
med RT:s inriktning som en tid
ning, i mycket inriktad på prak
tikern och på självbygge inom 
elektroniken. Men , och det sade 
vi väl redan i vår "programför
klaring" i vintras, vi tänker en
bart ta upp användarfärdiga 
produkter pa marknaden , bl a 
av det skäl att byggen kan varie
ra inte så lite mellan olika ex
emplar , beroende på vem som 
satt ihop dem . Det blir helt en
kelt för många variabler med 
"kits" , så även om de är intres
santa får vi utesluta dem ur den 
aktuella testomgången . Inget ta
lar dock emot att RT senare 
eventuellt skulle kunna belysa 
området högtalarbyggsatser. 

Just för att våra recenserande 
provningar medvetet · gjorts så 
okonstlade är det kanske på sin 
plats med en utblick på hur " rik
tiga" tester , med anspråk på ve
tenskaplig stringens och nivå, 
kan utformas. Vi har haft anled
ning till några givande diskussio
ner i frågan med intresserade 
personer, och i bagaget har vi 
också en viss erfarenhet av så
dant arbete både i Sverige och 
på andra håll inom såväl indstrin 
som hos de slutliga användarna , 
vilka kan vara studios , radio
företag , filmbolags ljudmixrum, 
institutioner eller publiklokaler 
av olika slag. 

Sådana tester bör givetvis läg
gas upp så, att också rätt små 
skillnader mellan ljudkällorna -
flera förutsätts vanligen - går att 

"Lyssningsprov med högtalare" 
svenskt förslag till lEe-norm: 
Men hur skall vi värdera dem? 

* Mycket har ordats om högtalar
provningar och -jämförelser, men ett 
samlat, stringent och tekniskt genom
arbetat grepp på området iform aven 
standard eller normför internationell 
acceptans har saknats. * Ett i allt väsentligt på svenska sys
tematikinsatser grundat lEe-förslag 
har emellertid sammanställts. * Också om det på viktiga områden, 
främst programmaterial och omgiv
ningsbetingelser, är vagtformulerat 
och måste lämna en del därhän, inne-
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bär normförslaget ett glädjande sam
lat grepp ifråga om de tekniskaförut
sättningarna och den elektroakustiska 
metodiken. * Vad som inger tvivel är de psykolo
giska bedömningsgrunderna, som all
tid. Här tycks det handla om ett slags 
musikestetisk strukturalism på det re
producerade ljudets område - och blir 
inte risken påfallande, att man dels 
hamnar i ohanterligheter, dels med 
statistik utöver en styrning av testet 
som måste påverka utfallet? 
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(
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notera och meningsfullt analyse
ra . Man använder lika självklart 
en provningslokal som tillgodo
ser några slags kriterier på akus
tisk omgivning; i varje fall är 
den noga uppmätt och missgyn
nar helst inte testobjekten lik
som den skall kunna anses läm
pad av de i proven deltagande 
personerna. 

Deltagare, rum och 
efterklang 

Fig l. Ur sekretariatets normförslag till remiss återges här den 
tänkta dispositionen av det i förslaget diskuterade lyssningsrummet 
för såväl mono- som stereo fallet. 

Dessa personer kan vara an
tingen s k naiva lyssnare eller sko
lat fackfolk, för att nu ta två ytter
lighetskategorier som t ex an
vänts vid Televerkets provningar 
tidigare i samband med stereo
systemet etc. Använder man " na
iva" lyssnare , i bemärkelsen 
människor utan speciellt intresse 
för ämnet och utan vana att bedö
ma och gruppera intrycken (Tele
verket anlitade t ex kontorsfolk 
ur sin administration vid kom
panderproven etc), är man med 
nödvändighet inne på den statis
tisk-psykologiska resultattabule
ringen som dylika , mycket seriö
sa prov måste grundas på och där 
perceptionsforskare och statis
tikfolk upprättar värdeskalor av 
mer eller mindre komplex grad 
för senare bearbetning och ner
brytning i punktvisa kategorier. 
Hit hör förstås också tidmomen
tet som försökspersonerna får av
lyssna ljudkällorna , mycket vik
tigt; ordningsföljden och själva 
testprogrammets signalrnässiga 
utformning. Det här kan göras 
hur invecklat som helst, beroen
de på ambitionsgraden och de in
volverade personernas lust att 
göra projektet till ett prestige
mättat sådant för olika ändamål , 
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t ex avhandlingar och forsknings
rapporter. 

Till den vetenskapliga aspek
ten hör naturligtvis strävan att 
också etablera en experimentell 
procedur , som så troget som 
möjligt lämpar sig för reproduk
tion - det bör alltså gå att nå 
ungefär likartade resultat under 
snarlika betingelser på annat 
håll. Reproducerbarheten , med 
ett annat ord. Den är ett av det 
internationell a norm arbetets 
huvudmål. På just det här områ
det kompliceras saken av att det 
dock handlar om subjektiva re
aktioner. Inom l Ee-samman
hangen är man dock medveten 
om att nyare psykologiska rön 
på området subj ektiva testmeto
der bör beaktas och om möjligt 
nytt iggöras på ett hanterligt sätt. 

Lokalen har redan fl yktigt be
rörts , och här skall bara antydas 
att man i den högre skolans test
sammanhang har gått ifrån de ti
digare aktuella tankarna på att 
få fram något slags väl definie
rat , internationellt standardrum 
med givna dimensioner. Nu 
tycks man nöja sig med att ut
över vissa dimensioner , med to
leranser, rekommendera ett 
rum stort nog , helst inte mindre 
än 60 m3 . Vad man vi ll undvika 
är naturligtvis ogynnsamma re
flexionsmönsterbildningar , stå
ende våg-fenomen och en rim
ligt jämn distribution av s k ei
gentones ; sammanfallande fre
kvenser och uus läckningsfeno
men , vi lka RT redan behandlat 
som inledning till den här se
rien . Man strävar självfallet ock
så efter loka lutformningar som 
inte vare sig missgynnar e ller 
framh åller någon viss högtalares 
karakteristika i någon strål
ningsaxel liksom inte heller lyss
narintrycken får anta fel propor
tioner i något avseende. - Här 
finns dock möjligheter till rätt 
stora avvikelser , där man bl a tar 
hänsyn till o lika geografiska po
pulationers traditionellt skilj ak
tiga syn på lämpad efterklangs
tid . T ex i Japan är ett typiskt 
rumsvärde 0,25 s, i USA och 
Canada 0,4 s medan Skandina
vien går upp till genomsnittligt 
0,5 s, en ligt IEC-källor. Inom 
Europa känner man dock en hel 
del variat ioner , som inte sällan 
berörts i RT med utgångspunkt i 
brittiska undersökningar. Det 
verkar som om man numera fö
redrar ett nominellt snittvärde 
om 0,40 s i internationella sam
manhang, vilket kan tolkas som 
en medgiven avvi kelse mellan 
0,35 och 0,45 s . - Fig l. 

De atmosfäriska betingelserna 
kan naturligtvis variera med plat
sen för ett test. Luftfuktigheten 
är härvid en förgrundsfaktor , och 
det internatione ll a normarbetet 
tar nu fasta på en relativ lu ftfuk
tighet om icke högre än 45 %. 
Den undre gränsen går vid 25 %, 
detta för att man också ska ll kun
na utföra prov med högtalare un-

der kalla och torra vinterperioder 
i vissa länder. 

Stereoutvecklingen 
tillgodoses 

Medan många prov vi deltagit 
i uteslutande gällt monofonisk 
återgivning har nu de senare 
mödorna inriktat sig på att ock
så tillgodose stereogruppering 
av högtalarna . Hela testproce
duren är avhängig just om det 
handlar om mono- eller stereo
information och hur lyssnarna 
grupperas för respektive ända
mål. Man håller på att utfärda 
anvisningar om stereopargrup
pering för dylika prov. Som ock
så berörts i våra spalter kan man 
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Fig 2. Man utsätter delta
garna i jämförelsetestet för 
skilda stimuli i form av tal
och musiksignaler uppspe
lade över olika högtalare . 
För varje "sektion" skall 
ett omdöme avges relativt 
graden av " upplevd" fideli
tet i ljudåtergivningen , var
vid grundläggande den här 
skalan används. Ur IEC
normförslagets remiss
manuskript. 

dock med förde l låta en del prov 
ske i mono. - Vi lyssnar en hel 
del på dels enstaka högta lare , 
dels på monokopplade stereo
par under vissa signalmässiga 
betingelser. Man kan på så sätt 
få en kl arare uppfattning om 
ljudkällornas ree ll a prestanda 
och verkliga , primära funkti on . 
I våra tester hör monoanvänd
ning till vad som kan kallas första
dierna: Dels måste naturligtvi s 
själva uppmätningarna med test
signaler , tonskurar etc försiggå 

över en enda kanal som tidiga re, 
dels vill man bekanta sig med en 
ny högtalare under nästan-labbe
tingelser och utan att koppla upp 
hela rummet , s a s. Signalrenhe
ten får man bäst fram i mono , 
medan naturligtvis ett rent musi
kaliskt skeende med en program
bärare som grund förutsätte r ste
reofoni och lämpade musiklyss
ningsbetingelser . 

Programmaterialet 
ej enhetligt 

Frågan om programrnateri ai 
ä r lika gammal som någonsin 
hela provningsfrågan , och tyvärr 
verkar den inte att kunn a resul
tera i någon mera påtagligt fast 
kurs än tidigare. I det nu aktuel
la IEC-arhetet (som görs från 
svensk sida) skulle ett inte rn a
tionellt erkänt , standardiserat 
programrnateriai vara en stor 
fördel. Tyvärr saknas alltj ämt 
möjligheter att genomföra några 
förslag i den vägen. Men ett som 
framförs gäller ett " normband" 
med inspelat material för ett 
standardtest. Vad man kan göra 
fn är enbart att söka definiera 
vissa krav på allmänt lämpat 
testrnateriai och att utfärda all
männa riktlinjer för praktikfal
let. Och här har inget avgörande 
nytt hänt. Man förespråkar som 
tidigare t ex ett röstm ateri al, ett 
som upptar stor symfonisk mu
sik , och så vidare . En viss dis
kussion skulle vara behövlig på 
den här punkten , eftersom man 
lätt hamnar i relativiteter liksom 
det finns betydande risker för 
testutfallet med " fel " program
källor. Med rätta varnas för ris
ken att det uppstår en sådan 
grad av interaktion mellan vissa 
högtalare och speciella pro
gramtyper att bedömningsgrun
derna kan förryckas . Man bör 
alltså betrakta programmateria
let som en separat, oberoende 
variabel, heter det t ex i försla
get till lEC 268-13. Och lika 
självfallet understryks det att 
programsektioner bör avvika 
från varandra på så sätt , att de 
framhäver " olika dimensioner" 
hos ljudet och dess kvalitet från 
den provade högtalaren . 

Här påtalas också vad varje 
högtalarprovare måste försöka 
undvika och som den erfarne test
uppläggaren är varse: Det , att 
varje avsnitt skall belysa en viss 
kvalitet eller dimension . God
tyckligt sammansatta program
avsnitt är på förh and misstänk
liggjo rda, eftersom fl era pro
gramavsnitt då trolige n är inrik
tade på att belysa samma mot
taglighetsfaktor hos fö rsöksper
sonen och därför bara drar ut på 
provningen utan att berika den 
med ny inform atio n. Motsatsen 
skulle då vara ett fö r snävt urval 
- men de t är nog mera sä llan 
den situationen inträder! 

Fem testsignalavsnitt 
Å tminstone fem skilda avsnitt 

bör ett prov grundas på. Där in
går då ovannämnda röst p rov , 
" företrädesvis en mansstäm ma 
på normal samtalstonhöjd " , 
varvid talet upptages i ett död
dämpat rum med rundkänn ande 
mikrofon , "0,5 m från den ta
lande, i samma horisonta lplan 
som uppläsarens talorgan och på 
0,5 m håll från en sida , varvid 
linjen som förenar mik och mun 
bildar en vinkel om 30 grader 
med sagittalplanet till tal arens 
huvud .. . " 

Ett annat , och högst traditi o
nellt sådant, som förespråkas i 
alla testsammanhang , är " the 
full symphony orchestra playing 
fortissimo ", något som kan an
tas vara en pålitlig bedömnings
grund för urvalet. Andra pro
gramavsnitt som av hävd rekom
menderas , också i de förh anden
varande IEC-arbetena, är 
" kombinationer av små instru
mentalgrupper" , ss t ex 

- piano , vio lin och cello 
- träblåsare och stråkar 
- bleck blås (" brass instru-

ments") 
- slagverk 
- soloröst med instrumental-

ackompanjemang 
- körpartier 
Det här urvalet tjänar att be

lysa graden av tillförlitlighet i 
högtalarens återgivningsförm å
ga och kan i samtliga fall åte rfö
ras på traditionell musi kutöv
ning under "akustiska" beting
elser i ett lämpat rum . Det är 
alltså traditionell hi fi-förmåga 
man bedömer , också om testet 
naturligtvis bör ta fas ta på så
dant som utbredningsförm åga, 
stereo trohet , perspektiv (" ima
ging") , parametrar som " torr
het" etc , vilka man efter önskan 
kan införa som delfrågor i kom
plexet. Det handlar alltså i stort 
om graden av informationsåter
vinning . 

Vi har till åtit oss att dra i tvi
velsmål det praktiska värdet av 
vissa dylika tests om de drivs för 
långt , inte för att vi har avvikande 
mening om nyttan eller önsk
värdheten av dem utan helt och 
hållet därför att en betydande a ll
mänhet verkar i grunden stå rätt 
likgiltig för de här kvaliteterna . 
Det har naturligtvis inget med 
själva värderingen eller testme
todiken att göra utan speglar 
självfallet " bara" aktuella prefe
renser och hur totalt vissa s k 
kommersiella musikinriktninga r 
kommit att dominera. Saken le
der då direkt över till vad IEe
författningarna anför: " Reco r
dings of popular music tend to be 
studio creations , incorporating 
a rtificial compression , coloura
tions and spatial effects' ·. 

Det heter vidare: 
Vissa typer av popmusik ss 

rock och disco , återgivna vid hö
ga nivåer, frestar högtala rn a på 
sätt som klassisk musik inte fö r
mår. Då man värderar produk-

forrs på sid 72 
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Lyssningsprov med högtalare ... forts från sid 71 

ter för allmänheten är det viktigt 
att inkludera vissa prov på (hög
talarnas) förmåga att återge det
ta slags musikmaterial". 

Ja , i någon mån! Nivåtålighe
ten (intensitetsförmåga, kan vi 
ju kalla det) och baskapaciteten 
är nog, tyvärr , de allra viktigaste 
kriterierna för den högtalarkö
pande publiken i stort . Tror 
man på att människor måste få 
ha ett fritt val och själva konsu
mera det som befinns tilltalande 
bär det emot att komma med 
några kulturpolitiska pekpinnar , 
liksom vissa hi fi-press magistra
la förelägganden om t ex vilka 
högtalare som kan vara värda 
att ha . I mycket skiljer sig situa
tionen från t ex bilradio, där 
med få undantag ett stort be
stånd apparater är i behov av 
markant förbättring . Högtalar
publiken har, trots allt , en be
tydligt större , reel valfrihet . Vad 
man som pragmatisk testare un
der ansvar kan göra är att låta 
varje högtalare bli bedömd för 
sig , att beakta vad den främst 
har tänkts för och kanske mind
re vad den borde vara! Konkret 
uttryckt: Vi kan inte applicera 
några slags esoteriska hi fi-be
grepp på ex-vis en ljudkälla som 
mest är skapad som ett slags vib
rator ; vi kan för den helt ovetan
de fastslå att omvandlaren ifråga 
är gjord för grottdisco snarare än 
för Bach-partitor på soloviolin . 
Det där är inte nödvändigtvis så 
självklart som det låter. Högtala
ren ifråga är på sitt sätt hederlig 
nog - men troligen inte reklam 
och marknadsföring kring den , 
finns skäl att förmoda . 

Hur som helst. Oavsett pro
grammaterialet och dess varia
tion bör, oberoende av ljudni
vån det återges med, avvikelser
na i fråga om timbre och \1ör
styrka inom respektive sektion 
hållas så små som möjligt. 

Ett "normrums" disposition 
Programmaterialets tekniska 

kvalitet måste vara hög. IEC-för
slaget talar bl a om att " original
inspelningar" (= tapes) under 
strikt kontroll är önskvärda , men 
att också noga valda "commerci
al recordings" (= grammofonski
vor) kan godtagas. Inga ampli
tudkompressionsingrepp tillåts 
om inte motsvarande expansion 
sker i andra änden. 

Gäller proven annat än hi fi
system , kan bandbreddsbe
gränsningar accepteras , varvid 
exakta vägningsåtgärder måste 
vidtagas . 

Hur man utsätter försöksper
sonerna för programmaterialet , 
" stimuli" , kan diskuteras i de
talj i termer av repetitiva för
lopp, varaktighet för signalerna , 
reliabilitet som uttryck för sam
stämmigheten mellan en per
sons preferenser och kontinuer
liga värdering och reliabiliteten i 
en vidare mening mellan för
sökspersonerna , d v s överens-

stämmeisen mellan deras skatt
ningar , etc . 

Hur personerna är gruppera
de i rummet och hur högtalarna 
placeras i förhållande till väggar 
och begränsningsytor är avhäng
igt om det gäller mono eller ste
reo. Det väsentliga är , att såväl 
deltagarnas som högtalarnas po
sitior:er och vinklingar allvarligt 
kan påverka testutfallet. Stereo 
involverar ju en spatial dimen
sion som ställer ganska bestäm
da krav i olika avseenden . 

Högtalarna bör i första hand 
placeras enligt tillverkarens re
kommendationer. Saknas såda
na, kan gälla minst 1 m från sid
väggar och åtminstone 0,7 m 
från bakre yta, enligt IEC-för-

l 

~ 

g ~ 

r 

a 4 
m 

5 

För stereo ställs kravet på en 
rumsbredd om åtminstone 4 m. 
Man bör vidare eftersträva en 
bullernivå eller ett egen brus i 
rummet om under 35 dB enligt 
IEC:s A-kurva , integration 
" slow". 

Frågan hur brett man bör se
parera stereoparet måste bli be
roende av rummets beskaffen
het och lyssnarnas gruppering. 
Men räkna med 0,5 m från sido
väggar för nöjaktig separation 
av stereoinformationen och en 
vinkling om 55-60 grader mot 
närmaste lyssningsposition , d v s 
ett höravstånd om 1,0 till 0,8 ggr 
högtalarseparationen . Bästa ste
reoverkan uppkommer då hög
talarna resp lyssnarna förh åller 
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sionen av ljudbilder" , lokalisera
de i azimut , höjd respektive djup , 
liksom den akustiska " ambien
sen" i originalinspelningen - allt
så där man kan tala om en sådan , 
vilket förslagstexten inte närma
re går in på, tyvärr. 

Eftersom bara ett högtalarpar 
åt gången kan inta samma plats i 
rummet , kan byte av ljudkällor
nas position påverka omdömena 
efterhand. Normalt rekommen
deras därför att stereolyssnings
prov utförs med bara ett par 
högtalare åt gången. RT gör 
också detta , men det vanligaste i 
en lång rad fall är motsatsen -
man kopplar om mellan en hel 
räcka högtalare. Här säger IEC
förslaget: "Jämförande tester 
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Fig .1.. UrIEC-arlJetet: En kondens.rtIIlgruppdotamtllris. HiiI' har alla 
iniIWidlUlIa Wirden uteslutits och enbart aritmetiskll medeMirdet fljr 
e"WIr kombiluttion program X hligtalore anges ihop med ett genomsnitt 
flJr hiJgtoltzrna och programavsnitten. 

slaget. Dessa avstånd mäts till 
skärningen mellan referensaxeln 
och högtalarens frontplan . 

Vad vi själva ansett som kan
ske mera väsentligt än detta är 
högtalarnas höjdplacering , efter
som det enligt all erfarenhet kan 
avgöra provningsutfallet. Det 
normala är ju att man sitter och 
avlyssnar en ljudkälla , inte står 
upp . Högtalarens referensaxel 
skall vara horisontell ca 1,25 m 
över golvytan och riktad mot när
maste lyssnare längs rummets 
mittlinje , heter det också i norm
förslaget. Generellt gäller , att 
ljudkällan skall riktas så , att lju
dets utbredning blir som vidast i 
horisontalplanets skärning med 
referensaxeln. Gäller undersök
ningen specifikt utbrednings
egenskaperna , må högtalaren 
vändas i skilda riktningar. 

sig symmetriska till rummets hu
vudaxel. 

För monoprov bör olika hög
talare separeras med minst 0,5 
m. Därhelst så är möjligt, bör 
högtalarna skiftas under testet 
för att man skall undvika påver
kan av helhetsresultatet genom 
att förbinda vissa högtalare med 
speciella rumsgrupperingar . 
Man bör hålla testobjekten 
osynliga för deltagarna genom 
att hänga för ett akustiskt trans
parent draperi , vilket icke får in
verka mer än 1 dB på frekvens
gången (man får göra mätningar 
på detta i ett ekofritt rum med 
ett skynke halvvägs mellan hög
talare samt mätmikrofon , sepa
rerade 2 m) . 

Syftet med ett stereolyssnings
prov är att avgöra högtalarens 
förmåga till återgivning av " illu-

som icke involverar positionsby
ten av högtalarna måste man se 
upp med". Men A l B-test är man 
ändå inte emot , framgår det. 

Märkligt nog står det veterligt 
ingenstans , vare sig i äldre eller 
nyare texter i den här genren , 
att man likaså absolut bör und
vika att ha en rad andra högtala
re passiva som " utfyllnad" i 
rummet testerna sker i. 

RT har senast för något år se
dan förmedlat varningar om det
ta bl a från den erfarne högtalar
konstruktören Raymond Cooke, 
som ju påpekat att staplarna med 
ovidkommande högtalare - såda
na de t ex alltid återfinns i en ra
dio- eller hi fi-butik - kommer att 
utgöra membranresonatorer och 
förrycka både frekvensgång och 
ljudkaraktär där de uppträder in
till aktiva system . 
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Hur man beräknar den effek
tiva lyssningsytan i ett rum har 
RT tidigare anvisat i en artikel 
av Ingvar Ekdahl , Lunds teknis
ka högskola . Nyligen återkom vi 
till ämnet och gav också ett pro
gram för både räknedosa och 
dator i samma syfte . 

Det stringenta högtalartestet 
låter lyssnarna byta platser flera 
gånger under provet , för att alla 
skall kunna göra avvägningar 
mellan förhållandet direktför
mediat ljud-reflekterat ljud. I 
stereofoniska tester är det vik
tigt att försökspersonerna grup
peras i rad längs högtalarnas 
symmetriaxel. Man bör också , 
om så är möjligt , placera perso
nerna vilka deltar i en progres
sivt stigande gruppering mot 
rummets bakre del il la biosa
long. (Monoprov behöver dock 
inte förutsätta mer än en lyss
narposition på rummets axel). 
Varje lyssnare bör sättas minst 
0 ,4 m från sidovägg och åtmins
tone 1 m från bakre väggen . A v
ståndet mellan deltagarna bör 
hållas åtminstone på 0,6 m (här 
syndar japanerna , som ofta sit
ter tätt ihop i små jobbiga, bio
liknande rum med massor av in
verkande extra ytor som fällbara 
bord på fåtöljerna , mängder av 
massiva högtalare kring väggar
na , etc). Strikt sett bör också i 
stora rum antalet deltagare vara 
högst fem personer, finner IEC
expertisen! De mest kritiska 
proven omfattar bara en enda 
lyssnare , enligt samma källa . .. 

Det allt överskuggande målet 
måste give tvis vara att envar be
reds möjlighet till ett så ostört 
akustiskt perspektiv som möj
ligt , med en klar, obehindrad 
ljudbild till varje plats i rummet. 

Påverkan och ljudtryck 
Ett problem som psykQakus

tiskt verksamma försöksledare 
får försöka isolera eller väga in 
är den otvivelaktiga gruppåver
kan som sker med sammansatta 
lyssningsgrupper , ibland av sub
tilaste slag. Man får , eller riske
rar få , kollektiva reaktioner sna
rare än individuella responser. 
Allt beror på uppläggningen av 
testet , vad som skall besvaras 
och hur , samt efter vilka möns
ter. Det torde inte hjälpa myc
ket att , som diskuteras , syssla 
med slumpfrågor , göra se lektiva 
personval eller undvika ställa 
samma fråga till all a. Men det 
hela hänger alltså mycket på 
graden av komplexitet och vil
ket underlag man egentligen vill 
ha fram . 

Sedan gammalt vet vi , att man 
bör eftersträva identiska ljud
.tryck från varje i försöket delta
gande högtalare. Nu har ju högta
lare varierande verkningsgrad , 
vilket försvårar ambitionerna 
och leder till relativa nivåer. Här 
måste då en objektiv balansme
tod tillgripas med parvisa jämfö
relser för varje programavsnitt. 

IEC-förslaget tar upp ett förfa
rande med en test signal i form av 
kontinuerligt brus med ett spekt
rum som skall företräda ett ge
nomsnittligt material ; detta 
spektrums sammansättning skall 
senare specificeras av se 29 BI 
WG 14, som uttyds underkom
mitte 29 B ("Audio Enginee
ring"-underkommitten till Elekt
roakustik , Arbetsgrupp 14 -
själva förslaget vi talar om här är 
utformat av Arbetsgrupp 9, Liste
ning Tests , under ledning av Nor
man G/eiss , Televerket). - Mät
instrumenteringen som blir aktu
ell är en ljudnivåmeter enligt lEe 
179 och med vägningsfilterkurva 
A , "Slow"-inställd. 

Ljudnivån mäts i lyssnings
rummet i öronhöjd i mitten av 
sittplatsbeståndet under utmat
ning av testsignalen. Förstärk
ningen justeras in så , att man 
avläser samma värde för alla 
högtalarna . 

Det kan bli nödvändigt att hål
la flera lyssningsnivåer eller in
tensitetsgrader under ett test. 
Skälet är förstås att deltagarna 

Rat ing 

10 

9 

8 

Program l 

-

A B C D 

L o u d s D "e a k e · r 

vanligen har olika preferenser. 
Ett annat är att små högtalare 
riskerar att bli överstyrda av sam
ma nivåer vilka större ljudkällor 
klarar obehindrat. Nu rekom
menderas vid en dylik skiktning i 
nivåhänseende att man väljer 
steg om 10 dB under primärnivå. 
Man bör inrikta sig på att enbart 
återge de 1-2 avsnitt per sittning , 
som går på högsta nivå , med 10-
20 dB lägre nivå än tidigare , detta 
för att undgå ett omständligt, 
upprepat förfarande. 

Den effektförstärkare man 
använder vid proven måste 
självfallet kunna driva alla hög
talarna också vid högsta pådrag 
utan klippning , ostabilitet eller 
utlösning av skyddssäkringar. 
Man bör som förberedelse över
vaka utsignalen från förstärke
riet genom oscilloskopstudier el
ler anslutning av toppvärdes i n
dikator. De sammansatta impe
danserna hos vissa högtalare och 
kabelkombinationer kan vålla 
problem med en del förstärkare , 
varnas det. 

Kablarna i fråga bör vara så 
korta som möjligt och vara så 
utförda , att den totala resistan
sen för envar högtalare - mätt 
från förs~ärkarens utgång ge
nom alla väljaromkopplare och 
kontakter till de kortslutna hög
talarklämmorna - icke översti
ger 0,2 ohm , vilket alltså är en 
"officiell" IEC-rekommenda
tion ; i övrigt lämnas all ev kabel
rnystik totalt därhän, tacknäm
ligt nog . 

Omkopplare , " högtalarväx-
lar" o dyl är ju vanliga hjälpme
del vid testerna. Här uttalar man 
sig vagare och understryker mest , 
att ett dylikt system inte får även
tyra vare sig testobjektens eller 
förstärkarens prestanda. Kon
taktresistanser, särskilt på för
stärkarens utgångar , måste hållas 
låga och kontrolleras återkom
mande mot försämring i funktio
nen . Nivåinställningar skall ske 
med insats av potentiometrar 
placerade före slutsteget. Man 
måste förvissa sig om att inga fre
kvensändrade fel har uppkommit 
inom den tonfrekventa band-

ler för uppläggningen av de ef
terfrågade parametrarna , hur de 
skall konkretiseras och ve rbali
seras och vilka kriterier över hu
vud saken bör gälla , t ex " true to 
nature" eller " intended sound" , 
etc etc . Gruppdatamatriser , va
riansanalyser och datorpro
grammodeller fyller inte minst i 
IEC-skriften åtskilliga sidor. 

Eftersom avsikten med den 
här presentationen, som ändå 
håller kort i betraktande av äm
nets komplexitet. varit att dels 
informera något om vad den se
riösa forskningen lett fram till 
på områdets högtalarvärdering i 
fråga om tekniken bakom prak
tikfallet , dels att profilera just 
våra egna rent subjektiva recen
sioner och empiriska prov ur 
detta större och djupare sam
manhang , skall därför inte sägas 
mera om den psykologisk-statis
tiska processen annat än att det 
för oss framstår som vanskligt 
att med något större signifikans 
gradera testobjekten som t ex 
föresl ås i IEC-skriftens Annex l , 
" Single stimulus ratings" . (Mot-

Rating 

10 

~ 

-

Average over 
all programs 

~ Fig 4 . Exempel pil presentatio
nen av gruppmedelvärden för 
högtalare i grafisk form, grundat 
på framställningen i fig 3, den 
kondenserade gruppdatamatri
sen. T v medelvärden för "pro
gram 1" och t h ett genomsnitts
utfall av alla i ett test förutsatta 
fem programtyper. 

A B C D 

Loudspeaker 

bredden p g a felaktig impedans
anpassning vid vare sig förför
stärkarens utgång eller effektde
lens ingång. - Vid vissa förstär
karkonstruktioner måste man se 

. upp med att jordningen på in
resp ut~ång icke får anslutas till 
eller ga genom omkopplingsa
nordningen. Isoleras inte de här 
leden , blir följden förändringar i 
frekvensåtergivningen i propor
tion till de undersökta högtalar
nas impedansegenskaper . 

Den kritiska värderingen 
Själva experimentproceduren 

och den slutliga värderingen av 
resultaten är en alltför invecklad 
sak för att närmare kunna pre
senteras här , hur avgörande den 
än är. Det involverar en sådan 
mängd komplexa faktorer att en 
speciell diskussion bör anslås. 
Det finns i litteraturen nu en 
uppskattningsvis många tusen 
sidor omfattande psykologisk , 
klinisk , ma tematisk -statistisk 
och teknisk granskning av detta 
med olika " ratings" och model-

satsen är par-jämförelser.) 
Där återfinns en skala för " fi

delitet" , graderad mellan O och 
10 resp korrelerad till fem vär
deomdömen enl fig 2. Med den 
skall deltagaren gruppera " fide
liteten" hos återgivet ljud , be
stämma hur "nära naturen" (?) 
materialet kommer. Skalan och 
perceptionsomdömena kan an
vändas på olika sätt: 

Nivån 10 kan ange en " per
fekt naturnära" återgivning. 
Nollnivån kan följaktligen ange 
en genomusel kvalitet , "still 
worse reproduction could hardly 
be imagined". Men man kan till
lämpa skalan också genom att 
välja fritt mellan siffergrade
ringarna efter andra förutsätt
ningar, och man kan även blan
da in andra begrepp än " natur
trohet" , t ex " avsett (intended) 
ljud" . Man måste ändå hänga 
fast vid verbaldefinitionerna , 
och här anmäler sig tvivel. 

Det är en alldeles för rigid och 
torftig värdeskala , enligt vår me

JOrlS på sid 68 

RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1980 73 



I ~I III frlll ~ ( ~~~III~ Robert Angus: USA-rapport 

Gamla prestigesaker 
får nytt liv ... 
Video-köparen inte musikroad ... 
Nygamla konstruktionskrav på hi fi • • • 
•• Sedan länge finns ju ett 
stort intresse världen över för 
gamla bilar som inte bara visar 
sig i form av förnämliga restau
reringar av äldre vagnar till ori
ginaiskick utan också yttrar sig i 
nybyggen av intressanta oldti
mers. Det här håller tydligen på 
att få sin motsvarighet också in
om hi fi - eller hur skall man 
annars tolka de här trenderna: 

Att producera replikor av 
gamla Marantz-förstärkare ut
rustade med sovjetryska elek
tronrör och 

att bygga gårdagens högtalare 
i nya upplagor. 

Beträffande förstärkarsidans 
nostalgisträvanden har vi inte 
bara detta med Marantz-febern 
kring de gamla modellerna 7, 7 
T, 10 etc (stärkare och fm-mot 
tagare) utan också hela den 
småindustri som vuxit upp kring 
de gamla rörstegen från Dynaco 
m fl . Det finns ju , som kanske är 
bekant , flera s k " moddare" = 
modifierare och ombyggare/ 
trimmare , som tar sig an gamla 
apparater och ändrar dem under 
stegvis modernisering med en 
myckenhet egna ideer. Van Al
stines Dynacoombyggnader tor
de vara de mest kända. Dynaco 
är ett slags Ford inom elektroni
ken att utgå från , för att dra en 
parallell med bilvärlden. 
~ När det gäller högtalare kan 
man erinras om att USA i tidiga
re dagar hade åtskilliga firmor 
som framställde veritabla mam
mutljudkällor , mycket stora 
högtalare för hem bruk och 
offentliga miljöer. De hade sin 
blomstring på 1960-talet efter en 
blygsam start i slutet av 1940-ta
let för flera av fabrikerna . 

Några av de här högtalarna 
nådde legendariska höjder och 
åtnjöt hög status hos många. 
Orsakerna var dels deras fysiska 
storlek , dels faktum att det dåti
da priset hindrade flertalet utom 
de välbärgade att köpa dem. 
Vissa av de här högtalarna gjor
des heller inte i några speciellt 
stora serier. En trio särskilt be
gärliga pjäser utgjordes av J B 
Lansings legendariska Paragon 
och Ranger Paragon , det jätteli
ka , buffeliknande svängda hor-

net som var en hel salsmöbel i 
sig, Paul Klipschs största Klip
schorn och Electro-Voice-fir
mans Patrician . 

Av dem har JBL av och till 
fått fram Paragon styckvis på 
särskild beställning men tillverk
ningen har numera upphört 
helt. De betingar oerhörda sum
mor på andrahandsmarknaden -
om det alls dyker upp några . Be
gynnelsepriserna i början av 
1960-talet låg på mer än 20000 
skr. Klipsch verkar göra enbart 
mindre upplagor av sitt beröm
da hörn-horn nu för tiden men 
kan kanske få fram också de 
svarta eller naturfärgade gamla 
hornen i fråga . Och E-V upp
hörde redan 1973 med tillverk
ningen av den 159 kg tunga Pat
rician , den sista i raden med det 
namnet. 

Vilket inte hindrat att orderna 
fortsatt att droppa in till fabri
ken. Och tydligen fanns det så
dan tyngd bakom en del av dem 
att något unikt nyligen skedde : 
För 100 japanska audiofiler och 
kvalitetssökare öppnade Elec
tro-Voice den gamla produk
tionslinjen i fabriken igen för att 
framställa 200 exemplar åt den 
här antikbegivna klanen. Priset 
per par sattes till över 51000 
svenska kronor! Ursprungspri
set var ca 8800 kr men naturligt
vis i ett annat penningvärde . 

Det handlade alltså om repli
kor , exakt lika dana som de 
gamla . Man skaffade fram iden
tiska 30 cm bas delar , de beröm-

. da stora woofers som avsatte så
dan hänförelse förr , och i övrigt 
tillverkades trogna avbilder av 
de traditionella valnötshöljena. 
Särskilda hantverkare var inkal
lade för den här specialproduk
tionen och fabriken hade i övrigt 
avdelat hela sin seniorstyrka, 
många med över 35 tjänsteår 
bakom sig , för projektet. Man 
tog fram de gamla ritningarna 
och sökte igenom verkstadsför
råden för ursprungsverktygen , 
dammade av dekorskisserna i 
arkiven och satte igång. Men 
trots alla ansträngningar fick än
då ett antal detaljer i högtalarna 
tillverkas styckvis och för hand 
den här gången. Det inte precis 
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minskar värdet av de nygjorda 
gamlingarna. 
~ När i somras Pioneers video
skivspelare provsåldes i fyra 
amerikanska stadsregioner hade 
firman engagerat ett lag mark
nadsundersökare för att samla 
in så mycket fakta som möjligt 
om köparna - vilka de är , varför 
de ville ha produkten och vad de 
avsåg att använda den till. 

Enligt U S Pioneers vice vd 
Ken Kai pekar de så insamlade 

. uppgifterna på ganska överras
kande ting: 

Sålunda befanns det att 100 
procent av köparna redan ägde 
en videokassettspelare . Vidare 
visade sig en hel del av dem re
dan äga någon form av tv-pro
jektionsapparatur eller planera
de att skaffa sådant. Flertalet 
köpare var äldre än vad som gäl
ler den genomsnittlige hi fi- ap
parat kunden i USA , som är 
mellan 18 och 35 år mestadels . 
De här granskade människorna 
uppgav om sig själva att de an
tingen inte äger någon ljudan
läggning eller också saknar in
tresse för hi fi. De är alltså äld
re, uppemot de 45 , och övervä
gande egna företagare - läkare 
med egen praktik , advokater 
som driver byrå , affärsidkare , 
konsulterande ingenjörer , en
treprenörer , folk i byggbran
schen o s v. De menade sig hell
re vilja handla i ett varuhus eller 
i en rabattfirma än i en audiobu
tik . Och vad ville de nu se från 
sina videoskivor? 

I första hand och med stor 
majoritet sade sig det här urva
let föredra en rad klassiska Hol
lywoodfilmer . Två blev lite nya
re produktioner , också med 
Hollywood som ursprungsort. 
Först på en dålig tredjeplats 
kom musikprogram. 

Hr Kai tror att den svaga till
gången på skivor med musikpro
gram i nuet kan bidra till att för
klara det låga intresset , men han 
måste ändå tillstå att utfallet 
kommit som en överraskning för 
hans bolag. 

Vad man kan se av det här är 
att videodiskköpare handlar ef
ter principen " fördröjd impuls" . 
De tittar på en demonstration 

men faller knappast för den just 
då utan går hem och funderar . 
Och de representerar tydligt ett 
annat slags människor än hi fi
köparna. 
~ FCC, Federal Communica
tions Commission , som är 
USA:s telemyndighet på det fe
derala planet , har tydligen tagit 
intryck av den häftiga kritiken 
från skilda läger mot det före
slagna am-stereosystemet man 
tänkt ge OK för start mot slutet 
av 1980 . 

Man har nu begärt in ytterli
gare yttranden över sin egen 
plan att auktorisera ett am-för
farande i stereo enligt vinnande 
Magnavox metod , som slog ut 
tre medtävlare . 

Som jag rapporterat om tidi
gare gick anhängarna till dem 
jämte en rad oberoende exper
ter emot beslutet praktiskt taget 
omedelbart och med åtminstone 
en system konstruktör uttalande 
hotelser om att göra rättsaffär 
av saken , om Magnavox kora
des till vinnare . Det nya beslutet 
ser ut att senarelägga hela am
stereoprojektet med sex måna
der upp till ett års tid - detta 
medan motståndarna samlar ar
gument och inger dem , de an
gripna studerar materialet och 
formulerar sitt genmäle , de be
rörda får saken på remiss etc etc 

En klassiker av stor tYl/gd: Elec
tro-Voice Patrician 800, tillfälligt 
återupplivad i en liten serie för 
välbeställda fanatiker. Högtala
ren representerar den sista i en 
klassisk serie med namnet. Andra 
sådana begärliga pjäser framställ
des på sin tid av bia J B Lansing, 
Altec Lansing, Bozak och 
Klipsch; ett slags ljudkällornas 
muskelgrejor, som också lät om
vittnat storslaget. Just Patrician
elementen har RT erfarenhet av -
de såldes också som lösa delar i 
USA en tid och många lyckade 
hembyggen satte väldiga luft
mängder i rörelse. Tala om tryck! 



.. --------------------------.. som om planerna inte håller. nu spelar DGG , Philips och Lon
don in 75-100 skivor per år. 

PEERLESS als 
I DANMARK 
har hört av sig till RT med anledning aven kort notis i vår USA
krönika för maj 1980, där omtalades att något slags uppgörelse vän
tades bli klar i syfte att danska staten övertar Peerless högtalarfabri
kerna plus KLH Research & Development från Eastern Air Devices . 

Detta har inte skett , och för direktionen skriver K. Carlsson i 
Köpenhamn till RT bl a detta : 

- Idag kan jag bekräfta , att ägareförhållandet på intet sätt har 
ändrats och danska staten har inte och kommer inte att involvera sig 
i Peerless. 

samt Kommissionen samlar sig 
till ett nytt beslut! 

Det föreslogs redan på ett ti
digt stadium att obehindrat av 
hela den här legala och tekniska 
proceduren skulle radiostatio
ner och tillverkare, bäst de ville, 
få fortsätta att använda vilket 
system de önskade medan mark
nadskrafterna omsider såg till 
vad som skulle finnas kvar; det
ta som ett sätt att undvika varje 
beslut som kunde få politiska 
återverkningar i någon riktning. 
Åter har detta låt-gå förslag 
kommit upp, men det mötte 
samma öde som förut: FCC-sty
relsen gick emot det på den 
grund att en mångfald, planlöst 
lanserande system troligen bara 
vållar förvirring. 

På andra teletekniska frontav
snitt bedrivs dock livliga prov. 
Som t ex de , vilka berör tre olika 
mångkanaliga ljud-tv-system 
och lika många brusreduktions
kretsar för television . Centralort 
för de här testen är Matsushita 
Electric Companys televisionsfa
brik i Franklin Park , Illinois. 

Härvid sköter WTTW, Chica
gos utbildnings-tv-kanal , om de 
eterburna , praktiska sändning
arna, medan hela projektet ad
ministreras av ett organ med det 
ståtliga namnet the Broadcast 
Television Systems Multichan
nei Sound Subcommittee , som 
hör hemma inom Engineering 
Dept. vid E/A , E1ectronic Indu
stries Association. Ordförande 
är Fred Remley , University of 
Michigan. 

De mångkanaliga system som 
övervägs omfattar det som f n 
används mest i Japan på experi
mentell bas, plus ett från Teleso
nics och ett med Zenith som 
upphov. Enligt vad jag inhämtat 
från medlemmar i den här un
derkommitten hoppas man där 
ha fullföljt proven och avfattat 
en rapport till FCC våren 1981. 
Man hoppas också att myndig
heterna så ger tillstånd till eter
verksamhet i full skala reguljärt 
någon gång mot slutet av 1982. 
Men det troliga är att dylika 
sändningar inte inleds förrän un-

der 1983, tycker jag mig förstå 
inofficiellt. 

Innan den här värderings
gruppen har träffat sitt val ifråga 
om stereotelevision hoppas den 
ha granskat tre konkurrerande 
kompandersystem för audiosig
nalen. Bakom dem ligger CBS, 
DBS och Dolby. 
~ Prov med alla tre inleddes i 
augusti i år. Dolby-förslaget är 
grundat på den vanliga B-kret
sen som används av ett betydan
de antal fm-stereostationer i 
USA och vilken ingår i 100000-
tals tuners, receivers och kas
settdäck världen över. 

DBX har fått fram ett nytt 
system, som dock kräver en sär
skild tillsats i hemmet att anslu
tas tv-mottagaren. Några detal
jer om det finns inte f n , och inte 
heller om CBS förslag. Alla tre 
hävdar att brusminskning ökar 
den effektiva räckvidden för 
tonsignalen i tv-programmet lik
som förbättrar dynamiken ge
nom att öka s/n. 

Dolbyarbetar intensivt på att 
utveckla ett kompatibelt brus
minskande system för själva vi
deodelen i signalen. Det kom
mer givetvis i färdigt skick att 
kräva godkännande av FCC in
nan någon praktisk användning 
kan ske. 
~ De som läste rapporten från 
CES i Chicago i RT nyligen kan
ske minns det koreanska fabri
katet Inkel Audio. Den firman 
har hittills varit underleverantör 
till Sherwood Electronics i USA, 
men nu har den slagit till och 
köpt det anrika Sheerwood , ett 
av de tidigaste hi fi-fabrikaten i 
USA. 

Sherwood blir med detta det 
andra , gamla bolaget inom ett. år 
som förvärvas av Fjärran Os
tern-industrin. Som känt köpte 
Shin Shirasuna , leverantör till 
Harman-Kardon , detta bolag 
förra hösten. 

Det rör på sig ännu mera, f ö. 
Fransk-multinationella Thom
son-Brandt är i färd med att läg
ga under sig Sylvania-divisionen 
av General Telephone & Electro
nics Company , men det ser nu ut 

Sylvania, är primärt en tv-appa
rattillverkare i Batavia, New 
York, och det är nu många år 
sedan firman sysslade med hem
elektronik på ljudsidan. 
~ Som första produkt framställd 
i Brasilien ämnar Garrard lanse
ra en lO-bands fk-variator för 
249 dollars - detta som resultat 
av att S. Gradiente under 1980 
köpte det brittiska förlustföreta
get och inledde tillverkning i 
Sydamerika. 

Enligt Gradiente är equali
zern den första i en rad nyheter , 
som också skall omfatta hela 
hemljudanläggningar. Dessa 
skall premiärvisas på Winter 
CES i Las Vegas i januari 1981. 
~ BIC:s moderbolag heter Av· 
net, och nyligen stängde det tre 
fabriker för tillverkning av skiv
växlare och grammofonverk i 
St . Joseph , Michigan, p g a den 
dåliga marknaden och den hår
da konkurrensen. 

Fabrikerna ifråga öppnades 
1973 i en tid då nästan all skiv
spelning omfattade växlare - ca 
90 procent av verken hade då 
växelautomatik - och på den tio 
den fanns bara tre konkurrenter 
i USA. Läget har drastiskt änd
rats sedan dess: Mer än 50 till· 
verkare kämpar frenetiskt om 
marknadsandelarna! 

Den fabrik Avnet har i Noga
les , Mexico, kommer att förslå 
för behovet framöver i fråga om 
skivspelare. 
~ Det som förenar bl a Philips , 
Pioneer, Matsushita och ett par 
stora namn dessutom är förstås 
att de är involverade i videoskiv
business och kommer att bero 
till stor del av hur den markna
den utvecklar sig. En firma som 
dock strikt vill inrätta sig efter 
den digitala audioskivan är Poly
gram. 

Då Philips (eller Philips-Sony) 
står redo med en kompaktdisk
spelare om några år kommer, 
enligt Deutsche Grammophons 
"label manager" Alison Ames , 
Polygram att vara berett med en 
"omfattande samling tit lar". 
Om den tilltänkta katalogen sä
ger hon: 

"Jag kan inte föreställa mig 
att en storskalig kampanj för 
CD-skivans hårdvara går att 
släppa loss utan åtminstone 300-
500 titlar, ja kanske inte ens 
med ett tusen nummer i reper
toaren " . 

Hennes , och många andras, 
bedömning inom industrin är att 
releasedatum för apparaturen 
kommer att vara helt beroende 
av den tid det tar att få fram en 
ekonomiskt intressant spelare . 
Men programvaran kommer att 
finnas , lovar man: . Redan i detta 

Samtliga lanseras f n som 
"analoga" skivor , men det inne
bär inte, som känt , att inte en 
digital inspelnings process kan 
ligga bakom. Hur som helst går 
man inom några år troligen över 
till att 100-procentigt digital upp
ta produktionerna; "allra senast 
1985", heter det. 

Första digitala skivan från 
DGG finns troligen redan ute då 
detta läses: Det blir en opera
produktion , Mozarts Trollflöj
ten. Samtidigt släpper man ut 
första digitalinspelningen för 
märket med Boston Pops under 
nye dirigenten , John Williams. 
~ Man brukar ju säga att imita
tion är höjden av smicker , och 
är det giltigt har Sony Corpora
tion dubbel anledning i dessa da
gar. Som denna tidnings läsare 
känner till lanserades firmans 
lilla hi fi-portabelkassett i janua
ri 1980 i USA under namnet 
Walkman eller Walkin ' Man, 
pris med hörtelefonerna 200 
dollars. Som känt en formidabel 
succes, både i USA, Japan och 
övriga världen. Nå, mot slutet 
av juli fanns åtminstone sex imi
tationer! 

Nyligen flög Sonys grundare 
och styrelseordförande Akio 
Marita till USA för att visa upp 
en videofärgkamera i miniutfö
rande med den nu likaså väl 
kända och omskrivna mikrokas
setten för 8 mm tape (5/16") för 
20 minuters bandning. Bara 
några dagar senare var det dags 
för Technicolor för att slå på 
trumman för en 3,2 kg spelare 
av eget ursprung , avsedd för 
6,25 mm-tape eller kvartstums
formatet. I samma veva annon
serade Toshiba en snarlik enhet 
- lik Sonys , alltså - i form aven 
videoenhet med linjär uppteck
ning. Alla tre siktar till att er
bjuda något av det slutliga alter
nativet till smalfilmen för hem
mabruk och att pensionera 8 
mm-kameran för rörliga bilder. 

Walkman blev snabbt så " in
ne" i USA att Sony fick besvär 
med att tillgodose efterfrågan . I 
det "suget" på marknaden efter 
lätta , portabla speldon gick mer 
än sex fabrikat in - Aspen , Cy
bernet , Sanyo, Scott , Techni
dyne och Toshiba samt ett par 
till - med egna variationer på te
mat. Priserna ligger på 150 till 
230 dollars , och genomgående 
erbjuds i stort samma detaljer 
som Walkman har. D v s undan
tag finns: Toshibas Play time har 
faktiskt en utbytbar modul som 
kan ge antingen kassettljud eller 
fm-radioprogram . Vidare finns 
metallbandsmöjlighet i Play-

forts på sid 76 
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time. Sanyos motsvarighet , som 
inte nått markn aden ännu då 
detta skrivs, väntas bli mindre 
ändå än de övriga. 

Sonys Video Movie är en allt
i-ett apparat som mäter 
19 x15x5 ,8 cm, vikt 2 kg. Kas
setten håller måtten 5,6x3 ,3x-
1,3 cm . Anordningen avses de
butera under 1985 till ett pris 
under ettusen dollars. Man 
kommer då att kunna köpa en 
redigeringsenhet som medge r 
visning av antingen oredigerade 
upptagningar direkt på tv-rutan 
eller överföring av bilder till en 
Beta- eller VHS-maskin under 
elektronisk redigering av mate
rialet. 

Technicolors Video Recorder 
började säljas i september. Det 
handlar om en snedspårsupp
tecknande spelare som tar 30-
minuterskassetter aven storlek 
som är ungefär hälften aven 
kompaktkassetts. Video Recor
der mäter llx23 ,5x7,6 cm och 
är avsedd för bruk ihop med 
praktiskt taget vilken videorna
skin som helst. Det finns en väx
elspänningsadapter som medger 
uppspelning över godtycklig tv
mottagare. 

Den här apparaten är konst
ruerad i Japan av Funai , och sys
temet är inte avsett för använd
ning inom ramen för något hit
tills existerande videokassettfor
mat , men det är fullt möjligt att 
överföra informationen på en V 
30 Technicolorkassett till en Be
ta- eller VHS-kassett. 

I motsats till de övriga två av
ser Toshiba att utnyttja fasta vi
deohuvuden i sin "'kamera-cor
der", som kommer någon gång 
1985. Detaljer i övrigt är inte 
kända ännu. 
~ Redan 1959 blev E J Korvette 
Stores första butikskedjan i ra
batt- och lågpriskategorin i USA 
som inrättade särskilda hi fi-av
delningar , ledda av skolad sälj
personal . 

Med över 100 affärer över he
la kontinenten växte Korvette 
redan i början av 1960-talet till 
att bli största återförsälj are av 
ljudapparater i Nordamerika. 
Så kom då nästa decennium , 
och på 70-talet kopierades Kor
vettes metoder aven hel rad 
andra kedjor , vilket ledde till att 
firman miste sin betydelse i det 
här sammanhanget. Mot slutet 
av 70-talet hade Korvette-ked
jan råkat i finansiella svårighe
ter , vilka dock inte enbart vålla
des av engagemanget på hi fi-si
dan utan av hela det samlade rö
relseresultatet vid den tiden . 
Ägandet har numera övergått 
till Agache-WiIlot i Paris och 
kedjan är nuförtiden i full färd 
med att banta formatet genom 

att stänga butiker, vilket också 
gått ut över flaggskeppet , den 
rörelse man drev vid fashionabla 
Femte Avenyn i New York. 
Rea-erbjudandena har varit le
gio och man säljer ut hela lagret 
till fyndpriser samtidigt som un
derhandlingar med banker och 
kreditorer pågår för att undvika 
fallisemang. Det är nu 18 måna
der sedan Agache-Willot köpte 
kedjan men den utbjuds redan 
nu till salu för 31 miljoner dol
lars, enligt uppgift - men ingen 
är hugad att bjuda något , efter
som Korvette, som är en av lan
dets största återförsäljare av 
musik på skiva och band (klas
sisk sådan etc), sägs ha skulder 
på ca 55 miljoner dollars. 

Korvette var föregångare med 
att lansera "eget märke" i detal
jistIedet på högtalare och elek
tronikgrejor i USA genom fir
mans "XAM" -fabrikat . Kedj an 
var också rekordtidigt ute med 
att försöka lansera iden om att 
kunderna borde hålla sig till 
samstämda och kompletta mär
kessystem på hi fi-sidan , vilket 
ligger så långt tillbaka som 1960. 
~ Japanska TDK har grundade 
förhoppningar om att så här mot 
slutet av 1980 slå tyska BASF 
som världens största leverantör 
av tonband . 

Enligt källor inom japanska 
industrin väntar TDK att tillver
ka 260 miljoner av världens to
tala kvantitet om 1270 miljoner 
tonband i någon form detta år. 
Japanerna har hittills uppskattat 
BASF:s andel till ca 255 miljo
ner , eller omkring 20 %. 

Mest lovande tillväxtmarkna
den för de japanska banden har 
varit Europa . 
~ Senaste hi fi-tillverkare som 
slagit sig på bilstereo : Fisher . I 
USA, vill säga! Fisher lät nämli
gen USA vänta medan Europa
Iänderna blev testmarknad un
der 1980 och uppmuntrade av 
framgången där inriktar man sig 
nu på USA. 

Men man verkar ta omvägen 
över Canada först : Där har man 
lanserat en kassettspelare med 
självreversering och am/fm
band , digitalindikerint , Dolby 
etc. Inbyggd digitalklocka följer 
med. 
~ På den gamla tiden , långt in
nan det såldes s k komponent
stereo i USA , brukade konst
ruktörerna av grammofoner och 
radioapparater smälla ihop en
heter i vilka svagheter i en del av 
lösningen i någon mån kompen
serades av s k engineering deci
sions i någon annan. Det här var 
på de s k fonografernas tid mest 
(red:s anm: Radiogrammofoner 
etc) : 

Exempelvis kunde förstärkar-
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delen dras med påfallande dis
torsion i vissa frekvensområden. 
Det kunde i någon utsträckning 
maskeras av att man satte in en 
högtalare som lika påfallande 
saknade t ex diskantförmåga ... 
Tillverkarn a av s k konsoler 
(grammofoner igen, " musikmö
bler") , där grammofonverk in
gick " löste" problemen med 
rundgång och akustisk åter
koppling genialt enkelt - man 
monterade elementen utan baf
fel. Och så vidare! 

Sedan kom ju den egentliga hi 
fi-epok en med figurer som A ve
ry Fisher, H H Scott, Henry 
Kloss , Saul Marantz och många 
andra, vilka ledde in utveckling
en på separata, kapabla appara
ter , där varje del gjorts för att ge 
bästa samverkan med övriga in-

gående delar. Givetvis skulle 
varje bit även passa att använ
das med enheter av främmande 
fabrikat . Man kunde kombinera 
efter behov och ekonomisk för
måga . 

Sedan några år tillverkar ju 
Japan-industrins alla märken 
apparatur där varje ingående 
del konstruerats för att fungera 
ihop med resten i en samstämd 
helhet . Envar komponent i de 
här staplarna etc måste också 
kunna fungera oberoende av de 
andra om så är nödvändigt och 
givetvis också utanför helheten 
ihop med något annat. Formgiv
ningen är dock helt underställd 
den tilltänkta helheten . 

En som inte gillar det här utan 
vill ha en återgång till de gamla 
separata grejorna är dr Amar 

Vi kan dra bort lite tillagt drama i den här bilden Od1 pr-ambitioner
na - men kvar blir faktiskt en erinran om vilka här okända svårighe
ter som skivindustrin i USA kämpar med i form av piratutgåvor och 
kopior av både skivor, album och varumärken. 

Scenen visar de försiktighetsåtgärder som ReA vidtog tidigare i år 
med anledning av att förhandsintresset steg till kokpunkten bland 
hängivna Elvis Presley-fans inför bolagets utsläpp aven begränsad 
upplaga S-skivors samlingsalbum för att högtidlighålla 25-årsdagen 
av den döde idolens skivkontrakt med märket. 

ReA tog inga risker utan skärmade av hela sin pressningsanlägg
ning i Indianapolis jämte lagerbyggnaden för att hindra utomstående 
att försöka komma över skivor genom stöld "antingen för eget bruk 
eller för att göra piratutgåvor" . Totalt gjordes 250000 numrerade 
set, och då de första travarna skivkartonger skulle föras över från 
pressverkstan till lagret hade man hyrt en pansarskåpbil från Brinks 
för att skydda sig mot överfall på vägen! 

- Drastiskt i överkant, fnyser vi, men det är faktiskt mångmiljon
belopp som står på spel. Vad folket på fotot gör: Damen som langar 
~ket är Joan Deary, producenten av skivorna för ReA, och karlen 
med skrivplånet är Joe McHugh, vice vd för bolagets tillverkningssi
da, som anförtroddes avprickningen av dyrbarheterna och "person
liga övervakning av lastningen", som bildtexten inskärper med stort 
allvar. Vad den skjutfärdige och uniformerade Brinksmannen heter 
meddelas inte. Märk hans 44-kalibers Smith & Wesson i hans högra, 
redobogna hand. Första kulan dödar, no doubt. 



B ose , mannen bakom högtalar
industrin med samma namn. 

"Vartenda konstruktionsom
råde siktar i dag till en systemI ös
ning - utom på hi fi sidan" , utl ät 
sig MIT-professorn och Bose
chefen inför en grupp handlare 
nyligen. Han lät förstå att man 
borde återgå till " the concept of 
interdependent componentry". 
Följ aktligen kommer Bose Corp 
att lansera en serie apparater, där 
var och en konstrueras att ge ett 
optimum i samverkan med var
andra och bara med varandra 
snarare än att fungera "godtag
bart" ihop med vad som helst på 
marknaden. 

Fysikern Bose , som är mest 
bekant för sina teorier om di
rektverk ande vs refl ekterat ljud 
i rummet , understryker att hans 
nygamla ide inte har sitt ur
sprung i önskan att maskera 
ofullkomligheter resp kompen
sera obalans utan hellre ser ett 
utnyttj ande av fördelarn a man 
vinner genom att kombinera 
starka sidor hos olika länkar i 
kedj an. " Det skulle i högre grad 
än nu borga för e tt bättre gjo rt 
system" , menar han. Den rå
dande trenden att alltid konstru
era enstaka apparater och sys
temdelar utan hänsyn till de 
andra mer än marginellt " utgö r 
rudiment från audioteknikens 
egentliga rötter i hobbyve rk
samhet", enligt Bose. 

Exempel på firm ans system
tänkande är det tidiga re lansera
de tidfördröjda autoljudet , en 
bilstereoapparat med radiodel 
att användas ihop med 1401-
högtalarna med också re
fl exi onsmönsterverk an " in
byggd" . Det finns vidare en ef
fekth öjare och en fk- vari ator. 
Bose hade dock inga exempel på 
kommande saker att tillföra dis
kussionen. 

Krets för kommando ... fo rts från sid 56 

IC3 , 4, 5 och 7 arbetar med 
att e liminera störningar. Om 
kretsen FX-003QC har en insig
nal som består av t ex tal från en 
radiokanal kommer den idelige n 
a tt ge svar på strobutgå ngen, 
stift 8, och man behöver alltså 
ytterliga re kretsar som förhind
rar att man då får en indikation 
på siffe rpanelen. Vi har gjort 
två olika logiska kopplingar fö r 
att säkra den önskade funkti o
nen. 

Signalen från sändaren kom
mer alltså in i punkt 3, nederst 
till höger i schemat och går di
rekt in i kretsen IC6 som är av 
typen FX-003QC. H äri av kodas 
in ko mmande signal och som re
sultat kommer ett 4-bitars ord ut 
på stiften 9, 10, 11 och 12. Det 
förs direkt över till kretsen IC2 
(FX-303) , stiften 2, 3, 4 och 5. 
Överföring mellan kretsa rna 
IC6 till IC2 sker även aven 
strobpuls (s tift 8 till stift 6) , låg
frekvensklockan med frekven
sen 23, 19 kHz (stift 1 till stift 7) 
samt en ledning (stift 6 till stift 
8) fö r automatisk återställning 
vid apparatens tillslag. 

I viloläge ger kretsen FX-
003QC på databussen tale t F 
hexadecimalt (1111 binärt på 
stiften 9, 10, 11 och 12). Det 
svarar i CML:s tonsystem mot 
ingen ton närva rande. 

Positiva effekter 
vid praktiskt prov 

Praktiska prov av systemet vi
sar , att det är kapabelt att ge go
da prestanda. Tillämpningsom
rådet är stort och omfattar allt 
från testapparatur i serviceverk
städer för kommunikationsradi o 
till Iinjesignalering och fj ärrstyr
ning. 

Kretsen FX-003QC har en rad 

fö rdelar: 
• Insignalens amplitud ä r o kri
tisk. Den tolererar från 100 mV 
topp till topp upp till matnings
spänningen. Med andra ord är 
det dynamiska området stort. 
• Bandbredden är konstant 
oberoende av frekvens och amp
litud hos insignalen. 
• Den reagerar inom 23- 27 ms 
oberoende av frekvens och amp
litud . 
• Strömförbrukningen uppgår 
endast till 800 /-LA vid 5 V och 
400 /-LA vid 3,3 V matningsspän
ning. 

Kretsen FX-303 är förberedd 
för drivning och styrning av 16 
siffror över utgångarna 15, 16, 
17 och 18 i hexadecimal form. I 
den här applikationen är kretsen 
kopplad för att ge direkt deci-

mal drivning av fem (eventuellt 
sju) sifferindikatorer. Siffro rna 
aktiveras i tidmultiplex , d v s de 
får ström en i taget från transis
torerna T1 och TI. De olika seg
menten aktiveras av ICl över 
motståndet R x ' IC2 innehåller 
interna skiftregister som kan 
lagra 16 ord om 4 bitar. 

Med kretsarna är det möjligt 
a tt tota lt sett bygga ett pri sbilligt 
system, även om kretsa rn a i sig 
kostar en del, och i den här app
likationen får man en konstruk
tion som väl konkurrerar med 
liknande system som är upp
byggda med ett större antal 
kretsar. 

Kompletta satser sälj s av: 
Olesen och Lindgren Innovatö
rer ab , Valhall aväge n 58 , 11422 
Stockholm , te l 08/10 71 78. • 

003-OC Kret sens ut gångar Hexa-
(CCIR) Q3 Q2 01 00 decimal 

kod 

1981 O O O O O 
1124 O O O 1 1 
1197 O O 1 O 2 
1275 O O 1 1 3 
1358 O 1 O O 4 
1446 O 1 O 1 5 
1540 O 1 1 O 6 
1640 O 1 1 1 7 
1747 1 O O O 8 
1860 1 O O 1 9 
2400 1 O 1 O A 
930 1 O 1 1 B 

2247 1 1 O O C 
991 1 1 O 1 D 

2110 1 1 1 O E 
Ton saknas 1 1 1 1 F 

TabeU l . TOMr; Hr. enligt CCIR-standJud och deras motsvarande kod. 

~ Jag skall avsluta det här åre ts 
krönikeskriva nde i RT genom 
att återberätta en här i USA po
pulär , "sjuk" story som kanske 
kan roa audiovännerna. Här är 

den i original: .. ~============~==========================~ And then there's the one 
about the two audiophiles who 
meet on the street in New 
York 's Greenwich Village. 

- Did you hear what happe
ned to Sam? asks the first. 

- No! his fri end replies. 
What? 

- He's dead . 
- I didn 't even know he was 

sick ! What did he have? 
- Oh , a Marantz tube 

preamp, a Linn Sondek turn
table , a pair of Beveridge spea
kers, a Nakamichi 1000 ZK, cas
sette deck . . . 

God jul och gott nytt år öns
kar Er USA-korre Bob A! 

"Manpack" , armens 
nya kortvågsradio 

Från "uges Aircraft i USA 
har svenska armen köpt den nya 
bärbara kv-radion R a 195 , som 
ses här i vintrig terräng: " Man
pack" heter den internationellt. 
Den har en kompakt uppbygg
nad med både hybrid- och Isi
kretsar. 

Ra 195 har ett fyra ggr så stort 
frekvensområde som Ra 200 , fö
regångaren, och uteffekten är 
mer än den dubbla medan vik
ten, 15 kg, uppgår till bara tred-

jedelen . Ra 200 väger nämlige n 
48 kg med tillbehören . 

Kapaciteten är 280000 kana
ler. Huges fick en gemensam be
ställning för några år sedan från 
såväl Materialverket som från 
USA :s egna stridskrafter inom 
fl ygvapen , arme och marin . 

Manpack är tekniskt sett en 
ssb-station för frekvensområdet 
2-30 MHz med 20W uteffekt . 
Totalt skall Huges leverera 1400 
Ra 195-stationer till svenska ar
men fram till mitten av 1981. 

RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1980 77 



Ny, komplex signalanalys 
av lonfrekvensförstärkare 
korrelerar hörinlrycken 
~ Mängden av mättekniska nyheter inom tonfre
kvenstekniken verkar nästan oändlig. Efter förra 
månadens förslag tillförenklade analyser av 
transientdistorsion återger RT här i sammandrag 
ett annat intressant japanskt bidrag till diskussio
nen om en ännu äldre frågeställning: 
~ . Hur åstadkomma en hållbar syntes mellan sub
jektiva lyssningsintryck aven ljudkälla och rena 
mätresultat? 
~ Ett arbete på detta område har utförts av japa
nen dr Yoshimutsu Hirata på uppdrag av Ken
wood, och hans granskning av det här komplexet 
uppvisar flera intressanta synpunkter på värde
ring av testsignaler. 
~ Som veterligt första publikation i världen har 
RT här möjlighet att framlägga nyheten. 

EKVAT I ONER 

(2) 

(5) 

D(r ) = A / u., (6) 

av Bengt Olwig 
ND = 14/ u., + 0,002 .~ _ 0 ,002 

•• Att dagens vanligen tillämpa
de tonfrekvensmätningar i mångt 
och mycket lider av brister står 
klart . Fortfarande återstår t ex en 
hel del övrigt att önska vad avser 
mätresultatens överensstämmelse 
med våra rent subj ektiva ljudupp
levelser. I fa llet rö rfö rstä rkare ve r
kar det t o m som om de i dessa 
system höga disto rsionsfö r«koms
terna inverkar positivt på hörin
trycket - åtminstone om uttalanden 
från diverse fö regivna " vä ll jude ts 
vänner" skall tas fö r sanninga r! 

Att de t fö religger skillnader mel
lan mät- och lyssningsdata är knap
past förvånande - mekanismerna 
bakom vår subj ektiva ljudupple
velse är oerhört komplicerad. E n 
viktig del i sammanhanget är t ex 
vår receptivitet som funkti on av ytt
re stimuli. Bara en sådan sak som 
aktuell sinnesstämning kan påtag
ligt styra utfallet vid lyssningsprov . 
Mot denn a och likn ande bakgrun
der kommer alltid en med precision 
reproducerbar och objektiv mät
metod att behövas vid utvärdering 
och klassning av tonfrekvensut
rustning. Självklart gä ller här mål
sättningen, att den därvid anvä nda 
mätmetoden så långt möjligt ska ll 
kunn a avspegla testobj ektets fö rut
sättningar att låta behagligt fö r 
örat . 

Raden av mätkoncept vilka till
skrivits ovannämnda fö rtj änste r 
har under speciellt 70-talet varit 
många. De mest intressa nta av 
dessa har också mer e ller mindre 

T 

Fig 1. En signal kan antingen visas i tid- eller frekvenspla
net. Omvandlingen mellan de två planen kan göras med F ou
riertransformation . 

1 2 3 4 f -T - -T T -T -T 

Fig 2. Pulsen i figur 1 får i frekvensplanet ett karakteristiskt 
utseende som här redovisas . 
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Signal 

2 

Fig 3. De fyra testsignalerna är 
uppbyggda med två olika " tidmo
duler" . Repetitionsfrekvensen är 
220 Hzför varje pulssekvens. Sig
nal 1 & 2 driver förstärkaren till 
endast 1/32 jämfört med de dc
justerade signalerna 3 & 4. 



L 
, 

Ul Ul 

Fig 4 . Hiir illus/reras Ilur/es/siR!/{/! I a/ngn i eu j!jrs/iirkare /li ed 
olinjärite/. Distorsionsprodukten anges i fig uren /li ed 6(1) . 

utförligt presenterats i RT (ref l -
10) . Kännetecknande för fle rtale t 
av dessa mätmetoder är dock att 
d e endast förmår de tekte ra klart 
avgränsade distorsionstyper. E n 
mer o mfa ttande dokumentation 
av e tt testobjekts ka rakteristik a 
fordrar därfö r betydande mätut
rustning och mycken tid . Det är 
mo t de nn a bakgrund som den av 
dr Yoshimu/su Hira/a fö reslagna 
mätmetoden fö r bestämning av 
o linj är distorsio n framstå r som in
tressant. Här erbjuds nämligen i 
e tt och samma instrument flera ty
per av distorsionsbestämning. Det 
nume riska värdet presenteras på 
e tt vanligt visarinstrume nt och ur 
de t registre rade sambandet me l
lan uteffe kt (utn ivå) och o linj är 
distors ion kan orsa ke n till disto r
sio nsbildningen utl äsa . 

För en tämligen låg kostnad kan 
således fås e tt användba rt mätin
strume nt - en kostnad som ytterli 
gare kan reduce ras om a nvända
ren redan har tillgång till t ex mV
meter. 

Pulser som mätsignal 
Låt oss betrakta en transient 

signal med ett utseende i tidplanet 
e nligt fig ur l . Transformering till 
frekvensplanet av denna signa l 
med Fourier-transformering ger 
de t karakte risti ska utseendet i fi
gur 2. Påfö res e n testsignal (med i 
grunden samma ege nskaper som 
d en visade singelpulsen) e tt fö r
stärkarsteg , blir de t på utgången 
uppmätta frekvensspe kt rum ett 
mått på testobjektets li neari tet. 
De n ideala (teoretiska) förs tärka
rens uppmätta fre kvensspektra 
ska ll således vara identiskt lika in
signalens. 

För pra ktiska mätningar är de t 
eftersträvansvärt att utsignalens 
utseende ä r så ko mplext som möj
ligt . För t då denna må lsä ttning 
uppfylls fi nns fö rutsä ttni ngar fö r 

e n fullstä nd ig ko ntro ll av fö rstär
ka rens olin järite te r. 

De n av dr Hirata fö reslagna 
mätsignalen formas något o lika 
beroende på avsedd mätning (fig 
3a - d) , men geme nsamt fö r varj e 
"signalpaket" är repetitio nsfre
kvensen 220 Hz (fö r Europa kan 
dock 230 Hz vara mer lämplig fö r 
undvikande av stö rande inte rfe
renser med SO Hz nätfrekvens). 
Varje sign al block är vidare sam
mansatt av två till va randra syn
kroniserade " tidsmoduler", t I och 
t2. Modulernas ampli tud benäm
nes U I respe ktive U2' 

Viktigt för ut fo rmningen av 
testsignal är förhålla ndet mellan 
spänningarna u I och U2 (kvoten t2/ 

t l fö rutsättes ko nstant) . Samban
det mellan parametrarn a fö ljer 
sambandet i ek vation l . 

De n slutl iga mätsignale ns utse
ende kan således variera godtyck
ligt inom rame n fö r sambandet i 
e kvationen ovan . 

Fyra modeller 
F re kvensspe kt rum fö r testsigna

len kan teckn as enligt ek vation 2. 
Utnyttj as sambandet i ekv (1 ) ka n 
e kv (2) skrivas o m d å f t I respektive 
ft2 är betydligt mindre än e tt . 

Spektrum fö r den normalisera
d e signale n fra mgår av e kv (4) , 
vi lken i sin tur ka n fö renklas till 
u lt l då ft l<!i l. D et ta leder i sin tur 
till a tt den komplexa pulsen S (f), 
no rmaliserad med So (f) , slutligen 
kan tecknas (ek vation 5) . U r de tta 
samband erhålles fö r S (f) = 0,002 
vid frekvensen f = 220 Hz: t l = 
35 , S uS, t2 = 4t l och U I = 3 U2' 

Figur 4 visar ett exempel på hur 
testsignalen påverkas då den pas
serar igenom ett o linj ärt to nfre
kvenss teg. Om vi beteckn ar utsig
nalens avvikelse frå n det ideala ut
seende t med 6 och 6(t) står fö r 
d isto rsionsp rodukten , kan spe kt 
rum för den no rmaliserade distor-

Mj uk-

Uut 

Hård 

klippning 

Uut 

Osymme

t r i 

Uut 

distors ion 

U in 

Uin 

Uin 

Uln 

NO 

O -- -"""-

Uut 

NO 

O 

Uut 

NO 

O~------

Uut 

Uut 

Fig 5. Utseendet på de s k ND-kurvornaframgår av de1l1wfigur. De 
fyra olika distorsionstyperna mjuk- , toppklippning, dynamisk- och 
övergångsdistorsion representeras . 

sio nen bestämmas enligt ek vation 
6. Den normaliserade utsignale ns 
kvantite t disto rsion kan efte r e n 
de l fo rmel hante ring tecknas enligt 
e kv (7) under de pre misser som 
tidigare precisera ts . 

Olika type r av olin järite te r och 
resulterande ND-kurvor framgår i 
f igur 5. 

Viktigt att lägga märke till be
träffande de använda testsignaler
na (fig 3) är a tt ovanstående reso
nemang gä ller då dc-bias inte fö re
ligger hos testsignale n . Bias före
kommer på testsignalern a i figur 
3e och 3d, vilket medför att test
o bjekte t drivs hårdare än med sig
nalerna i figur 3a och 3b . Sk illn a
d en mella n de två signaltyperna är 
e n faktor 32 vad gä lle r den effekt 
till vilke n testobjektet drivs. 

Utfall - teori och praktik 
De n beskrivna mätmetode n har 

praktiskt prövats vid test av e tt an
tal o lika effektförstärkare. Angi
ven refe rensuteffe kt definie ras 
som U I

2/1 6 , där U I anger den 

komplexa pulsens toppvärde , 
uppmätt på förstärkarens utgång 
vid 8 ohm resistiv belastn ing . Fyra 
o lika typer av ol in jär distorsion 
redovisas , S-, klipp-, övergångs
och diffe rensdistorsion . D et sena
re fa llet avser en fö rstärkares o li 
ka förstärkning av negativa och 
positiva signaltransiente r. 

Den första distorsions typen , s k 
S-distorsion , (fig 6) , är en fo rm av 
mjuk klippning av den typ so m 
uppstår i t ex d ifferentialförs tä rka
re och vissa rö rbes tyckade kleno
d er. E ffe kte n av denn a distorsio n 
är en ö kning av frekvensspe kt 
rums lägre fre kvensinnehåll. Det 
lyssningsmässiga resultate t bruk ar 
karakteriseras som " mjukt" , av
gjort fä rga t och " skenfage rt " -
somliga lyssna re gi ll ar detta ljud , 
a ndra gör det däremot inte . 

Klippdistorsio n dä remot (fig 7) 
resulterar i en tämligen jämn ök
ning av ene rgiinne hålle t i fre 
kvensspektrum hos tes tobje kte ts 
utsignal. Lyssningsmäss igt fram-
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Ny komplex signalanalys ... forts från sid 80 

står klippdistorsion som ett rått 
och kantigt ljud. NO-kurvan i fi
gur 7 avspeglar klippdistorsionsfö
rekomsten genom den markerade 
distorsionsökningen . Förutom 
klippdistorsion har det redovisade 
testobjektet också en hel del över
gångsdistorsion. Effekterna av 
denna distorsionstyp renodlat 
framgår för övrigt i figur 8. 

Frekvensspektrums förändring i 
det här sammanhanget är en ök
ning av lågfrekvensprodukterna 
som funktion av avtagande insig
nalamplitud . Ljudkaraktären på
minner om klippdistorsion , d v s 
upplevs som " stickig" och allm änt 
illa lj udande. 

Figur 9, slutligen , ger prov på 
effekterna av dynamisk distor
sion; närmare bestämt en olinjäri
tet vid förstärkning av negativa re
spektive positiva signaler. De ton
ala effekterna omfattar matt och 
" bumpigt" ljud. En direkt para l
lell kan för övrigt dras med egen
skaperna hos ett icke perfekt 
kompressor/expandersystem eller 
effekten av osymmetrisk förstärk
ning i de två " halvorna" av ett 
mottaktkopplat utgångssteg. 

Sammanfattningsvis kan kon
stateras, att den här redovisade 
mätmetoden tämligen direkt kan 
indikera vilken typ av olinjäritet 

DM31 
Sång & talmikrofon. 
C:a pris 650:
GETIT 

som ett visst testobjekt lider av. 
Om mätmetoden kommer att få 

någon större spridning återstår att 
se , men klart är att dess totala en
kelhet vad avser nödvändig instru
mentering o dyl utgör ett uttalat 
plus. 

Ett mätinstrument 
Mätuppkopplingen enligt Hirata 

framgår av figur 10. Testinstrumen
tet består som synes av två huvud
block , testtongenerator respektive 
detektor. Som troligen första fack
tidning i världen kan RT med upp
hovsmannens tillstånd publicera 
mätsystemets grundläggande upp
byggnad (jig 11) . 

Generatordelen är uppbyggd 
med CMOS-logik och arbetar 
med den kristallstyrda klockfre
kvensen 450 ,6 kHz. Denna fre
kvens delas ner i en binärräknare 
till 56 ,32 kHz, vilken i sin tur dri
ver en 12-bitars binärräknare . Ur 
denna uppkommer två synkroni
serade signaler med repetitions
frekvenserna 220 Hz och 3,52 
kHz . De sålunda tre givna signa
lerna i generatorn kan via olika 
omkopplare kombineras för bil
dande av önskad testsignal. För
utom de rena pulserna rymmer ge
neratordelen också möjligheter 
till offset justering för generering 

av testsignal 3 och 4. 
Detektordelen är genomgående 

uppbyggd av olika filter och för
stärkarsektioner. Totalt finns fyra 
filterlänkar , vilka tillsammans for
mar ett 6:e ordningens lågpassfil
ter med brytfrekvensen 250 Hz re-

spektive ett bandpassfilter med 
mittfrekvensen 250 Hz. 

Kvarvarande signalinformation 
på filterutgången är distorsions
komponenter , vars storlek (ampli
tud) kan avläsas på t ex en vanlig 
mY-meter. • 

ut 

EE~ 
EE' in~u t 

B /A S Mälfiller 

Fig 11. I denna figur visas mätsystemets generator- och detek
tordel. F ör tydlighetens skull redovisas enbart de för konstruktio
nen viktiga delarna. Övriga funktioner redovisas endast som 
funktionsblock . 

UNISOUND 
GETIT 

FINNS HOS MUSIK
& HiFi HANDLARNA 

DM31 
Hög återkopplingsdämpning, 
okänslig för hårda tag. 

.Ja tack, sänd mig mer information om 
UNISOUND sång & talmikrofon. 

Namn 

Ad ress 

Postnr Ort 
Sänd kupongen till : Generalagenten 

Tommy .J.nvlng AB, 414 51 Göteborg 
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EPROM forts från sid 32 

gram. Om det i en cell står $F5 
och i motsvarande adress i 
RAM-minnet (som skall pro
grammera EPROM-kretsen) 
står $E4, går det utmärkt att gö
ra om F5 till E4. En raderad EP
R OM har $FF i alla celler. Vid 
programmering ändras " ettor" 
till "nollor" . För att kontrollera 
om det går att programmera en 
krets utan att radera den först , 
måste man titta på varje bitposi
tion i EPROM-kretsen . Om det 
är en "etta" i kretsen och en 
nolla eller en etta på motsvaran
de position i minnet, kan kret
sen programmeras. Om allt är 
som det skall , skriver datorn ut 
Eprom programmable . Om en 
eller flera celler inte går att pro
grammera , skrivs nnn positions 
not programmable . Aven här är 
nnn ett decimalt tal. 

p = programmera . Kontrolle
ra först om kretsen är raderad. 
Därpå frågar programmet efter 
adresserna i RAM-minnet från 
vilka data skall läggas in i EP
ROM-kretsen. Programmet ser 
till att man inte anger en större 
minnesarea än vad som får plats 
i den angivna EPROM-typen. 
Efter att ha svarat på detta kom-

mer frågan Start ? och den be
svaras med Y om vi skall pro
grammera. I annat fall återgår 
programmet till kontrollslingan . 
Programmeringstiden varierar 
något mellan olika typer och om 
flera försök måste göras. En 
vanlig 2516 tar ca 100 s att pro
grammera och verifiera. 

S = dumpa till RAM och visa 
minnesinnehållet. Med det här 
kommandot utförs fprst en över
föring av EPROM-kretsens 
minnesinnehåll till datorns min
ne (från adress O och uppåt) och 
därpå en minnesdump. Det se
nare utförs med PDUMP-ruti
nen i TBUG resp CBUG-moni
torerna. S-kommandot bör ej 
tillg.ripas om någon annan moni
tor används , eftersom program
met då kan spåra UT. 

N = ny EPROM-typ . Med 
kommandot börjar programmet 
om från början och man kan by
ta till en annan typ av EPROM. 

F = gå till Flex operativsys
tem. 

T eller C = gå till monitorpro
grammet. T används för '6800-
och C för 6809-varianten . 

=UJ:=SEI\II\IHEISER RB 
för perfekt ljud 

Power 
FÖRS,.ÄRHARBYGGAREf 

Du som bygger stereoförstärkare, ljusorglar , eller m ikro· 
datorer behöver en inbyggnadslåda med jättebra värme
avledn ing. Här har Du chansen att köpa en toppgrei, 
t ill mycket förmånligt pris . Svart eloxerad aluminium· 
prof i llåda med täckplåtar av svart fyr~antshålad järnplåt, 
ell er om Du vill, svart plastad stålplåt . Som standard 
ingår nandtag rackvinklar och gummifötter. Lådans 
yttermått utan handtag : 432x88x263,5 mm . Inner· 
matt 394x82x250 mm . 

SPECIA LPRIS JUST NU 256:- INKL. MOMS, FRAKT 

Jag beställer . . . .. . . . st MULTI 2440250 

Jag vill ha en katalog över FLEXI BO XLAOOR 

Namn 

Adress 

Tel. . 

b b Box 159 power ox a 154 00 Snesta 

Tel. 0158 / 11920 

Sennheiser AB, John Ericssonsgatan 10, Box 22039, 10422 Stockholm. 08-542095 
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Digilaivoltmeter 
ti II lågpris 
mäter U, I 
och temperatur 

• I form av en färdig modul kan man nu köpa en 
digitalvoltmeter ! 
• Modulen kompletteras sedan med yttre kretsar så 
att man kan mäta ström och spänning med olika be
lopp eller temperatur. Vi ger här exempel på lämpliga 
lösningar. 
• Givetvis kan modulen användas ävenför mätning
ar i andra sammanhang. 

Fotografiet visar en digital termometer enligt schemat ifig 5. Den elegOlI' 
ta UUkln för inbyggnad av elektroniken kostar 25 kr och säljs av Svebry. 

•• Digitalvoltmetrar var förr 
besvärliga att bygga och krävde 
en mängd kretsar. Så kom själva 
analog/digitalomvandlaren i en 
krets men den krävde ändå en 
rad yttre kretsar för att kunna 
fungera och bland . dem skall vi 
inte glömma den dyrbara siffer· 
presentationsenheten . 

I dag bygger man inte volt· 
metrar . Man köper i stället en 
färdig modul som ger en digital 
presentation av inkommande 
spänningsvärde med 3Y2 siffra , 
d v s modulen visar upp till 1999 
som mest och den indikerar 
även om spänningen är positiv 
eller negativ . Modulen i det här 
fallet heter PCIM176 , tillverkas 
i Singapore och importeras till 
Sverige av Sv~bry Electronics 
hb , tel 0500/80040. Priset ligger 
kring 200 kr. 

Bygg till modulen 
för olika funktioner 

Modulen kan i sig användas 
för att mäta likspänning med 
området ±199,9 mV , med en 

Här ser vi hur modulen 
kopplas för att den skall 
kunna mäta ström med 

maximal felvisning av ± 1 % el
ler typiskt ±0,2 % . Ofta vill 
man kunna mäta andra spän
ningar eller också vill man mäta 
ström eller temperatur. Modu
len kompletteras härför med ytt
re komponenter för att nå den 
önskade funktionen. I det avse
endet liknar den ett vridspolein
strument , men den ger bättre 
avläsningsnoggrannhet. Det 
kräver förstås spänningsmat
ning , 9 V , för att kunna fungera, 
men effektförbrukningen är ba
ra 20 mW (d vs den drar 2 mA 
ström). Ingången är mycket 
högohmig och ingångsströmmen 
är endast 1 pA . 

Ström och spänning 
med olika mätområden 

Vad kan man då göra med en 
modul som den här? Den kan 
som sagt ersätta vridspoleinstru
mentet i dess olika tillämpning
ar. Den kan vara fast inkopplad 
i en mätutrustning men kan ock

'så tänkas ingå i ett universalin
strument eller i olika specialin-

strument. Skall vi mäta andra 
spänningar måste vi lägga till en 
spänningsdelare på ingången . 

I fig 3 ser vi ett exempel. 
Kopplingen fungerar som en 
voltmeter med olika mätområ
den från 200 m V upp till 2000 
V . När det gäller den senare 
spänningen får man dock se upp 
med krypströmmar och kontakt
avstånd i omkopplare och övriga 
spänningsförande delar. 

Man kan också mäta ström i 
olika områden så som visas i fig 
4. Observera , att vi i de två ex
emplen avser mätningar på lik
spänning resp likström . Växel
strömsmätningar förutsätter att 
en likriktare föregår modulen . 

Digital termometer 
intr essant tillämpning 

En digital voltmeter kan myc
ket lätt åstadkommas med mo
dulen . Schemat framgår av fig 5. 
Som givare fungerar en transis
tor vars bas och kollektor har 
kopplats samman så att den ut
gör en diod. Spänningen '{arie-

IN HI En digital termometer 

an 
är ,en intressant appli. 221dl lt-f1 
kation"för PCIM176. 

flera mätområden. 2mA ". S. 

/ 
lOn 

l"E)of>. SENSOR 
20mA 

) .n 
PCIM 176 

4 
Olkn 

.• n (20turn) 

2A 

.11l SIlICON NPN 

rar med temperaturen och vi får 
därför ett skal utslag som följer 
den . Med potentiometrarna jus
terar man utslaget vid O°C och 
100°C och man kan då få indika
torn att visa temperaturen di
rekt. 

Hur man bygger in termome
tern i en passande råda visar fig 
6. Genom transistorn flyter en 
låg ström . Därför finns det inga 
hinder för att givare och övrig 
elektronik till åts förbindas med 
en lång ledning för fjärravläs
ning av temperaturen. Kabeln 
kan dock behöva vara skärmad . 

Man skulle kunna tänka sig 
att placera olika givare i skilda 
rum i huset och koppla in dem 
en i taget med en omkopplare. 
Givetvis måste då givarna vara 
matchade sinsemellan . Det finns 
en speciell diod , AD590, för det 
ändamålet , vilken ger mycket 
exakta avläsningar. Tillverkare 
är Analog Devices. 

Vi har inte provat den i kom
bination med instrumentet , men 
här finns utrymme för experi
ment. GL • 

'tOO 
INLD 

PCIM 
176 

INHI 

RFH 

RFl 

COto4 
IMOTOROlA lof'S 3704 

SCAI..E FAC'D ZERO IN LO ~ ElWA.~J 
AOJJST AD.lJST forts på sid 86 
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•• , 
• Specialtidningen för bilfolk -laddad med läsning 

Lyxbil till lågpris I 
Nu kan du gö ra fynd bl and begagna
de lyxbil ar. Ett sto rt jämfö relsetest 
hjälper dig att välj a rätt. 

48 biltester på ett bräde 
Plus det fö rsta .. lO 
testet av nya I tE~IKEtlS "AR 
Saab 900 
Sedan med nya 
motorn och 
nya karossen. 
Arets öv riga biltester i sa mmand rag 
med alla data, prestanda och 
körintryck. 

Med långtradare 
genom Australien 
Jo bbet som är ett äventy r 
- med svensk lastbil 
geno m Austra liens ökna r. 
Teknikens vä rld ha r 
fö ljt med på vå rldens 
tuffaste långtrad. 

Motorcyklar modell-Bl 
Vå rens nya motorcykl ar presenterJs i 

- sto r fä rgsa long. Alla nyheter. 

RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1980 85 
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Digitalvoltmeter forts från sid 84 

Digitalvoltmetermodu-
le.n har de mått som bil- 60 2. den visar. ..-_____ ....!!lI~~ _____ --I 

o ..... 
~ "! ci 

o:ä 
ö 1ft . i! ... N 

t: 

DIA. 2.510.0981 
6 HOlES 

5512.161 

G-

[+1.8.8.8] 
G- G 

53.012.0aJ 

FRONT VlEW 

' TRIMMER 

J ~1022I 
Så här ansluts modulen 
för att åstadkomma en 9 V 
digitalvoltmeter med 

200mV F. S. 

9101 n 200 mV känslighet. 
/i V F.S 

900K 

lOV F. S 
"----l IN HI 

v,. 90K 

PCIM 176 

e>---.... --- - - ......:..---f IN l O 

För attfå en voltmeter med större kapacitet än 
den som visas ifig 2 får man koppla in en 
spänningsdelare, där man med en omkopplare 
väljer olika delningstalför olika spänningsom
råden . 

INFUT 

vro 
BP 
D1 
D2 
D3 
TST 
ROH 
RFH 
ROI.. 
RFL 
<D.l 
IN LO 
INHI 
VSS 

Modulen 
edd fråt 

baksidQ"l 

Modulen seddfrån undersidan 
med dess stiftför inkoppling av 
bl a VDD och VSS för matnings
spänningen (+ resp - ) och IN HI 
och IN LO fö r mätingångarna (+ 
och -J. RFH och RFL använder 
man som en differentialingång, 
vars känslighet bestäms enligtföl
jande : A vläst digitalt värde = 
1000 X VinIVref. ROL och ROH 
är referensspänningar i modulen . 
Om ROL kopplas till COM får 
man 100 mV referensspänning 
vid ROH. Detfinns 'också en trim
mer för j ustering av den spän
ningen. COM är en gemensam 
punktför analoga signaler. Stiftet 
finns med huvudsakligen för att 
man skall kunna bestämma ge
mensam modspänning vid batte-
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VDD 

RFH 

ROH 

RFL 

ROL PCIM 176 

COM 

IN LO 

IN iii 

VSS 

ridrift eller i ett system där signa
lerna måste flyta iförhållande till 
matningsspänningen. Det här 
stiftet ger en "common mode"
spänning som är 2,8 V lägre än 
matningsspänningen. Om TST 
ansluts till matningsspänningens 
plussida kommer instrumentet alt 
stängas av och visa -1888. Se då 
upp, så att instrumentet inte brin
ner! Det tål bara några minuter i 
det här tillståndet. BP står för 
back plane och det är kopplat till 
en gemensam ledning mellan in
dikatorerna. Med Dl,. D2 och D3 
kommer man åt decimalpunkter
na. El, Gl, Bl och AB används 
då man vill utvecklafunktioner 
för signaler över och under in
strumentets specificerade nivåer. 

I FÖR 50 ÅR SEDAN I 
Glasväggen 
i studion 

* Lite studioteknik från 
början av 1930-talet bjuder 
vår återblick från Populär 
Radios decembernummer 
1930 på, och därmed läm
nar vi den andra årgången 
av det som skulle bli Radio 
& Television . 

•• I radiostudion släpper man 
i vanliga fall inte in några åhöra
re och det har sina randiga skäl. 
Mikrofonernas ljudkänslighet 
har på allra senaste år ökats av
sevärt. Nu tar mikrofonen upp 
vartenda litet ljud , varje ti ll 
stymmelse till oväsen och vida
rebefordrar det till sändaren. 

Närvaron aven publik är 
emellertid många gånger av 
mycket stor betydelse för de 
uppträdande konstnärerna: I 
New York har man funnit lös
ningen. De uppträdande ha den 
levande, närvarande publik som 
de måste ha kontakt med för att 
göra sitt bästa - tack vare att 
man uppfört en vägg av glas 
mellan "scen" och " salong". 

G lasväggen avgränsar åskå
darplatserna och scen absolut 
ljudtätt från varandra . Väggen 
bes.tår av 18 jättestora rutor av 
tillräcklig tjocklek för att alla 
obehöriga ljud skola utestängas 
från "salongen". Rutorna äro 
infattade i smala ramar , av vilka 
man har minsta möjliga olägen
het . 

De uppträdandes röster hÖras 
inte direkt ut till publiken ftan 
förmedlas pr mikrofoner p~ sce
nen och ett antal högtalare/vilka 
äro monterade på lämpliga plat
seri salongen. 

Annu är experimentet med 
glasväggen inte så gammalt , 
men att döma av resultaten hit
tills har man här funnit en myc
ket god lösning av problemet. • 



ALLTFÖR 
HÖGTALAR
BYGGAREN 
60 Olika kompletta byggsatser 

Pris: 1.590:- inkl. moms 

Acoustic DISCO 
160 liter 200 W 
Acoustic - högtalarbyggsatser be
sdlr av färdigmonterade "do r, val
nötsfanerade eller i svartbetsad ek. 
Med byggsatserna följer allt som be
hövs för att " ett par helt färdiga 
högtalare i samma finish som ett par 
fabriksbyggda men till ett mer tillta
lande pris. 

ACOUSTIC 
CORAl 
OS 
ElECTRO
VOICE 
FANE 
GAMMA 
GOOOMAN 
ISOPHON 
JBl 
KEF 
PEERlESS 
PHILIPS 
RCF 
RllA 
SEAS 
SIARE 
SINUS 

HOGTALAR
ELEMENT 
FILTER 
TRA'SATSER 
70180 HORN 
SPOLAR 
KONDENSA
TORER 
PICK UPER 
TYG 
SKUMFRONTER 
M.M 

NY KATALOG FÖR 1980 
Demon~tr8tion och butiksförsiiljning: 

Öppet : månd. -fred. 11 - 18, lörd. 11-14 

-SÄ-NöMiG-GRÄTISK-ÄliLOO~8Ö-----~ 
Namn .... .. ... .. ... ...... .... ..... .... .. ...... ... ... .. . 

Adress ....... .... ....... ....... ....... · .... · .. ··· · · · ·· . ~ 
'" 

Postnr ........... . Ort ... ........ ........ .... ......... ~ 

In fonna tlo nstJanst 29 

Samtliga JOSTI BYGGSATSER 
Microdatorer, högtalare m.m. 

ULTRALJUD!!! 
Som "fotocell " el.m. AT 761 att sätta 
på & stänga av t.ex. TV:n. Räckvidd 
5-6 m. drivsp. 9 volt 
Byggsats AT 760 ultraljudsmottagare 
Byggsats AT 761 håll krets för relä 
Byggsats AT 765 ultraljudssändare 

ca 125:
" 27.85 
" 84.50 

Tyristor som "tänder" din moped: 
Byggsats TT 670 ca 109.80 
IAC-STÖRÄ T AREN!!! 
Nu finns Philips berömda IAC som byggsats an montera I bil el. 
vanlig FM-radio för an eliminera stbrn ingar 
Drivsp. 12 volt 20 mA. 
Byggsats FM 680 89.75 
DIGITAL-VU-meter m. 10 Iysdlod,er, drlv.p. 
12 volt I 

MI915MONO 
MI 916 STEREO 

LJUSORGLAR!!! 
1-kanals 
3-kanals 
4-kanals 
3-kanals med mike 
4-kanals "rinnande ljus" 

AT 60 
AT 65 
AT 645 
AT 685 
AT 868 

89.35 
166.70 

133.90 
176.50 
209.45 
237.00 
268.50 

JOSTI ELECTRONICS "GENERALKATALOG" på ca 400 sidor innehåller beskrivningar, bilder 
och data på inte mindre än 2 t 25 olika elektroniska prylar bl. a. byggsatser, högtalare och 
delningsfi~er med sammankopplingsexempel, haMedare, data- & ekvivalentlistor och mycket, 
mycket merll Flerfärgstryck. 15:- plus porto. 

DlAGRAMMAPP · ·NY pli SVENSKA· med dlag .. m, koppUnguc:hema, komponentför
teckning, byggvlgtednlng .. mt utf6r11i1 bru .... nvtlllllng tut JOSTI byggNl_. 
Var(e konatrulellon Ir Ulttfatttlgt uppbyggd" man behöver Inta va .. "elaktronlkganl" för 
at! ha glidja av denna bok. Jittaflnt blldmatarlall Varunr 1000 ca 500 .Idor. 

45:-
-------------------------------------------Till BOK 1107, 

ElECTRO-BYGG • JOSTI ElECTRONIC 251 11 Helsingborg 
Namn ___ _________ Ev Kundnr ___ _ 

Adress __________________ _ 

Postadres5 _______ _______ ___ ___ 

Obs Glom el fy lla I namn o adress' RT 1 7 80 

D Sänd mig "GENERALKATALOG" pris 18 ~ i förskott el. 22 ~ mot 
postförskon. (jnkl.fraktl 
D Sänd mig DIAGRAMMAPP. varunur. 1000 mot postförskott, frakt 
tillkommer. 
D Sänd mig ................ ......... ... .............. .... .. ...... .. .... mot postförskott -= L!j rE ALLA PRISER INKL MOMS Leveranser over 600 - Irallnrin. 
ForskonsbetalnIng kan ske genom Insannlng på vi" postvoro 298177·7 eller banilgiro 162· 
8098 eller genom check utstalld pa oss 08S' 1It;- Irakl vid fbrsl<ottsbeta'nong. 
V,II Ou vela mer sA ring eller skrov t,lI oss - 'el!fon 042· 1333 73 Allarsado'Hs KarllQatan 
9 Dar trallas v, mellan 9.30 och 1730. L.ördag8r atlIngt OROERMOTIAGNING 
DYGNET RUNT 
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Märkeffekt 200W 
Volym 130 liter 
Nivåkontroll för diskant 
och mellanregister. 
Ca-pris 3.400:-/st 

FABRIKSPRIS 1825:
PER ST INKL.MOMS 
12 månaders garanti. 10 dagars returrätt. 

Demonstration och lcigerförsälining 
Norrtullsgatan 28, Stockholm (T -Odenplan) 08/33 4088 
Öppet: Måndag-Fredag kl. 12-18 

JUS"IIU. 50W Hi-Fi högtalare från 250:-/st 
'. • 100W Hi-Fi högtalare från 490:-/st ---------------------KAMMARTON, BOX 23098, 104 35 STOCKHOLM 

Sänd mig information och priser på era högtalare 

Namn ........................................... . . .. . . 

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

fACKPRESSEN ÄR ENIGI 

KNUTSSON 5002 
BILSTEREO I EN KLASS fÖR SIG. 

KNUTSSON 5002 Digital ~----"- I 
- AutgRCVCIIC -

~ I 

Facktidningen Radio & Te
levision nr 5 maj 1980: 
• Den högkänsliga mot- Knutsson är ett komplett 

tagaren fungerar ut- program bilstereo från 
märkt. . . 895 :- till l.495:- och bra 

• Bandspelaren impone- svensktillverkade biIhög-
rar med ett stort fre- talare, booster, antenner 
kvensområde. . . och tillbehör. 

• Apparaten ger mycket Lyssna på Knutsson bilste-
för pengarna. . . reo hos din bilstereo-åter-

• Den enda apparaten försäljare. 
(bland 8 testade) som Testet som helhetfinnsatt rekvirera 
ger låg distorsion . . . från KG KNUTSSON AB. 

* Ca. pris inkl. moms 1495:-

It~~;jl KG KNUTSSON AB, Bromma, tel. 08/25 26 60. 

Informationstjänst 31 



namnet som 
borgar för 
kvalitet och 
driftsäkerhet 

MX 5050-B 2 kanaler 
1/4" . tape 

Utförande: 16, 16 förkabl. för 24, och 24 kanaler. 

MX 5050 Mk II 4 och 8 kanaler 
1/4" och 1/2"· tape 

MX 7800 8 kanaler 
1" tape 

- företaget för 
professionellt ljud -

Informationstjänst 33 

MTR-90 
2" - bandspelaren 
som tillfredställer 
både teknikern och 
ekonomichefen 

Bandkopieringsanläggningar 
8:1 , 16:1,32:1,64:1 

Box 420 12604 HÄGERSTEN 
Tfn : 08·88 03 20 Tlx 1136 insonic 

SUBWOOPER. 
På vårt program har vi tre olika subwoofers vilka både resurs· och 
utrymmesmässigt skall uppfylla alla ställda krav på lågbasåtergiv
ning i hemmiljö. 
Systemen - vilka är av basreflextyp - är bestyckade med två mot
kopplade 10-, 12- resp. 15 tums baselement med 60, 100 resp. 
200 liters lådvolym. 
Avstämningen av systemen är beräknad och optimerad i dator efter 
AN Thiele's matematiska modell av basreflexlådor. Högsta prioritet 
har härvid transientresponsen givits - luftvolymen i basreflextunneln 
har minimerats samt frekvensgången valts på ett sådant sätt att minsta 
fasdistortion (fasvridning) har erhållits. 
Detta borgar för att instrument typ pukor med en snabb "attack" på 
ett naturligt sätt kan återges utan att anslaget mattas eller att högtal
arelementet ger kraftiga eftersvängningar. 
Ovanstående har även givit vid handen en låg undre gränsfrekvens 
-23,18 resp. 14 Hz (-3 dB) varför de två större systemen ej skall 
utgöra någon begränsning för återgivning av t .ex. 16 Hz-tonen 
från en 32 fots orgelpipa. 
Vi vågar påstå att våra större modeller - vilka sinsemellan lyssnings
mässigt är likvärdiga sånär som på att det med 15"-elementet be
styckade systemet kan prestera ett högre ljudtryck - tillhör det 
bästa i låg basområdet som idag går att uppbringa på marknaden 
oavsett pris. 

Tvivlar Du? Besök då vår butik i Stockholm eller Göteborg där Du 
själv kan lyssna och avgöra. Här finner Du f.ö . våra senast utvecklade 
sidosystem att användas tillsammans med subwoofers. 
V år katalog rekvirerar Du genom att sända oss 5 kronor i sedel. 

u SS ELEKTRONIK AB 
kontor 
Silvergransgatan 5 
42174 V:a Frölunda 
Tfn 031/29 33 85 

Informationstjänst 34 

butik 
Bangatan 36 
41464 Göteborg 
Tfn 031/12 14 80 

butik 
Skeppargatan 70 
11459 Stockholm 
Tfn 08/61 3698 
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FAN E 
FANE GUITAR 80B/2 
FANE besitter ett gediget "know how" när det 
gäller konstruktion av högtalare. Deras nya 
"specialist series" ger bevis på detta!, att d~t 
dessutom är bra priser kan Du nog konstatera. 
FANE GUITAR är lämplig för gitarr eller som 
driver i bashorn m.m. Ritningar finns. 
Frekv.omfång: 45-9000 Hz 
Effekttålighet: 120 W 
Känslighet: 101 dB/SPL 
Impedans: 8116 Ohm 
Pris: 495:-

•• 

FOR PROFFSEN! 

FANE DISCO 80/Z 
Samtliga bas o bredbandshögtalare i FANE:s 
nya serie är byggda med gjutna stålchassien, 
kraftiga magnetsystem samt talspolen lindad 
på extremt värmetålig glasfiberstomme. 
Denna modell lämpar sig för disco, så ng och 
PA-system m.m., för inbyggnad i reflex- eller 
hornlåda. Ritningar finns. 
Frekv.omfång: 45- 15000 Hz 
Effekttålighet: 120 W 
Känslighet: 101 dB/SPL 
Impedans: 8116 Ohm 
Pris: 545:-

BASS 100 
Har i likhet med sina mindre motsvarigheter 
extremt hög verkningsgrad, hög effekttålighet, 
såväl mekaniskt som elektriskt. 
Kanske marknadens mest prisvärda 15" bas? 
Lämplig för PA, orgel och bas m.m. för inbygg
nad i reflex eller hornlåda. Ritningar finns. 
Frekv.omfång: 40-7000 Hz 
Effekttålighet: 150 W 
Verkningsgrad: 99 dB/SPL 
Impedans: 8 Ohm 
Pris: 785: -

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION V.G. KONTAKTA OSS 

2308 
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Informationstjänst 36 

Begär 
Bruel & Kjar's 

L..::!:~~~ kvalitetsmärke I 

VIII NI veta mera om Instrumenten och deras användning? 
- ring eller skriv till oss 

II. :@~:: Brliel & Kjcer 
,,".. Sverig'e AB 

80-374 

BOX1310 14125HUDDINGE TEL(08)7112730 



INTEL 
1-9 10-99 

HINNEH 
1-9 

2114 33:-
4116 37:-
2708 58:-
2716 99:-
2732 345:-
2532 345:-

8980A 29.55:- 27.70:-
8085A 54.10:- 47.05:-
8035L 45.75:- 39.80:-
87_8L 308.00:- 268.00:-

10-99 
28:-
31: -
49:-
91: -

312:-
312:-

HOTOROLA 

6800 
6802 
6809 
68"0 

1-9 10-99 
43.20:- 35.10:-
64.50:- 52.40:-

162.00:- 131.00:-
64.60:- 52.00:-

___ electronies 
Butik, ~.., 50 1IoJI27217 11526Stockho!m TeI,08·611254 

Ö""eUMn.F .. , 9 ·18 Lär, 9 ·13 

DISTRIBUTION TILL RADIOFACKHANDELN : 
Electra AB Storga:an 47 392 31 KALMAR 0480 - 224 90 
Import AB Inetra Tegnergatan 29 111 40 STOCKHOLM 08 - 23 35 00 
AB Radelco Box 9227 10273 STOCKHOLM 08 - 84 03 30 
H W Elektronik AB Björkhagsvägen 14 172 35 SUNDBYBERG 08 - 98 33 87 
DANMARK: Philips Service AlS Nyrnberggade 35 KöPENHAMN 01 - 57 22 22 
FINLAND: EV-MP Tuonti OY Eri ksgatan 33 ABO 921 - 336 041 
NORGE: Arthur F Ulrichsen AlS Hasleveien 28 OSLO 02 - 35 02 10 

sinclair 
zxao 
tco.pIet .......... U-1O 1 3gS .ld.S-.... k ........ ' • 
kwS;USK-.... ' ... _...... ._ 

Pris IftOfIteraclI.S'S:-

SVENSKA DELTRON AB 

Tillverkare och leverantör till Industri 
och radioleverantörer: 

Osimlab 
Box 11038 S-161 11 Bromma 08 - 25 61 00 

Informationstjänst 39 
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Marknadens bästa högtalarstativ 
Ja - till det priset vågar vi påstå att vårt högtalarstativ är marknadens i särklass bästa. 

Stativet i två storlekar är konstruerat med huvudvikten lagd på minimal basresonans, maximal stabilitet och exklusiv design. 

1. Sugkoppar av gummi 2 . PVC-klämmor 
3 . Doppsko av plast 4 . Ställskruvar (plattan 
kan vinklas 3,5 cm) 5. Ställskruvar (3,5 cm) 
kan bytas ut mot hjul 6 . Speciallack med 
mycket tålig färgyta . 

Pris liten modell (max 110 kg belastning) 
198:- paret 
Pris stor modell (max 145 kg belastning) 
229 :- paret 
Pris hjulsats (8 st hjul) 
39:- per sats 

Detaljerna 1, 2, 3 och S bidrar till att man fAr en befintlig basresonans. Plattan som högtalaren vilar på 
har ingen metallisk kontakt med själva foten . Stativen är "lackerade" i en mycket tålig svart färg . Mått 
lilla modellen 20cmx23cm . Stora modellen 26cmx30cm . .. .. . tål 85 resp 120 kg belastning. r------- -- - ---- --- ----- - ----- - - ------ - -
I Jag beställer härmed : Namn .. .... .. ........................ .... .... .. .. : 

: .......... par högtalarstativ liten modell 198 :-/par Adress .... .... .. ................ .. .... .... ....... : 

: ...... .... par högtalarstativ stor modell 229 :-/par Postnummer .......... .......... . , ...... .. .... II 
RT 12·80 

~ .~. ~ .~s~h~u~a~s~ .:?~-~s~~ _________ ~o.:.t:d::~ .. ~ .. ~ .~ .. ~.~ .~.~ . .:: . ~ . .::.J 
10 dagars full returrätt. 15 :- porto tillkommer. Skicka kupongen till: 

NORDIC DESIGN, St . Hans Gr. 18C, 222A 2 LUND. Ordertelefon 046-137676 

Informationstjänst 40 

Bilden visar ZS9 med ZS7 vilket ger 3 X 100 KB samt pr inter WH14 och vAr 
nya Z47 S" Dubbelfloppy med totalt 2:5 MB, DATORN inkl. 4S KB RAM 
samt serie interface för ett pris av 49 .. 600 exkl. moms. 

Pris och Prestanda talar för vår Zag 
jämför själv följande 

- zao CPU 
- upp till 64 KB RAM 
- inbyggd floppy 102 kb 
- disksystem utbyggbart till 40 MB 
- operativsystem CP IM eller H DOS 
- Bildskärm med 25XaO tecken 
- Programspråk BASIC, ASM, APL, 

PASCAL, FORTRAN,COBOLow 
- Textbehandling via CPM softvara 
- samt många andra finesser 

HEATHKITSCANDlNAVIA AB 
Box 12081 ~NI'H 

.. data systems 
10223 STOCKHOLM 
Besöksadress 
Norr Mälarstrand 76 
tel. 08 ·52 07 70 
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~ VILL DU BLI LJUDTEKNIKER? ! 
Nu äntligen startar Sveriges första skola i 

inspe lning steknik och studiodesign . Vi sätter 

igång våren 1981 med två intensivkurser i 

veckan ; 

kurs 

kurs 2 

behand lar teknikerutbildning 

"hur du bygger din studio" 

Kr . 2.500:

Kr. 2.200:-

Anmälningstiden för vårterminen 81 går ut de n 

10 januari. 

För information ring eller skriv till 

Vivaldi Studios 

Kvarnb vnatan .10 

431 34 Mölndal 

Tel. 031-87 46 56 

~11I1I 1I111I1I1I 1I1I1I1I1I 1I1I1I1I1I1I1I1I 1I1!1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I 1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1III 1111 11111111 11 1111 II tt: 
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ELEK TO R: en ENGELSK TIDSKRIFT for elektronikintresserade med böga krav. 

Elektor utkommer II gånger per år och har en total upplaga av 330.000 ex. Elektor är 
oumbärlig ror självbyggare eftersom den innehåller många scheman, kortlayouter och 
kortfattade texter inom alla elektronikområden. Elektor är den ledande tidskriften inom 
elektronik i Europa och läses av såväl nybörjare som fackmän. Den används ofta på 
utvecklingsavdelningar som inspirationskälla. Det är väl värt att investera Kr.30:- i en 
provprenummeration aven tidning som ni sedan kommer att dra stor nytta av. 

Elektor har också publicerat olika böcker under de senaste åren, nämligen : 

300 circuits: En bok som är i pocket-format och beskriver de 300 populäraste schemana, 
boken ger en bra bild av tidningens innehåll (263 sidor). Mycket prisvärd, en bra 
present. 

diglbook: Beskriver digital teknik från början. Med boken fåljer ett stort kretskort som du 
kan bygga på och testa olika uppsättningar av portar, vippor osv. (endast ror nybör
jare). 

SC!MPuter I: För alla som vill lära sig mikroprocessorer. Med hjälp av boken kan ni 
bygga era egna mikrodatorsystem med olika slags interface. 

Junior computer I: Som SC!MPuter, men lite mer utfårlig och därfår lämplig får nybör
jare, datorn kan växa efter behov. Också de kunniga har en möjlighet att bygga sitt 
eget system till ett bra pris. 

Formant syntbesiser: Ett måste ror dem som planerar att bygga en synthesiser själva. 
Synthesisern är av mycket hög kvalitet och modulIuppbyggd så att variation är möj 
lig. Med boken fåljer en kasett med exempel på ljud som kan produceras av synthe
sisern. Vi skickar också med ritningar på en ekonomi synthesiser som kan byggas får 
cirka Skr 700:-. 

Det finns kretskortlayout till alla större projekt. Elektor tillverkar själv dessa kort och 
ibland även frontpaneler. ELEKTOR ÄR VÄRD ETT FÖRSÖK. 

J ag vill gärna beställa : 

O Provprenumeration i 3 månader Ii Kr. 30:- ) '11 K 65 ' 
O 300 circuits Ii Kr. 45 :- U sammans r. .-

O Digibook Ii Kr. 70:- O SC!MPuter å Kr. 50:-
O Junior computer Ii Kr. 55:- O Formant synthesiser Ii Kr. 55:-

Namn:-------------------------------------

adress: -------------------------------------

-----------------------tel: -----!-----FiT- '2::s0 

Skickas till : COIL TRONIC , box 38, 18321 Täby. tel : 08/768 32 61 
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LYSSNINGSRUMMET: 

GOLD 
LINE 

ASA-lO SPEKTRUM
ANAL YSATOR 

PN·2 BRUSGENERA TOR 
Oslagbar i sin prisklass : 2185:

(inkl. moms+frakt) . 

Hör Du till dem som tycker att Din stereoanläggn ing inte läter lika 
bra i vardagsrummet som den lät i affären? 
Detta kan bero pä att ru mmet ifräga inte är lämpat som lyssnings
rum för musik . Det ka n hjälpa att ändra möble ringe n men är Du inte 
beredd att göra sädana drastiska inslag kan Du ko ppla in/en equali
zer i Din anläggning. 

PA-ANLÄGGNINGEN: 
Rundgäng är t roligtvis det vanligaste problemet en orkester har att 
käm pa med . Genom att med en equal izer dämpa ned den frekvens 
som orsakar rundgänge n kan man ko mma til l rätta med problemet . 
Det enklaste sättet att komma till rätta med dessa problem är att an
vända en realtidsvisande spektrumanalysator . 
Ring gärna till oss för ytterligare upplysningar om Du kän ner att 
detta angår D ig. 

CHARISMA MUSIK PRODUKTION 
Box 3055 
30003 HALMSTAD 
Tel : 035/ 12 44 57 

Informationstjänst 43 

KOI11ponenl 

Kalalogan 

80/81 
Komponenter, byggsatser, 

i nstru ment, verktyg, böcker. 

Sändes mot 10:- PG . 871676 - 3 
BG . 361 - 8097 

Ban k/postgiroin bet. eller frimärken . 
NORGE - 10:- i sedel. 

Gratis till skolor och berörda företag 
samt institutioner. 

10 kr. dras ifrån vid första beställning. 

Postorder till Norge - det kan vi. 
MaTer Import 

Fack 2135 
22002 Lund 
Tel 046-1477 60 

Butik: 
Karhögstorg 2 
Lund 

Ett företag med 8 år på nacken inom elektroniken. 

Informationstjänst 45 
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Nr 12· 1980 

I[ JI 
BILSTEREO MED INB. BODS
TER 2 x 20 W, Autoreverse, lås
bar snabbspolning båda håll, 
Rev. knapp, högkänslig FM/MV
stereoradio med STÖRÄTARE : 
FÖRR 1295:- NU 490:- 6 st 
398:- plus momsl!! 
Billebros SNABB-GROSS AB, 
Margretelundsvägen 51 , 
161 34 BROMMA, 08-80 44 45. 
Nettokatalogen 1980 : 
Skicka 5 :-. 

2000-kan. POLISRADIO som 
KRACO Pro 20. Inga kristaller 
behövs I Självsöker 20 kan . Både 
77-89 och 160-172 MHz. 
Ultrahög känslighet : O,4uV . In
byggd mikrodator med reserv
batterier. 2W-högtalare . Drivsp : 
12 V, neg jord. ETT ARS GA
RANTII 16x5x19 cm. Netto
pris : 1 st 799 :-, 3 st 699 :-, 
12 st 599:-+moms. 
Billebros SNABB-GROSS AB, 
Margretelundsv. 51, 
161 34 BROMMA. Beställ nu : 
08-804445. 

SPELPAKEr2 till ABC80! 
En efterföljare till succen spel 
paket 1! Innehåller fem avan
cerade spel : Bre<jkout, Täby, 
Stjärnfall, Mastermind och 
Tennis. Pris end 100:-. Be
ställ paketet eller info frän : 
H-E ERIKSSON, Mällbyv 3, 
872 00 Kramfors 

HK 19 3000kr, HK 17s 2500kr 
5000 kr tillsammans. Tel 
031/228658 

Video-Bandspelare+ Akai-VT110 
+ Kamera-VC-115+ zoomlins-
V LZ-2 säljes till högstbjudande
ej under 6000- . Svar till AB 
Tankvagnar, Dr Lingen efter
frägas.Tel 0346/80988 el 16244 

Billigaste riktiga Basic-<latorn : 
Challanger 1 P med 8K RAM 
och extra LjudgeneratorI 
3200 :-.Te! 08/837387 

En beg Matrisskrivare 132t/R D 
3OT/S traktormatning 3800kr. 
Skönskrivare Diabio 1650 med 
metall Daisy hjul för 17000kr. 
Printer Silent 720 för 3000 kr . 
Tel 046/ 11 0067 

Säljes Teac Tascam Mixer 5A. 
8 in och 4 ut. 1 är gammal ,an
vänd 50 tim . Tel 0226/50101 

II 

ALLT MOJLIGT 
Det kostar bara 15 kronor per r ad att annonsera under 'Yl.LLT MÖJLIGT" 

-Radio&Televisions radannonser. Annonsen skall inte vara längre än 10 rader. 
La.gsta pris är 45 kronor (3rader). 

Har du något att sälja skall du prova 'Yl.LLT MÖJLIGT". 
Använd kupongen. Den finns i tidningen. 

TILLFÄLLE! Ny Revox A700, 
2-spär. Pris : 13000 :-. Tel 0171/ 
577 90 efter kl 18.00. 

Kassettdäck NAKAMICHI1000 
säljes. Nästan oanvänt . Tel 08/ 
77430 01 , kvällstid . 

VÄRLDENS MEST SALDA 
DA TOR: TRS-80. Kompl syst 
med bildskärm,bandsp. Spel
progr värda 400 :- medföljer 
vid best under dec. Tusentals 
progr för spel, hem, arbete o 
skola . Pris postförsk 4985 :-. 
1 ärs gar. 10 dgr returrätt . 
Auktoriserad TRS-80-återförs 
ATLAS DATA,Box 37016, 
400 44 Göteborg.Ordertel 
031/244011 

AMPEX AG350 professionell 
2-spårs stereobandspelare i ny
skick I 8000 :- . Ring 031/ 
546083 eft 18 

ÄLGHORN OCH SKOHORN 
har vi inte, men en bra horn
sats : Isophon 30/37 t gjutet 
massivt mellanhorn med dri-
ver typ Klipsch + EVT35B+ 
f ilterd j;ri tn 980 :-. Lowther
horn 8 ' 800:-. Info mot porto . 
Kaplan Audio,Box 1002,17121 
Solna.Tel 08/96 43 76.God Juli 

14 årg Radio o TV . För experim : 
Mont insticksk, VU -metrar, bil 
st. 4-kanal, Radio o TV-rör el 
lödkolvar. Exb o eko enh .Tran
sistorer. Kassetter m m. Allt 
slumpas bort .Tel 018/255277 . 

Säljes: 2 st Centurion Ref S-1 
minihögt för bokhylla max 
effekt 100W. Pris 1500 kr. 
Tel 033/556 31 

Video och NEC stereo bi lligt 
NEC 5000 2X40W (6240 :-) 
Nu : 3595 :-. NEC 7300 2X80W 
(8050 :-) Nu : 5595:-.Normendie 
VHS (6495:-) Nu : 5595 :-. Sanyo 
Beta (5995 :-) Nu : 4495:-.Bozz 
bilstereo 2X20W med equalizer 
(1595:-) Nu : 1345:-. 
Tel 013/1495 20 

Hewlett Packard våganalysator 
302A 80 dB dynamik, 50 kHz 
bandbredd säljes till högstbj 
Tel 08/42 21 71 eft 18 
PRISSÄNKNING : 411616K 
RAM 26:-, 2114L 29 :-. 25 
eller fler -10%. TTL-paket , 
LS-S 40 IC 40 :50, 90lC 91kr. 
Nya,enligt fabriksspec . Moms 
tillkommer pä ovanstäende 
(lriser. DIGITAL CONNEC
TION HB, Box 288, 175 25 
Järfälla . Tel 0758/1 99 75. 

Compukit UK-101 , 8k basic, 
8k RAM 3000kr, PDP8E utan 
programvara 2900kr , 1 st Tele
type med 20 ma Loop 3800kr 
plus div program medföljer på 
kassett .Tel 040/67798 eft 18. 

Hi-Fi & Stereo billigt! 
Månadens erbjudande, tonarmar 
av fabr SME , högtalare fabr Aud
io Pro bortvräkesl Förstärkare, 
kassettd, högt, receiv, skivsp, 
rullbandsp av led fabr . Ex : Lux
man, Alpage, Hitachi, Akai,JBL, 
Sony, JVC, Yamaha, AR, Tech
nics, Kenwood, H-K, Sansui, 
Quad, Sentec m fl. LJUDORAMA 
Tel 08/52 75 70 e 18 
Signalgenerator Marconi 
FM-AM, 10-485 MHz. Utsp 
0,1 uV- 200 mV. Nyskick. 
Garanti. Pris 4650 :-. 
Tel 042/439 58 

Lowther PM4 2 st DBX 154 
säljes för halva priset. Tand
berg 10XD rullbandspelare . 
J.E. Sugden A48 stereoför
stärkare. GAS Ampzilla 
slutsteg . Ring 08/7157001 
eller 7155544. 

P.A.S. Höqt element 15" 120W 
442:-,15' 150W 998:-, även 
JBL, EV mfl. till låga priser. 
4560-låda byggs 969 :-, färd 
1690 :-. Katalog PA-utrustn 
mot 4 :- i frim. MJ-LJUD, 
Box 2002, 61102 Nyköping, 
tel 0155/899 81 

Verbatim 540.Q1 flexskivor 
220 :-/10 st. Agfa LNS C60 
kassett 47 :50/1 O st för bl a 
ABC80. Diskettförvaringar. 
Stort programsortiment för 
ABC80, tex Autosök (listor 
o kassetternas innehåll m 
varvtal aut) 145:-, DBAS 
(avancerat registersystem) 
595 :- o Edit (editor) 195 :- . 
Begär Gratis katalog eller 
beställ direkt! ABC DATA 
Box 2002, 17502 Järfälla 

SÄLJES PRIVAT 
PET HEMDATOR 
Tel 0586/54715 eft kl18 

KOPPARLAMINAT Qlasfiber 
1 OOX 160 mm, enkelsldigt 
450 :-/st. RAM2102 8 st för 
49 :-, ringkärnetrafo fabr 
Transduktor AB , sek 24V 6A 
78 :-/st . IC 741 5 st för 9 :- , 
IC555 3 st för 6 :-.Dioder 
AA 113 100 st för 9 :- .Priserna 
är ex moms. SL Elektronik, 
Box 25

6
73401 Hallstahammar, 

tel 022 /17960,11396 

MAXILlFE-VX6 supermidlet· 
der genomliver gamle akkumu
latorer og forlaenger nya akku
mulatorers liv. VX-6 starter 
bilen ned till - 400 . Beskyt 
deres akkumulatorer i vinter
frosten Bara Dkr 29/st . 
Fa Impexpo, tel 56185. Box 
142,3870 Klaksvig-Färöarna . 

Utförsäljning! Kassettband Fuji 
FXII C90 lO-pack 148 :-. 
Telefon 0380/153 23 

Legojobb elektronik-mekanik 
utföres. AB VMV, Box 70, 
62101 Visby . Tel 0498/12610 

LAMINAT m FOTORESIST 
FILM KEMIKALIER KOMPO
NENTER mm Katalog mot 3 kr. 
Memotech 
Box 25056100 23 Stockholm 

16 bitars mikrodator TMS9900 
2k RAM, 2k EPROM samt 1 k 
monitor i ROM säljes för 1000:
Tel 0120/152 11 

Sansui AU-717 3600:- . 1 par 
högt Alt~c Lansing ~od Sant~a
go. NyprIS ca 11000 .- . 6500 .-. 
Thomas Pehrsson, 
Tel 046/13 3303 

ELEKTRONIK-SURPLUS 
Tulegatan 37 , Stockholm 
T r,ansf ., reläer, högtalare, moto
rer, instrument mm mm. Öppet
tider vardagar 17-20, lördagar 
10-14 

Säljes 
Komplett 8-kanals studio kon
trollbord Midas 16-4-8. Band
sp ITAM 805, Brusred Teac DX-
8+ev annan kringutrustning säl
les till högstbjud .TeI035/54801 , 
54802,54804,54805 

Extrapris på NE 555 timer1-99 
1 :95 st, 100 1 :75 st netto 
ELINGE Komponent Service 
Box 5095,90005 Umeå. 
Tel 090/11 7362 

SVERIGES BILLIGASTE 
KASSETTBAND? 
TOK AD C90 10-pack 114:-
3O-pack 324:- Tel 0380/15323 

Ljuskänsligt laminat, profillister 
för lådtillverkning. Aluminium
skivor. Gratis inf. ELlNGEKom
ponentservice, Box 5095, 
90005 Umeä, tel 090/11 7362 

Specialpriser på ReVox har vi 
äret runt! Även DUAL och 
PIONEERI Prislista mot por-
to. Tillfälle : REVOX A 77 mk 
IV 2-sp' .. dem-ex, inbyggda slut
steg, f)arrkontr, 4.200 :- . 
Sound Center, Box 20018, 
20074 MALMÖ 
~e will not be undersold!* 

STORA MUSIKKATALOGEN 
Innehäller allt Du behöver till 
rekordlåga priser!l! 
Sänd in namn och adress+5 :- i 
frimärken (som dras av vid din 
första beställning till : 
DISaOFON HB,Box 66, 
611 23 Nyköping. 

E lektroni k-bygQare I 
Komponenter tllllägpris. Begär 
gratis prislista och se Sj·äIV! 
JIGO Import o Hande sagentur , 
tel dygnet runt, 0755/647 24, 
Box 5007, 151 05 Södertälje 5 
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Billigt 
Det kostar bara 15:- per 
rad att annonsera under 
"ALLT MÖJLIGT" 
Radio & Televisions rad
annonser. Med kupongen 
här intill är det enkelt att 
fylla i en bokstav i varje 
ruta och lämna en ruta 
tom mellan varje ord. 
Du ser genast hur många 
rader det blir och vad an
nonsen kostar. Annonsen 
får inte vara längre än 10 
rader. Lägsta pris 45:-
(3 rader j . Har du något 
att sälja eller vill du köpa 
något eller kanske byta -
då skall du prova 

"ALLT MÖJLIGT"! 

t~&;;w1" \ 
I 'ii ovv<lJl.d.l'ft I 

i ~ä; ffi· ·- 1 {~~I~;j~) : ::re::: Ji) ' .. / 
I b",4" 1i7. f4r I 
111fiw..~·1 

I ~: ' (lj l 
I """""'f'- ., 

\!;~! j 
Kom ihåg all 

radio & 
television 
glömmer man 
inte bort om man 
kommer ihåg all 
PRENUMERERA! 
Glöm inle borl del! 

Vill du veta I 
mer? I 

Radio & Television hjälper I 
dig gärna med ytterligare I 
upplysningar om de pro
dukter som annonseras i I 
tidningen. Ringa in num-
ren på de annonser som I 
du vill veta mer om. Varje 
annons är ju försedd med I 
ett nummer. Det är bara 
att fylla i kortet med I 
namn, adress ~tc och posta 
det till oss. Vi ser till att I 
du snabbt får svar. All 
informationstjänst är kost-~ 
nadsfri! Sänd in kupongen 
inom 6 månader. 

Manus till ALLT MÖJLIGT 
radio&televisions radannon.ser 

NR 2 3 4 5 6/7 8 9 10 II 12 
UTG. DAG 23.1 27.2 26.3 30.4 28.5 23.7 27.8 1.10 29.10 26.11 

Skriv din annons här! MANJJSDAG 6.12 15.1 11.2 12.3 14.4 9.6 15.7 18.8 16.9 9.10 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

DET GÅR IN 28 TECKEN PÅ VARJE RAD 

Namn ....... .......... ... ..... ..... ........ ....... .... ............................ ...... ... .... ... Tel. ........ ......... .... ...... ...... .......... .... . 

Adress .................... ... .............................. ... Fbslnr .. ..... .............. .. ... Fbsladress .... ...... .... .. .. .................. . 
OBS! Endast förskottsbetalning med check eller per postgiro!! 

~Pg 234~(Märk lalong::,medIRT-rad::,ons") DCh~biloga~ ___ -X 

PRENUMERATION 
Ja, jag prenumererar på RADIO & TELEVISION ett år 

framåt och får 12 nummer 01 utgåvor) för kronor 128:- . 
Jag betalar senare när inbetalningskortet kommer. 

VAR GOD TEXTA TYDLlGTI 392 

Efternamn ....................... .... .... .... .. ... .. .. ... .. .... Förnamn ..... ...... ... ..... ... ............. c/o ......................... ... . 

Adress .................................. .. ... .......... . Postru ... .. ...... ....... ...... Postadress .. .... ................. ...... .... .. .. ... . 
Gata, post lada, box etc 

Land .......... .... ................ ..... ... ..... ..... ... ... ............................ .. ..... . 

•• 

INFORMATIONSTJANST 
Jagvillvetameromhärförkryssadeannonser: CD CD CD CD CD CD CD CD CD ® 
®®@®®®®®®®®®@@@@®®®® 
®®@@@®®®®®®@@@@®®®@@ 
®®®®®®®®®®®®®®@®®@®® 
®®@@@®®®®@®®@@@@®®®® 
®®@@@®®®®@@@@@®@@@@@ 
®®@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@®®®@@@@@@@@ 

Företag ..... ... ....... .. ... ............. .. ........ ..... .... .... ..... Namn .. .... .......... .. ... .... ... .... .......... .. ... .. . C/o ... ... .. ... .. ... ... ..... ........ . . 

Adress .. .... ..... .... .. ........ ....... .......... ... ......... Postnr ........... ..... .... ..... Postadress ..... .. ..... .. ........ .. . 
Gata,posl/ada, bo, etc Land . . .... . .. .. . .. .... . .... . ... . .... ... .. .. .. ... . . ... . . .. . . rnrJ:. 80 I 12 J 

RADIO & TELEVISION - NR ~2 - 1980 95 



radio & 
television 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

_._._._._._._._._._._._._._._._._~_._._.~ 

radio & 
television 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 

_. _____ • _. _________ • - ____ • ___ ._._._. ___ .1 

rs:l 
~ 

Informationstjänsten 
radio & 
television 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 
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ALL! MÖJLIG! 
D.l kon.r bit. IS - per.-d 1U_. 1l/Id.If "ALLT Mo.n.IGT~ 

- R.dio. T~f~ AMoon.nolWllftt.,v.~ an 10 rader 
Ll9N pntll 4S - (]udtt' 

I[ 

Kw du"'l I U III .... *all dll PfO"I "ALL T MOJLlGT" 
An .... nclk\lpoll9l1lO'nfinN i~ 

)1 
PRISSÄNKTA KASSETTBAND 
TOK AD C60 10:80, C90 11:80, 
TOK SA C60 14:80 C9017:80, 
MaxelI UD C60 10:40,90 11 :40, 
UDXLI-II C60 13:80, 9016:80, 
Aria UDXFU 10-pack C60 58 :-, 
C90 68 :- . Aven metallband. 
Stormängdrabatt. 
Telefon 0380- 153 23 

Pick uper och nilarl 
ADC, Coral , Decca, EmpireÅpr
tofon, Philips-,-Shure m .m. JU% 
under but ik. I el 0380-15323 

PIONEER CT-F .l000 toppkas
sett, 2 lir, 2.650.-. CROWN IC-
150 A förförst, 1/2 är , 1.475 :-. 
SAE mk .XVII 2x10~qual, 1/2 
lir 1.425.- . DUAL 721-E. 
2000Z, 1 1/2lirl.l.475:-. Allt i 
toppskick I 040,91 1989. 

Bil-stereo 198:-
BELCO Produkter Trad ing Box 
44042, 400 76 Göteborg. 
Tel 031/22 96 74 

DU ÄR REGISTRERADII 
Vet Du vad datorerna vet om 
Dill?? Information mot 3 kr ifri
märken. Västeris Dataupplysning 
Dragverksg 86,72474VästerAs 

IBM l/O med interface för v24 
(RS-232). Fifobuffert pli 80Tkn 
Standard hastighet 1200 Baud 
Inbyggd test av samtliga Tkn 
Ljudkonsult Häradsvägen 121 
14141 Huddinge Tel 7111100 

NYA PRISLISTAN 81 över 
komponenter och byggsatser 
nu ute. Fås mot svarsporto . 
C A ELEKTRONIKKOMPO
NENTER, Box 1125, 
26201 Ängelholm 

*DAVID HAFLER AMPS* 
Upp till 44% rabatt på S-pris. I m
portera själv med vlir hjälp. Pris
ex : Slutsteg DH200AE (220V 
färd igbyggt, 2x125WFTC) 
2.200 :- endast 9,8% tull och 
23,46% moms t i llkommeri För 
information om övriga HAF
LER-förstärkare samt om till 
vägagångssättet vid importen . 
Skriv snarastt ill:PICUP CENTER 
Box 4207, 20313 MALMÖ . 
Bjfoga svarsporto ' 

Mikrodator Telmac 1800 säljes. 
Inkl tangentbord,llda, nätdel, 
12k RAM . Tel 0<tU/23 77 86 

Hammariund Model SP600 
Fint skick. 0,54-54 MHz. Rari
tet för finsmakare. Pris 3500 :-. 
Tel 08/44 77 39 

UR21 koaxialkabel 75 ohm 8 
dB/loo m, 65 pf/m, 6,25 kV, 
!lk5 mm dia. 1 rulle är om 200-
ouuT..I. 1 :50/m. Telefonväxel 
lKlouMT 40 linjer manuell, 
teI0817675949,7164353kI9-16 

I[ " KOPIB )1 
Köpes : Noise Blanker + AM
f i lter till R4C. Sven lindroth, 
tel 0247/50212 eft 18. 



ELEKTRONRÖR 
ELEKTRONRÖR 

SVENSKA 
DELTRON 
Huvudkontor 
Orderkontor 
Box 3009 
163 03 Spånga 
08 /366957 

Butik Splinga 

Tallåsv. 15 
Spånga 
08/366983 
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KATALOG ÖVER MIKRODATORBöCKER 
Beställ vJr kataloq med över 150 titlar som täcker det 
mesta inom mikrodatoromrJdet . Bifoga 5 :- i fnmarken 
eller sitt in pI PG 616316-6 , Gratis till forelag och in · 
stitutioner. 
Ordertelefon 013- 15 00 38 hela dygnet. 

COMPUTER PRESS FÖRLAGS AB 
Box 5038, 580 05 Linköping 

t1ULTI~S ! 
Musikalisk dörr
klocka ) 
Sänkt pris 
t.o.m. jul H! 
Byggsats 208:
Färdigbyggd 257:
inkl. moms o. låda. exkl. batt. &ansl.kabel. 

Spelar en korl bil av någon av 28 
va lbara melod ier (inkl. 3 klangkomb l. Star 
Wars. Beethover,. s 5 a & 9:a m fl . ingår. 
Bra ljud! Uppbyggd med mikrodator. 3-4 
dOrrar kan anslutas. med olika melodier 
fOr varje dOrr. Sekvensspelning kan er
hål las i utbyggd vers ion. Begär datablad 
PS. Vi har TANGENTBORD också. 
10.12 o 16 tango LAGPRIS fr. 51:-

Data Select 
e/ectronics ?~~r76~)'!{s'l~h5 
Box 2105 . 19102 SOLLENTUNA 
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•• 
FARSKA 
MIKRODATOR
BÖCKER! 
Frln OSBORNE/McGRAW·HILL : 
*THE 8086 BOOK , 580 sid . En bok om den nya 16 bit· 

processorn (r.ln Intel .. . .......................... kr 128:-

*ASSEMBLY LANGUAGE PROGRAMMING med 
Z8O. 650 >id .......... . ........................ kr 105 :-
6502. 640 sid .... . .................................. kr 105 :-
6S00. 500 sid. ...... . .... kr 105:-
SOSOAlSOS5. 500 sid ... . .................... kr 105:-

Z8000 och 6809 kommer under hasten . 

"'ATT FÖRSTA DATORSYSTEM , Harold W Lawson . 
Gru ndlaggallde larobok . Ny ! ......................... kr 69 :-

.MIKRODATORN - fr!n chips till utvecklings-
system, Lennart BerqsLrö rn ... . .... kr 69 :-

*PRIVATDATORN - Din egen dator, 
S G Wennersten .. . kr 70 :-
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ij] 1f rn TI I1 ffi If] TI If] ffi 
Läs och lär på s ven s k a: 

o 

VAR NYA DIGITALKURS 
51ärobrev och lab·sats som ger mera kunskap än gymna
siets kurs i digitallära. 

VÅR OMTYCKTA DATORKURS 
nu omarbetad tör aH motsvara dagens krav. Materialsats 
och 8 lärobrev. Beställ kurs eller broschyr nu! 

'å i9SdW 'iliiSd 8i,HCt 
Box 40 · 54400 Hjo · TeL 0503·123 94 

®IUE"EiI 
Orgla r med elektro
n isk Les l ie, str ing 
orchestra, el p iano 
och 128 fr itt 
progra mmerbara 
kombinationer . 
Bassynthesizer , 
ry t maggregat med 
kompaut omat , mi xer , 
f örstärkare . boxer -
allt även som lätt 
byggda byggsatser 
som ger stor flex ibi 
l itet och låga pr iser . 
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12 o lika orgelmodeller 
- från com bo ti ll konser t . 

Även k yrkorglar. 

EI"IDO Box 27 , 260 33 PA ARP 
•• Tel. 042-22 7596 (228 1 46 ) 

V ardager 17- 19 . l ördagar 10- 12 . 
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NYHET! 
• En manualig 
o rgel med komp 
och el bas. 
Anslutningsbar 
även på 
12 v/ batteri . 

• Orgel med kro
matisk manual 
och d ragspelsbas. 

• Massor av LP 
och Kassett med 
versisound av 
Lambert , 
Wunderlich , 
Jimmy Smit h . 

Dem . lP 25 :
Katalog 10 :-

Bygg ditt eget 

I Sensvact-programmet finner du larmkomponenter för 
varje behov och kassa. Tusentals nöjda Sensvact-ägare runt
om i landet. Kontakta fackhandeln eller oss direkt. 

SIREN SKYDDSLARM AB 
Box 150 13, 16 1 15 Bromma 15. Tel 08/26 68 70. 

r------------------------~ I Skicka mig Sensvact komponentfO rteckning och planeringsanvisningar·1 

I ~:::s ' :: :::: : : : :::: : :::: : : ::: : : : :::: ::: : : : :::::::: : ::::: :: ::::: ~! 
I Postnr ... . . . . . . ... Postad ress . . .. . . . . .. ...... Tel .. . .... . ... .. . . ~I 
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OWER51 
Bygg själv 

din drömorgel. 
Engelsk 

färgkatalog 
mot 10 kr. 

Box 77 
433 00 Partille 

Tfn 0302/ 14534 

Aven kvällstid 18-20 

SKIVoKLAPP4R 
,--------, 

för audiofiler & musikälskare 
THREE BLIND MIGE 
Japanska super och digitalgravera· 
de jazzsk ivor . C:a pris 60 Kr . 
t .ex .Alone Together- George Mraz 
(b) &Masaru Imada (p) Active 
Vulcano-en svängig storbandsskiva. 

GLEAN GUTS live- inspelad 
Phi l Woods Quartet 

MERIDIAN 
lovordade inspelningar med re· 
nässansmusik på originalinslru 
ment. Alice Artzt pä gitarr , David 
Sanger&Arthur Wills pä orgel , 
piano& körskivor. 
Senaste NYTT. Scriabin- Angela 
Brownridge, piano . Popular Organ 
Music, Christoffer Herrick at 
Westminster Abbey (bra testskiva 
för högtalare) . Chopin- Colin 
Horsley . piano. (En 45 varvs lP 
med 20 min/sida och ett suveränt 
fint ljud). 

N/MBUS 
Vlado Perlemuter : Ravel piano
works, Marta Deyanova : Rakhma
ninov&Scriabin i en direktgrave· 
ring . C:a pris 60 Kr . 
Skivklapparna finns hos välsorte· 
rade skivhandlare. Stockholmaren 
underlättar julklappsbestyren ge
nom att gA till Skivfynd,Akademi
bokhandeln, Sterling eller Nordis
ka Musikförlaget. 

Begär vår katalog. 

MUSlKDlsnaIlUTOREN 
801l 1171, 1412.Huddlnge 
T.,0I-n4 ....... 
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I DITT DATA- I 
l SYSTEM?! l 
:-1 BUTIKEN : 
IPAKUNGs-1 
IHOLMEN! : 

Just nu specialvisas ut
byggnad av PET med Data
Board 4680 

Dessutom ordinarie pro
grammet; ABC 80, PET, 
Apple, DataDisc 80, Ana
dex, Microline 80, NEC, till
behör mm . 

Ring, skriv ·eller kom! 
Öppet vard 11-19, lörd 11-15 

SmåDatorerAB 
JNDUSTRJG. 4, 11246 STOCKHOLM 

TELEFON 08-521060 

I 
I 
I 

(DataButiken på Kungsholn:.n:J 
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Bygg själv 
med Sabtronics 

instrumentbyggsatser 

3 1/2 siffrors multimeter. 
Mäter upp till 10A. Minnesfunktion med 
extra probe. Tre områden för diod test. 
Frekvensområde 40 Hz-40 kHz. AC, DC 
volt: 100 ~V-l000V . AC, DC amp.: O , l ~A-
10A (12A max). Resistans 0,11l-20 Mil. 
Noggrannhet 0,1% (DCV). 
Byggsats 659:- , monterad 945:-. 

• 
Modell 5020A funktionsgenerator. 1 Hz-
200 kHz. Sinus, triangel , fyrkant, hög!läg 
utgäng, TTL-utgäng och ext. svep ingäng. 
DISTORTION : rpi ndre än 1%. UTGANG : 
600 Il ,kortslutningssäker, hög lOV t-t , läg 
40 dB dämpn. TTL-UTGANG : kapabel att 
dr iva minst 10 TTL, stigtid 100 nS. EXT. 
SVEP : 100:1, impedans 27 kil, insp. ± 10V 
DC-OFFSET ±SV. 
Bygg~ts535;:-~. ______ -, 

Modell2035A & 2037 A 3 1/2 siffrors multi 
metrar med LCD-dlsplay. Minnesfunktion. 
Hi och Lo ohmsområden. 200 tim. driftstid 
med 9V batteri.AC,DC volt:l00~V-l000V . 
AC, DC amp: 0,1 ~A-2A . Resistans: 0,11l 
-20 Mil. Noggrannhet 0,1 % (DCV). 
M2037A har dessutom två områden för 
temp.mätning: -50· - + 150· C. 
Byggsats M2035A: 535:-, M2037A: 745:-_ 

Modell Bl10A 8 siffrors frekvensräknare. 
Område: 10 HZ-l00MHz, med inbyggd 
prescaler 600 MHz. Gate t ime: 0,1 sek, 1 
sek, 10 sek. Känslighet : 100 MHz 10 mY; 
450 MHz 70 mY; 600 MHz 150 mY. Nog
grannhet 1 ppm ± 1 siffra. 
Byggsats 575:- , prescaler 225:- _ 

Svensk byggbeskrivning_ Multimatrarna 
har inbyggd kalibrering_ Fullt program 
av tillbehör finnes_ 

Samtliga priser exkl moms_ 

mefa Electronic Import 
Box 4029, 281 04 Hässl eholm 
Telefon 044 - 841 49 

Informationstjänst 56 

98 RADIO & TELEVISION - NR 12 - 1980 

ANNONSÖRSREGISTER 
RT 12/80 

Agfa-Gevaert 
Apratel 
Audio Sthlm 
Bang o OIufsen 
BAS F 
Beckmans Innovation 
Bell o HowelI 
Betoma 
BrOel o Kjaer 
Bygg själv 
Charismo 
Coiltronic 
Computer press 
Dataselect 
Deltron 
Dux 
Ebab Electronik 
Ebeco 
Elektrobygg 
Elfa 
Elvido 
Fiat Svenska 
Fischer 
Frekvensia-Gete 
Gylling 
Heathkit Scandinavia 
Hi-Fi Kit 
Hitachi 
Hobby Electro-nik 
Jbn Electronik 
Josty Kit 
Kammarton 
Ljudia 
Lsi Electronik 
Luxman 
Mater Import 
Mefa Elektronik 
Memorex 
Musik Distributören 
National Panasonic 
Svenska AB 
Nordic Design 
Powerbox 
Rådbergs, Handels AB 
Rydins 
Saven 
Sennheiser 
Sentec 
Septon Electronik 
Siren Skyddslarm 
Sisaco 
Teknikens värld 
Teleton 
Thellmod, Harry AB 
Tdx smådatorer 
Tommy Senving 
Trio Kenwood 
U-66 Electronik 
Wetab Electronic 
Vivaldi 
Yamaha, Svenska AB 
Älvsjö Sydimport 

Sid : 
30 

7 
8 

27 
99 
21 

52, 69 
33 
90 
89 
93 
93 
97 
97 

91,97 
16,17 

25 
97 
87 

46,100 
97 
57 
29 
55 
49 
92 
87 

5 
81 
98 
23 
88 
98 
91 
18 
93 
98 
15 
97 

58,59 
92 
83 
24 

2 
88 
83 

9 
51 
97 
91 
85 
47 
66 
97 
82 
67 
89 
90 
93 
45 
24 

Informationstjänst 57 

Prenumerationstjänst 
Postadress : Box 3263, 
10365 Stockholm 3 
Telefon : 340790 
Postgi rokonto: 889500-5 
Prenumerationspris : 
Helår 12 nr 128:-
(OBS! det nya priset gäller 
inkl den nya momsen 19 %) 

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 skrift ligt antingen på 
av förlaget utsänd blankett eller postens 
adressändringsblankett 2050.03. (Adress
ändringsavgift 2:50.) 

Nuvarande adress anges genom att ad
resslappen på senast mottagna tidning el 
ler dess omslag klistras på adressänd
ringsblanketten. 

Adressändring på utländskt postabon
nemang verkstä lles på posten i respektive 
land. 

Ä ldre lösnummer kan rekv ireras genom 
Pressbyrån eller direkt från Åhlan & Åker
lunds Förlags AB, To rsgatan 21, 105 44 
Stockholm, tel 7364000 - Lösnummer
exped it ionen. Som regel f inns dock endast 
ett halvt år gamla t idningar att tillgå. 

Bifoga inga pengar; tidningen sänds mot 
postförskott. Redaktion en kan inte effektu
era beställningar på kopior av artikl ar ur 
äldre nr. Vissa bibliotek har inbundna år
gångar och kan ibland stå till tjänst med 
kopior. 

ADVERTISING REPRESENTATIVES 
Belgium 
Publicitas Med ia, Avenue de Terveuren 
402, B-1150 Brussels, Telephone 027r11 98 
12-13, Telex 33795 
France 
R.I.P.S.A. 26 Avenue Victor-Hugo, F-751 16 
Paris, Telephone 01 /5006608, Telex 61067 
Denmark 
Civil0konom Bent S Wissing , International 
Marketing Service, Kronprinsensgade l , 
DK-1114 Köpenhamn. Tel 01 / 11 5255 
Germany 
Publici tas GmbH, 2 Hamburg 39, Bebelallee 
149, Tel 040/ 511 00 31-35, Telex 0215276 
Holland 
Publici tas, 38, Plantage Middenlaan, Am
sterdam 1004, Telephone 020/ 232071, Te
lex 11656 
ItalV 
Etas Kompass, Riviste Estere. Via Manteg
na 6, 20154 Milano, Telephone 02l347b51, 
Telex 33151 -
Switzerland 
Mosse-Ann oncen AG, CH-B023 ZDrich, 
Limmatquai 94, Telephone 01 / 473400, 
Telex 55235 
United Kingdom 
Frönk L Crane Ltd , 16--17 Bride Lan e, Lon
don EC4Y 8EB, Telephone 01 / 353-1000 , 
Telex 214B9 

Principscheman 
Principscheman i RT är ritade enligt följan
de riktlinjer : 

Komponentnumren korresponderar mot 
motsvarande nummer i ev stycklistor. 

Beträffande komponentvärdena i sche
mana gäller att för motstånd utelämnas 
ohm-tecknet, och för kondensatorer ute· 
lämnas F. 

Således är 100 = 100 ohm, 100 k = 100 
kohm, 2 M = 2 Mohm, 30 p = 30 pF, 30 n = 
30 nF (1 n = 1000 p) . 3 u = 3 uf osv. Alla 
motstånd 0,5 W, alla kondensatorer 250 V 
provsp om ej annat anges i stycklista. 

Alla förfrågningar som avser i AT publi
cerat material - artiklar, produktöversikter 
m m samt byggbeskrivningar scheman och 
komponenter liksom kretsar - resp all
männa frågor skall göras skriftligen till red. 
Telefonförfrågningar kan i allmänhet inte 
besvaras p g a tidsbrist. För alla upplys
ningar om äldre AT-nr :s innehåll hänvisas 
till bibliotekens inbundna årg med årsre
gister. 



Dynamikvinst vid låg frekvens Dynamikvinst vid hög frekvens Dynamikvinst vid högsta frekvens 
(S SOO Hz) (=- 10kHz) (i: 14kHz) 

+12 

l +10 

'E + 8 

" ~ + • 

~ +4 
~ 
:o + 2 

(dB) 

-2f,---\-

~ -4~-~~ __ --~~~---~~~ 

Här är bandet som ger hela ljudet. Ända 
upp i de högsta frekvenserna där många 
andra band inte håller vad de lovar. Du 
hör det klart och tydligt när du spelar in 
på BASF Svart (Chromdioxid super II). 
Och här är några siffror som visar svart 
på vitt varfor kromljud låter mycket bätt

högre täthet och tillsammans med ett 
speciallack en jämnare bandyta än t ex 
järnoxid. Och eq,jämnare bandyta sko
nar tonhuvudet. Avenjämförtmed andra 
krom band eller andra band som rekom
menderas ror krom inställning och 70 ps 
eq har BASF Svart ett klart mindre slitage 
på tonhuvudet - bara 0,7 pm efter 25 tim
mar med ett Philips tonhuvud. 

~~~c~P~~I-I;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;:;;~1 BASF är den enda kassettproducent 
som själv tillverkar sin krom och därmed 

,-*,,"-="-;-"'-'-='--1 kan svara för att den höga jämna kvalite

re än standard. 
Krombandet BASF Svart har ett ut

ökat störavstånd (dynamik) både i de läg
re och högre frekvenserna. Vid 315 Hz 1-___..-- -----:::-----
ligger dynamiken på 62 dB vilket är 7 En annan fördel med 
dB bättre än standard (LH)*. Skillnaden krombandet BASF Svart -
märks ännu mer i de högre frekvenserna. det är skonsammare mot 
Vid 14 kHz har BASF Svart en dynamik- huvudet än de flesta 
vinst utöver standard på hela 16 dB. Ta- band. Förklaringen ligger 
land e siffror som visar att BASF Svart ytskiktets uppbyggnad -
ger dig hela ljudet. oxidpartiklarna är nålformiga 

orienteras i bandriktningen. Detta ger en 

BAS F 
*) Enligt Stereo Hifi handboken 1981. BASFSvenska AB. Tel 031-81 32 60 
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ten bibehålls in i minsta detalj . 
Det är ingen tillfållighet att allt fler 

musikproffs använder BASF. Har man 
hög kvalitet på sin musik ska man också 

hög kvalitet på sin 
återgivning. 

Kromljud 
kostar inte 
så mycket 
som det låter. 



Är det inte k. 
ON AB 3 

25.11 
<. N I NG SDATU M 

aH samma 
kassett 
kan låta så 
olika i olika bandspelare? 

Egentligen inte. Det finns ju så mycket som påverkar 
ljudkvaliteten. Tonhuvudena, bandföringen , trimningsmöjlig
heterna och så vidare . 

Men även i kassettbandspelare med snarlika data kan en 
och samma kassett låta olika bra. Nakamichi hade på känn att 
det fanns dolda sanningar om orsaken till detta, och forskningar 
ledde fram till att det var dags att ändra de föråldrade mätmeto
der från tidigt 60-tal, som fortfarande användes. 

Med en spektralanalysator mättes modulationsbruset, det 
som är ett direkt mått på hur bra en bandspelares bandförings
mekanik fungerar. Man kunde i detalj analysera brusets upp
komst, och fann nya vägar att förbättra bandets gång över ton 
huvudena - och därmed också ljudet. Därför har Nakamichi
bandspelarna utrustats med ett asymmetriskt dubbelkapstan
system som ger ett extremt lågt modulationsbrus och lågt 
ovägt svaj . 

Tonhuvudena är OGkså mycket viktiga för ljudkvaliteten , 
och även på det området är Nakamichi föregångare . Med t. ex. 
sitt raderhuvud som ger samma resultat som om bandet gått 
igenom en raderapparat. Med ett kombihuvud som ger rak 

,,.,, "*' - ----_ .. 
-- I ."' ,,.... 

'Tiii ELFA HiFI As, &;'x m3~1 24 S~a.- - - -, 
, Jag vill ha en broschyr om alla Nakamichi -bandspelare! , 

, Namn , 

l' Adress AT 12 80 , 

I'~s~e~-:_=-:_=-:_=-==-_=~_=--::-_________ , 

frekvensgång ända upp till 20 .000 Hz (modell 480). Med ett in
spelningshuvud som utan vidare klarar metallbandens krav på 
superhög bias. Och med ett avspelningshuvud som ger en 
ultraren återgivning av de högsta frekvenserna, som på 3-hu
vudmaskinerna. 

För de flesta modellerna i Nakamichi-programmet är fak
tiskt 3-huvudmaskiner, för att du till fullo ska kunna utnyttja de 
nya metallbandens alla fördelar : låg distorsion vid O-nivå, hög 
överstyrningsreserv i mellanregistret, men även hög överst yr
ningsreserv i diskanten , över 6 kHz vid O-nivå. Det fina är att 
allt detta även gäller för vanliga band. 

Så därför är det inte så konstigt att din kassett låter så 
mycket bättre i en Nakamichi-bandspelare. Du får nästan lika 
rent ljud som i en bra rullbandspelare . 

Problemet för dig blir alltså inte vilket bandspelarfabrikat 
du ska ha. Det är i stället fråga om vilken Nakamichi du ska 
välja. Du har åtta stycken att välja mellan . I prisklasser från ca 
2.600:- upp till ca 18.000:-. 

_ A~ ,..,. _ 

___ ! - .. ;':I;. ... ~ 

~ ~,," ~ " ~-" 

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

--:=:=-- ::: : - .. --- ~_. 

~~t..:lH_ 

Sänd in kupongen så får du en broschyr med data om alla 
Nakamichi-modellerna. Så kan du lättare välja. 

Nakamichi 
Marknadsföres av ELFA HIFI AB , Box 1273, 17124 Solna. 

\ 
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