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Varje musikanläggning av klass 
har en SEA-tonkontroll! 

Med den anpassar du ljudet direkt efter rummets akustik. 

•• , ... ""A ..... -

- - - - - - - - - .. -

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

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

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

Du som inte har en anlägg
ning med SEA-tonkontroll kan 
skaffa dig en separat enhet. Det J ve 
finns tre olika modeller att välja 
mellan . Begär att få SEA demon-
strerade hos närmaste Ijudfack- MUSIKENS MÄSTARE 
handel. 
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Åhh'n & Åkerlunds Tryckerier 1979 

OMSLAGET: Vi uppfyller ett gammalt löflc till 
RT· läsarna och presentaar e n bygg sjä lv-sek
tion över två förförstärkare . De har o lika upp
hov och uppvisar n Agot skiljaktiga lösningar. 
beroende på vad som prioriterats. Vi kallar dem 
"standard" resp "de luxe" - den sistnämnda är 
lite mera utbyggd i funktionerna men mera kom
plicerad att få ihop. Båda är klart moderna ot'h 
ger fullt godtagbar ljudkvalitet; mätmässigt plat· 
sar de också. RT ·(oto: Lennart Edling, Kamera
Bild . 

Innehåll 

Dx-sidan 4 
tar den här gången upp Trans World 
Radios snabba expansion och de för-
hållanden som gjort Swaziland i Afrika 
till en så modern radionation. Dags 
också för röstning om mest omtyckta 
svenskspråkiga station. 

För 50 år sedan 6 
ur Polulär R adio för februari 1930. 

lvå förförstärkare att 
bygga själv 6 
Här presenteras våra två byggen av 
försteg. Du väljer rätt alternativ när du 
tagit del av våra mätningar och prov-
lyssningar. 

Bygg själv: Förförstärkare 
av standardmodell 10 
Detta försteg är lätt att bygga och ger 
god ljudkvalitet. Alla mer eller mindre 
umbärliga finesser är bortskalade så att 
de väsentligaste grundfunktionerna 
återstår. 

Bygg själv: Förförstärkare 
av lyxmodell 14 
Utöver standardfunktioner bjuder den 
här konstruktionen likspänningskopp-
ling, fk-variator, elektronisk signalom-
koppling mm . 

Pejling 19 
- RT:s speciella nyhetssidor med aktu-
aliteter och debatt , kommentarer och 
recensioner . 

11M D - en ny mätmetod 
som förenklar 27 
Japanska Sansuis tekniker har fått 
fram en alternativ , ny metod att fast-
ställa olinearitet i förstärkare med. 
Den är relativt okomplicerad och RT 
visar här förfarandet och schemablock 
över testtongeneratorn. 

Expansiv halvledarmarknad 
på aD-talet 32 
Trots ansträngd världsekonomi kom
mer halvledarmarknaden att öka un
der 1980-talet menar Motorola. Läs om 
de intressanta siffror som presentera
des vid en konferens hösten 1979. 

Nr 2 1980 Årgång 52 

Vad är text-tv? - del 4 37 
I det här avsnittet av RT:s uppmärk-
sammade serie om text-tv belyses någ-
ra av de svårigheter man kan stöta på 
och hur de kan undvikas. 

SRA Serie 600 - ny svensk 
kommradio 42 
SRA Communications ab har lanserat 
en helt ny kommunikationsradioserie 
för 80,160 och 450 MHz-banden. Se-
rien har frekvenssyntes och mikropro-
cessor som möjliggör flera funktioner 
utöver de vanliga. 

Flexibel och kraftfull dator 
-del3 46 
Månadens avsnitt visar två o lika peri-
ferikort : Ett allmänt för parallella ini 
utgångar och ett kort med tidkrets för 
tongenerering. 

CBS-Sonys nya 
superstudio 50 
Japans första helautomatiska 24-kanal-
studio har besökts för RT av Bengt 
Olwig. Omfattning och utrustning är 
båda anmärkningsvärda, finner han . 

ABCaO - den svenska 
persondatorn 54 
Redaktionen har provat ABC80 under 
en tid och redovisar här intryck och 
erfarenheter. Maskinen står sig mycket 
väl i internationell jämförelse finner 
man bia . 

Månadens USA-rapport 56 
Robert Angus tar upp bl a att anrika 
IHF upphört att finnas till .. . Att 
Technics ger sig in på proffssidan .. . 
Att stereo-tv nog blir verklighet i USA 
till 1981. Med mera! 

Radioprognoser 61 
för februari 1980. 

Nya produkter 45,62,63,64 
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Stig Adolfsson rapporterar 

Trans World Radio: 
Ett missionsimperium 
med eler-resurser 
Trans World Radio kom till Afrika tack vare en högst 
lämpad drömtolkning som blev aktuell vid Swazilands 
självständighet. 

TWR, som går en skicklig balansgång mellan Gud 
och Mammon, håller på att bli något av ett religiöst 
imperium i etern med starka etableringar på åtskilliga 
håll. Man sänder på 21 språk. Kvällstid kan det här 
nätet ibland höras här. 

Och så är det dags att delta i Alliansens röstning 
om populäraste svensksändande radiostation. 

•• Swaziland heter ett till för 
några år sedan ganska exotiskt 
radioland. Det är ett kungadö
me beläget i södra Afrika och 
idag sitter på tronen kung Sob
huza den Andre. Han har inne
haft regentstolen i 58 år och tor
de därmed vara den monark 
som längst suttit på en tron! 
Med tanke på det politiska labi
la klimatet i Afrika i övrigt är 58 
år en högst anmärkningsvärd 
epok . 

Sobhuza II efterträdde kung 
Somhlolo , om vilken följande 
berättas: 

Strax före sin död fick Som
hlolo en vision om de vita män
nens ankomst till hans rike. De 
medförde två saker, böcker och 
pengar. Somhlolos råd till sina 
undersåtar var att de skulle ac
ceptera boken men undvika 
pengarna. Swazifolket uppfatta
de detta som ord från uNkulun
kulu (en gud) och att det inne
höll en varning som man inte 
kunde ignorera. Vid självstän
dighetsförklaringen 1968 hänvi
sade kung Sobhuza II just till 
denna vision och framhöll , att 
bibeln måste vara den bok som 
åsyftades. Det föll sig därför 
ganska naturligt att när den reli
giösa radiostationen Trans 
World Radio skulle starta sina 
sändningar till Afrika valdes 
Swaziland som lämpligt basom
råde. 

I dagarna är det fem år sedan 
TWR började sina sändningar 
från detta land . Konstruktions
arbetet på radiostationen börja
de i januari 1974 och den första 
stationsbyggnaden inrymde två 
kortvågssändare om vardera 25 
kW. 

las , Texas , USA . Stationen är 
avsedd för drift i området 3-26 
MHz. Sändaren är förinställd 
för 10 kanaler och kopplad till 
en 4 x 4 ridåantenn , vilken kan 
styra loben ± 30 grader. Kanal
bytet tar mindre än en minut i 
anspråk . De övriga sändarna på 

TWR:s nya och toppmoderna sän
tkzrutrustning torde vara unik i 
Afrika - Swaziland är ett annars 
tekniskt föga utvecklat litet land 
inklämt mellan det stora M ozam
bique och Sydafrika. Här en blick 
in i ett av den stora sändaranlägg
ningens slutsteg. 

stationen matar totalt nio log
periodiska kv-antenner och pro
grammen riktas till kontinenten 
Afrika . Studios och kontor åter
finns i huvudstaden Manzini , 
medan sändaranläggningen lig
ger i Mpangela Ranch, 40 km 
nordost om Manzini. Totalt sän
der man på 21 språk och huvud
delen av programinnehållet är 
av religiös karaktär . 

Under kvällstid och vid goda 
konditioner kan man höra sänd
ningarna även i Sverige. Bästa 
frekvenserna för avlyssning här 
är 3275 samt 4760 kHz. En rap
port till Trans World Radio , P 
O Box 64, Manzini, Swaziland , 
besvaras med ett trevligt QSL
kort. Bifoga gärna en IRC för 
bestridande av stationens porto
kostnader. 

En hel eter-organisation 
av starka radiostationer 

TWR har som radioorganisa
tion även andra sändare i etern . 
På ön Bonaire i Nederländska 
Antillerna återfinner vi en stor 
anläggning med både kort- och 
mellanvågssändare. Den sist
nämnda opererar på 800 kHz 
med 500 kW uteffekt. För ett 
par år sedan startades reguljära 
sändningar från ön Guam i sö
derhavet. Det allra senaste till
skottet är en anläggning på Sri 
Lanka (Ceylon) , vilken sänder 
från Colombo på 891 kHz med 
400 kW effekt. Den har, liksom 
övriga TWR-stationer, vid flera 
tillfällen avlyssnats i Sverige. 

För att göra listan av TWR
sändare komplett har man också 
en station på Cypern som opere
rar på 1233 kHz . Egentligen hyr 
man här programtid av Radio 
Monte Carlo , vilken här upprät
tat en relästation . Hyr program-

Redan året därpå utökades 
golvytan och ytterligare två 25 
kilowattare togs i drift. Lagom 
till femårsjubileet i september 
1979 anlände så en hypermo
dern 100 kW sändare, levererad 
av Continental Electronics i Dal-

Traditionell afrikansk kultur och tkzgens snabbaste kommunikations
medium möts här i radiostationens regi. 
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tid gör man också av Radio 
Monte Carlos huvudanläggning 
i det lilla furstendömet med 
samma namn vid Medelhavet , 
och därmed är alla TWR:s sän
dare nämnda. 

En skicklig balansgång 
tillfredsställer givarna 

Trans World Radio grunda
des av den energiske Paul E 
Freed, som alltjämt efter 24 år 
fortfarande är organisationens 
ledare . Huvudkontoret ligger i 
Chatham , New Yersey , USA . 
Liksom övriga religiösa radio
stationer har TWR gått en ba
lansgång mellan missionssträ
vanden, teologisk inriktning och 
program i penninggivarnas 
smak. Tydligen har man lyckats 
bra , ty med installationen i 
Swaziland har man ytterligare 
konsoliderat sina ställningar i 
kampen om vilsegångna själar 
och kan nu i sin reklam stoltsera 
med följande slogan "over 
5000000 watts of total transmit
ter power" . 

Vilken utländsk station 
vinner röstningen 1980? 

Nu över från de globala vyer
na till lite lokalare perspektiv : 

Riksförbundet DX-Alliansen 
meddelar att det är dags för om
röstning om den populäraste 
svensksändande radiostationen. 
Förr om åren har Deutschland
funk legat i topp med HCJB som 
god tvåa. Förra året bröts dock 
denna ordning då Polens Radio 
klev in och förvisade HCJB till 
tredje plats. 

Om du har lust att delta i den
na stationsomröstning är regler
na enkla: 

En total poängsumma om 15 
poäng skall fördelas mellan tre 
stationer. Stationen A kan du ge 
t ex 8 poäng, stationen B 6 och 
stationen C 1 poäng, eller vilken 
poängfördelning du anser vara 
rättvis. 

Följande svensktalande sta
tioner deltar i tävlingen: Radio 
Finland, Radio Japan , Radio 
Moskva , Radio Tallinn, Radio 
Riga , Polens Radio , Radio Ber
lin Inteinationel , Deutschland
funk , Vatikanradion , Hoppets 
Röst , Norea Radio , Ibra Radio , 
Radio Roma samt HCJB. 

Din röst skall insändas senast 
den 30 april 1980 till " Popsta
tions-omröstningen" , Riksför
bundet DX-Alliansen , Box 
3108,10362 Stockholm. 

Som vanligt kommer några 
priser att lottas ut bland dem 
som insänder sina synpunkter. 
Glöm därför inte att sätta ut 
namn och adress på ditt bidrag! 
Resultatet kommer så småning
om i förbundsbladet Eter-Aktu
ellt. • 
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ÖVERLÄGSET 

BÄSTA 
LUDET 
I RADIO & TELEVISIONS srORTEST. 

Superlativen 
haglar över Agfas 
nya kassettband 
Superferro och Superchrome 
i tianingen Radio & Televisions stortest, 
Nr 12 december. Några omdömen: "Mycket bra band. 
Finns inget annat som slår det. Ligger i topp. M ycket hög 
utstyrbarhet. Lägsta brusnivån i hela vår bandsamling. 
Mycket högdynarnik. 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 på Agfa. 

AGFA·GEVAERT 

Informationstjänst 3 
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FÖR SO ÅR SEDAN 
Interferens kan undvikas 
En revolutionerande uppfinning av engelsk radioexpert 
behandlades av Populär Radio ifebruarinumret 1930. 

Funktionssättet hos denfantastiska apparaten blev dess
värre inte helt klarlagd ... 

:!J~~IIIWIII!l: 
~ -15 et allt kinkigare 
~ ~ problemet "se-

~I D I:: lektivitet utan 
~ ~ förvrängning" sy-
§ _ ~ nes på sistone ha 
~lIffi lösts på . ett ena
stående lyckligt sätt av den eng
elska uppfinnaren d :r James Ro
binson. Den selektivitet, som 
han lyckats uppnå , är så förnäm
lig, att man har möjlighet att 
utestänga störande signaler , 
vilka ligger endast 1 kilocycle 
från resonanspunkten . 

De två skärmgallerrören i fig. 
1 äro placerade parallellt och 
mottaga de från antennen kom
mande svängningarna i motsatt 
fas , vilket i vanliga mottagare 
medför, att detektorn , som an
slutes vid D och C, inte tillföres 
några impulser. Nu varieras 
emellertid de två rörens skärm
gallerspänning så , att de arbeta 
skiftvis . Det ena ögonblicket or
saka de inkommande svängning-

arna , B på fig 2, motsvarande 
förstärkta svängningar vid C och 
D och dessas energi ökas under 
denna period såsom visas vid A 
(fig 2) . Nästa ögonblick träder 
det andra röret i funktion och 
dödar de först alstrade sväng
ningarna efter den starkt fallan
de delen av kurvan A . 

Växelspänningarna , som möj
liggöra dessa förändringar i rö
rens funktion , tillföras vid A och 
B, och den använda frekvensen 
ligger precis ovanför det hörba
ra området. 

Detta förfaringssätt förklarar 
dock inte , hur det är möjligt att 
man kan utesluta icke-störande 
signaler 1 kilocycle från reso
nanspunkten , när oförvrängd 
rundradioreproduktion kräver 
återgivning av frekvenser intill 
minst 5 kilocycler från resonans
punkten . En förklaring på den
na punkt blir intressant , när den 
kommer . 

Fig l . . 
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b~;;temCl: 
fÖr'för'stö r'~CI r'e 

By,g själv förförstärkare: 
Tva alternativ presenteras 
C> I detta nummer presenterar vi två alterna
tiva byggen avförförstärkare . Välj och bygg 
den som bäst passar dina ambitioner och din 
kassa! 
C> Vi börjar här med en genomgång av de 
båda konstruktionernas förmågor och egen
skaper. 

•• I RT 1978 nr 10 och 12 pre
senterade vi ett 75 W s!utsteg 
som byggprojekt. Vi utlovade 
då ett lämpligt försteg till det. 
Av olika skäl har vi inte fått 
fram just den konstruktionen. I 
stället erbjuder vi här två andra 
kontrollförstärkare med goda 
egenskaper. De går givetvis att 
använda även till andra slutsteg, 
hembyggda eller färdigköpta. 

De båda konstruktionerna vi
sar flera likheter: Båda är bygg
da med snabba, . integrerade 
operationsförstärkare. De är 
ungefär lika stora och de ger 
båda god ljudkvalitet. 

Men det finns skillnader ock
så. Låt oss beskriva förstärkar
nas egenskaper var för sig, så 
som man ser dem i färdigt skick: 
• Standardmodellen har vi kallat 
den något enklare och billigare. 
Konstruktionen kommer från 
Amitron i Sundsvall. Förstärka
ren har fyra ingångar: Grammo
fon, radio och två bandingång
ar. En av bandingångarna kan 
monitorkopplas så att man kan 
kontrollera vad som går genom 
bandspelaren. Vanliga tonkon
troller med reglage för bas och 
diskant ges det, och de kan även 
kopplas ur helt . Dessutom finns 
en monoknapp som kopplar 
samman vänster och höger samt 
förstås volymkontroll och nät
brytare. 

Som indikeringslampa har 
man använt en grön lysdiod , 
med motiveringen att en röd 
lampa i regel betyder "stopp" 
eller "något är fel", medan en 
grön skulle betyda att allt är i sin 
ordning. 

Förstärkaren är tänkt för pho
no kontakter på ut- och ingång
arna . 

och två bandingångar. Alla om
kopplingar sköts av halvledar
omkopplare, analoga switchar. 
Till tapeutgångarna kan man 
därför enkelt välja önskad insig
nal, oberoende av vad som förs 
till förförstärkarens ordinarie 
utgång. Den signalväxeln kan 
alltså användas om man vill ko
piera band samtidigt som man 
vill lyssna på skiva, till exempel. 
Alla drifttillstånd indikeras med 

röda lysdioder. Förstärkaren är 
helt likspänningskopplad. 

På framsidan finn~r vi volym, 
balans och tillslag. Aven tillsla
get sker med logik , varför inga 
nätspänningar är framtagna till 
fronten. 

På apparatens baksida finns 
in- och utgångar. De är främst 
tänkta som DIN-kontakter, men 
det finns möjlighet att använda 
även andra kontakttyper . På 

• " Lyxmodellen" är rikare ut
rustad. Den konstruktionen 
kommer från Inkox i Stock
holm . Här har man lagt in en 
avancerad tonkontroll i form av 
en fk-variator i fem band med 
skjutreglage ("equalizer" ). Den 
kan också kopplas bort helt, lik
som en loudness-funktion. Fem 
ingångar finns att välja mellan : 

Fig 1. Här ses avsnitt av kretskorten i samma skala. Den övre 
bilden visar den enklare modellen och den undre lyxmodellen. 
Skillnaden i mönstertäthet framgår ganska klart. Det krävs alltså 
större noggrannhet vid monteringen med det undre, finare 
mönstret. 

Radio, två grammofoningångar 

baksidan finns även en utgång 
för hörtelefon. En mindre lyc
kad placering, kanske , men det 
fanns tyvärr ingen plats för den i 
den fullmatade fronten . 

Mycket högt brus 
hos grammofoningång 

Hur låter då de båda? Ja , 
skillnaderna dem emellan är 
mycket små . Eftersom det finns 
två grammofoningångar på lyx
modellen har vi roat oss med att 
alternera mellan TDA 1034 och 
LM318 som ingångsförstärkare 
där. I standardmodellen har 
TDA 1034 använts . 

Mätmässigt kan vi se en del 
skillnad i brusavstånd mellan de 
olika typerna, men bruset ligger 
i varje fall alltid mer än 83 dB 
under 10 mV på grammofonin
gången . Som mest kommer vi 
nästan upp i 92 dB med stan
dardmodellen och TDA 1034! 
Båda värdena är ändå mycket 
goda och innebär praktiskt , att 
man inte har något hörbart till
skottsbrus från grammofonin
gången. 

De båda kretsarna 1034 och 
318 skiljer sig åt även i fråga om 
snabbhet. Den mindre snabbhe
ten hos 1034 borde kunna mär
kas som ökade transientbesvär. 
Varken mätningarna eller örat 
kunde dock påvisa någon tydlig 
skillnad här. Vi har mätt vid ca 
13 mV insignal , och skillnaderna 
kanske kommer fram mera vid 
högre spänningar. För de flesta 
fall kan vi nog anse de båda 
kretsarna som likvärdiga i denna 
applikation . 

När det gäller dynamisk inter
modulation i övrigt måste man 
säga att båda stärkarna ligger 
mycket lågt. Lyxrnodellen ligger 
dock högre i samtliga fall. 

Intermodulation 
i frekvenskretsar 

När man ökat diskantför
stärkningen med tonkontrollen , 
ökar den dynamiska intermodu
lationen. Detta är normalt och 
att vänta , eftersom andelen 

forts sid 8 
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b~ggtemQ: 
fö,..fö,..sta"'~Q,..e Förförstärkare från sid 7 

högfrekvenssignaler då ökar . 
Tonkontrollerna hos de båda är 
knappast jämförbara, eftersom 
standardmodellen har konven
tionella, bredbandiga kontroller 
med max diskantverkan ).Jpp 
över hörbarhetsgränsen , medan 
lyxmodellen ger max diskant
verkan i ett smalt band runt 15 
kHz . Om man drar på denna 
regel till max blir dock intermo
dulationen otroligt hög, kort 
sagt. Något över 5 % har vi mätt 
upp! Verkan tilltar dock excep
tionellt mot utslaget , varför siff
rorna blir högst betydligt lägre 
om man rattar måttligt. Distor
sionen blir ändå klart kraftigare 
här med denna konstruktion, 
och det får kanske delvis tillskri
vas den konstruktion som filtret 
har. Halvledarswitcharna som 
ingår på flera ställen i signalvä
garna kan också ge en del bidrag 
till denna typ av distorsion. 

Vi hade befarat att de elektro
niska omkopplarna i Inkoxmo
dellen skulle kunna ge problem 
med överhörning mellan ingång
arna. I stället visade det sig att 
överhörningsdämpningen blev 
högre med de elektroniska om
kopplarna än med den konven
tionella omkopplare som sitter i 
Amitrons konstruktion. I båda 
fallen rör det sig dock om så 
höga värden att de knappast 
ställer till hörbara problem. 

Om nu läsaren med ledning 
av förstärkarnas prestanda vill 
välja ett lämpligt projekt , åter
står kanske ändå frågan: Vilken 
av de två är lättast att bygga? 

I båda fallen gäller , att det är 
svårt att göra kretskorten själv. 
De är så stora att vi inte får plats 
med dem i naturlig storlek i tid
ningen . Standardmodellens kort 
skall dessutom ha mönster på 
båda sidor , och lyxmodellen har 
ett mycket fint och tätt mönster 
som är svårt att etsa själv med 
små resurser. D äri ligger ingen 
avgörande skillnad alltså . 

När det gäller montering är 
skillnaden större. Standardmo
dellen har mycket glest med 
komponenter och tack vare det
ta är det gott om plats för ledare 
och lödställen . Funktionen hos 
förstärkaren är också enkel och 
rättfram, vi lket gör det okompli
cerat att felsöka om så skulle 
behövas . 

Lyxmodellen däremot har ett 
kort som är ganska trångt på 
sina ställen. D ärmed ställer det 
högre krav .på lödskicklighet hos 
byggaren . Funktionen med a lla 
analoga switchar, fk-variatorn 
etc gör det också svårare att fel 
söka. I gengäld får man natur
ligtvis en förstä rkare med åtskil
ligt fler möjligheter. Var så god 
och bygg! 
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MÄTRESULTAT Standardmodell 
& TESTDATA (Amitron) 

, 
BRUS 
under 10 mV 1000 Hz 
på RIAA-ingången (dBA) 91 , 7 

under 1 V på linje-
ingången (dBA) 105 ,1 

MAXNIVAER 
in på RIAA- ingång vid 
1000 Hz (mV) 230 

in på linjeing ång (V) 10 

ut på linjeutgång (V) 7 , 6 

DISTORSION ~ 
_" 

Övertonspektrum vi d ->O 

1 V ut 
.>0 

." 
_" 
-.. 
->O 

-M> 
--'--

Harmonisk distorsion 
vid 1 V ut U~) 0, 03 

Dynamisk intermodula-
tian , DH1 30, vid 1 V 
ut, RIAA- ingång U~) 0, 04 

Dito, linjeingång, 
rak frekvenskurva( %) 0 , 04 

Dito, max diskant( %) 0,089 

FREKVENSGANG " ·>O ]l! m~ ." Frekvensgång utan ton - rl 1- "; I I 

kontroller och med ton - • ~ U il . 
för ." kontroller ställda 

verkan . ~ -tf max .>0 

~I-.", " >O sa 100 200 soo III 211 Sk IDk20k 50kHz 

Loudnessfunktion . Volym 
på max överst, sedan av-
tagande i steg om ca 10 dB 

.. ., 
RIAA- stegets avvikelser 
från ideal kurva . 

.. 
J . 

I 
., 
., 

", " >O " ... ,., soo III h Sk 10111011 50
1

Hz 

ÖVERHÖRNING 
Frekve ns 1000 Hz . RIAA 
till linje. (dB) - 82 

Linje till RIAA (dB) - 89 

Lyxmodell 
(Inkox ) 

90 ,7 (1034 ) 
83 , 0 (318 ) 

113,5 

80 

4,3 

7,3 

': 
_" 
->O 
_" 
_" 
_" 
_" 
->O 

-M> ..... 

0,01 

0 ,12 (1034 ) 
0,10 (3 18 ) 

0 ,1 4 

5,4 

" 
.>0 ~H '-H I1I1 , 
." iJ 

o tl T 'K} 
+1 ." I , 

.>0 

.JO, 
" >O 

, 
" "" .. 500 III 211 Sk IDk 20k sO"H 

" . >0 

MUl H ." lII 
,I l:ii' . 

." I 

.>0 

-lOS la 20 " ... ,., soo III lk Sk IOk2Qk 50kHz .. ., 
., , . 
., 
., 
-lS la 20 so llO 2IID SOO III 211 Sk IDk20k 50k Hz 

-1 09 

- 91 



Det perfekta resultatet av samarbetet 
mellan Ortofon och SME. 

Dagens pickuper, med hög fjädringsmjukhet, har en ut
märkt spårförmåga vid lågt nåltryck, men alltför ofta blir 
ljudåtergivningen oklar och distorderad. Det beror på att 
pickupen för det mesta är förhållandevis tung, och tillsam
mans med tonarmen och pickupskalet bildar den ett 
mycket trögt avspelningssystem som har svårt att spåra 
skeva skivor och bibehålla en konstant nålkraft. 

Det har dykt upp lättare armar, som till en del har 
löst tröghetsproblemet, men hittills är det bara Ortofon 
som har åstadkommit en ordentlig reducering av pick
upens massa. Ortofons lättviktspickuper, Concorde- och 
LM -serierna, har gjort det möjligt för ägare till olika ton
armar att njuta av förbättrade avspelningsegenskaper, 
genom att ibland reducera den effektiva massan med 
hälften. 

Ortofons och SMEs integrerade pickup/tonarm har 
utvecklats speciellt för dem som har SME-armen Serie III 
eller budgetversionen Serie IIIS, två äkta lågmasskon-

ortofon 
accuracy in sound 

Generalagent: 
Elfa Radio & Television AB, 
17117 Solna. 

struktioner. Denna kombination ger den lägsta rörliga 
massa som något avspelningssystem har. Totalvikten är 
bara 10,5 gram och den effektiva rörliga massan endast 
4,5 gram, mindre än massan hos många andra pickuper 
ensamma. Fastän den dynamiska fjädringsmjukheten är 
hela 35 !-lm/N är tonarmsresonansfrekvensen 13 Hz, vil
ket gör att Ortfon/SME kan spåra skeva skivor med mini
malt "svaj". 

Lägg sen till en ny nål konstruktion, med Fine Line
spets, som ger en odistorderad återgivning av skivor med 
maximalt hög diskantnivå, som till exempel direktgrave
rade skivor. 

Sänd in kupongen så får du veta mer om Ortofon/ 
SME 30H. Eller gå in till din hifi-handlare och lyssna. 

IElf.:R'ad:-& TeievisionAB,17117So;;' - - I 
I Jag vill veta mer om Ortofon/SME 30H. I 

Namn -------- - - ------- I 
Adress ___ _________ _ _ _ _ __ 

I 

Informationstjänst 4 
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b~;;tema: 
fö,..fö,..stä,..~a,..e 

Förförstärkare 1: 
"Ekonomimodell" med välljud 
"* Detta bygge ger en förförstärkare med de grund
egenskaper man i första hand kräver aven sådan: "* Främst ett bra ljud och därtill tonkontroller samt 

. möjlighet att ansluta två bandspelare med kopiering 
dem emellan jämte monitorfunktion på den ena. 

Av Gunnar Jansson, Amitron 

•• Hur fina data behöver en för
stärkare ha för att återge musik 
fe lfritt? Det är en fråga som bå
de konsumenter och tillverkare 
borde ställa sig. Några exakta 
gränser är svårt att ställa upp , 
men i vissa fall tycks man ha 
passerat den gräns, som motive
ras av annat än marknadsfö
ringsmässiga skäl. 

Det kan vara frestande att 
snygga till siffrorna ytterligare 
när teknologin finns till hands , 
men vem tjänar på en sådan ut
veckling? Knappast konsumen
ten , som ofta inte har en aning 
om vad dessa data egentligen 
innebär. Broschyrer och annon
ser kan dock ge intrycket att 
sådana superdata är nödvän
diga . 

Grammofonförstärkarens 
klippgräns är ett exempel där 
utvecklingen gått förbi behovet. 
RIAA-steg som klarar inspän
ningar på 300-500 mV vid 1 kHz 
är idag vanliga. Förstärkaren är 
dock avsedd att anslutas tiIl en 
pick up och dagens pick uper 
kan inte avge bråkdelen av 
dessa spänningar innan de spå
rar ur. Shures VI5 IV klarar t ex 
utspänningen 34 m V vid 1 kHz. 

Till de höga värdenas försvar 
har framförts att repor och sta
tiska urladdningar kan orsaka 
nivåer många gånger högre än 
musikens . Dessa knäppar skuIle 
bli mindre störande om de fick 
passera förstärkaren oklippta. 

Låt oss se efter hur ett sådant 
argument håller vid en närmare 
kontakt med verkligheten. 

Klippgräns på phonoingång 
omtvistad parameter 

Antag att du avnjuter din hi 
fi -anläggning vid normal Iyss
ningsnivå . Om högtalarna är på 
8 ohm och har normal verk
ningsgrad (ca 92 dB , 1 W , 1 m), 
blir spänningsförstärkningen 
från pick up tiIl högtalare unge
fär 700 gånger vid 1 kHz. Vad 
händer nu när en repa i skivan 
ger inspänningen 300 mV? För
stärkarna kommer att försöka 
förstärka signalen till 700x300 
mV = 210 V. Detta motsvarar 
en effekt på över 5000 watt. 
Motsvarande värde för 100 mV 
är ca 600 watt . De flesta av 
marknadens effektförstärkare är 
grundligt överstyrda vid dessa 
nivåer och du har aIltså ingen 
nytta av RIAA-stegets höga sig
nalkapacitet. 

När det gäller signaIlbrusför
hållandet (s/n) finns också an
ledning att se efter hur stora siff
ror som är befogade. Förstärka
rens s/n anges som regel med 
kortsluten ingång och är alltså 
endast ett mått på förstärkarens 
egen brusspänning. När pick 
upen ansluts till förstärkaren 
blir resultatet ett helt annat! 
Även om förstärkaren vore 
brusfri , skulle pick upens ter
miska brus begränsa s/n till ca 82 
dB rellO mV (ref 5). 

Några exempel kan belysa det 
verkliga resultatet av olika för
stärkares s/n. Om din förstärka
re har 73 dB s/n och du byter till 
en med 10 dB högre s/n (83 dB) 
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Fig l. Här är f örstärkarens frontpanel med alla behövliga rattar 
och omkopplare. Om man köper en tillagad komponentsats ingår en 
grön lysdiod som till-markering. Konstruktören hävdar att grön är 
en mera naturlig färg för den funktionen än den vanligare röda. Det 
har han kanske rätt i. 

kommer den verliga förbättring
en (med inkopplad pick up) att 
bli ca 7 dB. Om du sedan byter 
till en förstärkare med ytterliga
re 10 dB bättre s/n (93 dB) blir 
förbättringen denna gång endast 
2,5 dB. 

Höga målkrav 
möts av monolitkretsar 

Målsättningen för den här 
presenterade förförstärkaren 
har varit : 
1. Ingen hörbar distorsion. 
2. Rak frekvensgång inom det 
hörbara området. 
3. Tillräcklig utstyrningsmargi
nal. 
4. Inget hörbart brus vid nor
mal lyssningsnivå. 

Med dagens moderna integre
rade kretsar är det möjligt att 
konstruera en förstärkare som 
uppfyller dessa krav och som 
dessutom är billig och lättbyggd. 

RlAA-steget är uppbyggt 
kring operationsförstärkaren 
TDA 1034, som visat sig väl 
lämpad för denna uppgift. Den 
har inte bara lågt egenbrus utan 
kan också avge betydande 
strömmar. Detta gör det möjligt 
att använda ett lågimpedivt mot
kopplingsnät , vilket ger lägre 
termiskt brus. 

Steget har 34 dB förstärkning 
vid 1 kHz och kan lämna 10 V 
rms. Klippgränsen blir alltså 
mer än tillräcklig. 

Genom op-förstärkarens höga 
råförstärkning (85 dB- l kHz) 
kan den statiska distorsionen 
hållas på en betryggande låg ni
vå. 

För att inte 1034:an skall be
lastas för hårt vid höga frekven 
ser har motståndet R5 lagts in i 
RlAA-nätet. Detta ger en bry t
frekvens vid 14 kHz som kom
penseras med motsvarande filter 
(R6, C13 , C14) på utgången. 

Inimpedansen är 47 kohm pa
rallellt med 220 pF, men genom 
att byta ut Rl och C8 kan man 

anpassa impedansen till olika 
pick uper. Kom bara ihåg att 
tonarm och kablar bidrar med 
150-250 pF. 

Okonventionell 
volymkontroll 

En förstärkare bör kunna 
hantera signaler utanför det hör
bara området utan att råka in i 
problem. Det finns däremot ing
en anledning att förstärka dessa 
signaler och släppa fram dem till 
utgången. Tvärtom bör fre
kvensomfånget begränsas för att 
inte orsaka distorsion i effekt
förstärkare och högtalare. IC4, 
C16, C17, R 19 och R18 fungerar 
som ett andra ordningens hög
passfilter och har brytfrekven
sen 15 Hz. Den övre gränsfre
kvensen bestäms av C2l och 
C26 och är 35 kHz. 

Den vanligast föreko mmande 
volymkontrollen utgörs aven 
potentiometer som fungerar 
som spänningsdelare och däm
par signalen. Placeringen av den 
här typen av volymkontroll 
medför vissa problem . Om den 
sätts in i slutet av förstärkaren 
kommer de föregående stegen 
att få arbeta med stora signaler. 
Detta ställer höga krav på för
stärkaren om utstyrningsmargi
nalen skall vara tillräcklig . 

Låter vi en del av förstärk
ningen ligga efter volymkontrol
len minskar dessa problem , men 
i stället blir signalIbrusförhållan
det sämre. Bruset från de efter
följande stegen dämpas nämli
gen inte vid sänkt volym. 

Ett sätt att lösa problemen är 
att låta volymkontrollen be
stämma förstärkningen. Det in
nebär , att förstärkaren aldrig 
behöver hantera större signaler 
än nödvändigt. Den statiska dis
torsionen blir också lägre då den 
överflödiga förstärkningen an
vänds till att öka motkoppling
en . Volympotentiometern R22 
utgör i detta nät det ena mot-



kopplingsmotståndet runt IC3, 
som därigenom får en variabel 
förstärkning från O till 11 
gån.ger. 

Onskemålen på tonkontroller 
varierar kraftigt från total av
saknad av kontroller till fullt ut
byggd ekvalisator. Eftersom det 
här inte handlar om den från 
annonserna välbekanta " kom
promisslösa förstärkaren " , har 
vi valt något mitt emellan. En av 
ljudelektronjkens mest lyckade 
kompromisser är den gamla be
prövade bas- och diskantkon
trollen av Baxandall-typ. Det 
framgår inte minst av att denna 
tonkontroll , som presenterades 
1952, fortfarande är den mest 
använda. 

Reglerområdet ä r i detta fall 
± 14 dB vid 50 Hz och ± 11 dB vid 
10 kHz . För att försäkra sig om 
en rak frekvensgång har man 
dock möjlighet att koppla ur 
tonkontrollen . 

"Bumpfri" 
utgång 

Antalet rattar , knappar och 

lys dioder har hållits på en rimlig 
nivå. Detta för att göra förstär
karen överskådlig och lättar
betad. 

De reglage som finns bör 
dock vara av hög kvalitet. För 
en jämn och tyst funktion har 
potentiometrar av plastbanetyp 
använts till tonkontroll och ba
lans . Volymkontrollen utgörs av 
en stegad potentiometer. 

Stor omsorg har också lagts 
ner på att omkopplare och nät
strömbrytare skall kunna använ
das utan ackompanjerande 
smällar från högtalarna . Till en 
relativt låg kostnad har dessa 
tillslagstransienter kunnat elimi
neras helt. Inte ens med full vo
lym kan förstärkaren provoceras 
till den minsta knäpp. För att 
uppnå detta har bl a en tillslags
fördröjning använts. På först är
karens utgångar finns reläerna 
REl och RE2 , som får sin ström 
genom dioderna D5 och D6 . I 
serie med reläerna ligger de 
Darlington-kopplade transisto
rerna Tl och T2. För att reläer
na skall dra , måste spänningen 

Fig 2 . Det färdigbyggda kortet ~ 
med alla komponenter. Om man 
bygger samman en färdig sats 
kommer det hela att se något an
norllmda ut. Potentiometrar och 
omkopplare sitter då fästade i 
fronten och kontakterna baktill är 
av typ DIN, något som har ersatts 
med phonokontakter här. 

Komponentsatser 
kan köpas från Amitron , tel 060/ 
172900. 

Komplett byggsats med alla 
dektronik , låda, rattar etc , kos
tar 895 :- kr inkl moms. 

Komponentsats som innehål
ler allting utom låda och rattar: 
Pris 595:- kr. 

Enbart låda 260:- kr och en
Jart mönsterkort 95:-. Även en
;taka komponenter som ingår 
:illhandahålls! 

Klippgränser , öron 
och mätinstrument 

•• Förf till vidstående artikel 
utvecklar ett resonemang om 
klippgränser i RIAA-steg. Det 
hela verkar nog så rimligt, och vi 
håller med om att en klippspän
ning i RIAA-steget på uppemot 
300 mV tycks ge orimliga effek
ter ut. 

Vad vi inte riktigt instämmer i 
är en förutsättning som han inte 
uttalar klart : Förf menar , att det 
är likgiltigt om en eventuell 
klippning sker i ingångssteget 
eller senare, d v s i effektsteget. 

Ofta spelar det dessvärre stor 

på Tl:s bas vara ca 12 V. Till
slagsfördröjningen bestäms av 
C7:s uppladdningstid och är 
proportionell mot R34 gånger 
C7. 

När förstärkaren sl ås av , lad
das C6 ur mycket snabbare än 
Cl och C2. Det innebär att relä
erna slår från innan spänningen 
till resten av förstärkaren har 
hunnit sjunka. 

För att man skall slippa led
rungsdragning och skärmade 
kablar har ett dubbelsidigt 
kretskort använts. Anslutning
arna till kretskortet görs med 
korta bitar blanktråd. Det un
derlättar bygget i hög grad. Ob
servera , att jordplanet runt 
RIAA -steget ansluts till övriga 
jorden med den bakre alumi
niumprofilen. Om man av nå
gon anledning vill driva förstär
karkortet utan denna profil mås
te man jorda den delen av kortet 
med en annan förbindelse. 

Lådan är uppbyggd kring fyra 
aluminiumprofiler i vars spår 
kretskortet skjuts in . Genom att 
fyra skruvar lossas och övre ocr 

roll var en eventuell klippning 
sker. RlAA-steget har ju en fre
kvensgång som är kraftigt olin
jär för att man skall anpassa sig 
till inspelningens sammansätt
ning. Det innebär , att det i 
RIAA-steget ingår frekvensbe
roende komponenter i form av 
kondensatorer etc. När en 
klippning sker i ett sådant sys
tem råkar man ofta ut för att en 
transient, vare sig den kommer 
från ett hack i skivan eller från 
det graverade musikinnehållet , 
breddas och blir mångfalt stö
rande. 

Det är därför lämpligt att di
mensionera systemet så, att 

undre täckplåtarna dras ut blir 
båda sidorna av kretskortet åt
komliga. Det gör att förstärka
ren blir mycket lätt att arbeta 
med vid service. • 

Litteraturreferenser: 
(1) BAXANDALL, P J: Nega
tive feedback tone controi - In
dependent variation of bass och 
treble without switches. Wire less 
World, Oktober 1952 . 
(2) BAXANDALL, P J: Audi
ble amplifier distortion is not a 
mystery. Wireless World, No
vember 1977. 
(3) LIPSHITZ, S P: On RIAA 
equalization networks. Jml of 
Audio Engineering Soc, Juni 
1979. 
(4) MOIR, J: Valves versus 
transistors. Wireless World, Juli 
1978. 
(5) SHERWIN, J: Magnetic 
phono cartridge noise analysis . 
A udio Handbook, National Se
miconductor 1976. 

forts sid 12 

klippning sker i en frekvenslin
jär del av förstärkarkedjan ,.och 
gärna i kontrollerade former. 
Med den beskrivna förförstärka
ren uppnår man en klippgräns 
på 230 mV hos RIAA-steget , så 
man behöver verkligen inte be
fara några problem i det här av
seendet! 

Hela detta komplex med in
spänningar och klippgränser är 
f Ö flitigt omdebatterat, och man 
kan finna en mängd förslag till 
"mingränser" på olika håll. Sis
ta ordet är väl knappast heller 
sagt i frågan, varken med inläg
get här bredvid eller vår kom
mentar här. B H • 
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b~ggtemQ: 
fö~fö~stä~~Q~e Standard från sid 11 

Komponentförteckning 
Motstånd 
2stR1,R101 46,4 kohm 0,4 W 1 % Metallfilm 
2 st R2, R102 ,.10 ohm 0,4 W 1 % Metallfilm 
2 st R3, R103 56,2 kohm 0,4 W 1 % Metallfilm 
2 st R4, R104 8,25 kohm 0,4 W 1 % Metallfilm 
4stR5, R6, R105, R106 825 ohm 0,4 W 1 % Metallfilm 
14 st R7-R12, R107-R112 

R32, R132 470 kohm 0,25 W 5 % Kolfilm 
12 st R13-R17, R113-R117 

R23, R123 1,5 kohm 0,25 W 5 % Kolfilm 
2 st R18, R118 100 kohm 0,25 W 5 % Kolfilm 
4 st R19, R119, R31, R131 47 kohm 0,25 W 5% Kolfilm 
B st R20, R21, R120, R121 

R25, R125, R29, R129 18 kohm 0,25 W 5 % Kolfilm 
4stR26, R126, R30, R130 10 kohm 0,25 W 5 % Kolfilm 
2 st R33, R133 100 ohm 0,25 W 5 % Kolfilm 
1 st R34 27 kohm 0,25 W 5% Kolfilm 
1 st R35 560 ohm 0,25 W 5% Kolfilm 

Potentiometrar 
1 st R22 100 kohm log dubbel 
1 st R24 10 kohm lin dubbel 
2 st R27, R28 100 kohm lin dubbel 

Kondensatorer 
2 st C1, C2 1000 IlF 40V 
10 st C3, C4, C15, C115 

C19, C119, C22 
C122, C27, C127 6,8 IlF 35V 

1 stC5 0,1 IlF 250V 
1 stC6 22 IlF 35V 
1 stC7 100 IlF 25V 
2stC8, C108 220 pF 
2stC9,C109 0,039 IlF 
10stC10,C11,C110 

C111, C13, C14 
C113, C114, C23 
C123 0,027 IlF 

4 stC12, C112, C36 
C136 68 IlF 3V 

4stC16,C17,C116,C1170,15 IlF 
2stC18, C118 100 pF 
BstC20, C21, C120, C121, 

C25, C26, C125, C126 22 pF 
2 st C24, C124 470 pF 
B stC27-C35 100 nF 

Fig 3. Förstegets kretsschema. ~ 
Endast ena kanalen utritad. And
ra kanalen är identisk och har 
samma komponentnummer + ett
hundra. 
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Elektrolyt liggande 

Tantal 
X-kond. 
Elektrolyt stående 
Elektrolyt stående 
Keramisk 
Polyester 

Polyester 

Tantal 
Polyester 
Keramisk 

Keramisk 
Keramisk 
Keramisk 

Halvledare 
7 st D1-D7 
1 st LED 
1 st l1 
1 stT1 
1 stT2 
1 st IC 1 
1 st IC 2 
2 st IC 3, IC 103 
6 st IC 4, IC 5, IC 6, 

IC 104, IC 105 
IC 106 

Övrigt 
B st 
3 st S3, S4, S5 
1 stS2 
6 st 
1 st F1 
2 st F2, F3 
1 stTR1 

1 st 
14 st 
6 st 
1 st 
1 st 

2stRE 1, RE 2 
1 st 
1 st 
4 st 
1 st S1 
1 st 

1 st 

4 st 
4 st 
4 st 

IN 4002 Diod 
SG 203 D Lysdiod grön 
BlY 79C15 lenerdiod 
BC 547 Transistor 
BD 135 Transistor 
7818 Spänningsreg . + 18V 
7918 Spänningsreg. -18V 
TDA 1034 OP-amp. 

LF 356 OP-amp. 

8-pin IC-hållare 
4 ·pol. 2 läges Tryckomkopplare 
3 pol. 4 läges Vridomkopplare 

Säkrings clips 
50 mAT Säkring 
630 mA Säkring 
220V/2x 18V, Ringkärnetrafo 
15 VA 

Lysdiodshållare 
RCA Chassihylsa 
Rattar 
Nätkabel 
Avlastning + 
genomföring 

SDSA-12V Relä 
Mönsterkort 
Låda 
Gummifötter 
Vridströmställare 

M4 x 35 + 
mutter 
M3 x 10 + 
mutter + 
kordongmutter 
B6 x 12 blank Plåtskruv 
B6 x 12 svart Plåtskruv 

Brickor 
Blanktråd 
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b~ggtemQ: 
fö~fö~stä~tQ~e 

VDlUMe BA LANCf 

OUTPUT SEl EC T TAPE l SElECT TAPE 2 SElECT 

0 0000 000 0000000 O 

o O 00 OQgOO OQ§)O O<@)O O 
BY lOUO- TUNER lPHOOO2 l TAPE 2: TUNER ,PHON02 TAPE2 TUNER lPHON02 TAPE 1 POWEA 

PASS NESS 

.-OH2 250HZ 1KHZ ~KHZ 15KHZ SWEDISH DESIGN 

I> l denna variant sker all signalomkoppling med 
elektroniska omkopplare som styrs av återfjädrande 
brytare påfronten. Detta gör att man kunnatfå in en 
hel liten signalväxel med möjlighet till signalföring 
mellan olika enheter. 
I> Dessutom ingår en ekvalisator som kan förändra 
frekvensgången i fem frekvensband. 

Förtörstärkare 2: 

PRE •• P IEJ,:i.:.tiJ 

Fig 1. Så här blir manöverpanelen hos det färdiga försteget . A ll 
omkoppling sker genom de runda, återfjädrande brytarna som 
påverkar logiken. Formgivaren har här försiktigtvis talat om att det 
rör sig om en svensk konstruktion. Ett annat sätt att göra det kan 
vara att skriva texterna på svenska, men det vore kanske för 
enkelt . .. 

Se även bilden på omslaget! 

"Lyxmodell" med elektronisk styrning 

insignaler att välj a mellan : Till 
TAPE 1 kan man koppla PHO
NO 1, PHONO 2, TUNER och 
TAPE 2. Till TAPE 2 kan man 
koppla PHONO 1, PHONO 2, 
TUNER och TAPE 1. 

•• Nätdelen består aven ring
kärnetransformator , tre likrik
tarbryggor , glättningskondensa
torer , logik, relä och tre inspän
ningsregulatorer. Regulatorn 
IC36 är alltid inkopplad och le
vererar matningsspänning till 
IC33-3S . 

Vid intryckning av " nätström
brytaren" S16 matas lC34 med 
pulser från lC33 . lC34, som är 
en återtriggbar monovippa, 
kommer då att lämna en logisk 
l:a så länge S16 hålls intryckt . 
lC3S , som är en jk-vippa , kom
mer då att slå om och dra reläet 
över transistor T3. T3 driver 
även lysdioden D16, som indi
kerar att apparaten är påslagen. 

När reläet RE2 aktiverats, 
kopplar det fram oreglerad 
spänning från D2 och D3 till re
gulatorerna lC37 och lC38 som 
sedan levererar väl reglerad 
matningsspänning till den övriga 
elektroniken. 

Lågbrusig 
grammofoningång 

Mönsterkortet är gjort för två 
separata grammofoningångar. 
De kan byggas upp med den 
extremt lågbrusiga lC-kretsen 
TDA 1034/5534, eller den snab
bare 318. 

Första brytpunkten vid SO Hz 
ges av 

fl = 1 
21T' R 13 . Cs 

Andra brytpunkten , SOO Hz , ges 
av 

f2 = 1 
21T ' R I4 • Cs 

Tredje brytpunkten , 2120 Hz, 
ges av 

f3 = 1 
21T . R I4 . C12 

Ett filter bestående av R3 och 
C4 skär bort muller under hör
gränsen. Ca är belastningskapa
citans för pick upen och dess 
värde bör väljas efter pick up
tillverkarens rekommendationer 
eller provas ut. Trimpotentio
metern R I14 och motståndet R I1 5 
ger möjlighet till att trimma off
setspänningen hos TDAl034 för 
O V på utgången. De kan ute
lämnas om man använder and
ra , internt kompenserade opera
tionsförstärkare som 318 i 
RlAA-steget. De angivna kom
ponentnumren gäller för PHO'j 
NO 1, vänster kanal. Utsignalen 
från lCl till lC4 leds sedan in till 
de analoga halvledaromkopplar
na lCS till lCn . 

Högnivåingångarna har inga 
speciella ingångssteg utan signa
len matas direkt in till lCS
ICll . Belastningsmotstånden 
R2S-R30 drar ned ingångarna 
till jord om de ej är anslutna. 

Signaldistribution· 
med halvledaromkopplare 

Den av ingångssignalerna som 
skall vidarebefordras till effekt
förstärkaren väljs med knappar
na S3-S7 och indikeras av lys
dioderna D3-D7. Ett momen
tant tryck på någon av S3-S7 gör 
att lC27/28 kopplar motsvaran
de utgång , som sedan hålls akti
verad tills någon annan knapp 
trycks in. Den logiska utnivån 
från lC27/28 inverteras i lC26 
för att sedan styra halvledarom
kopplarna lC5-1C7. 

Utsignalen från lCS-IC7 (E, 
F) går till buffertstegen lC13 
och lC14 där den förstärks. D är-
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efter går den igenom lClS som 
bestämmer om fk-variatordelen 
skall Vara inkopplad eller ej 
(BYPASS). 

Signalen går till volympoten
tiometern R124 (dubbelpoten
tiometer) som har 10 % tapp
ning för loudnessfilter. Filtret 
kopplas in och ur med lC39 vars 
styrning är principiellt lika med 
" POWER" -omkopplaren och 
sköts av S2 plus ena halvan av 
IC3l-1C32. Dessa tänder även 
indikeringslampan D2. 

Efter volymen går signalen till 
buffertsteget lC2l-22 som för
stärker den . Den går vidare via 
balanskontrollen R12S till reläet 
REl och hörtelefonförstärka
ren , därefter till utgångskontak
ten (OUTPUT) . 

REl är ett tidfördröjt relä 
som är öppet när apparaten är 
frånslagen och sluts först när al
la integrerade kretsar fått full 
matningsspänning. Vid frånslag 
öppnar reläet snabbt , innan 
matningsspänningen hunnit 
sjunka. På detta sätt undviks 
störande knäpp vid till- och 
frånslag. 

Tidfördröjningen fungerar 
enligt följande: Vid tillslag lad
das C2S sakta upp över R44 och 
DS till den spänning som behövs 
för att REl skall dra . Vid från
slag hindrar dioden DS konden
satorn C2S att laddas ur över 
REl utan laddas i stället ur över 
R43 och reläet slår snabbt ifrån. 

Signalväxel 
för bandning 

Tapeutgångarna, som är mo
nitorkopplade , styrs på samma 
sätt som effektförstärkarutgång
en , men här finns det bara fyra 

lC29 och IC30 sköter den lo
giska kopplingen , nivån inverte
ras i lC24-1C2S och styr de ana
loga switcharna lC8-1Cll. 

Tapeutgångarna är försedda 
med buffertsteg uppbyggda med 
en 4-dubbel (Quad) Bifet opera
tionsförstärkare. Det gör att ut
gångarna kan driva alla typer av 
belastningsimpedanser. 

På kortet finns även plats för 
en hörtelefonförstärkare , upp
byggd med LM377, som lämnas 
2x2 W i 8 ohm. Den kan även 
driva högohmiga hörtelefoner 
(max 16 Vt-t utspänning) . 

Stegets förstärkning bestäms 
av 
A =(1+ R36) 

v R38 

lC12 är normalt helt urkopp
lad men kopplas automatiskt in 
när en teleplugg trycks in i tele
jacketen på förförstärkarens 
baksida. 

Ekvalisator 
som tonkontroll 

Fk-delen är byggd runt lCl6-
lC20 och manövreras av R301-
R30S. En filtersektion fungerar 
som ett LC-filter , men spolen är 
utbytt mot en gyratorkrets. Den 
teoretiska funktionen kan ses i 
fig 3. 

Med potentiometern R l i 
minläge fungerar op-förstärka
ren OPl som en spänningsfölja
re. Rl: s inverkan på ingångarna 
är försumbar , därför att mycket 
litet spänning ligger över den. 

Ingångsmotståndet R och re
sonanskretsen Z (OP2, Rg , Re: 
Cg och C) bildar ett bandstopp
filter. Inom filtrets bandbredd 
är resonanskretsens impedans 
låg , och därför kommer signalen 
att gå in på OPl:s inverterande 



ingång. Det gör att signalen blir 
kraftigt undertryckt på ut
gången. 

Med potentJometern Rl i 
maxläge fungerar OPl som en 
icke inverterande förstärkare 
med negativ motkoppling som 
utgörs av motståndet R m och re
sonanskretsen Z . Impedansen 
inom resonanskretsens band
bredd är lång, vilket gör att op
förstärkarens förstärkning blir 
hög och signalen kraftigt för
stärkt. 

Komponenter & satser 
Förförstärkaren kostar som 

komplett byggsats l 480 kr inkl 
moms. Det är även möjligt att 
köpa det hela i delar enligt föl
jande: 

Grundsats som innehåller alla 
nödvändiga delar för att få för
förstärkaren att fungera, d v s 
allt som ej är listat här nedan, 
kostar 998:95 kr inkl moms. 

Satsen kan kompletteras med 
följande: 
Extra grammofoningång 
(Ph on o 2) 55 kr 
Extra bandspelarutgångI 
ingång (Tape 2) 75 kr 

Resonanskretsens impedans 
utanför dess bandbredd är hög. 
Oberoende av Rl:s läge funge
rar OPl därför som spännings
följare och signalen- går opåver
kad förbi , d v s förstärkning och 
undertryckning tar ut varandra. 

Följande formler har använts 
för att räkna fram komponent
värden till fk-variatorn: 

C= l 
21T fo Q Re 

Hörtelefonförstärkare 
2x2W 
IC-hållarsats 
Låda med screentryckt 

40 kr 
65 kr 

frontpanel 289 kr 
Ratt och knappsats 55 kr 
Phonokontaktsats (som alt. 
till DIN-kontakt) 35 kr 
Mönsterkort (ingår i 
grundsatsen) 198:95 kr 
Alla priser är inkl moms . 

Dessa komponenter kan kö
pas från: Inkox Electronic ab, tel 
08/307515. 

Fig 3. Funktionsprincip för fk-variatorns element. 

c - l 
g - 21T fo Rg 

fo är filtrets centerfrekvens , Q är 
filtrets q-värde (godhetstal) . 

Fk-variatorns BYPASS-om
kopplare styrs av SI. Sl påver
kar andra halvan av IC3l-IC32 
och dessa styr omkopplaren 
ICl5. Dioden Dl tänds via T2 
som indikering på funktionen. 

Likspänningskoppling 
kan enkelt upphävas 

Förförstärkaren är helt lik-

BLOCKSCHEMA 

TA PE I 

TAPE 2 

spänningskopplad, men växel
spänningskopplas på utgången . 
Då kapas kopparfolien mellan 
C95-C96:s ben och kondensato
rerna löds in. 

De två spänningsutgångarna 
på förstärkarens baksida kan an
vändas till att driva annan au
dioutrustning, t ex relästyrt till
och frånslag av effektförstärka
ren. Uttagen ger ±20 V , max 100 
mA. • 

forts sid 16 

Fig 9. Det monterade kortet uppifrån. Vi har inte använt DIN
kontakter på utgångarna här, utan ersatt dem med phonokontakter, 
provisoriskt monterade. Observera, att hörtelefonutgången sitter på 
apparatens baksida, vilket naturligtvis är mindre bekvämt. Det 
fanns emellertid inte plats för den utgången på framsidan. 

Fig 10. Förstärkarens framsida utan panel. Här syns längst ner 
förbindelserna mellan huvudkortet och de två små korten. 
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b~ggtema: 
fö~fö~stä~~a~e Lyx från sid 15 

Komponentförteckning: 

MOTSTAND 9901161 
R1,R4,R7,R10 47k gul,violett,orange 
R2,R5,R8,R11 42,2k gul,röd,röd,röd 
R3,R6,R9,R12 8200hm grå,röd,brun 
R13,R16,R19,R22 33 k Orange,Orange,Orange 
R14,R17,R20,R23 390k Orange,vit,gul 
R15,R18,R21,R24 3,48k Orange,gul,grå,brun 
R25,R26,R27,R28,R29,R30, 
R122,R123 47k gul,violett,orange 
(dessa motstånd bestämmer 
ingångsimpedansen) 

R31 ,R36,R41 ,R42,R51 ,R63, 
R89,R90,R91 ,R92,R93,R94, 
R95,R96,R97,R98,R99, 
R100,R101, 100k brun,svart,gul 
R32,R35,R1 02,R 1 06,R11 O, 
R111,R112 1 M brun,svart,grön 
R33,R34,R87,R88 1000hm brun,svart,brun 
R37,R38,R39,R40,R85,R86 3,3k orange,orange,röd 
R43,R74,R75,R71 ,R78 6,2k blå,röd,röd 
R44 3900hm orange,vit,brun 
R45,R46,R47,R48,R53,R65, 
R57 ,R69,R79,R81 ,R83,R84 1 k brun,svart,röd 
R49,R52,R56,R61,R64,R68 1 ,2k brun,röd,röd 
R50,R54,R55,R62,R66,R67, 
R58,R70 91 k vit,brun,orange 
R73,R76 470k gul ,violett,gul 
R80,R82 2,2k röd,röd,röd 
R 1 03,R1 07,R 1 08,R1 09,R 113, 
R104 1 Ok brun,svart,orange 
R114,R116,R118,R120 1 OOk tri m pot* 
R115,R117,R11 9,R121 220k röd,röd,gul 
R105 1500hm brun,grön,brun 
R124 2 x 50k 32stegs volympot 
R125 2x 4,7 11 stegs balanspot 
R59,R60,R71 ,R72 används ej 

4st 
4st 
4st 
4st 
4st 
4st 

8st 

19st 

7st 
4st 
6st 
5st 
1st 

12st 
6st 

8st 
2st 
2st 

6st 
4st 
4st 
1st 
1st 
1st 

* endast för offset-
trimning TDA 1034 

MOTSTAND 9901162 
R201,R202,R204,R206,R208, 
R209, 1 k brun,svart,röd 6st 
R203,R205,R207 22M röd,röd,blå 3st 

MOTSTAND 9901163 
R301,R302,R303,R304,R305 2x 1 Ok skjutpot med 

centerklick 5st 

HALVLEDARE 9901161 
IC1,IC2,IC3,IC4 TDA 1034 (eller LM 318) 4st 
IC5,IC6,IC7,IC8,IC9, 
IC1 0,IC11 ,IC15 DG201 8st 
IC12 LM377 1st 
IC13,IC14,IC19,IC20,IC21,IC22 LM318 6st 
IC16,IC17,IC18,IC23 TL 074 4st 
IC24,IC25,IC26,IC33 4069 4st 
IC27,IC28,IC29,IC30 SN16681 4st 
IC31,IC35 4027 2st 
IC32,IC34 4098 2st 
IC36,IC38 7815(eller LM 340-15, 14315) 2st 
IC37 7915 (eller LM 320-15) 1st 
IC39 DG307 1st 
T1,T2,T3 PNP transistor t ex BC557, 

558 ed 3st 
D1 ,D2,D3 Brygga 60v 1A 3st 
D4,D5 1 N4148 gul,brun,gul,grå 2st 
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HALVLEDARE 9901161 
D1 ,D2,D3,D4,D5,D6,D7 ,D8, 
D9,D1 0,D11 ,D12,D13,D14, 
D15,D16 LED röd 3 mm 16st 

DIVERSE 
RE1 DI L -rel ä RA30382121 1st 
RE2 Relä MHP A 0022405 1st 
S 1 ,S2,S3,S4,S5,S6,S7 ,S8, 
S9,S1O,S11,S12,S13,S14, 
S15,S16 Tryckknapp rund 16st 
TR1 Ringkärnetransformator 

2 x 15V 1st 
gummibussning 1st 
nätsladd 1st 
avlastningsklammer 2st 
kylfläns KL 151 2st 
klämlist 3pol 1st 
DIN-uttag 5-pol kretskorts-
mont. 6st 
teleproppsuttag kretskorts-
mont. 1st 
batt.el.kontakt kretskorts-
mont. 2st 
säkringshållare kretskorts-
mont. 2st 
vi n kel stift 51st 
8 pins IC-hållare 10st 
14 pins IC-hållare 9st 
16 pins IC-hållare 16st 

KONDENSATORER 9001161 
CO,C1,C2,C3 väljes efter pickup 220pF med-

levereras 4st 
C4,C5,C6,C7 1 01lF/35V tantal 4st 
C8,C9,C1O,C11 2,2nF polyester 4st 
C12,C13,C14,C15 8,2nF polyester 4st 
C16,C17 ,C28,C29,C32,C97, 
C99 6,8IlF/35V tantal 7st 
C18,C22 22nF polyester 2st 
C19,C21 4,7IlF/35V tantal 2st 
C20 221lF/35V ely t stående 1st 
C23,C24 2201lF/25V ely t stående 2st 
C25 1 0001lF/25V ely t stående 1st 
C26,C27 ,C33,C98,C1 00 1 OnF keramisk 5st 
C30,C32 4700llF ely t liggande 25V 2st 
C34 4701lF/25 V ely t stående 1st 
C35,C36,C65,C66 10pF keramisk 4st 
C37,C49 2,2IlF/35V tantal 2st 
C38,C50 68nF polyester 2st 
C39,C51 10nF polyester 2st 
C40,C52 0,33IlF/35V tantal 2st 
C41,C53,C67,C68 O, 11lF/35V tantal 4st 
C42,C54 2,1nF polyester 2st 
C43,C55,C69,C70 560pF keramisk 4st 
C44,C56,C93 18nF polyester 3st 
C45,C57 6,8nF polyester 2st 
C46,C58 180pF keramisk 2st 
C61,C62,C63,C64 56pF keramisk 4st 
C71,C72,C73,C74,C75,C76, 
C71 ,C78,C79,C80,C81 ,C82, 
C83,C84,C85,C86,C87,C88, 
C89,C90 1 nF keramisk 20st 
C95,C96 6,8IlF/35V tantal* 2st 
C47,C48,C59,C60 användes ej 
C91,C92,C93 11lF tantal 3st 
C93 0,1 IlF polyester 1st 

*endast vid ac-koppl 



Fig 4. Huvudkortets lödsida i 40 % av naturlig storlek. 

Fig 5. Komponentpwcering på huvudkortet. 

Fig 7. Mönsterkort för omkopplarna i 40 % av naturlig storlek. 

Fig 8. Komponentpwcering på omkopplarkortet. Fk- och omkopp
wrkorten ansluts till huvudkortet genom att den undre raden av hål 
koppws till motsvarande hål i huvudkortets framsida. 

Fig 6. Mönsterkort för reglagen 
till fk-variatorn i 40 % av naturlig 
storlek. 

forts sid 18 
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b~;;tema: 
fÖ"'fö,..stä,..~a,..e Lyx f rån sid 17 

STYRLOGIK FÖR POWER, BYPASS & LOUDNESS 

T~~~~~.,j,. I v. 

VOLYM BALANS & LOUDNESS 

y. 

PICKUPFÖRSTÄRKARE 1 & 2 

y -

v. v- + 
IC21,22= 7 l. 
IC)9: 14 a 7 

UT 

HORLURSFORSTARKARE 

'l.NSTER 

n 
HOGER 

Fj(·\lAR IATOR & BYPASS.SWITCH 
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fL--r~------;O ' 15 Y( _( 

1'--4---4-_-'---6...--0._-;0 - 1 S V( v-, 
'-I-------------<>-20y 

ANALOGA SWITCHAR & SIGNALVÄGAR 

v. v-
leS- Il: 12 ,1 l. S 
le23, 11 t. 

IC'6"'~ 
1(1l"~1~ • • 
!CI!I' '1" .1. ' 

Fig 2. Förförstärkarens schema i 
sina funktionsdelar. 



- Det är sant, liberalismen som den nu drives, nämligen såsom en 
hökeri näring, en publicistisk prenumerationsjakt, är någonting djupt 
föraktligt, föraktligare än servilismen själv som åtminstone tjänar de 
store, under det denna sluga liberalism tagit städja av mobben, och gör 
nationen till mobb. (Tegner) 

Sta tsrådet Jan-Erik Wikström 
(fp) är det egentligen synd om. 
Hans forskn ingspolitik har upp
fordrat den socialdemokratiska 
pressen - och en rad enskilda 
drabbade - till att utnämna ho
nom till en riksolycka. Hans lust 
att peta i radioprogrammens 
struktur har inte vunnit honom 
några beundrare. Hans sympati 
med den enfald som Kulturrådet 
presenterat under namn av "fono
gramutredning" - innebärande 
straffskatter på kassettband och 
inspelad musik och i övrigt spar
kar åt grammofonbolagen - har 
kommit en hel bransch att protes
tera, att inte tala om allmänheten. 

Dock, för vår del räcker spåren 
från hr Wikströms fögderi i öv
rigt. * Ty han blir, om han framhär
dar, ändå mest ryktbar för att som 
första statsråd i vår historia lega
lisera övervakning av männi
skorna med de mest avancerade 
metoderna någonsin - de elektro
niska . 

Det börjar på ett alarmerande 
sätt bli en snabb nedräkning till 
1984. 

Hr Wikström har under hösten 
1979 låtit förstå , att han mot 
bakgrund av SR:s skenande kost
nadsutveckling inte kan se något 
vare sig sakligt eller principiellt 
betänkligt i att låta Televerkets 
spioner utsätta svenska folket för 
elektroniska undersökningar för 
att söka utröna om några tusen 
personer möjligen kan ha underlå
tit fullgöra licensskyldigheten. En 
proposition i frågan avser hr Wik
ström framlägga för riksdagen, 
har han aviserat. * Finansieringen av SR:s verk
samhet har helt kört fast, oaktat 
licenserna från I juli 1980 höjs 
kraftigt. Men balans når man inte 
för det, och som känt - se janua
rinumret av RT, denna spalt -
finns inte en chans att hålla stånd 
mot kostnadsutvecklingen ens 
kort tid med också drastiska av
giftshöjningar, t ex till I 000 kr 
jämnt. "Det bedömer jag inte som 
realistiskt", uttalar sig hr Wik
ström. Samtidigt önskar han de
batt i frågan om finansieringen . 
Men tro inte att han ens teoretiskt 
vill diskutera det. Flertalet med 
någon verklighetsförankring ser 
som enda alternativet till en frys-

EN FREKVENSRÄKNARE 
i RT-reda ktionens mätinstrument park gav oss nyligen a nledning till funde
ringa r: Den ä r bestyckad med en enkel och billig kristall. Frekvens: 4,43 
MH z .. . 

Med andra ord, samma som den färgbärvågsocilla torn i en tv-mottaga re 
svänger på! 

Geheime-dienst får det inte lätt , därute i buska rna och i portuppgå ngarna. 
Ty visst strå lar diverse instrument nog för a tt detekteras av Snooper

brigadens pejlar. 
Och hur är det - blir inte de i sin tur konfysa av överstyrning från 

pr-stationer och annat i grannskapet? 
Hr Wikström får sätta in tyngre don och hitta på något anna t kriterium ä n 

färgbärvågen i sin övervakning av oss. - e 

ni ng av verksamheten reklamfi- st raffpålagor är mestadels att 
nansiering: "Så länge jag är mi- man bäddar för ett jättemygel 
nister blir det ingen reklam i tv". bland allmänhet och handlare. 

Hr Wikström kanske anar att Att man slutligen hotar en 
det tid perspektivet kan bli kort. bransch som redan har det kne-
Så han har skyndat att varsla om pigt på olika sätt torde hr Wik-
hurusom han vi ll gripa till den ström känna ett minimum av be-
patetiska åtgärden att låta kö- kymmer för. 
parna av nya tv-mottagare betala * Skulle hr Wikström i sin om-
en särskild apparatavgift, som sorg om SR:s intäkter, mot alla 
"komplettera nde finansiering" . avrådanden och i linje med sitt * Detta är verkligen radikala notoriskt dåliga omdöme, släppa 
grepp och vittnar om ovanligt lös det elektroniska spionaget mot 
politiskt mod. Några tusen köpare oss; någon annan , mera förskö-
på en i övrigt fullkomligt mättad nande omskrivning för saken gives 
marknad skulle alltså bära upp inte, skall upprepas några ange-
det miljonslukande SR:s ekonomi lägna saker: 
till en del. De som t ex tänkt • Det handlar inte om några för 
skaffa modern text-tv etc känner statsomstörtande verksamhet 
nog den lusten hastigt svalna, om misstänkta människor, inte om 
varan skall belastas med selektiva hänsynslösa narkotikaligor eller 
specialskatter medan miljoner om Baader-Meinhof. 
andra slipper undan, eftersom de • Det handlar om en i relation 
har redan betalda mottagare. I till de insatta "mot"-medlen full -
stället för generella metoder tages komligt bagatellartad förseelse. 
alltså pengar från en viss grupp Jag avser inte att försvara licens
män'niskor, en tvivelaktig skatte- skolk. Det kan man komma till 
princip i det här fallet. rätta med på vida enklare sätt. 

Vad man uppnår med sådana Vad det gäller är att vi är många ,.....---. 

bjuder på en liten engelsk 
läsövning så här ifebruari, 
den dystra deklarations
månaden, då det plötsligt 
står klart att inkomsterna 
under 79 ju var rent orim
liga . . ! Texten på dörren, 
"Internai revenue service" 
är USA:s taxeringsmyn
dighet eller, om man så 
vill, skatteverket och vad 
byråkraten läser är Home 
Tax, Form C = Självde
klarationfor fysisk person. 
(ur Radio Electronics, 
USA) 

" Woldd you go jor a mal/unction in my 
elecrron;c calculalo," 

som befarar under djupaste oro 
statsmakternas legaliserande av 
medel som uteslutande borde höra 
en polisstat till. Vad vi utsätts för 
är ett förakt för vedertagna prin
ciper och något som hotar att 
fullständigt sätta rättssäkerheten 
ur spel. 
• Ty kan hr Wikström och hans 
departementsskrivare svara på 
hur bevisningen om någons för
modade apparatinnehav skall 
kunna materialiseras inför dom
stol om vederbörande, på elektro
nisk väg utpekade, figur nekar? 
• Televerkets olycksaliga lilla 
bärvågs-Snooper går veterligt inte 
att tillkoppla en skrivare, inte en 
kamera och heller inte någon an
nan form av bestående dokumen
tationsregistrering. Tänker hr 
Wikström då upphäva lagen också 
på den punkt, som allenast med
ger domstol rätt att beordra hus
undersökning här i landet? (Tele
verket har nu en begränsad rätt 
att "beredas tillträde till apparat
rummet" - Televerket och fäst
ningskommendanten . . . ) Ty lag 
mot hr Wikströms övervaknings
kretsar har vi redan: Den, som 
förbjuder elektriskt och optiskt 
snokande i människors bostäder 
av överheten (och envar annan) -
således vårt integritetsskydd! 
• Kort sagt, hur tänks bevisbör
dan (man kan ju också ha motta
gare till påseende!) läggas i de här 
fallen? Det tekniskt osäkra och 
missvisande med den här metoden 
har vi redan påtalat förra gången 
den var aktuell och då JO också 
var inkopplad på saken. Det bör 
ske på nytt. 

Antagligen har hr Wikström 
inte tänkt på något så trivialt som 
rättssäkerhet i den här frågan. 
Betala och håll käften - det är ju 
den heliga kon SR det handlar 
om! Till dess något nytt, lika 
värdigt ändamål befinns helga 
medlen och nästa översåte frestas 
ta i bruk Storebrorsamhällets re
surser. Stoppa detta! * Nej, vad det handlar om är vad 
någon så träffande karakteriserat 
som att vi är på väg baklänges in 
under järnridån . Den principlösa 
cynism Wikström lägger i dagen i 
sina inkomstförstärkande resone
mang är sannerligen avslöjande 
för hans typ av liberaler. 

vs 
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Hänt 
Ingen kassetts katt 
under budgetåret 

- Fonogramutredningens förslag 
är inte spolat, men remissvaren kom in 
så sent under 1979 att budgetarbetet 
hunnit för långt. Vidare finns ju pro
blem med upphovsrätt och annat, så vi 
får avvakta åtminstone till nästa bud
getår. 

Detta säger kulturminister, statsrå
det Jan-Erik Wikström (fp) om det 
beramade förslaget att avgiftsbelägga 
kassettape och musikmagnetband som 
Pejling tidigare redogjort för och som 
mött kraftig kritik från såväl bransch
organ som handeln, KF m fl. Det går 
alltså t v inte att förverkliga i de 
former som föreslagits . 

"Våra förslag om en statlig fono
grampolitik (-) har tills vidare ställts 
i reformkönM, tillstår Kulturrådets 
ordförande Anders Clason med anled
ning av de kraftiga nerskärningarna i 
kulturbudgeten som blev fallet : Av 
100 äskade miljoner fick man 15. Det 
hjälpte inte att partibrodern hr Wik
ström har en Mgeneröst liberal kultur
syn". 

Skvalradion lokalt 
över Stockholm fick 
nej av skivbolagen 

Radio Stockholm, som I Januari 
skulle inlett en ny musikradio på 93,8 
M H z över sin egen sändare, fick nej 
innat någon dylik verksamhet hunnit 
börja på nyåret. 

Skälet var att grammofonbolagen 
ansåg denna Mnya" musikkanal ligga 
utanför schablonöverenskommelsen 
om vad SR skall betala. Nu krävde 
man 34 kr/minut för musiken . 

Riksradion hade tidigare nekat 
denna lokalradio att använda P3 för 
utfyllnad. Musiken man skulle ha sänt 
i egen regi avsågs bli bandad på 
specialkassetter för kontinuerligt 
bruk, dygnet om. 

Lokalradions folk är bittra på SR 
för att man avslog begäran om P3-re
surserna. Från Riksradions ledning 
hävdas att det snarare lutade åt "ett 
smyginförande av ett P4 innan någon 
ansvarig fått ett ord med i laget". 

Också till regeringen står lokalra
dion i spänt förhållande. Bakgrund: 
Kulturminister Wikström hade ingen 
tur med sin budgetdel. De för SR:s del 
begärda 100 Mkr blev bara 45,5 . 
Medan tv-bolaget fick medel till ex v 
fortsatt utbyggnad av regional-tv blev 
lokalradion nästan lottlös. I sin ord
ning, menar koncernledningen. Peng
arna behövs bäst på riksplanet. 

Men avspisandet har framkallat en 
dov stämning hos det förut ganska 
drabbade SLR. Den snäva behandling 
man rönt anser lokalradiochefen N-P 
Lindskog vara en följd av att hr 
Wikström vägrat ta ställning till lokal
radions utvecklingsplan. Den planen 
finns riksdagsbeslut på. SLR undrar 

nu vem som egentligen skall ha sista 
ordet, riksdagen eller hr Wikström. 

- Debatten riskerar nu att spåra in 
på att lokalradion måste klaras med 
t ex kommunalskatternedel, heter det. 
Men det vore orimligt. Då hotas me
diets självständighet. Andra vägar 
måste prövas, menar hr Lindskog. 
Som befarar att Mregeringen vill 
hindra lokalradions utvecklingM. 

Fjärde fm-kanalen 
kommer på 80-talet, 

om man får tro hela Riksradioled
ningen, där tidigare planeringschefen 
Hans Bonnevier starkt engagerat sig i 
saken. Nu har Riksradions chef Britt
Marie Bystedt också framträtt med 
kraft och yrkar på ett snart realiserat 
P4: 

Det behövs för att ge invandrarna 
bättre service och för att den levande 
musikens nu lilla andel av sändnings
utrymmet skall kunna öka, en hjärte
sak för henne och något att sympati
sera med . 

Slutligen behöver sporten en kanal, 
som kan ge dess verksamhet bättre 
utrymme. 

Pejling instämmer varmt. I synner
het talar vi för alla lyssnare som nu 
känner nästan desperation på lörda
garna över att P2 ockuperas av allt 
annat än det slags musikradio kanalen 
är avsedd för. Ge oss snart P4! 

"Kommersialisering 
i smyg av radio/tv" 

-e 

är ju något hemskt i ett debattklimat, 
där själva ordet MkommersiellM blocke
rat allt sunt förnuft - men i DN menar 
t ex Mauritz Edström att det är vad 
som inletts av monopolföretaget, Msom 
tecken på en desperation över den 
ekonomiska situation som är på vägM. 
Edström ogillar starkt samproduktio
nen mellan tv 1 och ABBA närmast. 

Han skriver: 
MFrån sådana nya principer för fi

nansieringen av program produktionen 
är steget inte långt till en fullständig 
upplösning av de programregler som 
hittills styrt svensk radio och tvM. 

Ja. gudskelov l 

Aktuellt 
Telemasterna 
livsfarliga 
om vintrarna 

- {' 

Nedisningen och risken för massiva 
isras från de ibland upp till 300 m 
höga telemasterna är ett problem som 
televerket nu försöker göra något åt -
en projektgrupp vid verket i Sundsvall 
har börjat granska frågan. 

Ett internt underhållsprogram har 
växt till ett (arligt hot för allmänheten: 
De allt större mastkonstruktionerna, 
vilka numera ofta reses på höga ter
rängpunkter, vållar svårigheter för 
teknikerna vintertid då de skall ta sig 
fram till masterna och upp i dem. 
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Risken för att upp till SOO kg tunga 
isblock skall släppa är akut. Rashotet 
är t o m så fruktat att man allvarligt 
övervägt tanken att bygga tunnlar 
fram till masterna! 

Men allt eftersom de stora masterna 
förlagts på höga berg i natursköna 
områden har de börjat attrahera en 
större allmänhet i det att kommunerna 
allt oftare lägger motionsspår och 
slalombackar invid telemasterna . 

Inte bara dessas omedelbara grann
skap ä r utsatt för rasrisken, utan det 
påpekas också att vid den mest över
hängande risken för ras från masterna 
är ett område på hela 300 m runt dem 
farligt att beträda. 

Sunnesändaren 
byggs om 1980 
efter storm ras 

Ingen människa kom visserligen 
till skada då ca SO m av den 324 m 
höga tv-antennmasten till Sunne
anläggningen på kvällen den 27 de
cember 1979 blåste i trasor, men det 
inträffade utgör en drastisk illustra
tion till riskerna med de stora tele
tornen vintertid. 

Först i oktober 1980 väntas mas
ten vara uppbyggd på nytt. Under 
tiden har televerket riggat en provi
sorisk sändare med en 70 m hög 
mast för tv I och tv 2. Åtgärden har 
reducerat antalet helt tv-lösa hushåll 
i Värmland till betydande del. Un
der tiden december- februari har 
man fått lita till omkopplade lokal
sändare och sex temporära Mnödsän
dareM. Från början drabbades ca 
100000 hushåll av Sunnebortfallet 
till följd av stormen. 

Med nybygget kommer mottag
ningen inom sändarens täcknings
område att förbättras avsevärt, he
ter det. 

1980 blir digital
tagningarnas år ... 
Många klassiker 

Grammofonbranschen i USA är 
inne i en ganska stark omvälvningspe
riod, konstaterar fackfolk. Det som 
har hänt hittills från hösten 1979 är 
t ex att ett par ledande bolag, där 
ibland ABC, beslutat att kraftfullt 
försöka göra något åt den allt mera 
kritiserade kvalitetssituationen. 
• De usla pressningarna och de bru
siga bandkopiorna på kassett med alla 
slags fel och skador har retat upp 
miljoner musikköpare. För alla läsare 
av t ex Bob Angus USA-rapporter i 
RT om läget kommer detta inte som 
någon nyhet. Frågan är väl bara vem 
som misshandlar kunden värst, USA 
eller Europa . Hur som helst. Kvalite
ten måste ros upp och därpå vill ABC 
främst ta ett fastare grepp om den i 
dag kaotiska retursituationen från 
handelns sida. I USA, alltså. 
• Hur dessa strävanden kan förverk
ligas i ljuset av nyårets prishöjningar 
om 2 cent på vinylen (plastmassan 

man pressar av) är kanske en öppen 
fråga nu - den ofrånkomliga höj
ningen (oljan, plasten är en pet ro
leumbaserad produkt) drabbar inte 
bara presserierna utan troligen också 
flera led i all skivhantering, distribu
tion etc. 
• Prisbilden i övrigt är något splitt
rad i USA, där t ex Polygram brutit 
sig ur det slags bruttopristvång som 
härskat många år. Också England 
väntas följa efter med en officiell, ny 
policy på inte bara det här bolagets 
skivor och band utan flera stora dist ri
butörers produkter. Det som gjort 
läget ohållbart är skillnaderna mellan 
Mofficiella M listpriser och alla de våld
samma rabatterbjudanden och reduk
tioner som florerar på praktiskt taget 
alla viktiga marknader i västvärlden . 
• Digital inspelningarnas antal är i 
mycket starkt ökande. För 1980 räk
nar USA-bedömare med att de skall 
svara för hela 10 % av alla inspel
ningar av klassisk musik, t ex! 

Nästan alla stora skivbolag har nu 
beställt upptagningar av pcm-typ, 
vilka säljs till ba ra lite högre pris än de 
gängse skivorna. Nu kommer t ex 
London med en hel opera i digitaltek
nik: Märkets tagning av Fidelio släpps 
nu i februari. Solti. Chicago, Sym
phony. 

Den följs aven hel rad symfonier, 
operetter och konsertprogram på digi
talskivor. 

Bland bolagen märks Decca/Lon
don, EMI och Angel, RCA och CBS, 
Vox, Vanguard m fl . Priserna hos 
några ligger på $ 10:98 för en lp. 

Ett par kanadensiska bolag ger sig 
också in i den här Mtunga M musiksek
torn, bl a Sine Qua Non med sin 
Digitech-serie för MsuperaudiofilerM. 

Ur den heta floden av stort anlagda 
projekt - en hel rad är redan gjorda, 
f ö - kan nämnas: 

Angel/EMI :s Debussy-tagningar 
med LSO och Previn, samma märkes 
Strauss (Zarathustra) med Orman
dy/Philadelphia, RCA:s Mahler
platta med Tionde symfonin med 
samma ensemble och likaså RCA:s 
nya digitala Stravinsky gjord av Dal
las-symfonikerna. 

CBS digitallanserar Sjostakovitchs 
Femte symfoni under Berntein och 
Vox kommer med Mahlers Fjärde 
symfoni. 

Kanadensarna kommer med Digital 
Hits of 1740, som rör sig om renäs
sansbrass, och vidare följer både orgel
verk och Händel-sviter, Med mera -
ett rikt skivår verkar ha inletts. 

Annars är trenden tydlig: Små bola
gen viker sig i konkurrensen med de 
stora koncernerna då det gäller direkt
graveringarna. Det verkar som om 
Sheffield - med fyra nya , däribland en 
jazzplatta - blir ett av de få som 
håller fast vid denna dyra och om
ständliga teknik. De andra ss Salis
bury och Direct Disk lägger av, bo
lagsnamnet till trots . DD skall i stä llet 
ge ut ett 30-tal nya halvfartsgrave
ringar, framgick i Las Vegas. Den 
typen av teknisk produktion tror man 
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CONVE 
HF 305-2 är en ny converter för 
frekvensområdet 60 - 250 MHz. 
Convertern omvandlar de ingåen
de frekvenserna till 100 MHz, la
gom till en vanlig FM-mottagare. 
Med HF 305-2 kan följande 
mottagas : Polis, taxi, lastbilstra
fik, TV-ljud pll kanalerna 1 - 12, 
2m amatörradio samt flygradio . 
Convertern är lätt att bygga och 
intrimma. Inga instrument behövs 
utan inställningarna som skall 
göras finns utritade i byggnads
beskrivningen. 
Drivspänn ing 9 - 15 V DC . Med 
inbyggnadsilldan medföljer färdig
tryckta frontpilltar med graderade 
skalor. 
Pris byggsats. . . . . 
Pris färdigbyggd .. 
Pris lAda (B 305-2) 

KATALOG 
Josty K it's nya kata
log 1979/S0 finns 
för dej som gillar att 
bygga själv. 350 sidor 
med byggsatser, ljus 
orglar, audioförstär
kare, automatik m .m . 
Högtalare och komponenter 
samt ABC SO hemdator, mätinst
rument - Nej stopp!! Beställ den 
och se själv . Kr . 9 :00 plus porto . 

MIXER 

TRILITE 

LJUSORGEL MED MIKROFON 
AT 365-2 är en ny mikrofonstyrd 
3 - kanals ljusorgel. AT 365-2 har 
en kondensatormikrofon och 
MOS op.förstärkare för max . 
känslighet . AT 365-2 är försedd 
med AGC som dämpar höga sig
naler och förstärker små. Detta 
för att AT 365-2 skall blinka jämt 
oberoende av ljudvOlym . Varje 
kanal kan volymregleras. AT 365-
2 kan belastas med 400 W per 
utgllng. Dim : 132x110x35 mm 
Pris Byggsats ... ... Kr. 225:00 
Pris låda(B 365-2) ... Kr.85:00 

SVART LAMPAN 
ger en trevlig ljuseffekt i mörka 
rum. Allt vitt framträder i mörk
ret . Svart lampan behöver inga 
extra tillbehör . 75 W/220 V . E2~ . 
En lampa täcker en yta pll 5 m . 
Pris (F700). ....... Kr. 16:00 

.... .:a -U- . 
" - -~--....... ~-

ar-
5 - KANALS MIXER MP~X~4~O:O~O--;;;';;;;';;;-:'.I 
MPX 4000 är en 5 kanals stereomixer för diskotek och hemmabruk . 
2 st mikrofoningllngar med omkopplingSbar impedans: 6000hm/ 50 
kohm. 2 st ingllngar för skivspelare. Tape/tuner ingång. Stereo/ mono 
omkopplare . MPX 4000 är även försedd med omkopplare för mon i
toravlyssning. Det vill säga, att man kan lyssna på de kanaler som inte 
används under t. ex . en inspelning till band . Monitorlyssningen är bra 
om man vill leta efter ett visst spår på en skiva, samtidigt som en 
annan skiva avspelas. 
Dubbla VU-meters för noggrann inställning av signalen till efterföl 
jande förstärkare : VU-metrarna används även för batteriindikering. 
MPX 4000 drivs med batteri eller batterieliminator (NT 411) . 
MPX 4000 levereras komplett färdigbyggd. 
Frekvensområde 20 - 20.000 Hz plus/minus 0,5 dB 
Signal/brus/Klirrfaktor 5S dB/mindre än 0,2% 
Drivspänning/Dimensioner 9V DC/265 x 195 x 65 mm 
Pris: MPX 4000 .... _ .... .... ..... ' .. . _ . .. Kr. 595:00 

MPX 3000 5 kanals mixer. Samma som MPX 4000 fast utan monitor
medhörning. 
Pris: MPX 3000 ...... .. . ... .... _ . ...... • Kr. 495:00 

JK 14 TOUCH - styrd tärn ing 
med lysdioder och slumptals
generator . JK 14 ger nytt liv 
i alla familjespel. 
Vid beröring av touch-plattan 
tänds alla lysdioderna . När fing
ret tas bort, markeras siffran av 
lysdioderna . Efter ca. 10 sek . 
släcks lysdioderna, detta för att 
spara på batteriet (9 volt). JK 14 
levereras i byggsats komplett 
med låda (SOx55x35mm). 
Pris Byggsats ..... .. Kr. 

JK 13 HF- GENERATOR för 
modelljärnväg m .m . JK 13 ger 
med lik- eller växelspänning på 
ingången 9 - 12 V en växelspän
ning på utgången med 70 kHz fre
kvens. JK 13 används för kons
tant belysning i modelljärnvägs
vagnar oberoende av hastighet. 
JK 13 kan även direkt starta glöd
stiftsmotorer . JK 13 Kan belas
tas med max . 4 watt . JK 13 leve
reras i byggsats, komplett med 
Illda (80x 55x35mm). 

is Byggsats ....... Kr . 

JK 11 SUPER - SIREN 
JK 11 är en ny kraftig siren, 
tillsammans med en högtalare 
ger ett obegränsat antal olika 

SUPER LABORATORIENÄT
AGGREGAT. NT 400 är ett lab . 
aggregat med mycket fina tek 
niska data. Reglerbar spänning 
O - 40V DC 2 A eller O - 15V 
DC '4 A . Kortslutningssäkert . 
Strömbegränsning . Termosäkrat . 
Brumspänning 0,2 mV. NT 400 
kan med uttbyggnad lämna ström
mar pll upp till 50 A . 
Dimensioner : 125 x SO mm 
Pris Byggsats .. .... Kr. 245:00 
RINGTRAFO för NT 400. 2 x 
1SV (2x2A). 
Pris T 504 .. .. .. .. . 128 :00 

INBYGGNADSLADA f . NT 400 
med alla hål upptagna och tryckt 
text. All monteringsmaterial inkl . 
instrument ingår. Dim. 300x150 
x55mm. Trafo ingår ej . 
Pris. B 3400 ....... Kr.270:00 

typer av sirenljud . JK 11 kan 
justera tonhöjd, hastighet och 
toning. JK 11 är lämplig till tjuvlarm . 
Drivspänning 12 - 15 volt DC . Strömförbrukning 500 mA - 1 A . 
Max . effekt 8 watt . JK 11 levereras komplett i byggsats med låda (SOx 
55x35mm). OBS! Högtalare medföljer EJ . Högtalarimpedans 4 - 16 
ohm. 

Byggsats . .... ..... ..... . . ......... . Kr. 59 

I JOS TY KIT AB Box 3134 20022 Malm 
( ) JOSTY KIT katalog 1979/S0. 350 sidor. Kr . 9:00 plus porto . 

( ) st . av byggsats typ . . .... mot postförskott a' pris Kr . 

( ) st . av . mot postförskott a' pris Kr . 
RT 2-80 

Namn ... 

Utdelningsadress 

Postnummer och ort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Föredrar Du att ringa till oss, finns vi på 0401126708, 126718_ 
Du är alltid välkommen till våra butiker på Ö. Förstadsgatan S i 
MALMö eller i GÖTEBORG på Ö. Husargt. 12. Öppet 10 - 18. 

10 - 13. Moms 20.63% i . Porto tillkommer 
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starkt på. Andra har sagt samma sak 
nu i vinter. 

Sheffield har utökat sina resurser 
och köpt in sig hos Metro för en del 
jobb, samma studior man tog sin 
Wagner etc i. Mobile Fidelity har av 
allt att döma repat sig efter ett rejält 
blåsväder. sedan ett antal skivbolag 
och deras artister hotat med stäm
ningar av Mobile. Orsak: Det anses 
aldrig ha avtalats att M F skulle få 
sälja sina omgraverade halvfartare på 
export. Det har man gjort, som känt. 
Bolagen hävdar att rättigheterna till 
de gamla taperna etc enbart gällt 
USA-marknaden. 

MF öppnar nu Europakontor och 
tvisterna biläggs. Firman har ett jätte
program om 40 nya titlar per år . 

Century har upphört. Uppstår möj
ligen på halvfartssidan . . . 

Orinda verkar gå mot ovissa öden . 
M + K har gjort digitala symfoniski
vor i Europa IHungarian Symphony). 

Direktgraveringarna blir alltså allt 
färre . men några lär vi dock få njuta 
av också framgent. Då har den nya 
digitaltekniken i händerna på storkon
cernerna omöjliggjort konkurrens med 
direktgraveringarna i stort sett. I stäl
let satsar allt nera på halvfartsproces
sen och digitaltagningar av exklusi
vare musik. 

fAN f ~~A~~sti,~s 
ELEMENT 

För Dig som ställer krav! 
A 

DELTR -
/RuolOimuslK 

Hört 
Svensk digital lp, 
frisk triotagning 
och nya USA-skivor 
Redan från höstens releaselistor 
från de stora grammofonkoncer
nerna vet vi att nyheterna trängs. att 
antalet utgivningar ser ut att öka i 
minst sagt respektingivande omfatt
ning. Lite senare visar det sig också 
att det stiga nde antalet små bolag 
förser oss med allt ambitiösare utgå
vor. att de stadigt växande projekten 
på deras sida ger oss en oanad 
mängd musik som tidigare varit 

Sverige monomant upprepade skal
antingen okänd. svåråtkomlig eller 
exklusiv av andra skäl. Vad vi inte 
kan få på de här entusiastbolagens 
etiketter - i normalfallet. skall til
läggas - är de stora världsnamnen , 
de jorden över kända artisterna . I 
stället får vi höra en rad ofta först
klassiga ensembler och instrumen
talister som vi inte tidigare känt till 
- ibland naturligtvis också sämre 
utövare; musiker och sångare. ännu 
ofullgångna. eller rentav artister vi 
inte tycker håller måttet alls. 

Mot det här i dag närmast oer
hörda utbudet intressant musik på 
skiva ("fonogram" på kulturbyrå
kratspråk) har jag svårt förstå det i 

138.000 
läsare. 

Därav 
89% män som l äser 

Radio & 
Televisron. 

Enl igt Orvesto 
1979-1. 

Brygga Beleo BR-BS . Kr 447 :-
R: 0.111-11 .1 Ml! Noggrannhel : 
0. 1- 10l!+ 2'/,+0. 1 
10l!-5 Ml!+I% 
5 Ml!-II . I Ml!+ 5% 
L: 1 pH-111 pH Noggrannhel : 
1 pH-IOO pH +5'/0+ I pH 
l mH-l11 H+ 2% 
C: lO pF ' IIIO"F Noggrannhel : 
lO pF - I 000 pF 
+ 2'/,+ lO pF 
111 pF - l11 flF+ 1%-1.5% 
III pF ' IIIOpF+5% 
Mäter även omsättningstal på transformatorer. 

Frekv.nsräknare FC -2. Kr. 512 :-
En synnerligen kompakloch lallhanlerllg Irekvens · 
raknare med 5 SIlIror som tacker frekvensområdet 
l Kc - 220 Mc Kan aven an vandas for exakt Irek · 
venslnslallmng av mOlIagare Aldrig tidigare har ell 
sådan! exklUSivt Inslrument kunnat erhållas 1111 ell 
så labUlosl låg I priS Nogglannhel 0.0005% 

Tongeneralor T -6B50. 

Kr. 705: 
Tongenerator av profeSSionell kvalitet 20 p/ s-2 Mc 
på 5 band Sinus & Fyrkanlvåg Noggrannhel 2% 
Ulellekl + 10dBM I 600 II DISlOrIlon ballre an 
0.2%. Sllglld baltre an 0.2 IlS Utspanmngen reg 
lerbar I 4 steg om 10 dB + kontinuerlig variation En 
tongenerator for Er som staller hoga krav 

Sydimport 500-lNtr 
Nyhet! Kombinerat unlversal lnstru- l-----..,j 
menl och Iranslslorprovare. DC V: .;-;;., 
250 mY. 2.5. lO. 50. 250 . 1000 
V. 100 kil / V OC A: lO "A . _ 
l . 10 A. Slröml ranslormalor ga· 
ranlerar exceplionelll lågl spän · 
nlOglall 
Ohm : 0.5!1-50 M!I. 5 områden 
AC V: 2.5. lO. 50. 250. 500. 
1000 V 
dB : -20 +62 Kr 2BO :-
Passande hogspännlOgspropp lor TV -mäl ' 
nlngar Kr 100: -

360-FET 
Eli ypperligl FET ' Inslrument som 
tillfullo ersatter rorvoltmeter 
KonSIani IngånQSlmpedans 10 M!I 

OC V: 0.25. I . 2.5. lO. 250. 
1000 V 
AC V: 2.5. lO . 50 . 250 . 1000 V 
DC A: 25 pA 25 25 250 mA 
Ohm : 111-500 M!! 
Rxl . xlO x lOO xlOOO 
x 10000 
dB : - 20 .62 PriS endasl 
HF ·prob 2.5-50 V. 300 MC 

AF / RF-generator ARF-300 
Kr. 6Bl :-
KomblOerad lon· och Slgnalgenera ' 
lor av mycket god kvalitet OCh 
utomordentlig slabllnel Prakllskl 
lagel strålningsirI IB p/ s-200 
Mc SlOUS' & Iyrkanlvåg UIspan · 
nlOg lOV P/ P SlOUS 4V P/ P lyrkant 
Exl o Ini modulering En synnerli 
gen bra och billig servlcegeneralOf 

MillivoHmeler VM -250 Kr . 553:-
Eli synnerligen anvandbart 
InSlrument for såval kon 
strukllon som avancerad 
service lor Irekvensområ 
del 20 p/ s·2 Mc 12 mal · 
områden med lulll ulslag 
Irån 100 ,,v - 300V Låga 
spannmgar som 20 p.V_ kan 
val avlasas Ingångslmp 
lO Mil 
dB ·skala ·70 + 52 dB 

...---... 

O 
' t 

"'t 
~. - ., 
N t! .' .. ~ .. 
Kr 231 :
Kr 75 :-

Sydimport Handels & Importfirma 

Vansövägen 1· 12540 Älvsjö 2· Tel. 08/470034 ' Postgiro 453453-3 



let på bl a världens grammofonindu
st ri som till skynda re av ett "genom 
kommersialisera t massmediehel
vete" . som "några få multina tionella 
musikrnegafoner" etc (de hä r for
muleringarna citeras från Kulturrå
dets ordföra nde. hr A nders Clason 
och DN II jan i å r). 

Sanningen är ju den precis mot
sa tta - aldrig ha r vi undfägna ts 
med ett så stort och varierat utbud 
musik för a lla inriktningar som nu' 
J ag står'frågande inför dessa hyste
ri ska påhopp. Är felet at t både 
multisa rna och källarfirmorna i 
gra mmofonbranschen ä r " kommer
siella", måste försöka få si na utgiv
ningar att bli betalda genom att ta 
vedertagna priser ~ Det blir i så fall 
ä nnu mer besynnerligt i ljuset av att 
nera bolag a ldrig någonsin fått sin 
s k seriösa sida a tt gå ihop uta n 
måste ge ut enklare alster för a tt 
ba lansera ve rksamheten. Men sub
ventioner av dina och mina ska tte
pengar uppbä r de ändå inte i något 
fall. Kanske det ä r felet i kulturma f
fians ögon ~ Den menar ju, a tt bola
gen "vidga r kulturklyftorn a ,. och 
missgynnar "den fria kultursektorn " 
och Gud vete allt. I kla rtext produ
ceras det fö r lite amatörer , typ 
lutsångare och protesttrubadurer 
osv. till förmån för något slags 
"elit". dvs proffsartister som har en 
chans att bli uppmärksammade och 
sålda . Det är sant odemokratiskt att 
dels ha talang, dels lita till bransch
kunska p . 

Nej, jag orkar inte fördjupa mig 
i det hä r med folkhemsk tvångskul
tur , det blir för hopplöst. Begreppen 
"kultur" resp " kommersialisering" 
tycks utöva en mental blockad hos 
somliga , om vi lka hr Palmes be
römda ord ka n tillämpas : Verklig
heten ä r den värsta fienden. 

Strax före jul lä t Studio Decibel i 
Stockholm pressa en liten upplaga 
(400 ex) av Sveriges första digitalin
spelade lp som en "ljudklapp". Ett 
utm ä rkt initi a tiv av a rtisten Rolf 
Wikström I Hjärtslag heter skiva n) 
och Bengt Göran Staa/. Decibel, 
som använde sin A-studio. Sony 
pcm-utrustning, gravering Cutting 
Room, matrisering Toolex Alpha i 
nya galvanot och pressning också 
Tooiex , förstås. 

Skivan, av 33-varvsforma t i röd 
vinyl, har en så kort speltid per sida 
a tt Peter St rindberg hade rejä lt 
utrymme för nålen a tt ta ut sväng
a rna . Inspelningen gjordes direkt på 
två kanaler. Den tekniska kvaliteten 
ä r härlig. Eloge till alla medver
kande. de fyra musikerna, Staaf och 
Stig Hagberg (pcm-materielen) 
jämte Peter S och Håkan Larsson, 
som skötte matriseringen. (DB 
7901) Hjärtslag, Rolf Wikström) . 

Mera svenskt. Den USA-födde 
kla rinettisten Bob Wilber, som jag 
skrev om härförleden. finns i nera 
a ndra album men speciellt ett vill 
jag gärna ta upp här. Där utför ha n 
kl a rinettstä mman i två av ka mma r
musiklitteraturens mest kända trio
verk : 

WILBER, WINLAND, SOL YOM: 
Beethovens B-durtrio opus II och 
Brahms Trio a- moll opus 114 fö r 
klarinett, ce llo och piano . Phontas
tics produktion för Artemis 7107, 
distrib Proprius. Inspeln 1979. ste
reo lp. ..

WlLBER·WINLAND 'SOLYOM 
cJarinet . cello· piano 

BEETHOVEN: Trio B Ilat Major opIl 
BRAHMS: Trio a minor op 114 

~"K., .. . . .~,:<.~ 

\," :'" 

L .. 
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förstone kan man undra varför de 
här två trioverken bestå tts ännu en 
inspelning, då det existerar en hel 
rad både nyare och ä ldre i ka talo
gerna: Det handlar om lika välkänd 
som ä lskad musik , fast av olika 
ka ra ktär. (Förväxla dock inte 
a-moll trion med Bra hms som lödi
gare ansedda kvintett, opus 115 
(där kl ka n bytas mot viol.) 

Svaret torde vara att det rör sig 
om en " framälskad " skiva, där pro
ducenten Anders R Ohman och 
musikerna - Wilber, som också har 
ett kammarmusikaliskt förnutet, 
något skymt av hans senare jazzso
listba na. Leo Winland, ung rysk
född cellist som har en bakgrund i 
bi a Filharmonikerna i Stockholm 
som solocellist. och Janos Solyom: 
presenta tion övernödig för denna 
internationellt uppburne pianist -
känt krav på gemensam sak. Att 
musikerna, då de sammanförts med 
va ra ndra tidiga re, känt ögonblicklig 
sympati för och kontakt med var
a ndra, upplyses vi om av texten . 

Och det hörs också' Jag sätter den 
hä r inspelningen högt. Den ä r så 
totalt fri från både teknisk och 
musikalisk murrighet och akade
mism att man känner som en frisk , 
ren a nde vind blåste vid åhörandet. 
Ta ba ra första satsen i båda verken , 
vilka f ö har snarlik uppbyggnad 
med inleda nde a legro-sats, följd av 
ett adagio. (Brahms skrev dock fyra 
sa tser) . Här kä nner man den åter
hållna musikaliska lidelsen under en 
strikt di sciplin, det läckra men sam
tidigt ska rpkantade i frasering och 
musika liskt skeende, hur intensivt 
dessa kända verk ka n fås a tt leva' 
J ag skulle önska att det 7,25 min 
långa allegrot hos Brahms. just i den 
här inspelningen, vore obligatori skt 
för en del hi fi-fa ns; det är ett 
sa mspel så fint och så levande på 
samma gång a tt den skira stäm
ningen. de stillsamt glödande fär
gerna i tonspråket tala r direkt till 
känsl a n. Likaså den kraftfulla men 
ä ndå lättsa mt lekande upptakten till 
Beethoven-sidan . Det är härlig mu
sik. Det vore orättvist att sätta 
någon av utövarn a fra mför de 
andra. men låt mig säga att Wilber 
överraskar starkt positivt med både 

tonen och si n drivna frase ring, in
kännande förhållning och tekniska 
elegans. a tt Winla nds celloton ä r 
mustig och nobel i en skönt kling
a nde förening och att Solyoms 
intensitet vid n yge ln bokstavligen ä r 
en syntes av gesta ltningsvilja och 
helhetssy n i bala ns med såväl verk 
som den ka mma rmusikaliska an
da n. 

Av de två rum som teknikern Gert 
Palmcrant z använt vid upptag
ningen gissa r jag att Beethoven
sida n tillkommit i Konserthusets 
Grunewald-sal medan Radiohusets 
studioresurser avsatt den a ndra si
da n. Skillnaden är nä mligen ett 
märkba rt fri a re ljud och en akus
ti skt högre taknivå i A-sidan. Upp
tagni ngarna är klart lyckade. De 
lå ter stämmorna verkligen blomma 
ut och ger en mjuk, verklighetsnära 
återgivning. Den enda fö rsiktiga 
kritik jag skulle vilja framhålla är 
a tt cellostämman kanske kommit 
a tt dominera lite för mycket i ljudet 
- förkl a rligt nog . Klarinetten är 
mera distant , pianot pregnant tyd
ligt men inte påträ nga nde. 

För en ung lyssnare som skulle 
vilja bekanta sig med den "stora" 
musiken och dess tradition tror jag 
de här lä ttsamma, men av inre ljus 
skimrande triosidorna vore någon
ting. Det händer saker, men var
samt. och samtidigt kan man glädja 
sig åt briljansen och charmen, kan
ske särskilt då i A-sidans ungdoms
verk av Beethoven . - God teknisk 
kva litet i pressningen utan fel i 
recexet. Påfallande låg distorsion 
trots lå ng speltid i B-sidan . 

Speltider: A-sidan 19 min 30 s, 
B-sidan 23 min 08 s. 

ANITA KERR PERFORMS WON
DERS. Anita Kerr m vokalgrupp 
och ork. Digita linspeln 1979 för 
Century Records stereo lp CRD-
1160. Sv distrib Thore Wallen
strand, Stockholm. 

'j. " 
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Sätten är många men knepen ner: 
Det hä r albumet. som sångerskan 
Anita Kerr förberett en come back 
med , ä r inte bara digitalinspelat hos 
Capitoi i Hollywood (Sony pcm 
1600) utan presenteras som "Une
dited Digita l Recordi ng", vilket må
hä nda ka n va ra sant - men då har. 
fa nen sa lte. peppre och bränne mig, 
a lla led dessförinnan nog redigerats 
och filat s på desto noggrannare .. 

.. Anita Kerr Singers är ju sagda 

dame plus en a lt , en tenor och en 
basstä mma som omger hennes kla ra 
sopra n med det lite mjuka, "disiga" 
Kerr-soundet som så många tyckt 
om genom å ren . H ä r ha r Glen 
Glancy, producenten , ställt ihop ett 
helt a lbum med bara Stevie Won
der-låta r ; därav den rent göteborg
ska vitsen som skivtiteln innebä r. 

Stevie Wonder blev ju förste ar
tist a tt sjä lv äga en pcm-inspelning
sen het i form av just Sonys pcm 
1600. Den köpte han lagom till AES 
63:e konvent sommaren 1979 i Los 
Angeles , vilket branschen nogsamt 
noterade. Jag har mina aningar om 
kopplingen mellan skivans reper
toar , dess tillkomsttid strax efteråt 
och den använda utrustningen, som 
i bild uppta r hela ena innersidan av 
mappen. 

S å mycket om det. Musiken och 
vokalarren är rutinerat välgjorda 
och möjligen ka n skivan tilltala dels 
tidiga re Kerr-fans, dels dem , som 
tröttnat på t ex Singers Unlimited 
något a rtficiella skönså ng. Lite 
jordbundna re ä r nämligen Kerr & 
Co. Men tyvä rr få r man ett rätt 
likgiltigt urval Wonder med strängt 
taget bara den långa Superwoman 
som lockva ra . I övrigt blir det väl 
mycket av stilla stämningar, a tt inte 
säga sti llastående song and Iyrics. 

Det låter dock övervägande allde
les utmärkt klart och fint. På den 
punkten sviker inte Cen tury . 

Jag undrar bara över hur stor 
stråksektion Joe Reisman egentli
gen a nvände och hur mycket som är 
ett intelligent bruk av ekopålägg~ 
Det ha r dock blivit en lyckad, lätt 
och ljus stråksektion som ramar in , 
oavsett ursprungsnumerä r. 

Slutligen kan man märka t ex att 
i ett trumpetdominerat avsnitt fin ns 
helt e nkelt ingen modulation alls i 
ena kanalen några ögonblick. 
och slutligen undra över den nästan 
ohörbart fina pipton som ligger på 
inspelningen igenom? En digital 
fördröjningsledning? N ågot slags 
synkhållning? J ag vet inte. Normalt 
stör det ingen heller. - Lite besvär 
med ''s'' -Ijuden i den skarpa modu
la tionen ka n ma n dä remot få . 

Speltider: A-sidan 18 m 33 s, 
B-sida n 17 m 22 s. 

DO I MOVE YOU, Merle Saunders. 
33-varvs direktgraverad lp, ChrystaI 
Clear Records CCS-5006. I nspel 
1979. Sv distribut Tonola ab, Göte
borg. 

Den hä r i daga rna för nästan ett 
å r sedan inspelade CC-skivan blir 
nog inte a lldeles lätt att vinna gehör 
för i Sverige. trots att det säkert 
finns minnesgoda som erinrar sig 
det tidiga 70-ta1ets sa marbete mel
lan ka liforniern Merl Saunders och 
Jerry Garcia, som ledde Grate/ul 
Dead. vilket med Saunders talanger 
tillfördes nya sou nds. Likaså att 
Merl S spelat med en rad promi 
nenta band och grupper liksom han 
gjort skivor med Belafonte. spelat 
med Jon Hendricks etc - a lltsedan 
1967 . forts på sid 24 

RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1980 23 



forts från sid 23 

Från början pianist och organist 
har han ägnat sig åt voka ljobb och 
klaviaturer i olika konstellationer. 
Med den efter hand utökade Dead
gruppen - bl a tillkom Creedence 
Clearwater -gitarristen Tom Fo
gert y - gjordes mängder av fram
trädanden genom åren när Dead 
inte turnerade runt. Senare gick 
Garcia och Saunders skilda vägar 
för att å terförenas i slutet av å rtion
det. De är inte tillsa mmans på den 
här direkttagningen, eftersom Sa
unders plockat ihop eget band, men 
kanske vi la r lite av den gamla andan 
över musiken, inalles sex nummer. 

Den ka n beskrivas (?) som ett 
hopkok på disco, lite jazz, en del 
rytm & blues stöpt i Saundersk 
form med inslag av varjehanda ak
tuellt. Bandet omfa ttar ett IS-ta l 
namn inkl a lla background vocals
damerna . Tyvärr känns det hela 
varken särskilt angeläget som musik 
eller va rierat som sound. Det är en 
rätt skrikig genre jag personligen 
åtminstone har svårt för . Monoton t 
blir det också . Synd, för bandets 
rika instrumentella besättning 
kunde ha lett till något - här finns 
en hel blåsarsektion, en Arp
stråkmaskin , synteser, Roland 
Space eko och mycket annat, inklu
sive Beta- och Fender-grejor liksom 
lite speciellt gitarrfix. Tekniskt har 
omsorg nedlagts på en rad detaljer, 
från specia ltrafo till lacken - men 
resulta tet är rätt ointressant. 

Vad man vidare måste reagera 
mot är de också för en jobbig och 
"stor" direktgravering rekordkorta 
speltiderna: 
A-sidan II min 34 s, B-sidan 12 min 
28 s! 

SUPERRECORD.8 nummer samp
ler, utgiven av J B Lansing Sound, 
Inc, USA. 1979 JBL SR-I. Distrib 
Septon electronic ab, Göteborg. 

Det visar sig att det härom måna
den uttryckta intresset för specialut
gåvor - demoskivor, samplers, pro
motion plattor etc - i hög grad delas 
av många läsare. Önskemål har 
kommit om att bl i tipsade då något 
intressant nytillskott dyker upp. 

Jag är därför glad att kunna fäs ta 
uppmärksamheten på en ny lp från 
JBL, Superrecord. Numret, S R-I . 
antyder att det med tiden bör bli 
flera . Skivan har tillkommit i klart 

promotionsyfte: Den vill visa på 
möjligheterna hos den nya JBL L 
150 eller de övriga högtalarna vilka 
nu fått en ändrad magnetkrets. Som 
det heter i firmans Engineering 
Staff Report: The new JBL Sym
metrical Field Ceometry and Flux 
Stabilized Magnet Structures. Jfr 
f ö vad Holmboe Wiik skrev i RT:s 
oktobernummer 1979 om vikten av 
kontrollerade magnetfält, talspole
kontroll och fluxjämnhet i extremlä
gena , alltså ungefär precis vad Los 
Angeles-teknikerna pekar på här. 
Distorsionen minska r, utsignalen 
ökar och avsätter en jämnare 
frekvenskurva. JBL har forskat 
fram en stark ferritmagnet i st för 
de gängse Alnico-baserade magne
terna , och man gör ingen hemlighet 
av vad många länge vetat : Det går 
inte längre att komma över kobolt 
tillräckligt , och den gamla typen av 
magneter försvinner a lltså. Kobolt 
ä r en bristva ra som bl a fl ygmotor
industrin skriker efter, och hela 
världskvoten gå r åt till högteknolo
giändamål. 

Nå, musiken då? Skivan är som 
helhet hämtad ur Direct-Disk Labs 
kata log . Eftersom direktgraveringar 
in te gå r att lyfta ut ur sina samman
hang hur som hels t ha r man hä r fått 
ta dels kopior från digital master
band, dels para llellgjorda band ko
pi or från de liveinspelningstill fä llen 
då direkttagningarna gjordes. Men 
banden fanns a lltså fä rdigmixade 
och icke överfö rda från mångkanal
taper, så kva liteten är nästintill ori
ginalens. Materia let är omväxlande, 
eller vad sägs om Powers rockjazz, 
Rosie O'Cradys ga mmeljazzband, 
fiol fenomenet Buddy Spicher och 
trumpets tjärnan Doc S everinsen? 
Inslag av bluegrass finn s också i 
fo rm av Neophonie String Band. 

Det är en god mix och överfö
ringen har lycka ts utmärkt väl. 

JBL hoppas jag fö fortsätter att 
ge ut va lda delar av London-Deccas 
symfoniska repertoar med L A 
S y mphony , som skett ba ra för något 
år sedan. De tagningarna är bland 
de omsorgsfullaste som gjorts och 
förnämlig reklam för båda parter. 
Skivpressningarna är i toppklass, 
som alltid då JBL släpper plattor. 

Det är mig inte bekant om Septon 
i Göteborg har någon större upplaga 
av Superrecord . Troligen inte, så 
försök kom över en skiva i tid! Det 
bjuds ett rätt unikt tillfälle att 
bekanta sig med ett av de ledande 
audiofilmärkenas repertoar. 

Speltid: A-sidan 15 m 26 s, B-si
dan 15 m 18 s. 

Forskning 
Vikingsatelliten 
en svensk satsning 
på högteknologi 
Det svenska Viking-projektet till
drar sig intresse internationellt: Så
lunda skriver t ex facktidningen 
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Flight International om "Sweden's 
space-aged Viking" liksom ledande 
USA-press, och kommentarerna an
das respekt för att "the prime cont
ractors" , Saab-Scania och LME 
m fl, kommer att så långt det går 
använda inhemska system och kom
ponenter för Viking. 

Som tidigare meddelats i korthet 
är Viking ett till 1984 färdigberäk
nat projekt som handlar om en 
satellit för rymdforskning. 

Viking blir ingen stor satellit men 
ska ll förses med en instrumentering 
som möjliggör ana lyser av jordens 
magnetiska och elektriska fält. 

Uppskjutningen tänks ske med 
"europeiska medel", dvs en Ariane
raket av det slag, som efter vissa 
besvikelser på jula ftonen 1979 sköt 
upp ESA-lasten av telesatelliter etc. 
Just 1984 ska ll från Guyana-basen 
vid ekvatorn sändas upp en fransk 
jordresurssa tellit, och meningen är 
att Viking bli r en dellast här. 

Den tänkta banan för Viking har 
förlängts, så att sa telliten ska ll 
kunna passera genom jordens mag
netiska och elektriska fält , vilket 
kräver högre höjd än vad den 
franska Spot-sa telliten som sänds 
upp vid samma tillfä lle för studier 
av jordresurser fo rdra r_ Den här 
skillnaden i utgångslägen medför, 
at t Viking konstrueras fö r a tt bära 
med sig ett eget starts teg, som' löses 
ut på den nivå där Spot " lastas av" 
från Ariane. Viking lyfter a lltså än 
en gång och fo rtsä tter i en ny bana 
över Spot. 

De da ta som tel emetriskt förmed
las från Viking riktas till mottag
ningscentra len i Kiruna. 

Denna Sveriges fö rsta satellit är 
kostnadsberäknad till ett belopp 
mellan 50 och 100 mkr, av vilken 
summa ca 4,5 mkr redan avsatts för 
förarbetena. 

Satellitkapacitet 
blir leasingvara 
tack vare Hughes 
Los Angeles (Pejling). Hughes Air
craft Company - som konstruerade 
världens första geostationära satellit 
och tillverkat kommunikationssatel
liter sedan 1963 - öppnar nu möj
lighet för andra länder att hyra in 
sig i gemensamma satelliter. 

Genom att stater kan "hyra in 
sig" i gemensamma satelliter redu
ceras kostnaderna för konstruktion, 
uppskjutning och satellitdrift avse
värt. Varje land kan på detta sätt 
skaffa sig tillgång till direktsän
dande satelliter snabbare och till 
lägre kostnader än annars. 

Hughes har genom sitt dotterfö-
retag Hughes Communications läm
nat in en ansökan hos USA:s fede
rala kommunikationsmyndighet 
FCC i Washington om att få bygga 
och driva ett nytt inrikessystem 
omfattande tre 24-kanals satelliter, 
som skall hyras ut till företag inom 
radio, tv och annan kommunikation, 
till industri och myndigheter. Det 

kommer att kosta 190 milj dollar 
(ca 780 mkr). Tekniken skall helt 
skötas av Hughes. Den första av 
dessa tre satelliter kan sändas upp 
redan 1981 med antingen bärrake
ten Thor-Delta eller rymdfärjan, 
om den då tagits i bruk. Svårighe
terna med den har som känt visat sig 
avsevärda, vilket nu gått ut över 
hela USA:s rymdforskningsbudget 
för 80-talet. 

Chefen för Hughes Aircraft, dr 
Allen E Puckett , meddelar i sam
band med bolagets ansökan om det 
nya systemet att man redan 1978 
fa ttade beslut om att även erbjuda 
leasing av satellitkapacitet. 

H ughes tog första steget in på 
hyrsatellitområdet när amerikanska 
marinen 1978 tecknade kontrakt på 
ett globa lt , mobilt kommunikations
system med fyra satelliter under 
fem års tid till ett pris av 67 milj 
doll ar per år (ca 280 mkr). 

Marknad. 
Philipsleverans 
av 8 ENG-kameror 
till SR /T elevision 
Till S R/ Tv och Utbildningsradion 
har leverera ts åtta portabla färg- tv
kameror av typ Philips LDK 14, 
ENG/EFP (Electronic News Ga(
hering resp Electronic Field Produc
tion). 

Tre av de sex f(v-kameror som 
inköpts av Sveriges Television är 
avsedda för den regiona la tv-verk
sa mheten i Norrköping, Växjö och 
Ka rlstad . 

Utbildningsradion har bestä llt 
två EFP-versioner av samma ka
mera för installation i en DB-buss. 

Ordersumman är ca 2,5 m,kr. 

Wilhelm Albrecht 
till ny agentur 
Efter årtionden hos Elfa har Berlin
firman Wilhelm Albrecht GmbH se
dan å rsskiftet övergått till ny repre
sentation i Sverige, där ab Video i 
Bromma övertar verksamheten. 

Albrecht är väl för flerta let yrkes-
. folk synonymt med perfofilmmaski
ner för olika format, men firman 
tillverkar också en rad andra pro
dukter, dock enbart på studio- och 
yrkesproduktionssektorn och inget 
alls för amatörmarknaden. 

Vidco - under ledning av Uno 
Nilsson, tidigare S R - sysslar också 
uteslutande med professionella 
film- och videoprodukter. 

Mässor 
Festival du Son 
5 - 9 mars i Paris 
Årets Festival International du 
Son/High Fidelity 5-9 mars i Paris 
blir arrangemangets 22:a . Som van
ligt håller man till i Palais des 
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Var din egen konstruktör, BEI:KmAn har delarna. 

Använd huvudet & spar pengar! Med ILP:s färdiga hybridförstärkare och Profi-Box lådsystem m. m. får Du 
glädjen att själv komponera en förstärkare som passar just Dig, t.ex. 

Sång-, gitarrförstärkare, Hi-Fi receiver, diskotek, orkester, biograf ... 

Förförstärkare Effektförstä rka re 
HYS HY30/S0 HY120/200 HY400 Nätaggregat 
Pick up, Mic, 15/30 W 60/100 W 200W PSU50 ± 20V 135:-
Turner, aux, tape ± 20/±25 V ± 35/ ± 45 V ± 45 V NA52 ± 25V 175:-
± 12 dB/100 Hz 0,04% THD 0,06 % THD (165W m. NA202) NA122 ± 35V 255:-
± 12 dB/1O KHz 10 Hz-45 KHz 10 Hz-45 KHz 0,05% THD NA201 ± 45V 285:-
0,05% THD 10 Hz-45 KHz NA202 ± 45V 340:-

8S:- 99:-/120:- 22S:-/3S0:- 4S0:-

Utförl igt datablad på begäran. Radio & Televis ion skrev efter test: " Modulerna utgör sammanfattn ingsvis ett intressant alternativ för 
den som behöver en förstärkare med mycket effekt och som dessutom är mycket tillförlitlig och svår att sätta ur funktion " . Du bestäm· 
mer helt själv den yttre designen med t. ex. rattar, knappar, utstyrningsinstrument, LED ind ikatorer. Färdiga gnuggisar i vitt & svart 
finns med skalor, text , siffror, symboler etc. Slutresultatet bl i r helt proffsigt om Du är normalt händig eller duktigare. Behöver Du hjälp 
ställer vi självklart upp. Lycka till. 

Systemet med alla sidor, fron t & bakstycke, in· 
dividuellt löstagbara underlättar mekanisk be· 
arbetning , I.ex. håltagning och nibbling . Om 
något skulle gå galet är det dessutom lätt & 
billigt att ersätta en sida. 

PB 1 120 x 150 x 180 mm 
PB 2 400 x 90 x 240 mm 
PB 3 400 x 180 x 240 mm 

99:-
175:-
195:-

Tillbehör: svarta & vita 
gnuggisar. 
F15: 1,5 mm bokstäver & siffror 
F20: 2,0 mm bokstäver & siffror 
F55: linjära skalor, tekniska symbo ler, grekis

ka bokstäver 
F50: runda skalor i många ol ika diametrar 
Pri s per ark 15:-/sl. Ange färg . 

Profi-box lådsystem. 

Made in Sweden by BECKmAn 
Profi·Box, det nya, ekonomiska, snygga, starka, lätt· 
arbetade sättet att bygga in Din apparatur, förstärka
re el. dyl. - med möjlighet att lätt kunna ändra eller 
bygga på. 
Legerad alumin ium, eloxerad i svart & natur ger lådor
na en professionell , snygg & hållbar f inish . 
Iden är enkel. Vi har gjort en sträng pressad alumi
niumprofil med diverse spår för plåt , skruvar, muttrar 
m.m. Profilen utgör hörnen i lådan . Sidorna skjuts in i 
spåren och hålls fast av front & bakstycke. Det be· 
hövs alltså inte hål i s idorna. 
Den använda aluminiumlegeringen är mycket stark 
och lätt samt ger lådan en utmärkt värmeledning -
det spar ofta in en kylare. Fästspår i profilen gör att 
två eller flera lådor kan skjutas in i varandra. 
PB levereras kompletta med fötter, korthå ll are, skruv, 
instruktion etc. 

Stereo FM tuner med 
decoder. 
Helt färdigmonterad & trimmad högklass ig FM-del på 
mönsterkort. Brusspärr & faslåst decoder. Uttag för 
avstämnings- & signalstyrkeinstrument. Förberedd 
för dig italfrekvensvisn ing. AFC. Självsökande sta
tions insinställning. Dubbla keramiska MF-filter etc . 
87,5-104,5 MHz. 
In: 1,2!,V vid 75 KHz 75!130dB S/N. Ut: 125 mY. Stö r-
avstånd 72 dB. Begär datablad. 29S:-

BECK mAn Javisst ...... Jag beställer ..... ..... .. .... ..... ........... ..... ... .. ..... ... .. ..... ......... ...... .... ........ . 

Beckman Innovation AB 
Telefon 08-44 00 50 Telex 10318 
W o llmarYxkull sg 15A. Box 1711 6 
5-104 62 Stockho lm 17. SWEDEN 

..... ... .... .. .... .. .. .... .... ..... .. ..... .. ..... ... .. . totalt kr ... ... ........ ..... porto tillkommer .... .. .. .... . 
Jag har 14 dagars returrätt på oskadade varor samt 1 års garanti 

RT 2-80 

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

Adress .... ..... ... .... .......... ... .. ...... ... ... ... ..... ... .... .... ......... Postadress ... .. .... ... ....... ...... .... . 

Återförsäljare : Sthlm: Deltron, Elek, Telko . Gävle: Elektronikkomponenter . Växjö: Ellab. Linköping : 
Elterna, Rateiek . Falun: Artronic. Sundsvall: Amitron . Malmö : Jo st y Kit , Telko . Skövde: Westenco . Göteborg : Deltron , Telko . Jönköping: LSW. 
Västeris : Micro-Kit . Uppsala : Minic. Beställningar frln Danmark. Norge & Finland : Minska priserna med 17% (Svensk moms) och lägg till Skr 50 :
för frakt & expo Betalning i förskott via Postgiro eller Bankcheck. Välkomna ! 
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ELEKTRONIKKOMPONENTER 
Pr is ex . vid köp av 5-24 st. 

LM 555NB .. . ... " 1:95 
LM 741CNB . . . .. . . 1:90 
2N 3055 . . . . . . . . . 3:95 

Priserna är Ex. moms . 

Mycket, mycket mer hittar 
du i vår KOMPONENT
KATALOG som sändes mot 
10:- bit. i kuvert eller post
giro 2 02 77.(J. Beställ den 
det tjänar du på. 

LÄGPRISLlNJE 

ID u. Jonsson 

KOMPONENT TJÄNST 
Box 20916. 931 02 SkelleItoI 

HÖGTALAR 
BYGGSATSER 

Carlssonhögtalare 
Lådor komp!. från 180:-/st 
Kom ponenter 180:- /sats 

Träbyggsa tser 
RT-EXPO NENTIALHOR N 

RT-70/ 80 290:-
RT-2 380:-
RT-3 220:-
RT -Gitarrhorn 160:-

BÄLLSTA TRÄINDUSTRI AB 
KARLSBODAVAGE N 12 . 16 1 30 BROMMA 

TE L 08/29 16 16. 29 95 16 

Informatl onstJanst 4 5 

ELEKTRONRÖR 
ELEKTRONRÖR 

SVENSKA 
DELTRON 
Huvudkont o r 
Orde rkontor 
Box 3009 
163 03 Spånga 
08/366957 

But ik Spå nga 

TaJJåsv. 15 
Spånga 
08/366983 

JA jag vet detta är kraftiga ord från en liten ljudentusiast i Göteborg. 
, Men redan min grundkonstruktion blev ret.högtalare ibland annat 

Radio & Television 1975. Sedan dess har jag oavbrutet finslipat på mina TL-
60r. (det är främst mellanregistret jag lyckats rena ytterligare.) 

Så att när jag nu jämför TL -6 med dom stora namnen i branschen hör jag 
att dom helt enkelt låter renare och djupare än dom flesta. Dom "guldöron" 
som hittills haft tillfälle att avnjuta nya TL -6 håller oreserverat med mig. 

Nu kan du få nya TL-6 i byggsats för 4500:-/ par, men jag har också ett 
fåtal färdigbyggda ex som kostar 6050:- / par. (Frakt tillkommer.) 
Börja med att skicka efter min broschyr. Den innehåller en beskrivning av 
konstruktionen och en komplett byggbeskrivning. Dessutom tio intervjuer 
med mUSIkvänner som redan.är st . . '.. . 
TL-6are. Alla tio har byggt sina .. f I :~udll1dJobutlken 
högtalare själva. Cdbraltargatan 12. 

Eller ta med dig dina öron 41132 Gbg. 
och kom in på en liten musik- Telefon 18 16 6:1. 
stund om du bor i S edb k e e 
~iÖ~~~~rgstrakten. tri ec HI Fl 
l OOK! Skicka din broschyr. Mi; ö-;;-och jag -;;'t~r;; - ---, 

I O Jag är redan TL -6are men är intresserad aven ombyggnadssats. I 
Namn: 

~ I ----------------------I I I Adress: RT 2 - 80 I 
o i I Postadress: Tel: I 
~ L.:: ___________ :=J 
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Forts/r sid 24 
Cong res vid stadsgrä nsen Porte 
Ma illot och har öppet mellan kl 10 
och 20 . 

I utstä llningsde len delta r över 
300 tillverkare från 20 länder . Allt 
i branschen visas . Studie- och kon
ferensdelen omfatta r II sa mma n
komster över ol ika tema n. I övrigt 
mä rks konsert- och a rti stprogra m
met ar rangerat ihop med franska 
rundradion j ämte 14 europeiska ra
dioföretag. 

"Handlardagar" eller branschda
gar blir det 2, 3 och 4 mars - alltså 
de tre daga r vilka föregår den offi 
ciella öppningen . Den 3 diskuteras 
på två konferenser Tapes & High 
Fidelity resp Standardisatian and 
High Fidelity. Här kommer bara 
folk in som ha r ett specialpass från 
mässledninge n och vilka kan styrka 
sin yrkesanknytning till ämnena . 

Videoseminarium 
5 - 7 maj i Berlin 
"Video 80" kallas det program av 
seminarier med åtföljande utställ
ningsdel vilket arrangeras i Berlin 
tiden 5-7 maj . 

Pla ts blir det nya Kongresscenter 
och arrangörerna pås tår att det rör 
sig om den första internationella 
videokongressen. 

Läst 

Ur Hi fl-stereo Va/intaopas / 980. 
Så här har fl nska VTT karakterise
rat högtalarna: / - placering i 
efterklangsrummet, 2 - beräknad 
verkningsgrad (i texten invid ohm 
värdet), 3 - maxvärde för signal
spänningen under distorsionsmät
ningen, 4 - ljudtryckskurva uppta
gen på högtalarelementets symme
triaxel på en m håll, 5 - utstrålad 
akust isk effekt som f unktion av 
frekvensen och 6 - svept thd. 

Hi fl-s tereo Valintaopas 1980. Utg 
av Radioliikkeiden Li itto ry, Hel
sinki, 1980. Pris 28 fmk inkl en 
aktuell bilaga . 
Den här finska, ca 495 sidor tjocka, 
årliga redovisningen av ma rknaden 
har nu utkommit fö r sjätte gången 
och förtecknar 750 produkter, av 

vil ka 300 ä r kontrollrnätta vid VTT. 
som i sto rt motsvarar S tatens prov
ningsanstalt, ehuru där bedrivs 
lå ngt mer avancerad fo rskning och 
utförs beställningsuppdrag å t indu
st rin , till ski llnad mot SP:s åtaga n
den här . - En aktuell bilaga med 
nyheter som inte han n in i boken 
ingår i priset. 

Den påfallande gediget gjorda 
finska boken har utom produktre
gister en mä ngd orienterande a rtik
lar , ett slagordsregister och en lista 
över medlemmarna i Radioaffä rer
nas förbund (utgiva rna) . 

I den må n produkterna inte ä r 
granskade av VTT ha r ma n godta
git uppgivna tillverka rvärden men 
ä ndå försökt underlä tta jämförelser. 

Flera av mätningarna utgår från 
nya och/ eller reviderade förfaran
den . På bandspelarsidan gäller att 
s/ n uppges i förhållande till nivån 
för 3 % klirr , A-vägt vä rde, men 
också skillnaden mellan maxnivån 
vid utstyrning till 3 % klir r och 
utstyrningsi nstrumentets O-nivå . 
Frekvensgång redov isas vid två ni
våer, - 10 och - 30 dB under max . 
Använd band typ meddelas och svaj 
et a nges både som vägt och som 
linjä rt värde. 

På avsnittet kompa ktenheter mä
ter man effekt enligt D/N 45 403 
och skivspela rmullret enligt DIN A . 
Intressa nt nog vä rdera r man också 
pick upernas spå rningsförmåga vid 
1kHz. 

Högta la rmätningarna tilldrar sig 
kanske mest intresse. Man under
stryker, a tt båda slagen av veder
tagna mätningar behövs: Alltså dels 
fastställande av direktljudet, mä tt 
fra mifrå n som frifältsmätning, dels 
den utstrålade effekten som funk
tion av frekvensen, dvs efterkla ngs
metode n. Direktljudet är ju vad vi 
hör först och uppfa tta r som övervä
gande i det totala ljudtrycket vid 
å höra rpla tsen . Effektkurvan är vik
tig, eftersom efterklangsfältet domi
nera r vid låga och medel höga fre
kvenser över direktljudet. I boken 
redovisas för 1980 båda kurvorna . 
Dessutom ha r utgiva rna mätt thd 
över området 30 Hz - 8 kHz, men 
di storsionsmä tningen avv iker från 
det normala genom att signalen letts 
genom ett vägningsfilter för att 
bä ttre motsva ra programmateria
lets genomsnittliga innehåll. Den 
använda spänningen ä r vidare be
räknad med högta larens verknings
grad som referens för a tt ljudtrycket 
vid distorsionsmätningen i medeltal 
skall vara lika för a lla högta lare. 
Jouko A lanko. som stått för mät
ninga rna, på pekar att distorsion
skurvan faktiskt direkt visar klirret 
i procent värden - ma n behöver här 
inte bestämma avståndet mellan 
ljudtryckskurva och distorsionsbi
draget , vilket är underlättande för 
läsaren . 

Se flg för exempel ur boken. 
Den kan beställas frå n Rad ioliik

keiden Liitto, Vuorimiehenkatu 21, 
SF-00140, Helsinki 14 , Fi nla nd . 

VS 



11M D - en ny mätmetod 
för dynamisk distorsion 
utan komplicerad teknik 
C> Under AES-konventet i Los Angeles kom många, 
däribland RT:s utsända, att intressera sig för en 
alternativ, ny metod från J apan att fastställa olineari
tet i förstärkare. 
C> Det var Sansuis s k D/M D-metod som presentera
des, och vi har här analyserat dess huvuddrag som tar 
fasta på att den T/M-genererande mekanismen pri
märt vållas av olinearitet i förstärkares språngsvar. 
C> Om metoden utlät sig bl aM atti Otala positivt 
sedan den framlagts inför AES. 
C> RT visar här vad som behövs, metodiken bakom 
mätförfarandet och blockschema över testtongenera
torn. 

TESTTON 

TESTOBJEKT 

LP-FILTER 

UTSIG.~N~A=L~ ____ ~~ 
I I 

Fig 3. Har det inkopplade testobjektet några dynamiska olinjärite
ter, avspeglar det sig vid T/M-D som en kantvågsformad utsignal. 

•• Att flera fundamentalt olika 
typer av olinjäritet kan före
komma i tonfrekvensförstärkare 
bör vara välbekant för RT:s lä
sare: Vanligen brukar aktuella 
distorsionstyper indelas i två hu
vudgrupper - statisk respektive 
dynamisk . För båda dessa grup
per finns ett antal användbara 
mätmetoder formulerade. Spe
ciellt den dynamiska distor
sionen har, under 70-talets sena
re del , varit förrnål för flitigt 
studium och stundtals dragits in 
i långtgående och infekterade 
debatter. 

Som en direkt konsekvens av . 
att många olika mättekniker och 
forskare gett sig i kast med det 
dynamiska distorsionskomplex
et , har ett flertal mer eller mind
re olika mätmetoder för dyna
misk distorsion publicerats. I 
RT har dessa ingående beskri-

vits, varför begrepp som DIM3o, 
SID och differenstonrnätning 
knappast behöver någon 'mer 
ingående presentation . 

Genomgående för de hitintills 
formulerade mätmetoderna har 
varit, att de antingen kräver en 
omfattande och dyr mätutrust
ning, alternativt uppvisar en inte 
obetydlig osäkerhet vad avser 
erhållet mätresultat. Till bilden 
hör också att vissa testmetoder 
utnyttjar signalformer vars fre
kvensinnehåll är mycket högfre
kvent och därför inte alltid faller 
inom testobjektets föreskrivna 
arbetsområde . 

Det senare gäller i första hand 
för två- eller multipeltonmät
ningar, vilka under olyckliga 
omständigheter kan driva den 
testade förstärkaren till fullstän
digt elektriskt sammanbrott . 
Orsaken är att förstärkaren vid 

20kHz 20kHz 
~~~--~~---------- ---------~ 

256 

Fig l. Testsignalen vid T/M-D mätning föreslagen av Sansui består 
aven 20 kHz sågtandsspänning medfasskift var 256:e period. 

Fig 2 . Blockschema över den föreslagna 11Iätuppkopplinge1l för 
bestämning av TlM-D. 

hård utstyrning kan börja att ge
nerera högfrekventa skillnadsto
ner , vars energiinnehåll skadar 
bl a mätobjektets utgångstran
sistorer, 

TIM-D 
Önskvärt vore således att 

standardisera en mätmetod med 
egenskaper vilka på intet sätt 
driver testobjektet utanför sitt 
tillåtna arbetsområde vad avser 
tex frekvens. Den av Matti Ota
la presenterade metoden för be
stämning av TIM (reJ 1) uppfyl
ler visserligen kraven i frekvens
hänseende , men samtidigt måste 
spektralanalys tillämpas för 
tolkning av uppkommet resul
tat. Den s k DIM-metoden har 
emellertid vunnit brett erkän
nande och förelåg i september 
1978 till förslag som . IEC-nor
merad mätstandard för dyna
misk distorsionsbestämning. 

I och med detta har arbetet 
med utvecklandet av nya TIM
mätmetoder på intet sätt avstan
nat. Susumu Takahashi och Su
sumu Tanaka vid R&D depart
ment , Sansui Electric Co., Ltd , 
har vid 63 :e AES-konventet i 
Los Angeles framlagt ett intres
sant förslag till alternativ TIM
mätning. (ref 2) Den redovisade 
metoden går under namnet 
T/M-D och kännetecknas av sin 
ringa mättekniska komplexitet. 
Förutom den speciella testton
generatorn behövs endast två 
branta skärfilter och ett oscillo
skop för detektion av mätobjek
tets TIM-innehåll. En TIM-D
generator konstruerad för RT 
redovisas längre fram i den här 
artikeln . 

Mätmetoden från Sansui byg-

ger på förhållandet, att TIM hu
vudsakligen orsakas av olinjäri
tet i en förstärkares språngsvar . 
Medan "vanlig" olinjäritet stu
deras med utgångspunkt i avvi
kelser i spänning eller ström , är 
mekanismerna vid TIM-D tid
bundna , d v s relaterade till ter
mer som de/dt alternativt di/dt. 

Ett sätt att kontrollera linjär
förhållandet hos t ex en diod är 
att antingen variera spänningen 
över den , alternativt polarite
ten. På samma sätt är det möj
ligt att mäta TIM-relaterad olin
järitet i ett förstärkarsystem ge
nom att ändra de/dt eller den 
pålagda polariteten. Sansui-me
toden bygger på just detta för
hållande och använder två alter
nerande serier av sågtandspän
ning - en sekvens stigande, re
spektive en sekvens avtagande 
spänningsflanker enligt fig 1. 

Den behövliga testtongenera
torns blockschema visas i fig 2. 
Själva mätproceduren tillgår på 
följande sätt: * Den högfrekventa sågtands
spänning polaritetsreverseras 
med en frekvens som ligger 
inom det hörbara tonfrekvens
området. Denna måste dock filt
reras bort för att testobjektet 
enbart ska nås av de polaritets
växlande spänningsramperna . * Utgången från testobjektet 
matar ett lågpassfilter , vilket un
dertrycker själva sågtandsspän
ningen. Kvar blir enbart eventu
ella signalkomponenter genere
rade i testobjektet till följd av 
olinjäritet. Om den testade för
stärkaren är benägen för TIM , 
blir utsignalen en kantvåg med 
omslag vid varje polaritetsskift i 
testtonen (tig 3). Jorts sid 28 
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Teori 
Orsakerna till uppkomsten av 

transientförvrängning har ingå
ende presenterats i en tidigare 
RT (ref 3). I korthet kan dock 
sägas, att TIM uppkommer då 
det föreligger begränsningar i 
ett stegs strömderivata. Lägg 
märke till att vi här talar om 
strömderivata och inte spän
ningsderivata , eftersom det till 
slut ändå är strömkapaciteten i 
ett förstärkarsteg som bestäm
mer förmågan till omladdning 
av systemets kapacitanser och 
därmed också den s k spännings
derivatan . Detta resonemang 
ligger också till grund för teo
rierna kring uppkomsten av s k 
SID (ref 4 & 5). 

Om strömbegränsning inträf
far i ett förstärkarsteg med nå
gon typ av frekvensbegränsning, 
t ex med " lag" -kompensering, 
uppkommer slew rate-begräns-

lens topp-till-topp-nivå till den 
ursprungliga sågtandsspänning
ens topp-till-topp-nivå , d v s 

TIM-D = Vo p.p x 100 % (3) 
A 

Praktiskt mätsystem 
I fig 5 visas blockschema över 

hur en praktisk TIM-D-genera
tor kan tänkas uppbyggd. Alter
nativa lösningar har givetvis tän
kas , men denna generator har 
testats och befunnits fungera en
ligt grundkonceptet. Sansui har 
för övrigt visat upp färdiga TIM
D-generatorer , men någon så
dan har inte varit tillgänglig för 
RT-red , varför originalschema 
ej är känt. Påpekas bör dock , att 
det redovisade kopplingsexemp
let enbart är avsett att tjäna som 
grund vid konstruktion av ett 
mätsystem - på ett flertal punk
ter finns anledning till kretsför
bättringar för att det totala mät-

Fig 4. Den skuggade ytan ijiguren representerar skillnaden mellan 
en verklig och en ideal förstärkares svar på TlM-D-signalen. Efter
sliipningen i den verkliga förstärkaren beror bl a på interna ström be
gränsningar. 

ning, eftersom uppladdningsti
den för kretsens inbyggda kapa
citanser är längre än insignalens 
omslagstid . Skillnaden mellan 
den teoretiskt tänkta och den 
verkliga spänningen inom för
stärkaren för TIM-D-signalen 
skissas i fig 4. Den skuggade 
ytan i figuren representerar dif
ferensen mellan idealt och prak
tiskt omladdningsförlopp inom 
en tänkt förstärkare . Skeendet 
upprepas varje gång signalen 
förändras . Medelvärdet på den 
uppkomna felspänningen kan 
tecknas enligt ekvation (2) 

Va =A2 f12(Af+SR) (1) 

där f = sågtandsspänningens 
frekvens , A = topp-topp-värdet 
på sågtandsspänningen och SR 
= förstärkarens spänningsderi
vata. 

Om sågtandsspänningen väl
jes så låg att Af~SR, då kan ekv 
(1) reduceras. Ar dessutom för
stärkarens spänningsderivata li
ka stor för såväl negativa som 
positiva språngsvar, kan ekv (1) 
ersättas med uttrycket i ekva
tion (2) . 

(2) 

Vid bestämning av TIM-D-ni
vån relateras sedan Vo -signa-

området ska kunna nå ner till i 
storleksordningen 0,002 %. Mot 
bakgrunden av de undersök
ningar som genomförts beträf
fande tröskelvärdet för uppfatt
barhet av transient intermodula
tionsdistorsion (ref 6) , får angi
vet mätområde anses rimligt . 

Av blockschema i fig 5 fram
går, att omkopplingen mellan 
stigande och avtagande spän
ningsflanker är synkroniserad 
med sågtandsspänningens fre
kvens i förhållandet 1:256. Den 
härvid erhållna 78 Hz synkroni
seringssignalen styr sedan en 
analog multiplexer , vilken såle
des sköter omkopplingen mellan 
positiva och negativa block av 
spänningsflanker. Kravet på den 
inverterande förstärkaren för 
skapande av negativa flanker är 
av naturliga skäl ytterst stort. 
Det slutliga valet baserar sig på 
resultat erhållna vid ett speciellt 
operationsförstärkartest, tidiga
re redovisad i RT (ref 7). 

När det gäller val av inver
terande operationsförstärkare 
finns givetvis utrymme för varia
tion , men kravet på hög spän
ningsderivata begränsar valmöj
ligheterna högst påtagligt! 
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Fig 5. Testtongeneratorn består som synes av ett antal olika funk
tionsblock - styrgenerator, multiplexor, inverterare, frekvensdewr, 
buffert och jiltersektioner. 

Styrgenerator 
Som grundelement i styrgene

ratorn (fig 6) används en inte
grerad funktionsgenerator med 
spänningsstyrd oscillator , typ 
NE 566. Valet av denna krets 
grundar sig på ett par viktiga 
egenskaper hos NE 566: * Hög frekvensstabilitet * Hög linjäritet på triangelvåg
utgången * Stora möjligheter till extern 
påverkan av vågformen 

Speciellt de två senare punk
terna är av vikt för den aktuella 
funktionen . I redovisat kopp
lingsexempel visas hur den ex
terna styrningen åstadkommes 
för generering av positiva spän
ningsramper och triggsignal för 
den binära räknaren. Inga kom
ponenter är speciellt kritiska , 
men 1 %-iga metallfilmsmot
stånd och 2,5 % -styrolkonden
satorer rekommenderas för bäs
ta resultat. 

Skärfilter 
De två filtersektionerna an

vända vid TIM-D är konstruera
de med passiva, frekvensbero
ende element. Högpassfiltret 
(fig 7) är ett femte ordningens 
Chebyshev-filter med gränsfre
kvensen 1 kHz. Lågpassfiltret 
(fig 8) utgörs av ett tredje ord
ningens specialfilter med 500 Hz 
gränsfrekvens och en filterka
rakteristik snarlik ett Butter
.worth-filters . Genomgående för 
filtren är att man valt högklas
siga komponenter , t ex skall 
spolarna vara luftlindade med 
lägsta möjliga lindningsresistan
ser. Om någon typ av ferritma
teriai används måste egendistor
sionen (mättnadsnivån) i spolar
na noggrant kontrolleras. Lägg 
också märke till filteriänkarnas 
generator- och belastningsimpe
darlser för optimal anpassning! 

Onskas andra värden , måste 
näten omräknas. Kontrollera 
också att lågpassfiltret tål aktu
ella utnivåer från testobjektet. 

BCY59 Ov 

Fig 6. Styrgeneratorll är som sy
nes baserad kring en integrerad 
funktionsgenerator typ NE 566. 

Sammanfattning 
Med den här beskrivna utrust

ningen är det möjligt att bestäm
ma förekomsten av TIM i ett 
mätobjekt och presentera resul
tatet på ett ordinärt oscilloskop. 
För kalibrering av referensnivån 
skall generatorns sågtandsspän
ning matas direkt till mätobjek
tet och in i oscilloskopet utan att 
lågpassfiltret är inkopplat . Er
hållen nivå är därefter referens
nivå A enligt ekv (3) . Därefter 
kopplas lågpassfiltret in och os
cilloskopets ingångskänslighet 
minskas tills erhållet utslag blir 
avläsbart. Mätvärde Vo p_p i ekv 
(3). 

Om mätvärdet på Vo p_p är för 
lågt för att kunna registreras på 
oscilloskopet, kan en millivolt
meter eller liknande användas. I 
detta fall måste dock de olika 
testsignalernas formfaktorer tas 
med i beräkningarna. 

Det är viktigt påpeka, att de 
framrnätta värdena på TIM med 
den här beskrivna Sansui-meto
den inte stämmer numeriskt 
med Otalas DIM-förslag. Mät
värdena för respektive mätme
tod ger dock lika relativa 
värden . 

forts sid 30 



"Kassettdäck Hitachi D-9SO 
ger så mycket bandet förmår!" 
(Citat ur RadIo & TelevIsIon IV 11) 

R&P-huvudet är ingen kompromiss, det separerar inspelning och 
avspelning, precis som på de proffsigaste rullbandspelarna. Dessutom är 
det mÖjl igt att direkt avlyssna inspelningen. 

Hitachi 's uni-Torquemotor, som 
för övrigt finns i våra direktdrivna 
skivspelare, används här för direkt
drivning av kapstan.Tillsammans med 
dubbel kapstandrivning minskar ® 
svajet betydligt. 

DOlby brusreducering utnyttjas 
optimalt genom Dolby-kalibrerings
systemet. 
Några övriga finesser: 3-lägesband
omkoppling med finjustering 

A Komprom isslösning - ett t onhuvud tör både In· och avspeln ing 
B Hlt achi"S R&P·huvud - separat In· och avspeln ingSdel 

Jamtörelse m ellan normalt tonhuvud tör in· OCh avspeln ing OCh Hltach i"s R&p·huvud. 

avförmagnetisering. Auto-rewind=automatisk återspolning med återstart. 
Logisk relästyrning med möjlighet till fjärrstyrning. VU-instrument och 
toppvärdesvisande ljusdioder. 

Ring eller skriv efter special broschyr på 0-980. 

D-9SO 

~HITACHI 
06 0060 

Hitachi sales Scandlnavla AB, Box 7138, 172 07 Sundbyberg. Tel. 08·98 S2 80 
Hit achi Sales Norwav A.S .. Boks 46. 0 rebekk, 1620 Gressvlk. Tel. 032·28050 
Suomen Hitachi OV, T:lkoj ankatu 5,15800 Lahti. Tel. 918·44241 
Hitachi sales AlS, KuldySsen 13. 2630 Tåstrup. Tel. 02·99 9200 

Informationstjänst 5 



11M från sid 28 

Avslutningsvis några ord om 
testsignalens frekvensinnehåll . 
Eftersom omslaget vid varje 
spänningsflanks slut sker med 
avsevärd snabbhet , är frekvens
innehållet i testsignalen tämli
gen högfrekvent. Liksom då det 
gäller OlM-mätningar är det 
därför tillrådligt att i mätupp
kopplingen lägga in ett passivt , 
första ordningens lågpassfilter 
före testobjektets ingång om så
dant inte redan finns i förstärka
ren. En skärfrekvens vid ca 100 
kHz rekommenderas för de fles
ta mätfallen. 

Vid test av kraftiga effektsteg 
med låga värden på spännings
derivata bör dock gränsfrekven
sen sänkas ännu något lägre för 
att minska risken av sekundärt 
genombrott i mätobjektets ut
gangstransistorer. • 
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MIp&CH 
HÖGTALARE OM 60 

I BYGGSATS 
OM 60 är en komplett 3-vägs konstruktion med 
extremt fina mätdata. Byggsatsen innehåller 
allt material utom låda och tyg . Sågschema 
och detaljerad monteringsanvisning medföljer. 

Pris för ett par OM 60 760:-
Frakt tillkommer 

-\ --------------

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Till OLLE MIRSCH AB 
Box 123, 152 01 Strängnäs 
Sänd mig mera information om 
OM 60 och andra Mirsch-högtalare 

Namn ______________ __ 

Gatuadress ____________ _ 

Postadress ____________ _ 
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•• Under hösten 1979 höll Mo
torola en rad presskonferenser 
om halvledarmarknaden 1979/ 
1980. Bl a arrangerades en i 
Stockholm , som vi här skall rap
portera från . Dessutom ägde 
konferenserna rum i Milano , 
Munchen , London , Paris och 
Madrid . 

Deby Saban, direktör för Mo
torolas marknadsföring i Euro
pa , gav en rad intressanta fakta, 
inte bara om Motorolas situa
tion utan även om marknaden i 
stort. Han pekade på prognoser, 

På bilden: Wes Patterson, Deby Saban och David Sherwood från 
Motorola, Europa. 

Den svenska halvledarmarkna
den uppgår fn till 3 % av den 
totala Europa-marknaden . 

Hemelektroniken 
dominerande marknad 

Den totala Europa-markna
den för halvledare uppgår till 
2950 miljoner dollars och den 
fördelar sig som i fig 1. Störst är 
hemelektroniksektorn , men den 
väntas inte öka med mer än 
1,3 % . 

Bilelektroniksektorn är i dag 
bara några procent stor , men 

Motorola om BO-talets halvledarmarknad: 
Expansion trots ansträngd världsekonomi 

som visar att man i USA får 
räkna med en allmän nedgång 
under 1980 och att Europa får 
en ekonomisk uppgång med ba
ra 2,4 % . Orsakerna är de ökade 
oljepriserna , inflationen och 
den höga arbetslösheten . USA 
går in i sin värsta kris hittills . År 
1978 var siffran 3,2 % för Euro
pa och 4 % för USA. Han mena
de dock att det ekonomiska lä
get är bättre för Skal}dinavien 
än för övriga Europa. Okningen 
av bruttonationalprodukten fö
respås ligga vid 3,75 % för Sveri
ge och 5 % för Norge . 

Deby Saban visade också någ
ra prognoser för e lektronikut
rustning av olika slag. Stor till
växtpotential finns inom områ
dena. telekommunikation och 
process-styrning. I Tyskland 
väntas ökningar på 14 resp 
12 % . Motsvarande siffror för 
England är 16 resp 19 % och för 
Frankrike 12 resp 17 % . Färg-tv 
och bilradio väntas få en måttlig 
tillväxt. Märkligt nog förutspår 
Saban nolltillväxt inom hi fi -sek
torn för Tyskland och 2 % för 
England. Den sista siffran an
gavs som osäker. 

Till de siffrorna ställer vi oss 
något tvivlande. Tyskland har 
enligt andra källor ökningar att 
vänta på hi fi-sidan , inte minst 
på den tunga biten. Kanske är 
det den inhemska produktionen 
som avses? England å andra si
dan har en marknad som är full
ständigt förstörd av rabatterade 
erbjudanden. 

Professionell utrustning vän
tas få en ökad marknad av 8, 5, 
9 och 9 % i resp länder Västtysk
Iand , England , Frankrike och 
Italien . 

På bilsidan är siffrorna 2, 4, 3 
och 2 % respektive. Den sidan 
väntas få en mycket kraftig ök
ning. 

Europeisk halvledarmarknad 
ökar med 10 % under 1980 

Någon nedgång är inte att 

[> Trots ett ekonomiskt ansträngt läge på 
många håll i världen med vikande konjunktu
rer går halvledarsidan starkt framåt. 
[> En ständigt stegrad efterfrågan möter t ex 
på bi/elektronik- och telekommunikations
sektorerna. 
[> De här prognoserna och synpunkterna 
meddelades under en presskonferens som 
Motorola höll i Stockholm i höstas. 

19.4----______ 

16 .5 

11.5 

r-------- 1) , 4 
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Fig 1. Den europeiska halvledarmarknadenför 1980. Utanför varje 
segment är en procentsiffra angiven, vilken svarar mot den väntade 
ökningen. Bilelektroniksegmentet, mellan data och kommunika
tionssektorerna i figuren , ökar som synes. med 19,4 %. 

vänta för den europeiska mark
naden under 1980. Den väntas i 
stället stiga med 10 %, men inga 
av konsumentsegmenten beräk- ., 
nas bli stora. Fortsatt uppmjuk
ning av USA-marknaden kan 
väntas leda till en prisutmatt
ning . 

Om vi ser på halvledarmark
naden totalt i världen , utgör E u
ropa 26 % , USA 49 % och Ja
pan 26 %. Per capita ser dock 
siffrorna lite annorlunda ut. Me
dan västeuropa köper för 7,6 
dollars halvledare/capita, har 

USA 20,3 $ och Japan 24,8 $. 
Siffrorna antyder att halvledar
marknaden troligen kan öka be
tydligt i Europa, men det reso
nemanget förutsätter att man se
dan får avsättnin"g för de färdiga 
produkterna. Atminstone på 
hemelektroniksektorn torde det 
innebära problem , men det 
finns expansiva sektorer som vi 
skall återkomma till . 

Ser vi på halvledarmarknaden 
specifikt för Skandinavien, lig
ger prognosen på en ökning av 
9,5 %, med 10 % för Sverige. 

~ 
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den kommer att expandera med 
19,4 % under 1980 och troligen 
kommer den att utgöra en av de 
största sektorerna inom ett antal 
år. I USA tillverkar man redan 
ett stort antal bilar med mikro
processorer för bränsle- och 
tändningskontroll jämte styr
ning av andra funktioner. Mik
roprocessorerna kräver dess
utom ett antal yttre halvledare 
för att kunna fungera. 

Totalt sett blir detta en stor 
bit av halvledarmarknaden tack 
vare de stora serier som rullar ut 
ur bilfabrikerna . Samma utveck
ling väntas inom kort i Europa , 
något som RT tidigare oriente
rat om. Kommunikationssidan 
och datasidan (process-styrning) 
är andra mycket expansiva sek
torer. 

Kanske man kan förledas att 
tro att försäljningen av de dis
kreta komponenterna minskar i 
antal i takt med ökningen av de 
digitala integrerade kretsarna , 
men så är inte fallet. De nya 
kretsarna kräver diskreta kring
kretsar , och totalt sett kan man 
faktiskt vänta sig en ökning med 
7 ,5'% . Procentuellt sett ökar 
dock de integrerade kretsarna 
mycket mer. Jämför de olika 
siffrorna i fig 2. Vi ser, att på 
fem år ökar den europeisklt 
halvledarmarknaden från 2960 
milj dollars till 5000 milj dol
lars . Procentuellt sett ökar mos
kretsarna mest. 

Den snabbast ökande halvle
darmarknaden i Europa står Ita
lien för. Orsaken är att Fiat
fabrikerna . stor skala kommer 
att satsa på elektronik i sina bi
lar. För den skandinaviska 
marknaden konstaterar man att 
konsumentelektroniken förlorar 
terräng , medan de vita varorna 
kräver fler halvledare. Tele
kommunikationssidan väntas 
expandera kraftigt. 

forts sid 34 



Nu finns en receiver som kan 
förbättra akustiken'! 

Bose 550 FM/AM Receiver 
Äntligen kan du få bort gällheten 
i de högsta frekvenserna utan att 
få tonförluster på bredden. Med 
Bose " high frequency control". 
Dessutom kan du justera ojämn
heter i mellanbasen och få den 
lägsta basen renare i dämpade 
rum eller vid färgade skivinspel
ningar. Med Bose "low frequency 

Dessutom har Bose 550, den 
billigaste av våra två första receiv
rar, ett annorlunda basfilter som 
effektivt reducerar rumble (åter
koppling) från skivspelare. Men 
med en väsentligt mindre basför
lust än vanliga standardfilter. 

I 
control". +'YJ ,- ' 

........ 
5 -I.----
5 
,/ 

---

Prova Bose 550 och hör själv 
hur en receiver verkligen kan för
bättra akustiken - tillsammans 
med vilken högtalare du än har. 

Fakta om Bose 550 
Effekt 2 X40 Watt 8 ohm 
T.H.D. 0,09% från 0,5 W 

till 40 W 
Våglängdsband FM/ AM 
Ca-pris 2.250:- kr 

JAG VILL VETA MER 
Skicka mig ytterligare in
formation om Bose receivers. 

Med Bose 550 kan du alltså + 

justera de flesta akustiska pro
blem som kan uppkomma i ditt -'O 

lyssningsrum. Hur då, frågar du. 
J o, genom en teknisk nyhet som ~ 
kallas "Room and Source Com-

4681 4681 4 6 8 1 2 Nam n 
UJ -000 U))) 

KonventioneLl/onreglering 

pensation ControI". Det är en ny I 
typ av kontroller på Bose som ger +'YJf-+-++++++t---+-t-t-I-t+t-tt--+--+-++JHtt_ f-:::_.~ •.. 

dig möjligheter att kompensera + 5~~~~ ... . "'.-n1i1B ... ;p, ....... ··M-+'*···~·*""""l 
för olikheter i rumsakustiken. De -5 ""1"""'~'-'l-tl'l"H-··---·I=I--.. +"'f+H+tt-.. _-... .., .. :=t ... " 1-tr+++t---l 

konven tionella kontrollerna var -'Of--I-+++tHft--t--t-t+tt+tt---t-+++I-tttF" '~" 

Adre s 

Postnr 

Postadress 

Sänd kupongen till Bose, Box 3022, 
17103 Solna 

RT 2-80 

inte tillräckliga ansåg man på '-----.... --Z--~--~--.. -------' 
Bose laboratorium i USA och ut- ~ 4 6 8 ~ 4 6 8-dx, 4 6 8~ -dm ... ~ E ® 
vecklade dessa nya kontroller. 
Jämför resultatet i diagrammen! 

Bose "Room a.nd Source 

Com/lPllsal;OIl COli/mI" 

Informationstjänst 7 

Råsundavägen 13, Box 3022, 17103 Solna 
Tel 08-7305580 



Motorola från sid 32 

Mikroprocessorerna 
mest som logikelement 

4 och 8 bits mikroprocessorer 
används mest som ersättare för 
logikkretsar. Den kategorin 
upptar 60 % av systemmarkna
den för mikrodatorer. Datain
samling med 16 bits datorer har 
38 % och de resterande 2 % ut
görs av sofistikerad elektronik , 
där 16 bitars ord eller mer an
vänds . Systemmarknaden i Eu
ropa kommer att ligga på 138 
miljoner dollars. 

Mikrodatorer ökar 
snabbare än mini 

Mikrodatormarknaden ökar 
nu snabbare än minidatormark
naden, och tendensen visar på 
ytterligare uppgång. År 1982 
kommer mikrodatormarknaden 
att vara dubbelt så stor som mi
nidatormarknaden . Det menar 
Wes Patterson, direktör för sys
temdivisionen inom Motorola i 
Europa. Av mikrodatormarkna
den kommer dubbelt så många 
moduler och undersystem såväl 
som komponenter att säljas . 

Den största delen av mikroda-

tormarknaden kommer konsu
mentelektroniken att ta enligt 
en prognos för 1982, nämligen 
62,1 %. - Se övriga områden i 
fig 4. 

En enorm ökning 
av minnesmarknaden 

Halvledarminnena är det seg
ment som har ökat snabbast av 
halvledarna. År 1970 var halvle
darmarknaden 15 miljoner dol
lars, mot beräknat 1,5 miljarder 
för 1980. Siffrorna kommer från 
ett material av Doug Dunn, de
puty manager för nmos vid Mo
torolas fabrik i East Kilbride. 
Fabriken sysselsätter i dag 1000 
personer. Man har där investe
rat 19 miljoner dollars för till
verkningsmaskiner! I dag fram
ställer man kretsar i processo
rerna nmos (erasable rom , 
mpu), cmos (metal gate, hi per
formance) och hmos-1 (3-4 mik
rons upplösning, snabba statiska 
ram, 64 k ram och 68000 mpu) . 

Minnena tenderar som bekant 
att bli allt större. Motorola var 
först med att annonsera ett 64 k 
eprom och .. man tillverkar även 
64 k ram. Annu är det dock 16 

THE W.EUROPEAN SEMICONDUCTOR MARKET * 
PRODUCT MIX 

M$ 

1975 1980 

Diseretes 920 1330 

Bipolor digital 170 400 
Linear 150 450 
MOS 110 780 
Total IC's 430 1630 

Grand total 1350 2960 

* Excluding systems 

1985 

1910 

660 
760 

1670 
3090 

5000 

Compound growth P. A • % 

75 / 80 80/85 

7.6 7.5 

18.6 10.5 
24.6 11 .1 
48.0 16.4 
30.5 13 . 6 

17.0 11 .1 

Mor l ... , ing R e . ecr-ctI C PI. Molorola EuroPe 
O c:tobe,. '979 

Fig 2. Den europeiska halvledarmarknaden och dess olika produkt
grupper. 

SALES 
$ 

MICROCOMPUTER MARKET 
8·BIT AND 16·BIT 

77 78 79 80 81 82 

16·BIT 

83 84 

Fig 3. Försäljningen av 16-bits mikrodatorer ökar snabbt. 
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ram som säljs mest med 26 % av 
minnesmarknaden. Hur den ser 
ut i dag och hur den väntas bli 
de närmaste två åren framgår av 
fig 5. 

Intressant att notera är hur 
stora de olika tillverkarna av in
tegrerade kretsar är i relation till 
varandra. Se fig 61 

Man ser att Texas Instruments 

APPlICATION 

CONSUMER 

BUSINESS DATA PROCESSING 

EDP SUPPORT 

PERSONAL COMPUTERS 

INDUSTRIAL AUTOMATION 

under en rad år legat som etta , 
men att Motorola nu segat sig 
upp till en 2:a position och kan
ske t o m till en 1: a position som 
halvledartillverkare . Som fram
går av tabellerna sker dock stän
diga omgrupperingar och den 
fortsatta utvecklingen på halvle
darsidan kommer säkert att bju
da på dramatik. G L • 

% TOTAL UNITS % 8-BIT 

62.1% 97.8% 

3.9% 81 .7% 
3.5% 49.2% 
2.8% 82.9% 
2.5% 39.3% 

SPECIAlISED DATA & WORD PROCESSING 2.0% 62.1% 
LAB AND COMPUTATIONAL 1.8% 40.8% 
SPECIAlISED DATA ACaUISITION AND 
CONTROL 1.4% 59.8% 
COMMUNICATIONS 1.2% 79.8% 
DESIGN AND DRAFTING 0.5% 24.3% 
INSTRUCTIONAL 0.4% 76.5% 
OTHERS 17.8% 90.9% 

Fig 4. Konsumentmarknaden är en dominerande sektor vad gäller 
halvledarapplikationer. Siffrorna avser 1982. 

2400 

2200 

DYNAMIC RAM 
2000 

1800 

iJ; 1600 z 
o 
3 1400 ERASABLE ROM , 
~ 0200 

~ g '000 

800 
SlATlC RAM 

' 00 

' 00 READ ONLY MEMORY 

200 

o ~~~~;;;;;;;~~=====:==:J OTHER 

l i77 1918 1979 1980 1981 1982 
VEAR 

Fig 5. Kurvorna visar fördelningen av olika minnestyper. 

ISM 'SI 

- SIZE 1976 - - SIZE1977 - - SIZE 1978 - GROWTH RATE 

AVG 
GROWTH 

COMPANY SALES COMPANY SALES COMPANY SALES COMPANY RATE ~. 
RANK SICE' RANK SICE RANK SICE RANK 76-78 

11 TI 413 1. TI 507 1. TI 581 1. MOSTEK 48 
1. FAIRCHILO 119 1. FAIRCHILO 165 1. MOTOROLA 303 1. HARRIS 40 
3. NATIONAL 104 3. MOTOROLA 143 3. FAIRCHILO 185 3. AMD 39 
4. INTEL 181 4. NATIONAL 133 4. NATIONAL 160 4. MOTOROLA 38 
5. MOTOROLA 173 5. INTEL 118 5. INTEL 160 5. SIGNETICS 34 
6. SIGNETICS 111 6. SIGNETICS 171 6. SIGNETICS 105 6. RCA 14 
7. RCA 85 7. RCA 105 7. RCA 116 7. INTEL 11 
8. GI 71 8. GI 85 8. MOSTEK 110 8. TI 19 
9. ROCKWELL 71 9. MOSTEK 83 9. AMO 100 9. GI 16 

10. AMI 63 10. AMO 81 10. GI 95 10. NATIONAL 
11 . MOSTEK 56 11 . ROCKWELL 78 11 . HARRIS 90 11. FAIRCHILO 11 
11. AMO 56 11. HARR IS 75 11. ROCKWELL 80 11. AMI 11 
13 . HARRIS 50 13. AMI 71 13. AMI 78 13. ROCKWELL 6 

• ICE-8178 

Fig 6. De största tillverkarna av integrerade kretsar och deras 
inbördes rangordning från år till år. Som synes är det en rörlig 
marknad! 



Audio Pro:s nya högtalare tillhör 
ett av de tre bästa systemen i världen. 

• Mycket få högtalare kan uppvisa så fina mätresultat 
som Audio Pro A4-14. 

De är, trots sin ringa nettovolym på 14L, 
kapabla till 96 dB ljudtryck vid 30 Hz, med mindre 
THD (total harmonisk distorsion) än 3%. Detta tack 
vare att de är baserade på Audio Pro:s patenterade 
teknik, samma som används i B2-50 (basmodulen). 

Med konventionell teknik skulle detta kräva 
en 18" bashögtalare i 200 liters låda, med 350 W 
förstärkare. 

Vid 96 dB ljudtryck, över 10.000 Hz, är 3:e .Jns 
distorsionen så låg, att den inte kan mätas. 

AUDIO PRO A4-14 KAN STÄLLAS I 
MÖBLERADE RUM. 

Alla högtalares ljudåtergivning påverkas av rum
mets egenskaper, och var i rummet de placeras. 
Trots det, är de flesta högtalare konstruerade utan 
hänsyn taget till detta faktum. 

Därför är A4-14 konstruerad så, att man med 
hjälp av kontrollerna och elektroniken, kan kom
pensera högtalarna för rak frekvensgång, oavsett 
var de står i rummet 

A4-14 är anpassade så att man kan koppla dem tiU en vanlig 
fö'rstärkare! receiver eller till en fö'rfo'rs tärkare, till exempelA udio Pro 
TPA iSO, (Fö'rförstärkare med FMI AM radio), 

Men ingen reklamtext kan beskriva ljudet i 
A4-14 bättre än dina egna öron. Gå därför till din 
HI-Fl handlare och be att få lyssna och jämföra 
med de två andra bästa högtalarsystemen. 
r----------------------. 

: Jag vill veta mer : 
i om Audio ProA4-14. i 
I NAMN I 
I I 
I ADRESS I 

I Audio Pro Ab, Kemistvägen 28, RT 2-80 I L _____ 1833~Tä~Th~08/75~~O, _____ J 
~ @[1JJ@OCQ) [p)[JCQ) 



Det är inte bara de nya 
metallbanden som utnyttjas bättre 

med 3-huvuds-bandspelare. 
Det gäller också alla vanliga band. 

3-HUVUDS KASSETTBANDSPELARE NAKAMICHI481 . 
PRIS CA 3 400:-INKL. MOMS 

3-HUVUDS KASSETTBANDSPELARE NAKAMICHI 581 . 
PRIS CA 5 000 :-IN~ L. MOMS 

Här är Nakamichis 3-huvuds-bandspelare . Med tre separata 
tonhuvuden - för att utnyttja ALLA band bättre. Inte bara de 
nya metallbanden, utan också vanliga band. 

För det kan ju knappast vara en tillfällighet att alla professio
nella bandspelare har tre separata tonhuvuden . Inte är det en
bart för att få möjlighet till efterbandkontroll ! 

Naturligtvis finns det en förklaring till detta. Det ställs vissa 
krav på inspelningshuvudet som inte alls gäller för avspel
ningshuvudet, och tvärtom . Man kan helt enkelt inte erhålla 
OPTIMAL utstyrning i mellanregister och diskant med ett kom
binationshuvud . (Med optimal menar vi att det är bandet som 
skall begränsa bandspelaren - inte omvänt). 

Raderhuvud 
"Direct Flux" 

Separat 
inspelningshuvud 

Separat 
avspelningshuvud 

Nakamichi 
Generalagent: Elfa Radio & Television AB , 17117 Solna 

3-HUVUDS KASSETTBANDSPELARE NAKAMICHI 482. 
PRIS CA 4 000:- INKL. MOMS 

3-HUVUDS KASSETTBANDSPELARE NAKAMICHI 582. 
PRIS CA 6 OOO:-INKL. MOMS 

Ytterligare ett skäl varför Nakamichi har tre separata tonhu
vuden är att in- och avspeln ingshuvudena kräver INDIVIDUELL 
magnetisk-elektrisk injustering. 

Nakamichi 481 och 482 är budgetversioner av 581 och 582. 
Här har man avstått från de yttre trimningsmöjligheterna för 
olika band . Modellerna 482 och 582 har efterband kontroll , vil
ket inte 481 och 581 har. 

Allt det andra är gemensamt. Tonhuvudkonstruktionen, 
" Direct Flux" -raderhuvudet, den sofistikerade elektroniken. 
Den asymmetriska " äkta" dubbelkapstanmekaniken, som 
reducerar alla resonanser och ger ett extremt lågt modula
tionsbrus. Och som ger den rätta bandspänningen utan hjälp 
av kassettens tryckkudde. 

Alla data om Nakamichis 3-huvuds kassettbandspelare 
finns i broschyrer som du kan få från oss . Eller gå in till din hifi
fackhandlare . Där kan du själv höra hur mycket bättre även 
vanliga band kan låta. 

rEI~a:; &-:;:;le:;;io;;"B~71~s~a~ - - R~801 
I Sänd broschyrer om Nakamichi 481 /482 och 581 /582! I 
I Namn I 
IMffi~ I 
l.P0~d~s _ _ _____ __ J 



D Vad kommer text-tv att 
innebäraför radio- och 
tv-branschen? 
D Industrin,fackhan
deln och inte minst den 
stora tv-publiken ställs 
inför en i viss mån ny 
teknik. Utan kännedom 
om de egenskaper man 
kan vänta av text-tv som 
medium kan många sa
ker förefalla främmande. 
D I detta avslutande av
snitt av RT:s uppmärk
sammade serie om text-tv 
belyses några av de svå
righeter man kan stöta på 
och hur de kan undvikas. 

av Arne Karlsson, Luxor ab, 
Motala 

Vad innebär text-tv 
för tv-industrin? 
•• En text-tv-mottagare är, om 
man ser till antalet kretsfunktio
ner, synnerligen komplicerad . 
Komplexiteten ligger emellertid 
huvudsakligen i digitala kon
struktioner och dessa har en hel 
del trevli~a egenskaper: 

Dels gar de att packa enormt 
tätt i specialutvecklade lsi-kret
sar, dels uppvisar de en förbluf
fande driftsäkerhet. Komplexi
teten utgör därför inget egent
ligt problem utan medför endast 
att utvecklingstiderna blir långa. 
Tv-industrin har också stor hjälp 
av halvledartillverkarna , efter
som dessa i regel själva utveck
lar de speciella Isi-kretsar som 
innehåller merparten av de digi
tala kretsfunktlOnerna . 

De digitala kretsarna har 
dessutom den egenskapen att 
antingen fungerar de helt till
fredsställande eller också uppvi
sar de en väl definierad felfunk
tion. Det som både konstruk
tions- och produktionsmässigt 
därför brukar vålla mest pro
blem är den analoga signal be
handlingen omkring själva de
kodern . Mottagarens normala 
hf-kretsar, d v s kanalväljaren 

Förtydligande. I avsnitt 2 av arti
kelserien i RT:s decembernum
mer insmög sig några sättfel som 
rättas här: 

I avsnittet om Anslutande/se
parerad grafik på sid 56 sp 4 skall 
det stå contiguous och inte conti
nous. 

I tig 8 på sid 60 gäller saken 
förstås avkodning , inte avkopp
ling . 

"Radarsignal" råkar det stå på 
såväl sid 60 , sp 4, som börjar C 4 
. . . , som på sid 62 i tig JO. I båda 
fallen avses radersignal. 

'f T 
ns ns 

200 200 

100 f" 100 

O f O 

~ /4 5 MHz 

-100 - -100 

-200 OJ -200 

System, standarder och service 
i perspektiv inför 1980-talet: 

Vad är text-tv? Oe/4 
och mf-enheten är faktiskt de 
mest kritiska komponenterna i 
en text-tv-motta$are. För att 
förstå varför, maste vi studera 
text-tv-signalen lite noggrannare 
samt analysera vad som kan 
hända med signalen ellan sän
dare och mottagare 

Text-tv och tv reagerar olika 
på felaktiga signaler 

Vari består skillnaderna mel
lan vanlig tv och text-tv? Den 
mest uppenbara skillnaden är 
väl ändå den att text-tv-bilden 
alstras i själva mottagaren och 
att överföringen sker i kodad 
form. Text-tv-bilden överförs 
dessutom som engångsförlopp 
och repeteringen är i princip ba
ra till för att garantera tillgäng
lighet aven viss sida vid god
tycklig tidpunkt. Dessa skillna
der gentemot en normal tv-bild 
leder givetvis till att störningar i 
överföringen måste yttra sig på 
ett helt annat sätt. 

Sådana fenomen som spökbil
der, oskarp bild eller "snö" i 
bilden kan inte förekomma i 
text-tv-sammanhang. De fel i 
överföringen som leder till såda
na tv-bild-fenomen påverkar na
turligtvis även text-tv-överfö
ringen - men hur? 

Om signal kvaliteten är till
räckligt god för att alltid medge 
korrekt tolkning av den mottag
na kogen blir text-tv-bilden per
fekt. Ar kvaliteten dock så pass 
försämrad , att enstaka feltolk
ningar sker, uppstår "stavfel" i 
texten . Sådana stavfel kvarstår 
dessutom till nästa gång den ak
tuella text-tv-sidan återutsänds , 

d v s ca en halv minut med den 
omfattning sändningarna har 
just nu. 

Om man studerar vad som 
händer med dels tv-bilden , dels 
text-tv-bilden då signalkvalite
ten successivt försämras , kom
mer man att märka följande: 

I den vanliga tv-bilden kan 
man se en kontinuerlig försäm
ring medan text-tv-bilden förblir 
helt opåverkad. Plötsli~t börjar 
det dock hända saker pa text-tv
bilden. Först börjar det saknas 
enstaka bokstäver , därefter 
uppträder stavfel och slutligen 
börjar hela rader att saknas eller 
innehålla "nonsens". Efter yt
terligare någon försämring av 
signalkvaliteten blir text-tv-mot
tagning omöjlig. Vad har då 
hänt med den vanliga tv-bilden 
under tiden? 

Jo , oftast är förändringen i 
bildkvaliteten knappast märk
bar inom det område då text-tv
bilden förändras från perfekt 
bild till helt oläslig sådan . Grän
sen är med andra ord i regel 
knivskarp, men exakt hur dålig 
tv-bilden är då detta inträffar 
varierar mycket med orsaken till 
kvalitetsnedsättningen . 

Vilka fel i den mottagna sig
nalen kan då förekomma och 
hur påverkas tv- resp text-tv
mottagningen av dessa? 

Dålig information om 
möjligheterna till god 
text-tv-mottagning 

Mellan tv-studion och tv-mot
tagaren finns en lång överfö
ringskedja där olika fenomen 
kan uppträda . I den första biten 

bJ 

..... 
Fig 1. a) Grupplöptidkarakteris
tik för en typisk mf-enhet med le
filter. b) Grupplöptidkarakteris
tik för eU filter enligt fig 3 som 
dimensionerats för aU korrigera 
grupplöptidkurvan i a) . 

av kedjan , mellan studion och 
sändarna, sker normalt ingen 
signifikant kvalitetsförsämring, 
men i den resterande biten är 
problemen desto större. Kvali
tetsnedsättningen kan bero på 
bia: 
- brus 
- korsmodulation 
- reflexer 
- dålig bandbredd 
- grupplöptidsfel 

I denna lista är signalfeltyper
na placerade i en ordning som 
ungefär motsvarar felens inver
kan på en vanlig tv-bild. Brus är 
förmodligen den mest irriteran
de formen av kvalitetsnedsätt
ning medan grupplöptidfelen 
måste vara synnerligen allvarli
ga innan en normal tv-tittare 
reagerar. 

För text-tv skall emellertid lis
tan läsas baklänges i en motsva
rande jämförelse, och här har vi 
en av förklaringarna till att text
tv-mottagningen beter sig så 
nyckfullt ibland. Kombinationer 
av olika fel är dessutom normalt 
allvarligare för text-tv-signalen 
än för tv-bilden . 

Om dålig tv-bild endast beror 
på brus , fungerar i regel text-tv
mottagningen även när tv-bilden 
är oanvändbar. Förekommer 
emellertid enbart grupplöptidfel 
eller bandbreddfel upphör text
tv-mottagningen att fungera in
nan en normal tv-tittare märker 
något i tv-bilden. 

En bra tv-bild är med andra 
ord ingen garanti för att text-tv
motta~ningen är möjlig , medan 
en dåhg tv-bild inte nödvändigt
vis behöver innebära att text-tv
mottagningen inte fungerar. 

forts sid 38 
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Text·tv från sid 37 
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nalen är dock lika känslig , om 
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Kabelreflexer uppstår vid 
missanpassningar i kabelsystern , 
t ex centralantennsystern , "men 
kan också inträffa i sändarnas 
antennmatarledningar . Det har 
funnits vissa misstankar om att 
isbeläggning på sändarantenner
na skulle kunna ge upphov till 
problem med text-tv-överföring
en , men hittills har inte farhå
gorna kunnat bekräftas . 

Ett fall som har stora likheter 
med reflexer är problem med 
direktinstrålning i samband med 
centralantennsystem. 

Fig 3. Allpassjilter som kan användas/ör grupplöptidkorrektion. Den signal man får via cen
tralantennen är alltid något för
dröjd mot den signal som man 
ev kan fånga upp direkt vid a~
paraten. Om man befinner' sIg 
tillräckli~t nära en tv-sändare , 
kan det mträffa att fältstyrkan är 
tillräckligt hög för att direktsig
nalen skall fångas upp av an
tennkabeln och ge en spökbild 
till vänster om den riktiga bil
den . I sådana fall kan det myc
ket väl hända att en inomhusan
tenn direkt på apparaten ger 

Centralantenner vållar 
många problem 

Var uppstår då de olika sig
nalfelen och vad kan man göra 
åt dem? Brus beror givetvis på 
för svag signal , men vad det be
ror på och hur det avhjälps be
höver väl knappast kommente
ras här . 

Korsmodulation innebär att 
icke önskade signaler , t ex andra 
tv-kanaler , blandas med den 
önskade signalen och det yttrar 
sig vanligen i form av moire
rnönster på tv-bilden . Kortmo
dulationen uppstår i förstärkare , 
antingen på grund av rena fel 
eller på grund av överstyrning, 
och är ett vanligt fenomen i 
centralantennsystern. 

att de i regel ger en klart irrite
rande spökbild i den normala tv
bilden mnan de blir farliga för 
text-tv. 

Betydligt allvarligare" är ka
belreflexerna, då de ligger när
mare huvudsignalen och därför 
inte alltid är lika irriterande i tv
bilden. Dessa reflexer kan där
för vara ganska kraftiga innan 
tv-tittaren reagerar. Text-tv-sig-

Fig 4. Datorberäknade kurv/or-~ Lt 
mer med: a) odistorderad enhets-
puls, b) början på dotalinje med 
pulser enligt a), c) enhetspuls 1 !, 1 v .... , 1 1 

distorderad av grupplöptid/el, 
d) början på en dotalinje med ~ 
pulser enligt c), e) enhetspuls dis-
torderad av bandbredd/el, f) bör-
jan på en datalinje med pulser el -

enligt e). 

~ Fig 2. Förkorrektion av grupp
löptid i tv-sändarna i några väst
europeiska liinder. Storbrilllnnien 
har som synes ingen /örkorrek
tion alls. - Skillnaden mellan den 
svenska och den norska kurvan 
beror mer på sättet att dejiniera 
kurvan än på någon verklig skill
nad. 

bättre text-tv-mottagning än 
centralantennsystemet. 

Bandbreddproblem 
vanligast 

En av de vanligaste orsakerna 
till bristfällig text-tv-mottagning 
är dålig bandbredd , dit vi också 
måste räkna dålig amplitudka
rakteristik inom kanalen . Band
breddfel kan finnas i stort sett 
var som helst i överföringsked
jan, men antennsystemen är 
normalt det största problemet. 

Själva antennen har en an
tennförstärkning som kan upp
visa stora variationer inom tv
kanalen , speciellt på band I. I 
fallet centralantennsystem har vi 
sedan förstärkarna och eventu
ella frekvensomvandlare , vilka 
normalt inte är konstruerade för 
att klara text-tv-överföring. Om 
mottagningsförhållandena i öv
rigt är dåliga och signalen passe
rar mer än en förstärkare är 
oddsen dåliga för en problemfri 
text-tv-mottagning. 

Till bandbreddfelen kan vi 
också räkna felavstämda motta
gare . Text-tv kräver en korrekt 
avstämning , men tyvärr är det 
många människor som inte kla
rar av att ställa in sin mottagare 
korrekt . Text-tv-mottagare bör 
därför ha någon form av auto
matisk avstämning. 

Grupplöptid 
En egenskap hos tv-signalen , 

som i stort sett bara industrin be
höver bekymra sig om , är grupp
löptidkarakteristiken. Förmod
ligen behövs här en kortfattad be
skrivning av vad som menas med 
grupplöptid . 

Den kan definieras på olika 
sätt : 

Reflexer kan uppstå dels der
rängen , dels i kablar. Terräng
reflexer är i regel svåra att be
mästra. Man får försöka hitta 
den bästa antennplaceringen 
och rikta in antennen så , att re
flexen blir så svag som m~jli~t . 
Terrängreflexer är emellertid m
te alltför allvarliga för text-tv
mottagningen och det beror på 

~ 
e l f l 
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ockschema över en ögonhöjdmätare. Observera, att denna Fig 6. Bl 
enkla/orm 
tUllens bit 

av klock/rekvensregenerering bara/ungerar när datasig-
klockll är /aslQst tilllinjesynk. 

Video 

1 

Synk-
H-syn~ 

separator 
l-

.lo: 
C 
>.. 
III 
I 
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En matematisk definition är: 

't(w)= _ d <p 
dw 

Den definitionen är det nog 
inte så många som blir särskilt 
klokare av , och därför skall vi 
försöka definiera grupplöptiden 
på ytterligare ett sätt: 

Om vi tänker oss ett vågpaket 
som passerar genom ett system, 
defimeras grupplöptiden för sys
temet som den fördröjning som 
envelopen drabbas av då vågpa
ketet passerar genom systemet. 

Denna fördröjning kan vara 
olika för skilda bärvågsfrekven
ser i vågpaketet, och det är där
för som vi kan tala om en grupp
löptidkarakteristik. Nu är man 
normalt inte intresserad av den 
totala fördröjningen utan bara 
skillnaden i fördröjning vid oli
ka frekvenser. Man brukar där
för alltid ange grupplöptiden i 
förhållande tdl nå~on referens
frekvens , i videosIgnalfallet till 
frekvensen "noll". 

I fig l a finns en kurva som 
visar grupplöptiden hos en ty
pisk mf-enhet för en tv-~?tt~ga-

. re . Man ser, att grupploptlden 
varierar något inom pass bandet. 
Det är möjligt att konstruera 
mi-filtret utan grupplöptidvaria
tion i passbandet (faslinjärt), 
men ett sådant filter ger dålig 
undertryckning av grannk.ana
lerna och även sämre amplitud
karakteristik inom passbandet. 

~ 

. 

rO~ 
Faslast 

oscillator ~ +4 
6.9375 MHz 

Datalinje-
väljare 

~ ~ 
'x:.. r---

För att inte drabbas av stör
ningar från grannkanalerna kon
struerar man filtret med en 
kompromiss mellan selektivitet 
och faslinearitet med ett typiskt 
resultat som i fig la . Detta har 

Fig 5. Foto visande kurv/ormen i början på en datalinje med a) en 
nära nog odistorderad signal, b) en signal distorderad av både 
grupplöptid/el och bandbredd/el. 

Oscilloskop 

~ 
y X Z 

j 41' 4 

LL I---

l 
Fasläge 

man tagit fasta på i många län
der och därför infört en förkom
pensering i sändarna, som upp
väger mottagarens grupplöptid
variation. 

Nu är det bara så olyckligt att 
det råder stor förbistring beträf
fande standardisering av denna 
förkompensering! Alla länder 
har här definierat sin egen kur
va, och av fig 2 framgår hur .den 
ser ut i några västeuropeiska 
länder. Man kan i stort urskilja 
tre olika typer av kompense
ringar: 

En brittisk , en skandinavisk 
och en kontinental. I Storbritan
nien har man alltså ingen för
kompensering alls , i Sverige och 
Norge kompenserar man vid en
bart frekvenser omkring färg
bärvågen medan Tyskland och 
vissa andra länder har kompen
sering även vid låga frekvenser. 
Där är därför omöjligt att göra 
en mottagare som passar för alla 
marknader samtidigt, men den 
vanliga tv-bilden berörs endast 
margmellt av dessa skillnader. 

För text-tv är det dock allvar
ligt , och i fig 3 visas ett enkelt 
filter som kan användas för att 
anpassa en mf med grupplöptid 
enligt fig l a till en svensk sän
darkarakteristik . En tYp'isk 
grupplöptidkurva för ett filter 
enligtfig 3 , återfinns ifig lb . 

Avsaknaden aven standard 
för förkompenseringar är ett 
stort problem för mottagarindu
strin, men än värre är det för
modligen för tv-tittare i gräns
trakter där man vill titta på 
sändningar från två eller flera 
länder med olika standard. En 

forts sid 40 
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sådan gräns är Öresund, efter
som Danmark och Sverige inte 
använder samma grupplöptid
kurva. Nu kommer det inte att 
vara omöjligt att se dansk text
tv i Skåne med en mottagare av
sedd för svenska förhål1anden , 
men signalen får inte då vara 
utsatt för någon annan tYI? av 
kvalitetsförsämring. En i manga 
fal1 användbar kompromiss är 
att ha sin mottagare kompense
rad för den sändare man har 
sämst mottagning från. 

Någon form av europeisk 
standard skulle inte skada. Inom 
kort kommer \c-filtren i mf-en
heten att ersättas av ett ytvågs
filter , och då vore det bra om 
samma filter kan användas i alla 
länder, så att det kan tillverkas i 
stora kvantiteter och därmed bli 
billigare. 

Mätmetoder 
Hur påverkas då text-tv-sig

nalen av grupplöptidfel och 
bandbreddfel? I fig 4c-d kan 
man se vad som händer om man 
använder "tysk" mf i Sverige 
medan fig 4e-f visar resultatet 
av amplitudkarakteristikfel. 
Distorsionen av signalen i fig 4d 
och 4f är i sig själv inte så allvar
lig att text-tv-mottagningen inte 
fungerar , men marginalen för 
andra fel minskar. 

Kurvorna i fig 4 är dator be
räknade , men kan man se dem i 
verkligheten? 

Fig 5 visar vad man ser med 
ett oscilloskop. Eftersom data
signalen aldrig är lika från linje 
till linje , är det normalt bara 
synkroniseringssekvensen man 
kan se någorlunda bra. Det 
krävs dock ett relativt kapabelt 
oscilloskop för att man över hu
vud taget skall se något : Dels 
måste det vara til\räckligt ljus
starkt, dels måste det vara utrus
tat med fördröjt svep. 

Även om man nu kan titta på 
signalen med oscilloskop, är det 
ändå svårt att kvantifiera mot
tagningskvaliteten. Det finns 
emellertid andra mätmetoder 
som medger detta. I fig 6 visas 
ett blockschema över en anord
ning som kan användas för att 
bestämma ögonhöjden. 

Benämningen ögonhöjd kom
mer av att det mönster man får 
på oscil1osko)?skärmen vid den
na mätning ltknar ett öga. Mät
metoden avser att bestämma det 
minsta avståndet mellan signa
lens nol1- och ett-nivåer i samp
lingsögonblicken , mätt med alla 
tänkbara bit mönster kombin a
tioner. 

Ögonhöjden anges normalt i 
procent av avståndet mellan noll 
och ett i en helt odistorderad 
signal. 

I fig 7 och 8 visas två olika 
ögonhöjdmönster , ett från en 
nästan helt ideal signal , och ett 
från ett mer realistiskt fall. 

Fig 9. En av Sveriges Radios 
testsidor. 

Fig 7. Ögonhöjdmönster för odistorderad signal. 
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Fig 8. Ögonhöjdmönster för en distorderad signal. Ögonhöjden är 
här 50-60 %. 

Ögonhöjdmätning är en labo
ratoriemässig metod men läm
par sig dåligt för fältmässigt 
bruk då man snabbt vil\ få en 
uppfattning om signalkvaliteten . 

Testbilder 
Kan man då inte använda 

testbilder på samma sätt som för 
tv? Jovisst , men då måste man 
noga skilja mellan tester som av
ser att verifiera mottagarens 
funktion och tester som avser att 
kartlägga mottagningsförhållan
dena. En tests id a som den i fig 9 
kan givetvis användas för kon
troll av mottagarens finesser , 
men den säger ingenting om sig
nalkvaliteten , i varje fall inte 
förrän det börjar uppträda stav
fel o s v och då duger vilken sida 
som helst i princip. 

Internt inom Luxor har ut
vecklats en mätmetod som byg
ger på att signalen avsiktligt dis
~orderas redan i sändaren. Den
na distorsion sker dessutom se
lektivt , så att endast en viss sida 
berörs . Vidare kan distorsions-

graden styraS""så , att ögonhöjden 
kan vara olika från textrad till 
textrad . Med denna metod kan 
man snabbt avgöra hur mycket 
signalen får förstöras innan mot
tagningen omöjliggörs . 

Inom Luxor används denna 
mätmetod huvudsakligen för le
veranskontrol1 av text-tv-motta
gare, men det är inget som hind
rar att samma princip används 
för en grov bestämning av mot
tagningsförhållandena och där
för kommer Sveriges Radio 
eventuel\t att prova metoden i 
sina sändningar. 

Det krävs dock en viss finslip
ning av metoden, eftersom olika 
ögonhöjdreducerande effekter 
av allt att döma icke adderas 
linjärt. I fig 10 finns ett exempel 
på hur en bild kan se ut då den 
här metoden används. 

Text-tv-tillsatser 
Det är säkert många som frå

gar sig om man nu måste köpa 
en ny tv-mottagare , och här där
för några ord om tillsatser för 
text-tv : 

Man kan i princip tänka sig 
tre sätt att få text-tv på sin mot
tagare: 
- Byta mottagare till en som är 

klar för text -tv . 
- Komplettera befintlig appa

rat. 
- Använda en yttre tillsats som 

ansluts iantennledningen . 
Alternativ 1 är det enda som 

från teknisk synpunkt är til\ta
lande och , som VI skal1 se nedan , 
också det enda som är vettigt för 
konsumenten . 

Alternativ 2 , att komplettera 
sin befintliga mottagare , är nå
got som man helst inte bör fun
dera på. Den viktigaste orsaken 
till det är att Semkos typgodkän
nande då inte längre gäller. 

Alternativ 3 är i och för sig 
tekniskt genomförbart , och det 
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N ARDO HAR! 

SONY Ultra-kassetter. 

Med spänning har alla väntat på den nya 
generationen kassetter från Sony. Före

gångna av rykten om egenskaper som fått exper
terna att spetsa öronen. 

Nu har de nya Ultra-kassetterna kommit till 
Sverige. Nu kan du själv övertyga dig om deras 
rena, naturtrogna ljudåtergivning, och hur väl de 
fungerar. För Sony har inte nöjt sig med att skapa 
ett nytt, bättre band -också mekanismen och höljet 
har förbättrats och finslipats. 

JU MINDRE PARTIKLAR, DESTO 
STÖRRE MUSIKUPPLEVELSE! 

Sony har tagit ett stort steg framåt i utvecklingen 
genom introduktionen av extremt små partiklar i tre 
av si na fem nya kassettband. Se själv: 

Storleksjämförelse mellan Sonys nya Ultra-Gamma
partiklar och konventionella magnetpartiklar. 
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Sonys nya magnetskikt består av ett större antal, 
tätare sammanpackade magnetiska partiklar. 
Redan detta ger mycket lägre brus än tidigare. Där
till kommer att Sony samtidigt lyckats med konst
stycket att göra partikelmassan ännu mer uniaxieII: 
tack vare en ny appliceringsmetod har magnet
partiklarna kunnat orienteras i bandets spelriktning 
med större noggrannhet än tidigare. Och därmed 
väsentligt höjt bandets utstyrningsmöjligheter, 
samtidigt som brusnivån sänkts. 

Sonys nya Ultra-Gamma-partiklar finns på ban
den FeCr, CD-a och AHF. 

JAMNRULLANDE MEKANISM 
Sony presenterar med SP-mekanismen en genial 
lösning på det gamla problemet att få en jämn och 
vibrationsfri upplindning av bandet i kassetten . 

Tid igare sökte alla tillverkare lösa detta genom 
att i kassetten lägga in flata eller räfflade styr
skivor på båda sidor av bandet: 

För att upprullningen skulle bli så jämn som möj
ligt placerades dessa skivor så att de till väsentlig 
del kom att ligga an mot bandets kanter. Men då 
uppstod lätt ett nytt problem: alltför hög friktion 
för många bandspelare. Det uppstod också band
vibrationer som gav försämrad ljudkvalitet. 

Sonys lösning är lika enkel som genial. Band
naven har försetts med dubbla flänsar, av vilka den 
inre gjorts så mycket bredare än bandet att detta 
inte kommer i oönskad kontakt med styrskivorna. 

. ...., 

Den önskade styrningen av bandet åstadkommes i 

Extra stort fönster, 25 xl3 mm. 
Dubbelt sä stort som pä 
mänga andra kassetter! 
Du kan lätt kolla bandets speltid. 

behagliga att ta i. Kassetten har en rutmönstrad 
prägling, som ger bra grepp och bibehåller sin 
fräscha yta genom åren. 

SONYS FEM NYA ULTRA-KASSEnER 
FeCr Ferrikromband för högklassig musikåtergiv
ning. Dubbla magnetskikt. Rak frekvenskarakte
ristik över diskantområdet upp till över 20 kHz. 
CD-a Helt nytt band - har samma goda egen
skaper som krombanden, men utan dessas nack
delar. 
AHF Hög utstyrbarhet, ända upp i högsta diskanten. 
Briljant återgivning även av musikens sprödaste 
toner. 
BHF Förstklassig musikkassett, speciellt utvecklad 
för att ge hög ljudkvalitet också i spelare utan 
bandväljare. 
CHF Kvalitetskassett i gynnsamt prisläge. Lågbrus
kassett för tal, sång och musik. 

Tydlig pil anger bandets löpriktning. 

Direkt pä kassetten anges rätt läge 
för bias- och EQ-omkopplarna. 
Viktigt för dig som har kassettdäck 
med bandväljare. 

Förstasidan har ett präglat, upphöjt A, 
andrasidan ett helt slätt B. 
Även i svag belysning känner din 
fingertopp vilken sida som är vilken. 
Värdefullt ocksä för synskadade. 

Stora skrivytor pä Mda sidor 
och pä indexkortet. 

stället av två mjukt rundade ribbor, som är präg
lade i styrskivorna. Bandet ligger bara an mot dessa 
ribbor, vilkas mjuka välvning är så avpassad att 
den ger en jämn och fin upplindning, utan att 
bromsa eller skapa vibrationer eller ryck i bandet. 
Enkelt och genialt - en typisk Sony-Iösning av ett 
gammalt problem! 

KASSEn MED FINGERTOPPSKANSLA! 
Låt dina fingertoppar testa Sonys nya kassetter. Så 

Informationstjänst 11 

GÅ TILL DIN RADIOFACKHANDLARE 
Där finns de nya Sony-kassetterna. Där finns också 
en folder med utförlig information om de nya kas
setterna och deras användningsområden. 

SONY 
Sony marknadsföres i Sverige av 

Gylling Hem-Elektronik AB, ett Gyllingföretag. 
Tel. 08-981600 



Kommradio från sid 42 

Fig 1. En radiostation i 600-serien med tillhörande bi/kassett, hög
talare och mikrofon. Som framgår har panelen inga vred, utan 
enbart tryckknappar för olika funktioner. På mikrofonen finns 
sändningsknapp och en potentiometer för ljudvolymen i mottagar
läge. 

Mikrodator 
med 1802 

Processorn i stationernas mik
rodator är av typ 1802 från 
ReA. Den är byggd i cmos-tek
nik och är mycket strömsnål. 
Minnena är även de i cms och en 
battericell sörjer för att informa
tionen om frekvenser , koder 
m m inte faller om enheten skul
le bli strömlös. Hade så inte 
varit fallet , hade man fått pro
grammera om alla uppgifter om 
t ex bilbatteriet skulle ha råkat 
ladda ur en kall vinterdag el dyl. 

Den information som är lika 
för alla stationer ligger i ROM
kapslar. Mikrodatorn är upp
byggd på två små kretskort , 
vilka sinsemellan är förbundna 
med flexibl a mönsterkort . Hur 
mikrodatorn ser ut framgår av 
fig2 . 

Fasta och mobila stationer 
fmns båda i 600-systemet 

I SRA: s 600-system finns två 
huvudtyper : C600 och F600 för 
mobilt resp stationärt bruk . 
Egentligen är det samma station 
med samma uppbyggnad som 
specialiserats för olika slags 
bruk. Grundstommen med sän
dar- , mottagar- och syntes del in
klusive mikroprocessor är näm
ligen lika . Panelerna kan skilja 
för olika specialändamål. Stan
dardpanelens utseende framgår 
av fig 1. Varianter finns för Te
leverkets manuella biltelefon
nät , det som är i bruk i dag, och 

för de nordiska ländernas auto
matiska biltelefonsystem som är 
planerade att starta 1981. Andra 
specialversioner är avsedda för 
taxi- och kollektivtrafik . 

C600-stationerna följer DIN
standardmått för bilradio och 
kan alltså monteras i en vanlig 
bilkassett , om man så vill. En 
bordkassett erbjuder montage i 
en basstation och för fältmässigt 
bruk finns en bärväska. 600-sta
tionerna kan även delas så, att 
panelen utgör en enhet och sän
dare , mottagare , syntesgenera
tor och mikrodator den andra . 

Kompakta stationer 
tack vare tjockfilm 

Ytterligt kompakt uppbygg
nad utmärker stationerna, vilket 
väl framgår av ill . En stor del av 
kretsarna är byggda i tjockfilm
teknik och många av dessa är av 
egen tillverkning , vilken sker i 
Kumla-fabriken . 

Mottagaren är en dubbelsu
per där den första blandaren är 
en dubbelbalanserad diodblan
dare och den andra en bipolär 
transistorblandare. 

Sändaren har ett hybridslut
steg som är bredbandavstämt 
och efter detta ligger lågpassfil
ter för att begränsa övertonhal
ten . 180 och 160 MHz-stationer
na är uteffekten 20 W, i 450 
MHz-bandet 10 W. 

Syntesgeneratorn är en kritisk 
del. Det är som regel svårt att få 
lågt fasjitterbrus från en sådan. 
Den spännings styrda oscillatorn 
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måste dimensioneras omsorgs
fullt och styrsignalen från fas
jämförarsteget måste vara or
dentligt filtrerad så att den inte 
innehåller några rester av refe
rensfrekvensen (i det här fallet 
25 kHz) . Det filtret i 600-statio
nerna utgör flera länkar som 
kan kopplas i och ur beroende 
på felspänningen . 

En station 
i rätt tid 

Bakgrunden för 600-systemet 
drogs upp 1976. SRA, liksom 
annan exportindustri , befann sig 

då i ett högt kostnadsläge . Skul
le man få fram ett nytt system, 
skulle det vara generellt , så att 
enheterna kunde tillverkas i 
långa serier. Att tillverka spe
ciaiversioner för varje tillämp
ning är i dag inte lönsamt , åt
minstone inte på den civila 
sidan. 

Användandet av kommunika
tionsradio har ökat kraftigt un
der de senaste åren . System 600 
verkar ha kommit i rätt tid . Den 
uppbyggnad som enheterna har 
fått , med syntesgenerator och 
mikroprocessor, blir utan tvivel 
80-talets. G L • 

Fig 2. Här ser vi mikrodatorn och syntesgenemlorns räknardel. 
Cmos-kretsar används för lägsta ström förbrukning. Längst ned till 
vänster ser vi ackumulatorn som ström försörjer minnena om appa-

. raten tillfälligtvis mister sin matningsspänning. Den stora kretsen 
till höger, överst, är mikroprocessorn RCA 1802. 



Blandare för 
mikrovågslänkar 

JM1000 heter en Philips-serie 
nya "downconverters" för in
gångar i mottagare i mikrovå~s
länkar. Blandarna finns för lfi

frekvenser inom olika kommu
nikationsband mellan 3,8 GHz 
och 11 ,7 GHz och för utfrekven
ser på 70 eller 140 MHz. De har 
en blandningsförstärkning på 

över 20 dB samtidigt som deras 
totalbrus ligger under 7 dB. 

De nya blandarna består av 
ett balanserat blandarsteg med 
två Schottky-dioder, en isolator 
mellan hf-ingången och blanda
ren samt en förförstärkare för 
den utgående mf-signalen. 
Kretstekmken är av typ mikro
strip på ferritsubstrat. 

Svensk representant: AB El
coma, tel 081679780. 

Vridomkopplare 
med tunn profil 

Mikrodatorstyrd 
ljusreglering 

A vab Elektronik i Göteborg 
har levererat och konstruerat 
den mikrodatorstyrda ljusregle
ring som gruppen Supertramp 
under sin Europa-turne använde 
för sin ljusshow. 

På rockscenen har ljuset blivit 
minst lika betydelsefullt som lju
det , men den traditionella ljus
sättningen börjar förändras. 

Snabb i vändningarna. 

NSF har utökat sitt stora sorti
ment av vridomkopplare med en 
ny mekanisk med små dimensio
ner . Avståndet från panel till 
första däck är endast 6,3 mm . 
Mekanismen , i helgjutet hög
klassigt material , är avsedd för 
vridomkopplare typ MA med 
25 ,4 mm däck . 

Den möjliggör för konstruk
törer att få plats med upp till 7-
pol , 2-vägs omkopplare även 
där utrymmet är mycket be
gränsat. 

NSF:s omkopplare marknads
för i Stockholm av ab Gösta 
Bäckström. 

De mjkrodatorbord för ljus
styrning som A vab konstruerat 
är ett av de mest sofistikerade i 
världen. Det har beteckningen 
2001 och med det kan man göra 
nästan vad man vill när det gäl
ler ljuset på scenen. Det styr 90 
kretsar och 180 kW. 

Manuella ljusbord sköts med 
reglar och knappar, men med 
mikrodatorbordet bygger man 
upp ljusmoment som spelas in 
på datorn och sedan är det bara 
att trycka på startknappen. 

AKAI kassettdäck CS 732 D vänder på en fjärdedels sekund. Det hinner du knappt ens uppfatta. 
Resultat: 90 minuters kontinuerlig speltid från ett C-90 band. Du kan spela in musik utan att 

behöva tänka på var du ska bryta. Och du får mycket bättre bandekonomi. 
Vi kallar systemet Quick Reverse och det finns även på GXC 735 D. 

CS 732 D. Dolby. 4-kanals Permalloy tonhuvud. Reversering vid in- och avspelning. (Quick Reverse, 
0,25 se k). 

GXC 735 D. aX-tonhuvud. Reversering vid in- och avspelning. (Qu ick Reverse 0,6 se k), två motorer, 
le-styrd bandtransport. Timer start. Record Mute. Återspolningsminne med autostart. 

AKAI 
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o Till den nya datorn, påbörjad i RT nr 12 
1979, bygger vi här två olika periferikort. 
O Det ena är avsett för parallellanpassning 
mellan dator och yttre enheter, medan det 
andra rymmer en tidkrets som bl a kan använ
das för tonalstring. 

Av ÅKE HOLM 

Flexibel och krafHull dator 
för hobby eller utveckling: de/3. 
•• Detta avsnitt beskriver två 
olika periferi kort till datorbygg
naden. Det ena kortet innehål
ler en programmerbar tidkrets 
MC6840 från Motorola . Det 
andra kortet är ett labkort med 
en PIA-krets MC6821 (ParalIei 
Interface Adapter) och utrym
me för egna kopplingar på en fri 
kopplingsyta . Detta kort är ett 
hjälpmedel för speciella kon
struktioner som använder en 
PIA mellan datorn och ytter
världen. 

I fig 1 återfinns principsche
mat för periferikortet med den 
programmerbara tidkretsen 
MC6840. Schemat är ganska en
kelt och fordrar ingen större be
skrivning. På utgångarna 01--03 
finns möjlighet att ansluta två 
LF-förstärkare för de tillämp
ningar där man vill använda 
kretsen för tonalstring. Se även 
RT 1979 nr 5, sid 46-47, där ett 
programexempel ges för en Mo-

14 
13 25 DO C3 
12 24 Dl G3 
11 23 02 03 

10 22 03 
9 21 04 
8 20 05 
7 19 06 
6 18 07 C) 

5 17 ~ 

E 00 
ID 

4 13 RW u 
~ 

17 12 A2 
16 11 Al 
15 10 AO 
14 8 Reset CS 
19~- 9 IRQ CS 
20~ 1 
21 

7 
5 
6 

zart-vals. 
Tidkretsen innehåller tre 16-

bitars räknare som kan pro
grammeras på ett flertal sätt. 
Blockschemat för kretsen åter
ges i fig 2, och en fullständig 
beskrivning av kretsens alla 
möjligheter kan inhämtas från 
Motorolas l2-sidiga datablad 
över MC6840. I detta datorbyg
ge används kretsen i en tillämp
ning av flexskivesystemet , kallat 
"printer spooling" . 

Det innebär, att en till datorn 
ansluten skrivare kan fås att 
skriva ut listor från textfiler på 
flexskivan samtidigt som man 
kan editera program eller köra 
ett basic-program , oberoende av 
skrivaren. Det fungerar genom 
en rutin i FLEX 2.0 (eller FLEX 
9.0) kallad PRINT. Rutinen ini
tierar tidkretsen så att den ger 
ett periodiskt avbrott , under vil
ket skrivarens utskriftsprogram 
tas om hand. Förutsättningen 

1 TIMER 80041 

R6 

R7 

16 + 

15 

Rl 

~I 

Fig 1. Principschema för kortet med den programmerbara tidskretsen 
MC 6840. 
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för funktionen är att det pro
gram som man själv kör inte 
använder IRQ-vektorn , samt att 
ingen åverkan får göras på de 
textfiler vilka skall skrivas ut på 
skrivaren. Det förutsätts också 
att skrivaren är ansluten till en 
egen ACIA på kortet 8001 (se 
föreg RT-art) . En beskrivning 
av hur printer spooling startas 
och används medföljer doku
mentationen till flexskivepro
grammen FLEX 2.0 resp FLEX 
9.0. 

Kretskortet återges i skala 1: 1 
i fig 3 sett från foliesidan , och i 
fig 4 med komponentplacering 
sett från komponentsidan . 
Komponenterna monteras en
ligt stycklistan . Observera , att 
beteckningarna Cl , C2 och C3 
vid MC6840 syftar på klockpuls
ingångarna och ej bör förväxlas 
med kondensatorerna Cl- 3. De 
tre ingångarna Gl-G3 på 
MC6840 skall jordas vid normal 

+ C6 
Jl 

• 

drift. Det fordrar att en blank
trådsbygel skall inlödas vid G 1. 
För G2 och G3 finns folieförbin
delser på kortets undersida . Om 
kortet skall användas för printer 
spooling skall irq och IRQ 
kopplas samman. 

MC6840 har åtta registerad
resser. Eftersom kortet inte har 
försetts med någon avkodning 
för adressledare A3 , kommer 
kretsen att nås både på adresser
na 8030-8037 och 8038-803F om 
kortet placeras i kortkontakten 
J4 på moderkortet. Det har 
dock ingen praktisk betydelse , 
eftersom varje kort har sin uni
ka adress. 

Mångsidigt labkort 
I fig 5 återfinns kretskortbil

den för PIA-Iabkortet. Efter
som kortet bara innehåller en 
PIA (6820 el 6821) och en av
kodningskrets har .vi inte ritat 
något separat prmcipschema . 
PIA-kretsen är ansluten till 
kortkontakten med alla stift som 
behövs utom de båda ingångar
na RSO och RSl. 

De kopplas normalt ihop med 
AO och Al , men om man vill ha 
ut data i l6-bitars form skall 
RSO kopplas till Al och RSl till 
AO. Man kan då direkt använda 
X- eller Y-registret på PIA-ad
ressen. IC 74LS138 är en avko
dare med vilken man kan välja 
adress till PIA-kretsen . Den 
fordras endast om flera kort 
skall anslutas parallellt eller om 
en annan adressering av perife
rikorten skall användas. Om 
74LS138 inte används, skall s
ledningen från stift 23 på PIA:n 
förbindas med CS-hålet. 

Periferianslutningarna på 
PIA-kretsen ansluts med kopp
lingstråd till de övriga kretsarna 
på kortet. Det får plats cirka 20 
st l4-pins IC-socklar. I fig 6 
återfinns kretskortet i skala 1: 1. 
I fig 7 återges blockschemat för 
en PIA-krets. PIA står alltså för 
peripheral interface adapter och 
är den mest använda kretsen för 
parallellanpassning mellan mik
roprocessorn och yttervärlden . 

I nästa avsnitt presenteras an
passningskortet för f1exskivesys
temet. • 

forts sid 48 



iaI" GAMMA 50 
- den måste du prova! 

VLD13 
Detta är ett banddiskanthom, 
som är överlägset många andra 
diskantsystem. Ett mycket tunt 
aluminiumband är spänt i ett 
starkt magnetHUt. Detta band är 
både talspole och membran på en 
gång. VLD-13 har en extremt 
jämn frekvensgång med en linjär 
impedanskurva. 

BK-138 

MELLANREGISTER S" 

3,3)JF 

LA 1231 
LA-I 23 I , som är av mycket hög 
klass, lämpar sig för all slags mu
sikåtergivning, p. g. a. sin höga 
verkningsgrad, goda transientå
tergivning och låga distorsion vid 
hög belastning. 

GD-9500 3-vägs 

Delningsfrekvens 700/3500 Hz 
Högpass 18 dB/oktav 
Mellan 12 dB/oktav 
Lågpass 12 dB/oktav 
Belastning 200 W 
Impedans 8 ohm 

3,3pF 

+------------1-----------.---~ ~--_.--~ 

30pF 

- , . } 

? 

1- 110 -

t-::::: _ l
I--

VL-

./ ', 

I--- ,---1 

o 

22)JF O,25mH 

'. 

1-----300---_ 
1------'" - ----

1------ '" ------1 

Frekv. omr. 30- 40000 Hz 
Impedans 8 ohm 
Effekt 50 W 
Volym 70 I 
Princip Basrefl ex 

Om Du vill lyssna på GAMMA - högtalarna tag 

gärna och besök någon av följande butiker, 

som är våra generalrepresentanter,så får Du 

demonstration: 
ARBOGA , Arboga Radio, Nygatan 27 
ARVIDSIAUR , Musik & TV·Centra, Storgatan II 
BORLÄNGE : Karl Larssons Musikhandel AB. Stationsgatan 8 
BOLLNAS , Klinls Radio TV, Odengatan 5 
GAVLE , Modul·Ljud, Drottninggatan 25 
GOTEBORG , TV·Man ÄB, Sprängkullsgatan IS 
HALMSTAD , TV·Man AB, Laholmsvagen27 
HELSINGBORG , Super Sound, Nedre Lång'Jinkelsgatan 49 
HUDIKSVALL , Klints Radio TV, Hamngatan 13 
HARNOSAND . Agrens RadiO TV, Pnsma 
KARLSKRONA · BL Rad,o TV AB, Ronnebygatan 49 
KARLSTAD : LjLJdman, Jungmansgatan 9 
LINDESBERG , Linde Radio Hi Fi , S Torggatan 6 
LlNKOPING , Angelot Un,on Rad,o TV, Ryds & Ekholmens C 
LULEA , Bellva AB, Shopping Luleå 
LUND :. AH Ljudteknik, Stora Södergatan 29 
MALMO : Interelektronic . Nobelvägen 37 
NORAKOPING : El & Radiokompaniet AB, S t Persgatan 87 
PITEA : Behva AB, Storgatan 52 
SIMRISHAMN , Eldhs Rad,o & TV, Storgatan 34 
SKELLEFT-EA , Ljud & TV-Center, Köpmangatan 14 
SOLLEFTEA : Stereo & Fotocentrum, Storgatan 45 
STOCKHOLM : Hi Fi K it Electronlcs . S :t Eriksgatan 124 
UMEA : H-Elektron, Sveagatan 12 
UPPSALA : HB - LJudanläggnmgar, Artdiengatan 16 
VANERSBORG , Ljud & Bild, Sundsgatan 18 
VÄSTERAS : Aros Ljud, Emausgatan 35 
VASTERVIK , AB Joeng . Storgatan 6 
ÄNGELHOLM : Walllns HI fl. Storgatan 18 
ORESRO : Pnvox Hi Fi, Trädgårdsgatan 5 
UPPLANDS VAS BY , Väsby Centrum Radio TV AB, Dr.gonvägen 86 
OSTE RSUND Stereo - Torget. Stortorget 6 

~ GENERALAGENT FOR GAMMA HOGTALARE I SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND: 

JK..L " :F'." e k. " e :n. s i a. <;- e -r e .A..:B: TELEX 12205 TELEFON 0760 - 330 25 
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Datorbygge f rån sid 46 

" Ci 
c: 

Komponentförteckning, PIA-Iabkort : " m 

timerkort: ~ 

C1 0,1 ~F pol. I 

~ C1 O, 1 ~F polyester D1 lysdiod o 
n 

C2-3 2200 pF pol. IC1 MC6821 el MC6820 " o 
C4-5 10~Ftanta l (Motorola) ;; 

el 
C6-8 47 ~F 25 V e 1.1 y t. IC2 74LS138 ~'1- " ,. 
D1 lysdiod R1 220 ohm ;:: 

CI> 

IC1 MC 6840 (Motorola) 1 IC-hållare 16-pin 
< .. 

~I IC2-3 LM 386N (NS) 1 IC-hållare 40-p in n - c 
n 

J1-2 2-pol. DIN-kontakt 1 kretskort CA-8091 
~ I-för kort 

R1 220 ohm 1/8 W 5% Kompletta satser kan inhand-
R2-4, 6 220 k las hos CA-Elektronik AB, box " R5,7 10 k 2010, 13502 TYRESÖ, tel 08- ~I 

R1~11 10 k trimpot 7423401, hos Telko i Stock- BI ~ 
stående holm, Göteborg och Malmö 21 ~ 

2 IC-hållare 8-pin samt hos Digitronie AB, tel o 
'" 1 IC-hållare 28-pin 0760183670. En komplett sats ~ 

1 kretskort CA-8004 till kort 8004 kostar 159 kr exkl :ll ~ moms. Enbart kretskort 44 kr 
exkl moms. Pris för PIA-Iab-

iJl g 
kort : 63 kr exkl moms, S 

~I 

~' ~I • o -:; m 
;:) - ... :I 

~ ~ g 3 ~ 

Fig 2 . Blockschemaför MC6840. ~ 
~~ ~ ii 
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---
0-----00 OD----411 -

-1-+ 
Fig 3. Kretskortet för tids kretsen sett från foliesidan i skala 1 :1 . 
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kommer att finnas sådana tillsat
ser på marknaden. Den tekniska 
bildkvaliteten är dock inte alls 
jämförbar med den på en " rik
tig" text-tv-mottagare , och kost
naden blir så pass hög att det 
ofta skulle löna sig att i stället 
byta motta~are. 

Den dålIga bild kvaliteten be
ror inte på att de yttre tillsatser
na på något sätt skulle tillverkas 
med mindre hårda kvalitetskrav 
utan är en direkt följd av färg
tv-systemets begränsningar. Det 
är framför allt i färgad text , och 
speciellt då om också bak
grunden är färgad , som skillna
den märks . 

nalen om man försöker spefa in 
den på videoband? 

Ja , de maskiner som är aktu
ella för hemmabruk är samtliga 
oanvändbara. Nu finns det kan
ske inte så stort behov av att 
spara en text-tv-sändning till
sammans med ett tv-program ut
om möjligen i ett speciellt fall -
programtextning. 

Det är ju faktiskt lite synd , att 
man inte skall kunna banda text
tv-sänd programtextning. Den i 
dag enda lösningen på detta pro
blem är att använda en yttre till
sats av det slag som omnämndes 
ovan och spela in textremsorna 
som en del av bilden . 

Tyvärr blir den tekniska kvali
teten inte särskilt god , men om 
man undviker färgad text är me
toden ändå användbar. 

Vidare blir en yttre tillsats 
mer otxmplig att använda. Det 
är två' burkar" som skall ha var 
sin nätströmbrytare , manövre
ring skall ibland ske på tv-mot
tagaren , ibland på tillsatsen . 
Den höga kostnaden för en yttre 
tillsats beror på att denna måste 
innehålla många funktioner som 
redan finns i en tv-mottagare -
kraftaggregat , fjärrmanöversys
tem , kanalväljare och mf. 

Fig 10. Testbild med distorderad signal. 

Dessutom behövs en fär~ko
dare , en hf-modulator och gIvet
vis text-tv-dekodern . 

Videobandning 
Vad händer med text-tv-sig-

Framtidsvisioner 
Vad kan man tänka sig för vi

dareutveckling av text-tv? 
Om vi bortser från eventuella 

ändringar i systemspecifikatio
nen kan man kanske i första 
hand tänka sig att utnyttja flera 
linjer i vertlkalsläckmtervallet 
för dataöverföring . Åtkomstti
derna skulle då kunna skäras 
ned eller också kan sidantalet 
ökas med bibehållen maximal 
väntetid. l princip finns det fak-

tiskt möjlighet att utnyttja linjer 
även utanför vertikalluckan un
der icke programtid - i princip 
kan samtlIga tv-linjer användas . 

En annan utveckling som ock
så är tänkbar, och som även den 
reducerar åtkomsttiden , är att 
mottagaren förses med minnen 
för flera sidor. I framtiden kan
ske samtliga utsända sidor kan 

lagras i mottagaren och uppda
tering av dessa sker automatiskt 
så snart mottagaren är i gång. 

Slutligen kan man konstatera , 
att text-tv läml?ar sig synnerli
gen väl för regIonalt och lokalt 
bruk. En text-tv-generator är in
te dyrare än att den till och med 
kan installeras i ett itv-system , 
t ex inom ett sjukhus. • 

"DE,. FRAIISHA 
H.G,.ALARMÄRKE,." 

TWZ 
Proff. komdiskant i spec.utförande med 
stabilisator-dome för jämn frekvensgång 
och optimal spridning. n-spolen av alumi
nium med stor diam. ger hög eff.tålighet 
och transientegenskaper som ställer den 
i absolu t toppklass! 
Eff. tålighet: 120 W 
Känslighet: 96 dB jSPL 
Frekv.omf. : 1500- 20000 Hz 
Impedans: 8 ohm 
PRIS 295:-

17 MSP 
är ett kompromisslöst mellanregister, 
med gju tet chassi, kraftigt magnetsystem, 
12-spole av aluminium. Det är byggt för 
att svara mot allra högsta krav på Ijud
kvalite, jämn frekvensgång, transientres
pons sam t frihet från färgning. 
Eff. tålighet : 100 W 
Känslighet: 93 dBjSPL 
Frekv.omf. : 45 - 12 000 Hz 
Impedans: 8 ohm 
PRIS 398:-

31 TE 
Proff. bashögtalare 
som monterad i en 
korrekt avstämd reflex
låda ger en verkligt 
tung, djup och 
distinkt bas. Byggd med 
gjutet chassi, kraftigt 
magnetsystem, spolen 
limmad med special
epoxylim på alumi
niumstomme. 
Eff. tålighet 120 W 
Känslighet: 96 dBjSPL 
Frekv.omf. : 23 - 5000 Hz 
Impedans : 8 ohm 
PRIS 845:-
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o System 600 är en serie nya kommunikationsradio
apparater från SRA Communications AB, Stockholm/ 
Kumla. 
O De tillverkas för 80, 160 och 450 MHz-banden, har 
syntesgenerator och mikroprocessor, och enheterna 
är därför lätta att handha. 
O Vidare kan de enkelt omprogrammerasför olika 
specialjunktioner, såsom tex mobiltelefon. En ver
sion kommer för det nya nordiska automatiska 
mobiltelefonnätet, NMT, som introduceras 1981. 

tion: Stationens speciella direkt
val , gruppanropsnummer, ev 
övriga anropsnummer , kanalin
formation m m. Det ger stora 
fördelar i form av kortare leve
ranstider och bekväm service. 
Måste apparaten repareras kan 
den lämnas in , medan man an
vänder en lånad station som då 
förses med den lilla pluggen 
med kodminnet. - Den lånade 
stationen används normalt utan 
några ingrepp för kodning . 

Ny svensk kommradio: 
System 600 från SRA 

•• Mikrodatorn har nu blivit 
en naturlig komponent även i 
kommunikationsradiosamman
hang. Där kan den t ex ge enk
lare handhavande och en mera 
flexibel användning av statio
nerna. Speciella önskemål om 
funktioner från kunderna kan 
då många gånger lösas program
varumässigt i stället för &tt man 
skall bygga speciella enheter för 
varje special tillämpning. 

I sin nya kommunikationsra
dioserie System 600 har SRA ta
git fasta på just detta. Radiosta
tionerna har mikrodatorstyrda 
syntesgeneratorer. De tillverkas 
i alternativa utföranden för 68-
88 MHz, 146--174 MHz resp 
420--470 MHz. För det senare 
bandet finns en version som di
rekt är avsedd för mobiltelefon
bruk . Den varianten har fått en 
annan panel än de övriga , men 
grundkonceptet är lika . 

Intelligent station 
för SO-talets krav 

Mikrodatorn gör att stationer
na besitter en " intelligens" , som 
förenklar handhavandet. I prin
cip har man gått efter linjen " en 
funktion - en knapp". Man pro
grammerar apparaten så , att 
knapp 1 betyder en frekvens , 
knapp 2 en annan , o s v. Upp till 

10 direktval är möjliga . Fre
kvensvalet sker helt och hållet 
med programmering tack vare 
att stationerna innehåller en 
syntesgenerator. Man behöver 
alltså inte skaffa kristaller till 
varje ny frekvens . 

Andra faciliteter är 5-tons 
eller 7-tons selektivanrop, kvit
tens , återanrop , yttre larm , ton
passning och fast kodade di
rektval. 

Larmsändning är en egenskap 
som väl kommer till nytta vid 
skogsbruk , åkeri och diverse 
jourtjänster. Antag, att man har 
en skogsmaskin i vilken är mon
terad en C600-station . Den mot
tar en signal från skogshugga
rens larmsändare (med låg ef
fekt) och vidaresänder medde
landet till lämplig basstation , ev 
över en repeaterstation . Vid 
basstationen indikeras digitalt 
vi lken station som sänder med
delandet och man ger där kvit
tens . Den utsänds till arbetsma
skinens radiostation och där 
sker indikering att hjälp är på 
väg . 

Individuellt kodminne 
identifierar stationen 

I en liten plugg på apparatens 
front sitter ett kodminne , som 
håller all individuell informa-
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vissa situationer kan man 
vara betjänt av att kunna lyssna 
av flera kanaler. De nya statio
nerna klarar av passning på upp 
till 10 kanaler. 

Fördubblad bandbredd 
med frekvenshopp 

Kommunikationsradiobanden 
täcker relativt stora frekvens
områden. Särskilt gäller detta 80 
MHz-bandet som ju är 20 MHz 
brett. Om man vill kommunice
ra med både det egna nätet och 
ett annat nät , som ligger på an
nan plats i frekvensbandet, har 
man tidigare haft stora svårighe
ter. Sändare och mottagare har 
varit för smalbandiga och i det 
nämnda fallet har man då varit 
tvungen att använda dubbla sta
tioner. I system 600 har man en 
teknik som innebär att frekvens
hopp på mottaga r- och sändarsi
dan är möjliga . Härigenom kan 
förbindelser upprättas med 
radiostationer (nät) , som arbe
tar på frekvenser vilka ligger 
långt från det egna nätets. 

En av de praktiska vinsterna 
med detta är att samtrafik kan 
uppnås med andra lokala , regio
nala eller rikstäckande nät , som 
t ex Sosabs eller Vägverkets. 

Sändardelen i 600-serien är 
bredbandsavstämd och motta-

gardelen är 3,5 MHz , 6 MHz 
eller 3 MHz bred för 80; 160 
resp 450 MHz-banden eller så är 
den uppdelad på två band om 
vardera 3 + 3 MHz eller 3,5 + 
3,5 MHz för 80 resp 160 MHz
banden . Eventuellt kommer 
mottagardelarna att få tre del
band. 

Syntesdelens område 
väljs med kristall 

Man kommer inte helt ifrån 
det faktum att man måste skaffa 
kristaller. I det här fallet är det 
dock så , att en kristall avgör 
syntesdelens arbetsområde. 
Den täcker alltså inte de 20 
MHz som 80 MHz-bandet har . 
Det är man som kommmunika
tionsradioanvändare heller inte 
betjänt av , åtminstone inte som 
regel. På 160 MHz-bandet ger 
syntesgeneratorn 160 frekven
ser. Eftersom bandbredden bara 
är 3 MHz på 80 MHz-bandet är 
antalet kanaler där 120 MHz. 
Tre olika kristaller kan använ
das för olika arbetsområden för 
syntesgeneratorn och dessutom 
en extra kristall som avgör fre
kvensavståndet mellan sändar
och mottagarfrekvens. 

Följande varianter är möjliga 
med 600-seriens apparater : 
<D Ett band. Enfrekvens simp
lex , d v s samma frekvensband 
för sändare och mottagare . 
@ Två band. Tvåfrekvens simp
lex. Här ligger sändare och mot
tagare på olika frekvensband . 
@ Tre band. Enfrekvens och 
tvåfrekvens simplex med två 
sändardelbanö. Här ligger ett 
sändarband och mottagarbandet 
inom samma frekvensområde , 
men dessutom finns ytterligare 
ett sändarband . 
@ Tre band. Enfrekvens eller 
tvåfrekvens simplex med två 
mottagardelband. Ett mottagar
och ett sändarband ligger inom 
samma frekvensområde , men 
dessutom finns ytterligare ett 
mottagarband. 
® Fyra band. Tvåfrekvens simp
lex + tvåfrekvens simplex. Var
dera sändar/mottagarparets fre
kvenser täcker alltså var sitt om
råde för simplextrafik. 
@ Två band. Duplex. Sändar
och mottagarband ligger här på 
ett konstant avstånd . 
(j) Två band. Här ligger sändare 
och mottagare i en slinga, där 
avståndet dem emellan motsva
rar mellanfrekvensen . Det här 
kräver bara en kristall i syntes
delen . Med två kristaller kan 
man alltså få två sändarfrekven
ser och två mottagarfrekvenser 
som ligger på resp mellanfre
kvensavstånd . 
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Du förstår varför när Du läst igenom följande Runkter: 
* Två hastigheter (4,75 och 9,5 cm/sek) 
* Tre tonhuvuden möjliggör samtidig in- och av-

spelning 
* Dubbel uppsättning dolbykretsar 
* Dubbla kapstanaxlar 
* Relästyrd mekanik med anslutning för fjärr

kontroll 
* Mikrodatorstyrda automatfunktioner vid valfria 

punkter på bandet 
* Toppvärdesvisande elektronisk display med 45 

dB område 

* Distorsionsindikator vid överstyrning av bandet 
* Varvtal, bias och Dolbynivå kan finjusteras från 

fronten 
* Mixbara ingångar för mikrofon och linje 
* Kan användas för in- och avspelning av metall-

partikelband 
* 20-20.000 Hz vid 4,75 cm/ sek 
* 20-22.000 Hz vid 9,5 cm/ sek 
* Signal/brusförhållande 64-72 dB beroende på 

hastighet och band 
* 2 års garanti 

Bäst av allt: Priset! Vi säljer direkt till konsument till 
grossistpriser. B.I.C T-4M kostar därför netto inkI. moms 
3.950:-. (Det rekommenderade återförsäljarpriset hade i 
vanlig handel varit 6.500:-). 

I!!'AudloS 
~>Direkt lill DkI 
ulan Inellanhänder 

I Stockholm: 
Skeppargatan 47 
114 58 STOCKHOLM 
Tel: 08/679920 
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Karlsrogatan 74 
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Tel: 018/11 3510 



CBS-Sonys superstudio: 
Investering i framtiden 
Digitalljud, matristeknik 
•• Anmärkningsvärt nog är 
Tokyo fortfarande en av de 
världsstäder, där behovet av in
spelningsstudios är långt större än 
tillgången. Till bara för några år 
sedan ägdes så gott som samtliga 
studiofaciliteter i Tokyo-området 
av olika japanska skivbolag ss 
Victor t ex. Idag börjar trenden 
visserligen vända - ett par privata 
och oberoende studios har givit sig 
in i recording business - men bris
ten på inspelningsresurser är fort
farande stor , vilket inte minst av
speglar sig i studiotaxan. En tim
me i studio kostar på de flesta 
ställen uppemot 1000 kronor! . 

Nya byggnaden 
Lagom till lO-årsdagen av eBS! 

Sonys först öppnade studiolokaler 
i Roppongi stod det nya inspel
ningskomplexet i Tokyos Sh i
Och i-distrikt klart. Studiobyggna
den med sina fem våningar är inte 
enbart imponerande till storlek 
utan i minst lika hög grad i fråga 
om teknisk utrustning och akus
tisk utformning. Målsättningen 
från ansvarigt håll inom Sony
koncernen har också varit att skaf
fa sig det bästa och modernaste 
inspelningscentrum i hela Japan . 
Men så hamnade också sluträk
ningen på 50 Mkr! 

De totalt tre studiolokalerna 
med tillhörande kontrollrum lig
ger i gatuplanet, medan redige
rings- och graveringsutrymmen 
placerats på andra våningen. 

Den största av de tre inspel
ningslokalerna har dimensionerats 
för att klara av allt från stora mu
sikgrupper till hel symfoniorkes
ter. Studio 1, som den här studion 
kallas , är till skillnad mot de två 

övriga inte avsedd för volymstark 
pop- och rock-musik , utan i första 
hand för akustisk musik . Som 
framgår av ritningen i fig l är stu
dio 1 i själva verket två våningar 
hög, beroende på den akustiska 
inredning som kommit att känne
teckna en HidLey-design . 

På känt Eastlake-maner har de 
tre studiorna utrustats med ett be
tydande antal akustiska "fickor" 
för höjande av den akustiska sepa
rationen . Speciellt påtagligt är 
detta i de två pop-studiorna , där 
akustiskt läckage annars kan re
sultera i att ljudbilden vid slutmix
en blir odistinkt. För att mot alla 
odds eventuellt undslippande ljud 
från de högabsorberande akustis
ka fickorna inte skall studsa runt 
mellan studioväggarna har dessa 
medvetet arrangerats för undvi
kande av parallella ytor. Det här 
medför i sin tur att behovet av 
ljudskärmar mellan musikerna re
duceras till ett minimum. 

Förutom den ordinarie studio
ytan har de två största inspel
ningslokalerna kompletterats med 
s k isorum . I dessa kan akustiken 
valfritt fjärrstyras från kon
trollrummet genom att olika typer 
av akustiska dämpmaterial appli
ceras på studioväggarna. I den här 
typen av rum spelas med fördel in 
rent akustiska instrument som t ex 
flöjt , gitarr, trumpet o s v. 

De tre studiolokalerna har som 
nämnts olika utformning. Tillhö
rande kontrollrum däremot är 
varandras avbilder såväl vad be
träffar elektronik som akustik. 
Orsaken är enkel - en produktion 
skall genomgående låta likadant , 
vare sig det är fråga om ett enkelt 
sångpålägg i lilla studion eller en 
stråk bakgrund gjord i den stora 
studion . 

Fig 2. En blick i ettans studio från entren. I bakgrunden - bakom 
draperier, stora glasväggs sektioner och skjutväggar - den närmast 
halliknande isolerade sektionen av studion. Märk båsen längs de 
oregelbundna väggarna. 
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o Tokyos och Japansförsta 
helautomatiska 24-kanalstu
dio har besökts av RT. Det är 
CBS-Sonys satsning på 
framtiden som lades i hän
derna på akustikern Tom 
Hidley och det honom när
stående konsultföretaget 
Sierra Audio. 
O Omfattning och utrustning 
är i mycket anmärkningsvär
da med en nästan kompro
misslös resursrikedom och 
en synnerligen hög akustisk 
standard. Ett väsentligt till
skott till den japanska inspel
ningsindustrin , rapporterar 
här RT:s utsände, som också 
kommit till tals med CBS
Sonys vd Hiroshi Kanai. 

Av Bengt Olwig 
Foto: CBS-Sony och förf. 

Utrustning 
Som mixerbord används ge

nomgående en specialbyggd mo
dell av det datormixade Neve's 
Necam-systemet. Samtliga kon
trollbord är förberedda för 40 in
gångar, men endast 32 används 

... 
Fig l . Hopkopplingen med CBS 
har alltid givit prestige åt Sony
namnet - och tvärtom . .. Här 
entren till koncernens 50 mkr
satsning i Tokyo på enjättestudio
resurs. 

Fig 3. En del av Studio 2 hos CBS-Sony i Tokyo. - Studio 3 är 
mindre och snarlik tvåan. 

Fig 4. Del av kontrollrummet intill Studio l med mixerbordet och 
kontrollhögtalarna, arrangerade på typiskt Hidley-sätt. 



för närvarande . Monitorsidan är 
4-kanalig med Eastlake TM-3 stu
diomonitorer (totalt är 44 TM-
3:or installerade inom byggna
den). Varje mixerbord har 24 ut
gångar, vilka vid behov kan ut
ökas till 32 kanaler. 

Bandspelarsidan domineras av 
Studennaskiner. Varje kon
trollrum är utrustat med en A-BOO 
24-kanalsmaskin och två A-BO 2-
spårsmaskiner. I övrigt är utrust
ningen sparsam. I stället för att , 
som blivit vanligt i amerikanska 
och europeiska studios, kanta 
kontrollbordet med skyskrapshö
ga staplar av mer eller mindre 
woodoo-betonad kringutrustning , 
finns i CBS/Sony's kontrollrum 
endast ett något avsides placerat 
förstärkar- och växelstativ . Då nå
gon speciell kringutrustning be
hövs i samband med en produk
tion, hyrs helt enkelt sådan utrust
ning in. Vissa mer flitigt använda 
enheter som eko , limiter, kom
pressorer o dyl finns dock centralt 
placerade inom byggnaden och 
lätt åtkomliga just via växelstati
vet. Förfarandet för onekligen 
tankarna till olika större radiobo
lag, där bruket av kopplingsväxlar 
för anslutning av kringutrustning 
blivit standard. 

För närvarande finns sex redi
geringsrum och två separata mix
rum. Det ena av mixrummen är 
utrustat med liten sångstudio för 
vokalpålägg m m, medan det and
ra är komplett utrustat för digital
inspelningar (fig 2). På plats finns 
Sony's nyutvecklade , digitala redi
geringsenhet DEC-lOOO tillsam
mans med en PCM-l600. För när
varande finns ingen motsvarande 
redigeringsutrustning för den digi
tala 24-kanalsmaskinen PCM-
3224. 

På graversidan är idag ett sy
stem igång medan ytterligare ett 
är under installation. Använd gra
verutrustning är av fabrikatet 
Neumann, kombinerat med en av 

Fig 5. Varje kontrollrum hyser 
samma uppsättning av Studer A
BOO bandmaskiner för 24 kanaler 
resp 2-kanaliga A-80. Fig 6. Mixningskonsolen med Neves Necam-automatinsats som ti

digare beskrivits i RT i anslutning till glimtarna från Glenstudio i 
Djursholm. 

Fig 7. "Mastering room" i komplexet eller graveringsstudion med 
Neumann-utrustning, kompletterad med Discomputern och Sonys 
egen kristallstyrda servo-verkenhet. 

Fig B. Något som ytterst få av världens grammofonstudior ännu 
har - en digital redigeringsenhet för mångkanalbruk. Vid RT:s 
besök gästades CBS-Sony av amerikanskt branschfolk som tog del 
av nyheterna. 

CBS Laboratories utvecklad Dis
computer. Drivningen av skivtall
rik sker med Sony's kristallstyrda 
och servolåsta drivsystem. 

Discomputern gör kontinuerligt 
200 kontroller av audiosignalen 
för varje skivvarv . Styrningen av 
spårspridning och -bredd kan så
lunda göras mycket noggrant och 
ekonomiskt . Detta har gjort det 
möjligt att gravera skivor med 
längre speltid och högre instyrning 
än normalt. 

Produktionen 
Sedan starten i oktober 1978 

har de nya studiolokalerna haft ca 
70 %-ig beläggning. Den till synes 
låga beläggningen beror till stor 
del på den pågående inkörnings
perioden , men till viss del också 
på att det i huvudsak bara är " eg
na" produktioner som har gjorts. 
Totalt har under första verksam
hetsåret ett 6Q-tal lp-produktioner . 
gjorts, därav sex direktgraverade 
och ett antal digitalinspelade , be
rättar Hiroshi Kanai, general ma
nager vid CBS/Sony och fort
sätter: 

- När vi först planerade för di
gitalinspelning hade vi problem 
med tillgången på digital redige
ringsutrustning. Därför kom kon
cernchefen Akio Morita med för
slaget att spela in skivor av ett 
självspelande piano , eftersom det
ta knappast skulle spela fel och 
sålunda ingen efterredigering be
hövdes. Totalt gjordes 10 lp-ski
vor. 

Nyligen har CBS/Sony emeller
tid släppt ut en 24-kanalig digital
inspelning med den i Japan väl
kända kvinnliga pianisten Hiroko 
Nakamura . - Vid tidpunkten för 
att den här inspelningen skulle re
digeras var vi tvungna att spela 
över pem-informationen på ren vi
deo och göra en konventionell vi
deoredigering. Förfarandet var 
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•• Persondator, privatdator , 
hemdator, smådator - namnen är 
många på denna relativt nya före
teelse . Personal computing är det 
amerikanska begreppet , som då 
tänks stå för att man använder 
datorn som ett personligt verktyg 
till skillnad mot stordatorerna. 

Småföretagare är i dag den 
största köparkategorin liksom 
skolor , men klart är att många 
privatpersoner nu köper datorer 
för att lära sig programmering i 
basic eller assembler, för att spela 
datorspel eller göra t ex adress
och skivregister. Radioamatörer 
är en annan användarkategori . 

Trots att " personlig computing" 
är en ung företeelse , är Sverige ett 
av de få länder i Europa där en 
persondator produceras i något 
sånär stor skala. Datorn heter som 
bekant ABC-80 och är framtagen i 
samarbete mellan Dataindustrier 
ab , Scandia Metric och Luxor. 
Produktionen sker i Motala och 
över 6 ()()() apparater har sålts se
dan lanseringen i augusti 1978. 
Antalet försäljningsställen är i dag 
flera hundra i Sverige. 

Framtagningen skedde på re
kordtid: Projektet startades tidigt 
på våren samma år. Att man så 
tidigt satsade på den här typen av 
produkt får anses som synnerligen 
framsynt . I dag håller de flesta 
hemelektroniktillverkare på att 
studera prersondatorn och en hel 
del nyheter kommer nog att pre
senteras under 1980. Förmodligen 
kommer många att vara speciali
serade på spel och avsedda för 
rent hembruk . 

Flexibel användning 
med många program 

Det räcker inte med att en dator 
kan " tala" basic. Till den bör ock
så finnas rikligt med programvara 
för att man skall kunna nyttja da
torn i olika tillämpningar. En del 
program är gångbara internatio
nellt , medan andra ibland inte har 
något värde alls utanför tillverkar
landets gränser. Exempel på det 
senare är t ex bokföringsprogram. 
Till ABC-80 finns nu program för 
såväl bokföring som lager och res
kontra för kunder och leverantö
rer , anpassade till svenska förhål
landen . Dessutom finns ett ekono
mi-program. Dock skall tilläggas 
att det till en del utländska datorer 
finns svensk programvara för t ex 
företagsanknutna program. 

Andra program för ABC-80 

Bild l . ABC80 i grundutförande 
beswr av tre delar: Tangentbord, 
som innehåller själva datorn , 
bildskärm och en speciell kassett
spelare som dock inte syns på bil
den här. 

rymmer spel som t ex schack, en 
liten kurs i basic-programmering, 
assembler, matematik och statis
tik samt en rad program för pre
sentation av text och grafik . Gra
fisk editor, viewdata, utskrifter 
över printer och terminalhante
ring. E tt speciellt program för ra
dioamatörer kommer också. 

Programmen ligger på kassett
band eller flexskiva . Till varje 
program finns svensk dokumenta
tion. 

Vi skall i sammanhanget även 
nämna den litteratur som finns om 
ABC-80: Naturligtvis följer det 
med apparaten en bruksanvisning 
där funktioner och basic-kom
mandon förklaras . Det finns också 
två välskrivna böcker att köpa 
som förklarar maskinens upp
byggnad och funktion resp dess 
programmering: Mikrodatorns 
.ABC av Gunnar Markesjö (ISBN 
91-24-29008-4) och ABC om basic 

av teamet Andersson , Kullbjer, 
Lundgren och ThorelI (ISBN 91-
7260-254-6) . Inom kort kommer 
dessutom en bok om strukturerad 
basicprogrammering för ABC-80 
för den som redan kan grunderna i 
basic. Arbetsnamnet är Program
mering för dig och mig , men titeln 
när boken släpps blir förmodligen 
en annan. Förf:e är Jan Lundgren 
och Bengt Lundin. 

Z80-processor 
och dynamiska minnen 

ABC-80 använder Z80 som pro
cessor. Skriv och läs-minnena 
(RAM) är dynamiska och omfat
tar 16 kbyte . Basic-tolken ligger i 
16 kbyte läsminne (ROM). Den är 
alltså ovanligt omfattande. På ap
paratens baksida finns en buss
kontakt för anslutning av expan
~ionsenheter , extra in- och ut
gångar m m. För skrivare, extra 
terminaler, flexskiveenhet m m 

Svenska ABC80 -
en dator i rätt tid! 

ABC80 är troligen den vanligaste person
datorn i vårt land. Trots att den har ett pris 
som ligger på samma nivå som konkurrenter
nas, ger den många unika egenskaper. 

ABC80 - en svensk särling som du kan 
stifta en första bekantskap med här! 
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finns en kontakt enligt RS 232/ 
V24 . Ytterligare kontakter går till 
kasssettbandspelaren . 

Allt är byggt på ett kretskort, 
vilket är en förutsättning för att 
man i serieproduktion skall kunna 
hålla ett lågt pris. 

Till själva datorn , som ligger i 
samma hölje som tangentbordet , 
kopplas bildskärmen (en konver
terad tv-mottagare) och kassett
bandspelaren . Den senare följer 
ej den bland data-amatörer så all
männa Kansas City-standarden. 
Man har i stället satsat på fm
kodade signaler. Tanken bakom 
detta är att man skall använda 4-
kantvåg och avläsa flankerna . I fm 
växlar man signalnivå i takt med 
klockan . Vill man ha en etta in
spelad, växlar man dessutom sig
nainivån vid halva pulstiden. 

Datahastigheten är 700 baud. I 
Kansas City-standarden använder 
man vanligen 300 baud . ABC-80-
registreringen går alltså snabbare. 
Dock finns det exempel på att 
man i Kansas City kan köra snab
bare . I t ex Heathkit H8 använder 
man 1200 baud! 

Vi har inte alltid lyckats med 
laddningen av band i ABC-80. 
Vissa band får man göra flera för
sök med innan man lyckas föra 
över programmen från kassett till 
datorns minne . Det är något irri
terande , eftersom kassettmediet 
är så pass långsamt. Den som tän
ker använda datorn intensivt , bör 
starkt överväga att skaffa ett flex- \ 
skivesystem . Inmatning från kas
sett får ses som en billig nödlös
ning i ett amatördatasystem. 

Minneskapaciteten kan lätt ut
ökas genom att man till busskon
takten ansluter en expansionsen
het . Minnet kan byggas ut till to
talt 32 k RAM och 24 k PROM . 
Både ABC-80-buss och 4680-buss 
kan väljas. Den senare förekom
mer i den expansionsenhet som 
Sattco har utvecklat . Här finns ett 
omfattande sortiment av kretskort 
för den som vill bygga olika typer 
av styrsystem med ABC-80 , mät
system med I EC-buss , ansluta 
färgterminal m m. Bussarna upp
visar så stora likheter att man i de 
båda expansionsenheterna alter
nativt kan använda t ex I/O-kort 
avsedda för ABC-80 resp 4680-
systemet. Däremot kan minnes
korten inte användas annat än i de 
bussar de är avsedda för . 

Omfattande provning 
från komponent till dator 

Luxor har ett mycket avancerat 
provningsschema för ABC-80. 
Redan när komponenterna kom
mer till fabriken provas de i en 
automatiserad testutrustning som 
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Sony Pilot väger bara 40 gram 
men låter som flera ton. 

Alla stereoanläggningar är konstruerade 
för att lura dina öron. Tanken är att ljudet 
ska vara så naturtroget att du kan tro att 
du själv är med när musiken spelas. 

Det är därför som Sony har konstruerat 
världens lättaste stereohörlur. Sätter du på 
dig ett par vanliga lurar som väger 1/2 kg 
och stänger in öronen i madrasserade 
kupor,är det svårt att släppa loss fantasin 
och glömma bort att man lyssnar på sin 
stereoanläggning. 

Son y Pilot är så lätt och bekväm att 
du glömmer bort den efter en stunds 
nande. Du märker knappt att du har 
på och kan koncentrera dig på musiken. 

PROVA SO Y PILOT. 
använder en special utvecklad lätt

viktsmagnet av ett helt nytt material, i de 
nya hörlurarna. Det gör att Son y Pilot kan 

återge både klassisk musik och hårdrock 
med alla nyanser och full styrka. 

Det bästa sättet att förstå varför Sony är så 
över sin nya stereo hörlur, är att lyssna på 

. Prova dem hos din Sonyhandlare. Du kom
mer att bli förvånad över den fina ljudkvaliten . 

SONY. 
Vi tycker om att vara först. 

SON'! MARKNADSFORS I SveRIGE,.tIV GYLLING HCIof·ClLKTRO/WI( AB. en GYlf /NC.roRf IAr; 1ft 
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Bild 2. Exempel på ett listat program. Här finns både versaler och 
gemener. Man kan skriva programkommandona gement eller ver
salt, vid listningen skrivs de dock alltid ut versalt. 

med datorhjälp ger utskrifter på 
felfrekvens och felens art samt öv
riga statistiska uppgifter. När 
kretskorten är monterade , testas 
de och efter detta sker stickprovs
kontroll. Max kapacitet vid pro
duktionen är 60 apparater , men 
den har man inte varit tvungen att 
utnyttja ännu trots de 6000 produ
cerade apparaterna . Varje dag tas 
fem apparater ut och testas grund
ligt. Finner man allvarliga fel , går 
man igenom hela dagsproduktio
nen. En av de fem går dessutom 
vidare till långtidsprov med för
höjd temperatur, 30 till 35 grader 
under 1000-1500 timmar. Viktigt 
är , att så att säga , bygga in kvalite
ten redan från början . Kommer 
trasiga apparater ut , är det oftast 
mycket dyrt för tillverkaren att då 
reparera dem. 

Service och åtgärdande av fel 
sker i dag vid Luxor, men man 
håller på att bygga upp ett service
nät som skall omfatta minst en 
verkstad i varje försäljningsre
gion. 

Stor basictolk 
= god dator? 

Vi nämnde tidigare att basic
tolken omfattar 16 kbyte . Det är 
ungefär dubbelt så mycket som de 
flesta tolkar av "standardstorlek" . 
Den basic som Microsoft i USA 
tagit fram och som ingår i de allra 
flesta persondatorerna har 
grundutförande ca 8 kbyte. 

En stor tolk kan betyda att den 
är effektiv, snabb och överhuvud 
kapabel och ändamålsenlig. Men 
det skulle också kunna betyda att 
den är ineffektivt skriven så att 
den tar onödig minnesplats . Ut
rymmesbehovet för tolken är allt
så inte i sig något mått på kapaci
teten . 

En tolk med stor kapacitet är 
nyttig på flera sätt. Stor kapacitet 
kan betyda att man tillgår " kraft
fulla " instruktioner, d v s instruk
tioner som sammanfattar många 
operationer. Det underlättar pro
gramskrivandet. Därmed förbilli
gar det program som man köper 
färdiga , liksom man har glädje , 
nytta , av det när man själv gör 
program. Det färdiga programmet 
blir också lättare att överblicka 

. eftersom antalet programsteg blir 
färre . Om man matar in ett pro
gram med sådana kraftfulla och 
därmed färre programsteg från 
kassett blir också inläsningstiden 
kortare . 

ABC80 bjuder en mängd såda
na kraftfulla instruktioner. Det 
finns givetvis också nackdelar med 
det . Många av instruktionerna hos 
ABC80 finns bara hos den , och 
den "dialekt" som ABC80 där
med begagnar kommer inte att 
förstås av andra datorer. Likaså 
får programmeraren lära sig den 
nya basic-dialekten . Utbytet med 
andra datorer blir därmed häm
mat. För att ABC80 skall kunna 
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hävda sig måste upphovsmännen , 
eller andra, förse den med pro
gramvara i stort urval. I och för sig 
finns ju alltid här en kompatibili
tet " nedåt": Standard-basic passar 
bra för ABCSO, men utnyttjar inte 
dess inneboende goda egen
skaper. 

En kraftfull tolk , som ABC80:s, 
kan befaras vara långsam . Men är 
det inte ! ABC80 är tvärtom myc
ket snabb , och slår de flesta av 
sina konkurrenter på den 
punkten. 

Valbar precision 
vid räkning 

En av uppgifterna för en dator 
är att räkna . ABCSO gör det med 
de flesta tänkbara matematiska 
funktioner. Vid beräkningarna 
används 7 siffror internt, och re
sultatet presenteras med 6 siffror 
plus eventuell exponent. Den se
nare kan vara upp till ±127! De 
flesta datorer i aktuell storlek bru
kar ha talområden upp till ± 32 
ungefär. När det gäller anta) siff
ror är man inte lika framstående. 
Sex siffrors noggrannhet överträf
fas av nästan vilken räknedosa 
som helst. 

Om noggrannheten är för liten 
finns dock utvägar. Man kan näm
ligen räkna med ASCII-aritmetik 
och på så sätt komma upp i maxi
malt 29 siffrors noggrannhet . l 
ASCII-aritmetiken tolkas ett tal 
som en sträng och manipuleras 
med särskilda kommandoord: 
ADD$, SUB$, MUL$ och DIV$. 
Här måste vi göra halt och kom
mentera dollartecknet. 

I alla andra , av oss kända , ba
sicdialekter betecknas strängar 
med $. I ABC80 finns inget $
tecken , utan på dess plats finns 
tecknet 0, det europeiska valuta
tecknet sol. Vi har inte förstått 
fördelarna med att byta ut det 
inarbetade $-tecknet. Vi har hel
ler inte tillgång till något sol-tec
ken på vår skrivmaskin och pro
testerar därför på vårt lilla sätt 
genom att använda $-tecknet i 
ABC80:s uttryck. 

Men tillbaka till ASCII-aritme
tiken. Ett litet programexempel 
kan visa hur den fungerar . På kö
pet visar vi då några andra egen
skaper hos ABC80. 
10; "Dividend"; 
20 INPUTT$ 
30 ; "Divisor"; 
40 INPUT N$ 
50 ; "Antal decimaler"; 
60 INPUTD% 
70; DIV$(T$,N$,D%) 

Vi kan alltså , som här, utföra en 
division med ett godtyckligt antal 
decimaler och dessutom få kor
rekt avrundning av den sista deci
malen! Instruktionen har formen 
DIV(divisor-talsträng, dividend
talsträng, antal decimaler) . Pro
centtecknet efter decimalangivel
sen visar att vi rör oss med en 
heltalsvariabel. Den kan vara vil
ket heltal som helst mellan O och 
32000 ca. En heltalsvariabel tar 
litet minnesutrymme och går 
snabbt att räkna med. 

Det semikolon som står i början 
av vissa rader är en kortform för 
PRINT. PRINT går dock även att 
skriva på vanligt sätt. 

För räkning är alltså väl sörjt 
genom att man kan välja den pre
cision man behöver genom hel
talsvariabler (A %) , flyttalsvariab
ler (A) och strängvariabler med 
ASCII-aritmetik (A$). 

Ordbehandling 
med stränguttryck 

När det gäller manipulering av 
strängvariabler med bokstäver, 
d v s t ex vanliga ord , har man ock
så en hel del att bjuda. De vanliga 
funktionerna finns med: LEFT$ 
(som tar fram en valbar del av ett 
ord med början till vänster) , 
MID$ (mitten av ordet) , RIGHT$ 
(högra delen) , LEN (som ger läng
den aven sträng) , ASC (som ger 
ASCII-värdet av första tecknet i 
en sträng) och CHR$ (som ger det 
tecken som motsvaras av ett 
ASCII-värde). 

En mera sällsynt , men använd
bar instruktion är INSTR(heltal, 
sträng 1, sträng 2). Den medför 
att datorn söker i sträng l efter 
sträng 2, med början i position 
heltal i strängen . Som utvärde ges 
positionen för den första före
komsten ' av sträng 2. Om inte 



sträng 2 finns med ges värdet O. 
Vid beräkningar med tal an

vänds relationerna ·större än , 
mindre än o s v. Dessa relationer 
kan också användas för strängar, 
och tolkar då strängarna så, att 
den som ligger före i alfabetet är 
störst . Man jämför alltså ASCII
koderna för de ingående tecknen . 
Dessa m fl funktioner gör det en
kelt att göra t ex ordbehandlings
system med ABC80. 

Svart-vit bildskärm 
med text och grafik 

Minsta möjliga datorsystem 
med ABC80 är datorenhet , kas
settspelare och bildskärm. I såda
na system är alltså bildskärmen 
utorgan. Bildskärmen rymmer 24 
rader tecken med 40 positioner på 
varje rad . Raderna ligger tätt , 
men inte så tätt att läsningen för
svåras alltför mycket. Texten kan 
skrivas med både versaler och ge
mener, och man har framför allt 
direkt tillgång till Å, Ä och Ö. 
Det gör att man kan presentera 
snygg, lättläst och "svensk" text 
på skärmen. De flesta basic-dia
lekter innehåller kommandot 
PRlNT TAB (antal mellanslag) 
som gör det lätt att skriva tabeller 
och liknande. ABCBO tillhanda
håller dessutom PRINT CUR 
(rad, kolumn) . Med den instruk
tionen kan man placera önskat 
tecken var som helst på skärmen 
med en enkel instruktion. 

För ren grafisk presentation 
finns också ett antal instruktioner. 
Man kan antingen använda sam
ma upplösning som vid textskriv
ning, d v s 24x40, eller gå över till 
en speciell grafisk mod som ger 
upplösningen 72x79 positioner. I 
den första moden är det lätt att 
blanda versal text med grafiken. 
Några grundinstruktioner som an
vänds här är SETDOT (rad, ko
lumn), CLEARDOT (rad, ko
lumn) och DOT (rad, kolumn) 
som tänder respektive släcker en 
position eller talar om huruvida en 
viss position är tänd eller släckt. 

Förutom visuell information ger 
bildskärmsenheten även ljud ifrån 
sig . Ljudet kan också styras från 
programmet. Man har stora möj
ligheter att alstra olika ljud. De 
byggs upp med tre grundelement; 
ren ton , brus och pulston som kan 
blandas i olika förh ållanden och 
formas i en särskild envelop-giva
re . Detta styrs genom att man ger 
kommandot OUT 6, ett ytterligare 
argument som anger ljudets sam
mansättning. 

Rättning 
i program 

I ett skrivet program uppstår 
nästan alltid fel. Dessa måste rät
tas till för att maskinen skall kun-

na åstadkomma vad programme
raren tänkt sig. Om man gjort ett 
fel på en rad i basic kan man rätta 
den genom att helt enkelt skriva 
den på nytt. Ofta kan man skriva 
flera instruktioner på en rad. Det 
blir då ganska mödosamt att skri
va om hela raden för att ändra ett 
fel. I sin klass är ABCBO ganska 
ensam om att kunna erbjuda redi
gering i färdig programtext. Den 
innebär att man inte behöver skri
va om hela raden utan kan gå in 
och ändra, eller lägga till , i den 
färdiga texten . 

Kommandot heter ED radnum
mer. När man utför det skrivs den 
aktuella raden på skärmen. Med 
markörflyttaren kan man så flytta 
markören efter raden till det fel
aktiga stället. Om man vill ta bort 
den tidigare texten går man fram 
med markören tills felaktigheten 
upphör och backar sedan tillbaka 
till rättelsen. Den delen av texten 
försvinner då. Slutligen flyttar 
man markören till slutet av raden 
och slår ett nytt RETURN så lag
ras den korrekta raden i program
minnet . 

Kassett: Nödlösning, 
men effektiv! 

I standardutförandet av ABCBO 
ingår en kassettspelare . Vi har be
rört dess funktion tidigare . Kas
settbandet kan alltså användas för 
lagring av program och data på 
vanligt sätt. En mycket användbar 
möjlighet ligger i instruktionerna 
MERGE och CHAIN. Merge in
nebär att man skarvar på sitt pro-

gram i maskinminnet med ett nytt 
program från bandet. På det viset 
kan man skriva program som är så 
stora att de egentligen inte ryms i 
maskinminnet. En förutsättning 
är förstås att programmet låter sig 
delas i flera delar utan att det slu
tar fungera . Man måste vidare 
tänka på att radnumren är avstäm
da så att programmet fungerar 
efter sammansmältningen. Om en 
rad i maskinminnet har samma 
nummer som en rad från kassett
bandet kommer kassettraden att 
ersätta maskinraden . Detta kan 
vara antingen önskat eller 
oönskat. 

Här kan funktionen REN kom
ma till användning. Den kan ha 
argumenten startnummer, mellan
rum. Funktionen är att det befint
liga programmet omnumreras 
med början på radnummer start
nummer och med så många enhe
ter mellan radnumren som mellan
rum anger. Utelämnas argumen
ten börjar programmet på 10 med 
10 mellan raderna . Denna funk
tion är av mycket stor nytta när 
man utvecklar program. Om det 
blir "fullt" mellan två rader kör 
man bara REN och man har ånyo 
tio radnummer mellan raderna att 
fylla. Också denna instruktion är 
tämligen sällsynt bland personda
torer. 

I det sammanhanget saknar vi 
funktionen automatisk radnumre
ring en smula . En sådan ger auto
matiska radnummer vid pro
gramskrivning och underlättar en 
hel del. Det förvånar faktiskt att 

man utelämnat just den godbiten 
när man bjuder på så många 
andra ... 

Svensk dator 
för svenskar? 

Det där var en diger uppräkning 
av företrädena hos programsprå
ket hos ABCBD. Ändå finns en hel 
del ytterligare att ta del av. Klart 
är att datorn är imponerande duk
tig. Ingen annan persondator i 
samma prisklass kan så mycket 
som denna , både sett till prestan
da som de avspeglas av basicsprå
ket och som maskin med avseende 
på minnesstorlek etc. Samtidigt 
som ABCBO är en " stor" dator i 
Sverige är den dock liten interna
tionellt sett. Eftersom den dess
utom har ett språk som avviker en 
del från standard basic kan pro
gramutbudet bli en smula begrän
sat. I många applikationer spelar 
detta inte någon roll då använda
ren och programmeraren är en 
och samma person. I andra appli
kationer är det däremot mera be
tydelsefullt . En styrka hos ABC80 
är ändå att alla, eller de flesta, 
program utvecklas i Sverige för 
svenska förhållanden. 

Som personligt verktyg är ABC 
verkligen användbar, redan i enk
laste grundutförande. För mera 
omfattande uppgifter finns dess
utom alla de vanliga tillbehören : 
Flexskivor , tryckverk etc. Med 
dem stiger priset betydligt , men så 
gör även kapaciteten och använd
barheten. GL och BH 

Bild 3. Exempel på grafik med ABC80. Bilden visar en autentisk 
framställning av förbrukningen hos förf:s oljepanna som funktion 
av yttertemperaturen. Mätdata har här lagts in manuellt, men även 
den funktionen kan automatiseras! 
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Robert Angus: USA-rapport 

"..--

Digitalljud på hi fi-sidan kommer ... 
nu en rad tillskott till de digitala 
inspelningsprodukterna man 
gjort sig känd för. Det mesta är 
centrerat till pcm-lOO, den digi
tala audioprocessenheten som 
skall användas med Betamax 
eller U-Matic videornaskiner. 
Nyheten framför andra är en 
maskin som gjorts att passa ihop 

"Mikro" -apparaterna ingen framgång .. . 
Stereo-tv färdigt i USA omkring 1981 .. . 
•• AES, uttytt Audio Enginee
ring Society, är ju en helt och 
hållet professionellt verkande 
organisation tillika en av världs
omspännande omfattning. Man 
kan dock hävda , att vissa hi fi
intressen alltid gör sig märkbara 
inom AES på den grund att värl
dens större firmor är medlem
mar, och att också tillsynes helt 
yrkesinriktade tillämpningar 
med tiden får betydelse också 
för amatörmarknaden - den är 
ju också, i likhet med vad fallet 
är på sektorn filmprodukter , vi
da större än yrkesdelen . Så när 
AES i slutet av hösten höll sitt 
traditionella möte i New York 
var förstås vissa förväntningar 
märkbara på lite välkomna nya 
saker i en , trots allt , rätt nyhets
fattig tid. 
~ Men den här gången handla
de det nästan helt om proffssek
torns studiomateriel än om någ
ra nya ideer för audiofilerna . 
Det var märkbart tomt i skåpet 
hos AES, som ju under senare 
år annars har gått i bräschen för 
t ex datorbaserade högtalarmät
ningar och -provningar , digital
inspelningsteknik och en hel del 
nytt på området förstärkarvär
dering etc. Det som kunde tydas 
som en välvillig nickning från 
proffsvärlden till amatören var 
ett par digitala bandspelare från 
Sony, JVC och Technics plus en 
digital skivspelare från Pioneer. 
Annars fanns förstås en rad 
gängse produkter , som många 
audiovänner begärligt skulle vil
ja använda ... 

Pioneer visade t ex en pcm
adapter för firmans optiska vi
deodiskmaskin som omvandlar 
detta medium till en 4-kanalig 
avspelningsenhet. Data anges 
ligga inom 0,5 dB mellan 2 Hz 
och 20 kHz , s/n över 90 dB och 
klirr under 0,03 %; svajet "0-

mätbart", vilket förstås är non
sens. Allt ' går att mäta om man 
letar upp tillräckligt kapabla do
ningar! 

En laserstråle känner av in
formationen på audio/videodis
ken som läggs på skivspelaren. 
Enligt Pioneer är systemet det 
första att tillhandahålla fyra dis
kreta ljudkanaler , envar med en 
kanalseparation om bättre än 80 
dB. De kan användas parvis för 
gängse stereo, simultant för 
kvadrofoniskt ljud (minns ni 
det?) eller på andra sätt efter 
önskan. Var och en av de 30 cm 

stora skivorna innehåller två 
timmar stereomusik per sida , 
vilket medger inlagring aven hel 
operaföreställning på en skiva 
vid en rotationshastighet om 
1800 varv/min . 
~ Från JVC kommer en ljud
processorenhet avsedd för an
vändning ihop med praktiskt ta
get alla NTSC-gjorda hemvideo
rnaskiner, vilket då inkluderar 
Beta, VHS och alla U-Matic
typerna. Något pris nämndes in
te, men den här till VP-JOOO 
döpta enheten hävdas ha ett dy
namikomfång överstigande 85 
dB och ett samlat klirrvärde un
der 0,03 % över ett tonområde 
som sträcker sig från likström 
till 20 kHz och det inom 1 dB:s 
avvikelse . 

Panasonic (=Matsushita) tog 
tillfället i akt att tillkännage bil
dandet av firmans nya Record
ing & Broadcast Division under 
ledning av Jim Parks , tidigare 
biträdande chef för Technics i 
USA. Han bekräftar vad besö
karna hos koncernens stora an
läggningar i Japan anat länge: 

- Vi är seriöst inriktade på att 
utveckla proffselektronik på det 
här området, säger Parks. Med 
det menas inte, understryker 
han, att Technics tänker ta ut 
vissa av firmans bästa hi fi-gre
jor och förse dem med etiketten 
"proffsutrustning" , likaså inte 
att som skett på andra håll få 
fram materiel som man kallar 

yrkesinriktad men som bara har med ElAJ-digitalnormerna och 
syftet att säljas till amatörer. avses att massframställa band av 
Technics har faktiskt varit inne hög kopiekvalitet med. (Nor
på proffssidan en följd av år i men som åsyftas är en ren 
olika former. Tex var SP 10- proffsstandard, som Japan gått 
skivspelaren uteslutande tänkt före med) . Enligt Sony kan man 
som ett radiostationsredskap ansluta en pcm-100 mellan två 
från början men blev ju en succe videospelare för att få direkt di
världen över bland de exklusivi- gital/digital duplicering. Man 
tetsjagande hi fi-vännerna sedan har också en samplingfrekvens
trenden givetvis startat i Japan , konverter för digitalljudbruk i 
där förmögna audiofiler kan läg- studio , med vilken man kan 
ga ned för oss ofattbara summor koppla ihop enheter av olika di
på att köpa på sig rena studio- gitala samplinghastigheter. Vi
materielen av statusskäl. - dare finns en ny , portabel digital 
Emellertid , bland den nya divi- inspelningsmaskin med fasta 
sionens första produkter som tonhuvuden och avsedd för 
ställdes ut på AES i New York kvartstumstape eller 0,635 cm. 
märktes en kvartskristallstyrd Från aktiva Sony ställdes också 
direktdriftrnotor för graverings- ut en digitaliserad efterklangs
ändamål (också ett spin off från enhet med nio möjligheter till 
SP 10 etc) i en direktdriven förprogrammerad efterklang; 
kvarts st yrd och fas-låststudio- också en ren yrkesprodukt. På 
skivspelare , ett par nya monitor- samma gång tillkännagav Sony 
högtalare av den nya flata mem- att dess pcm-1600 16 bits upp
brantypen , en stereoförstärkare tagnings apparatur nu är till
av dc-typ och en likaså dc( =di- gänglig för leverans i lite större 
rektkopplad) klass A-stärkare i omfattning än hittills. 1600 pcm
superklassen , ett sortiment mc- maskinen är en 2-kanalig pro
pick uper , några nya hörtelefo- cessor som skall användas ihop 
ner och en ny s k universalton- med U-Matic-kassettmaskiner
arm med rubinlagring och na. 
variabel dynamisk dämpning, ~ Medan vi är inne på digital
ett recept som Technics haft be- teknik finns en digital tidfördrö
tydande framgång med. jare från Koss Corporation , pris
~ Också Sony finner det ju allt satt till 500 dollars. Den kan, 
intressantare att inrikta sig på enligt Michael Koss, lagra hela 
proffssektorn. Firmans aktivite- 17000 bitars information. Det 
ter under 1979 har blivit kända handlar om en av tre digitalen
väriden över. Från Sony visades heter som kommer från den 

kända Milwaukee-firman, och 
de här är avsedda för hi fi-mark
naden. Koss blir dock inte en
sam där - det finns fn ca 10 
fabrikanter som erbjuder 13 
time delay-kretsar av något slag. 
~ USA är fortfarande ett rätt 
stort tillverkariand av audiopro
dukter. Exportsiffrorna under 
första halvåret 1979 är klara och 
visar en stegring om 10 procent, 
enligt Handelsdepartementet . 

Fig l. Technics sMr nu alltmera in på yrkessidan då kvaliteten närmast 
ligger åt proffshåUet på grejorna: Här firmans nya förstärkare i klass 
A, R & B-seriens Model SE-A3, utveckkuJ ur hifi-sidans superdyra A
apparatur som den liknar i hög grad. 

Det är dock inte nog för att 
balansera en för samma period 
5-procentig uppgång i importen 
på samma sektor. USA:s han
delsbalans visar ett underskott 
på den s k konsumentelektro
niksidan som växte med 4 proc 
mot samma tid under 1978. Ca
nada och Mexico förblev största 
avnämarna av USA-gjorda va
ror då de tog 21 resp 23 proc av 
den totala exportvolymen här. 
Hela den aktuella periodens ex
port uppgick till ett samlat värde 
av 374 miljoner dollars. 
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Televisionmottagare, tv-chas
sier utan höljen och avstäm
ningsdelar (tuners) dominerade 
med 136 miljoner i den här pos
ten. Därnäst kommer mikrofo
ner, högtalare och förstärkare 
till ett värde av 110 miljoner. 

Största ökningen stod tillver
karna av bandspelare och skiv
spelare för. De kan gottskrivas 
en 30-procentig uppgång i ex
portaffärerna. Totala utlands
försäljningen på den sektorn 
uppgick till 57 miljoner. Ca 50 
proc av importen på elektronik
sektorn under perioden kom 
från Japan. USA exporterade 
dit för ca 27 miljoner. 
~ Ken Kai , vvd för Pioneer i 
USA , bekräftar nu att Serie 20-
firmans prestigeprogram - är 
nedlagd , som berättades om ny
ligen här i spalten. Serie 20-en
heterna såldes separat från övri
ga delar av Pioneer-program
met. De hette inte ens Pioneer. 

Under 1979 köptes Phase Li
near upp av Pioneer , och där 
kom man att konkurrera med 
sig själv. Enligt uppgift sitter nu
mera Pioneer-konstruerade steg 
i PL-programmets delar. Det 
har inte bekräftats , och Kai har 
heller inte givit någon orsak till 
att Pioneer drar sig ur dessa spe
ciaiprodukter. Kai förnekar att 
Serie 20 har gått upp i Phase 
Linearprogrammet. 
~ Larry Finley heter grundaren 
av och ägaren till International 
Tapes Assn. Han har nu beslutat 
att efter nio år som chef för den
na tapeindustrins handelsorga
nisation stiga av . Han behåller 
dock posten som styrelsens ord
förande. Efterträdaren är Henry 
Brief, verkställande sekreterare 
inom RIAA sedan 20 år. Under 
tiden hos RIAA , Record Indu
stry Association of America , har 
han svarat för standard arbetet 
och industrins normspecifikatio
ner gällande skivor och band
framställning . Han är också sjä
len bakom RIAA:s hårt drivna 
program för bekämpande av 
skivpiratverksamhet och pi a
giatdåd. Mindre känt är måhän
da att han gjort RIAA:s interna 
Grammy-belöningar till ett 
stort, tv-sänt evenemang, lik
som att han legat bakom att de 
lagstiftande församlingarna i de 
50 delstaterna har godkänt anti
piratIagarna plus revisionen av 
lagen om upphovsrätt , the Co
pyright Act. - Finleys aygång 
tillskrivs hälsoskäl. 
~ När vi är inne på institutio
nerna gäller , att sammanslag
ningen av EIA, Electronics In
dustries Assn , Consumer Elect
ronics Group, med IHF, Institu
te of High Fidelity , blev officiell 
nyligen sedan EIA:s styrelse en
hälligt och odramatiskt uttalat 

sig för samgåendet. 
Fastän IHF är vida känt utan

för USA tack vare arbetet på att 
etablera normer för mätning av 
audiomateriel har organisatio
nen legat i träda på flertalet and
ra områden på hemmaplan un
der senare år. IHF grundades en 
gång för att organisera publik
mässor inom hi fi och för att 
informera allmänheten om för
delarna av hi fi-materiel gent
emot äldre föregångare . Ledan
de medlemmar har sedan länge 
hörts klaga över bristen på gång
bara mål och aktiviteter samt att 
avgifterna för medlemskapet 
knappast rättfärdigade utbytet. 

Ett villkor för fusionen är att 
standardiseringsprogrammet 
förblir levande och fortsätts med 
stöd av EIA:s fin ansiella och 
tekniska resurser. Den senare 
föreningen företräder inte en
bart inhemska tillverkare av ra
dio- och televisionsmaterieI utan 
också leverantörer av försvars
elektronik och rymdmateriel-
program . . 
~ Denon är ju ett på inget sätt 
okänt märke i sitt hemland Ja
pan, men det är föga bekant i 
USA, för många okänt . Denons 
moderbolag är ju Nippon Co
lumbia , vilket i sin tur ägs av 
Hitachi-koncernen, och mot slu
tet av 1978 beslöt dessa intres
sen att förbättra imagen genom 
att avtala om samdistribution 
med American Audioport som 
skulle ta hand om Denons skiv
spelare , kassettdäck , radiodelar 
etc. Nu har ledningen för Denon 
beslutat att etablera en egen 
säljorganisation , och troligen 
medför detta ett ökat utbud av 
firmans produkter i USA. 
~ Knappast så klara är avsikter
na hos Tandberg, som trots det 
betänkliga läget hemma i Norge 
för denna anrika industris del 
nyligen köpte sitt amerikanska 
säljbolag, Tandberg of America . 

D v s det här bolaget köptes 
löst från det norska moderbola
get 1978 under försöken till re
konstruktion av Tandberg av hrr 
Kjell Hoel och Bill Ausman. Vid 
den tiden ingav också Ausman 
ett bud på hela fabriken i Oslo, 
vilket dock avböjdes av likvida
torerna och norska staten. Den 
gången var skälet att man där
ifrån inte ville se Tandberg över
gå i utländska händer. Som känt 
har sedan dess båda kineser och 
japaner m fl velat köpa upp bitar 
av denna en gång så blomstran
de nordiska industri . 
~ Också om många som går för
bi skyltfönstren med s k mikro
apparater bakom, förtjusta ut
brister "Å vad söta dom är", 
verkar faktum vara att den här 
produktgruppen ännu inte fun
nit vare sig sin " nisch" eller sin 

publik på riktigt. Det gäller defi
nitivt i USA, och alla rapporter 
från Japan pekar på detsamma. 
De firmor vilka redan slagit in 
på mikro-linjen presenterade 
nya tillskott till Japan Audio 
Fair i hÖs~!ls. Framgången var 
inte stor. Overlag blev de små 
och nätta grejorna utkonkurre
rade av de nya, vanliga appara
terna i normalstorlek. 

Amerikanska detaljister säger 
tämligen enhälligt , att " micros" 
säljer ganska blygsamt. Ingen 
mikro-kategori slår några re
kord precis. "Vanliga" grejor 
fortsätter att utgöra valet för en 
klar majoritet av allmänheten . 

En tjänsteman inom ett le
dande japanskt bolag vi talat 
med erkänner att hans firma -
och troligen alla över hela linjen 
- för år 1980 lägger tyngd
punkten på s k package systems; 
komponenter , matchande enhe
ter som säljs i ett stativ, långt 
hellre än att driva mikro-linjen 
vidare för ögonblicket , också 
om den är rätt ny: 

- Nästan alla människor tror 
fortfarande på att "bigger is bet
ter" i det här avseendet , säger 
han. 
~ Är hi fi-grejor verkligen en 
lyx, eller är de rena nödvänd,ig
heten? 

Enligt en opinionsundersök
ning som Louis Harris kända in
stitut genomfört nyligen på upp
drag av Playboy magazine anser 
bara 23 proc av de amerikanska 
männen att stereogrejor utgör 
en nödvändighet. De ligger en 
bra bit bakom andra saker som 
bil (91), telefon (87), att äga sitt 
hus (62) och nya kläder varje år 
(53) . 

Emellertid framkom att t ex 
färg-tv (17 proc) och två årliga 
semesterperioder (18) fortfaran
de betraktas som en högre grad 
av lyx än just hi fi-apparater. 
Studerande i åldersklasserna 18 
till 22 år är mest övertygade om 
nödvändigheten av musikelekt
ronik ; omkring 42 procent. 

Går vi· till den andra ytterlig
heten av detta åsiktsspektrum 
framkom att äldre män , som 
klassar traditionella värden 
högt , ansåg stereoutrustning 
hemma som en nödvändighet i 
15 proc av fallen . Av de tillfrå
gade här var 71 proc övertygade 
om att det är en " nödvändighet" 
att äga sin bostad. 
~ Vid tiden för de här glimtar
nas publicering i RT kan det 
mycket väl vara dags för fälttes
ter på området stereo-tv och ka
nalkluvna överföringar för två
språkighet. EIA (se ovan) har 
satt upp en studie- och fältgrupp 
för att överväga fyra system för 
tv-stereoljud . Ledningen är an
förtrodd Tom Keller , stationen 

WCBH-7V:s cheftekniker i 
Boston. Keller hoppas att kunna 
upprätta en slutrapport med ut
fallet av fältproven till hösten 
1980. Den kommer kommitten 
att förelägga FCC, USA:s tele
myndighet. 

- Så värst stora skillnader 
finns inte mellan de system vi 
granskar , sade han nyligen och 
förespådde , att studiegruppen 
blir färdig i tid med sitt arbete . 

Det man skall granska i fråga 
om kanalljuduppdelad tv kom
mer från följande: 

- Telesonic, som föreslagit ett 
multiplexsystem liknande det 
som redan finns för fm-stere/) . 

- NHK, Japans radio , för 
fram ett mångkanalsystem av 
det slag som redan provas i 
Japan , 
- Matsushita Industrial Corp 
har lagt in sitt stereoljud i bild
signalen hellre än att överföra 

. det på en separat frekvens , och 
- Zenith Corp lanserar tan

ken på ett mångkanalsystem , 
som inkluderar inte bara höger
vänster audiokanal utan också 
en pilottonsignal , en stereodif
fusionssignal, separata program
kanaler jämte två kanaler ytter
ligare som skall finnas till sän
darstationens förfogande. Alltså 
en komplex historia! 

Keller har uppmanat envar 
som har intresse av att anmäla 
ytterligare förslag att göra detta 
skyndsamt, så gruppen kan bör
ja arbeta i full omfattning. Går 
allt enligt planerna skulle För
enta staterna kunna ha stereo-tv 
omkring 1981. 

Under tiden uppvisar japans
ka tillverkare en mångfald av 
audioprodukter för tv-tillkopp
ling, medan de avvaktar med att 
bygga in det stereoinnanmäte 
som slutligen får förordet. På 
Tokyos Audio Fair i höstas syn
tes ett vimmel av stereo-tv-tu
ners, tv-mottagare med dubbla 
slutsteg och dubbel högtalar
uppsättning , diverse s k konso
ler, antenner och mycket annat 
man förbereder sig med. 
~ Ett exempel på vad som kan 
slå fel är beslutet från FCC om 
att man där skjutit upp avgöran
det i am-stereofrågan , detta 
trots att både fältproven och stu
dierna av de tävlande system
förslagen sedan länge legat 
klara. 

Huvudskälet är mötet som 
EBU, Europeiska radiounio
nen, höll och där man förordade 
en minskning av am-kanalut
rymmet från 10 till 9 kHz. NAB, 
National Association of Broad
casters, som företräder nästan 
alla av Nordamerikas 4.525 am
sändande stationer, har uppma
nat myndigheterna till ett snabbt 

forts sid 64 
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Datorbygge från sid 48 
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FigS. Kretskort med komponentplacering för lab-kortet med P1A. 

....., 
~608 

--.J ~ ..cm ~ ..cm ~ ..cm cm--
cm-- ..., cm-- ..cm ~ ..., cm-- ..cm 
cm- ..., ~ ..., cm-- ..cm cm-- ..cm 

CIK) cm- -aD ~ -aD cm- ..cm cm-- ..cm 
cm- -aD cm- -aD cm-- ..cm cm-- -aD CIK) 

~ ..cm cm-- -aD cm-- ..cm cm-- ..cm CIK) cm- -aD ~ -aD ~ ..cm cm-- ..cm 
~ ..cm cm- -aD ~ ..cm ~ ..cm CIK) 

cm- -aD cm- -aD cm-- ..cm ~ -aD CIK) 
~ ..cm ~ ..cm cm-- -aD cm-- ..., 
~ -aD ~ ..cm cm-- ..cm cm-- ..., CIK) 
~ ..cm ~ ..cm cm-- ..cm cm-- ..., 

CIK) 
~ ..cm ~ ..cm cm-- ..cm cm- -aD 
~ ..cm ~ ..cm ~ ..cm cm- ..cm CIK) 

-aD ~ -aD ~ ..cm ~ -aD cm-- -aD 
-aD cm-- ..cm cm- ..cm cm- ..cm cm-- -aD CIK) 

-aD ~ -aD ~ ..cm ~ ..cm cm-- -aD CIK) 
..cm cm- ..cm cm- -aD ~ ..cm ~ ..cm CIK) ..cm ~ -aD cm- ..cm cm- ..cm ~ ..cm 
..cm cm-- -aD cm- -aD cm-- ..cm cm-- ..cm CIK) 

-aD cm- -aD cm-- -aD ~ ..cm cm- ..cm CIK) ..cm ~ -aD cm-- -aD ~ ..cm cm- ..cm 
-aD cm- -aD cm- ..cm cm- ..cm ~ ..cm CIK) 
..cm cm-- ..cm cm- -aD ~ ..cm ~ ..cm 
..cm cm-- -aD cm-- -aD cm- -aD cm-- ..cm CIK) 

..cm cm- ..cm ~ ..cm cm-- ..cm ~ ..cm CIK) 

-aD ~ ..cm cm-- -aD cm-- -aD cm-- -aD 
..cm ~ ..cm cm- -aD ~ -aD cm-- ..cm CIK) 

..cm cm-- ..cm cm-- -aD ~ ..cm cm-- -aD CIK) 

..cm ~ ..cm ~ ..., cm-- ..., cm-- ..., ..., ~ ..., cm-- ..., cm-- ..., cm-- ..., CIK) 

..cm ~ ..., ~ ..., cm-- -aD ~ ..., CIK) 

cm-- ..., ~ ..., ~ ..., ~ ..cm CIK) cm-- ..., c--. ..., cm-- ..., cm-- ..., 
CIK) CIK) cm- ..., ~ ..., cm-- ..., cm- ..cm CIK) 
CIK) CIK) cm-- ..., cm-- ..cm cm-- ..cm cm-- ..., 

CIK) CIK) CIK) cm- ..cm c--. ..cm ~ ..cm ~ ..cm 

I 
CIK) CIK) cm-- -aD ~ -aD cm-- ..., cm-- -aD CIK) 

~ ..., ~ ..., ~ ..cm ~ ..., CIK) 

~++-
cm-- -aD ~ -aD cm-- ..cm cm-- ..cm 

=t 
Fig 6. Labkortet sett från komponentsidlJn i skala 1:1. forts sid 60 

58 RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1980 



för metall 

Sansui~ kassettdäck SC-t330 
är konstruerat med extra omtanke på de nya metallbanden 
vilka har en kapacitet som vida överstiger de bästa krom
band. För att kunna utnyttja dessa metall band krävs 
genomgripande förändringar inte bara genom en något 
högre förmagnetisering och bättre radering. 

Sansui SC-t3JO 
har därför tonhuvud i enbart ett material (sendust) från 
kärna till bandliggningsyta. Raderhuvudet i ferrit har 
dubbla spalter och en raderfaktor överstigande hela 70dB. 
En biasökning på 200% för metallband föranleder inga som 
helst problem. Förstärkarstegen har dessutom förfinats 
vilket resulterat i ett S/N-värde på 69dB och en kanalsepa
ration på fantastiska 45dB. 

Sansui SC-t3JO 
har också en bandsträckningsmekanik vilken är lika 
noggrann som på en rullbandspelare . Svajvärdet är bl.a. 
därför mycket lågt: 0,05%. 

Sansui SC-t3JO 
har helt enkelt överkapacitet för "vanliga" högkvalitativa 
kassettband med vilka Du nu gör ännu bättre inspelningar 
än tidigare. 

cirkapris 1900:-

Sansui t330 har dessutom * Digital peakmätare med fördröjd återgång och 16 
segment per kanal. 

* Tape Lead In (Exklusiv Sansuifiness). 

* Rec. M\ltekontroll. 

'* Separat Bias/Equalizer-omkopplare. 

* DlRECT-O-MATlC laddningssystem. 

* Passar i 19" rackmontage (handtag medföljer). 

* Automatisk in/avspelning med yttre tidur. 

* Variabel utsignalnivå. 

* Finns även utan handtag med silverfront och träkabinett 
i jakaranda (modellnr. SC-1300). 

- för dig som förstår dig på ljud och prylar 

Generalagent: MAGNETON AB, Tre Liljor 3, 11344 Stockholm. Tel. 08 - 736 05 75,3434 11 
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els från sid 51 

Fig 9. Så här har ägarna och byggherrarna disponerat stufJioytor
na: mått 12,3 m bredd resp 27,6 m längd enl skissen för Studio l 
med "nollnivån" i mitten, kontrollrum t v och podiummöjligheter 
resp isolationssektion t h. 

wlIln m 

Fig 10. Tvärsnitt genom Studio nr l. Två höjdmått: Kontrollrums
sektion 5,3 m, studiotakets högsta punkt 8,5 m. 

Datorbygge från sid 58 
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både svårt och tidsödande, heter 
det . 

- De inhemska audiokritikerna 
har givit den här inspelningen go
da recensioner , men ännu så länge 
får vi nog anse att digitaltekniken 
är i sin linda - ett experimentstadi
um för audiofiler. Jag tycker helt 
enkelt att det är för tidigt att utta
la sig om digitalteknikens möjlig
heter i framtiden , menar vår sa
gesman. 

Det är nu inte bara inom det 
digitala som CBS/Sony arbetar för 
bättre ljud , påpekar hr Kanai . 
"Det gäller inte enbart att förbätt
ra inspelningsledet utan i lika hög 
grad skivframställningen . Ameri
kanska pressningar blir hela tiden 
allt sämre, samtidigt som amerika
narnas arbete på digitalljudsidan 
ökar - en anmärkningsvärd ut
veckling! 

Ny matrisprocess 
Vi på CBS/Sony har ett projekt 

på gång för att höja den tekniska 
skivkvaliten i takt med utveckling
en på inspelningssidan . BI a expe
rimenterar vi nu med en helt ny 
matriseringsprocess, där antalet 
mellanled kraftigt reducerats. 
Skillnaden mot vanliga metoder är 
bl a att nickelbeläggningen görs 
direkt utan mellanliggande sil
verbad. " 

För framtiden känner sig Hiro
shi Kanai kluven . "Vårt företag 
har två verksamhetsinriktningar. 
Den ena är direkt förknippad med 

hårdvarusidan och den andra är 
musiken. Av prestigeskäl måste vi 
hålla en genomgående hög teknisk 
standard, men från ekonomisk 
synpunkt är det egentligen bara 
antalet hits som räknas. " 

Svårflirtad publik 
Problemet för dagens japanska 

skivbolag är helt enkelt att konsu
menterna till följd av tillgång till 
allt mer välljudande ljudanlägg
ningar nu blivit väldigt kräsna . 
Vad som dög för bara några år 
sedan går idag inte att sälja. För 
just den ljudmedvetne skivköpa
ren har därför CBS/Sony en spe
ciell serie skivor inriktade på såväl 
hög teknisk som musikalisk kvali
te. Dessa skivor kallas Master 
Sound Series och omfattar allt 
ifrån 45 varvs lp-skivor till digital
och direktinspelningar. Priset för 
denna kamp om den japanske 
skivköparens gunst är förvisso 
mycket högt , men samtidigt tjänar 
Master Sound Serien ett annat syf
te, berättar Kanai : 

- Vad vi förlorar på dyr studio
tid får vi tillbaka i form av good 
will och utvecklat tekniskt kun
nande , vilket ibland dessutom kan 
tillämpas inom den ordinarie skiv
produktionen. På det här viset ger 
vår experimentella skivverksam
het på sikt resultat över hela fäl
tet . Master Sound serien är helt 
enkelt ett slags investering för 
framtiden . 
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Februari 1980 månadens solfläckstal: 157 I RT 1979, nr 4, visades hur diagrammen ska tolkas. Diagrammet över 
brusfältsstyrkan anger den fältstyrkenivå i dB över I J1. V/m radiobruset 
förväntas överstiga högst 10 % av tiden. Bandbredden antas vara 3 kHz, men 
kurvorna kan lätt omräknas till annan bandbredd om 10 log B/3 adderas till 
avläst värde. B är önskad bandbredd i kHz. 
Prognoserna är framtagna av Televerket, avd RL, Farsta. 
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Hobbydatorn 
att börja med 
Med SUPERBOARD II f rån Ohio Scientific f år du en 
BASIC-in-ROM dator som är helt jämförbar med 
mångdubbelt dyrare system. Datorn kommer till dig 
helt färdigbyggd. Det enda du behöver göra är att 
ansluta ett spänningsaggregat 5V, 2A och en TV
monitor (eller vanlig TV med RF-modulator). 

• 6502 mikroprocessor 
• Sk bytes BASIC interpretator från Microsoft Äterförsäljare sökes 
• 4k bytes arbetsminne , kan enkelt utökas till Sk ,...-------------------
• Expansionskort för upp till 24k bytes finns 
• Tangentbord med 53 tangenter 
• Video- och kassettinterface ingår som standard 
• Minifloppyenheter finns som tillbehör 
• Grafik och naturligtvis stora och 

små bokstäver på skärmen 

1IIIIIIBmFlI 
O~[Q)~[J[Q)[fl)O~ 
Box 3056, S-183 03 TÄBY, Tel. 08 -75601 55 

I TilllSOTRONIC AB, Box 3056, 18303 Täby 
Jag beställer att sändas mot postförskott: · 

st Superboard II, 4k RAM il Kr. 
st Superboard II, Sk RAM il Kr. 
st 12" videomonitor il Kr. 
st kassettbandspelare il Kr. 
st OSI Full Line Catalog (310 sid.) a Kr. 

2.S95:-
3.475:-

720:-
5S0:-
20:-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Alla priser inkl. moms. Frakt och postförskottsavgiftt illkommer. 
V.g . kontakta oss om betaln ing genom Köpkort önskas. 

I Namn: . .... . .. . ... . . .. .. ... . . .. . 

I Postadress: .. ... . . .. . . ...... . .... . 

I Telefon : . . .. .. ...... . ... . 
RT 2-80 
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Dynamisk 
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• HARRY THELLMOD AB · KROSSGATAN 40, I 
I S-16226 VÄLLINGBY ' TEL. 08/73901 45 I 
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Systemanalysator för 
kommunikationsradio 

Från Motorola Communication 
kommer en nyhet för alla som ägnar 
sig åt service av kommunikationsra
dio : En mikrodatorstyrd systemana
lysator som kombinerar 10 testin
strument i en enda enhet. 

Det nya instrumentet har beteck
ningen R-2001A och är uppbyggt 
kring Motorolas mikroprocessor 
M6800. Den består av följande test
instrument : Signalgenerator , fre
kvens- och deviationsmeter, spek
trumanalysator , effektmeter , oscil
loskop , frekvensräknare , acldc digi
tal/analog voltmeter samt monitor. 
Som option finns bussinterface 
(IEEE-488) för automatiserad test
ning. 

R-2001A är avsedd fö r service av 
kommradioutrustningar, mobiltele
foner, fickmottagare, pr-transcei
vers , ssb-utrustningar inkl maritim , 
amatör- och militär radioutrustning 

!fl~!f'il1!!!llIB!iII'I!lI!;lIji:iII:.'I!i:j\\!. ';11\&, 
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Uhf-modulator 
från Astec 

Astec har utvecklat en ny uhf-mo
dulator typ VM 1286 för industriellt 

samt de flesta am-, fm- och ssb-ut
rustningar inom arbetsområdet l 
MHz till 1 GHz . 

Tack vare varierande driftmöjlig
heter som 110 V AC eller 220 VAC 
50/60 Hz, extern dc från en service
bil eller ett internt batteripaket , kan 
R-2001A användas både på en ser
vicestation eller ute på fältet. Test
värdena för stötar och vibrationer är 
desamma som för Motorolas komm
radioutrustningar. Genom mikro
processtyrningen är instrumentet 
lätt att handha. Alla mätvärden , bå
da analoga och digitala , presenteras 
på ert-skärmen , varvid såväl para
meter, storhet och mätvärde visas i 
klartext. 

Knappsatsen används för frekvens 
och funktionsinställning och mar
körförflyttning . För att spara tid 
programmeras R-2001A för ofta fö
rekommande frekvenser, ton koder 
och tidsekvenser. Programmet kvar
står även efter strömavbrott. 

Svensk representant: Motorola 
Comrnunication , tel 081160455. 

och professionellt bruk . Modulatorn 
är avsedd att användas i grafiska 
datautrustningar eller ver-applika
tioner. 

Bildbärvågen är avstämd till kanal 
E36 (591 ,25 MHz). Den interna os
cillatorn för ljudbärvågen kan av
stämmas till 5,5 eller 6 MHz. Modu
latorkretsen är balanserad så att 
man får en mycket låg nivå av oöns
kade blandningsprodukter samt en 
utmärkt linjäritet. Produkten av 
Ijud- och färgbärvåg är undertryckt 
till -55 dB i förhållande till huvud
frekvensen , vilket resulterar i en 
bild helt fri från interferensstör
ningar. 

VM 1286 är avsedd att drivas från 
en 5 V ± 10 % spänning och förbru
kar endast 9 mA. Den är kapslad i 
en skärmad kåpa med dimensio .. 
nerna 7l x37x20 mm och kan mon
teras på ett kretskort. Hf-utgången 
är försedd med en koaxialkontakt. 

Svensk representant : Abemi , tel 
0817300790. 



Mätdatainsamling 
med pcm-byggblock 

Johne + Reilhofer lanserar ett 
moduluppbyggt pcm-system, Mulci
din , som ger stor flexibilitet och 
främst är avsett för användarspecifi
cerade , mångkanaliga mätsystem. 

Sådana anläggningar kan utan 
problem ändras eller utökas , t ex 
upp till l 024 mätkanaler per band
spår eller överföringssträcka (tele
metri/telefonledning) . 

Systemet finns med 10 bit eller 12 
bit upplösning (60 eller 72 dB signall 
brusförhållande) , samt med extra 

ll: e och 13:e bit enligt DIN 66 224. 
Det är kompatibelt med äldre gene
rationer pcm-system från J + R. 

Följande enheter finns tillgängli
ga: Pcm-modulator, filter , digital
multiplexer , analogmultiplexer , 
pcm-demodulator, demultiplexer 
samt olika typer av mätförstärkare. 

Multidin kan även levereras med 
speciell pcm-bandspelare eller an
passas till befintlig mätbandspelare. 

Sammanbyggnad och driftsättning 
ingår i J + R :s åtaganden, som också 
kan leverera passande datorsystem 
inkl modulärt programpaket. 

Leverantör: Johne + Reilhofer 
ab , tel 0760115075. 

Informationstjänst 20 

, 'Varför är jag världens bäst säljande 
Moving Coil Pickup?" 

Dynavector 1 OX 
1.8mVvid5cm/s Pris: 610 : -inkl . moms 

Pickuper med rörlig spole utvecklades och de gör 
framsteg på marknaden . Det va r jag, Dynavector 
1 OX , som åstadkom det stora genombrottet på 
världsmarknaden . Mina föräldrar , utvecklade en tek
nologi att linda små spolar med supertunn tråd , en tek
nologi så avancerad att jag har hela 200 varv i min 
rörliga spole på bara 2 mm 2 area! Detta gör att jag inte 
behöver kopplas via transformator. Jag har blivit lov
ordad i fackpressen världen över . Bl.a . blev jag" Bästa 
köp" i HiFi & Musik feb .-?8. Jag är Dynavector 10X, 
världens bäst säljande Moving Coil pickup. 

Dynavector20A2 
3.6 mV vid 5 cm/s Pris : 880 : - inkl. moms 

Jag heter Dynavector 20A2, är lillebror till 1 OX, och 
redan starkast . Jag har ännu högre utspänning! 

Fråga efter broschyrer hos fackhandlaren eller sänd in 
nedanstående kupong . 
Ja tack , sänd mig information om Dynavectorprogrammet. 
Namn ......... ... .. . ...... . . ...... . .. .. ... . . 
Adress . . . . .. .... ... . . . .. . . . . .. . . . . ...... .. . . 
Postnr . ..... . .. .... . Ort . . . . . .. . .... .. .... . . . . 

. RT 2-80 
Sänd kupongen till : 
Tommy Jenving AB 414 51 Göteborg 

Informationstjänst 21 

RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1980 63 



Hi fi från sid 57 

D II s • II ~ .' II '. s' U ~ .'" : • " '~ : 
~' II '~ : tI -, .. tf : ~' II : ~' II ': ~'u': 

Fig 2. Sonys 24-kanaliga pcm 3324 digitala bandmaskin har sedan 
senast fått lite nättare dimensioner med flera funktioner överförda 
till stativet som syns i bakgrunden. Bla titUJde SR:s - Riksradions 
och TV-bolagets - folk intresserade på den här under AES-expon i 
New York i höstas, men något köp blir det inte, har RT fått besked 
om. Primärt vill Riksradion hellre ha en 2-kanalig pcm-enhet som 
man använder ihop med en U-Matic. SR har hittills inte kunnat 
studera digitalinspelningstekniken i egen regi då man saknar sådan 
apparatur, vilken dock blir allt vanligare hos radio- och grammo
fonföretagen ute i världen. 

avgörande nu. Men FCC:s 
tjänstemän slår ifrån sig med att 
organet inte har kompetent folk 
nog för att kunna syssla med alla 
aktuella problem samtidigt med 
am-stereofrågan . 
~ Två amerikanska hi fi-tid
ningar har sålts nyligen . Audio 
har gått till Columbia Broadeas
ting System för 7,8 milj dollars 
medan Stereo Hi-Fi Times köpts 
av Larry Zide för en icke tillkän
nagiven summa. 

Zide är en förutvarande med
arbetare i Audio och utger se
dan många år den helt yrkesin
riktade dB Magazine . 

Redaktören för Audio , Eu
gene Pitts, kommer jämte den 
övriga redaktionen att flytta 

med tidningen från Philadelphia 
till de nya lokalerna inom CBS 
Publishing Group i New York. 
Audio har utgivits av förlaget 
North American Publishing 
Company sedan år 1963, vilket 
år man köpte tidskriften av dess 
chefredaktör och grundare, au
dioveteranen C G MeProud. 
Köpesumman den gången var 
50000 dollars. - Audio var i sina 
tidiga år bl a lite av ett forum för 
AES, då McProud var en av 
grundarna och räknas som den 
egentliga initiativtagaren till 
denna nu välrdsvida rörelse. 

Stereo Hi-Fi Times utgivare 
har varit Cord Communications. 

• 
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Hf-transistorer 
för 1 kW effekt 

Halvledarteknologin erövrar 
kontinuerligt områden som hit
tills varit förbehållna rör. Ett ex
empel är flygburna transpondrar 
för sekundärradar , som används 
för identifiering av trafikflyg
plan. 

CTC (Communication Tran
sistor Corp) har introducerat en 
ny effekttransistor som är den 
första i världen med 4-siffrig 
pulseffekt . 

Transistorn , som har beteck
ningen TSP-IOOO, levererar 1 
kW pulseffekt vid 1090 MHz, 
en pulslängd om 10 ms och 1 % 
arbetsfaktor. Effekten är nästan 
dubbelt så hög som i tidigare 
tillgängliga transistorer . 

Andra väsentliga förbättring
ar: 9 dB förstärkning (mot tidi
gare 6 dB), 50 % verkningsgrad 
(35 %), 2 ohm in- och utimpe
dans (1 ohm). Prestandaförbätt-

Pulskompression 
med ytvågsfilter 

En ny komponent som till och 
med är lättare att använda än 
IC-teknologin och ersätter kom
plicerad induktans/kapacitans
nät , har introducerats av Plessey 
Semiconductors för pulsradar
applikationer . 

SW8002/SW8003, 60 MHz 
pulskompressorexpander är ett 
matchat par av akustiska ytvågs
filter (SAW), konstruerade för 
användning av 60 MHz mellan
frekvenssystern för radar. 

Ett växande antal militärra
daranläggningar har pulskom
pressionsteknik för att utvidga 
radarområdet och känsligheten 
vid en given pulseffekt. SAW
kretsen utvecklar frekvensmo
dulerad vågform och återom
vandlar mottagna vågformer. 

En frekvensförskjutning upp
åt aven puls med en bandbredd 
av 25 MHz och en varaktighet 

ringarna beror på att TSP-lOOO 
är en balanserad transistor , vil
ket innebär att den består av två 
transistorhalvor kopplade i push 
pull i samma kapsel. 

crc har konstruerat en 2 
kW-förstärkare i planarkrets
teknik med två TSP-1000. Den
na teknik medför att en del dis
kreta komponenter som t ex 
fasvridare och kombinationsnät 
kan utelämnas. Kretsen känne
tecknas av ren design med få 
komponenter (se bild) och har 
följaktligen hög tillförlitlighet. 

Svensk representant: Varian 
ab , tel 08/820030. 

av 2,2 mikrosekunder, centre
rad på 60 MHz, får man genom 
att påföra expander SW8002 en 
snabb puls. Efter sändning kan 
denna puls bli komprimerad av 
SW8003 till en puls med bred
den 50 ns och en förstärkning av 
17 dB. 

SW8002 och 8003 är monoli
tiskt uppbyggda och är därför 
kompakta (16 pinnars DIL-kap
sel), återanvändbara , lätta att 
montera på tryckta kretskort 
och kräver ingen avstämning 
eller underhåll. Det gör dem 
speciellt lämpliga för flyg- och 
robotsystem . 

SW8002 och 8003 är standard
produkter, men kompressorn/ 
expandern och andra fördröj
ningsledningar för frekvens
spridning kan göras kundanpas
sade för att möta speciella sys
temkrav. 

Svensk representant: Svenska 
Plessey ab , tel 08/235540. 



Nu finns .årets första num
mer av FOTO ute. Det är en 
helt förnyad tidning. Det är en 
tidning som vill stå på läsarnas 
sida. 

En tidning som stimulerar 
genom att visa bra bilder. 

En tidning som testar och 
provar kameror och objektiv för, 
att hjälpa dig välja i det stora 
utbudet av fotoprylar. 

En tidning som bevakar allt 
som händer i den fotografiska 

Informationstjänst 22 

världen med fotornässor, utställ
ningar, böcker och mycket annat. 

En tidning som i sina konsu
mentreportage vågar påtala 
missförhållanden utan att vara 
rädd att stöta sig med fotobran
schen. 

En tidr:!i!1g som genom tips 
och råd hjälper dig att tabättre 
bilder. 

Kort sagt, en tidning som vill 
stimulera, hjälpa och vägleda 
sina läsare. 

testat. 

Det här är en del av vad vi bjuder 
på i nya numret av FOTO: 

De tre fotografer som fått 
Stora fotografpriset presenteras 
i en stor bildsektion. 

Tester av åtta Konicaobjektiv, 
. hela blixtprogrammet från 
National och mellanformats
kameran Mamiya M 645 J. 

Reportage om en kändisfoto
grafs vardag. 

Hur man köper kamera billigt 
i New York . 

Den fototekniska utveck
lingen går snabbt. Tidningen 
FOTO följer med. Vi testar alla 
nya kameror och objektiv. 

Kameratesterna görs av tid
ningens tekniske expert sedan tio 
år tillbaka, Jan Malmeström. 

Objektivtesterna utförs på 
Institutet för Optisk Forskning, 
. där FOTO är delägare i den avan
cerade utrustningen för MTF
mätningar av optik. En utrustning 
som används för att testa objektiv 
till spaningsversionen av Viggen. 

Att följa FOTO:s tester och 
provningar är ett bra sätt att hitta 
de bästa och mest prisvärda kame
rorna och objektiven. 
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Två förnämliga 

KEF 303 

ULS 1 

/ättdrivna 
högtalare 

KEF 304 

Två förnäm liga högtalare från KEF 
med hög verkningsgrad . Kan 
drivas av förstä rkare med så låg 
effekt som 10 W per kanal. 
Effekttåliga: 303. upp till 50 W och 
304 upp t ill 100 W . 
Förnämlig ljudkvalitet : 
Ofärgat transparent ljud 
och en utmärkt stereobild. 

Informationstjänst 23 
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Nu har den kommit! 
Radio & Televisions 
elektronikbyggbok: 
BYGG SJA-LV nr 5 

Radio & Televisions 
nya bok BYGG SJÄLV vänder 
sig till dig som vi ll bygga elektronik . 
Boken är indelad i olika kapitel med speciell inriktning. 
Säkert finner du här byggprojekt som passar just dina 
intressen! Besk rivningarna är valda så att de har olika 
svårighetsgrad, från enkla instrument och ti ll behör upp ti ll 
avancerade system för radiostyrning och amatörradio , med 
prestanda av nästan professionell klass. 

Beställ boken " Bygg själv" redan i dag! 
Klipp ur kupongen och lägg den på brevlådan. 
Portot ä r betalt! 
" Bygg själv" finns där tidningar säljs. 

----------~-~-----Ja jag köper . . .... ex av BYGG SJALV Frankeras 

, O Jag ä r prenumerant på ej 
R d ' & T I .. h b I Radio & Television a 10 e eVls lo ~ oc eta ar betalar P0rlOl 
kr. 23:50 per bok mkl. moms. 

O Jag är inte prenumerant på 
Radio & Television och betalar SPECIAL TIDN I GS-
kr. 33:50 per bok inkl. moms. Porto FÖ RLAGET AB 
o. postförskottsavg. tillkommer. Radio & Television/ 

Boksektionen 
Namn .. .. .. . . • . ..... . ... . . . ... .. . . . . .... . 

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

Postnr . . . . . . .. Postadress . . ..... .. .... . . . . 
RT 2 80 

SVA RSFÖRSÄN DELSE 
Kontonummer 6812 
10360 STOC KHOLM 3 

OBS! Du som är bosatt utanrör Sverige kan enbart köpa boken genom att i kuvert sända 
beställn ingskupongen och en check (köpes i bank) på Skr. 35:- per bo k eller 23:50 om du 
är prenumerant. 
Ad ress: Specialtidningsförlaget AB, Boksektionen , Box 3224. 10364 STOCKHOLM . 

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



DIREKT FRAN FABRIK 
ÄVEN PER POSTORDER 

KT88 
Data enl. " Stereo HIFi-handboken 80" 

Princip 
Märkeffekt 
Volym 
Ca:pris 

Basreflex 
100 watt 

90 liter 
1.900:-/st 

FABRIKSPRIS 985:-/st (inkl. moms) 
12 MAN. GARANTI , 10 DAGARS RETURRÄTI 

Demonstration och lagerförsäljnlng 
Ynglingagatan 27, Stockholm (vid Norrtull) 08/33 40 88. 
Obs Just nu säljer vi ut massor av utgående högtalare 

---------------------KAMMARTON, BOX 23096, 104 35 STOCKHOLM 
Sänd mig information och priser på era högtalare 

Namn 

Adress ........ . . •. 

Informat ionstjänst 24 

MIXERMODUL VHU 110 

VHU 110 ären 
komplett ingångs

modul avsedd för me
delstora studiomixers och 

avancerade orkesterutrust-
ningar. Den är lätt att expandera 

till större studiomixers. 
Modulen har: Omkopplingsbar mik.-/linje-

förstärkare med variabel förstärkning , 3 tapp
ningar, 3-vägs tonkontroll, omkopplingsbart högpassfilter, panore
ring och regel. Inkopplingsbara optioner är: mikrofontransformator 
och nedmixningsrelä. Genom att ansluta ytterligare omkopplare får 
man: tappning före/efter regel ( 2 st), direktutgång, omkopplingsbar 
mittfrekvens på tonkontrollen, utläggningsomkopplare samt förlyss
ning. Utrymme, håltagning samt märkning är klart i modulen. 
VHU 110 är uppbyggd på 1 kretskort med screentryckt/svarteloxerad 
frontplåt. Kretslösningar och data är de samma som i vårt beprövade 
Hlgh-Pro-system. 
VHU 110 levereras som byggsats. För att komplettera och expandera 
VHU 110 använder man övriga enheter ur Hlgh-Pro-systemet. 

PRIS: 495:- SId. (Inkl. moms.) 
Vår katalog får du mot 4:- (i frimärken). 

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

---.----.. --.---._-
Box 72,13301 Saltsjöbaden, Telefon 08-7176288, Torsvägen 61 

Informati onstjänst 2 5 

MELLANREGISTERHORN MED DRIVER 

Typ:MH70 
frekvensomfång 300-6000 Hz 
effekttålighet i system 100W 
känslighet 104 dB. Mått 
BxHxD 465x240x320 mm. 

Pris: 520:-

NYHETER 

DISI<ANT 
HORN 
Typ: ST 140 
frekvensomfång 3000-20000 Hz, märkeffekt 70 W, 
känslighet 106dB SPL Pris: 325:-

Informationstjänst 26 
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Komponent 
KATALOGEN 
nr34nuute 
Du har väl sett den? Om inte sätt in 10:
på pg601242 -1 ellerbankgiro735-8443, 

så sänder vi den. 

SVENSKA DELTRON 

Informat ionstjänst 27 

H-14 PRINTER 
VÄLKÄND 
SNABBSKRIVARE 
MED 5x7 MATRIX. MAX 
HASTIGHET 132 T/S. 
l/D ÄR RS232C SAMT 20 

\ ~ 
•• MA LDOP. UUU \ 

H-89 DATOR 

BYGGSATS 3 312:
MONTERAD 5894:-

ZBO DATOR MED INBYGGD 
VIDEOTERMINAL OCH 
FLOPPYDISK . FÖR ASSEM
BLER, BASIC, FORTRAN, 
COBOL, SAMT SNART 
PASCAL. 

BYGGSATS 10445:
MONTERAD 14590:-

HEATHKITSCANDINAVIA AB 
Box 12081 , Norr Mälarstrand 76 
10223 Stockholm 
Tel. 08-52 07 70 

Nya Ljudia katalogen -80 
har kommit ut! 

LJUDlAKATALOGEN -80 innehåller massor 
med nya, fräscha produkter, t ex högtalar
byggsatser, nya suveräna högtalarelement 
från Coral, hornritningar, nya orkester
element m.m. 

En ;nneh;l/fsrik och lärtfaftlig orientering om 
konsten aft bygga högraiare. Fyll ; kupongen 
nedan och sänd den tillsammans med JO:-
; frimärken eller sedel till nedanst;lende adress 

!dY!!!! 
o SJjnd mig Nya HiR-Katalogen -SO mor 5.- i frimärken eller sedel. 

JOHN HEDINS VAG 23 54200 MARIESTAO 
TELEFON OS01 18345 

O SlJnd mig El nya Konsrful<tlonsguide mol 10:- ' frimlirken eller sedel. 

Namn O 
ex> 

Adress 
N 

Poslnr/Of1 r-
a: 

Informationstjänst 28 

H-19 TERMINAL 
INTELLIGENT VIDEO
TERMINAL BYGGD pA ZBO 
PROCESSORN. 
GRAFISKA MÖJLIGHETER. 
REVERSERBAR VIDEO. 
ADRESSERBAR COURSER. 
1/0 ÄR RS232C . 

BYGGSATS 4 841:
MONTERAD 7 088:-

PT-15DD TIMER 
MICRODATORSTYRD 
TIMER FÖR FDTO
LABBET. PROGRAM
MERINGSBART 
MINNE FÖR upp 
TILL 9 STEG . 
DIGITAL DISPLAY. 

BYGGSATS 647:-

JA, SKICKA MIG NYA GRATIS-KATALOGEN. 

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

Adress ........... .......... . . . ... .. ...... . 
RT 2-80 
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lltJI)If)-
KATALOGEN 

MIXER:80 
KOMPANDRAR 
EQUALI ZERS 
NOISE GATE 
FÖRSTÄRKARE 
FILMLJUDUTR, 
AKTIVT FILTER 
FILTER LIMITER 
KOMPR, /LIMITER 
BAS-SYNTHESIZER 
RYMDKLANGSENHET 
STRÖMFÖRSÖRJNING 
är nägot av innehäl
let i vär nya kata
log som Du fär mot 
5:- i frimärken el
ler insatt pä post
giro 1 63 77 - 4. 

ingenjörsfirma 
LE I F M4REN lUS & CD 
Box 5086 
421 05 V FRÖLUNDA 

Informationst jänst 30 

OSCILLOSKOP 
med KVALITET 

till BÄSTA PRISER 

OARTRON typ 012 
Två kanaler, skärm 8 x 10 cm 
Triwger Int/Ext, AC, ACF, TVF 
Känsl ighet 1 mV-20/50)V/cm 
Noggrannhet 3% , inb. kal. 
D10(DC- 10MHz) kr 1990:
D12(DC-17MHz) kr 2290:
D17(DC-17MHz) kr 2490:
D20(DC- 20MHz) kr 2990:-

Vi har många andra kvalitets· 
instrument till låga priser tör 
sp-rvice och laboratorier. 

Begär datablad och priser. 
Tel 0451/151 39 

Skandinaviska 
ELEII(TRONIK·centralen AB 
Box 23, 281 01 HÄSSLEHOLM 

Informationstjänst 31 

MELLIN & MAGNUSSON AUOIO HB 

DESIGN 
ACOUSTICS D-4A 
DeslQn Acoustl:::S D-4A !orenar 
egenskaper som: 

* tonal balens * god spndnlrtg av Iludet 
* neutralt Ilud 

----
AtE)rfprsallare ar valkcnna att 
skriftligen anmala Intresse 

Lyssna hos: 

BEST SOUND AB 
Odengatan 62 
113 22 Stockholm tel 30 99 00 

SONTEC AIJOIO AB 
Gastnkegatan 4 
113 34 S"tockholm tel 31 30 32 

II 
II 

Ii I 

!O 
FOR NFORMATION OM DESKiN ACOUSTICS KOMPLETTA Pf()GRAM VG SAND NAMN OCH ADRESS Till 
MEWN & MAG~USSON AUOIO HB. HANVIKSV 51 A . 135 50 TYAESO TEL 08- 715 t9 n 

tua r 

RT 2-80 
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A'. JOSTI BYCiCiSATSER 
~~ .. - ca. 150 st. 

IAC-STORÄTAREN!! ! 
Nu finns Philips berömda IAC som byggsats an montera I bil el. 
vanlig FM-radio för an eliminera storningar . 
Drivsp. 12 volt 20 mA. 89..75 
Byggsats FM 680 

DIGITAL-VU-meter m. 10 Iysdlod,er, drlv.p. 
12 volt 
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" 
pA ca. 400 sidor innehåller beskrivningar . b ilder och data 
pA inte mindre än 2 125 olika elektroniska prylar. bl. a. 
byggsatser. högtalare och delningsfilter med samman 
kopplingsexempel. . halvledare. data- & ekvlvalentltstor -
och mycket. mycket mer ! I Flerfärgstryck. 15:- plus porto 

DIAGRAMMAPP - nu på SVENSKA - ",ed diagram. kopplingsschema. kom · 
ponentförteckning. byggvägledning samt utförlig bruksanvisning till JOSTI 
byggsatser. 
Varje konstruktion är lättfattligt uppbyggd så man behöver inte var' " elektro
nikgeni" för att ha glädje av denna bok. Jättefint bildmaterial! 
Varunr 1 000 ca 500 sidor 35. -

,---------------------------------------------~-Till Boll 1107, 
ElECTRO-BYGG • JOSTI ElECTRONIC 251 11 HeI.ingborg 

Namn ___ _ _ - ------- Ev Kundnf ____ _ 

Aclress _____________ _ 

PoSlad' lt .. ____________ _ _ 

RT 2-80 

D Sänd mig "GENERALKATAlOG"pris '17;- i förskott el. 18;- tnoI 
oostförskon. (inkl.frakt) 
C Sänd mig DIAGRAMMAPP. varunur. 1000 mot postförskon, frakt 
tillkommer. 
O Sänd mig ... .... .............. .... ..... . .... mot postföfskott 

Informa tionstjänst 33 
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I[ 
•• 

SALJBll 
JI 

• ABC SO - PROGRAM • 
Rymdkrig, liknande Startrek. 
Elektro, 21 elektronikformler. 
Tips, välj %-garderingar. m fl. 
Lista mot svarsporto. 50 kr/st. 
Fraktfritt vid förskott. DIGIT, 
Box 7454, 732 00 Arboga. 

~äljesl Woelke ME104C svajmät
Instrument. Tala med Sjöstrand, 
tel 08/ 32 89 60. 

EXIDY SORCERER Mikrodator 
m 8K RAM, 8K Basic, videoterm, 
kassettenh o instrbok 5800:- . Tel 
046/ 11 34 73 efter 18. 

TiII~ä"el Nästan nya Wersi orgel 
Helios W21 med 2 st högtalare 
125W T4000. Allt i Rio-palisander 
säljes billigt. Tel 033/ 11 80 58. 

• Toppstereo säljes • 
Revox An (2-sp, fjärrk + huv) 
Nakamichi 600 (ljus front) . Tel 
090/112585 mo-to 15-18. 

Tändsystem m optisk brytning till 
bil och MC f r 360:-. 2 års gar. 
Kom-radio m tillb till lågpriser. 
SCAN-ELECTRO, tel 0521 / 
21639. 

Marconi signalgenerator 10-485 
MHz, AM-FM med garanti. Pris 
3900:- . Tel 042/ 439 58. Säkrast 
på kvällen. 

Nätaggregat 12-16 VDC 64 kont 
och 10A intermittent stabiliserat i 
skick som nytt 350:- . Tel 042/ 
439 58 

GAS THAEDRA m slutsteg Ken
wood KD 500 m AC300 Cervin 
Vega H16, Technics K-däck. Tel 
08/n4 46 26 Håkan. 

Säljes el bytes: 1 st mkt välskött 
Unamco Tl , 1 st Pioneer PL518 
körd ca 25 tim. Önskas: Revox 
B790. Tel 031 / 57 25 02 säkrast 
förmiddag. 

Portabelt kasettdäck NAKAMI
CHI 550 säljes. Tel 08/28 23 23. 

•• • 

ALL! MOJLIG! 
~et kos~~ 15 kronor per r ad att annonsera under "ALLT MÖJLIGT" 

-Radio&ThlevislOns radannonser. Annonsen skall irItevara längre än 10 rader. 
Ulgsta pris är 45 kronor (3rader). 

Har du något att sälja skall du prova ''ALLT MÖJLIGT". 
Använd kupongen. Den finns i tidningen 

Säljesl Unamco mixersystem 
M707. Nypris 1875:- Nu 850:- inkl 
f rakt och porto. Tel 0322/215 22. 

Säljesl Receiver Pioneer SX-
1250, 2x200 W . Tel 08/717 28 61. 

1 par JBL L36 2800 kr/ par. 2 st 
075750 kr/ st. 2 st 2105 400 kr/st. 
Te! 0226/130 21 eft kl 17. 

Program till ABC-SO! 
Prisexempel: Matematikpaket 
195:- Schack 145:-. Spelpaket 
65:- . Begär gratis broschyr eller 
beställ direkt! 
ABC-Data, Box 2002, 
17502 Järfälla. 

Audio Research SP-3A säljes för 
3450:-, plan front till Revox An 
säljes för 425: -. Tel 040/97 28 76. 

Säljes! Oscilloskop Tektronix 
4~, 2-kan, 2 svep 50 MHz, ny
skick 8500:-. Div trafos, komp 
mm. Tel 0764/ 663 13 

Oscilloskop Dynamco 30 MHz 2-
kan bytes mot Philips VCR eller 
AIM65 mikrodator. Tel 0760/ 
822 52 efter 18.00. 

Surplusmotstånd O,5W 50 värd 
500 st + 200 kond 20 värd 35:
inkl frakt. EL-KOMPONENT 
Box 696, 801 28 Gävle. ' 

Studio Utrustning I 
8-ch Tascam Ser70 med aut sök
sys o rack. A&H mixer 16-8-16. 
Revox A77 HS, LA4, Kepex, 
AKG o Neumann, Sennheiser 
mikrof. Tel 0221 / 325 50, 166 43. 

Mikrodator SYM-l med tillsatser 
bl.a tangentbord säljes billigt. 
Min 1950 kr. Nypris 3300 kr. Tel 
08/ 35 02 98. 

Elektronikkomponenter, transis
torer, dioder, IC-kretsar, mot
stånd, optokomponenter, kon
densatorer, byggsatser m m. 
Prislista gratis. H Eriksson, Ulv
sätersvägen 15A, 803 62 Gävle. 

Säljesl Ferrograph bandsp, seri
e~. 7, 2 kanaler, Dolby, inbyggda 
hogt, 3 mot, 2-spår, perf skick. 
Tel 08/711 97 86. 

Revox An, 2-spår, 9,5/19. Tel 
0303/103 03 

Köpes Oscilloskop 5-50 MHz 
Färg-LF-stereogenerator Digital
voltmeter och frekvensräknare. 
Tel 08/ 46 91 83. 

I[ JI 
Hornelementsatser-Demoex 
Klipsch mellan horn, Electrovoice 
T35B, Filtersats med Gamma 12-
tum 625:-, med Isophon 30/ 37 
825:-, med SEAS 30FA 770:-, 
T35B kan bytas mot Isophon 
DKTll med sektorlins. För mel
lanhorn massivt ingjutet i låda + 
70:-. Data, priser, ritningar m m 
sänd 10:- . Audioimporten, Box 
77, 191 21 Sollentuna. 

TJÄNA TUSENLAPPAR I DI
REKT IMPORT. TEAC 3440 
STUDIO 4-KAN helt ny kr 10 500, 
TEAC MIXER M-3 4-KAN. 81N kr 
9 000, REVOX An 2-KAN kr 
1 500, El-gitarrer GIBSON L.P kr 
3500, OVATION HALVA kr 
3 200, m m m m. Allting är nytt 
och privat. Ring 018/1 4 60 33 el
ler 25 08 90 Alex. 

DEMOEX = BRA PRISER + 
GARANTI 
HARMAN KAR DON CITATION 
SEVENTEEN, TECHNICS SL 
110, SHURE V15 III , EMPIRE 
1000 Z/ EX, GROOVAC skiv
dammsugare, nya direktgravera
de skivor 25%. Ring 0583/ 
104 22 ef 18. 

KVALITETSKOMPONENTER 
IC, Transistorer, Dioder, Elyter, 
Tantal C, Transformatorer R 
m m. 10-50% av marknad~pris: 
Ex. 2N3055 3:50, SN7400 0:85, 
Elyt 4700MF/ 4OV 3:50, Trafo 
12VA 10:-, Surplus kretskort med 
komponenter f rån 3:- . Ny katalog 
mot 3:90 i frim. SVENSK HEM
ELEKTRONIK, Björkhagsv 14, 
582 70 LINKÖPING. 

Häftigt bilstereopaketl 
45-watts 3-vägshögt, Equalizer 6 
fre~venser. Toppfin bandsp/ 
radiO. Nytt, 1 års garanti. Billigt! 
Tel 063/ 1198 00 - 11 52 00. 

Säljesl Kassettraderare. Raderar 
inspelningar på några sekunder. 
Minskar bruset. Endast 115:-. Tel 
0758/ 417 18. 

Harman/Kardon stereo plus 900 
+ 78 stereo 2x9O watt i 8 ohm 
fyrkanal. Alla system högstbjud: 
Tel 08/ 68 64 25. 

Säljes kassettkopieringsut
rustning INFONICS 200 4 spår 
1 / 4" master till 4 st kassetter ste
reo. Prisläge 19000:-. Tel 
08/44 86 38. 

Gamla årgångar av Radio & Tele
vision säljes. Tel 0758/187 84. 

Mixer HH 12/ 2 anv 40 tim Can
nonkont. Säljes pga upplösning 
6000:-. Tel 0591 / 124 72 el 118 35 
kvällstid . 

3 först Quad 50 E, 2 högt-lådor 
JBL-Hagst röm L 212 S, Billigt! 
Tel 044/ 101088 kvällstid . 

ELEKTRONIK-SURPLUS 
Tulegatan 37, STOCKHOlM. 
Transf.reläer, högtalare motorer 
instrument m m m m. 6ppettide~ 
vardagar 17-20. Lördagar 10-14. 

OSCILLOSKOP 
Scopex 2-kanals lO, 15, 25 MHz 1 
kanals 6 MHz. Landets lägsta pri
ser. Demo.ex. 
DIGlLOG 031/48 52 10. 

• We will not be undersold! • 
REVOX, DUAL o PIONEER till 
garanterat lägsta priser! Beställ 
nya prislistan - bif svarsportoi RE
VOX An Kr 4965:-, Dual 731Q Kr 
2345:-, Pioneer CT-F 950 Kr 3395:-. 
Sound Center, Box 20018, 
200 74 Malmö. 

100 MHz frekvensräknare 
CSC Max 100. Pr is 750 :-. 
Tel. 08 - 732 93 27. 
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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"! 

Manus till ALLT MÖJLIGT 
radio & televisions radannonser 

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 

Skrivdinannonshär! MANUSDAG 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 GAR IN 28 TECKEN pA VARJE RAD 

Namn .. ... ......... .. ......... ...... .. .... ........ .. .. ...... ...... ..... .. .... ....... ...... ....... . Tel. ... ..... .. ..... .... ..... .... .................. . . 

Adress ... .. ... ...... .... .... ... ..... ........... ... .... ...... .. Ibstnr .. .. .. ............ ..... ... Ibstadress ......... .. .......... .. .... ....... .. . 
OBS! Endast förskottsbetalning med check eller per postgiro!! 

1--------__ - DPg2344~(M~t~g::m::::RT.::d=o~ g,:h~bifoga:... ____ ~ 

(~·j~i~··::ff:· .~ -.. .{~~;~.;;~ I 
\ .. ~~.~.... .. ...... 

I 
' . I 

Att varje månad få I 
radio & 
television I 
i si.n brevlåda I 
ärmgennåd 
att stilla bedja om. I 
Det är bara att I 
PRENUMERERA! 

PRENUMERATION 
Ja, jag prenumererar på RADIO&TELEVISION ettårframåt 

och får 12 nummer (11 utgåvor) för kronor 109:85. Jag betalar 
senare när inbetalningskortet kommer. 

VAR GOD TEXTA TYDLIGT! 392 

Efternamn .. ................. ......... ..... ...... ....... .. .. ... Förnamn ....... ... ... ... .. ... .... ....... .. . c/o .. .. ... ........... .. ........ . 

Adress ..... .................... ... .............. ...... .. Postnr ..... ................... Postadress ... .. ..... .............................. . 
Gata,posllada,boxetc 

Land .... .. ............. .. ... .. ................ .. ... ....... .. ...... ... .. .... ............. .. .. . 

1---------- - - - - - - - - - - - - - - - - --
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 etc och posta 
det till oss. Vi ser till att I 
du snabbt får svar. All 
informationstjänst är kost-x 
nadsfri! Sänd in kupongen 
inom 6 månader. 

•• 

I N FOR MAT IONSTJANST 
Jagvillvelameromhärförkryssadeannonser: CD CD CD CD CD CD (]) CD CD ® 
®®®@@@®®®@@@@®®®®@@@ 
®®@®®®®@®®®@@@®®®@@@ 
®®®@@@®®@@®®®®®@®®®® 
@@@®®®®@®®®®@®®®®®®® 
®®®®®®®®®@@@@@@@@@@@ 
@®®®®@®®@@@@@@@@@@@@ 
@®®@@@@@@@®®@@@@@@@@ 

Företag .. ............ ......... ............... .... .. ... .............. Namn ... ... ..... ............................ ... .. ..... . Cjo ... ... .. .... ...... ..... ...... .... . 

Adress ..... ...... ..... ..... .......... ..... ..... .. ... ........ Postnr ......... ..... .. ... ..... . Postadress ......... .. ........ ... ... ............................. . 
Gata .postlada.boxe'c Land .. ........ .. .. ........... ............. .......... ... .... I RT I I I 
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radio & 
television 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

_._._._._._._._._._._._.-.-._._._._._._ .... 

radio & 
televiSion 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 

.-.-._---_._._.-.-._._.-._--._._-_._._.-
fs::l 
~ 

Informationstjänsten 
_.lion . 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

I 
• 
I 
• 
I 



Byggsjälv! 
Modell 2035A 
3'12 siffrors multimeter med läll 
läst LeD-display . Minnesfunk
tion med extra probe . Autopola
ritet och nollställning . Hi- och 
Lo-ohmsområden . 200 tim . 
driftstid med 9V ball . lndika
tor vid låg ball .spänning. 
Inbyggd kalibreringsrefe
rens. Svensk byggbeskriv
ning . Kompl. med test- I I 
kablar. Vikt315g . 

AC , DC V: IDO I'V-IOOO V 
AC , DC A: 0,II'A-2A 
Resistans: 0,1 n-20 Mn 
Inimpedans: ID Mn 
Noggrannhet: 0,2 % 

Sabtronics byggsatser 
ger Dig mer för pengarna . . . 

mefa Electroncic Import Tel. 
Box 4029 , 281 04 Hässleholm 044-841 49 

Informationstjänst 35 

PCM åldern startar . .. 

Kan dina högtalare klara de höga krav som 
kommer att ställas? 

• Extremt hög dynamik 

• Hög effekttålighet 

• Extrem transienteffekttålighet 

• Låg harmonisk och transientdistorsion 

l! R-Y I Klarar det! 

LGB Audioteknik 
N. Kopparslagargatan 18 
80351 Gävle 
T el. 026-10 35 52 
Var god sänd mig ytterligare teknisk information med 
prisuppgifter av L GB T1. . 

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

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

Postnr samt ort . ..... .. .... . ... . ... ... . . . . .. . . . .. . 

RT 2-80 

Informationstjänst 36 
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ALLTFÖR 
HÖGTALAR. 
BYGGAREN 
60 Olika kompletta byggsatser 

Pris: 1.490:- inkl. moms 

Acoustic 160 
160 liter 160 W 
Acoustic - högtalarbyggsatser be
sUr av färdigmonterade lido r, val
nötsfanerade eller i svartbetsad ek. 
Med byggsatserna följer allt som be
hövs för att f A 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 
GOODMAN 
ISOPHON 
JBL 
KEF 
PEERLESS 
PHILIPS 
RCF 
RILA 
SEAS 
SIARE 
SINUS 

HOGTALAR
ELEMENT 
FILTER 
TRA'SATSER 
70180 HORN 
SPOLAR 
KONDENSA
TORER 
PICK UPER 
TYG 
SKUMFRONTER 
M.M 

NY KATALOG FÖR 1980 
DemonstrBtion och butiksförsiiljning: 

Oppet: månd. - fred . 11 - 18, lärd. 11 - 14 

-------------------------------~ 
SÄND MIG GRATIS KATALOG '80 

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

Ad ress .. ..... ..... ..... ..... ... ... ..... .. ....... 'ÅT i :åå 

Postnr ... ......... Ort .... ..... ....... .. ......... .... . 
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Abiko 
Agfa-Gevaert 
Aprate l 
Audiopro 
Audioscan 
Beckman 
Bose 
Bällsta Träindustri 
Delta audio 

Sid 
73 

6 
45 
35 
49 
25 
33 
26 
22 

Deltron 
Elektrobygg 
Elektroniktjänst 
Elfa 
Frekvensia 
Gylling 

26,68 
69 
63 

9,36,76 
47 

43,53 
Heathkit Scand. 68 
Hi-Fi Kit 
Hitachi 
Isotronic 
Jamo 

41 , 67,74 
29 
61 

JBN Elect ronic 
Jenving, Tommy 
Josty Kit 
Kammarton 
Komponenttjänst 
LGB audioteknik 
Ljudia 
Marenius, Leif 
Mefa 

5 
62 
63 
21 
67 
26 
73 
68 
69 
73 

Melin & Magnusson 69 
Mirsch, Olle 30 
Philips 75 
Rydin 2 
Sansui 59 
Sentec 31 
Skand. Elektr. centr. 69 
Thellmod, Harry 62,66 
Tonola 26 
U 66 65 
Wernor 
Westenco 
Älvsjö Sydimport 

67 
22 
22 

Sköna 
bilder -varJe 
vecka! 

Prenumerationstjänst 
Postadress: Box 3263, 
10365 Stockholm 3 
Telefon : 340790 
Postgirokonto: 889500-5 
Prenumerationspris : 
Helår 12 nr 109:85 
(OBS! det nya priset gäller 
inkl den nya momsen 
17,1 % ) 

Prenumerationer kan beställas 
direkt till Prenumerati onstjänst, Box 3263, 
10365 Stockholm 3, i Sverige på närmaste 
postanstalt med postens tidnlngsinbetal
ningskort postgirokonto 889500·5. 

Definitiv adressändring. som måste vara 
förlaget tillhanda senast 3 veckor innan den 
skall träda i kraft, görs skriftligt antingen på 
av förlaget utsänd blankett eller postens 
adressändringsblankett 2050.03. (Adress· 
ändringsavgift 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 verkställes på posten i respektive 
land. 

Äldre lösnummer kan rekvireras genom 
Pressbyrån eller direkt från Ahlen & Aker· 
lunds Förlags AB, Torsgatan 21 , 10544 
Stockholm, tel 34 90 00 - Lösnummerexpe· 
ditionen. Som regel finns dock endast ett 
halvt år gamla tidningar att tillgå . 

Bifoga inga pengar; tidningen sänds mot 
postförskott. Redaktionen kan inte effektu· 
era beställningar på kopior av artiklar ur 
äldre nr. Vissa bibliotek har inbundna år· 
gångar och kan ibland stå till tjänst med 
kopior. 

ADVERTISING REPRESENTATIVES 
Belgium 
Publicitas Media, Avenue de Terveuren 
402, B·l 150 Brussels, Telephone 027n l 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 
Civilekonom Bent S Wissing , International 
Marketing Service, Kronprinsensgade 1, 
DK· 1114 Köpenhamn. Tel 01 111 5255 
Gennany 
Publicitas GmbH, 2 Hamburg 39, Bebelallee 
149, Tel 040/ 511 00 31·35, Telex 02 15276 
Holland 
Publicitas, 38, Plantage Middenlaan, Am· 
sterdam 1004, Telephone 020/ 232071 , Te· 
lex 11656 
Italy 
Etas Kompass, Riv iste Estere. Via Manteg· 
na 6, 20154 Milano, Telephone 02/ 34 7b 51 , 
Telex 33151 . 
Switzerland 
Mosse·Annoncen AG, GH-8023 ZGrich, 
Limmatquai 94, Telephone 01 / 473400, 
Telex 55235 
United Kingdom 
Frank L Grane Ltd, 1&-17 Bride Lane, Lon· 
don EC4Y 8EB, Telephone 01 /353· l 000, 
Telex 21489 

Principscheman 
Principscheman i RT är ritade enligt följan· 
de riktlinjer: 

Komponentnumren korresponderar mot 
motsvarande nummer i ev stycklistor. 

Beträffande komponentvärdena i sche· 
mana gäller att för motstind 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 
motstind 0,5 W, alla kondensatorer 250 V 
provsp om ej annat anges i stycklista. 

Alla förtr'gningar som av.er i RT publi
cerat material- artiklar, produktöversikter 
m m samt byggbeskrivningar scheman och 
komponenter liksom kretsar - resp all
männa frigor skall göras skriftligen till red. 
Telefonförtrigningar kan i allmänhet inte 
besvaras p g a tidsbrist. För alla upplys· 
ningar om äldre RT-nr:s innehill hänvisas 
till bibliotekens inbundna irg med 'rsre· 
gister. 
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,'-~ .. ------------------------------------~ Ett avancerat, litet, 
portabelt, komplett 
ljudlaboratorium. 
IE-30A. Ljudnivåmeter med omedelbar 1/3 oktavanalys. Två display
minnen , som lagras även när apparaten är frånslagen. Mätområde 
9 -149 dB ljudtrycksnivå med 0,1 dB noggrannhet. Digital visning av 
ljudtrycksnivån med A- och C-vägning. Tre tidskonstanter, 30 frek
vensband, "Display Hold", 15- 30-45 dB-skala , utgång för kring
utrustning, t.ex. oscilloskop, skrivare, linjeförstärkare etc. 
Levereras med mätmikrofon , kalibrerad i dB ljudtrycksnivå och an
vändbar med förlängningskabel upp till 100 meter, en testsladd med 
två dämpningslägen för kalibrerad dBhtV-mätningar (sant effektiv
värde, likriktat medelvärde eller toppvärde) , NiCd-ackumulator med 
laddare och skumfylld , hård väska. 
I E-IlA. Ett synnerligen kraftfullt mikroprocessorsystem som kan 
beräkna akustiska och elektriska fördröjningar från l millisekund till 
100 sekunder. Mätning av efterklang, disforsion, diskreta akustiska 
reflexer, smalbandsanalys, time-gated amplitudsvar för det direkta 
ljudet och det reflekterade, artikulationsförluster och andra tidsrela
terade fenomen . 
Mått för båda, utan mikrofon: 203 x 168 x 54 mm. Vikt: 2 ,0 kilo. 

f REQUCNCY 
MARKER 

PROCR AM :::. ._. (~ 
SEl€CTOR ... , ~ 
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IVIE ELECTRONICS CORPOI 

z 
~ VI > 
o ..... (Il 
lo . 
--I 

Kontakta vår studioavdelnin! ~ :: 
för ytterligare upplysningar 
om IVIE. 


