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JVC LEDER UTVECKLINGEN 
OCKSÅ PÅ KASSETTDÄCK I 

Alla nya kassettdäcken från JVC är färdiga för metallband ! 
JVC har kassettdäck för 

alla behov och för alla 
typer av anläggningar. 
Gemensamt för alla de 
nya, frontmatade kassett
däcken från JVC är att det 
går lika bra att använda 
de nya metallbanden som 
vanliga band. Den avan
cerade elektroniken och 
de förbättrade tonhuvu
dena gör att även vanliga 
kassettband får ett renare 
och klarare ljud. 

Om Du jämför ljud, pris 
och tekniska data vågar 
vi lova att Du knappast 
kan finna mer prisvärda 
kassettdäck,oberoende 
av vilken typ Du väljer. 
Vart och ett är mästare 
i sin klass. 

KO-All 

Tonhuvudet är en av kassett
däckets viktigaste delar. 

En av de viktigaste - och mest 
svårtillverkade - delarna är ton· 
huvudet. Speciellt metallbanden 
ställer här mycket stora krav. 

JVC utvecklade redan i mitten 
på 70·talet det avancerade och 
oöverträffade SA·tonhuvudet, som 
inte bara är extremt slitstarkt utan 
också ger en mycket ren Ijudåter· 
givning, även på de höga signal· 
nivåer som metallbandet ger. 

Men SA·tonhuvudet i!t ganska 
dyrt att framställa. I år har JVC 
lyckats skapa Metapermhuvudet, 

KO-Al 

ett slitstarkt tonhuvud, som till ett 
mycket rimligt pris ger nästan 
samma signalbehandling som SA. 

Dolby är bra - men 
Super ANRS är bättre! 

För att minska bandbruset 
använder nästan alla kassettdäck 
Dolby brusreducering - även JVC. 

Men JVC har redan för 5 år 
sedan gått ett steg längre med 
Super·ANRS som ger lika lågt 
brus och som dessutom ökar 
dynamikomfånget med upp ti ll 
12 dB. Kombinationen metallband, 
SA·tonhuvud och Super·ANRS ger 
en enastående dynamisk, brusfri 
ljudåtergivning. 

Enkel manövrering 
och lågt svaj. 

Tryckknapparna på t. ex. 
KD·A33 är ytterst lättgående -
Du behöver bara snudda vid dem. 
En liten elektronisk hjärna ser till 

KO-An 

att Du inte kan skada band eller 
spelare genom att trycka på fel 
knappar för hastigt. 

Dessutom har alla de här 
däcken (KD·A33/ 55/ 66) uttag för 
en trådfjärrkontroll för alla band· 
funktioner. 

Och nästan på köpet har de 
(tack vare två oberoende motorer 
för kapstan och bandspolning) 
mycket lägre svaj än enklare 
modeller. 

För den verkliga finsmakaren; 
BEST, en mikrodator för 
exakt bandanpassning. 

Det finns i dag många klasser 
band, som kräver olika elektrisk 
anpassning av kassettdäcket. Alla 
de nya JVC däcken har som stan· 
dard en 4·läges omkopplare för 
ferro/ krom/ ferrokrom/ metall. 

För absolut bästa resultat bör 
Du dock fintrimma däcket för ditt 
utvalda bandfabrikat. 

KO -A22 

Med BEST (inbyggd i KD·A66) 
har JVC skapat en mikrodator som 
gör jobbet åt Dig. På ca 20 sekun· 
der spelar den in 3 serier testsignaler, 
lyssnar på resultatet och ställer in 
däckets förmagnetisering, frekvens· 
korrigering och känslighet på 
optimala nivåer. 

Nog gör JVC skäl för benäm· 
ningen "Musikens Mästare"1 

JVC 
MUSIKENS MÄSTARE 

Generalagent: Rydin Elektroakustik AB, 
Spångav. 399- 401 , 163 55 Spånga, 

Tel 081760 03 20 

• Metallband • Oolby • Metallband • Elektronisk styrning • Metallband • Tre tonhuvuden • Metallband • Multi Musik Sökare 
Ca pris 995 :-

KO-A55 
• Metallband • Relästyrning med 
fjärrkontrolluttag • Multi Musik 
Sökare. Super ANRS • SA-tonhuvud 

Ca pris 1.995 :-

KO-All 

• SA-tonhuvud. Super ANRS 
• Spektro-peak Ca pris 2.595 :-

KO-A66 
• Metallband • BEST datorstyrd 
bandanpassning • Relästyrning 
med fjärrkontrolluttag • Super ANRS 

Ca pris 2.695:-

KO-Al 

~- .ilh.' 

• Relästyrning 
Ej i Sverige 

KO -A8 
• Metallband • BEST datorstyrd 
bandanpassning • SA-tonhuvud 
• Elektronisk styrn ing. Super ANRS 

Ca pris 4.500:-

I KO-An 

• Super ANRS 
Ca pris 1.395:-

KO -A33 
• Metallband • Relästyrning med 
fjärrkontrolluttag • Super ANRS 
• SA-tonhuvud 

Ca pris 1.695 :-
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OMSLAGET: Den här närbilden av mag· 
nettapens väg förbi to nhuvudena i en 
Live Recordtng· konve rterad high speed· 
Revo;J får symbolisera de n yrkesmässiga 
resp den semi professionella användning
en av tonband på stora spolar - och an· 
knyter alltså till RT:s stora test i numret , 
där inalles 20 nyare proffsband granskas. 
Testet inleds på sidan 6. 
RT·färgfoto: Ulf B. Strange. 

Innehåll 

Dumpen 
En ny avdelning i RT om smådatorer! Här 
skall vi " dumpa" nyheter om datorer , pro
gram , firmor, klubbar och annat. 

RT provar magnetbord 

4 

6 
Det är nu fem år sedan vår senaste stora 
granskning av beståndet s k rullband . En hel 
del har hänt sedan dess , även om beståndet 
av hel- och halvproffsband inte alls är så rik
ligt som t ex kassettsidans programvara. Än
då har vi fått ihop 20 skilda typer av moderna 
tonband för kvartstumformatet , det som 
ljudamatörerna med proffsambitioner själv
klart siktar in sig på. Vårt detaljerade test tar 
upp de väsentliga egenskaperna som främst 
avgör : Bra, halvbra eller rentav dåligt slut
resultat för dig? 

Dx-sidan 14 
tar upp den radiornässiga aktivitet som nume
ra präglar de två kalla regionerna på jordens 
poler , Arktis och Antarktis . Exklusiva statio
ner som är svåra att få in här . - Riksförbundet 
har bytt namn . 

Radioprognoser 17 
September 1980 

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

USA-scenen: Hifi och 
audio 29 
Robert Angus rapporterar om en intressant 
och för USA specifik användning av den spe
ciella " överbärvåg" som finns i fm-radiopro
grammen där. Vidare om att det följt upprör
da reaktioner på FCC:s avgörande i am-ste
reofrågan och en hel del branschnytt. 

"Europa snart digitalt" 30 
Med pcm-omvandlare kan man göra dig!tala 
ljudinspelningar på en tv-bandspelare. Annu 
finns systemet bara för amerikanska tv-syste
met , men snart skall en pal-version släppas ut. 

Månadens högtalar
recension: 36 
Vi har såväl besökt den anrika brittiska hög
talarindustrin Wharfedale , sedan länge i 
Rank-koncernens ägo , som provat fabrikens 
största och modernaste produkt , TSR 112, ett 
stort, faskompenserat system av ovanlig sort. 

, 
Nr 9 1980 Årgång 52 

Nya produkter 48 

Logikprob för CMOS 50 
Bygg själv den här enkla logikproben , som är 
speciellt avsedd för CMOS-kretsar. 

Boostertest: Zodiac ZPA-20, 
Delta VEB 400 Sil, 
Pelo 80 52 
Vi fortsätter här bilradiotestet med tre effekt
höjande enheter , " boosters" . Följ RT:S serie 
av provningar på bilstereosektorn! 

AlM 65 datorn provas 56 
AlM 65 är en enkortdator från RockweIl med 
alfanumeriskt tangentbord och en rad intres
santa egenskaper som gör den till en särling 
bland datorer . 

Frekvenssyntes med 
Isi-kretsar 58 
Tidigare förekom frekvenssyntes enbart i mi
litär , dyr materiel. Idag finns den i fm-tuners , 
tv-mottagare , polisscanners m m tack vare 
lämpliga lsi-kretsar . Den här artikeln oriente
rar om tekniken . Del ett av två avsnitt. 

Ny kassett: TOK SA-X 61 
Vi har fått prov på detta nya TDK-band , som 
främst riktar in sig på förbättrad diskantåter
givning. 

Ny klang åt bashornet med 
ekvalisator 62 
Vi har provat en byggsats från Marenius & 
Co i Göteborg , innehållande ekvalisator , 
aktivt filter och fasväljare för baskanalen . 
Nya dimensioner , men också nya risker! 

Telefunken TC 650 -
kasseHdäck utan brus 64 
Hemligheten bakom det låga bruset heter 
High Com i detta provade däck från Tele
funken, Tyskland . 

För 50 år sedan 72 
besökte RT dåvarande Berlin-radiomässan 
och refererade nyheter - som är sig märkligt 
likt från den tiden ... 
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•• Välkommen till en ny av
delning i RT! Här skall vi "dum
pa" frågor som rör " personal 
computing"; nya apparater, 
program , klubbnyheter , korta 
branschnyheter och kanske även 
inofficiellt bekräftade rykten ... 

"Personal computing" , ja. 
Uttrycket har hittills saknat nå
gon svensk bra motsvarighet. 
"Persondator" är en begränsad 
beskrivning av vad datortypen 
kan användas till. "Privatdator" 
är bildat på samma sätt som pri
vatradio , men den nya typen av 
datorer används ofta av rörelser 
och småföretagare , så termen 
privatdator faller. Stordator och 
dess motsats minidator finns ju 
redan som begrepp . "Mikroda
tor" är snarare en teknik än en 
datorkategori , och att kalla 
"personal computers" för en 
mikrodator är inte särskilt väl 
beskrivande. Det finns ju fak
tiskt minidatorer som är upp
byggda kring mikroprocessorer. 
Det verkar dock som om småda
tor är ett begrepp som är på väg 
att vinna acceptans. Språkligt 
sett är det förstås diskutabelt , 
men jämför med uttrycket små
skola, småbil m m. Vad säger lä
sarna om smådator? 

Apple III presenterad 
Apple II har fått en storebror. 

Den nya datorn , trean , är en na
turlig utveckling på tidigare er
farenhet. Man har hållit fast vid 
processorn 6502A , men primär
minnet är hela 128 kbyte stort. I 
höljet är en f1exskivenhet för 
5 W' skivor inbyggd. Fortfarande 
arbetar man med yttre bild
skärm och för att datorsystemet 
skall bli lättare att transportera. 
Ett nytt operativsystem kallat 
SOS ingår , liksom systempro
gram för Apple business basic 
och pascal. Under slutet av året 
kommer även fortran. Datorn 
kommer att kosta från c:a 30000 
kr och uppåt och är knappast av
sedd för amatörbruk. Den är i 
stället primärt tänkt att använ
das i affärssammanhang och för 
ordbehandling. Programvara 
från Apple III kan köras i den 
nya datorn, tack vare en in
byggd emulator. - Mottagandet 
på premiären vid NCC 80 i Ana
heim var entusiasm intill tumult! 

Svensk representant: Globe 
ComputerTel : 08-140770. 

Prisbillig brittisk dator 
Acorn Atom är en engelsk da

tor som till lågt pris , c:a 3000 kr , 
erbjuder en rad faciliteter. Den 
har en basic som ger möjlighet 
att blanda basic med assembler , 
grafiska möjligheter med 
256x 194 punkters upplösning 
och man kan dra linjer mellan 
två punkter på skärmen med ba
sic-kommandon. Datorn har 32 

bitars heltalsbasic (16 bitar är 
vanligt i sammanhanget) mate
matiska rutiner med flytande 
decimalkomma och 10 siffrors 
upplösning. 

Arbetsminnet är 2 kbyte , pro
cessorn 6502A och enheten an
sluts direkt till en tv-mottagare 
eller monitor. Svensk represen
tant : Trim data systems tel: 08-
521303. 

Erotik med dator? 
"How's your love life?" lyder 

rubriken i en annons som man 
kan läsa i amerikansk dator
press . Förförisk ligger/sitter en 
vacker, avklädd dam framför en 
dator. Annonsen avser en serie 
spel med erotiskt tema. Interlu
de (" mellanspel" ) heter firman, 
och programmen finns för App
le II (16k) och TRS-80 (Levei II-
16) . Exempel på titlar: " Wet fun 
on a summer night", "An eve
ning to rest while she does all 
the work", " An erotic fantasy" . 

Interlude har adressen 10428 
Westpark , Huston , Texas 
77042, USA. Programmen finns 
både på kassett och diskett för 
$14.95 resp $17 .95 . Vad sägs om 
ett mellanspel i korsetten? 

Nyheter i korthet: 
- Den drygt halvårs gamla 
ABC-klubben har raskt seglat 
upp och blivit landets största da
taklubb med över 1000 medlem
mar. Adress till klubben är: Box 
1201 17123 Solna. 
- Imsai kommer igen , Efter 
konkursen förra sommaren har 
en firma vid namn Fisher Freitas 
tagit över verksamheten. 
- CP/ M för Apple. Diskopera
tivsystemet CP/M, till vilket 
finns stora mängder färdig pro
gramvara att tillgå, kan nu an
vändas i Apple II. Man pluggar 
då in ett kort med Z80-proces
sor som sköter applikationspro
grammet medan den ordinarie 
6502-processorn sköter tangent
bord , skärm, in- och utrutiner 
m m. Kortet har utvecklats av 
Microsoft. 
- USA:s " televerk" , FCC, till å
ter sändaramatörer att kommu
nicera med ASCII-kodade sänd
ningar över OSCAR-satelliter
na. 
- IBM har tidigare gjort försök 
att konkurrera med den nya ge
nerationen smådatorer med si na 
modeller 5100 och 5110 . Pris
mässigt har de varit ointressan
ta. Man gör nu ett nytt försök 
med modellen 5120, som är nå
got billigare än föregångarna. 
Med 32 kbyte primärminne , 2,4 
kbyte diskettkapacitet och en 
matrisskrivare ligger priset på 
13 375 dollar. Med det priset blir 
det svårt att ta upp kampen! 

GL. 



---------------------I Sänd mig AKAI-handboken omgående! I 
I Namn I 
IM~s I 
I I 
I Postnummer I 
II Postadress II 

RT 9-80 

II Skicka kupongen till Apratel, Box 454, II 
I 12404 Bandhagen I 

---------------------
Informat ionstjänst 3 

"LJUSPUNKTEN I 
HIFI·DJUNGELN'~ 

NU HAR DEN KOMMIT 
64 sidor fullspäckade med heta nyheter: professio
nella ljudanläggningar, HiFi-komponenteroch video. 

Som alltid har AKAI-handboken också ett avsnitt 
som reder ut och förklarar termer och data. 

Skicka in kupongen så kommer den på posten, 
gratis. 
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•• Under ett antal år har RT 
haft kassettest en gång o.m året. 
Test av rullband hade vi senast 
1975. Ändå kanske rullbanden 
är intressantare därför att de 
kan ge ett verkligt fint ljud, nå
go.t so.m kassetten alltid får pro
blem med. Men det bero.r i sig 
inte på rullbanden utan på att de 
körs med en så mycket högre 
hastighet. 

Rullband säljs ändå i mycket 
små kvantiteter mo.t kassetter. 
Tekniskt har det heller inte hänt 
så mycket på fem år med rull
banden, medan kassetterna 
verkligen blivit o.fantligt mycket 
bättre . 

Hur ko.mmer det sig då? Näs
tan all utveckling av kassetter
na, eller banden i dem snarare , 
har gått ut på att förbättra dis
kanten . Eller med andra o.rd 
bandets förmåga att uppteckna 
ko.rta våglängder. Ho.s rullband 
so.m körs med 19 cm/s eller mer 
är banden tillräckligt bra vid 
små våglängder o.ch man vinner 
just inget på att använda mate
rial so.m krom eller metallpartik
lar; inte i no.rmalfallet. 

Om man skall utveckla rull
banden för höga hastigheter får 
man gå andra vägar , men någo.n 
verkligt geno.mgripande förbätt
ring är knappast i sikte just nu 
för rullbandens del. Det är rent 
av så att banden tro.ligen inte nå
go.nsin blir bättre. I stället ko.m
mer förmo.dligen digitaltekniken 
att helt ta över o.ch göra syste
men allt mindre känsliga för 
bandens egenskaper när pre
standa väl nått över en given mi
niminivå. 

Men än är vi alltså analo.ga. 
En del nya band har dykt upp 
sedan vårt test i RT nr 10 1975, 
men någo.n egentlig , märkbar 
höjning av kvaliteten har därför 
knappast skett. 

En överblick över markna
dens band i dag är ändå intres
sant . Banden i sig presterar 
emellertid ingenting , utan de 
samverkar alltid med en spelare. 
Om man skall testa o.ch utvärde
ra band måste man därför se till 
den aktuella användningen. 

Praktikmätningar 
med Revox B77 

Våra bedömningar grundar 
sig på mätningar med en Revox 
B77. Med det siktar vi in o.ss på 
kvalificerad ho.bbyanvändning 
och halvprofessio.nella tillämp
ningar. Revo.x-spelarna är för
mo.dligen de mest föreko.mman
de i den klassen , o.ch vi menar 
därför att det är intressant att se 
resultaten man får med en B77. 
Slutsatserna gäller o.ckså till 
största delen andra apparater 
med mo.tsvarande förmåga. 

Vi har valt att mäta vid hastig
heten 19 cm/s, o.ckså därför att 
det förmo.dligen är den vanligas
te hastigheten för de skisserade 
tillämpningarna. Både val av 
hastighet o.ch av bandspelare in
nebär alltså ett avsteg från rent 
professio.nell studioteknik. Lik
väl har vi tagit med ett par stu
dio.band i sammanställningen . 
En del av dem ger hyfsade resul
tat , men generellt vinner man 
inget på att använda sådana 
band tillsammans med maskiner 
so.m Revo.x B77. 

Många bandamatörer försö
ker att få tag i de dyra studio.
banden för att därigeno.m få 
"studio kvalitet" på inspelning
arna . Man glömmer då att stu
dio.banden är gjo.rda för helt 
andra förutsättningar o.ch att de 
inte ger o.ptimala resultat på en 
amatörbandspelare . Man an
vänder t ex 38 eller t Q m 76 cm/ 
s , man har betydligt större gap i 
inspelningshuvudet, man har 
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Bättre inspelning 
med rätt rullband 
o Spelar du in på rullband? Kräver du bästa möjliga 
ljud? Då skall du läsa vårt ingående test av markna
dens bästa band! Du kan se vilka band som är bäst, 
egenskap för egenskap. Du kan se vilken arbetspunkt 
olika band skall ha. Du kan studera bandens priser i 
relation till prestanda. 
O Du kan, med andra ord, välja rätt band med RT! 

A v Bertil Hellsten 

större bandspänning, etc etc. 
Studio.mystiken lever emeller

tid, delvis med bandfabrikanter
nas hjälp. So.m tumregel kan 
man säga att ju mera det talas 
om Professionai o.ch Studio 
Quality på förpackningarna, 
desto. säkrare kan man vara på 
att det rör sig o.m ett amatör
band! Vilket inte i o.ch för sig 
hindrar att man kan få bättre re
sultat med sådana band än med 
verkliga studio.band på amatör
bandspelare . .. 

Ett idealt band påverkar inte 
ljudet på någo.t vis. Verkliga 
band däremo.t ger påverkan av 
olika slag. Det finns mängder av 
mätningar so.m kan göras för att 
utröna graden av påverkan , o.ch 
vi har fastnat för nedanstående 
uppsättning so.m ger en ganska 
go.d bild av bandens egenskaper. 
I sto.rt sett går samtliga mätning
ar ut på att utröna de gränser 

so.m sätts för återgivningskvali
ten ur o.lika aspekter. 

Bandets uppförande beror i 
hög grad av spelarens egenska
per. En del av dessa är givna 
so.m t ex to.nhuvudenas ko.nst
ruktio.n , bandföringen, förmag
netiseringso.scillato.rns go.dhet 
etc. Andra är påverkbara o.ch 
medger en anpassning till o.lika 
bandtyper . 

Rätt förmagnetisering 
ger bästa resultat 

Den so.m använder rullband
spelare till kvalificerade ända
mål gör no.g klo.kt i att anpassa 
spelaren till o.ptimal arbetspunkt 
för det använda bandet. I våra 
mätningar har vi därför sökt 
ställa förmagnetiseringsnivån 
optimalt för varje band . Tyvärr 
är "o.ptimal inställning" inte nå
go.t entydigt kriterium, utan bäs
ta inställning är alltid en ko.m-



promiss mellan motsägande fak
torer. 

För att få en enhetlig inställ
ning för samtliga band har vi 
valt att trimma förmagnetise
ringen med utgångspunkt i käns
ligheten vid 10 kHz. Förmagne
tiseringen ställdes där för maxi
mal känslighet och ökades där
efter så mycket , att utsignalen 
sjönk 4 dB . Detta ger i prakti
ken en rimlig balans mellan 
känslighet för höga och låga fre
kvenser , samtidigt som distor
sionen ligger my~ket nära mini
mum . För något band ger meto
den en mindre lyckad avväg
ning , men vi kommenterar det i 
samband med vår genomgång 
band för band. 

När vi så har ställt in förmag
netiseringen har vi justerat fre
kvenskurvan hos inspelnings
förstärkaren till rak frekvens
gång över band . Därmed är spe
laren justerad till just den an
vända bandtypen. Och bandhas
tigheten vi använt är alltså 19 
cm/s, eller 7V2 tum per sekund , 
och spelaren en Revox B77 , 2 
spårs . 

Bandets maxnivå 
ger 3 % distorsion 

Därmed kan vi börja se var 
bandens begränsningar ligger . 
En uppenbar begränsning är att 
man inte kan spela in hur starkt 
som helst på bandet . Förr eller 
senare mättas magnetpartiklar
na och ljudet låter illa vid ökad 
nivå. Som maximalt användbar 
nivå brukar man räkna den som 
ger 3 % distorsion . Vi har mätt 
maxnivån vid 1000 Hz och anger 
hur många dB den nivån ligger 
över referensnivån 320 nWb/m, 
som är en fastlagd nivå att kalib
rera hela mätapparaturen med. 

Variationerna här mellan bäs
ta och sämsta band befanns vara 
ca 4,5 dB. I medeltal kunde ban
den styras ut ca 6 dB över refe
rensnivån. Nivåmätarna på B77 
är kalibrerade till 257 nWb/m el
ler 2 dB lägre än norm nivån 320 
nWb/m. För att uppnå 3 % dis
torsion kan man därför styra ut 
bandet ca 8 dB över O VU. 

Detta gäller dock bara en 
kontinuerlig signal. Instrumen
ten visar signalens effektivvärde 
med en viss tidkonstant , varför 
transientrik musik kommer att 
ha stora toppar som inte regi
streras av mätarna , men väl av 
bandet , som därmed kan bli 
överstyrt utan att mätarna re
agerar. Som bot mot detta har 
man en toppvärdesindikerande 
lampa som tänds när nivån blir 
högre än 514 nWb/m eller 4 dB 
över 320 nWb/m. När lampan 
tänds , har man med andra ord 2 
dB kvar till 3 % distorsion på ett 
genomsnittligt band (" head
room"). 

Liknande resonemang gäller 

för andra bandspelare även om 
nivåerna kan ligga olika , liksom 
instrumenten kan vara antingen 
toppvärdeskännande eller av ef
fektivvärdestyp (VU-metrar) . 

Olika band tillåter alltså att 
man spelar in olika starkt ljud 
på dem . Man kan också vända 
lite på resonemanget: Om man 
spelar in lika starkt på banden 
kommer man alltså att hamna 
mer eller mindre långt under 
"taket" . Om distorsionen blir 
3 % vid " taket", så betyder det 
inte att distorsionen är noll all
deles under det . I stället ökar 
naturligtvis förvrängningen 
gradvis upp emot 3 %. Ju längre 
under taket man lägger signa
len , desto lägre distorsion får 
man alltså. 

Ett band som tillåter hög ut
styrning ger alltså lägre distor
sion vid en given nivån än ett 
band som klarar lägre nivåer. 

De fyra och en halv dB som 
skiljer mellan banden i vår sam
ling är inte så särskilt mycket. I 
normalfallet hör man kanske in
te så mycket av det. Om man 
tänker använda bandet till ko
piering blir det hela emellertid 
mera kritiskt. För varje genera
tion adderas distorsionen så , att 
skillnaden mellan goda och nå
got mindre goda band blir allt 
större. 

När det gäller kassettband ter 
. det sig viktigare redan från bör

jan att hålla utstyrbarheten hög 
och distorsionen låg. Där har 
man nämligen mycket mindre 
toleranser att röra sig med om 
man vill ha godtagbar kvalitet 
på ljudet. Rullband körda med 
högre hastighet ger så pass myc
ket bättre resultat att en liten 
försämring helt enkelt inte inne
bär någon ljudrnässig nackdel i 
många fall. 

Diskanten begränsas 
snabbare än låg frekvens 

Vi har hittills talat om utstyr
barhet vid låga frekvenser , eller 
1000 Hz för att vara exakt . Ut
styrbarheten vid höga frekven
ser blir alltid sämre. Vi har mätt 
vid 15 kHz , och anger mätt
ningsnivån för bandet. Om man 
spelar in diskant allt starkare 
och starkare börjar även den så 
småningom låta illa . Vid låga 
frekvenser kan man mäta miss
ljudet som harmonisk distor
sion, d v sövertonsbildning. 
Overtoner till 15 kHz börjar 
komma vid 30 kHz och uppåt 
och kan därför inte mätas på nå
got vettigt sätt eftersom elektro
nikens frekvensomfång inte räc
kersålångt. 

I stället kan man mäta inter
modulation mellan två toner ge
nom att spela in två signaler av 
hög frekvens och mäta hur 
många produkter med nya fre
kvenser som kommer ut. Ett 

enklare sätt att mäta är att be
stämma mättningspunkten. Det 
visar sig i praktiken att båda me
toderna ger ungefär samma re
sultat med skillnaden att diffe
renstonrnätningen ger ett "säm
re" siffervärde. Om man bara 
anger hur mätningen är gjord 
har man en god angivelse av 
bandets högfrekvensegenska
per. 

Skillnaderna här mellan bästa 
och sämsta band har vi mätt till 
7 dB. För sämsta bandet ligger 
här nivån ca 12 dB under nivån 
vid låga frekvenser. Ett bra kas
settband ligger kanske 20 dB un
der. Också här gäller alltså att 
man har en del marginal att ta 
av. Normal musik innehåller 
nästan aldrig lika starka signaler 
av hög frekvens som av låg, och 
detta är anledningen till att man 
överhuvud taget tillåter högfre
kvensnivån att vara lägre. En 
låg högfrekvensnivå gör ljudet 
orent och trött i diskanten . 

Maxnivån vid höga frekvenser 
är mycket starkt beroende av 
förmagnetiseringsnivån . En nå
got för hög förmagnetisering ger 
snabbt utslag i dålig hf-nivå. 
Frekvenskurvan, som mäts vid 
låg nivå , kan rättas till med in
spelningsförstärkarens korrek
tion , men utstyrbarheten blir än
då lidande . Om man tänker an
vända ett visst band för musik 
med en myckenhet diskant , kan 
det löna sig att göra en annan 
inställning av förmagnetisering
en än den vi gjort. 

Vid lägre hastighet hos bandet 
använder man allt större för
stärkning av de höga frekvenser
na hos inspelningsförstärkaren 
för att kompensera för förluster 
på grund av att den inspelade 
våglängden blir allt mindre. Om 
man alltså vill köra bandet vid 
exempelvis 9,5 cm/s blir diskant
utstyrbarheten en viktig para
meter . 

Undre ljudgräns 
sätts av bruset 

Maxnivån vid låga och höga 
frekvenser anger således hur 
högt man kan spela in , d v s ta
ket för inspelningens styrka . 
Men det finns ett golv också. 
Med matta på , brusmatta . Om 
den inspelade signalen blir för 
svag drunknar den i bruset. Vi 
har mätt bruset som A-vägt ef
fektivvärde , vilket betyder att 
man vid mätningen tar hänsyn 
till örats olika känslighet vid oli
ka frekvenser för att få en siffra 
på hur högt bruset låter när man 
spelar bandet. 

Här skiljer det bara 2 dB mel
lan de olika banden . Det kan 
tyckas vara en högst obetydlig 
skillnad, men likväl hörs den . 
Kanske inte bara för att den to
tala nivån skiljer sig , utan också 
för att brusets karaktär uppvisar 

olikheter. Med " karaktär" här ' 
menar vi i stort sett hur brusets 
spektrum ter sig ; om bruset in
nehåller mycket diskantväsning , 
eller mera lågfrekvent sten
krossmuller. Men även om alltså 
skillnaderna är hörbara är de 
små. 

Det brus vi mätt här är s k bi
as-brus eller raderat brus. Om \ 
man mäter bruset på ett jungfru- , 
ligt band får man en lägre siffra . ; 
När bandet sedan utsätts för för- l 

magnetiseringen stiger brusni- . 
vån. Om raderoscillatorn inne- i 

håller en likspännings-kompo- ' 
nent , eller om någon del i band
spelaren är permanent magneti
serad , ökar nivån ytterligare . 
Brusnivån blir därför i viss mån 
beroende av den använda spela- t 

ren . Den ger dessutom ett till
skott fr ån avspelningsförstärka- , 
ren som dock för det mesta är 
försumbart. För att gardera oss 
mot tillskotts brus från magne- ' 
tism har vi använt en god deflux
er mellan varje mätning. 

Om man ändrar förmagneti
seringen påverkas också brusni
vån , men i mycket liten grad . 

Bandets signalomfång 
ger dynamiksiffran 

Avståndet mellan " golv" och 
" tak" på bandet , d v s maxnivå 
och brus är bandets dynamik . 
Ofta följs en hög utstyrbarhet av 
hög brusnivå som äter upp en 
del av vinsten. Eftersom skillna- ' 
derna mellan brusnivåerna är 
ganska små , kan vi dock i stort , 
anse att ett band med hög ut
styrbarhet ger ett bra resultat. 

"Magnetsmitta " 
mellan bandvarv 

, 

När vi spelar in på band får vi 
alltså extra distorsion och extra 
brus på köpet. Men det finns ' 
fler ej önskvärda tillskott. Sig
nalen på ett bandvarv kan på
verka intilliggande bandvarv 
och ge ett magnetiskt avtryck på , 
det. En stark signal kan på det 
viset smitta genom flera varv 
och ge "ekon" både före och ef
ter sig . Ju tjockare bandet är , 
desto mindre borde risken för 
sådana ekon vara , eftersom av
ståndet mellan skikten ökar. I 
stort sett stämmer detta i prakti
ken , men somliga tunna band är ~ 
bättre än andra , tjocka. 

Om man spelar in musik med 
starka nivåkast ger kopieringsef
fekten elakartade störningar. 
Här är skillnaden också stor 
mellan olika band typer. Det 
skiljer 13 dB mellan bästa och 
sämsta typ. Om ett band har ett I 

stort dynamiskt område men 
hög kopieringseffekt kommer i 
praktiken den användbara dyna
miken att ätas upp av ekot. 

I sämsta fall här har vi ett eko 
som ligger 47 dB under en signal 
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Rullband forts från sid 7 

utstyrd till referensnivån (d v s + 
8 dB på VU-metrarna hos B77) 
medan bruset ligger 62-63 dB 
under! Och då bör man hålla i 
minnet att man kan höra en eko
signal redan långt nere i bruset 
på grund av att bruset ligger 
över hela frekvensområdet me
dan ekot t ex kan bestå av ett 
orkestercrescendo som örat lätt 
skiljer ut från det. 

En stark ekobildning betyder 
också att ekot återfinns flera 
bandvarv före och efter nytto
signalen. Att höra inledningen 
till ett musikstycke fl e ra gå nger 
med allt högre nivå när man 
börjar spela är inte allt för lus
tigt men precis vad man råka r ut 
för om man använder kopie
ringsbenägna , ekande , band. 

Vid mätningarna har vi spelat 
in 500 Hz under så lång tid som 
motsvarar ett knappt bandvarv . 
Därpå har vi låtit bandet ligga , 
ospolat , i 24 timmar i ca 20°C. 
Efter 24 timmar har vi spelat av 
och analyserat resultatet i en 
smalbandig voltmeter. Man kan 
då notera ett distinkt eko för 
varje bandvarv. 

Vid längre lagringstid ökar 
ekobildningen långsamt. Högre 
temperaturer påskyndar och 
förstärker kopieringen liksom 
magnetiska störfält. 

Modulationsbruset 
grötar signal renhet 

När vi tidigare här talade om 
brus avsåg vi statiskt brus, d v s 
som bandet ger när ingen signal 
är närvarande på det. Om man 
spelar in signal på bandet höjs 
brusnivån, men mest vid fre
kvenser som ligger nära den in
spelade frekvensen. Sådant brus 
kallas modulationsbrus eftersom 
det kan betraktas som en modu
lering av nyttosignalen. 

Samtidigt som det inte är 
önskvärt att brusnivån höjs är 
det inte fullt så farligt som det 
låter. När brusets komponenter 
ligger nära den inspelade signa
lens kommer bruset att maske
ras av signalen. Vi hör helt en
kelt inte det relativt svaga bruset 
när det inträffar samtidigt med 
ett starkt ljud , om alltså bruset 
ligger nära signalen. Om det 
däremot breder ut sig över en 
större del av spektrum hörs det. 
Ganska rejält ibland! Mest hörs 
det på signaler med smalt och 
entonigt spektrum så som t ex 
flöjt och liknande . Pianomusik 
är också mycket utsatt för sådan 
påverkan. 

Modulationsbrus , eller alltså 
modulering av signalen , har i 
grunden två orsaker. Den ena är 
ojämnheter i bandets yta som 
ger amplitudmodulation av sig
nalen och den andra är ojämn
heter i bandföringen som ger 
frekvensmodulation. Den förra 
påverkan beror av bandet och 

den senare av spelaren, i stort 
sett , men i resultatet kan man 
knappast skilja dem åt. 

En viss mätning av modula
tionsbruset gäller därmed bara 
för en viss apparat. När man 
skall mäta modulationsbrusets 
storlek finns ett antal metoder 
att välja på . De försöker alla ge 
ett siffervärde som skall motsva
ra den hörbara inverkan av mo
dulationsbruset. Tyvärr tycks 
ingen av metoderna ge ett in
vändningsfritt resultat. Den hör
bara inverkan av modulations
bruset beror ju inte bara av bru
set självt utan också i hög grad 
av musiksignalens maskerande 
förm åga. Den beror i sin tur av 
musikens sammansättning i ti
den och i frekvensavseende. 

Vi har valt att mäta på ett 
mycket praktikorienterat sätt. 
För mätning har vi spelat in en 
ton av frekvensen 3 150 Hz. Den 
har sedan spelats upp , och resul
tatet har analyserats i en spek
trumanalysator. Vi har mätt 
med 30 Hz bandbredd och anger 
brusnivån 800 Hz över den in
spelade tonen (3950 Hz alltså). 
Vi får då ett mätetal som är rele
vant för jämförelser. Det säger i 
sig ingenting om hur nivån på 
modulationsbruset uppfattas i 
f('irh ållande till musiksignalen. 
Overlag får man ett värde som 
ter sig alldeles för bra , eftersom 
örat förmodas störas aven myc
ket stor del av det bildade brus
spektrum , och inte bara av den
na enda frekvens. 

I sammanställningen finner vi 
därför att mätvärdet för modu
lationsbruset i många fall ligger 
under nivån för det statiska bru
set. Så uppfattas det inte av 
örat, utan missvisningen beror 
på att brusnivån är mätt integre
rad över hela frekvensområdet 
medan modulationsbruset är ta
get vid en mycket smal frekvens
lucka. 

Som en jämförande bedöm
ning på bandens egenskaper an
ser vi dock att siffran är använd
bar. Och här rör det sig verkli
gen om skillnader: Upp till 20 
dB differens mellan bästa och 
sämsta band kan vi notera här. 
Som en tendens finner vi att 
band med matt baksida ger hög
re modulationsbrus än sådana 
med glatt baksida . 

Men det gäller sannerligen in
te obetingat. Det allra bästa 
bandet här har matt rygg. Vi bör 
kanske än en gång påpeka , att 
resultaten gäller just för Revox 
B77 och att andra spelare kan ge 
andra resultat som kastar om 
ordningen. Om man t ex har en 
spelare med tryckkudde mot 
tonhuvudet (t ex en gammal 
Tandberg 6) får man mångfalt 
värre modulationsbrus med 
matterade band. Sådana bör 
överhuvudtaget inte användas 
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tillsammans med tryckkuddar! 

Känslighet viktig 
vid brusreduktion 

Känsligheten hos olika band 
kan variera ett par dB. Normalt 
saknar det betydelse , även om 
man kan störas av att man får en 
nivåförändring vid lyssning före 
eller efter band. Om man där
emot använder brusreducering 
enligt Dolby kan funktionen stö
ras , om banden inte ger rätt ni
vå. I sådana fall bör man trimma 
om spelaren . 

Varierande nivå 
trasar ljudet 

Om man spelar in en ton med 
konstant styrka kommer man att 
få variationer vid avspelningen. 
De kan bero på variationer i 
magnetskiktets tjocklek , dålig 
anliggning mot huvudena eller 
på ojämn yta på bandet , som i 
sig kan ge ojämn anliggning. För 
att inte tillfällig smuts på banden 
skulle inverka körde vi varje 
band fyra gånger före mät
ningen . 

Mätningen gjordes genom att 
vi spelade aven inspelad ton på 
10 kHz och mätte den med en 
effektivvärdesvisande voltme
ter. (Radford ANM 2). Dess lik
spänningsutgång fördes till ett 
minnesoscilloskop. På skärmen 
ritades då upp en kurva över 
bandets nivå i varje ögonblick. 
Mätningen gjordes under 10 s 
och största variationen under 
den tiden antecknades . På 
grund av tidkonstanten i voltme
tern får man en viss vägning av 
resultatet. Mycket branta och 
korta drop-outs reduceras i vär
de jämfört med längre och mera 
frekventa sådana . De "verkli
ga" variationerna är sålunda 
högre än vad våra siffror anger , 
men de ger ändå en rättvisande 
bild av hur bandtyperna förh ål
ler sig till varandra. 

I tabellen har vi också angett 
vilket värde på förmagnetise
ringen för varje band vi använt 
vid mätningarna. Det värdet lig
ger mycket nära det optimala i 
de flesta fall. 

Dålig snabbspolning 
kan skada bandkanter 

Vi har också gett betyg åt 
bandens snabbspolningsegen
skaper. Ett band som spolas 
snyggt - på Revox B77 - har 
getts betyget A , en medelmåttig 
snabbspolning utmärks med B 
och en dålig snabbspolning C. 

Med dålig snabbspolning me
nar vi då att bandvarven ligger 
på olika höjd så att bandrullens 
gavlar blir ojämna. Om man tar 
på en sådan bandrulle kan man 
skada de bandvarv som ligger 
överst. Sådana skador kan bli 
störande, speciellt om man an-

vänder en 4-spårs bandmaskin . 
Matt baksida ger generellt 

bättre resultat här , men maski
nens bandspänning och spolhas
tighet spelar en stor roll. 

Priset på banden 
en relativ p~rameter 

Priset , slutligen , ges med sed
vanliga reservationer. Några 
" riktpriser" finns inte , och det 
pris man tar ut kan variera gans
ka kraftigt. Några band är reella 
studio band och kan vara mycket 
svåra att få tag i på marknaden . 
I något fall har vi inte lyckats få 
fram rättvisande pris över huvud 
för produkten . - I fråga om yr
kesinriktad tape förutsätts oftast 
att kunden köper en hel kartong 
med 12 band eller flera . 

Därmed har vi förutsättning
arna klara , och vi övergår till att 
kommentera banden var för sig, 
så som vi bedömer dem efter 
mätningar och lyssningar. 

AGFA PE 36 
Ett lp-band av relativt enkelt 

slag. Utstyrbarheten är knapp , 
och brusnivån ligger högt. Dy
namiken blir därmed låg. Med 
sin blanka baksida spolar bandet 
dåligt. 

Modulationsbrus , ekobild-
ning och nivåjämnhet är genom
snittliga. 

AGFA PEM 368 
Här kommer Agfas lp-band 

med matt baksida . Spolnings
egenskaperna förbättras därmed 
dramatiskt och blir goda. Av 
detta band finns f ö en dp-va
riant, PEM 268, med ca 25 /Lm 
tjocklek som också spolar ut
märkt , något som så tunna band 
inte brukar klara av. 

PEM 368 har ungefär samma 
höga brusnivå som PE 36 men 
utstyrbarheten är förbättrad. 
Fortfarande blir dock dynami
ken knappt genomsnittlig. 

AGFA PEM 468 
Tjocka studio band kan man 

inte vänta toppresultat av på en 
spelare som Revox . PEM 468 är 
ett sådant , och det ger toppre
sultat i ett avseende som gäller 
kopieringsdämpningen, vilken 
är mycket god. Bandet tillhör de 
allra bästa med 59 dB här. 

Utstyrbarheten blir inte sär-



skilt god på grund av att mag
netsklktet är så tjockt att spela
rens huvud inte orkar utnyttja 
det till fullo . - Högfrekvens
egenskaperna blir också en smu
la skrala av samma skäl. 

Bruset är genomsnittligt högt 
medan modulationsbruset ligger 
något högre än genomsnittet. 
Spolningsegenskaperna är dock 
utmärkta. Ser man till priset 
finns just inga skäl att välja det
ta band före något billigare , 
bättre anpassat lp-band . Enda 
skälet skulle i så fall vara att 
man eftersträvar den låga kopie
ringseffekten som inte går att 
uppnå med lp-band. 

AMPEX Grand Master 357 
Ofta finner man bara beteck

ningen Grand Master på detta 
band . Det ger mycket hög ut
styrbarhet och samtidigt något 
bättre brus än genomsnittet. 
Därmed blir dynamiken högst 
av de provade banden. 

Tyvärr är alla egenskaper 
dock inte lika goda. Kopierings
dämpningen är otrevligt låg med 
bara 48 dB. Mycket sämre kan 
det inte bli i vår samling. Den 
höga ekobildningen hörs också 
väl i musik med nivå kast. Tän
ker man ägna sig åt sådan musik 
är detta band inte något bra val. 
Om man har mera homogent 
programrnateriai spelar det na
turligtvis mindre roll , men även 
då kan man få störningar i slutet 
och början av ett musikstycke. 
Diskantegenskaperna är bättre 
än genomsnittet. 

Ovriga egenskaper är ordinä
ra utom spolningen som är då
lig , trots matt baksida. Priset för 
18 cm spole gäller för metallspo
le och därför inte helt jämför
bart med övriga. Totalt sett är 
detta emeilertid ett av de bästa 
banden. 

AMPEX Grand Master 456 
För att vara ett standard band 

ger detta utmärkta resultat äve n 
på en amatörbandspelare. Den 
otrevliga kopieringseffekten ä r 
här sänkt till -52 dB. Tyvärr är 
det fortfarande bara genom
snittligt bra och sämre än många 
lp-band . 

Tack vare det tjockare bandet 
spolar detta snyggare än 357 , 
men ändå bara genomsnittligt 
bra. 

Utstyrbarheten ligger på 
topp , men bruset ligger något 
högre än för lp-bandet från Am
pex , så dynamiken kommer inte 
riktigt upp i samma klass som 
det , m~f1 det ligger ändå klart på 
topp. Aven detta Ampex-band 
tillhör totalt sett toppskiktet. 

BAS F LP 35 
Detta b<l.nd liknar i mycket 

Agfa PE 36. De tyska bandbrö
derna följer varandra ganska 
troget vad gäller egenskaper hos 
produkterna , tycks det. 

Sålunda är utstyrbarheten in
te särskilt hög , medan brusnivån 
är ganska väl tilltagen. Dynami
ken blir därmed låg. 

Nivåjämnheten är god hos 
bandet med små variationer. 
Övriga data är genomsnittliga 
utom s~olningsegenskaperna, 
som är daliga tdl följd av den 
blanka baksidan . 

BASF LPR 35 
Här är nu ett utmärkt band. 

Utstyrbarheten är hög och kom
bineras med låg brusnivå. Dyna
miken ligger därmed bland de 
allra bästa . Bandet spolar också 
bra. Nivåvariationerna är små. 

Modulationsbruset ligger 
dock sämre än genomsnittet, 
liksom kopieringseffekten . Sam
mantaget får bandet anses ligga i 
toppklassen . 

BASF SPR 50 
Även detta är ett bra band -

men inte just för amatörer. Ut
styrbarheten är sämre än hos ge
nomsnittet. Brusnivån ligger 
dock lägst av de provade varför 
dynamiken blir ganska bra än
da : ca 69 dB . Det tjocka och sta
diga bandet ger också en för
nämligt l å~ kopieringsdämpning 
som uppgar till 60 dB. Det är 
ungefär likvärdigt med Agfa 
PEM 468 och bäst i samlingen. 

Högfrekvensegenskaperna är 
något mindre goda , åter på 
grund av den stora skikttjockle
ken . Modulationsbruset är ock
så sämst av alla , 20 dB sämre än 
det bästa bandet! För att få bätt
re resultat här borde man ha 
högre bandspänning än Revox 
har , och kanske också högre 
band hastighet än vi mätt med . 
Riktigt bra modulationsbrus går 
nog ändå inte att få med SPR 
50. 

Spolningsegenskaperna är 
däremot mycket goda med en 
fint jämn band kaka som resul
tat. 

MAXELL UD35 
Detta band från MaxelI har 

blank baksida men spolar ändå 
medelmåttigt bra och inte direkt 
dåligt. Dynamiken hamnar un
der genomsnittet med 67 dB . 
Det är främst en dåligt utstyr
barhet som bidrar till resultatet. 
Högfrekvensegenskaperna är 
goda , modulationsbruset och 
kopieringseffekten är precis ge
nomsnittliga . 

MAXELL UD 50 
UD 50 är en tjockare variant 

av UD 35. Baksidan ä r fortfa
rande blank och ger här ett då
ligt spolresultat. Brusnivå och 
utstyrbarhet är båda något bätt
re än UD 35 och bandet får där
med någon dB större dynamik . 
Fortfarande ligger dock dynami
ken ca 1 dB under genomsnittet. 

Nivåvariationerna är mycket 
stora , störst i samlingen. Detta 
torde kunna avhjälpas med stör
re bandspänning som ger bättre 
anliggning mot huvudena med 
det tjocka och styva bandet. 

Tjockleken för upp kopie
ringsdämpningen till 57 dB , vil
ket är ett par dB under de bästa 
standardbanden. Lp-banden är 
dock fortfarande sämre . 

MAXELL UDXL 35 
Bandet ger högre utstyrning 

än genomsnittet men ändå inte 
lika hög som de allra bästa ban
den. Brusnivån är heller inte 
bland de allra lägsta. Likväl blir 
dynamiken nästan 70 dB , vilket 
är bra. 

Nivåvariationerna är relativt 
små medan modulationsbrus 
och kopieringsdämpning är nå
got sämre än genomsnittet. Ut
styrbarheten vid höga frekven
ser är däremot god. Bandet bör 
därför även passa för 9,5 cm/s. 
Eventuellt kan man göra avkall 
på något av diskantegenskaper
na och höja förmagnetiseringen 
och därigenom få bättre utstyr
barhet vid låga frekvenser . Vi 
har kört bandet mycket nära ar
betspunkten enligt D/N, och nå
got högre nivå kan vara motive
rad. - Sammanvägt placerar 

egenskaperna bandet i toppskik
tet. 

PHILIPS LP 18 
Detta band säljs bara på 18 

cm spole och har blank baksida. 
Det spolar också dåligt. Bruset 
ligger högt och utstyrbarheten 
lågt. Dynamiken hamnar på 67 
dB , vilket är ett par dB under 
genomsnittet i vår samling. 

Modulationsbrus och ekobild
nin& ligger nära genomsnittet. 
Nivavariationerna med LP / 8 
var de lägsta vi mätte i samling
en! Det mest fluktuerande ban
det gav 5 gånger ojämnhet! 

PHILIPS LP 26 
Namnet antyder att bandet 

bara säljs på 26 cm spolar. l 
motsats till föregåe nde Philips
band har detta matt baksida och 
spolar bra. De elektromagnetis
ka egenskaperna är också helt 
annorlunda. 

Utstyrbarheten vid låga fre
kvenser är mycket hög och brus
nivån är samtidigt låg . Dynami
ken 71 ,1 dB ligger därmed i den 
översta toppen . Kombinationen 
lågt brus och hög utstyrbarhet 
tenderar att dra med sig hög ko
pieringseffekt. Så ock här. Blott 
50 dB mäter vi , och det är lägre 
än genomsnitten , om än inte 
bland de allra sämsta. 

Modulationsbruset är också 
högre än genomsnittet. Nivå
jämheten är mycket god. Ban
det platsar totalt i toppskiktet. 

, . 

REVOX 621 
Under Revoxnamnet säljs två 

band , varav ovanstående 621 ä r 
tillverkat av Scotch i en spe

forts på sid /0 
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Rullband forts från sid 9 

ciaiversion för Revox . Närmast 
skall det motsvara Scotch 256 i 
lp-version. Något sådant band 
säljer inte Scotch under eget 
namn . Revox säljer också ett 
band med beteckningen 601. 
Det är identiskt med Scotch 207, 
som återfinns här längre fram. 

Revox 621 ger hög utstyrning 
och lågt brus. Det resulterar i en 
dynamik av 70,6 dB . Vi har ock
sa mätt ett extremt lågt modula
tionsbrus. Band och spelare 
tycks vara optimerade till var
andra i det här avseendet. 

Tyvärr dras det positiva in
trycket ned . en smula av hög 
ekobildning och dåliga spol
ningsegenskaper trots matt bak
sida. Ett mycket högt pris ingår 
också i bilden. För priset får 
man emellertid ett band av 
högsta klass. 

SONY ULH 
Sony ULH är ett band med 

måttligt bra utstyrning och föga 
imponerande brusnivå . Spol
ningsjämnheten är också dåhg. 

Däremot är diskantåtergiv
ningen god och bandet li,iml?at 
för låga ban~hastighett;r. Ovnga 
egenskaper ar medeimattiga . 

SONY FeCr 
Detta band har en ovanlig 

struktur. I kassettsammanhang 
förekommer ferrokromband 
ymnigt , men som' rullband finns 
bara detta enda av Sonys till
verknil1g. På ett skikt med järn
oxid har man lagt ett tunt skikt 
av kromdioxid . Detta förbättrar 
bandets diskantegenskaper , nå
got som är speciellt viktigt för 
kassettband som körs med låg 
hastighet . 

Vi har provat bandet med en 
förmagnetisering ungefär 2 dB 
över DIN och då är diskanten 
inte särskilt god; utstyrbarheten 
där ligger under genomsnittet. 
Den skulle bli bättre med lägre 
förmagnetisering , men då skulle 
man tappa en del av utstyrbar
heten vid låga frek venser. Som 
nu är ligger den mycket högt. 

Brusmvån ligger medel högt 
och bandet får då , tack vare 
högnivåegenskaperna , en hög 
dynamik på 70,7 dB. 

På minussidan får vi räkna en 
mycket hög kopieringseffekt , 47 
dB. Det är bottennoterin&en 
bland de provade banden . Dali-

ga är också spolningsegenska
pern a. 

Modulationsbrus och mva
jämnhet är genomsnittliga för 
detta specialband som får anses 
mycket dyrt i handeln . 

SCOTCH 207 
Inget band ger lägre modula

tionsbrus än detta, enligt våra 
mätningar. Vårt värde är -73 
dB , vilket är 20 dB bättre än för 
sämsta band . Brusnivån ligger 
också lågt. 

Dessvärre är också utstyrbar
heten låg så den resulterande 
dynamiken blir bara genom
snittlig. Kopieringseffekten lig
ger på 47 dB , och det är ett rik
tigt dåligt värde. Nivåjämnheten 
är också dålig , liksom spolnings
egenskaperna. 

SCOTCH 256 
Här är ett tjockt band av st u

diotyp och med prestanda däref
ter på amatörbandspelare. Vi 
mäter högt brus och medelmåt
tig utstyrbarhet och därmed 
också medelmåttig dynamik. 

Som övriga Scotchband ger 
även detta ett lågt modulations
brus. Till följd av att bandet är 
tjockare blir kopieringsdämp
ningen bättre än genomsnittet. 

TDKL 
Bandet heter strängt taget 

Audua L, och L-versionen har 
blank baksida. Spolningsegen
skaperna är riktigt dåliga. Re
sultatet av medel hög utstyrbar
het och högt brus blir en dyna
mik strax under genomsnittet. 

Kopieringseffekten är mycket 
stark, men modulat ionsbruset är 
däremot betryggande lågt. Nivå-
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jämnheten är sämre än genom
snittet. 

TDKLB 
TDK LB skiljer sig på flera 

punkter från TDK L, till utseen
det mest genom matt baksida. 
Förändringarna och den matta 
baksidan för dock med sig ett 
antal goda ting . 

Brusnivån sänks något litet , 
och dynamiken kommer upp till 
genomsnittet . Ekoa1stringen 
sjunker 6 dB och blir klart bätt
re än genomsnittligt. Nivåjämn
heten förbättras också lIksom 
spolningen som blir medelgod . -
Sammantaget blir därmed LB 
ett bra stycke bättre än L. 

Poängsättning 
med vägda värden 

I genomgången band för band 
har vi placerat ett antal av dem i 
det bäst presterande skiktet. Al
la slag av rangordningar kräver 
en värdering av ingående egen
skaper i förhållande till varand
ra. Olika användning och olika 
programrnateriai ställer skilda 
krav . Någon entydig "vinnare" 
som gäller i alla situationer finns 
därför knappast . 

Vi har rangordnat banden pa
rameter för parameter och pre
senterar allt i tabeller. Där kan 
man finna vilka band som är 
bäst i något specifikt avseende. 
Vissa av parametrarna är inte 
kvalitetsomdömen utan mera 
värden som anger hur bandet 
skall behandlas. Om man emel
lertid ser till de värdebedöman
de parametrarna kan man få 
fram en viss rangordning. Den 
gäller då bara för de bedöm
ningar vi har gjort i värderingen 
av respektive parameter. 

Vi har räknat så här : De para
metrar vi tagit med är dynamik 
vid 1 000 Hz, maxnivå vid 15 
kHz , kopieringseffekt , modul a
tionsbrus och nivåjämnhet. Vi 
har poängsatt respektive para
meter så, att bästa värde har fått 
10 poäng och sämsta O. Nu är 
dock inte alla parametrar av 
samma betydelse . När vi sedan 
har summerat poängen har vi 
därför vägt dem. Varje parame
ter har fått en vägningskoeffi
cient. Dynamiken har fått vär
det l , d v s här har vi räknat med 
fulla poängtalet. Maxnivån vid 
15 kHz har fått 0,25, kopierings
effekten 0,5 , modulationsbruset 
0,25 och nivåjämnheten 0,25. 

Den erhållna summan har se
dan skalats upp så att ett band 
som är bäst i alla avseenden , 
med poängen summerade enligt 
vår vägning , skulle få 100 po
äng . 

Vi finner då att banden gans
ka tydligt delar in sig i två grup
per. Den bättre gruppen har po

forts på sid 12 

Så här tolkar du 
mätresultaten: 
•• Mätresultaten presenteras 
här dels i form av ett stapeldia
gram , dels i form av siffror för 
varje band . 
~ Den gula stapelns övre än.da 
motsvarar nivån för 3 % distor
sion. Ju högre upp stapeln går , 
desto högre går det alltså att sty
ra ut bandet , eller ju lägre dis
torsion får man vid en viss ut
styrning. Noll dB motsvarar den 
magnetiska nivån 320 nWb/m. 
~ Under ändan på den gula sta
peln motsvarar bandets brusni
vå . Ju lägre den ligger , desto 
mindre brusar bandet alltså. Ju 
längre stapeln är från topp till 
botten , desto större är bandets 
dynamik . 
~ Det blåa strecket i stapeln 
motsvarar mättningsnivån för 15 
kHz. Ju högre upp den ligger , 
desto starkare kan man styra ut 
diskanten utan att den låter illa. 
~ Det röda strecket i stapeln är 
nivån för kopieringseffekten. Ju 
lägre ner den ligger, desto mind
re störs man av överhörning 
mellan bandvarven . 
~ Den gröna markeringen är ett 
mått på modulationsbruset. 
Orent ljud på grund av modula
tionsbrus undviker man genom 
att välja band med så låg nivå 
som möjligt på modulationsbru
set, d v s det gröna strecket så 
långt ner som möjligt . 

Alla dessa mätvärden finns 
också upptagna i tabellen under 
staplarna, tillsammans med öv
riga mätresultat. 

De fem första banden är av 
standardtyp med 50 Mm band
tjocklek och de övriga är av lp
typ med 35 Mm tjocklek. På en 
viss spole ryms mera lp-band än 
standardband , varför priserna 
blir ojämförbara rakt av . - Ett 
uträknat pris per spel minut ger 
vi på annan plats. 

Mätningarna är gjorda på Re
vox B77 , 2-spår, 19 cm/s, fre
kvenskorrektion NAB och för
magnetisering ställd så mycket 
över max återgivning vid 10 kHz 
att nivån sjunkit 4 dB . • 
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axni vå 1000 Hz dB +6 ,1 +B , 3 +5, 3 +4 , 8 +6 , 0 +3, 8 +5, 2 +8 , 3 +3 , 9 +7 , 7 +4 ,1 +7 , 2 +5, O +7 , 9 +7 , 1 +5 , 2 +8 , 2 +5,1 +6 , O +6 , 2 

axni nå 15 kHz dB - 3 , O +0, 4 - 4,8 - 0 , 5 - 4 , 0 - 1,1 - 0 , 7 O - 0 , 8 - 0,7 - 0 , 4 +' , 5 - 0 , 4 -1, 3 - 2 , 7 +0 , 4 - 4 , 0 - 5,5 - 0 , 7 -1, 5 

rus , A- vägt dB - 62 , 9 - 62 , 6 - 64 , 0 - 63 ,1 - 62 , 7 - 62 , O - 62 ,1 - 63,1 - 62 , 6 - 63 , 5 - 62 , 9 - 62 , 6 - 62 , O - 63 , 2 - 63,5 - 61, 7 -62 , 5 - 64 , O - 62 , O - 62 , 5 

; namik 1000 Hz dB 69 , O 70 , 9 69 , 3 67 , 9 h8 , 7 65 , 8 67,3 71, 4 66 , 5 71, 2 67 , O 69 , 8 67 , 0 71, 1 70 , 6 66 , 9 70 , 7 69 , 1 68 , O 68 , 7 

Jpi er i ng dB - 59 - 52 - 60 - 57 - 56 - 54 - 54 - 48 - 51 - 50 - 52 - 50 - 54 - 50 - 50 - 52 - 47 - 47 - 49 - 55 

Jdulationsbrus dB - 60 - 65 - 53 - 63 - 69 - 66 - 62 - 63 - 65 - 57 - 64 - 63 - 63 - 60 - 69 - 62 - 63 - 73 - 68 - 67 

äns lighe t dB O +2, 0 - 1 , 0 O - 0 , 5 +0 , 5 +0 , 5 +2, O O +' , 5 O +1,5 +0 , 5 +' , 5 +1 , 0 +0 , 5 +2,0 +0 , 5 O O 
ivåv ariat i oner dB 0 , 8 0 , 4 0 , 4 1, 0 0 , 4 0,6 0,5 0,6 0 , 3 0 , 4 0,6 0 , 4 0 , 2 0 , 3 0 ,4 0 ,4 0,4 0 , 8 0 , 7 0,5 
örmagne tisering d8 +2, O O +2, O +0 , 5 +2,0 +0 , 5 +0, 5 - 0,5 +1 , 0 O +0,5 O - 0 , 5 +0, 5 +2 , 0 O +2 , O +0 , 5 +1,0 +1,0 

att r ygg JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

ämnhe t snabbspolning A B A C B C A C C A B B C A C C C C C B 

ris· 18 cm ( 7") pl astspole k r 80 79 50 50 59 58 75' 58 65 55 65 65 79 100 66 45 . 55 

ris 26 cm (1 O ~ ") me tallspole kr 135 135 115 120 129 130 185 160 120 160 205 225 125 185 152 120 145 
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Rullband fo rrs f rån sid 10 

äng me llan 70 och 55 medan den 
sämre ligge r me llan 47 och 32. 
Vi kan välj a ut e tt toppskikt av 
de bättre banden . D är skull e vi 
vilja place ra Ampex Grand Mas
ter 456 och 357 , Basf LPR 35 , 
MaxelI UDXL 35 , Philips LP 26 
och Revox 621 . 

Vi finn e r då att e tt standard
band ingå r i den bästa gruppen , 
trots att sådana gene re llt inte 
ger bästa resultat på amatörm a
skine r. Tyvärr ä r Ampex 456 
väldigt svå rt att få tag på i han
de ln , efte rsom det sälj s primärt 
till studios. De övriga banden, 
som är av lp-typ , gå r dock att 
köpa i fackh ande ln . 

r gruppen unde r den a bso luta 
toppen finn e r vi också ett antal 
goda band , nämligen Agfa PEM 
468 , Basf SPR 50, Scotch 256 , 
Sony FeCr och TDK LB . Även 
här gä ll e r att standa rdbanden ä r 
svåröve rkomliga. De bö r eme l
le rtid gå skaffa genom fackh an
de ln om man skulle vilj a pröva 
sådan a band. Det är ju framfö r 
allt kopie ringsdämpningen som 
blir mycke t god med standard
banden. 

Resten av banden ge r inte rik
tigt imponerande data, enligt 
vå r vägning. r några avsee nden 
kan de dä remot vara bra, äve n 
om helheten te r sig mage r. I 
denn a enkl are grupp placera r vi . 
resten , d v s Agfa PEM 368 och 

LÄNGDER OCH TIDER 

PE 36, Basf LP 35 , MaxelI UD 50 
och UD 35 , Philips LP 18 , Scotch 
207 , Sony ULH och TDK L. 

Grupperna är inte homogena , 
utan det finns va ri ationer inom 
den , och vi ssa band ligger på en 
tänkt gräns mell an dem. Ta där
fö r inte alltfö r bo kstavligt på vå r 
gruppe ring och poängsättning .... W 
utan studera sammanstä llningen _* .. 1'1' 
över mätresultaten! Där kan It::tjtlmi;~~ 
man finn a att skillnaderna i dB 
mellan de o lika banden i regel är aiW"'hI~rt=tif 
rätt små. Även med " sämsta" ..... . 
band få r man ett ljud som ä r ..... .. 
överl ägse t de t man nå r med vil
ken kassett som he lst. 

Bandvalet om man skall spela 
in musik bara fö r lyssning blir 
dä rför inte så kritiskt . Om man 
däremot gö r origina linspe lning
a r som skall arki vlagras och ko
pieras bö r man ställ a högre 
krav : Då ha r man god nytta av 
a tt kontroll era märkvärdena fö r 
respektive band och sjä lv väga 
in de egenskape r man önska r. 

Om en inspe lning t ex ska ll 
lagras under lång tid , är kopie
ringseffekten av stö rsta prio ri
te t. Om man spe lar in kö rsång 
med avlägsna mikrofone r få r 
man inte så stor ene rgi i di skan
ten och utstyrba rhe ten dä r spe
lar då mindre roll . Etc . 

Valet är ditt ! 

•• I huvudsak ha r vi här titta t på lp-band av hög klass. Såda
na är ungefär 35 fLm tj ocka , och det ryms ca 550 m (1 800 fo t) 
på en 26 cm (7 tum) spo le. Standa rdbanden är ca 50 fLm tjocka 
och det ryms då mindre , och man får alltså mindre speltid . 
Dessutom är sådana band ofta dåli gt anpassade till semiprofes
sione llt bruk . 

Vi ha r inte tagit med extra tunn a band i översikten. Det finn s 
allmänt dp-band att tillgå med ungefä r 25 fLm tj ocklek. Ofta ge r 
de mindre goda resultat än de tjock are lp-band en. Anledningen 
till att man köper sådana band torde va ra krav på extremt lång 
speltid sna rare än komp romiss löst bra ljud vid något tillfälle. 

Ofta innehåller band kartongerna sammanställninga r över 
samband me ll an bandlängd och spe ltid , men vi ger här ändå en 
liten ta bell . Med spel tid avses hä r den tid det ta r att spe la 
bandet rakt igenom . Har man en 4-spårs bandspe lare och spe
la r in i mono kan alltså tide rn a 4-fa ldigas , etc . 

Alla tide r gäller fö r has tigheten 19 cmls och angivna tj ockle
kar och längde r varie rar en de l me ll an o lika fabrikat. 

tjocklek spole 18 cm (7") spole 26 cm (10,5") 

11m längd fot tid längd fot tid 
m min m min 

Stan- 50 360 1200 30 720 2400 60 
dard 
lp 35 550 1800 45 1100 3600 90 
dp 25 720 2400 60 1450 4800 120 
tp 17 1 100 3600 90 2200 7200 180 
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~r~\=~III~~(fn1l Stig Adolfsson rapporterar 

.Attraktiva polarområden 
'har exklusiva stationer 

Jordens ogästvänligaste trakter, de runt polerna, 
tilldrar sig i ökande omfattning intresse både från 
Jtormakterna och angränsande nationer. Som en 
följd av utforskningen och anspråken på "närvaro" 
, har en rad radiostationer upprättats, stationer som 
tillhör de allra exklusivaste dx-objekten. 

Lite mindre globalt nytt: Dx-Alliansen har ändrat 
namn till Sveriges Dx-Förbund ... 

•• Polarkalotterna har alltse
dan jorden började bli kartlagd 
utövat stark dragningskraft. Ett 
extremt klimat inskränker möj

i ligheterna till mänskligt liv och 
därför har under årtusenden po
larkalotterna legat i stort sett 

: isolerade från civilisationen . Ba
ra speciella djurarter har kunnat 
anpassa sig . Organiserad ut
forskning av dessa otillgängliga 
områden kom igång i större ska
la först under det internationella 
geofysiska året 1958. 

Då upprättades baser både 

Här har avlyssnats Radio 
Pakistan , som befunnit sig på 
frekvensdrift , oidentifierad rysk 
station , Tekniska universitetets 
radio i Bandung, Indonesien, 
m fl. Skulle ni råka höra 
McMurdo kan rapport ställas 
till : 

American Forces Antarctic 
Network , 
US Naval Support Force, 
Antarctica , 
FPO , San Francisco 96601, 
USA 

vid Nordpolen , Arktis , och Syd- Argentinsk militärstation 
. polen, Antarktis. Värdefulla da-
ita insamlades , bl a om norr- och Länderna runt polarkalotter
sydskenen . På Antarktis behöll na har under senare år börjat re
amerikanska flottan sin bas vid sa allt starkare territoriella krav 
McMurdo-sundet för vidare på polarområdena. Orsakerna 
forskning. Sedan några år tillba- kan vara militära eller ekono
ka finns nu här en radiostation miska . Haven runt ismassorna 
som sänder rundradioprogram är rika på fisk , och det spekule
och det 24 timmar om dygnet. ras ganska allmänt om oljefyn-

Stationen drivs av Armed For- digheter under den eviga isen 
ces Radio and Television Service och under havsbottnarna. För 
och opererar på 6012 kHz med att stärka sina anspråk på suve-
1 kW uteffekt . Program valet är ränitet över nämnda områden 
ganska typiskt amerikanskt - anläggs av berörda länder , lik
nyheter varje hel timme, Top som i fallet McMurdo , perm a-
20 , Country- och westernmusik nenta baser och anläggningar av 
o s v. Den här sändaren är den skilda ~lag . 
enda AFRTS-stationen utanför Sålunda har Argentinas krigs
USA som arbetar på kortvåg. departement upprättat en radio
Frekvensvalet hä~ger sam.man. ståtion vid sin bas Esperanza, 
med att s~atlOnen. aven anvandes . nära .GI:ahams Land . Också den 
som radlo~yr for flygtrafIken , stationen sänder i 49-metersban
lllen givetvIs spelar utbredmn~s- ' det ~ närmare bestämt på 6029 ,5 
forhålland.ena Vid geomagnetls- kHz: Enligt uppgift lär man ha 
ka polen sm roll. stora tekniska problem med att 
Exklusiv, svår station hålla liv i sändaren i det kalla 

Regelbundna rapporter om 
hörighet kommer från USA och 
Canada men här i Norden torde 
stationen vara mycket svår att 
avlyssna. Bästa chanserna , teo
retiskt sett , torde infalla under 
månaderna oktober och mars 
vid 9-Il-tiden på förmiddagen. 
Här har norra Skandinavien en 
klart större chans till avlyssning 

'genom kortare dagsljusperiod . 
Med stor sannolikhet hördes 
stationen i Gällivare kilO en 
förmiddag för ett par år sedan. 
Det krävs dock noggrann identi
fiering av eventuella hörigheter 
på denna QRG . 

klimatet. Informationer från 
samma källa hävdar att statio
nen användes till att sända pro
paganda mot en närbelägen chi
lensk bas , men den uppgiften får 
väl tagas som något osäker. Sta
tionen har , hur som helst , av
lyssnats i Sverige vid l-tiden på 
natten , visserligen med skral 
styrka men i alla fall uppfattbar. 
Att döma av hörbarhetsrappor
ter från Nordamerika torde ef
fekten vara åtminstone 5 kW. 
Rapporter besvaras under ad
ress : 

Radio Nacional Arcangel 
San Gabriel , 
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Base Esperanza , 
Apartado Postal 9411 , 
Buenos Aires , Argentina. 
Anropssignalen på 6030 kHz 

är f ö LRA 36, som ofta annon
seras. 

Antarktis stationsrikedom 

Bland övrig radioverksamhet 
som pågår på Antarktis kan 
nämnas trafik mellan baserna 
och hemlandet . Base Esperanza 
har t ex fast trafik med Argenti
na över en sändare L TA 7, vil
ken opererar på frekvenser om
kring 4,5 MHz. Viss kustradio
verksamhet förekommer från 
McMurdo liksom flygradiotrafik 
från t ex "South Pole Radio", 
Amundsen Scott Base mitt på 
Sydpolen , med anropsignal 
NP X. Prefixet antyder att den 
här stationen drivs av ameri
kanska flottan. 

Inte långt därifrån driver Nya 
Zealand en bas , Scott Base , 
med anropssignalen ZLQ . 
Ibland kan trafik från dessa ba
ser uppfattas i Norden och då i 
allmänhet på relativt hög fre
kvens , företrädesvis inom kust
radiotrafik- eller flygradiotrafik
banden. På Arktis pågår för när
varande inte så stor aktivitet. 
Den sovjetryska vetenskapliga 
expeditionen som under en 
längre tid seglade omkring på 
ett stort isflak hade dock regel
bundna kontakter med hemlan
det via radio , men några säkra 
rapporter om hörighet förelig
ger inte. 

Dx-Alliansen namnändrar 

Årets Dx-parlament i Deger
fors blev en klart lyckat tillställ
ning . Arrangerande klubben 
Dx-Klubb Kilohertz hade lyc
kats väl med alla sina arrange
mang. Som ett resultat av mö
tesförhandlingarna valdes Nils 
Jakobsson, Spånga, till ny gene
ralsekreterare . 

Vidare ändrades namnet från 
Riksförbundet Dx-Alliansen till 
Sveriges Dx-Förbund , vilket an
sågs ligga mera " i tiden" . 

Adressen är fortfarande den 
gamla , box 3108, 10362 Stock
holm 3. Hit kan intresserade 
skriva för att t ex få provexemp
lar av medlemsbladet Eter-Ak
tuellt. Förbundet har också egen 
inköpsorganisation med rabat
ter på dx-artiklar , mottagare 
etc. • 

SPECIALISTER 
o 

PA YAMAHA HiFi: 
Alingsås: Hifi·Consult. Avesta: Plus 
Radio. Boden: CNes Radio & 1V. BorAs: 
Ljudrummet AB, Televisionen, Andersson 
& Berntsson. Eksjö: Gunders HiFi & 
TV AB. Enköping: Enköpings Sound. 
EskilstulUll : Studio Sound. Eslöv: 
Expert Rolf Lindberg AB. Falkenberg: 
EI·Forum. Gislaved: Bild & Ljud AB. 
Göteborg: Ljudkällarn CM·Service, 
HiFi ·Shopen, HiFi ·Stället, Acke Jacobsson 
Radio & TV AB, Radiolagret, SIBA· 
Huset, Stridbecks HiFi, Tele ·Hå, Ägrens 
HiFi. Gävle: Ljudbyrån. Halmstad: 
C. Andersson Radio & TV AB, 'Jacobsson 
i Halland AB. Helsingborg: Strandqvist 
Hörna. Härnösand: Ljudbyrån. Hässle
holm: Hässle Ljud & Bild. Hägersten: 
Alfa Radio. Hörby: Wilson Radio & 1V. 
Jönköping: Svalanders HiFi, US Radio. 
Kalmar: tjudcenter. Karlshamn: Neba 
Radio & 1V. Karlskrona: B L Radio. 
Karlstad: Wijks Radio & 1V. Kiruna : 
T orneus Radio & TV. Kristianstad: 
Maxi Bild & Ljudcenter Kungsbacka : 
EIBe HiFi, Linax Radio & TV Marknad. 
Kungshamn: Rodin HiFi HB. Köping: 
Ljud & Ljus. Laholm : Ljudbutiken. 
Landskrona: Arne Olssons Radio & TV 
AB. Axhns Radio & TV. Lessebo: Lessebo 
Sport & Radio. Unköping: HiFi ·Huset, 
Linköpings Ljudet. Ljungby: Foto Radio 
Lasse. Ludvika: Alsjöns Ljud. Luleå: 
Beliva AB, Expert. Lund: Histrup Radio AB, 
Ljud i Lund. Lundevarv: Adalens 
TV·Service. Lycksele: Ulf Larsson AB. 
Malmö: Axlins Radio & TV, Malmö 
HiFi ·Center, Rosens Ljudcenter. Marie
stad : NorIanders Radio & TV AB. 
Mölndal : Hör & Se. Norrköpin,: El 
& Radiokompaniet, HiFi ·Huset. Nybro: 
Cedmerts Radio & TV AB. Oskars
hamn: B. Agren AB. Perstorp: Radio 
& TV Speclallsten. PiteA: Behva AB. 
Robertlfers : Bäckströms Radio. 
Ronneby: Kallinge Radio & TV AB. 
Sala: Sala Sound AB. Skara: NorIan· 
ders Radio & TV AB. Skellett": Rune 
Bergström Radio & TV. SolfefteA: Stereo 
Foto Centrum. Staffanstorp: Herrlins 
Radio & TV. Stockholm: Best Sound, 
Expert Storköp, High Fidelity, Ljud & TV 
Galleriet, Ljudkällan, Ljudrnakarn AB, 
PUB AB, Söderbergs Radio, Tellus Ljud 
& Bild. Sundsvall: Ljudcenter AB. 
Svedala: Svedala Radio & TV AB. 
Söderhamn: Göranssons Hifi. Söder
tälje: Gunnars Radio. Tingsryd: BJ :s 
Radio & TV. Trelleborg: Stig·Arnes 
Radio & TV. Uddevalla : Västkustljud. 
Umeå: Lindströms Radio, Stensound. 
Uppsala: HiH·Huset Visby: Juniwiks 
Musik, Folke Odin AB. Vänersborg: 
S.O. Ljudcenter. Vämamo: Central ·TV, 
Stereoteknik. Västervik: Sound Service. 
Västerås: Västerås Sound. 
Växjö: Hedbergs Radio & TV, Görans 
HiFi ·Center. Ängelholm : Wallins HiFi. 
Qrebro: HiFi ·Huset. Wijks Radio & TV. 
Qrnsköldsvik: Lundgrens Radio & TV. 
Ostersund : Stereotorget. 
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STATE OF THE ARI 

Ingen annan Hifi-producent kan så mycket om musik som vi på Ya ma ha. Vi är världens största tillverkare av 
musikinstrument Du kan lugnt bjuda med dig dina öron till en I~en _ YAMAHA 
musIkstund hos din Yamaha-handlare! SEDAN lBB7 ..! .. 
Besök gärna Hi-Fidelity mässan i Stockholm 26 -
28 ... b h G·· ... bo 3 5 kt b VÄ RLDENS LEDANDE TILLVERKARE AV MUSlKlNSTRUMENT. seplem er oc Ole rg - o o er. YAMAHA SVENSKA AB. BOH051, 400 40GÖTEBORG. TELOJI .410J 55. ' Z71l5 . 
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KENWOOD - JAPANSK HIFI SOM LEDER UTVECKLINGEN! TUNERN KT -91 7 FICK GRAND PRIX (BÄST ALLA KATEGORIEl 
I COMPO -79 SOM ÄR EN HIFI-TÄVLIN G ORDNAD AV JAPANS STÖRSTA HIFI-TIDSKRIFT STEREO SOUND. DET ÄR AVANCERA 
T EKNIK OCH HÖG KVALITET SOM GÖ R ATT KENWOO D ALLT ID PLACERAS I T OPP I JÄMFÖRELS ER MED ANDRA MÄRKE] 

Stereon du aldr; 
vill stänga 
Ken\Nood V-720R 
KD-1600 SKIVSPELARE: Remdriven / Motordriven armåter
gång / Frontmanövrerad. 

KR-720 MV/FM RECEIVER: 2X50 WIEC / High Speed / 
Zero-switching/DC-kopplad / THDO,03% /Slewrate+50V 
Stigtid 1,5 pS / Lysdioder visar uteffekten / Dubbla band
spelaruttag / Ny unik inställningsmetodik på radiodelen (Star 
Tracer) samt sencorstyrd fininställning på FM (Servo Lock) / 
Digitalsiffror for stationsfrekvensen, även vanlig skala / Lys
dioder visar signalstyrkan samt stereomottagning. 

KX-440 KASSETTDÄCK: Dolby / Auto 
Stop / Bandtypsomkopplare / Stora 
mätare / Timer-funktion. 

LS-330 HÖGTALARE: 60 W/ 2-vägs 

basreflex. __ ---=~:-:;i~~ 

4.7~gL: 
Cirkapris komplett m 

-. 

• 

-- I A_ 

~KENWOOD 
TRIO-KENWOOD SVENSKA AB 

Trio-Kenwood är ett japanskt fö retag i elektronikbranschen, specialiserat på HiFi. 
Box 68, 183 21 Taby. Tfn 08 -756 02 55. 
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SEPTEMBER 1980 
MANAD ENS SOLFLÄCKSTAL: 140 

I RT 1979 . nr 4. visades, hur diagramm<' n ,ka to lk a< . D iagraml11l?t ii",'r 
hrll<f:ilt'lnkan anger c!e n f:i lt stHkeni, ,, 1 ,;13 , .. ,I : '" \ "l 1..,', ',: ,J,, ' , " 

\ .: '11 d~ d\c...· h tl~d h LI ~ :-t 111' .1\ (l~k n H ~!h r"-' ddl...'n .tIlLl' \ ~ I r .t .~ k ll /. Jlh.' Jl 

,. n ·orn a kanbtt Ll~ll rak n a' ti ll :l nl1 :1 dt' r,'dd "111 lil l \'~ Il 1 ,ld,kr.l' ti ll 
a' !:ht , ;i r,k . l3 j r iin,k:id I->:I ndbr,'dd ~ I L. . 
Pr"gnose rn a li r framtagna a" Tl?k\"t:r,,'l. ,! "c! Rl Far,ta . 

BRUSFÄlTSTVRKA FJÄRRAN åSTERN AUSTRALIEN FUROPA 
~OH Z. Mottagning I S ... rige höst Bondbr~ 3 IcHz 

l&gor l l' tCl. U$tOl"I'IIO'IOpn'Yd 
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DAGENS INFORMATION: 
QUAD visas och hörs i stuga 26 
och 40 på High Fidelity 80 Älv, 
sjö Fritidsexpo den 26-28 sep, 
tember, 

" 
20 

15 

'O 

O 
00 02 " 06 

Manne., med guldöron hör det han vill höra. 
Förutsättningen för hans " lyckade" bedömniny 
är att han vet vilken apparat han lyssnar på. I en 
blind AB-test kommer han till korta. En man 
med guldöron " måste" höra samma TID, TPD, 
BlT, TIM, HID (Hysteri inducerad distorsion) etc. 
som sin vän med guldöron, Annars har han ju 
bevisligen inte några " guldöron". Men han 
måste ju veta, vilken apparat i jämförelse, som 
har det ena eller det andra förstås. "Rör låter 

DO 

... 
" " "! 

20 

15 

10 

10 12 " " " 20 22 " GMT 

bättre än transistorer! XYZ låter bättre än 
QUAD" etc. 

Fakta : Scope Electronics, Västtyskiand erbjöd 
1.000 DM till den som i blind och kontrollerad 
AB-test kunde visa upp en förstärkare som lät 
bättre än QUAD 33 - QUAD 405. Dyraste kon
kurrent hade svenskt pris 110.000:- kr. Ingen 
vann över QUAD. Vi säger inte att QUAD låter 
bättre än andra förstärkare, Men att ingen låter 

,. 
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1B 20 22 " 
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00 02 " 06 00 10 " 14 " 1B 20 22 " GMT GMT 

SYDAMERIKA 
8600 km 326 ' MH , Korlsbor -Buenos A'flS 12300 km 23" 
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O" 
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O 
22 " 00 02 " 06 00 10 12 ,. 16 " 20 " " GMT GMT 

---I-

bättre !in QUAD inom angivna data . Du kan 
spara massor med pengar! 
DAGENS INFORMATION: QUAD 44 kommer i 
allt fler butiker. 

QUAD 
for the closest approach to the original sound 

@HARRY THELLMOD AB KROSSGATAN 40, S-162 26 VALLlNGBY 08/73901 45 
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Luxman R-2050 ca pris 3.600:-

I Den nya, digitala receivergenerationen är här 
- från Luxman! Med elegant slim-l ine design. Med avancerad 
teknologi för att uppnå exakt stabilitet och brusfri FM-mottagning. 
Luxman R-2050 FM/AM receiver har automatiskt söksystem 
kompletterat med minneselektronik. Du kan därför själv pro
grammera dina favoritstationer som alltid går in med exakt 
precision. Frekvenssyntestunern ger absolut rätt frekvens - den 
kan helt enkelt inte driva. 

Luxman R-2040 ca pris 2.600:-

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

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

[Z:JLUXMAN precision och känsla. 

Förstärkare. tuners, kassettdäck, rece ivers. skivspelare, equalizers och högtalare. Generalagent: Luxor AB, Försäljningskontor Luxman , tel 08-840490. 
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(LOS ANGELES, Pejling) -
The audio industry is dead! 

Den dödsattesten utfärdas av 
Wilfred Schwartz, vd för en av de 
största ljud butikskedjorna i Kali
fornien och USA, Federated. Det 
sker ett par år efter det att en av 
hans konkurrenter, den likaledes 
mycket stora affärskedjan Univer
sity Stereo, tilldelades en plats i 
Guiness Book of Records och fick 
ett hedersomnämnande där. 

Prestation: Att i Los Angeles 
Times ha köpt en helsidesannons 
där det enda text budskapet löd 
REA ("SALE") , satt med den 
största stenstilen någonsin, 25 
tum bred och 13 tum hög (cicero
mått finns inte i USA). 

Och reat har man gjort nu 
sedan i mitten av I 970-talet, då 
ett gigantiskt pris- och rabatt krig 
bröt ut i USA med början i 
Kalifornien . Nu stundar inte bara 
sanningens minut för hela bran
schen utan också avgörandets 
stund: Finns chansen över huvud 
att överleva för någon? * Prognosen är dyster. De allra 
flesta enskilda mindre handlarna 
har slagit igen eller håller på att 
packa ihop. De ledande kedjorna 
är så illa ute att det är en öppen 
fråga om konkursen skall kunna 
undvikas överlag. 

Så är t ex världens största 
branschkedja på audiosidan, det 
CBS-ägda Pacific Stereo, i riskzo
nen trots en blygsam vinst i början 
av året på en omsättning av 100 
miljoner dollar och ett totalt byte 
av firma ledningen. Så har också 
skett hos Cal Stereo, trea i ligan . 
Där gav man under 1979 in kon
kursansökan efter en förlust om 4 
miljoner dollar på en 32 miljoners 
försäljning . Cal Stereo drog sig då 
ur en 30 miljoners affär med 
Hong Kong-intressen . Böterna 
blev förlusten av depositionen, 
2,75 miljoner dollar. Nu har re
konstruktionsarbete upptagits -
men på vilka villkor ett överle
vande skall kunna ske är ovisst. * Federated har dragit konse
kvenserna av läget. "Vad männi
skorna väntar på är video." 
Schwartz: " Framtiden ligger i en 
förening av stereoljudet med vi
deoinspelning." Han har också 
styrt in kedjan på video. Nu sva
rar video för 35 % av omsätt
ningen där. En annan omständig
het som klart gynnar företaget är 
att det genomsnittligt förfogar 
över stereobutiker med nästan 
dubbla expoytan mot konkurren
ternas. Det betyder nyttig demon
strationsgolvyta, något som enligt 
alla USA-erfarenheter är livsvik
tigt i sälj arbetet med video. Något 
att ta fasta på också för svensk del 
- för den -bransch som återstår. 

Men, tillstår de företagsledare 

jag träffat här, någon markant 
uppgång i videoförsäljningen 
torde inte vara att vänta förrän en 
ny generation av audiovisuell kon
sumentelektronik slår an på den 
stora allmänheten . Dit är tyvärr 
långt . . 
* Hur det på denna förtätade 
marknad kunnat gå överstyr så 
kapitalt som skett är en trivial 
historia , som vid det här laget fått 
sin trista motsvarighet på prak
tiskt taget varje svensk centralort 
sedan åren 1977-1978. 

Överetablering, givetvis . För 
många handlare som övertalats 
att sälja Det Stora Japanska Mär
ket. Ett meningslöst priskrig. Ett 
oselekterat urval. Ett hänsynslöst 
utbud till godtyckliga utpriser 
bara för att kunna bokföra va
rorna ur lagret . En beslutsamt 
agg res iv satsning från den sam
lade japanska industrin att med 
alla medel slå under sig markna
den. "De köper marknaden i stäl
let för att konkurrera med veder
tagna medel", är i dag det bittra 
facit som USA:s företagare har i 
handen . En av dem som tvangs 
upphöra i konkurrensen är Craig, 
som numera "bara" sätter ihop 
bilstereo - men som gör det bra 
och inte tänker gå på samma 
smäll en gång till : 

- Vi slogs mot bolag med helt 
annan målsättning och annan 
marknadsfilosofi än vi, säger 
Craigs vd Peter Behrendt. Trots 
att Craig jobbade med Östern
monterade hi fi-saker konkurrera
des man ut av lägre japanska 

kostnader. Men: Japanska företag 
har ett särprägla t system för cash 
flow. Också stora koncerner 
måste lita till kraftigt bankstöd på 
en dag för dag-basis mera än till 
normal, långsiktig egenfinansie
ring. Japanska exportörer har i 
USA, liksom på flertalet andra 
marknader, helt enkelt gått in för 
att knäcka marknaden snarare än 
att redovisa ett godtagbart över
skott av vanlig business till huvud
männen. Man siktar in sig i ett 
längre perspektiv och etablerar 
sig, kosta vad det vill i det korta 
perspektivet! * En talande följd av det här är 
att USA heller inte längre har 
kvar någon audioindustri . Enda 
överlevande stora firman , Super
scope, är som bekant i allvarliga 
svårigheter. Annars återstår bara 
några högtalartillverkare och en 
handfull små företag för entu
siastgrejor. (Högtalariådorna är 
för tunga och arbetskraftintensiva 
för att skeppa.) 

Priskriget är totalt i USA . Ofta 
erbjuds man upp till 270 dagars 

Himmel! Nu är dom här - slå åtminstone över till 
svartvitt! (Punch) 

frihet från ränta, ibland också 
amortering; sällan lägre än 180 
dagars frist med något. Alltmedan 
kostnaderna stiger: annonspriser , 
hyror, olja, transporter, löner -
allt. Det finns i dag konkurrensin
tensiva storstadsområden, spe
ciellt Los Angelesregionen, New 
York och Detroit, där hi fi-mate
riel faktiskt tidvis säljs under in
köpspris ... * Det har lett till en stegrad 
konkurrens på ett plan som heller 
inte är okänt i vårt land . S k 
katalogföretag som Best Products 
håller nu 10 % av USA-markna
den . De här rabattfirmorna utan 
butiker är noga med att inte 
överskrida kedjornas lägsta pris. 
De ger ut kataloger som sälj red
skap. Och de får köpare. Eftersom 
det är känt hur pressade priserna 
är, får katalogfirman ordern . En 
vanlig kommentar är "i butiken 
skulle det ta mej 45 minuter att 
pruta och tjafsa . Här får jag mitt 
pris från början . Så varför göra 
sig besvär då?" 

Några, som t ex University, en 
av de tre stora i kedjebranschen 
här i Kalifornien, har funnit på ett 
motdrag som kanske kan visa sig 
givande. 

Kedjan har börjat prägla in en 
ny image, som kallas "the coun
terculture store". ("Kult" och 
"kulturer" är gångbara inne-be
grepp här i alla de samman
hang ... ) Man är helt enkelt offi
ciellt öppen för budgivning från 
kunderna (ofta studenter och ung
dom) . Du är välkommen in att ge 
ditt pris på vad som helst i buti
ken . Är du en god förhandlare, så 
kan du - enligt Los Angeles 
Times, som undersökt marknaden 
- pruta ned varan så mycket som 
35 % under det s k riktpriset (eller 
det officiella) . Som var och en 
inser är det där man har skäl att se 
upp: Hur mycket är butikspriset 
upptrissat från början, vilken nivå 
startar vi från ? Konkurrensen är 
mördande också i dessa jätteav
ståndens stadslandskap. Det säljs 
hemelektronik t o m i speceri- och 
dagligvaruhalIarna! * En fråga man som besökare 
från ett ganska utvecklat land gör 
sig är: Går det ändå inte, trots 

(Forts på sid 20) 
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vikande konjunkturer och allmän 
ovilja till investeringar liksom kre
ditbroms, a tt locka hi fi-intresse
rade med nyheter, med ra ffig 
teknik, snygg design och det 
bättre ljudet i dag . . . ? 

Naiva fr ågor som illusionslöst 
avfärdas med ett bryskt: 

- Sir, a merikanen i gemen ger 
fan i allt det här tekniska krafset. 
Kom ihåg, a tt den stora massa n av 
fo lk på den här kontinenten fo rt
fara nde är helnöjd med ett enkelt 
paket och det blotta faktum att 
det lå ter ur lådan! 

Fakta : Ungefär l O % av a lla 
USA-hushåll (på en befolkning 
om ca 200 miljoner människor) 
äger ljudgrejor för mera än 600 
dolla rs värde (= ca 2 500 kr ). I 
Kalifornien anses siffran ligga på 
12-15 % av hushållen. Den årliga 
sälj siffran har här under goda 
tider legat på 300 miljoner dolla r 
i detaljistIedet. Bra nchen hade 
under många år en tillväxtfa ktor 
om 20 % årligen. 

Syn för sagen ger också besök i 
de kedjebutiker vilka inte är spe
cialiserade på "tung" hi fi eller s k 
esoteriska a nläggningar (såda na 
affärer finns ytterst få av t o m 
här) . För en svensk är anblicken 
rä tt trist. Det har a lltid varit och 
verkar ä n mera bli något slags 
elektronikbasar med billiga, enkla 
grejor av likformigt slag, ofta i 
förening med hushå llsinriktad el
materiel och bilradio. M ycket 
ha ndlar om en appa rattyp vi inte 
har, s k fonogra fer. Några har 
dock tagit upp hemdatorer och 
har börjat skönj a en ljusning . Där 
ligger redan de specialiserade 
elektronikkedjorna på plus som 
t ex Radio Shack m fl . A BC 
BO-motsvarigheterna drar folk 
och säljer riktigt bra. En helt ny 
typ av kunder ha r börj a t visa sig i 
butikerna : Intellektuella , små fö
retagare, studera nde, utövare av 
serviceyrken . Den som då inte 
aktivt kan bistå dem med kon
kreta råd och ge demonstra tioner 
av både hårdvara och programtill
gång står sig slätt. 

Det stundar a lltså en hård 
strukturra tionalisering i USA . 

För en gång skull verkar Sve
rige ha legat lite före det stora 
landet i väster på å tminstone den 
hä r sektorn. 

Det sker som känt en sanering i 
Sverige på handlarsidan . Den är 
vä lbehövlig . 

I USA återstår dock inte något 
hopp om fra mtiden för den rena 
ljudelektroniken . Villkoren är 
också andra än våra . De är t ex i 
viss mån knutna till grammofon
industrins initiativ . Pacific Stereo, 
som ägs av eBS, vill ägarna se 
som en kana l för sina Columbia-

skivor till hi fi-köparna, ett tydli
gen ganska missrikta t resone
mang. Gra mmofonindustrin lik
som studiovärlden här går sedan 
ett å r på halvfart. Stagnation, 
olust och nyhetsbrist ligger förla
ma nde över branschen . Investe
ra rna drar sig ur den. " Ingenstans 
finn s någon vinst a tt göra mera på 
lj ud", heter det. 

Audio is dead . 
Industrin - särskilt den ja

pa nska - börj a r också kä nna des
pera tion över läget på exportsidan 
för audio (i Japan går det i alla 
fa ll rimligt bra). 

Det är så dags . * Det finns dock många lärdo
mar att hämta ur den här trista 
utvecklingen , t illika inte så lite av 
ha ndfast åskådningsundervisning. 
Som att t ex massutbud inte lönar 
sig . Att krig med ra batter och 
"erbjuda nden" leder å t skogen . 
Att konkurrens om sa mma fabri
ka t blir döden. Att selektera är 
något nödvändigt. Att nisch pro
dukter utgör en väg a tt överleva. 
Och , inte minst , a tt kunskap som 
investeras i de nya slagen av 
hemelektronik , video, personda to
rer, processorstyrda utrustningar 
och annat, ger utdelning . 

Nä r kommer då den genera tion 
kompetent butikspersona l a tt ta 
vid som svara r mot produkternas 
egen kva lifika tionsnivå ? N är får 
vi bevittna på vå r sida ett "exit 
krä ngaren" och hela den hektiska 
jippoatmosfär som vidlåder den av 
egna då liga förebilder ledda 
svenska deta ljhandeln ? Och när 
jag ha r frågat fö rr , jag vet , - när 
tänker ma n bjuda kunden sa mma 
sobra, förtroendeingivande pro
fessiona lism och fackfra mtoning 
som t ex optikerbranschen är så 
noga med ? 

Ja, så kan man med skepsis 
undra och önska. Hi fi-boomen 
må vara över och a udioindustrin 
döende på sina håll. Men musik
elektronik och bildapparatur vill 
fl erta let ändå inte va ra uta n. Hop
pas bara nå n blir kvar att ta ha nd 
om det bäs ta som överlever. U.S. 

Debatt 
"Törs du se på 
TV i morgon?" 
Under den utma na nde rubriken hade 
Expressen den 30 juni en upphetsad 
a rtikel beledsagad aven 3-spaltig bild 
som få tt texten " I morgon få r telever
kets licenskontroll anter använda den 
hä r låda n som oba rmhärtigt avslöjar 
dig som licensskolka r . " 

Sk ulle va ra riktigt nöjsamt a tt se 
kontroll a nterna ta sig omkring i trap
porn a med den här något oha nterliga 
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korvlådan på magen och den stora 
a ntennen flaxa nde i handen. Den vore 
nog ändå ga nska oanvändbar fö r a tt 
detektera fä rgbärvågen på 4,43 MH z: 
Om vi fö rstå tt saken rätt skulle den 
a ktuella längden uppgå till ca 31 m för 
antennen och då - om inte fö rr - lä r 
nog verket inrätta de där specia lkom· 
ma ndona många befa ra r. Det troliga 
ä r ändå a tt ma n gå r fram med lite 
d iskretare medel och håller sig t ill 
fe rritstava r av ha nterligare mått. 

För oss ser den på bilden anvä nda 
lådan mera ut som en fäl tstyrkemeter 
eller anordning för inmätning av stör
ut strå lning (Siemens?) ; ja något säger 
oss att situa tionen inte ens är svensk, 
vad Expressen än tror. 

A rtikeln ifråga ta la r också om 
blandoscillator, vilket ä r intressa nt. 

Televerket , som tydligen inte kan 
bes tä mma sig fö r vad slags sväng
ningskretsa r skall utgöra corpus de
licti . fortsätter a tt med olika utta lan
den frå n enskilda tjänstemän fra m
hå lla sin pejls exakthet och förträ fflig
het. Sa nningen i detta till å ter vi oss a tt 
sto rligen bet vivla . men det heiJ gå r 

Törs du Me på. 
TV i ,"orgonP 

tyd ligen ut pa en pSy kologis k skräm
selka mpa nj , dä r man också få tt den 
a ningslösa kvä ll st idningen att med
ve rka. Det lå ter ju verkningsfullt a tt 
pås tå a tt metoderna är ofelba ra . Sa m
t id ig t medges frå n Televerket a tt "den 
jurid iska sida n av sa ken är ju inte 
prövad" . Nej , och det ä r ett hot mot 
de n enskildes integritet. Här sitter 
rä ttssäkerheten lös t. 

Expressen: "Så na urga mla pås tåen
den som a tt du just låna t TV:n av 
svä rmor gå r ha n int!! på ." 

Vederböra nde ka nske har motta
ga ren hemma på prov från butiken ett 
par daga r, veterligt med full rä tt till 
dett a! 

Tidiga re kunde vi fastslå a tt en 
kri sta ll i en frekvensräknare avsatte 
"avt ryck" på den kontrollerade fre
kvensen 4,43 M Hz. Sedan har det 
visa t sig , att en stor elorgel en av oss 
ha r definitivt ger utslag där , av och 
till. från de kla ngformande kretsa rna. 
Det finns uppenbart både hem- och 
la bbelektronik som "märks" pra kti skt 
tage t över hela spektrum' 

Vi söker inte sak med Televerket. 
D:rremot finns det ett oavvisligt in
tresse i en rä ttssta t a tt vad ma ktl ystna 

politiker sä tter i gång, utan att be
kymra sig om följderna det ringaste 
och med ba ra fö rakt t ill övers för den 
gamla sanningen a tt omoral a ldrig 
någonsi n kan politi skt rätt fä rdigas, 
måste få ett korrela t frå n de tekniskt 
a nsvariga. Det a nsva ret har Telever
ket, lå t va ra under vi ss vånda , valt a tt 
bara springa ifrån. Det bådar inte gott 
för t illtron till verket och inger fa rhå
gor om dess fo rtsatta villighet a tt bistå 
makthavarna med övervakning av 
mä nniskorna. V S 

Konferenser 
Brighton platsen 
för IBe år 1980 
Det stora evenemanget International 
Broadeasting Convention hålls 1980 i 
Brighton, England, tiden 20-23 sep
tember - en dag korta re än tidigare 
meddelats . 

Pla tsen blir Metropole-konferens
centrum och !BC kan räkna med mer 
än 70 proc ökad expoyta mot 1978, då 
ändå 104 utstä llare närvar och över 
4000 delegater kom frå n 61 lä nder. 
F n uppmana r man till insända nde av 
ma nus till föreläsningarna, vilka lik
som mässa n omfatta r a lla slags aspek
ter på etermedia, film etc ifråga om ny 
teknik, system och utvecklingstenden
ser. 

Det tekniska progra mmet blir om
fa tta nde och i å r har givetvis mikroda
torerna uppmärksammats stort på om
rådena sound & television broadcas
ting . Även fiberoptik och glas ledar
kabla r stå r i förgrunden. Ett a nna t 
dominerande område är lätta reporta 
geutrustninga r. Allt mella n antenn 
och jord avhandlas, skulle ma n med 
Elfa kunna säga . . . 

Mässor 
Mät 80 
tar form: 
Programmet för aktiviteterna vid Mät 
80, som vi tidigare ha r aviserat, hå ller 
på att ta fo rm, men det är ännu i 
skrivande stund inte helt fixerat. Det 
se r ut att bli en uppfölja re till förra 
å rets uppskattade konferens om be
kä mpning av störningar, typ If-detek
te ring. Sa tellit-TV blir ett nytt inslag 
med bl a Televerket , Rymdbolaget, 
Luxor, Philips och SRR som medver
ka nde. 

En ny konsumenttjänstl ag ska ll dis
kuteras liksom video i nu- och fra mtid. 
S ernko kommer a tt informera om 
säkerhetsbestämmelser. Ett a ktuellt 
inslag blir även service på mikrodato
rer och på mottagningsa nläggningar 
för direktsänd satellit-tv. 

Mässan äger rum under tiden 25 till 
28 september i Sollentuna i Mässbola
gens lokaler . För a tt besöka mässa n 
krävs inbjudningskort. Se sid 68 i 
detta RT-nummer' 

(Forts på sid 22) 
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Ou kanske minns ären 1973-74. Oä de första miniräknarna till lägpris kom ut i va ruhusen . Köprushen lIaf feno menal. 
Sinclair var fabrikatet. Nu har dom gjort det igen. 

Från och med nu kan Du köpa en rik tig microdator till sensationellt lågt pris - Sinclair lX - BO. Till en barjan 
bara i byggsats - från augusti 1980 även monterad. Datorn ar helt komplett . Du ansluter den till din TV:s 
antenningång och ställer in TV:n på kanal 36. Anslu t S-märkta nätadaptern i vaggen och sen är det bara 
att börja program mera. Din lilla ka~ettbandspelare kan Du använda som programminne om Ou vill. 
Anslutningssladdar för TV & bandspelare ingAr. Allt Ou s.1<river och det datorn tar fram redovisas 
med perfekt skärpa i svart skrift pä Din TV-skärm . Säväl text som siffror och symboler. Dator· 
sp räket är BASle - det vanligaste programmeringsspråket runt om i varlden för smä datorer . 

Eftersom ZX - BO främst är tänkt för Dig som gör Dina första datorerfarenheter , fÖljer det med ~.lliiii 
en ku rs i BASle 'programmering, för sjä lvstudium, pi över 100 sidor. (Svensk översann ing ingäd . . ' 

Nu har Ou för törsta gängen chansen att skaffa Dig en egen personl ig dato r och låra Dig program
mering eller utnyttja Dina befintliga kunskaper. IX-80 kan göra massor av saker. lösa problem 
och mängder av uppgifter supersnabbt, rita diagram & figurer , spela spel , tippa tipsrader , etc. etc_ 
men kanske viktigast : utgöra Din inkörsport till datatekniken och ge Dig vik tiga kunskaper tör 
framtiden . IX - BO är den idealiska personliga datorn för Dig som studerar pi gymnasium, unive r
sitet eller högsko la. Det finns egentligen bara ett problem , och det är leveranstiden . Efte rfrågan 
överstiger kraftigt tillgängen varför vi Ln _ räknar med C:3 4 veckors leveranstid . Tiden kan dock 
öka. sl beställ omgående. 

Själva byggarbetet är mycket lätt . Har Ou bara nägon löderfarenhet sA kommer Ou att börja pro 
grammera i BASIC samma dag som Ou hämtar Din IX - BO hos oss eller p~ posten. 

Trots det mycket låga priset är IX - BO en avancerad microdator. 

• Microprocessorn är laDA , all mä nt ansedd som den bästa någonsin tillverkad , och samma som 
i en välkänd svensk microdator_ 

• BASle språket fordrar normalt bara en enda tangenttryckning tör all hela instruktionen, 
t.ex. R UN . PRINT . GO TO . INPUT . CONTINUE . skall skrivas ut. Det spar mycket tid. 

• Un ik syntax kontrolll=kontroll av Ditt BASIC sp räkl. IX-BO accepterar bara inst ruktioner 
med korrekt syntax. Härigenom undviker Ou att göra fel som kan ta mycket lång tid att 
rätta till . 

• Ed it·Unik redigeringsmöjl ighet. 
Ou kan var som helst i programraderna ändra och byta ut instruktioner, bokstäver eller siffror 
utan att behöva skriva om det som är rätt. Detta spar ocksJ tid . 

• Touch·ta ngen tbord med helt plan översida . Inga kontaktstudsproblem. Kan enkelt torkas av . 

• Inbyggd slumpgenerator möjliggör olika spel och tipsvarianter. 

. 22 st grafiska symboler medger otaliga möjligheter att rita diagram & figurer . 

ZX·BO är godkänd av ............ * * * 
Radlo& TelevISion B180 

Här är en ruta för Dig 
som kan lite mer : 

CPU : NEC180C - I. 3.25 MH z 

Memory : lK expandable to 16K 

Screen : 24 lines x 32 charaClers 

8us: Edge conneClor , 44 lines. 37 frän 
CPU. OV . SV . 9V Cl ock. Ext.me· 
mory , indicalor , tvä lo rd. 

Software : 4K ROM lor BASt e, Edilor & 
OperalIOgsystem 

• Up to 26 string variab les of any le nglh . All 
can undergo relational tests. 

• Up 10 26 single dimension arrays 

• FOR /NE XT loops nesled up to 26 

• PEEK /POKE machine code insl ructions 

• USA lump to machine language sub-rout ine 

• Keywords occupy only a single byte 

Extra minnen och andra lillbehor kommer att 
erb judas under håsten 1980. 

ZBOA 
microprocessor. Ny, 
snabbare version av 
den berömda ZBO _ 

RAM 
minneskretsa r 

• 

UH F·TV·modulator 
Gör Din TV till 
datorbildskärm 

Uttag fllr TV . 
kassettbandspelare, 
nåtadapter 

-

/ 
Super- ROM 
BASIC enhet m.m. 

"Med and ra ord ar den ell IOlressant oblekt for envar som VIII lara sig 
BASte på ell Inspi rerande satt" 
Tekn,k lOJ All. BIBO 
"Slnclall lX 80 ar II OtS Sill priS en mycket kunnmg dator All den kan programmeras I 
BASle gor den lampllg som ulblldnmgsh,a'pmedel . anllngen lor Slalvstudler eller I skolor .. 
Den stora engelska dator lldnlOgen "Personal Computer World" 4/80 
"Va lue lor money Excellent " Sartryck av testen kan Du få av oss på begaran 
Practica l Elect romcs 7IBO 

l(omplett byggsats lX-aO 
inkl.S-märktaclapter& 
kurs i BASle-programmering. 
Pris monterad 1.495:-, setexten 1.395!-

"The IX BO IS undou bledly excellent value lor money " 

Ou kan redan bes lalla extra fJlmnen 1111 IX 80. snarl kommer de t också en ny ROM chlp med 
Hylande deCimalkomma. 9 sl lloga tal. t1lg & log lunkllOner Andra ytterligare IIl1behor kommer 
successIV! For Dig som sysslar med utbildnmg ar IX 80 extra Intressant Kursverksamheten 
Vid Umeå Um versltet & Studlelorlagt t har lust skovIt en rykande farsk datorkufs byggd på 
lX BO Både elevhandbok & lararhagdlednmg Ilnns Inom kort /rån trycket Ideahskt lor SkOlor , 
studiecirklar & mte rn foretagsu lblldOlng samt slalvstudler 

OBS! Under September i år flyttar vi till vårt eget hus i Enskede, 20 m 
från T·banestation Sandsborg. Besöksadress: Stora Gungans Väg 74. 
Postadress: Box 7, 72227 Enskede. Nytt telefonnr. 08/390400. 
Vi önskar Dig välkommen fr.o .m. 7 oktober 7980. 

BECKmAn javisst! jag beställer ..... .. ..... ........ st lX·80 byggsats ... .. ......... ... st lX·80 monterad 

Beckman Innovation AB 
Telefon 08·44 00 50 Telex 10318 
Wol lmar Yxkullsg. 15 A. Box 17116 
5·10462 Stockholm 17, SWEDEN 

.. ...... ... st m inneskort, kr 195 :- /st ........ .. st 1 K RAM minnen kr 195 :-/st (max 3K per minneskort) 

jag har 14 dagars returrätt och 1 års garanti. Porto tillkommer. Leveranstid CA 4 veckor. 
RT 9-BO 

Namn ....................... ...... .. ................................. ... .... ..... .. .... .. ..... ... .... .... ............ .... .. ... ...... .......... ........ . 
Adress .... .... ... ... .... .... ..................... .. ...... ............ Postadress .. ... .... .............. .. ... ....... ... ... ............. .... ...... . . 

Informationstjä nst 52 
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Årets Photokina 
får filmfestival 
"Fotots världsmässa", Photokinaex
pon i Köln, äger rum 1980 tiden 
12- 18 september och handlar inte 
bara om film , foto , av-material, alla 
slags labbdetaljer och studioutrust
ningar utan också om filmen som 
konst - detta i vid bemärkelse och 
omfattande nera format, även ama
törfilmens. 

Photokinas bild- och filmshow går 
parallellt med huvudrnässan men får 
utsträckt tid: Den delen avslutas först 
28 september, meddelar mässkommis
sariatet. Lokaler här blir Kölns konst
hall och andra mässan utanförlig
gande byggnader. 

Photokina, som ar rangeras för 16:e 
gången, celebrerar i år sitt 30:e verk
samhetsår och just filmdelen fäster 
man vikt vid i år. Filmen får här tre 
programteman: amatörfilm, tillämpad 
filmkonst och "festival". I det första 
fallet sker temadagarna under med
verkan av BDR:s TV-företag, vilka 
sammanställt en dokumentär gjord av 
filmrnateriaI hämtat från en rad ama
törupptagningar. Denna hopklippta 
kavalkad skall belysa BDR:s "poli
tiska, sociala, folkloristiska och ekono
miska utveckling". Stort utrymme äg
nas också ur arkiven framforskade 
filmer ur 1930- och I 940-talens ama
törsektor. Det blir symposier kring 
materialet med både proffsfolk och 
kända amatörer som deltagare . 

Filmkonstdelen handlar övervä
gande om industrifilm och reklampro
duktion med glimtar från epoken 
1920- 1970 och filmavsnitt ur en rad 
avantgardisters upptagningar. Ett tio
tal av filmkonstens mera kända namn 
belyses här. En industri filmvisning får 
temat "Männ iska och maskin". Den 
handlar också om diabildband, en
staka bilder och specialrna teri aI för 
t ex isolerade sekvenser ur SO års 
produktion av beställningskaraktär. 

Spelfilmfestivalen tar upp vid tiden 
för Photokina aktuella repertoarfiI
mer . 

Antalet utställare är ca ett tusen, 
vilka som vanligt visar allt från repro
materiaI till höghastighetsfilmning. 

Neutrik-agenturen 
till Sennheiser ab 

Från den I juni i år har Sennheiser 
ab i Stockholm övertagit den svenska 
distributionen av schweiziska Neutrik 
Ag:s program. 

Det omfatta r 3-, 4- och S-poliga 
kontakter av XLR-typ för If-kabel
och chassi montage, modulsystem för 
3-poliga audiokontakter, mikrofon
kablar med påmonterade kontakter, 
kabelprovare och audiotransformato
rer för inbyggnad jämte en portabel 
nivåskriva re , Audio-Tracer. 

Fransk TV -fabrik 
köpt av Electrolux 

Electrolux har genom sitt franska 
dotterbolag i sommar köpt en av de 
mindre europeiska TV-fa brikerna, 
franska Oceanic, med f n 7S0 an
ställda. 

Electrolux äger redan ett hem el ek
tronikmärke i landet, Arthur Martin, 
som säljer Luxor och monterar 
TV-mottagare. Oceanic ligger i 
Chartres och har en omsättning på ca 
SOO mkr per år. Fabriken har gått med 
stora förluster och man har fått av
skeda 400 anställda med stängning av 
två industrier . Hittills har man gjort 
omkring 100000 mottagare per år. 

Senaste ägaren till Oceanic var lIT, 
som bekant sedan några år i färd med 
att avveckla delar av si na hemelektro
nikintressen och strukturera om ve rk
samheten. Electrolux och ITT har 
dock vid köpet ingått avtal om samar
bete på utvecklingsområdet som berör 
TV-teknik (främst med tyska 
Schaub-Lorenz). 

Radiopejlagentur 
till Technitron 

USA-företaget O.A,R,Corp har ut
sett Technitron Sweden AB till general
agent. O.A.R. tillverkar radiopejlar 
för såväl fasta som mobila installatio
ner i frekvensområdet upp till SOO 
MHz. Företaget gör också utrustning 
för överföring av pejldata på telefon
ledningar. 

Technitron Sweden har besöksa
dress Alströmergatan 36, Stockholm, 
tel 08/520520. 

Spendor-högtalarna 
hos ny distributör 

Efter en tids frånvaro på den 
svenska marknaden har de brittiska 
högtalarna från makarna Hughes lilla 
fabrik i Hailsham funnit en ny distri
butör i Sverige, skriver mrs Hughes 
till Pejling, som gärna vidarebefordrar 
att det är UFEMA, (V Falk). Box 
390S3, 100 S4 Stockholm 39, som 
anförtrotts agenturen . 

Spendor-modellen BC / fortsätter 
a tt sä lja bra, skriver fru Hughes: 
Modellen med inbyggt effektsteg (det 
handlar dock inte om en "aktiv" hög
talare för det) har slagit an särski lt väl 
i studiovärlden och t ex BBC har nu 
över 600 av dem i dagligt bruk och 
köper in ännu ner i ganska jämn 
ström. Hos de s k oberoende brittiska 
radio- och TV -stationerna finns i dag 
över 300 stycken av olika utföranden. 

Särskilt glada är tillverkarna över 
att WDR - Westdeutsche Rundfunk i 
Köln - köpt mer än 2S0 stycken för 
användning i både tal- och musikstu
diosr; ett talande erkännande att man 
också i de mest äppeltyska samman
hang, den oerhört konservativa Rund
funk-världen , funnit tiden mogen att 
låta det tyska ljudet få konkurrens ... 
utan tvivel ett genombrott' 

Också den brittiska hi fi-marknaden 
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går det bra att avsätta Spendor på, 
både BC I och SA / jämte BC If/. 
framgår det. 

Industr i nytt 
Nytt namn i Göteborg: 
Västsvenska Ljudgruppen 

Från och med I september samar
betar Firma Videokonsult, Dan Kris
tensson med Ingenjörsfirma Leif Ma
renius & Co HB under namnet Väst
s~enska Ljudgruppen. 

Ingenjörsfirma Leif Marenius & Co 
har under många år arbetat med 
elektronikkonstruktion och tillverk
ning inom främst audio-området, med 
många konstruktioner kända för 
RT-läsarna som byggprojekt. 

Firma Videokonsult har stor erfa
renhet av systembyggande inom såväl 
audio- som video-området. 

Västsvenska Ljudgruppen kommer 
huvudsakligen att arbeta med utveck
ling inom audio-elektronikområdet, 
musikinspel ningar , totalprojektering 
av ljudanläggningar samt import- och 
agenturverksamhet. 

Firma Videokonsult har adress Box 
31046, 400 32 Göteborg och tel 03// 
42577/. 

Ingenjörsfirma Leif Marenius har 
adress Box S086, 421 OS Västra Frö
lunda och tel 03//47 93 47. 

Samarbeta om testband 
mellan BAS F och Teac 

Förekomsten av diverse "substan
dards" inom magnetapparattekniken 
och inte minst på bandsidan har länge 
irriterat tyskarna som fått se japa
nerna både lägga under sig markna
den och diktera "normriktigheten " i 
olika avseenden . Ett lugnare klimat 
med betydande närmanden förestår 
nu med bl a överenskommelser om ett 
nära samarbete mellan tyska BASF 
och japanska Teac, som länge varit 
"riktkarl" i Japanindustrin genom sina 
testband . 

Detta omtalade för Pejling dr J 
Andriessen. BASF:s fou-chef på tape
sidan för audio, nyligen vid en infor
mationsträff i Ludwigshafen . 

- D/N kan sägas ha upphört att 
existera i den meningen att vi numera 
inger våra förslag direkt till / EC:s 
olika normkommitteer, säger han bl a. 

- Det har varit avsevä rd oro i 
lägret p g a dels dessa olikheter om 
tolkningen av normer och vad som är 
normriktigt , dels av att vissa bedö
mare envetet spritt vanföreställningar 
om testprocedurer och testbanden 
(detta sagt mest med adress till vissa 
brittiska fackskribenter). Men nu ver
kar det hela gå in i ett lugnare skede. 
Vi är öppna för samarbete och jämfö
relser, och japanerna är också med
vetna om fördelarna med detta . 

Om vissa nyare antibrusk retsar 
tyckte hr Andriessen definitivt inte. 
De innebär enligt honom a llvarliga 

nackdelar. Inte heller ser han någon 
framtid för kassettmediet om man, 
som skett, dubblar hastigheten. Som 
också RT kunnat påvisa köps här 
några fördelar till ett ganska högt pris 
och på bekostnad av prestandaförlus
ter i övrigt. Styrkan med kassettekni
ken är just den givna ramen, heter det 
både från honom och andra. Philips
patentet på kompaktkassettsidan går 
ut 1980, då man inte längre vill betala 
för att hålla det. Philips kan alltså 
inget formellt göra åt avvikelserna 
från cc-konceptet! Andriessen, som 
har ett mångårigt förnutet hos Philips 
och själv är en av cc-teknikens fäder , 
säger: 

- Men Philips talesmän reser nu 
världen runt och lägger fram mora
liska argument för att tillverkarna 
håller sig till 4,75 cm/ s och den i 
övrigt givna ramen. Och veterligt har 
alla lovat att respektera detta - till
tron till kassett mediet får inte ödeläg
gas genom "substandarder" . 

Pejling: 
- Men hr Nakamichi hävdar ju 

t ex att han ensam har rätt och alla 
andra fel . .. ? 

Andriessen: 
- Jag har talat med honom .. . 

hans stående argument är : "Take it or 
leave it." Men han gör utomordentligt 
bra grejor ändå! 

Så en eller två "substandarder" får 
vi nog leva med i framtiden. 

Philips och Sony enade: 
CD-systemet världssäljs, 
CBS partner med 
program 

e 

Det står allt klarare att Philips 
Compact Disc-system för digitalljud 
på grammofonskiva blir världsstan
dard: Nu har samarbetet mellan hol
ländarna och Sony i Japan dels lett till 
förbättringar av Philips optiska digi
talljudsystem CD. dels enat de båda 
koncernerna om att söka accepta ns för 
det som världsstandard. Man kommer 
gemensamt att föreslå detta vid den 
standardiseringskonferens i Japan 
som stundar på om rådet digitalljud , 
där 45 företag skall delta. 

Förbättringarna gäller speciellt mo
dulation och felkorrektion i den blott 
I I cm stora disken som presenterades 
i mars 1979 och som RT omedel bart 
efteråt innehöll en detaljerad system
rapport om. 

Från början hette det också att 
Philips tagit återförsäkringar hos värl
dens ledande grammofonmusikkon
cerner om produktion av skivor i det 
kommande miniformatet för digital
ljud. Nu har såväl Polygram-gruppen, 
som står Philips nära (hälftenägt med 
Siemens) liksom amerika nska CBS 
Inc, officiellt meddelat att man är redo 
att samarbeta produktmässigt med 
Philips/ Sony. Det torde enbart vara 
en tidsfråga innan den övriga storin
dustrin a nsluter sig. 

Forts på sid 24 



JK 11 SUPER - SIREN 
JK 11 är en ny kraftig siren, 
som med yttre högtalare kan ge 
ett obegränsat antal olika siren
ljud. JK 11 kan variera tonhöjd, 
hastighet och toning. JK 11 är 
mycket lämplig till tjuvaiarm . 
Drivspänning 12-15VDC . Ström
förbrukning 0,5 - 1 A. Max. 
effekt : 8 W. JK 11 levereras 
komplett i byggsats med in
byggnadslåda i plast (80x55x35 
mm) . OBS! Högtalare medföljer 
ej. Högta larimpedans 4-16 ohm. 
Pris.Bygg~ts . ... .. Kr 69:50 

27 MHz PRE - AMP 
JK 12 är en antennförstärkare 
och uteffektmätare för 27 MHz 
pr ivatrad io ba ndet. 
JK 12 ger en förstärkning av 
inkommande antennsignal på 
20 dB (lOggr). 
JK 12 Visar även uteffekten 
från sändaren med 5 st . Iys
dioder och kan därför använ
das för intrimmning av sändare. 
JK 12 har inbyggt relä för om
koppling mellan sändning och 
mottagning. JK 12 levereras 
komplett i byggsats med låda 
av p last {80x55x35mml. 
Pris. Bygg~ts . ... . Kr 117:50 

LJUS
ORGEL 

AT 65-3 är en 3 - kanals ljusorgel för anslutning till vanliga förstär
kare . Varje kanal (Bas, mellan och diskant) kan volymregleras var 
för sig . Maximal belastning med lampor är 400 watt per kanal. 
AT 65 - 3 är försedd med avstörningsfilter pä varje kanal. 
Byggsatsen levereras utan inbyggnadslåda och rattar . Rekom
menderad inbyggnadslåda är B 910, tre rattar F 351 ~mt hog
talarkontakt D 101. Dessutom behövs nätkabel , spotlights och 
hållare till dessa . 
Pris Bygg~ts AT 65 - 3 . .... . . . . . ..... . ... . Kr 160:00 

JK 13 HF- GEN 
. modelljärnväg m .m. JK 13 ger 

JK 14 TOUCH - styrd tärning med :k- eller växelspänning på 
med lysdioder och slumptals-
generator. JK 14 ger nytt I iv ingän~en 9 - 12 V en växelspän-

ning på utgången med 70 kHz fre-
i alla familjespel. kvens. JK 13 används för kons-
Vid beröring av touch-plattan 
tänds' alla lysdioderna. När fing- tant belysning i modelljärnvägs-

vagnar oberoende av hastighet. 
ret tas bort, markeras siffran av JK 13 kan även direkt starta glöd-

INFRALJUSLARM 
I R (J nfraRött ljus) - larm övervakar utan synligt ljus. I R- larm är 
enkelt och praktiskt . Montera JK 16 pä ena sidan av dörren och 
JK 15 på andra sidan och varje gäng dörren passeras tänds ljuset i 
lokalen i t.ex 5 minuter . Det inbyggda reläet i JK 15 kan inställas 
mellan 100 sekunder och max . 37 m inuter. 
I R-larm kan användas till tjuvlarm, trappbelysning, ding-dong för 
butiker och mycket mer . 
Avständet mellan JK 15 och JK16 kan vara 5 - 7 meter. Med linser 
framför sändare och mottagare kan avständet ökas till 50 meter . 
JK 15 och JK 16 levereras helt kompletta i byggsats med inbygg
nadslädor (80 x 55 x 35mm) i p last. 
Drivspänningen är 12 volt DC. Lämplig nätdel NT 411 {Kr. 85:00). 
Pris bygg~ts JK 15 (mottagare). Kr 109:50 
Pris bygg~ts JK 16 (sändare) .. . . ... . .. . ...... Kr 74:50 

C 795 
penna 
volt samma 

värme i spetsen som 
en 25 watt lödpenna. 
C 795 väger endast 
50 gram och kan 

läggas direkt pä 
bordet eller i löd
kolvstället C 756 

(Kr 24:50) . Med C 795 
levereras 2,3 mm kop
parspets. 
Longlife reservspetsar 
finns i olika utförande 
som ext ra tillbehör till 

lödpennan. S-märkt. 
Dimensioner 190 x 20 
mm. Färg röd. 
Kablage med pägjuten 

jordad stickpropp . 
Pris C795 . . . . Kr 65:00 

LÖDPENNA 

A T 325 är en automatisk torkar
robot för bilen.AT 325 reglerar 
slagen pä torkarna mellan 1 -
40 slag i minuten . AT 325 mon
teras istället för den vanliga 
t orkarkontakten . I nbyggd st
römbrytare och lysdiodindike
ring av paustiden . 
AT 325 kan även användas som 
timer för andra ändamål. T . ex . 
projektorstyrning, varningsb
linkers m.m . AT 325 levereras 
komplett i byggsats med läda 
(80x55x35mm) . 
Drivspänning 12 V DC 
Pris AT 325 . . .. . . Kr 89:50 

Till JOS TY KIT AB Box 3134 iOO ii Mal 
D JOSTY KIT katalog 1979/80. 350 sidor. Kr . 9 :00 plus porto . 

D st . av byggsats typ. . mot postförskott a' pris Kr . 

D st . av mot postförskott a' pris Kr . 

Namn ... 

Utdelning~dress 
lysdioderna. Efter ca. lOsek. stiftsmotorer . JK 13 Kan beIas-
släcks lysdioderna , detta för att tas med max . 4 watt . JK 13 leve- Postnummer och ort . ... .. . . . . . .. . . .. .. . . . . 

~ b tt . t (9 It) JK 14 Fo" redrar Du att ringa till oss, finns VI pä 040/126708, 126718 .. spara Pd a ene vo . re ras I' byggsats, komplett med Ö 8 

RT 9-80 

I . b t k I tt Du a" r alltid välkommen till våra butiker på . Forstadsgatan I evereras I yggsa s omp e I'da (80x 55x35mm). Ö 
med låda {80x55x35mml. d MALMö eller i GÖTEBORG på Ö . Husargt. 12. ppet 10 - 18 . 
P B ~~~~~~~~~~p~ri~S~B~y~9~g~~~t~s~.~.~.~.~. ~.~~. K~r.~7~4~~~~~~~~~~1~0~-~~1~3~. ~~Mo~mis~2~0~,~6~3~%~·~~r~. ~po~~rt~o~t~il~lk~o~m~m~e~r~~ ris ygg~ts . .. . .. ~ r. : 
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TUFF BILSTEREO. 
SR 3400. Hela 2x22,5 watt utan extra booster! 

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

Sparkomatic har också en massa andra bilstereo
produkter. De nya 100-watts högtalarna t.ex. Och 
boostern på 50 watt per kanal vid bara 0.01 % distor
sion. Kolla in nyheterna hos din närmaste bilradio
handlare. 

En produkt från 

I RÅDBERGS I 

Philips samarbetar också med Son y 
på området videoskivor , men dä r har 
enigheten nåtts i en lite långsammare 
ta kt trots avsevärda nä rmanden. Fort
farande å terstå r olika meningar a tt 
överbrygga ifråga om skivstorl ek. av
känning och kompatibilitetsfrågor , 
men också här torde det vara bara en 
tidsfråga innan man går ihop på a llva r 
för a tt bjuda konkurrens till a ll a öv
riga nya system i varda nde på bild / 
ljud-sidan. 

På videokassetts ida n synes dock nå
got slags systemstandard va ra långt 
avlägsen med tre huvudkonkurrenter 
f n, Sonys Bela. Philips 2000 och 
VHS-industrigruppens lösning. Också 
hä r har industri intressena. som Pejling 
nyligen återgivit, formerat sig i stora 
block. 

På videoskivsidan ä r dock Ph ili ps 
vip-system utan konkurrens f n med 
stora och resurssta rka int ressen 
bakom, bl a 18M, Pioneer, MCA m n. 

Det aktuell a sys temet C D regi st re
rar ljudet i form av diskontinuerliga 
pulser vilken signa l form medger myc
ket brett frekvensområde med hög 
dynamik. Den lilla skiva n medger 60 
minuters spe ll ängd över en sida . Infor
mationen är " inbäddad" under en oöm 
yta och pra kti skt taget outslitlig . Den 
avsöks optoelek troniskt : Ingen meka
nik finn s som kräver nötande konta kt 

S. Allegatan 2 A, 41301 Göteborg. Tel. 031-173930 mellan pick up och yta . Systemet är ett 

----i~~~~ijijii~ii~~i~~~i~~iiiiiiii1 16 bita rs sådant och pulskodmodula-

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

Radio & Television 1975. Sedan dess har jag oavbrutet finslipat på mina TL-
6or. (det är främst mellan registret 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 j;ir fl ' . '.. . 
TL-6are. Alla tio har byggt sina .. f I:~ udll1JIJobutlken 
högtalare själva. GIbraltargatan 12. 

Eller ta med dig dina öron 411 32 Gbg. 
och kom in på en liten musik- Telefon 18 1663. 

stund om du bor i S edb k e e 
~iö~~~~rgstrakten. tri ec HI Fl 
I D OK!Skicka di~schyr. Mina ö-;; och jag ;;'t~r;; - --, 

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

I I I Adress: I 
I Postadress: Tel: RT 9-80 I 
L- __________ ::J 
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tionen ä r pra kti skt taget feIelimine-
rande. Det gå r att inom systemramen 
införa ytterliga re informa tion i kodad 
form , exempelvis som text och pro
gramdata. 

Sanyo senaste 
vip-partnern 
till Philips 
Den betydande J a pa nfirma som vän
tades a nsluta sig till Philips vip-läger 
på om rådet opti ska tv-s ki vor blev Sa
nyo, vi lket må nga reda n gissat. 

Näst i raden a tt teckna vip-avta l 
(video long playing) står tyska Grun
dig, som sedan något år ha r anknyt
ning till den holl ändska koncernen. 
N u har ma n det föruta n av trad ition 
producerat licensbygge n av Philipsur
sprung a llt seda n de första videokas
settmaski nernas tid . 

Tidiga re licenspartner är MCA och 
IBM i USA, Sony, Pioneer, Sharp och 
Trio-Kenwood i Ja pa n jämte a lltså 
Sa nyo nu . 

Firmanytt 
Nytt Gyllingbolag 
startade l juli 1980 
Det nya bolaget Gylling System
elektronik ab sta rtade I juli och till vd 
ha r utsetts överingenjör Gunnar Bäck . 
Stockholm. Civ- ing Bäc k exa minera
des på elekirontekniska linjen vid 
KTH 1965 och kommer fr ån Siemens
koncernen , dä r han nä rmast lett avde l-

ningen för elektronikkomponenter. 
För a tt ra tionellt samla och utnyttja 

det vida kunnande inom Gyllingföre
tagen om systemelektronik som finns 
beslöts a tt bilda en teknisk enhet i 
egen orga ni sa tori sk form för profes
sionell systemelekt ronik . 

Som första led ha r den nya firman 
övertagit produkter och specia lister 
från främst Gylling Teletransic ab och 
systemdela rna från Gylling Hem
Elektronik. Mer än ett ID-tal produkt
grupper och märkessystem ha r över
gått på den nya orga ni sa tionen , t ex 
Sonys broadcastingmaskiner , hela sä
kerhets- och a larmsektorn , Fuba cen
tralantenner för fast igheter , Sony , Ad
vent och Cireon videosystem för pro
fessio nell t bruk, Javelin högkänsliga 
bevak nings-tv- till satse r osv. 

G ylling System-elektronik a b ha r nr 
08/ 98 /600. 

Koreafabrikat 
till Lindh Steene 
Lindh Steene & Co i Göteborg, som 
bl a importerar Uher, ha r slutit en
sa mförsä ljni ngsavta l med Seo Um 
Eleetronics Co Ltd i Korea för Nor
den. 

Seo U m ha r ett brett hi fi-material
progra m, som omfatta r också nya 
meta llba ndkassettdäck med relästyr
ning . 

Polygram reeords ab 
har fått ny postadress och nytt telefon
nummer: 
Box 3093. / 71 03 Solna. 08/ 
73009 40. 

Besöksadressen ä r oförä ndrat Dal
vägen 4. Solna. 

Video, Video-Teknik ab 
har fått nya lokaler: 
Från den 30 juni å terfinns Video på 
nya ad ressen Bergsgata n 2 i Stock
holm seda n den gamla loka liseringen i 
Brom ma blev för trång. Vidco ha r då 
fått det nya telefonnumret 08/ 
503640. 

Samma Kungsholmsadress ha r nu
mera också Video-Teknik ab, dotter
bolaget till Vidco och Cine Sweden, 
all tså Bergsgatan 2. Video-Teknik nå r 
ma n på nr 50 31 30. Firman sva ra r för 
rådgivn ing, projektering, uppha nd
ling. installation och service inom det 
" till äm pade" tv-om rådet - industri än
da må l, övervakning. medicinapplika
tioner . milit ä ranvä ndning, utbildning 
etc . 

Hört 
Liveupptagningen 
mot en renässans? 
Liveinspelninga r brukar få ett ganska 
blanda t mottaga nde i olika kretsa r. Vi 
har de positiva av näma rna, som ofta 
a nlägge r rent historiska synpunkter. 



Genren framför a ndra för dem torde 
vara jazz och här finns ju en mycket 
gammal tradition att ta upp en session 
live. Den s k konstmusiken är betyd ligt 
sällsyn tare som liveprodukt. I många 
fall ä r ändå både såda n solist- och 
orkestermusik inför publik överl ägsen 
en studioproduktion i många avseen
den , inte minst på den grund att dessa 
framföranden nästan a lltid äger rum i 
akust iskt lämpade lokaler = konsert
halIar, medan jazz, pop etc sänds frå n 
diverse estrader. Det ä r olyckligt i 
många fall och bidra r ännu mera till 
att en musikform som redan tidigare 
är "svåröversatt" från sina ursprung
liga studiobetingelser blir än jobbigare 
a tt överföra änn u ett led, till skiva eller 
band. Man må betänka vilken veten
skap i sig det blivit med PA-Ijud och 
estradshowmanship! Elektroniken 
"styr" ju ljudet och upplevelsen. 

"Live" innebär för många något 
negativt. De vill inte ha anna t än en 
perfekt balanserad, tyst och närver
kande ljudbild , utan publik. De vill 
ofta inte heller ha just det rummet det 
handlar om eller den es traden. Etc. 

Det finns förvisso många undermå
liga liveupptagningar som ald rig 
borde blivit skiva. Och tänk bara på 
vilket tröstlöst ljud flertalet tv-sänd
ningar under ob-villkor avsätter' Nå
got av det värsta jag personligen vet ä r 
diverse jazzproduktioner , särskilt 

efterklang. Pickuper med mycket dis
tinkt kanalsepa ra tion brukar sä llan ge 
problem . Är överhörningsdämpningen 
löslig - mer eller mindre märkbar i 
vissa register - kom mer ste reomixen 
att bli ostabil , eftersom kanalerna 
bla ndas upp, helt förrädiskt lite men 
tillräckligt för att fasinforma tionen 
motverkas, likfasiga signaler under
trycker varandra och motfaslägena 
kommer a tt dominera, dvs "ambien
sen" får ett lyft som inte var avsett. 
Det ljud du då ganska förutsägbart 
kommer a tt ha i högtala rna blir både 
flackt och platt ve rkar "hänga" mellan 
lådorna och öppnar sig inte vare sig 
bakåt eller åt sidorna . Jag bruka r själv 
bli misstä nksam redan då en avspel
ning verkar va ra ovi llig att "lämna 
högta la rna "; Ijudet klingar inte fri
gjort. Men med detta inte a nnat sagt 
än a tt det finns livetagninga r. liksom 
studioprodukter. där uppenbart ett 
eller flera led miss lyckats . Brådskan 
vid livekonserter, svårigheterna att 
korrigera uppkomna fel t ex i mikro
fonIedet. inverkar negativt. Akustiken 
ka n också förändras på avgörande sä tt 
genom väderväx lingar , då publik in
funnit sig . osv. Det finns strä ngt taget 
bara en enda cha ns att få a llt att kla ffa 
- men väldigt må nga möjligheter till 
att det går å t skogen. 

Jag nämnde SR: Jag har sagt det 
förr och upprepa r det: Musiktekni-

kerna där förmedlar stundom sta rka 
upplevelser. pärlor av musik i samver
kan med rummet. upptagningar av 
världsk lass' Här är just livesändningen 
det kanske finaste man kan tillgå -
typ evenema ngskonse rterna Trå n Ci r
kus och Benvaldha llen i Stockholm 
resp Konserthuset i Göteborg. Hade vi 
bara haft ett anna t stereosystem för 
fm -rundradio än det vi har skulle 
helheten ha va rit ännu bättre. 

H ur man också i de mest konserva
tiva kretsar har kommit att omvärdera 
livebegreppet framgår näs ta n dras
tiskt av den bulleti n som DG, Deuts
che Grammophon, kom med i vå ras . 
Uppenbart har de nyare tendenserna 
inom grammofonindustrin med di
rektgraveringarna som främsta orsak 
avsa tt sådant int ryck hos producen
terna a tt man kan tala om en vänd
punkt. Att just DG nu kastar loss från 
millimeterperfektionen och all tysk 
Tonmeisterkunst i studion för att 
börja spela in i kött och blod under 
autenti ska konsertförhållanden gör att 
man vill rita kors i taket. Ty här 
framhåller man a tt - jag ci terar ur 
minnet - "skivan urartat som st udio
produkt, musiken har forstenats. pet
rifierats , all spon tanitet har gått förlo
rad, a llt är ett sofistikerat hopklipp av 
enstaka lyckade takter uta n samma n
ha ng; producenter och studiotekniker 
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dessa M ontreuxdaga r, som anses så ,-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::~.-! 
oumbärliga. Och RT-medarbetaren I 
Bertil Hellsten har som sadi stiskt 
tv-nöje att special bevaka Gröna Lund
sändninga rna , som enligt honom är 
nästa n otroliga vad beträffar goofs och 
uselljudproduktion (tyd ligen inte 
SR:s fel) . 

Och ändå : Några av de a llra bästa 
skivor jag hört ä r live-tagna. De har i 
flera fall ett rent benådat välljud, ett 
perspektiv som är smått makalöst i sin 
stereoverka n och utbredning jämte 
stämlokal iseringen , som ligger fas t 
och fin . Speciellt gäller det här om 
någr~ utomhustagna jazzevenema ng. 
som å terges med löd och must -
publikkonta kten kan också göra den 
stora ski llnaden mellan en död , slen
trianbetonad studiotagning och en 
konsert med tändande liv! 

Också djupledsperspektivet har va
rit övertygande i de här fa llen . Detta 
med "djup" måste nämligen finnas i 
upptagningen. Det ä r ingen egenska p 
som den eller den biten i avspelnings
kedja n i nämnvärd grad ka n lägga till 
eller dra ifrån, vad än må nga audio
filer blint tror om detta. 

Diverse utsagor om bristen på 
"djup" kan först och främst i troligen 
8 fall av 10 hänföras till felfasni ng i 
något led vid avs pelningen. Det brukar 
också yttra sig som en diffus kl ang i 
a llmänhet; ljudet " flyter ut" på ett 
formlöst sätt. 

l några fall kan detta med det 
föregivet felande djupperspektivet 
skyll as andra faktorer. fr ämst troligen 
avv ikelser i frekvensgång med åtföl
jande områdesvisa utsläckninga r som 
påverkar relat ionen direkt Ijud -

MC-710 Syd import bilradio 2.5 W 
Stereoradio med kassettbandspelare i absolut 
toppklass med vi lken Ni även kan avnjuta 
stereosändningar på raOlo. MV och FM . Lätt 
att montera i därför avsett uttag på instrument· 
brädan . Garanterar kristallklar och störnings
fri mottagning . Storlek 44.180.150 mm . 
Pris endast 475 :-

Den idealiska älgjägarapparaten 
Sydimport PR ·IB nu i 3.5 watts· 
utförande. Marknadens absolut 
bi lligaste och minsta 3.5 W· 
apparat. För sitt pris full -
komligt enastbnde. Tack vare 
kompakt uppbyggnad har dimen· 
sionerna kunnat nedbringas till 
fickformat. PR ·IB är obetydligt 
större än va nliga 100 mW 
stationer. PR ·I B har alla 
finesser so m finns pä större 
och dyrare apparater. 
2 kanaler , 12 transistorer , too signal , öronmussla, 
uttag för extra högtalare. Kan numera levereras 
med boosterantenn som förl änger räckvidden med 
50 % eller mer. Utan boosterantenn 435 :-

Med boosterantenn 485:-
Passande väska med axelrem Kr45 :-

Nyhet: Sydimport polisscanner Compu 20 . 
Sjä lvsökande på 20 kanaler. Programmerbar 
microdator som kan programmeras för 1920 
olika frekvenser inom 71-89 MC och 
161 - 172 MC. Inga lösa kristaller erfordras. 

Pris Kr 1350:-

Polisscanner för både 79 och 168 MC·bande t. 
Totalt 8 ka naler vi lka kan disponeras valfritt 
inom de båda banden . Sökning sker på höga 
och låga bandet samtid igt. 
OBS! utförsälies så långt lagret räcker för kr 490:-

Synnerligen formskön och driftsäker AM /FM · 
stereoradio med kassettbandspelare 2.5W. Ut· 
rustad med Auto Reverse, Noise Blanker och 
Noise Limiter. Frånkopplingsbar. En absolut 
toppapparat till absolut bottenpris! Kr 780:-

AF /RF-generator ARF ·300 Kr 681:-

Kombinerad ton· och sigr"lg,en"ra ... ""'~::;:' 
tor av mycket god kvalitet och u 
omordent lig stabilitet. Praktiskt 
taget sträling,fri. 18 pis - 200Mc 
sinus· & fyrkantvåg. Utspänning 
lOV PIP sinus 4V PIP fyrkant . 
Ext. och int. modulering. En 
synnerligen bra och billig service
generator. 

Millivoltmeter VM-250 Kr 553:

E tt synnerligen användbart 
instrument för såväl kon-
struktion som avancerad 
selVice för frekv.området 
20 p/s-2 Mc. 12 mätom· 
råden med fullt utslag fr . 
100 uV -300 V. Låga 
spänningar som 20 uV 
kan väl avläsas . Ingångs
impedans 10 Mohm . 
dB·skala : -70 ... +52 dB 

Sydimport Handels & Importfirma 
Vansövägen1.12540Älvsjö 2· Tel. 081470034· Postgiro 453453-3 
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I.ILLM)~ 
•• 

RENGOR 
UTAN 
SLITAGE I 
Allsop Automatic. USA. intro
ducerade för ett år sedan en 
helt ny metod för rengöring av 
kassettbandspelare. som blivit 
en stor succes över hela 
världen. 
Nu har turen kommit till VHS 
videobaodspelaren, där man 
också gått sin egen väg och 
undvikit principen med ett 
"slipande" band. 

VHS-VlDEO 
Samtliga de vIktIga delama 
videohuvud, tonhuvud, kapstan
axel och drIvrulle rengöres 
samtidIgt. 
Sämskskinn och filtkudde fuktas 
och kassetten läggs in i 
kassettfacket. Avspelningstangenten 
tryck~ in. Efter 4 sekunder avbryts 
rengöringen automa tiskt. 

Utbytbar insats. 
En speciell finess hos Allsop 
VHS- rengöraren är, att sämsk
skinn och filt k udde kan bytas ut . 
när de blivit fö r smutsiga. 
Man behöver ej köpa en helt ny 
VHS- rengörare. Det räcker med 
en insats, som kan bytas ut lika 
enkelt, som man skiftar kassett i 
en pocketkamera. 

-'" .~ l 
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bestämmer vad som skall gå ut. det 
konstnärliga sätts på undantag, den 
levande helheten går förlorad . Man 
gör ett slags syntetisk musik i åll 
ängs lig perfektion under skogen av 
mikrofoner. " Alltså precis vad så 
många redan gjort uppror mot! Det är 
en intressant domedag DG håller över 
sin egen policy - men tro för all del 
inte att det innebär någon vild och 
oordnad reträtt ur studion . En lovande 
början görs dock med ett stort orkes
terverk som spelas in live, äkta och 
obeskuret, hast Du mir gesehen! 

En aktuell skiva som tagits upp 
under medverkan aven stor publik är 

THE MANHATTAN TRANSFER 
LIVE. Mobile Fidelity Sound Lab 
MFSL 1-022, originalet från 1978 för 
Atlantic, ommixad och halvfa rtsgrave
rad stereo-lp, pressning gjord i Japan , 
sv distrib . Thore Wallenstrand, Sthlm 
1980. ("Manhattan Transfer, Live in 
Europe") 

Den mobila studio som Rolling 
SlOnes fick färdig för några år sedan 
- en buss - är något av ett begrepp 
inom produktionstekniken, och sagda 
buss har a nvänts för den här skivan. 
gjord under en turne i Engla nd våren 
1978 då Man Trans ännu bestod i sin 
originalform - sedan dess ha r ju 
Laurel Masse lämnat gruppen efter en 
sj ukdomsperiod och för att försöka en 
karriär på egen hand. Upptagningen 
består av band från Manchester. Bris
toloch, troligen i huvudsak, Hammer
smith Odeon i London . 

Rolling Stones-bussens omfattande 
resurser användes av Keith Grant för 
den ursprungliga Atlanticinspel
ningen . Materialet undergick sedan 
under hans ledning en re-mix vid 
Olympic Studios i London. De här 
banden har sedan Mobile köpt rä tten 
till och låtit Stan Ricker i gamla 
RCA-huset i Hollywood gravera som 
halvfartsmaster. MF har så pressat 
skivan i Ja pa n. 

"En konsert i vardagsrummet", sä
ger M F och gör en dygd av nödvändig
heten genom att på mappen framhålla 
a tt precis som i live-fallet är det 
oundvikligt med "PA hum a nd ·mic
rophone feedback", alltså brumstör
ningar och å terkoppling mellan est
rad- och publikmikar etc. " Höjer rea
lismen ". myser M F. Skivan har just på 
den hä r grunden dragit på sig viss 

kritik; helt obefogat enligt min me
ning. Det finns lite störningar, kons
tigt vore det annars med den myriad 
ka blar och transformatorer som ligger 
ute för den sj ungande kvartetten, dess 
fem turnemusiker plus de speciellt 
kontrakterade elva blåsarna som till
kommer. Lägg därtill en jättepublik 
och diverse "ambiens", applåder och 
feeling i största allmänhet ... ! Applå
der, var det : ett gammalt kriterium på 
en tagnings plasticitet ä r just "applåd
fonden": Är bifallsyttringarna lika en 
hagelskur på ett plåttak eller låter 
stumma som ett konstant brus är det 
inte bra - eller också är högtalarna du 
hör i ovanligt kass . Applåder skall ha 
pregnans, upplösning , närvaroverkan, 
liv och lyster . Det har de här i rätt hög 
grad . 

Tagningen förmedlar konsekvent 
ett slags galleriperspektiv, rakt av utan 
tillkrånglade grepp. Gruppen och mu
sikerna behåller estradverkan, distans 
och väl definierad utan ingrepp i 
ljudbildens statiska publikfokusering. 
Ibland är det väl mycket estrad, som 
t ex då en röst ensam kommer ur 
vä nster kanal medan pianot ligger 
mixat långt ute i den högra utan något 
alls i mitten - till dess någon hoppar 
fram där. Men all t går fram tydligt 
och distinkt med bara några få inslag 
av värre obalans. Mixen är överlag tät 
och koncentrerat fyllig men högtalar
centrerad. 

Det ä r hög stämning skivan igenom 
över alla 18 numren - plus en del 
publiksnack före en paus - även om 
A-sidan innehåller godbitarna med 
That Cat Is High (öppningsnumret), 
Four Brothers och Chanson d 'Amour, 
de mest berömda Man Trans-numren. 
B-sidans final är dock bejublade Ope
raror och Tuxedo Junction. 

En genomprofessionell produktion, 
där jag särskilt fäst mig vid den fint 
kompspelande gitarristen Wayne 
Johnson; hans understämmor i några 
av numren är små konstverk . 

Jag rekommenderar gärna skivan -
som håller en presstekniskt hög stan
da rd med utmärkt planhet och jämna 
spår utan störningar - som en med 
god. lättlyssnad musik , mycket atmo
sfär i och som ett prov på lyckad 
live-teknik, t rots stora lokaler. Det 
handlar inte så mycket om gängse hifi , 
hård modulation och "häftighet" utan 
om musik i ett lite ovanligare perspek
tiv - konsertpublikens. 

Speltider: ej angivna. 

Lövånger Elektronik 
begärd i konkurs 
I månadsskiftet juni - juli inställe r led
ningen för Lö.ånger Elektronik ab 
betalningarna och begärde företaget i 
konkurs samtidigt som personalen 
varslades. I stort sett hela sty rkan, 
omkring 120 anställda, blev uppsagda 
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i samband med semes\,j:rperiodens 
början . 

Reda n då hette det från styrelsen 
att man dels räknade med att kunna 
fortsätta viss produktion i begränsad 
omfattning, dels att företaget skall 
rekonstrueras, varvid ny ägare får ta 
över. 

De nuvarande ägarna är trion Rune 
Flinth, Kjell Nordström och Gunnar 
Mangs, vilka 1978 lät bilda det nuva
rande företaget och efter förhand
lingar med industridepartementet 
övertog Lövångerfabriken, som tidi
gare tillhört Sonab. Sonab, som ju 
ingick i Statsföretag, framställde sina 
audioprodukter - Carlssonhögtalare, 
förstärkare etc - här. Sonabs tillverk
ningar lades ned resp överfördes till 
bl a SRA i Gävle. Personalen agerade 
energiskt på sin tid för att rädda 
jobben och en tillverkningsindustri åt 
bygden och affärsmannen Flinth med 
kompanjoner hade den då nybildade 
3D-gruppen som attraktiv fortsättning 
på audioepoken - 3D/ AudioPro gör 
högtalare, personsökarsystem och bu
tikselektronik m m. 

Det är vissa av produkterna i detta 
sortiment som inte funnit full avsätt
ning, vilket lett till likviditetskris. Lå
neskulden uppgår enligt uppgifter till 
46 mkr, främst lån mot statliga garan
tier. 

Inget har hittills meddelats om 
3D-gruppens audioprogram berörs av 
driftsvårigheterna . 

Aktuellt 
Negativa reaktioner 
på reklam i närradio 
STIM-pengar från 1.7. 
Den I juli i år var gränsen för närra
dioföreningarnas avgiftsfri a musik
spelande: efter detta datum måste alla 
stationer betala för skivmusiken . Men 
hur mycket? Om den saken förs för
handlingar mellan STIM, rättsinne
havarnas intresseorganisation och en 
grupp från nä rradion . STIM-budet är 
220 kr per musiktimme i Stockholm, 
något mindre ute i landsorten. Av 
pengarna ska ll därpå hälften gå till 
berörda skivbolag via fFPf, copy
right-organisationen på det internatio
nella planet. 

Närradions mot bud är 115 kr per 
timme och lägre ute i landet. Man vill 
därifrån också att de fem första mu
siktimmarna per kalenderår åsätts en 
särskilt låg taxa . Tack vare den skulle 
småföreningar som sänder bara ett 
fåtal timmar komma undan billigt. 

I dag finns sexton närradiosä ndare 
i landet, vi lka beläggs av totalt 281 
föreningar med sändningsrätt. I 
Stockholm finns I 15 föreninga r men 
däremot bara 69 tillstånd . 

Närradion inrättades efter riks
dagsbeslut i maj 1978. Det hela ses 
som en försöksverksamhet, vilken 
skall fortgå till den 30 juni 1982, dvs 
hösten 1980 skall riksdagen bestämma 

detta. 
Närradiokommitten, som admini

strerar verksamheten, överlåter helt åt 
de aktiva att utforma programmen 
och som känt har en hel del debatt 
uppkommit om vissa inslag. Reklam
inslag är t ex förbjudna och här har 
under sommaren en extra debatt blivit 
aktuell : Radio 88 i Stockholm vill göra 
reklam för sig med köpta inslag i 
program, vilka skall sä ljas i form av 
kassetter. Tiotalet företag är intresse
rade av att köpa reklamtid för ca 
4000 kr per månad . Radio 88 menar 
att man kan jämställa egna program 
med en medlemstidning. Cirka 30000 
kassetter per månad tror Anders Bjur
ström, Radio 88, skulle säljas. Med 
inkomsterna skulle STIM-avgifterna 
kunna betalas och nya program göras 
i närradion . Bjurström är ordförande 
i Stockholms närradioförening. 

Aningarna om att detta måste upp
fattas som en kommersialisering av 
närradion besannades. Det blev myc
ket skeptiska kommentarer bl a från 
kulturministern , hr J-E Wikström . 
"Ett klart kringgående av bestämmel
serna", har det genomgående hetat i 
kommentarerna på skilda nivåer. 

Och därmed är troligen frågan om 
den fortsatta driften och avgiftsutta
get för grammofonmusiken tillbaka 
vid utgångspunkten . Närradion i 
Stockholm å tminstone är ju "häftig" 
- så musiken ä r alltid aktuell och 
därmed dyr. Dra ner på inslagen vill 
ingen frivilligt. Frågan kan få avgö
rande följder för hela närradioverk
samheten. 

Den senaste - om också inte sista -
vändan i den här frågan är förslaget 
om a tt STIM bör tillämpa samma 
avta l som ASCAPoch BMf gör i USA 
gentemot de s k "non-profit sta tions" 
av public broadcasting-karaktä r som 
det finns en hel del av: här betalar man 
bara symboliska avg ifter mot vad de 
rent kommersiella stationerna får er
lägga . Systemet fungerar bra och ar
gumentet är att närradiomusiken ändå 
skulle utgöra en ytterligt liten del av 
t ex STIM:s intäkter . 

Propån om symboliska STlM
avgifter har mötts med skarpa av
ståndstaganden från olika hå ll , främst 
från de närradioanvändare, vilka 
i n t e använder musik annat ä n till 

en liten del i programmet. Dessa 
föreningar väg rar vara med om a tt 
betala för utbudet från de föreningar 
vilka mer eller mindre bildats för att 
vara enkom musiksändare. 

"A tt inrätta en musi kkanal till var 
a ldrig meningen", heter det . och det 
blir må hända på detta kringgående av 
själva föreningstanken som närradion 
stupar. Den har i Stockholm blivit en 
ungdomskanal med starkt publiktycke 
och, befaras det , "något så bra kom
mer förmyndarsamhället a ldrig att 
tolerera , alltså dör närradion efter 
försöksperioden ". Men kanske kom
mer man att rädda själva tanken 
vidare och kräva viss proportion mel
lan tal - musik , t ex. 



Från Motorola: En komplett serie 
likriktare upp till 75A och lOOOV 

som ger dig ekonomi och tillförlitlighet i Switchmode-tillämpningar 

o 

--et- Switching o 
o 

Elements 
~ 

O 

50 Hz-applikationer Högfrekvensapplikationer 

6A ...... . .... .... .. .. MR750·serien "Fast recovery" Schottkylikriktare 
I2A .... .. ....... . .. . . MR11201lN119B· 3A & 5A .. MR850-, MR820-serierna Från IA(1N58I7)tilI75A 

6/12 A ..... 1 N3879/3889-serierna (MBR7545): världens bredaste 
20-50A ... 1 N3899/3900/MR870-ser. familj . Tekniken nu förbättrad 
Utmärkt efterledningsstabilitet vid av Motorola: Si02-passivering 

serien 
35/40A ............... IN 1183A-serien 
35 A helvågsbryggor ... BYW60-serien 

hög temperatur. och lavinskydd. 

Hela serien tillverkas i Europa av Motorola - världsledande på diskreta halvledare . 

DISTRIBUTÖREN - INTERELKO AB AB GÖSTA BÄCKSTRÖM 
BOX 32,12221 ENSKEDE, Tel. 08-132160 BOX 12009, 10221 STOCKHOLM 

Tel. 08-541080 ® MOTORO~~,,~,:~;conductor 

SYERIGEPREIIIÄR'ör SM 
o 

PROFFSLJUD FRAII FRAIIMRIME 

TWZ 
Proff. kondiskant i spec.utförande med 
stabilisator-dom e för jämn frekvensgång 
och optimal spridning. Talspole av alumi
nium med stor diam. ger hög eff. tålighet 
och transientegenskaper som ställer den 
i absolut toppklass! 
Eff.tålighet: 120 W 
Känslighet: 96 dB/SPL 
Frekv.omf.: 1 500- 20000 Hz 
Impedans: 8 ohm 
PRIS 295:-

17 MSP 
är ett kompromisslöst mellanregister, 
med gjutet chassi, kraftigt magnetsystem, 
talspole av aluminium. Det är byggt för 
att svara mot de allra högsta krav på ljud
kvalite, jämn frekvensgång, transientres
pons sam t frihet från fårgning. 
Eff.tålighet: 100 W 
Känslighet: 93 dB/SPL 
Frekv.omf. : 45 - 12 000 Hz 
Impedans: 8 ohm 
PRIS 398:-

Informationstjänst 10 

31 TE 
Proff. bashögtalare som monterad i en 
korrekt avstämd reflexlåda ger en verkligt 
tung, djup och distinkt bas. Byggd med 
gjutet chassi, kraftigt magnetsystem, spolen 
limmad med specialexpoxylim på alumi
niumstomme. 
Eff.tålighet 120 W 
Känslighet: 96 dB/SPL 
Frekv.omf.: 23 - SOOO Hz 
Impedans: 8 ohm 
PRIS 845:-
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Video för proffs 

Broadcast studio kamera 

II I 

i -

Broadcastkamera för studio- och Videomixer COL 480 Professionell studiokamera 
fältbruk 

LOK 14 ENG Videomixer COL VS 14 LOH 10 ENG 
Bärbar broadcastkamera .... Professionell bärbar kamera 

Videomixer COL VS 10 

LOL 1320 
1" videobandspelare 

LOH 2203 
Studiomonitor 

Philips har all den utrustning som Du behöver för 
professionell TV - kameror, videomixer, VTR, 
monitorer, Telecine, etc_ Kontakta oss för utförlig 

Bild & Ljud 

LOH 2302 
Universalmonitor 

PVR 2 
1" videobandspelare 

information och demonstration. 
Svenska AB Philips, Avd. Bild & Ljud, 
11584 Stockholm. Telefon 08-63 5000 

PHILIPS 
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1~lm ~m ", ~M~"I~ Robert Angus: USA-rapport 

Kontrovers om am-stereofonin ... 
Slut på lågpriskassetterna ... 
"Dolda" SCA-fm-program i New York 
•• För en tid sedan avgjorde 
USA: s telemyndighet , FCC, 
den länge förda striden mellan 
en handfull bolag om ett stereo
foniskt system för amplitudmo
dulation , am, och är det måhän
da bekant att vinnande förslag 
blev Magnavox am-fas-modula
tionssystem (RT har redan be
skrivit de fem huvudkonkurren
ternas lösningar i korthet , red:s 
anm). FCC:s domslut i denna 
rundradiofråga, som på den här 
sidan Atlanten är en verkligt het 
potatis och en som väldiga in
tressen berörs av , har utlöst pro
tester från både rundradioföre
tag , utslagna firmor och obero
ende tekniker: FCC valde "fel 
system", heter det. (FCC = Fe
deral Communications Commis
sion) . 

Så vad som förefaller troligt 
nu är att överklaganden inför 
rätta , fortsatta utskottsförhör 
och utredningar jämte förnyade 
tester kan komma att fördröja 
kapitlet införande av am-stereo i 
höst liksom förstås debuten för 
am-stereoapparatur , vilken vän
tades marknadsföras framemot 
jultiden i år . 

Vid AES, A udio Engineering 
Society, stora konvent i Los An
geles i maj visade Sansui en tu
ner som innehöll Magnavox se
nare vinnande stereo de koder 
(Sansui hade fö deltagit i tävlan 
med ett eget förslag) , varvid en 
intern signal användes som de
monstrationsmaterial i en sluten 
slinga. 

Under CES, Consumer Elec
tronics Show, i juni i Chicago lät 
Magnavox förstå att detta Phi
lips-ägda USA-företag har långt 
framskridna planer på att börja 
sälja både stationär och portabel 
mottagningsmateriel snarast. Li
kaså bekantgjordes att ett antal 
tillverkare av bilstereo kommer 
att ha mottagare klara för am
stereo redan i januari 1981. 
~ Allt det här förutsätter förstås 
att rundradiosändningar på am
stereo inleds mot slutet av 1980, 
men det ser inte särskilt troligt 
ut nu . En som verkar fast beslu
ten att hejda planerna är t ex 
konstruktören Leonard Kahn, 
vars am-stereo-aktiviteter date
rar sig ända till 1958 och vars 
eget system har provats kanske 
grundligare än något annat, som 
deklarerat att han tänker riva 
upp FCC-avgörandet på juridisk 

väg genom att dra det inför rätta 
- om inte Kommissionen ändrar 
sig, förstås ... Och nyligen hölls 
ett teknikermöte under NAB
konventet (NAB = National 
Association of Broadcasters , 
USA :s sammanslutning av ra
dio- och tv-stationer) , där det 
öppenhjärtigt sas ifrån att man 
inte ger särskilt mycket för Mag
navox vinnande förslag , detta på 
grund av dess begränsning av 
den negativa signalmodulatio
nen till 95 procent ; ett häftigt 
omdebatterat faktum . Radiofol
ket tror att detta måste resultera 
i förlust av signalstyrka i ytter
områdena för en sändare, vilket 
erfarenhetsmässigt bedömt all
tid vållar bortfall av lyssnare -
något som slutligen leder till in
täktsminskningar , då allt rek
lamfinansieras. Magnavox har 
hittills energiskt förnekat möj
ligheten , eller risken , av något 
sådant. 
~ " När man tänker på saken" 
säger Terry Wherlock, den förre 
EMI-direktören som nu leder 
den världsomspännande Inter
magnetics tape-organisationen , 
"nämligen den , att hela skillna
den i materialkostnader rör sig 
om 3'12 cents mellan att göra en 
billig musikkassett och en först
klassig produkt , så är det inte 
hela sanningen. Lägg på kostna
derna för forskning och utveck
ling etc, så har vi som mest 2V2 
cents till. Men det kan också 
handla om rena nollan där. Men 
säg att allt sammanräknat - vär
deminskning , overheadkostna
der , arbetskraft , fou-kostnader 
och allt annat som tillkommer -
i alla fall inte belöper sig till me
ra än 9'12 cents för båda fallen ." 

- Men , fortsätter Wherlock , 
det lönar sig inte längre att göra 
billiga musikkassetter . Det är 
det ena. Det andra är, att jag 
ändå inte kan förstå varför vissa 
kassetter kostar 49 cents i detal
jistiedet medan andra är prissat
ta 10 gånger så högt? 

Han bör veta: Hans firma säl
jer tape , magnetoxidbeläggning 
och kassettillverkningsmaskiner 
av alla slag till olika fabrikanter i 
sådana länder som Egypten , In
dien och Indonesien - att bara 
nämna några - och vidare driver 
firman en av de största kassett
fabrikerna i världen i Hong 
Kong ihop med Swire-gruppen 

forts på sid 31 

NU ÄR DOM HÄR! 
----::~-. Utkommer 11 september 

Utges av Svenska HiFi Institutet 
Förlag EBAB Electronics AB 

Ca 1300 produ kter presen
teras i bokens marknadsö
versikt - Ny produkt
grupp: kompletta anlägg
ningar - Testdata för kas
settband - Ton-, distor
sions- och impedanskurvor 
för ca 200 högtalare. 

416 sid. 

44 kr 
inkl. moms 

I TEXTDELEN: 
BO RYDIN: Svensk stereomarknad - internationellt sett -
KJELL STENSSON: Bra att veta om ljud, musikinstrument 
och rumsakustik - JENS PERSSON : Hur bra är egentligen 
metallbanden? - OLLE MIRSCH/BO RYDIN: »Kvalitets
anpassa» din stereoanläggning - Högtalaren som musik
instrument - LASSE RESBERG: Direktgraverat och digi
talbandat - ny trend på mjukvarusidan - Bli bekant med 
baksidan - Välj-ditt-tabeller för kassettband och högtala
re - Att välja ljudanläggning - Vad du kan utläsa av pro
duktdata med köpråd och fackordlistor 

Utkommer 1 september 

I 
N~tltt. 
Utges av Bilradioinstitutet 
r örlag EBAB Electronics AB 

Ca 230 produkter presen
teras i bokens marknads
översikt 

I TEXTDELEN : 

136 
sid 

25 kr 

KJELL STENSSON: Kan det verkligen låta bra i bilen? -
BJÖRN BERGMAN: Vägvisare i bilstereodjungeln ~ ULF 
SALDELL: Fel antenn gör bra bilradio dålig - GORAN 
MAR D: Vad du bör veta om bilhögtalare - ROLF JEANS
SON: Nu :kan du få personsökare i bilen - Hur du blir av 
med st,orningar i bilradion - Så installerar du din bilstereo 
- Vilka finesser behöver jag? -BILRADIOKARTOR : 5 si
dor kartor som talar om när du skall byta P1 / P2/ P3- frek
vens på vägen . 

Båda böckerna säljs i bokhandeln, i vissa 
pressbyråkiosker och i radiofackhandeln. 

Å'ven från förlaget: Mot postförskott (använd gärna kupon
gen härintill eller ring EBAB, tfn 08/85 75 67) . Vid för
skottsbetalning på EBAB :s postgiro 1535 - 4 (48 kr för 
Stereo HiFi -handboken 81» och 27 kr för Bilstereohandbo
ken) får du boken efter ca 3 dagar i din brevl åda. 

Tilll:BAB Electronics AB, Box 66, 182 71 STOCKSUND 
Sölld lIIig mot postförsko tt : 
... ... ... ex "Stereo HiFi-handboken 8 1~ a 44 kr ink/. moms 
...... ... ex "Bilstereohandboken a 25 kr inkl. mom s 

Frakt tillkommer 
Nalllll .......... ... ... .. .............................. .. .... .. ... .. .. ... ....... .. .... . . 

o 
,·1 (Jrt'.\"s ....... ...... .. ...... ........ .. 0 .0 • •• ••••••• ' ••• 00 o 00 o o , 0 0 00 00 o o 00 0 o 00 o 000 o. 00 00 o . ~ 

f-, ..... ... .... .. ..................... .. .. .. ... . ...... ... ..... ... . ....... ... ..... ... ...... . .. .. er: 
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•• Digitalljuduppteckning är 
framtidens inspelningssystem , 
det borde RT-läsaren vara med
veten om efter alla lovord. Att 
spela in siffervärden i stället för 
spänningar på band reducerar 
alla hittills kända fel till avlägsen 
ohörbarhet. Metoden kräver 
dock att bandspelaren har myc
ket stor bandbredd , och den blir 
därför dyr . 

En tv-bandspelare har stor 
bandbredd , men är trots det inte 
dyrare än en konventionell ana
log amatörbandspelare av god 
klass . Här finns alltså en möjlig
het att skapa ett digitalt in spel
ningssystem med hög kvalitet till 
låg kostnad . Vad man behöver 
är en tillsats som digitaliserar 
signalen och omvandlar den till 
ett format som lämpar sig för 
upptecknin~ på videospelare. 
En sådan tillsats blir emellertid 
ganska kostsam. " Alla" stora 
japanska ljudtillverkare har åt
minstone tagit fram prototyper 
till sådana anläggningar. Hittills 
har blott Sony satt dem i pro
duktion , men de har nu även 
börjat produceras av Sanyo, och 
vi har fått tillfälle att bekanta 
oss med deras system plus 10 i 
vårt lab . Tiden var begränsad , 
men en del erfarenheter hann vi 
ändå göra . 

Pem för hemmabruk 
ännu för dyrt 

Vid det tillfället träffade vi 
även Albrecht Gasteiner, hi fi-

Pcm-Ijud på tv-kassett 
snart också i Europa 
'* Denförträffliga tekniken att spela in digital/jud på 
videokassett är ännu förbehållen innehavare av spela
re för det amerikanska NTSC -systemet. '* I sikte finns dock en överenskommelse som skall 
göra det möjligt att koppla pcm-tillsatser även till pal
spelare. Hela tekniken är emellertid under uppbygg
nad, konstateras i artikeln, som också redogör för 
några praktiska prov med pcm-utrustning från 
Sanyo, Japan. 

manager för Sanyos europeiska 
representant. Han berättade att 
pcm-tillsatsen från Sanyo beräk
nas kosta väl under motsvaran
de 20000 svenska kronor. Efter
som enheten ger en kvalitet som 
överträffar vilken analog band
spelares som helt , är priset när
mast förbluffande billigt, även 
om man lägger på vad videospe
laren kostar. Sanyos enhet sik
tar emellertid inte till studioan
vändning utan hemanvändning i 
första hand . 

För sådan tillämpning är pri
set fortfarande för högt , anser 
man. Därför gör man inga an
strängningar att försöka sälja 

stora antal av de pcm-adaptrar 
man producerar utan betraktar 
den nuvarande produktionen 
närmast som en försöksserie. 

Man väntar att om något år ha 
fått fram lsi-kretsar som skall ta 
över större delen av den dyra di
gitalomvandlingen och då kan 
priserna sjunka rejält , kanske 
ned mot en tredjedel av nuva
rande. 

Man arbetar alltså hårt med 
prisaspekten liksom också med 
standardiseringsfrågan . De ja
panska hemelektronikfirmorna 
har enats om en standard vad 
gäller inspelning på videospela
re som följer NTSC-standard , 
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.... 
Fig 1. Pcm-tillsatsen med tillhö
rande videokassettspe/are under 
provning i RT:s /ab. 

men motsvarande överenskom
melse när det gäller det europe
iska pal-systemet finns inte. 
Man väntar att en sådan system
överenskommelse skall träffas 
under året så att de första pcm
tillsatserna till europeiska ma
skiner skall kunna dyka upp in
nan årets slut. De som nu finns 
fodrar alla att man använder en 
videospelare som arbetar enligt 
det amerikanska tv-systemet , 
NTSC. 

När den överenskommelsen 
är nådd kan man också vänta att 
flera tillverkare släpper ut sina 
alster på marknaden , men det 
verkliga genombrottet kommer 
nog när den storskaliga integra
tionen har fått ner priserna re
jält. 

Digitalmaskin 
med El-kassett 

Om det nu blir ett genombrott 
på digitalspelare i denna form. 
Sanyo har visat prototyp på en 
pcm-spelare som arbetar med 
El-kassett på normal hastighet 
9 ,5 cm/s och fasta tonhuvuden! 
El-kassetten var , för dem som 
glömt det , ett försök att lansera 
en större kassett än en " kom
pakt" Philipsdito och med bre
dare band och större bandhas
tighet. forts på sid 33 



Audio forts från sid 29 

Här ses BSR:s manövermodul för alla hemmets elektriska och 
elektroniska funktione; och vilken passar till samma firmas tidi
gare lanserade X lO-installation. Som kanske framgår väljer 
man aktuell enhet längst upp t v, kopplar in/ut den med reglaget 
intill, sätter tidpunkten med nästa grupp omkopplare resp slår in 
frekvensen för tändning-släckning i raden under (ex-vid " dagli
gen", " en gång" etc) och vidare kan man använda tangenterna 
i undre raden som huvudströmställare för allt (on/off all units). 
Med knapparna t h kodar man in sitt hushålls identifikations
nummer resp reglerar ljusstyrkan för digitalklockan i panelen . 
Knappar för "security" resp " sleep" återfinns också i beståndet 
vars undre vita tangenter - åtta stycken - ger detalffunktioner. 
Om man kan koppla in enheten på telenätet också som telefon
svarare är inte bekant, men man tycker sig se den användningen 
också påtänkt av konstruktörerna. En given mikrodatoranvänd
ning. 

(import , export , flygbolag, tek
nologi m m). Utöver att förse en 
rad sinsemellan skiftande mark
nader med fab riker, råvaror och 
teknologi säljer Intermagnetics 
sina dotterbolags produkter i 
USA och på andra håll. 

"De stegrade oljepriserna har 
helt enkelt gjort det olönsamt 
att for tsätta tillverkning av kas
setter som säljs för 19 cents styc
ket grossvis när de skeppats 
över till USA . Nej, genom att 
investera 1 Y2 cent mera på styre
net , 1 cent till på filmen , 1 Y4 cent 
ytterligare på oxiden och övriga 
kemikalier och så vidare , kan en 
tillverkare idag fö rädla sin pro
dukt från en billig utskottsvara 
till något som går att ta anstän
digt betalt för." 

Det verkar rätt tydligt att In
termagnetics två största konkur
renter på USA-marknaden, 
Certron och AudioMagnetics 
lagt sig på den kursen nu . 
~ Alla tre fi rmorna har antingen 
lanserat e ller står i begrepp att 
lansera kassetter som frå n bör
jan gjorts så bra att de kan kon
kurrera direkt med de bästa ja
panska ferrooxidprodukterna . 

Certrons Ferex l , som är en nor
malbiaskassett av högenergityp 
gjord för att tävla med MaxelI 
UDXL-1 och TDK: s AD , bör 
sälj as för något mellan hälften 
och två tredj edelar av priset på 
dessa. AudioMag: s motsvarig
het i pris och kvalitet är en lika
så normalbias High Perfo rman
ce-kassett. Men bolaget står 
också redo med en högbias ko
boltdopad fe rrooxidvariant när 
som helst . Och Intermagnetics 
har sedan åtskillig tid framställt 
en koboltspetsad högbiaskas
settape i sin Singapore-fabrik. I 
höst kommer detta band att 
konfektioneras i kassett och säl
jas i USA. 

Intermag , AudioMag och 
Certron är alla bäst kända i 
U SA för sina lockpriser , som 
här kallas "promotionai prices" . 
Många frågar nu intresserat : 
När kommer den här trion att 
börj a kriga med videotape? 

- Vi är redan där, säger 
Wherlock: " Vi gör videokasset
ter i Swire-fabriken i Hong 
Kong och sälj er dem till andra 
tillverkare som märker dem 

fo rts på sid 35 

audloscan 
-eg-en Import till 

g-rosslstprls dlrellt 
till dlg-.. . 

~ 
-- SR-SIgma 

/SRD-7 
Världens bästa hörlur ! 

Typiskt Stax -enastående detalje
rad, dynamisk och bredbandig. 
Med SR-Sigma/SRD -7 lyssnar Du 
på avstånd, Du har samma för
nimmelse som vid högtalarlyss
ning. Den är mycket behaglig 
att ha på huvudet och har ana
tomis kt riktigt utformat huvud
stöd . Den är fantastisk den måste 
höras! - Stax SR-Sigma skall 

• 

drivas med en adaptor , SRD-7 , i förstärkarens h ögtalarutgång, eller 
från en Stax SRA-12 S. OBS - priset , vilket inkluderar drivem SRD-7 

endast 1.575 :- kr. 

ljudets Rolls Royce 
Stax är känt i Hi-Fi kretsar över hela världen som 

namnet på dom bästa och mest påkostade hörlurar, 
- Hos Audioscan kan Du köpa dom till grossistpriser, 
därför blir dom överkomliga! 

Stax billigaste , men äkta elekt ro
statiska hörlurar SR-5 med drivem 
SRD-6 ligger kvalitetsmässigt 
skyhögt över sina direkta priskon
kurrenter. Denna superhörlur är så 
bra , att väldigt få högtalare i värl
den kan konkurrera - pris endast 
595 :- kronor. 

Stax är ju känt för att vara rätt 
dyra, men denna elekt ret-hörlur 
är undantaget som bekräftar re
geln . - Den är nämligen inte spe
ciell t dyr - ja , om Du tar kvaliteten 
i betraktning är den fa ktisk t ot ro
ligt billig.Värför köpa en vanlig 
hörlur , när Du kan få en -8tax hos 
Audioscan till samma pris ? - och 
det är endast 395:- kronor . 

Helt enkelt den bästa hörluren på 
marknaden - innan SR-Sigma 

kom till . Men det hindrar 
ju inte denna fantastiska 

hörlur i att stadigt ut 
märka sej med sin fan

tastiska ljudåtergivning, 
som gör van lig högtalar

lyssning t ill en halvdam upp-
levelse utan nyanser och detaljer . - Den skall bara upplevas ! - Pris ink!. 

driver endast 985:- kr. 
välllommen till ... 

audioscan 
stereo/hi-fl till !Irossistpriser ... 
Tulegatan 16 \ Tullhuset, Norra Hamnen 
S - 113 53 Stockholm S - 25222 Helsingborg 
Tel: (08) 3104 80 , -580 Tel : (042) 137660, -61 
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Det är du själv 
som bestämmer hur bra 

Thorens TD160 Super kan bli ... 

.. . genom att välja en bra tonarm och 
förse den med en passande pickup. 

För förutsättningarna finns. TD160 
Super har så lågt rumble att det inte är 
möjligt att mäta den med konventionella 
rumble-mätskivor. Thorens har i stället 
själva utvecklat en speciell rumble-mät
vinkel, som möjliggör ett sannare sätt 
att mäta rumble utan att använda en 
begränsande mät-testskiva. 

Detta var ett steg man tvingades ta på 
grund av det faktum att Thorens-skiv
spelarna är tystare än en mätskiva . 

Gång på gång har det visat sig i sub
jektiva lyssningstester i seriösa ljudtid
ningar världen över att skivspelare låter 
olika trots mycket lika rumbledata. 

Thorens TD160 Super har ett rumble
värde som är betydligt under störnivån 
från själva skivan . Mer än 80 dB (vägt 
enl. DI N 45539) mätt med Thorens 
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mätvinkel. Mer än 72 dB (vägt enl. DIN 
45539) mätt med mätskiva. Thorens 
beprövade remdrift gör detta möjligt . 

Remdriften gör det också möjligt att 
befria det nya väldämpade flytande in
nerchassit från yttre akustisk påverkan , 
som t. ex . när man spelar musik. Det är 
bara den rena musiken från skivan som 
når fram till nålmikrofonen - inga stör
ljud vare sig från skivspelaren själv eller 
utifrån. 

Tonarmsfästet passar till de flesta 
högkvalitativa 9-tums armar, och locket 

TH0Rl;NS 
Marknadsföres av Elfa Hifi AB , Solna . 

Informationstjänst 14 

är friktionsupphängt och stannar öppet i 
vilket läge som helst. 

Thorens TD160 Super har blivit 
mycket väl mottagen av experter över
allt. Se och lyssna på den själv hos din 
hifi-handlare. Eller sänd in kupongen så 
får du en broschyr. 

r------ l 
Elfa Hifi AB, 

I Box 1273, 17124 Solna. I 
I Jag vill ha broschyr om Thorens I 

TD160 Super. . 

I I 
I NAMN I 
I ADRESS RT 9-80 I 

_J 



Pcm forts från sid 30 

Ljudkvaliteten blev utmärkt , 
men systemet blev en ordentlig 
flop , som det heter. Sanyo har 
därför inga planer på att återkal
la El-kassetten från döden utan 
ville bara med sin prototyp visa 
att man praktiskt kan tillverka 
en digitalspelare i mycket litet 
format. Såväl Sanyo som för
modligen andra tillverkare sik
tar mot att i stället få ner forma
tet så långt att lagring blir möjlig 
på en vanlig kompaktkassett. 
Dit är långt , men vägen är troli
gen känd: Man använder ett an
tal parallella spår som spelar in 
samtidigt. De använda bitarna 
ordnas alltså i parallellform. På 
så sätt kan man sänka band
breddbehovet gentemot video
spelartekniken där man lagrar 
data i serieform. 

När en sådan lösning kan bli 
verklighet vet ingen. Inte offi
ciellt, i varje fall . Det är väl inte 
heller säkert att lösningen kom
mer. Det beror på utvecklingen 
av halvledarminnena också . Om 
halvledarminnen av typ bubbel
minnen blir tillräckligt billiga , 
kan man tänka sig att lagra digi
tala ljudsignalerna i dem , och då 
slipper man ifrån alla rörliga de
lar som slits och utgör en osä
kerhetsfaktor. 

Men skivan då , den digitala? 
Ja, den kanske också kommer in 
någonstans i bilden. Dess över
tag är att den är billigare att pro
ducera än digitala band och digi
tala videoband i synnerhet . De 
senare måste ju realtidskopieras 
och blir därför mycket dyrbara. 
Skivan lovar mycket gynnsam
ma kostnader för massframställ
ning, men också här kan utveck
lingen av halvledarminnena vål
la att skivan blir oattraktiv som 
medium . De kan lätt framställas 
i stora kvantiteter och bjuder 
fördelen att kunna göras både 
inspelningsbara och säkrade 
mot radering och förnyad in
spelning. 

pcm på tv-kassett 
ger ny ljuddimension 

Men dagens verklighet rym
mer alltså blott pcm-tillsatser till 
videospelare . Ljudmässigt kan 
man emellertid nå så långt man 
vill. Det som begränsar upplös
ningen är det valda bit-antalet , 
som man inom den japanska 
hemelektronikindustrin fastlagt 
till 14 med linjär kvantisering . 
Till detta antal kommer två bitar 
av kontrollkaraktär plus diverse 
kontrollord . Den informations
mängd som faktiskt lagras blir 
därmed väsentligt större än de 
14 bitarnas rena signalbild . 

Antalet bitar kan direkt räk
nas om i dynamik , och 14 bitar 
motsvarar 16384 nivåer , vilket i 
sin tur motsvarar 84 dB dyna
mik . På Sanyos pcm-tillsats plus 
10 med en Sanyo videokassett
spelare för NTSC mätte vid 82 
dB vägt dynamikvärde. Här är 

det förmodligen förstärkarna 
som begränsar bruset . Man kan 
välja till en liten högfrekvensbe
toning vid inspelningen , och den 
uppmätta dynamiken stiger då 
till 86 dB . Vid högre frekvenser 
blir den något mindre , beroende 
på högfrekvensförstärkningen. 

De 14 bitarna påverkar också 
distorsionen direkt . Den minsta 
förändringen i en signal blir ju 
1/16384 och en jämn kurva får 
alltså ett visst kvantifieringsbrus 
eller kvantifieringsdistorsion , 
om man så vill . Distorsionen blir 
0 ,003 %, oberoende av nivå. 
Den stiger alltså inte mot högre 
nivåer utan är konstant. Vid 
alltför höga nivåer klipper in
gångsförstärkaren dock tämli
gen abrupt med ett vasst klipp
spektrum som följd. På Sanyo
apparaturen skedde detta 2,5 
dB över noll-markeringen. 

Om man anser sig kräva bätt
re presterande än de nämnda 
siffrornas får man använda flera 
bitar. I rent professionella sam
manhang använder man ofta 16 
bitar , t ex. 

Etablerade ljudfördärvare 
förvisas till museum 

Redan med 14 bitar får man 
emellertid resultat som överträf
far allting annat. Dynamiken 82 
dB är i och för sig lätt att över
träffa med ett effektivt brusre
duktionssystem , men renheten i 
ljudet går inte att likna vid en 
analog signals på något sätt. Vi 
har ju också faktorer som inter
modulation , fasfel mellan kana
lerna, dropouts , svaj, modula-
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tionsbrus och annat oskönt att ta 
hänsyn till i analogtekniken. 
Allt sådant försvinner med digi
tal uppteckning. Dessutom kan 
man kopiera ett digitalband i ett 
stort antal generationer innan 
man överhuvud kan märka nå
gon förändring av ljudkvalite
ten . 

(Man kan också fundera lite 
över bandkostnader och spelti
der med digitalljud på videokas
sett. En timmes stereoljud på vi
deokassett kostar 30 kr , medan 
motsvarande analoga uppteck
ning kostar det flerfaldiga och 
dessutom ger sämre prestanda! 

Dessutom är det svårt att 
åstadkomma så låga samman
hängande speltider med analoga 
studioband som tre timmar, vil
ket är normalt längsta tid för en 
videokassett) . 

Vår upptagning av dim-30 på 
Sanyos pcm-adapter talar sitt 
tydliga språk . Vi kan inte se 
några intermodulationsproduk
ter eller l1~got slags modul a
tionsbrus . Overhuvud ser utsig
nalen från bandet exakt likadan 
ut som in signalen , så långt våra 
mätinstrument kan detektera. 
Och eftersom omfånget här är 
ungefär 90 dB är det knappast 
troligt att vi skulle höra de felak
tigheter som kan finnas , efter
sol)! de ligger så lågt. 

Ar då ett digitalt system helt 
perfekt och utan påverkan på 
ljudet? Ja , i varje fall utan all 
påverkan så som vi känner den 
från analogtekniken . Däremot 
kan det komma nya fenomen , 
som ännu inte är utforskade. 
Dock vågar man väl påstå att 

x x 

ljudet ändå blir så överlägset 
mycket bättre , att eventuella 
ljudfärgningar eller annat måste 
anses utgöra en lägre grad av på
verkan än de konventionella 
svaj , brus , distorsion etc . 

Nya tekniken ger 
nya problem 

Men visst kan det finnas pro
blem . Ett är t ex att man måste 
ha ett mycket bra filter på in
gången till digital-analog-om
vandlaren . Det branta filtret 
måste ha tagit bort " all " signal 
före halva samplingfrekvensen 
44 ,056 kHz , och det måste alltså 
ha skurit 60-80 dB vid 22 kHz , 
samtidigt som det bör låta 20 
kHz passera helt opåverkat. Ett 
så brant filter är svart att realise
ra , minst sagt , och kan dessutom 
ge svåra fasproblem att bemäst
ra vid bandkanten . Dock verkar 
de i dag använda stud ios yste m 
3M, Sony och Soundstream alla 
ha överkommit initialsvårighe
terna härvidlag . Erfarenheter 
finns och kommer att användas 
vidare . 

Andra problem , som i sig inte 
ligger i pcm-tekniken utan i lju
dets extrema renhet , är att man 
måste ställa mångfalt högre krav 
på tillhörande elektronik som 
förstärkare, mikrofoner , mixers 
liksom på dynamiken i studiolo
kalen över huvud , etc. 

Så nog finns det problem kvar 
att lösa. Men den svagaste län
ken , bandet , kan ändå anses 
vara på väg att bli så starkt man 
någonsin kan komma att önska. 

BH • 

1-

- Frekvens 

Fig 2. Mätning av dim 30 över band med pCln-utrustningen. Utsignalen är, som väntat, helt identisk 
med insignalen. Staplarna som är utmärkta med x beror på ofullkomligheter i mätapparaturen. Trots 
att denna signal alltså är behandlad i analog-digitalomvandlare, inspelad på band, återvunnen från 
bandet och digital-analogomvandlad,jinns här inte ett spår av brus, modulationsbrus, dim eller annan 
distorsion. Utrustningen är här utstyrd till O dB. Vid ca 2,5 dB högre nivå klipper signalen styggt. 
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Höstens samtalsämnen: 
Du ser här B&W:s nya modellpro

gram. 
Här finns det mycket att prata om, 

för folk som är intresserade av bra ljud. 
An en gång kommer Englands lilla 

högtalarfabrik med nyheter som får de 
japanska och amerikanska jättarna att 
dra öronen åt sig. 

Hur bär dom sig åt? 
Hur kan man lösa problem så okon

ventionellt? 
Hur kan man få ut ett så verklighets-

DMll 

DM ll-Nyhet! DM l4- Nyhet' 
B&W:s minsta. Den ersatte r både DM 4 

och DM 5. 
Ännu en B&W-modeIl som bygger på 

den stora 8O!:ans principer och därför 
I samma prisklass som den har, tror vi 

inte det finns någon som har ett lika 
ofargat ljud - vilken musik du an lyssnar 
på . 

Det ar bara att vanta på recensionerna 
i fackpressen! 

DM l2-Nyhet! 
Kompakt, mycket avancerat system. 

ger ett intryck av att högtalaren är mycket 
större an den ar. 

Trevagssystem, där det förfinade bas
systemet har dubbla membran. 

Samma säkringssystem som 80 l. 

DM2/II. 
Redan en etablerad modell och prisad 

i all varIdens fackpress . Så har avslutade 

nära ljud ur så små högtalare som 
B&W:s minsta? 

Förklaringen är att på B&W samlas 
uppfinnargenier och entusiaster. 
Och de har hjälp aven utrustning med 
datorer och mätinstrument som de 
flesta andra aldrig ens har sett. 

Och så har man filosofin att aldrig 
bli någon jätte. Högtalare ska man inte 
spotta fram som om de vore småbilar. 

De ska sättas ihop lugnt och varsamt, 
precis som man bygger en flygel. 

B&W är en mycket speciell högtalar
fabrik. 

Det hör du första gången du lyssnar 
på en B&W högtalare. 

t ex Stereo Review sin test, i augusti 1979: 
" ... fann vi att DM 2/II-systemet matchar, 
på alla satt, de basta stora högtalarna vi 
hade inne för tester - trots att alla av 
dem var mycket större och dyrare an 
B&W DM 2/11': 

DM 7 mk 2-Nyhet' 
Modifierad version av den tidigare 

DM-7:an. Battre bas och diskant, mer latt
driven och högre verkningsgrad beroende 

på ny filterteknik . Redan den förra 
DM 7-modeIlen vackte uppmärksamhet. 
Nu finns det annu mer att prata om! 

801. 
Lovordad som en av de basta högtalarna 

någonsin - bIa på sammanlagt 13 sidor 
i Radio/Television, okt. 1979 och juni/ 
juli 19801 

EMI har tex beslutat att alla deras 
inspelningsstudios över hela varlden ska 
ha den här som monitor. 

Högtalaren har e tt nytt säkringssystem 
som är urkopplat tills det ögonblick det 
behövs. Systemet utvecklades av B&W 
nar 8O!:an projekterades. 

B&W högtalare. 
Med 801 blir Iyssnandet en upplevelse, 

något långt utöver det vanliga. 
Aven om du inte har tankt att skaHa en 

så har dyr högtalare, så försök i alla fall att 
få höra hur den låter l Det ar verkligen 
något att prata om. 

DM 12 är mycket lättdriven, trots hård 
dampning. Förklaringen är nyutveck
lade filter. 
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Audio forts från sid 31 

med egna etiketter. De finns i 
såväl Hong Kong som i Japan", 
avslöjar han. Videotapen kom
mer troligen att säljas även i 
USA under 1980, heter det. Au
dioMag har granskat markna
den men har inte beslutat något 
ännu. Vice vd Charles Trausch: 

- Rätt nyligen köpte vi en ny, 
stor maskin , en s k coater, alltså 
en skiktpåläggande enhet, som 
gjorts specifikt för framställning 
av videotape . Maskinen i fråga 
har från installationen fått be
lägga audiotape enbart , men vi 
kan ställa om den i rappet om 
tiden befinns mogen. 

Cert rons chef Ray Allen un
derstryker att hans bolag icke är 
det ringaste intresserat av video 
- åtminstone inte nu . "I ett läge 
då välkända märkesprodukter 
reas ut för så lite som 12 dollars 
(=ca femtiolappen), ser vi ingen 
möjlighet till en lönsam konkur
rens där. Vi är intresserade av 
vinst och inget annat - våra 
band måste säljas under priset 
för de mera kända märkesvaror
na på den grund att de inte är 
välbekanta. Den dag då de stora 
bolagen börjar ta betalt fulla 
värdet för sin tape kanske vi ska 
ta en funderare igen" . 

~ Varje intresserad audiovän 
känner till att radioprogrammen 
i stereo som sänds med fre
kvensmodulering , fm , innehål
ler en underbärvåg som överlag
rats (76 kHz) mpx-informatio
nen (=den sammansatta, "mul
tiplexade") som skall återställa 
de separata vänster- resp höger
kanalerna i hans högtalare . Nå , 
fm-signalen i USA har alltid in
nehållit två sådana underbärvå
gor . Den andra bärvågen kallas 
SCA-kanal och ett betydande 
antal av de amerikanska radio
stationerna använder den för ett 
slags abonnemangsservice och 
som en sluten programtjänst , 
huvudsakligen för bakgrunds
musik till butiker och restau
ranger runt om i distriktet. Men 
också annan användning före
kommer. WAMC heter en icke
kommersiell station i Albany, 
New York, som drivs av Albany 
Medical Center , och där SCA
kanalen beläggs med medicins
ka föredrag , hälsoråd , nyheter 
och , intressant nog, en mängd 
tvåvägsriktade program i form 
av 'diskussioner mellan läkare 
som dels är i studion, dels befin
ner sig ute på fältet och där har 
tillgång till både SCA-kanalav-

'stämda mottagare och talk back
utrustning. (SCA-kanalen ligger 
frekvensmässigt utom möjlighet 
att ta in på en vanlig fm-stereo
mottagare , men sedan många år 
finns tillsatser att köpa som 
kopplar förbi signalen den SCA
bärvågsfälla vilken finns i alla 
USA-byggda tuners). 

W AMC samarbetar med två 
andra radiostationer , också de 
okommersiella fm-sändare: 
WNYC i New York City och 
WSLU i Canton , samma stat . 
De här tre har upprättat en relä
service vilket medfört att de täc
ker över 100000 kvadratmil 
(engelska , red:s anm.) inom en 
tättbefolkad storregion, som 
faktiskt berör stora delar av fem 
USA-stater! 

Under åtskilliga timmar per 
dag kan t ex sjukhuspersonal 
och vårdanställda i den räjongen 
lyssna till de medicinska före
dragen tillsammans med läkare i 
respektive kliniker , och inte 
minst de medicine studerandena 
i sina klasser tar del av den här 
eterburna informationen. 

Det handlar då inte precis om 
några populärföreläsningar , 
utan det som går ut i luften kan 
röra sig om bilirubin metabolism 

hos prematura barn , juvenil dia
betes och dess klinik , morfologi 
och terapi, datorprocessade 
mammogram - eller vad ni vill 
inom den tillämpade medicinens 
väldiga område, allt behandlat 
av ledande specialister inom re
spektive fack. Huvuddelen av 
föreläsningarna etc går ut om
kring lunchtimmen , den som är 
"den minst produktiva i läka
rens dag", enligt dr Frank Wool
sey, den ansvarige bakom den 
här program- och radioanvänd
ningsiden , som funnits aktiv än
da sedan år 1955. 

Medan dr Woolsey och hans 
eskulapkolleger diskuterar de 
mest subtila detaljer ur sina 
praktikfall , med analyser och te
rapiråd , lyssnar några miljoner 
andra människor till Mozart och 
Mendelssohn över WAMC etc , 
helt omedvetna om vad som för
siggår på den för dem dolda un
derbärvågen i programmet. 
~ eDS Records blir kanske inte 
det första "gamla" skivbolaget 
att ge sig in på den s k superdisc
marknaden, men avsikterna är 
att man skall bli bäst. Under se
nare tid har tillflödet varit bety
dande på marknaden av "nya" 

forts på sid 80 

"Lycka är' att packa upp en Sentecbyggsats - allt finns med och man vet 
att den svåra elektroniken är provad och klar:' 

Man har ju rätt att kräva valuta försina pengar, men det känns ändå tryggt att 
veta att allt är provat och garanterat - och attdu kan kontakta Sentec direkt 
för rådgivning i just din speciella tillämpning . Det finns en hel del 'know
how" inom företaget som du kan utnyttja . 

Din nya Sentec förstärkare är dessutom "framtidssäker" - den kommer 
att tillfredsställa även de högst ställda kraven - mätmässigt och Ijudmäs
sigtunder hela SO-talet. Ettenormt arbete har lagts ned på att finna och eli
minera "luckor" i konstruktionerna. Alla tänkbara (och många otänkbara) 
parametrar har beaktats. Vi har undvikit IC kretsar i SCS/ PAS till exempel. 
Vi har på känn och har tyckt oss märka en viss försämring av "performan
ce" även med mycket moderna kretsar typ bi-fet eller MOS . Vi får se vad 
framtiden har att visa i detta fall . Sentecs nivåförstärkarsteg i SCS:an 
med sina 6 specialtillverkade transistorer i dubbeldifferentialkoppling är 
faktiskt så bra att det egentligen inte går att mäta på, det finns helt enkelt 
inte tillräckligt bra instrument. Jämförelsen med en trådbit med förstärk
ning är egentligen fullt berättigad. 

Som du vet kan en Sentec anläggning byggas ut i princip hur mycket som 
helst - med elektroniska filter, mittbassystem , bryggkoppling O.S .v. 
Skönt att veta om du bara är så där lagom intresserad av HI Fl just nu - du 
kan börja med SCS/ PAS och senare bygga upp ditt högst personliga HI 
Fl system. Sentec har erfarenhet och ger gärna råd från fall till fall . 

~ h* ~ ~ , 

-~ ::- -;- --: ~- ~ =:... ~, ~. 

, • • -~~:;~ ..... ; ~ t ~, I 

Du sparar en hel del på att Sentec säljs i byggsatsform - samtidigt lär du 
dig en del om hur det hela fungerar. Du får helt enkelt mer "känsla" för din 
anläggning . Och du tar ingen risk - all elektronik , det mesta på lättbytta 
plug-in kort , ärprovad . Skulle trots allt något gåsnett så ställer vi upp gratis 
och kollar upp det hela. 

SENTEC AB 
Upplandsgatan 39, 11328 STOCKHOLM. Tel. 08-324600 

Generalagent i Danmark och Norge: AUDIOSCAN 
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Namn: .................. . . : . .... . 
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Wharfedale TSR 112: 

Originell, påkostad högtalare 
med awikande ljudegenskaper 

Fig 1. Wharfedales TSR-familj, fr v 108, den recenserade 112 resp 
110. För alla gäller placering utanför vägghörn. De mindre modellerna 
måste upp 20 cm från golv. TSR 112 har länkrullar och skall automa
tiskt vara korrekt fasad tack vare sin speciella D1N-kablageanslutning. 
Kabeln skall klara 5 A upp till ca 5 m, används större längd anbefalls 15 
A-dimension, d v s dubbla 4210, 15 mm-ledare. 1 bruksanvisningen var
nasför obalans i ljudet vidför stor inverkan av begränsningsytor. 2-3 m 
separation mellan högtalarna rekommenderas och lyssning 2-3 m 
framför dem. i större rum förstoras givetvis dessa mått proportionellt. 
Högtalarna är nominellt på 6 ohms impedans. Både diskantkontroll och 
ett verkningsgradsändrande reglage för mellanregistret finns. 

•• Nyligen gick ett meddelan
de genom pressen som berätta
de att några flera filmer inledda 
av den berömde atleten som slår 
på en go ng blir det inte: Brittis
ka Rank, som spelat in film allt
sedan mitten av 1930-talet 
(varumärket skapades 1935 men 
användes ffg av Rank 1947), 
upphör med den delen av verk
samheten till följd av oacceptab
la förluster. Kvar blir emellertid 
många lO-tals diversifierade in
dustrigrenar inom koncernen 
som sysslar med det mesta , från 
hotellkedjor till numeriska verk
tygsmaskiner och av-produk
tion , filmlabb jämte hemelek-

tronik och fritidsobjekt. En 
framträdande del av dessa in
tressen är Rank Audio Visual , 
omspännande halvdussinet stora 
företag; däribland anrika 
Wharfedale Loudspeakers , som 
ingår i divisionen Rank Hi fi . 
Nämnas bör f ö att Rank är 
agent för Toshiba i England. 

Wharfedale-industrin är i sig 
själv ett litet imperium , trots att 
man upphört med ett av de gam
la paradmärken som en gång 
köptes in , nämligen Leak. Den
na Arthur Leaks skapelse pro
ducerade en gång världens förs
ta hi fi-stärkare som mätte un
der den magiska 0,1 % -nivån 
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* Inte på många år har hi ji-högtalare haft det utse
ende som TSR 112från anrika brittiska Wharfedale 
uppvisar: En hög "stack", där elementen grupperats 
i rad över varandra. Konstruktionen är ändå en avan
cerad si;,dan och bl a har den gjorts faskompenserad. * Det handlar om en ganska svårbedömd ljudkälla. 
Den har en särpräglad återgivning och egenskaper 
vilka klart skiljer ut den från flertalet andra. Sida vid 
sida med goda och tilltalande drag jinns, menar vi, 
klara brister av lite oberäkneligt slag. M en inte otro
ligt skulle många lyssnare ge den högre poäng än vi 
i samtliga avseenden, mycket beroende på program
materialet. * RT har i anslutning till testet återbesökt Wharfe
dale, som glansfullt håller ställningarna från pionjär
åren under G A Briggs. 

Foto: Tillverkaren 

distorsionshänseende. De be
römda s k sa,ndwich-högtalarna 
med lättmetall koner av Leaks 
ursprung bör säkert också fram
kalla angenäma minnen hos 
mången tidig entusiast. Impe
rium: Jo, Rank äger också tyska 
Heco-Gennel i Taunus-regionen 
men framför allt den stora 
GEM-industrin Ingham i grann
skapet till Wharfedale i Leedsl 
Bradford's Teeside-floddal. Ing
ham spottar ut väldiga mängder 
småhögtalare för bilbruk, kon
tor , radioapparater och low fi
ändamål. Etc . 

Utöver dessa industrier kon
trollerar gruppen Racal-magnet
tapen och t ex de stora distribu
törerna R A V i Frankrike och 
Holland. Med mera - benen att 
stå på är många. 

Wharfedale , som är Europas 
största industri för hi fi-högtala
re med bl a mycket omfattande 
lådsnickeriresurser , hör ju till 
den banbrytande brittiska hi fi
teknikens allra äldsta och äre
vördigaste namn. (Wharfedale 
Wireless Works var ursprungs
namnet). RT har haft förmånen 
att vid ett par besök där med ca 
åtta års mellanrum möta t ex 
labbchefen ingenjör K. Russel, 
vilken som ung telefontekniker 
fick jobb hos grundaren, legen
dariske Gilbert A. Briggs, känd 
världen över inte minst för sina 
många böcker om musik och 
musikåtergivning. Briggs var en 

originell och något oberäknelig 
herre , som avskydde att bli 
störd med triviala dagsproblem , 
varför den lilla teknikerstaben 
bäst den kunde fick förverkliga 
hans visioner medan Briggs till
bragte halva dagen i sängen, för
sjunken i högre rymder ... 
"Fabriken" låg då i två källar
rum i Ilkley nära Bradford . 

G A Briggs tillhörde den ge
neration som stod för ljudtekni
kens stora praktiska genombrott 
i början av 1930-talet. Han sålde 
sin första högtalarkonstruktion 
1932 och inriktade sig därpå att 
göra världens första hörtelefon 
med en rörlig talspole, den be
römda "Voluphonen" , som 
kom 1937. Samma år kriget slu
tade i Europa, 1945, hade 
Briggs färdigt det första kom
mersiellt utbjudna 2-vägssyste
met i världen med ett delnings
filter , och med tiden blev det 
många "firsts " och revolutione
rande nyheter ; bl a 1955, då han 
gav högtalartekniken den första 
ljudkällan med rullad konperife
ri. Bakgrunden var hela tiden 
bister: Annu efter fyra år i hög
talarbusiness lyckades eldsjälen 
Briggs inte uppvisa något netto 
större än 57 pund som årsvinst 
... Han var så långt före sin tid 
att avnämarkretsen blev högst 
begränsad . 

Minnesvärd Briggs-epok 
Kriget hjälpte firman överle-



va . Man fick i uppdrag av amira
litetet att tillverka transformato
rer , men då freden kom var kon
kursen hotande nära , f ö ej för 
första gången! Att höra t ex 
Russel på sitt lågmälda men 
torrt bitska och mycket brittiska 
maner berätta om hur Briggs ar
ma tekniker fick hålla ihop den 
lilla firman medan ägaren-snillet 
svävade i sina musiska rymder 
och skrev på sina böcker bara 
för att då och då komma med 
häpnadsväckande direktiv om 
forskningsresultat och jättein
satser på nolltid är i sig stoff till 
en tillbakablickande artikel. 
Men för att anknyta till det kär
va läget , som var särskilt akut 
1945 , hotades Wharfedale av 
undergång p g a brist på både 
pengar och material , främst väv . 
På den tiden gjordes alla kon
upphängningar till elementen av 
väv . Man var utfattig men inte 
knäckt - så någon kom då på 
snilleblixten att leta upp kasse
rade armeuniformer. Britterna 
hade ju khakityg till sådana för 
vissa truppslag . " Yellow dus
ters" skaffades alltså , och med 
dessa material som utgångs
punkt kunde man omsider fors-

ka fram ett bättre upphäng
ningsmaterial. Åren 1945-1955 
kom så en rad högtalare med 
elektriska filter och både 10- och 
12-tums element . Filtren var 
"stora som kolskyfflar", men 
man fick senare ned dimensio
nerna såväl som tillverkningspri
set. Man var nu ganska hyggligt 
rustad för den kommande hi fi
revolutionen. Och Briggs fick 
ägna sig åt det han älskade - att 
skriva sina böcker och konserte
ra med högtalare . Mest beröm
da blev hans initiativ efter 1948 
att ge konserter i England , USA 
och Canada: Han fann på iden 
att låta högtalare tävla med live
framträdanden , och den skeptis
ka publiken var förstummad , 
först hemma i St . George-hallen 
i Bradford , därpå i självaste Al
bert Hall och Royal Festival 
~all (nybyggd då till Festival of 
Britain-jubileet) samt Carnegie 
Hall i New York som kronan på 
verket. 

I Sverige sålde Elfa , om vi in
te minns fel , de här dåtida Den
ton, Unton , Dovedale och Aire
dale och allt vad högtalarna het
te. Britterna hade nya element , 
tunga höljen med bl a sandfyllda 

Allt är ingalunda av egen konstruktion i Wharfedales akustiklabb - här 
ses dr Fryer vid en H-P-analysator med tillhörande dator. Men onekli
gen är hans, och för fysiker mycket typiska, metoder med selektiva 
insatser snarare än generella intressantare. 
- Undertill skymtar just en sådan "hemlagad" lösning för tredimensio
nell akustisk analys,' ett egenbyggt instrument för x/y-plotting av högta
larkarakteristik under olika betingelser. 

innerväggar; W 2, W3, Dales
man och Teesdale var legenda
riska konstruktioner , vilka som 
alltid fick namn efter det vackra , 
av mjuka kullar och floddalar 
prydda landskapet kring indust
rin. Briggs och hans högtalare 
var hi fi-tekniken dessa år och 
böckerna, inalles ca halvdussi
net , själva urkunderna . Särskilt 
i USA blomstrade både kulten 
och marknadsframgångarna : 
Den nordamerikanska markna
den svalde t ex tredjedelen av 
allt fabriken kunde få fram. 

Rank tar över 
Briggs industri övertogs av 

Rank-gruppen 1959 då namnet 
ändrades till Rank Wharfedale 
Ltd , följt aven stark expansion 
ifråga om byggnadsvolym och 
produktion . Redan 1946 hade 
man flyttat från firmans gamla 
lokaler , och utbyggnadsetapper
na har med åren blivit många 
under det att inriktningen kon
centrerats på enbart högtalare i 
st f den tidigare Rank-mixen av 
både elektronik och högtalare . 
Leak lades ned efter ambitiösa 
satsningar; Japan-konkurrensen 
blev övermäktig , likaså Wharfe
dales egna förstärkare och tu
ners . Men Rank håller traditio
nellt ca 30 % av den stora brittis
ka högtalarmarknaden med sina 
produkter. Av produktionen ex
porteras 50 % till över 40 länder 
världen över. I Sverige har man 
f ö fått en lovande omstart tack 
vare den nya E-serien , som 
kommit till rätt mycket i kon
flikt med de " pure hi fi " -inrikta
de toppteknikerna och forskar
na vid Wharfedale . Det är fråga 
om en mest disco-inriktad hög
talare som siktar på en bred po
pulärmarknad och som fått ett 
påkostat utseende trots ett rela
tivt lågt pris . Det är sådant man 
får leva av medan utvecklings
kostnaderna för t ex här recen
serade TSR-högtalare slukar 
dryga pengar. 

Mätteknikpionjärer 
Medan andra brittiska och 

alltså konkurrerande företag 
som B & W och KEF såväl till 
det yttre som det inre innebär en 
konsekvent strävan till en ultra
modern framtoning som mani
festerar sig i uppbyggnad kring 
praktiskt taget allt vad den mo
dernaste mät- och analystekni
ken kan erbjuda (dessa mängder 
av B & K, DEC- och H-P-dato
rer etc) anser sig Wharfedale , 
under ledning av den berömde 
akustikern och konstruktören dr 
Peter Fryer med sin stab , hålla 
ställningarna och lite till med 
betydligt blygsammare medel. 

Wharfedale var således värl
dens första högtalarfabrik som 

"tte in , .. «ho'og"" ,~m ~ 
lyskälla ; tekniken har tidigare 
beskrivits i RT då det gäller här
ledning av parasitoscillationer, 
break-ups och olinearitet. 

Givetvis använder man också 
sedan länge " 3D" -metoder för 
kartläggande av impulsförlopp 
genom FFT-analys för ampli
tud- , fas- och frekvensmönster . 
Men firmans långa tradition och 
den kontinuitet som finns i tek
nikerstaben har avsatt ett upp
enbart mindre komplicerad och 
- kanske - mera common sense
betonat förhållningssätt till alla 
hjälpmedel. Fryer visade t ex vid 
vårt besök att man kunnat bygga 
själv det allra mesta som R & D 
nyttjar vid Wharfedale ; här 
finns t ex flera mycket snabba 
och resursrika enheter för stu
diet av signalförlopp i och från 
högtalarna och man har till för
fogande flera stora ekofria rum 
för mätningar. 

Fysikern Fryer har påverkat 
hela utvecklingsprogrammets 
inriktning med sin övertygelse 
att man bäst ringar in problem 
och löser dem genom specifika 
åtgärder och inte med generella 
metoder , vilka ställer sig dyra i 
överkant . Man utnyttjar dem 
helt enkelt inte tillräckligt när 
det blir fråga om t ex datorstöd
da mätsystem från de stora till
verkarnas världsliga . Det man 
vanligen söker svar på , enligt 
honom, handlar om avgränsade 
frågor. Då kan det vara både 
enklare och precisare att söka 
utveckla apparaturen själv samt 
bygga upp den. Det krävs vidare 
ingen inskolning och man ser 
strikt till ett visst , avgränsat än
damål. Satsningen på lösningar 
"inom huset" ger också fördelen 
av att man kan beställ
ningsskrädda även speciella , in
vecklade provnings- och kon
trollprogram , där inga färdiga 
finns eller där man eljest skulle 
fått aptera och ändra något som 
egentligen inte avsetts för sa
ken . Wharfedale-industrin är 
full av exempel på sådant både i 
produktionen och på labb-sidan . 

"Datorn överskattad" 
Naturligtvis använder man 

datorer i jobbet ; en hel stab av 
tekniker hade var sin Commodo
re-terminal vid skrivbordet för 
sina rutin beräkningar , och da
torkraft i övrigt saknades inte . 
Men grundläggande anser man 
här att datorn mera är lämpad 
för t ex kvalitetskontroll och att 
övervaka produktionsfaktorer , 
vilket de slutliga högtalaranvän
darna har mera glädje av. I st f 
att lägga ned tid och mödor på 
datoranvändningar i stor skala 
på labb- och konstruktionssidan 
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jämte programframställning etc 
med åtföljande bundenhet, låter 
man en skara små analoga dato
rer uträtta snävt avgränsade spe
cialuppdrag. Det har visat sig 
smidigare och enklare genom att 
man t ex obehindrat kan bygga 
ut dem genom att aptera pro
grammen stegvis i någon rikt
ning och alltså återigen få fram 
önskade resultat snabbare utan 
enorma dataflöden och kom
plexa insatser. Vi såg många så
dana små specialkretsar insatta i 
olika sammanhang. 

Så har t ex Fryer kreerat eQ 
serie som belyser hans teorier 
om distorsionsalstring i högtala
re och di st bidragens subjektiva 
inverkan i ljudet vid subjektiva 
skattningar. Dessa distorsions
boxar ger elektronisk simulering 
av olika distorsionsgraders in
verkan . Simulatorn kan bestäm
ma vid vilken nivå en testpanel 
reagerar negativt, kort uttryckt. 

En speciell insats har Wharfe
dale-teknikerna ägnat de för
dröjda högtalarresonanserna , 
där man gått delvis andra vägar 
än de utåt kanske mera kända 
konkurrenterna som KEF och 
B& W. Den gängse metoden här 
går ut på att excitera ljudkällan 
med en isolerad impuls som 
Fourieranalyseras och sönder
delas i ett mikrospektrum. Hög
talarsignalen leds in över en 
mätmikrofon i ett digitalminne 
och datoranalyseras under FFT
betingelser. En rent visuell bild 
av förloppet får man därpå ge
nom att låta datorn plotta kur
vor fortgående, där envar linje 
separeras i tiden. Resultatet blir 
ett 3D-mönster av nu välkänt 
slag, som visar det ackumulera
de avklingandet hos spektrum. 

Fryer och hans medarbetare 
har valt att inte låta en bred
spektral puls och dess FFf-ana
lys ligga till grund för signal be
handlingen utan starta i andra 
riktningen genom att utgå från 
en smalbandig tonskur. I FFf
hänseende gör detta ingen skill
nad, då det i båda fallen handlar 
om repetitiva förlopp. Rank
metoden medger användning av 
vida enklare , billigare och han
terligare analog teknik, där hela 
datoranalysen blir överflödig , 
d v s tonskuren fordrar inte Fou
rier-komplexet i beräkningshän
seende som impulsbehandling 
hade gjort - här handlar det om 
en enklare och mindre kompli
cerad , analog teknik. 

Nya rön och jämförelser 
Det här har givit upphov till 

både intressanta bidrag till den 
mättekniska debatten och till gi
vande jämförelser mellan den 
"traditionella" FFf-baserade 
analysen och Rank-teknikernas 

Fig 2. " Ljudpelaren" TSR 112 med sina kontrollorgan överst samt i 
baffeln sinsemellan förskjutna element X 4. 

lösning. Enligt de senare når 
man nämligen en högre rad av 
upplösning och överblick med 
den " analoga" tekniken än vad 
datorbehandlingen faktiskt 
medger. Den kan ju i huvudsak 
sägas vara lämpad för linjära 
analyser jämte samband mellan 
frekvens och tid , medan infor
mationsutbytet över vissa delar 
av frekvensspektrum tenderar 
att bli mindre: Man får största 
informationsvärdet över högfre
kvensområdet , något mindre 
över mellanfrekvensdomänen 
och ännu något mindre i basom
rådet. Den linjära fördröjningen 
i tid över en fullständig cykel 
missgynnar likaså vissa delar : 
Basförloppet förkortas , medan 
diskantens avsökning blir för 
lång för att en fullständig infor
mation skall kunna förmedlas. -
I ett par presentationer av 
Rank-metoden som ett intres
sant alternativ har Fryer bl a in
för AES, Audio Engineering 
Society, framhållit hurusom in
sats av ett analogsystem som ar
betar med en svept tonskur en
kelt möjliggör integration mel
lan svep , plottande och grind
ning i syfte att arbeta med en 

logaritmisk frekvenspresenta
tion , som dels är välkänd i sig, 
dels lämpar sig väl för ett musik
härlett intervall, där tiden ges 
som ett bestämt antal perioder 
av den aktuella frekvensen . Så
lunda uppnår man också att man 
blottlägger alla resonanser av li
kalydande Q-värde - de får 
nämligen samma grad av försva
gande. 

Vi har hos Wharfedale kunnat 
ta del av de slående likheter som 
de båda metoderna uppvisar , 
d v s jämfört presentationen av 
förlopp återgivna som linjära 
frekvens/tid-figurer mot logarit
miska frekvensförlopp respekti
ve samma skeende upptaget 
över impulsanalys. Likheterna 
är genast påvisbara, men där 
finns också karakteristiska skill
nader områdesvis; vilket skulle 
bevisas . 

Unik fördröjningsledning 
I ett av sina papers har Fryer 

(tillsammans med Richard Lee, 
Rank) beskrivit ännu ett av 
Rank-labbets nya redskap , den 
speciella fördröjningsledning 
som kallas Tapped Delay Line. 
Den har 10x32 utgångar och är 
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bestyckad med analoga skiftre
gister i form av ic. Det rör sig 
om en anordning för simulering 
av impulsbehandling. Analoga 
skiftregister med förgreningar 
eller steg ("taps") har länge an
vänts som fördröjningsledningar 
och de har medgivit ett slags 
hybrid mellan digital och analog 
processteknik i syfte att analyse
ra och utveckla olika spe
ciaikretsar , där de förinställda 
grenverken ger verkan av ett 
slags filterkedjor med periodiskt 
verkningssätt, från enkla band
passfilter och lågpassdito till 
komplexa , fullständiga kretsar 
för realtids-Fouriertransform. 
Fryers och Lees konstruktion 
använder som matematisk 
gni"nd vid högtalaranalys något 
som bär det besynnerliga nam
net " Chirp z-algoritmen"; RT:s 
datorbegreppkunniga läsare är 
måhända närmare förtrogna 
med den. 

Vad man bl a kan utföra med 
de här fördröjningskretsarna är 
att efterlikna den idealiska och 
" perfekta" högtalaren , perfekt i 
den meningen att den uppvisar 
ett idealiskt impulssvar . Med 
detta som grund kan i stort sett 
alla variationer på aktuellt tema 
åskådliggöras. 

Förf:a beskriver den specifika 
högtalarforskningstillämpning
en så, att de totalt 320 serie
kopplade signalfördröjningsut
tagen primärt används för att 
fördistordera den till ljudkällan 
inmatade signalen. Den " ore
na" impulsen kan så fås att bli 
invers mot impulsmönstret i en 
reell högtalare . Under analys vi
sar sig signalen bemängd med 
toppar och dalar jämte resonan
ser med samma amplitud resp 
frekvens men i motfas mot den 
verkliga högtalarens respons . På 
så sätt låter sig all linjär distor
sion i form av diffraktion, lådre
sonanser , fasfel , amplitudore
gelbundenheter o s v utsläckas . 
Fördröjningsledningen kan vi
dare användas för att simulera 
varje önskat impulsmönster ss 
från låg- , hög- och bandpassfil
ter och/eller karakteristiken från 
någon rent elektrisk koppling el
ler ett nät . 

Det förtjänar nämnas , att si
muleringen av den " perfekta" 
högtalaren har sin begränsning i 
det att kretsen endast medger 
" perfektion" i en enda tänkt 
mätmikrofonriktning. 

Vad man naturligtvis ändå får 
en god uppfattning om är vilka 
delvisa resp slutliga korrektions
åtgärder man behöver vidta i ar
betet på en högtalarmodell som 
ställs sida vid sida med en imagi
när , ideal konstruktion . Tekni
ken som antytts här är dock 
komplicerad; varje liten ändring 



över något av de 320 nätverken 
inför givetvis påverkan över he
la linjen och nödvändiggör ett 
iterativt led i handhavandet. 
Hos Rank talar man f ö gärna 
om en "successiv approxima
tion" som arbetsgång med den
na anordning. Praktikfallet vål
lar naturligtvis en stor mängd 
variabler i form av resonanser 
och fördröjningsmönster , vilka 
alla kräver individuella motåt
gärder i form av " inympade" 
motfaskverkningar , vilka dess
värre inte alltid ser ut som spe
gelbilder av den ursprungliga 
impulsen. 

Vad man kan göra med den 
här tekniken är att spåra upp 
och neutralisera alla höljesreso
nanser , interna lådreflexioner , 
fasgångsfel och fördröjnings
rubbningar. Vad som inte går att 
göra är att släcka ut olinjära dis
torsionstyper i form av harmo
nisk distorsion och intermodula
tion. Sådant uppträder dock i vi
da mindre omfattning än den 
rent linjära distorsionen . - Här 
infinner sig troligen frågan , om 
inte anordningen också kan fås 
att verka i motsatt riktning , att 
alstra distorsion? Jo , och på den 
punkten anser sig Rank-staben 
ha nått långt ifråga om att upp
täcka långt flera slags hörbar 
förvrängning än vad som under
sökts i de gängse sammanhang
en hittills! 

Slutligen kan man tillämpa 
det matematiska samband mel
lan amplitud- och fasrespons hos 
en fasminimerad ljudkälla som 
grundas på Hilbert-transformen 
i den här fördröjningsapparatu
ren: Alla förgreningarna juste
ras in korrekt och frekvensgång
en matas in - fasgången som 
motsvarar den tänkta minimum
fas/frekvenskarakteristiken 
kommer så att förefinnas över 
summa-utgången på ledningen . 
Det är alltså fråga om en integ
ration av frekvensförloppet , 
uppdelat i en mängd delar , vilka 
var och en mångfaldigas med ett 
visst värde . Det är en starkt för
enklad bild av det verkliga förfa
randet som ges här; i verklighe
ten får man bl a kalkylera fas
mönstret sådant det visar sig 
över fördröjningsledningens 
mittpunkt , vid förgrening 160, 
vilket värde bildar referens till 
det slutliga, vid nr 320. 

Fördröjningsledningen i detta 
utförande kan , bör väl sägas , 
också användas till snabb Fou
rier-transform upp till gränsfre
kvensen 20 kHz , varvid den an
vänds som en analog dator vil
ken sätts att beräkna 320 paral
lella multiplikationer enligt giv
na faktorer vid varje avgrening. 
Härvid sker en avkänning aven 
impuls som påförs ledningen un-

der jämförelse med en svept si
nusvågform som alstrar en utsig
nal , varhelst insignalens fre
kvens svarar mot den svepta vå
gen. Härvid korreleras insigna
len mot den lagrade " kvitter"
sinusvågen ("chirp" wave). 

Avancerade lyssningsprov 
Våra intryck av forskningen 

och utvecklingsarbetet vid den
na högtalarindustri är att man 
driver ett målinriktat och på hög 
fysikalisk nivå förankrat veten
skapligt arbete som onekligen 
avsätter den bestående känslan 
att man valt egna vägar snarare 
än att köpa in sig på diverse all
männa trender och riktningar. 
Det kommer allra tydligast till 
synes i den nyktra och värderan
de synen på digitaltekniken i 
sammanhanget. 

En ledande högtalarfabrik 
utan lyssningsprov vore givetvis 
näst intill otänkbart. Vad hade 
RanklWharfedale att bidra med 
här? 

Jo , också ganska originella 
och ur självständigt arbete 
sprungna procedurer. Vi tänker 

Fig 3. Den här sidvyn av högtala
ren visar den tregradiga lutningen 
av baffeln och/rontens/orm, dik
terade av tidkompensationen för 
elementen. 

då mindre på de blind-tests och 
de psykologiska kriterier som 
man ställt upp för högtalarvär
deringar - de lider av samma 
svagheter som varje dylikt sys
tem - utan på den metod man 
litar till för att både värdera 
kända högalare och att skilja ut 
deras olika egenskaper från var
andra. Den går ut på att spela in 
testrnateriai i ekofritt rum samt 
att spela upp avsnitten över 
ljudkällor , likaså placerade i 
döddämpad miljö , varifrån sig
nalen påfördes en kalibrerad , 
ytterst linjär mätmikrofon med 
entumsmembran från Bruel & 
Kjaer samt från den inledd på 
likaså noga undersökta hörtele
foner. Dessa var naturligtvis 
placerade utom den ekofria mil
jön. Signalen gick direkt in på 
hörtelefonens förstärkare och 
reglerades med band-medhör
ningskontrollen. Testmaterialet 
var självfallet utfört i mono och 
så sammansatt , att så många 
ovidkommande variabler som 
möjligt skulle vara eliminerade. 
Vid denna mycket direkta lyss
ning - jämför fö den metod RT 
använder för uppmätning av 
högtalarna genom att just simu
lera ekofria betingelser - blev 
det också uppenbart , att även 
ytterst små avvikelser högtalar
na emellan kunde härledas . Just 
distorsionsbidrag och respons
mönster visar sig mycket tydligt, 
vilket gör denna lyssningsmetod 
till ett naturligt komplement till 
de rent mätrnässiga som berörts 
ovan. Det man noterar som 
omedelbar fördel är friheten 
från distraherande rumsfakto
rer , vilka alltid uppträder vid 
gängse lyssningsprov. Men den 
här " isolerade" värderingsmeto
den kan faktiskt med fördel an
vändas även för att få fram en 
högtalares verkliga beteende i 
ett reellt rum ; likaså dess opti
mala placering , vilket är högst 
väsentligt . 

Hur just fördröjningsledning
ar kan användas kreativt för si
mulering digitalt av olika " rum" 
ger f ö den nya amerikanska stu
dioutrustningen Urs a Major 
Space Station belägg för - här 
kan signalen valfritt fördröjas 
och " tappas" ut under ett stort 
antal betingelser plus att den 
kan köras igenom ett imaginärt 
(=ett av fyra stycken) " rum", 
vars klang adderas ursprungssig
nalen. 

Själva " skärpan" i den metod 
som används av Rank impone
rade . Ljudet som förmedlades 
hade en oerhörd distinktion och 
medgav ett penetrerande av in
formationen som torde ha få 
motsvarigheter. Att växelvis 
lyssna över högtalare och hörte
lefoner på signalerna gav en vä-

sentlig skillnad - en av flera 
markanta skillnader från detta 
intressanta "straight wire" -test , 
som brittiska fackpresskolleger 
utnämnde det till efter vårt be
sök. 

Materialteknologi 
Wharfedale är en industri som 

numera är uteslutande inriktad 
på högtalare, och man gör ett 
stort nummer av att man inom 
egna väggar tillverkar precis all
ting som ingår , elektroniska 
kretsar , element och höljen . 

Medan montageverktyg och 
lindningsmaskiner etc jämte 
pressar verkade vara av gängse 
slag var undantagen alltså en hel 
del i kvalitetskontrollväg och in
spektionsrutiner, där man själv 
utvecklat materielen till stor del. 

För de två främsta högtalarse
rierna man gör , the Laser och 
TSR, har man utvecklat ett kon
material som kallas mineral
fylId homopolymer , ett spin off 
från TSR-utvecklingen . Det 
uppvisar en molekylär struktur 
som hävdas ge särskilt goda 
långtidsegenskaper vad beträf
far profilens geometri och massa 
jämte likformighet. Materialet 
har i sig hög dämpning , varför 
ingen extra behandling eller ma
terialtillskott över konen be
hövs. Förhållandet låg vikt -
hög styvhet är framträdande , 
och alla prov har visat mycket 
låg benägenhet för färgning av 
ljudet . Elementkonen är upp
hängd i ett likaså nytt material , 
en lätt men stel lättmetallege
ring i ett aluminiumchassi, där 
kanten består aven speciell pvc
periferi , kallad Nytrile. De här 
bas- och mellanregisterelemen
ten , som finns i ett par olika 
storlekar för TSR 108, 110 och 
112, drivs av massiva keramiska 
magneter. 

Medan Wharfedale för både 
egna och en rad legotillverkade 
japanska högtalare (!) använde 
olika konrnateriai från papper 
till plaster i härför vanliga verk
tyg och pressar , stod en speciell 
maskin i en hall för framställ
ning av dessa MFHP-element. 
Råmaterialet kommer i form av 
stora svarta flak som undergår 
värmeformning och pressas . 

Diskantelementen i denna in
dustris mera avancerade pro
dukter är också värda omnäm
nande. De utgörs av Wharfe
dales s kisodynamiska 45 x 25 
mm flat field transducer , som 
bl a återfinns i Laser-serien . Ele
mentet har en helt platt mem
branyta , 25 mikron tunn , med 
ett försträckt foliernateriai vilket 
etsats med en tryckt krets över 
ytan för signalpåföringen ; mem
branet gör utslag mellan två 
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kraftiga magneter och har en 
frekvensgång upp till 40 kHz. 
TSR-serien har dock försetts 
med en mera konventionell 
mjukkalott med återgivningsför
måga upp till 25 kHz , DIN
mätt. 

Alla de aktuella TSR-utföran
dena delar 200-mm MFHP för 
mellanregister och bas. TSR 108 
är en basreflexlåda medan de 
andra , 110 och 112, är slutna lå
dor. 110:an har tre element , 112 
är ett 4-vägssystem för golvpla
cering på länkrullar. 

Konstruktivt delar de också 
"fasriktigheten" , d v s de är tid
korrigerade eller -kompensera
de enligt nu inte alltför ovanligt 
mönster. 

Wharfedale trycker i sin infor
mation på att stereo , upptagen 
med s k Blumlein-teknik - helt 
enkelt ett enda mikrofonpar -
kan innehålla en hörbar mängd 
av djupinformation och spatial 
realism, något som i långt mind
re grad återges korrekt med 
högtalare i avsaknad av tidkom
pensation i form av anpassad 
elementförläggning. "The TSR 
range is dedicated to reality" 
och har därför givits fördröj
ningskompensation , heter det 
om önskvärdheten aven kohe
rent fasgång hos ljudvågen. In
direkt uppmanas man alltså att 
spela musik som är upptagen på 
klassiskt stereovis . .. 

Tidkompenserade element 
Alla tre TSR-modellerna upp

visar en förläggning av djupton
elementen i baffeln som fått en 3 
graders lutning bakåt. Över dem 
har diskantenheten försänkts i 
en skumplastinklädd öppning 
med ett fint metallgaller fram
för. Delningsfiltren är uppen
bart ganska invecklade med en 
variabel karakteristik över okta
verna . De hävdas bidra med 
speciella egenskaper till kontroll 
över fassammanhållningen i sig
nalen , ett påstående som vi inte 
närmare kunnat granska riktig
heten av . Men , återigen : " Using 
correctly engineered recordings , 
the difference is startling with a 
clarity and dimensional realism 
that can not be compared with 
ordinary loudspeakers" . 

En förstucken polemik , detta 
med " correctly engineered re
cordings" - nå, några meningar 
längre ned tillstår man att såda
na (=2-mikrofoninspelningar) 
existerar i ett synnerligen ringa 
antal , men ändå .. . 

TSR 112 har från mängden 
avvikande mått - se data - och 
hyser alltså fyra element. Där 
återfinns de trots alla nymodig
heter behållna 25 cm pappers
konförsedda baselementen ned
till som hopparats med datorbi-

stånd för bästa samverkande 
egenskaper i ton kurvan gent
emot uppställda krav på .känslig
het resp höljesvolym. Over de 
två återfinns den nya 200 mm 
MFHP-kombinationen av mel
lanregister/övre basen . Den sägs 
vara aktiv enbart över mellanre
gistret, men delningsfrekvenser
na är talande: 100 Hz, 800 Hz 
resp 3,5 kHz. De samverkande 
basdelarna är så gjorda , att vid 
sjunkande frekvens dämpas det 
undre elementet progressivt allt
eftersom de matas samtidigt vid 
de lägsta frekvenserna , men då 
frekvensinnehållet börjar domi
neras av högre liggande kompo
nenter dämpas det undre basele
mentet proportionellt alltefter
som mf-elementet tar över. 

För detta liksom diskantdelen 
finns s k konturkontroller på 
fronten upptill för anpassning av 
tonkurvan till rummet. De änd
rar inte delningsfiltrets bryt
punkter . 

Höljena är utförda i mycket 
stabil 18 mm board som fanerats 
i valnöt , ehuru svart utförande 
också finns. Höljena är kraftigt 
dämpade internt, tillika i fallet 
112 försedda med både utfyll
nadsmassa och extra uppstyv
ningar i form av stag och slåar 
för att ge ett så skakningsresis
tent skal som möjligt. 

Dyr finish en hjärtesak 
Wharfedale hör f ö till de in

dustrier vilka ännu anser att fi
nishen är väsentlig: Faneret 
läggs på för hand , och den av
delning i fabriken som slutför 
lådmontaget , lägger på ytan och 
polerar etc är både stor och dyr
bar i drift (95 % av allt inköpt 
faner kasseras!) men behålls en
ligt bestämda krav från ledning
en. Man är mycket petig med att 
leverera nästan exakt samstäm
da trähöljen till radiohandeln , 
och enda likheten vi funnit på 
senare år ifråga om denna nog
grannhet är hos AR i USA , där 
t ex skadade höljen matas in i 
produktionen på nytt efter retur 
för att behandlas i grunden . Ja
panerna har ju överlag valt fo
toframställda plastimitationer 
för sina masshögtalare , så där 
behöver inga s a s naturliga trä
problem uppstå. De levererar 
liksom " ett steg över naturen". 
- Limningen hos Rank sker med 
hf-värmda special polymerer i 
elektronugnar. 

Medan vi talar om höljen och 
lådutföranden förtjänar påpe
kas , att ett av Wharfedales 
många utvecklingssteg tidigare 
innebar högtalare utförda som 
transmission line, ljudledningar 
eller vågledarkanal , vad man nu 
vill kalla lösningen. Orsaken var 
direkt relaterad till misstänkta 
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svagheter i lådorna - man ville 
isolera mellanregisterenheterna 
med en sådan dukt från den 
bakre regionen av höljet där en 
myckenhet basenergi alstras och 
som lössläppt alstrar störande 
interferenser. Med ljudledning
en absorberas merparten av 
denna frisläppta , . lågfrekvens
energi , vågen släcks ut på retu
ren. 

Det finns mycket annat intres
sant att ta fram från denna vete
ranindustri i högtalarljudets 
tjänst. t ex Wharfedales meka-

omhuldad ide hos Wharfedale 
är vad man kallar lineariserad 
bakre upphängning: Styvhets
profilen görs att "exakt" svara 
mot minskningen av den bakåt
riktade emk vid långa konutslag. 
Metoden nedbringar i hög grad 
den udda övertonsbildningen . 

Och då bör väl också, för att 
avrunda både äldre och aktuel
lare elementteknik härifrån, 
nämnas membranperforeringen: 
Innebär att man hålmönstrar 
membranen enligt ett datorbe
stämt mönster och med beräk-

Fig 4. Wharfedales nya 200 m kombinationselement för bas/mel
lanregister. 

niska filter, men det får anstå : 
s k seismiska element , vilka fun
gerar som lågpassfilter för driv
energin till talspolen. 

De "seismiska" elementen 
samverkar med sin omgivning 
som tjänar till att absorbera icke 
önskvärda vibrationer. Vad de 
strikt uträttar är att tjäna som 
avkopplingslänkar vid vissa fre
kvenser, därav passbandstill
lämpningen för utsignalen . 

Nya konformningar 
Vi nämnde i början "sand

wich"-principen för konerna 
som en gammal specialitet och 
en på sin tid betydande utveck
ling. Den har senare vidareförts 
och går ut på att två tunna mot
liggande ytor av försträckt alu
minium som omges aven kärna 
av polystyrenplast bildar en kon 
av mycket hög stelhet gentemot 
effektiva massan. Kolvverkan , 
utslagen vid låga frekvenser sär
skilt, blir i hög grad exakt. 

En annan elementtekniskt 

ni ng av det pålagda visko-elas
tiska dämpmaterialet. Denna 
perforering hävdas praktiskt ta
get eliminera stående våg-feno
men från membranet; i sin tur 
märkbart som frihet från mel
lanregisterfärgning av ljudet , 
enligt upphovsmännen vid den
na högtalarljudets oldtimer-in
dustri. 

Mycket jobb med TSR-1l2 
Om fabrikens TSR 112 gäller i 

vårt fall att vi disponerat fyra 
stycken under ett par månaders 
tid . Det första paret returnera
des av den orsak att frekvens
gången uppvisade så misstänkt 
konstiga avvikelser att vi inte 
ville resultaten skulle ligga till 
grund för bedömningen. Ett av 
elementen befanns också ur 
funktion; inte helt dött men 
uppenbart skadat. Eftersom de 
exklusiva TSR 112 levereras 
som matchande par , fick Beto
rna ordna fram ett helt nytt par , 
där toleranserna som mättes 



fram var godtagbara. 
Sådana incidenter ger alltid 

upphov till funderingar : I hur 
många fall klagar köparen och 
begär åtgärder? Hur ofta mär
ker folk över huvud sådana här 
svårdiagnosticerade fel, nota be
ne svåra att upptäcka direkt 
med örat? Man kan ju i förstone 
misstänka allt möjligt annat , 
programmet, rummet , att man 
inbillar sig höra defekterna, etc. 
Vi föreställer oss att saken har 
ett direkt samband med graden 
av exklusivitet hos högtalarna: 
Ju billigare ljudkälla, desto me
ra benägna torde köparna vara 
att leva med det ljud som blir. 
Ju större förfining på lådorna 
resp lyssningsvana, desto högre 
beredskap. Och, får man hop-

tjänar mycket till att dra några 
konklusioner ur det testet. Där
emot kan man se de båda brit
terna som företrädare för en 
högprestigegrupp högtalare i det 
större formatet och i de övre 
prisklasserna (Wharfedale är 
dock rätt mycket lägre prissatt 
än 801 både i England och här , 
har vi förstått) . I övrigt handlar 
det om helt olika konstruktions
filosofier. Båda vilar på gedigen 
kunskap , men var för sig priori
terar konstruktionerna olika sa
ker. 

För det tredje är det väl på sin 
plats att omtala, att vi hållit flera 
lyssningssessioner med Wharfe
dalehögtalarna än vi brukar , att 
vi bytt drivkälla och att vi också 
till slut bytte programrnateriai 

Fig 5. Laserholograji har använts i åratal av den brittiska fabriken 
för studium av membran under drivbetingelser över hela tonspekt
rum, med vilken metod olineariteter och distorsionsuppkomst kan 
härledas. 

pas , desto noggrannare kontroll 
från leverantörens sida. Inte ba
ra kränga kartonger ur lagret. -
Med detta ingen skugga över 
Betorna, som just mottagit leve
ransen från England av de nya 
TSR 112, två 50 kg lådor som 
omsorgsfullt förseglats av till
verkaren. 

Det skall vidare -framhållas, 
att TSR 112 inte är den högtala
re från Wharfedale som en av 
oss vid besöket på fabriken blev 
tilltalad av i ett jämförande Iyss
ningsprov där bl a B&W 801 in
gick av tre par (anonyma) ljud
källor; se recensionen i RT:s nr 
6/7 i år. De välljudande visade 
sig vara en betydligt mindre och 
prisbilligare högtalare i labbpro
totypförklädnad , sannolikt nya 
Shelton XP 2, som fått ampla 
lovord av de brittiska bedömar
na. Vi har bara vid ett enda till
fälle gjort ett a/b-prov mellan 
B&W 801 och TSR 112, varvid 
vi fann att den grundläggande 
ljudkaraktären dem emellan är 
synnerligen olika och att det inte 

vid det sista och definitiva pro
vet. Vi fick faktiskt inte högta
larna att låta särskilt bra i vårt 
rum och avbröt försöken på oli
ka stadier för att checka både 
DIN-kablaget , som är standard , 
förstärkaren (en DIN-normerat 
utförd receiver) samt de tonkur
van påverkande inställningsor
gan som högtalarna är försedda 
med . Om anslutningen gäller fö 
att högtalarterminalen är utförd 
som en bastant 3-polig stiftkon
takt. Vi gjorde upprepade fas
prov. Vi flyttade på högtalarna , 
och det kanske var den verk
sammaste åtgärden i sig! Om nå
got är de här " pelarna" place
ringskänsliga. De verkar bero 
mycket av att stå tätt intill bakre 
vägg och bör tydligen också 
vinklas något mot lyssnaren , 
varvid en tämligen tät gruppe
ring av paret är att föredra. Vå
ra försök med att flytta ut dem 
för sig själva i rummet misslyc
kades nästan totalt där B&W 
knappast alls berördes av 
placeringarna. 

Vi fick en massa huvudbry 
med högtalarnas ljudkaraktär , 
stereobild och annat. Här är 
några stycken ur de första dis
kussionerna då vi hade vårt van
liga program. 

Ett par ljudpelare ... ? 
US: Jag har väl på min sida 

kommit över första häpnaden 
över dom här högtalarna . Mitt 
första intryck var ett Milda mak
ter, dom låter ju som nån sorts 
ljudpelare utomhus! Det är, 
bland annat , perspektivet på lju
det dom ger jag inte blir klok 
på. Tar vi stor, symfonisk musik 
som det här Bernstein-opuset 
med dessa massor av detaljer, 
omväxlande tunga insatser med 
forten i blecket och basarna följ
da av spröda !<örpartier och so
loröster och så , lät det faktiskt 
inte alls bra . Ett grällt, överbe
tonat och brutalt ljud. Allt på en 
gång av det där blev lite väl myc
ket, va? 

BH: Vi prövar med att dra ner 
på mellanregistret . 

BH: Konstigt nog , om man får 
döma efter hörintrycken i rum
met, så är högtalarna ju inte be
häftade med en puckel i fre
kvensgången mitt i tonkurvan 
utan snarare ett dipp som ligger , 
låt mig tänka , ja i området 4-5 
kHz, en rätt smal sänka som 
finns där hela tiden , vare sig 
man mäter i ekofritt rum eller i 
det reella rummet. 

- En sänkning tycks aktivera 
en betydligt lägre frekvens är 
den som vi vill komma åt. Och 
höjer vi blir det knappast bättre. 

- Nå , bortsett från det: Den 
här egenartade formen med 
dom många ovanpå varandra 
stackade elementen kan vara 
jobbig att få rumsanpassad. 

US: Just i den vevan jag be
sökte Wharfedale skreven kol
lega i England att det i hi fi-sam
manhang nästan aldrig går att 
övervinna rummet. " Rummet 
vinner" - inte så konstigt , som 
folk har sina lådor . . . Men ge
nerellt är det inte sant , då skulle 
vi inte ha någon form av an
vändbart PA eller estradljud 
och så. Men dom här pelarna 
med sin elementgruppering på
minner faktiskt en hel del om 
något slags P A. (P A = Public 
Address , estradljudförstärk
ning , hall-anläggning, högtalar
system för stora evenemang, 
kommando- och publikkontak
tinstallation) 

BH: Men visst är det en bra 
högtalare . Därmed inte sagt att 
den är bra på att återge musik av 
vissa slag. J ag betonar , hög-tala
re! 

US: Vi låter nog lite katego
riska efter bara ett nummer. Låt 
löjtnant Kije beskriva sitt ro-

mantiska bröllop (" Kijes Wed
ding", ur Prokofievs svit Löjt
nant Kije . Två inspelningar , en 
DG och en EMI: se tidigare för
teckn). 

BH: Det låter bättre då jag 
drar ner volymen något. " Klas
sad" effekt för dom här lådorna 
är 120 DIN-watt , ser jag. Där
emot kan man tillåta momenta
na toppeffekter om upp till 190 
W . Tja , skillnaden då blir inte 
större än 2 dB. Men det är något 
här som verkar begränsa kraf
tigt, nåt som storknar svårt vid 
effektnivåerna redan vid mått
ligt pådrag. Disten man kan mä
ta kommer ännu mycket lägre 
nivåmässigt. Vi borde kunna få 
ett högre bastryck här. Det finns 
inget linjärt samband mellan in
och uteffekter här, uteffekten är 
mindre än ineffekten, apropå 
detta. 

US: Jag tror mej veta att det 
råder viss oenighet mellan brit
terna och den svenska importö
rens tekniker om drivningen av 
dom här. Engelsmännen , annars 
så noga , verkar vara lite sangvi
niska i överkant här. Dom här 
högtalarna är tungdrivna. Vi får 
titta på stärkaren och anpass
ningen. Men vad jag ville säga 
är att det både brusar om det 
där inslaget och att mittintrycket 
vandrar , blir diffust. Kvick nog 
i transiensen , kan·ske. Fortena 
och crescendona dånar " ju fram 
med en högst respektabel tyngd 
men tycker du inte som jag att 
högtalarna fördelar musiken 
konstigt? Diskanten ger den ett 
lyft som tenderar mot det vassa . 

- Jag blir heller inte klok på 
vare sig mittintrycket , som jag 
sa, eller var man egentligen har 
musiken nånstans . En del tycks 
försiggå inne i lådan , annat 
kommer lös över en på ett lite 
osammanhängande sätt! 

BH: Nu nollställer jag allting 
på högtalarna och mäter dess
utom ljudtrycken ut i rummet 
med Briilen. Jag instämmer i att 
Wharfedale är betydligt mera 
trögdrivna än B&W-högtalarna, 
relationen blir ofördelaktig. Vi 
tar nästa nummer , Sonys Euro
pagjorda demo-skiva. 

US: Med ändrad mellanregis
terdistribution hörs viss skillnad 
men fortfarande tycker jag det 
är en särpräglad karaktär över 
ljudet . Jag har svårt komma un
derfund med det , som kanske 
framgått. Det är knappast något 
vanligt hi fi-ljud , mera då moni
tor , kanske mest lite av PA-an
strykning .. " men röst mixen i 
dom här starkpoptagningarna är 
något oklar. Ar lådan verkligen 
stabil , för resten? Basen blir till 
exempel rätt mjuk stundtals. 
Men den är varken "kort" eller 
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sladdrigt lång , å andra sidan. 
Jag finner både den och ljudet 
överlag svåra att beskriva ade
kvat! 

BH: Mittintrycket är från min 
plats just nu bra. Hittills har jag 
väl hört ett höger-vänsterkanali
serat ljud men med en något dif
fus mitt. Tills jag hörde trum
morna och cymbalen här - exakt 
mitt i. Bra. Ljudet , säger du? 
Jag gillar det. Det är om inte ho
mogent så i alla fall tätt , fylligt , 
mättat ... det är ibland täckan
de och kanske då i negativ me
ning. Det kan bli både kompakt 
och svårgenomkomligt . Upplös
ningen kan bli problematisk . 
Men ändå , jag tilltalas av det. 

US: Ja , ljudet kan vara väl 
simmigt ibland . Har misstänkt 
fasfel. Men kantvågsvaret är ju 
riktigt bra . 

(Kyrkomusik , passionskantat 
för solo, kör och stråkar; egen 
upptagning. Ljudnivå inte över 
90 dB, hf-nivå ställd på +1) 

BH: Låter både ihåligt och 
dovt och inte medeltidskyrka på 
minsta sätt, tyvärr. Snarare den 
akustik som finns i Katarinaga
ragets skyddsrum. Vad händer 
egentligen? 

US: Det låter mörkt , strävt 
och övermättat. Stråkarna slag
gar och rösttopparna blir onjut
bara , verkligen. Jag börjar bli 
böjd frikänna högtalarna - det 
är drivningen som är åt skogen . 
Eller rummet .. . 

BH: Vi håller väl ut och prö
var på nästa sakrala tape , Ave 
Verum Corpus för sopransolot. 

- Ja , rösten är tillbaka i per
spektivet men det låter alldeles 
för grällt och vasst. Men kan du 
förklara den vandrande mittver
kan? Antingen finns inget alls i 
mitten eller också sitter allt som 
spikat där! 

US: Vi kör ett nummer till ur 
den gamla repertoaren. Sen by
ter vi förstärkare , bandspelare 
och allting . 

(Supertramp, Breakfas! in 
America, inledningen A-sidan) 

BH: Något odistinkt. Torrare 
klang önskvärd . Rätt kryddat 
och en rejäl nivå ut. Det där satt 
rätt bra,. om man ser till trycket. 
.. US: Over 100 dB i topparna . 

Overbetonat en hel del , och 
rummet exciterades med be
sked. Ljudet är ändå lite för 
mycket i eller just omkring hög
talarna. Perspektivet: Fortfa
rande varken nära eller avläg
set . Oklart , snarare. 

Ostabil mittverkan 
Så långt en av de första sitt

ningarna med TSR 112, som väl 
att märka då hade bytts ut så att 
vi lyssnade på ett dokumenterat 
friskt par. 

Vi rensade lite i rummet se-

dan och bytte ut förstärkaren , 
varvid en av oss lyssnade ensam 
en hel del på en Dynaco 400 
jämte en Yamaha plus - tidvis -
en SAE, som tagits in för upp
mätning i labbet. Det blev till 
slut rätt många timmar , ibland 
också med besökare uppe på re
daktionen som alla antingen gil
lade eller förbryllades av det 
ovanliga ljudet - eller den ovan
liga karaktären över det. Till 
slut hade vi , tyckte vi , funnit en 
slutgiltig placering för de här pe
larliknande lådorna och även 
kommit på , att den vid tiden an
vända skivspelaren på ett märk
ligt sätt , just med de här högta
larna , sörjde för att steg på gol
vet och vibrationer i våningspla
nets golv fortplantade sig in i av
spelningen. Oväntat men påvis
bart. Försvann efter isolerings
åtgärder och ommöbleringar. 
T o m luftfuktigheten kontrolle
rades ... 

Så blev det omsider klart för 
finalomgången , och då hade US 
med skärpa yrkat på att alla tidi
gare bandade inslag drogs bort 
ur provet för eliminerande av 
tänkbara felkällor just i förening 

lyssnar till några enormt bra och 
välljudande högtalare så funge
rar dom som ett slags akustiskt 
solarium,? om jag får uttrycka sa
ken så . Atminstone jag avnjuter 
då ljudet med slutna ögon . Jag 
har sett samma hos många, dom 
sitter som i kyrkbänkar , och 
dom vet då att alla akustiska sti
muli ; tal , sång , musik och vad 
du vill, som dom hör är gruppe
rade på visst sätt inför dom . 
Samma med goda högtalare som 
avsätter ett exakt mittintryck , 
en stabil stereobild . Man sluter 
gärna ögonen , " hör bättre" då. 

BH: Men? 
US: Icke så här. Jag kommer 

på mej själv med att hela tiden 
med ögonen sitta och följa lju
det , flacka med blicken ideligen 
mellan burkarna , konsekvent! 
Då är det psykoakustiskt något 
som är mindre bra , en välkänd 
mekanism som sätts i aktion. 
Hjärnan är inte tillfreds med in
trycken , fordrar koll och över
vakning ... 

BH: Ja, när du säjer det , så 
. . . Dom grupperar ljudet på ett 
lustigt sätt , det håller jag med 
om. Fast vad jag mest fastnat på 

Fig 6. Här en s k 3D-analys aven av TSR-högtalarna, den mindre 
modellen 108. Se texten. 

med de här högtalarna , och att 
vi slutligen bytte ut de bandför
lagda avsnitten mot färska ski
vor som befunnits ha utmärkta 
kvaliteter i önskade avseenden . 
Och relationerna stärkare-hög
talare-dämpning respektive last
impedanser och känsligheter ha
de undersökts ingående. Här 
följer så utskriften av delar av 
meningsutbytet. 

(Avsnitt 2 ur Prokofievs Löjt
nant Kije, DG-inspelningen enl. 
tidigare uppg .) 

US: Denna sorgsna ironi . .. 
Jag har kommit på mej själv 
med en sak ifråga om dom här 
högtalarna . Vadå , jo , när man 

är som tidigare , att det låter lite 
runt om foten .. . något simmigt 
i basen , där 80l-orna är torrare . 
Det saknas lyster , låter lite 
njuggt , dämpat kanske . Som en 
svacka fanns där. Ibland , i alla 
fall. 

US: Jag återkommer till detta 
med högtalarnas " imaging" , 
men ska vi prata om dom andra 
egenskaperna är det ju slående 
hur nivåberoende ljudet blir. 
Mellan bara pp och tf märks ju 
en skillnad som yttrar sig i att 
ljudet liksom vill grupperas över 
ena fronten , och det som är di
rekt konstigt är hur basfortena 
tycks försiggå uppåt-utåt. När 
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jag tittar på hur elementen job
bar , dom är ju väldigt löst upp
hängda , väntar jag bara på att 
jag också ska se ljudet flyga ut 
ur dom! 

BH: I ljudtryckskurvan finns 
en klar dipp vid 3 kåce plus en 
vid 130--150 Hertz sådär. Dis
kanten är lite låg. Den sjunker 5 
dB i områdena över 10 kåce -
det borde ju närmast ge ett lud
digt intryck , men diskanten är 
stark och bärig , tycker jag nog. 
Alla elementen är friska nu , ju . 
Men, som du säjer , mittintryc
ket är nästan obefintligt eller 
också vandrar det hit och dit i 
ljudet . Jag tänker göra ett nytt 
fasprov. Ar kablarna kollade? 

US: Ja . 

"Ljudet ljungar ur dom" 
(Avsnitt Den stora porten i 

Kiev, ny digitalinspelning på 
EMI-Angel med full symfonisk 
besättning, dir Frank Pourcel, A 
Digital Concert , release Capitol , 
USA , nr DS 3775). 

BH: Kan inte påstå jag gillade 
det återgivet så här. Någon har 
gjort en Modest tavla , hrrm -
förlåt , förlåt (arga läten från 
US) mina dåliga vitsar. Jag skul
le vilja lyfta nivåerna mera, inte 
bara basens. Det blev något 
platt, trots prakten . 

US: Du kan ju pröva 3 dB 
höjning på högtalarna. Men för 
att ta den här absolut förnämliga 
inspelningen är ju transiensen 
helt OK, snabb och distinkt , och 
visst hör man denna rikt diffe
rentierade ljudbild som ger mu
siken en genomlysning som om 
man hörde den för första gången 
- tänk på alla dessa klockspel, 
stråkdetaljer , blåsarfigurer och 
samtidiga skeenden i ensemble
tuttit! En vanlig inspelning hade 
dränkt höjdregistren . Allt gick 
fram fint om också lite hårt i lju
det. Vad jag inte kan förlika mej 
med är att starka utbrott får en 
sån akustisk distribution ur 
dessa Wharfedale . Du har kan
ske sett journalfilmer från 
världskriget med raketartilleri i 
aktion? Ja , här flashar fortena 
uppåt-utåt som ur en Stalinorgel 
när dom kommer! Jag bara vän
tar på rökstrimmorna ur ele
menten! 

(Mera digitalt inspelad musik: 
de Fallas "Rituell elddans" ur El 
Amor Brujo ; 4:05 , samma EMI
Angelskiva). 

BH: Jag sänkte nivån igen ef
ter början. Det blev knappast 
bättre att höja . Annars har jag 
mina vanliga klagovisor . . . eller 
rättare , jag är kluven som den 
värste liberal här . . . och så är 
jag nog påverkad av dej , också 
jag tycker ljudet " lyfter" snett 
uppåt .. . men här alltså , här 
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Det här är kassetten 
som klarar 
det hittills omöjliga! 
Philips METAL 
En ny Ijudsensation är på gång. Philips METAL kassett 
har kommit. Med en ljudkvalitet du tidigare inte hört 
maken till på kassett. Jämförbar med en högklassig 
grammofonskiva. M .. 'm.' ,"',' 

Förklaringen är det nya 
bandskiktet av rent järn i 
stället för oxid. Philips ME
TAL överglänser klart alla 
på marknaden förekom
mande ferro- och chrom
dioxidband. Oavsett mär
ke. Utnivån är upp till 
10 dB (vid 16 kHz) högre ' .. k",, ", 
jämfört med chromiumband. Men inte nog med det. 
Distorsion och brus är praktiskt taget borta. Slitage 
likaså. Sådana problem tillhör gårdagen. 

För att ytterligare öka kassettens prestanda har Philips 
utvecklat själva kassetthöljet - stabil konstruktion och 
ny exakt bandstyrning. Givetvis har kassetten Philips vid 
det här laget världsberömda Floating Foil Security (FFS) 
som förhindrar bandtrassel och bidrar till 
jämn bandspänning under hela speltiden. 

~ 

Vad krävs då av kassettspelaren? 
Har du en kassettspelare av god kvalitet med Cr02-
omkopplare kan du få bra resultat om du spelar in i 
Cr02-läge. Vid avspelning gäller för METAL samma 
equalization som för chromium- O .. " 'doptlm."' . ..... kt" .... ,<I"" 

Sias + 

MOL 315 + 

SAT lOk + 

3 dB 

3 dB 

7 d'S 

kassetter, nämligen 70 f-Lsec. 
Men för att ta ut allt vad kas
setten har att ge - och det är 
inte lite - behövs vid inspelning 
en kassettspelare som har 
något högre bias (+3 dB) än för 

SAT 16k + 10 dB 

chromiumband. 
Detta speciella inspelningsläge 
för METAL finns på den nya . 
generationen kassettspelare 
som nu är ute på marknaden, 

RTS 315 

S 12 K 5 

RFR 3 15/ 12k5 

S/N 31 S (A- Filter) 

s/ ~ lOk 

tex Philips N2554, N5531 och N5536. 

+ 1 dB 

+ , dB 

+ 1 dB 

+ 1 dB 

+ 5 dB 

Har du spelat in din METAL kassett med detta 
METAL-Iäge och sedan ska spela upp den på däck 
som saknar METAL-Iäge ska du använda Cr02-läget. 

Testa Philips nya METAL kassett. Lyssna på kassett
inspelningar med en ny ljuddimension. 

PHILIPS ~ Alltid steget före 
Informat ionstjänst 17 
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iÄc® GAM MA iÄc® 
Alla hÖltal~element borde ha 

. Almco-magnet! 
Alnico-magneter är en garanti för kraftiga magneter 
och låg distorsion, vilket alltid kännetecknat gamma
elementen. 

av Alnico-magneten. (Alnico-magneten innehåller det 
strategiskt viktiga ämnet kobalt.) 

De flesta högtalartillverkare har under senare år över
gått till Ferritmagneter p.g.a. den otroliga prishöjning 

Gamma fortsätter med Alnico-magneter i samtliga 
högtalarelement för den lägre distorsionens skull, och 
än så länge med samma låga priser. 

H 3731 
PRIS: 265:-

MA 5231 
PRIS: 355:-

Gamma-högtalarna med Alnico-magnet och 2-års garanti. 
Utförliga elementdata i vår katalog. Du rekvirerar den från oss kostnadsfritt. 

I 
.,.-. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ...... 
KOM OCH LYSSNA! · 
Kom/Skriv till : o JA , sänd mig även 

katalogen . 

Vi har fler alternativ att välja på och hjälper dig gärna med bygget. 
Kom till vårt cen trallager i Upplands Väsby , ring eller skriv. 

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

\ 

l 

Frekvensia Gete AB 
Stockholmsvägen 37 
194 54 Upplands Väsby 
Tel. 0760/33025 

Postadress : . .. . .................. .. ...... .. .. ...... I 
Tel : . ... . . ...... . ... . . .... ...... . . .. ....... . . R.T: ~~ 

--.. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----'" 

iaI 
GENERALAGENT FÖR GAMMA HÖGTALARE I SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND: 

.... •• ... le. " .... II S i : II c:;. .. ~ "I." e ~ ~ 
® STOCKHOLMSVÄGEN 37, 19454 UPPLANDS VÄSBY, TELEX 12205, TELEFON 0760·330 25 
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Högtalare forts från sid 42 

väller snarare honung ur lådor
na! Varm och behaglig klang , 
kanske inte så mycket utmanan
de och uppf<?rdrande som , tja , 
godmodig? Andå finns det ett 
bett , men jag saknar det där kni
pande distinkta ... vad säjer du 
själv? 

VS: Att man nog får en både 
fyllig och tjusig närvaro här , 
stråkarna surrar så där förföriskt 
brummigt och pianostämman 
bakom hörs i ett tilltalande per
spektiv. Jag gör en inre jämfö
relse här med en inspelning jag 
har med SR:s radiosymfoniker 
på Cirkus under Friihbeck de 
Burgos , som verkligen fick fram 
magin i den här dansen , som är 
en andebesvärjelse; man ska se 
för sig eldskenet och det täta 
sydländska mörkret , de sensuel
la kvaliteter musiken har ... jag 
tyckte det lät riktigt bra i både 
inledningen och sen i den dra
matiska stegringen som växer 
fram som buren av ett express
lok ur stråkfonden - men sen! 
Sen blev det en skräll i ljudet , en 
diskantmättnad som inte inspel
ningen är begränsad till. 

- Det verkar som om dom 
här högtalarna formar klangen 
enahanda så snart stora ackord 
staplar upp sig över varandra. 
Dom når en mättnadsgräns , pre
cis som ett rum, och här är det 
fortet som sätter taket. Ändå är 
det alls inga dåliga högtalare -
flertalet konkurrenter skulle 
heller inte klara av musiken så 
bra. Det är jag ganska överty
gad om. 

(Samma skiva; Intermezzot ur 
Cavalleria Rusticana av Pietro 
Mascagni, 4:14) 

BH: Rätt förnämligt. Det 
mest kritiska jag har att komma 
med är att det hela ljuder en 
smula avlägset utom när st yrke
markeringarna framkallar in
trycket av att orkestern hoppar 
framåt i ljudbilden . Då blir den 
också lite vassare , mera betonat 
kantskarp. 

VS: Detta trots den nästan 
oerhörda sötman istråkljudet. 
Det handlar ju om ett mellan
spel av stor skirhet. Och samti
digt ett starkt sound av dessa 
förnämliga stråkar, vilken sam
klang! Men också jag tycker att 
de höga lägena blir något pres
sade, det gnällde och gnall me
dan harpor klungo ... produ
centen har blivit berusad av digi
talmetodens enorma resurser 
och förlett teknikerna , tror jag. 
- Det låter bättre nu sedan vi 
vinklade högtalarna något och vi 
ska väl berätta, att vi har cirka 
sju kvadratmeter fri yta mellan 
oss två och högtalarna intill bak
re rumsväggen här . 

(Telares digitala Carmen-in
spelning, excerpterna ur nr D 

10048 med Saint Louis Sym
phony) 

BH: Hör nu , basen låter bul
lig, resonat och " stum" . Felet 
med ljudbilden i alla fall just nu 
- och jämför vad vi sa tidigare -
är att ljudet visserligen ligger ut
brett mellan högtalarna i rimlig 
utsträckning men att man fortfa
rande helt klart kan lokalisera 
dom alldeles tydligt , också om 
man blundar, kanske mest då! 
Som du sa, man slappnar inte 
av. Basen ska inte gå att närlo
kalisera så här. 

VS: Nej, det blir ett något 
oroligt lyssnande. Den här in
spelningen är något dov och 
flack i akustiken , och det går ju 
fram rätt tydligt. 

(RT:s/Ställverkets direktgra
verade lp med Gugge Hedrenius 
"Big Blues Band" , Teardrops, 
balladen på sid B) 

BH: Folk har frågat flera 
gånger varför vi inte använder 
vår egen skiva mera i det här 
jobbet? Vi har ju inte använt 
den alls egentligen; varför? 
Många säger att den företräder 
det absolut · renaste ljud dom 
nånsin hört . .. 

VS: Mest för att jag måste få 
lite perspektiv till den . Jag tror 
jag kan varenda takt , varenda 
ton i skivan efter inspelningen. 
Jag har haft svårt frigöra mej 
från jobbet med den , trots att 
det onekligen borde vara en 
styrka att veta precis hur något 
bör låta. Men de senaste dagar
na har jag haft med ett par nya 
ex runt och spelat upp , bland 
annat på den unika king size-an
läggning Glatta har, hans Mark 
Levinsoninstallation a 300000 
kronor ... låt vara att Studer 80-
maskinen ingår då . .. Det lät 
storartat över de fyra Quad
elektrostaterna och de två jätte
basdelarna. Vi får väl pröva på 
här också, då . 

BH: Nu låter det också myc
ket bra . Inte bulle utan stort, 
fritt sound, till och med ljudbil
den är lyckad , man hör 
placeringen av musikerna, även 
om perspektiven överdrivs lite 
mot mixningen. Kan det vara så, 
att de här lådorna ger bra ljud 
på mångmikrofonmixar och 
sämre på "få-kanals"? 

VS: Skulle i så fall strida di
rekt mot vad fabriken själv sä
jer, dom vill ju att man ska spela 
"akustiskt riktig stereo" med 
tvåmikrofonsljudbild. Men i det 
här fallet låter det mycket bra , 
även om vissa nivåer avsätter 
mera än ett " blänk" i ljudet , det 
slår till , helt enkelt; vissa saker 
betonas som man absolut inte 
hört förr i vare sig studion eller 
över andra högtalare. Dom här 
har allt ett något abrupt mellan
register , ljust och ändå lite rått , 

men övervägande rätt öppet och 
klart utan att vara något "föns
ter" in i ljudet, medge full insyn , 
alltså . 

BH: Ja , snarare liksom spot
belyser dom vissa frekvensut
snitt, ta tenorsaxen här som blir 
väldigt stor och närvarande . 

VS: Skivan verkade j alla fall 
klangligt ligga bättre tillrätta än 
en del annat. 

BH: Kanske i alla fall det här 
slaget ljud ligger ganska nära 
det som Wharfedale vill gynna 
och har utgått ifrån. Det är ju 
ändå en rätt levande akustik i 
skivan och en som ger "stöd" åt 
stämmorna. 

(BIS-tagning av B .H . Crusells 
klarinettkvartetter , Ess-Dur och 
D-Dur, 1975 , Teldec-pressad, 
inspelad i Helsingfors av Kari 
Hakala på en Telefunken MS i 
live-akustik) . 

... eller svävar uppåt 
VS: Den här skivan har jag 

spelat för yrkesfolk , som menar 
att det handlar om en typisk 
" tysk" tagning och en som också 
SR i samma anda anser idealisk 
för studiotagen kammarmusik. 
Nå, jag undrar lite - ljudet är 
mjukt och fint , rörmikrofoner 
har använts alltigenom, alla fyra 
har en gammal fin U 67 framför 
sig och så har en Neumann am
biensmikrofon (SM-2) hängts 
över alltsammans. Från album
fotot kan man sluta sig till att 
mikarna hängts ganska högt 
över musikerna och att det har 
varit ett riktigt rum och inte en 
studio, men tydligen ett med 
stor takhöjd. Ljudbilden är deli
kat torr , detaljskarp men luftig i 
sin utbredning. Over TSR 112 
blir ljudet ett nummer större än 
live, klarinettsolisten svävar 
över alltsammans men är väl 
centrerad i den kammarmusika
liska helheten ... 

BH: Rent rörande vackert ... 
VS: Äh , lägg av dina torftiga 

vitsar, va. 
BH: Jag ber om överseende. 

Jo, visst är det både DG-klang 
över ljudet · här men också ho
nungen har kommit fram , eller 
hur du Puh? Hindrar inte att 
man här vid vår lyssning får in
tryck aven kliniskt ren ljudbild 
med höggradigt rena signaler i 
alla led , och eftersom nivån är 
måttlig klarar TSR det riktigt 
hyfsat. 

VS: Ja , det får vi ge klart god
känt. Det lät fint . 

(Aaron Copland: "Appalachi
an Spring" , Columbia Chamber 
Orchestra under tonsättarens 
ledning, Columbia Masterworks 
M 32736, Modern American 
Music Series , Cap/and conducts 
Copland - l:a originalinspeln.) 

VS: Den här utsökta skivan 

fann jag i USA. Är gjord 1975 , 
tror inte att den nånsin funnits i 
Sverige. Ansluter sig ju absolut 
förnämligt till den fina CBS-tra
ditionen på stereosidan där en 
hel rad inspelningar har ett näs
tan makalöst ljud. En akustisk 
tagning med en sällan hörd 
stråkklang. Vilken lyster och vil
ken täthet i den här ändå lilla 
besättningen! Upptakten är ju 
så man blir nästan andlös - och 
vilka perspektiv sen! Jag blev 
också alldeles tagen av ett kort 
akustiskt skeende som blivit så 
tydligt i ljudbilden som om det 
ingick i musiken: Det är den 
nästan omärkliga rörelsen av 
flöjtisten , mixad i mitten , som 
tar upp sitt instrument och sätter 
det mot läpparna. Ljudet av 
flöjten kommer så efter inand
ningen någon sekund senare. 
Det hela antar nästan visuell 
kvalitet, och jag tycker det är 
fantastiskt . Bland annat , först ås 

BH: ... Vi håller inte över 90 
dB, ska påminnas om. Ja , det 
var en utsökt inledning i stråkar
na och med blåsare efterhand . 
Det lät stort och utspritt här 
men , hela lyriken går ju förlorad 
efiter introduktionen då violiner
na spelar mera "attacca" eller 
" marcato", säger Copland visst 
själv ... , " kroppen" i ljudet fal
ler i sär , och jag fann den ytterst 
lovande första delen av återgiv
ningen grumlad. Pianot , t ex 
som har en underliggande rytm
stämma här , går inte fram riktigt 
bra. Men visst är skivan hänfö
rande , synd bara att högtalarna 
inte kan förmedla saken hela vä
gen. 

(Sånger av Gösta Nystroem 
och Benjamin Britten, Dorothy 
Irving , Caprice Rik5 LP 61) . 

BH: "Damen med slöjan" he
ter ju en Rasfin-målning från 
1700-talet . . . men här finns det 
sanna mina ord inget feeri eller 
milt behag. Det hela är ur ba
lans och låter absolut inte bra . 
Hon fladdrar ju hit och dit i lju
det. 

VS: Diskanten slår emot en 
utan något organiskt samband 
med resten. Ja , rösten flyttar 
kring inne i lådorna . Det är ett 
klart exempel på bristfällig 
"imaging", som våra välljud
vänner älskar att tala om '" 
Inget klart fram-bak-perspektiv , 
inget mittintryck alls. Blicken 
flackar igen. Och konerna flaxar 
och flexar , hå hå ja ja . 

(Avsnittet Jespers drömmar 
ur Kornets inspelning för Gyl
ling 1979 - en ditigalsida resp en 
direktgraverad skivsida. Prov 
med direktgraveringen , 45 s). 

BH: Många skulle nog tycka 
att det låter riktigt fint , men jag 

forts pd sid 46 
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TILLVERKARENS DATA WHARFEDALE TSR 112: 

Effektgräns : 120 W DIN 
Musikeffekttålighet: 190 W rms 
Förstärkardrivning : 15--190 W 
Känslighet_: 90 dB, mätt i ekofritt rum på 1 m håll för si-

nusvåg 
Märkimpedans : 6 ohm 
Frekvensomfång enl DIN: 30 Hz-25 kHz 
Frekvensgång : 45 Hz-20 kHz ± 3 dB 
Elementbestyckning : Basdelen 2x 250 mm papperskoner 

med dämpade talspolar 
Mellanreg. 1 x 200 mm MFHP-ele
ment 

"lt~esultct 
oc testdctc 
MÄTOBJEKT 

Högtalare Wharfedale TSR 112 
r B011 

FREKVENSGÄNG 

Frekvensgång mät t i l yss 
ningsrummet med mätmikro 
fon 1 m rakt fra mfö r hög 
talaren . Ljudtryck 90 dBA. 

Mätn ing med grindsystem . 
Övre kurvan visar mä tning 
före reflexer från rummet 
och motsvarar mätning i 
ekofritt rum. Undre kurvan 
visar utsignal 1 ms efter 
insignalens s lut och vi 
sar reflexer inuti högta -
l ar Iådan. 

IMPEDANS 

Impedansens belopp. 

Impedansens fasvinkel. • ~ .. ! ... 

:: TT-,----rr-,---rr-,--,-,-, 
-"'H-+--1--!--H-+-1-

-.; t11=J _" .. -~-
_1)( •• , . 

-., .. III .,.-.,. IGI lO 1. -\.-;' • ~~, 

Diskanten : 1 x 25 mm mjukkalott, 
dämpad 

Tonkontroller : Kontin. variabel f. 3-20 kHz 
Dito f . 300 Hz-3 kHz 

Delningsfiltret : 6 dB/okt, 9 dB/okt, 12 dB/okt, 18 dB/ 
okt, 12 element, 140 Hz, 900 Hz och 4 
kHz 

Brytpunkter : 
Basdelen utförd ss: 
Inre höljesvolym: 

100 Hz, 800 Hz och 3,5 kHz 
Slutet hölje, datorberäknat 
90 liter 

Dimensioner : 1087 x 380 x 394 mm 
Vikt: 
Importör: 

40 kg (53 som packad) 
Betorna ab, Solna 

Pris : Ej bekantgjort f n. 

SPRÄNGSVAR 

Utsignal vid pålagd puls, 
mätt före rumsresonanser . 

MAX LJUDTRYCK 

Ljudtryck för 10 1i distorsion 
vid 100 Hz, mätt med A-vägd 
kurva 

Ljudtr yck vid inmatning av 
skärt brus med effektivvärde 
motsvarande märkeffekten i 
nominell impedans, dvs här 
33,8 V motsvarande 190!W i 6 n 
26,8 120 
Ljudtrycken mätta 1 m axiellt 
från hög talaren i lyssnings 
rummet. 

KÄNS LIGHET 

För 90 dBA på 1 m axellt av
stånd krävs en inspänning av 

vilket i nominell impedans 
6 n motsvarar 

INSTRUMENT & RU~1 

78 dBA 

105/ 106 dBA 

4,5 V 

3,4 W 

fo rts på sid 68 

Oscilloskop Tektronix 7613 
.-----------------------.. Grindsys tem Brliel & Kjaer 4440 

DISTORSION Mätmikro fon Brliel & Kjaer 2206 
Spektrumanalys av 10 % dis-
t orsion vid Hz . 

Spektrumanalys av utsignalen 
vid 90 dBA ljudtryck 1000 Hz. 
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Skrivare Hous ton 2000 
Spektrumanalysator Hewlett - Packard 3580A 
Frekvensräknare Philips PM 6624 
Voltmeter Radford ANM 2 3 
Lyssnings rummets volym 85 m 
Bakgrundsbuller ca 39dBA 
Temper atu r 26 0 C 
Lu f t fuktighet ca 38 1i 



Cabasse. Mihy Products. Nakamichi.Ortofon .. 
Revox. SME. Stanton. Thorens. Cecil E. WaHs. 

Vad vill du veta mer om? 
Det här är våra agenturer. Med produkter i hela ljudkedjan, från avancerade och "tunga" apparater till diverse 
tillbehör, som t. ex. tonarmar och pickuper, och skivvårdsmedel. Med andra ord allt som behövs för att få så bra ljud 
som nånsin möjligt. 
Det skulle bli alltför omfattande att i detalj annonsera och informera om alla dessa produkter. Men om du på 
kupongen här nedan fyller i vilka produkter du vill veta mer om så sänder vi broschyrer. 

Al. Cabasse högtalare 
Bl. Milt Y antistatmedel Permostat 
B2. Milt Y skivrulle Pixall 
Cl. Nakamichi kassettdäck 
C2. N akamichi receiver 
C3. Nakamichi mikrofoner 
C4. Nakamichi Black Boxes 

Elfa Radio & Television AB, 17117 Solna 

I Bästa Elfa Radio & Television AB, 17117 Solna. 
I Dom här produkterna vill jag gärna veta mer om. 
I Sänd mig broschyrer. 

I 
I 
I 

C5. Nakamichi High Com II brusreduceringsenhet 
Dl. Ortofon Moving Coil-pickuper 

I (Skriv kodnummer, Al , C3 eller liknande) I 
I I D2. Ortofon magnetiska pickuper 

D3. Ortofon Low Mass-pickuper 
El. Revox rullbandspelare, tun er, förstärkare, 

I Namn -------- -------- I 
skivspelare, högtalare 

E2. Revox tillbehör 
Fl. SME tonarmar 
G l. Stanton pickuper 

I Adress I 
I Postadress --------------- I 

Hl. Thorens skivspelare I Telefon _ ______ _______ ---- -
Il. Cecil E. Watts skivrengöringsmedel . .', _____ _ 

Informatl onst tanst 20 I 

Tifta vad Amerikanarna 
hargjorf med syntesisern! 

WETAB 
Tilskogsvägen 166 
19300 SIGTUNA 
Telex 10254 WEDECO-S 

DOM HAR STOPPAT 
EN DATOR I DEN. 
Du som letar efter högkvalitativa byggsatser till låga priser 
i alla svårighetsgrader, undersök vårt sortiment! Du kommer 
att bli förvånad. Skicka efter vår katalog och upptäck det 
fantastiska med elektronisk musik. 

Återförsäljare sökes. 

1-----------------, 
I JA, Skicka mig snarast Er katalog mot kr l :50 i frimärken I 
I Namn . ... .... .. . . . . .. ....... . ... .. .. ... . . . .. ....... . ....... ..... I 
I Adress .... .... ... ... ..... .... .... . . .......... . ... .... .......... . I 
I Postnr .. . .. . .. .. .. ... .. Postadress ......... . .. . . . .... . . . . . .... . . I L _______________ __ I 

I 
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Frekvensanalysator från 
SE Labs, England 

SE Labs/EMI, England , har i 
SE 2450 en ny frekvensanalysa
tor som kan mäta amplitud- och 
fasrespons för praktiskt taget 
vi lket dynamiskt system som 

2-bands syntestuner 
med siffertablå 

Ur japanska JVC :s höstpro
gram , som bl a omfattar en serie 
förstärkare i s k "super A
klass", visar vi här en ny tuner 
för både fm och am , i det att den 
också har ett mellanvågsband. 
T-X2 heter modellen som är en 
frekvenssyntesmottagare med 
siffertablå över fronten , förin-

helst. Den rymmer en komplett 
instrumentering fö r dynamiska 
analyser för olika ändamål och 
kan fungera antingen som sepa
rat bänkinstrument eller ingå i 
ett automatiskt testsystem. 

Analysatorn är uppbyggd 
kring en mikroprocessor och in-

ställningsautomatik för sju sta
tioner över vardera våglängds
området (tangentpåverkan), au
tomatisk eller manuell stations
lokalisering, lysdiodindikering 
för gjord inställning och även 
fjärrstyrningsmöjlighet . 

Data upptar bl a fm-känslig
het i stereo 38,5 dB f, s/n i stereo 
70 dB , klirr , dito , 0,2 %. 

Rydins , 08-7600320. 

!IIIIIII~~ 

nehåller en högvärdig generator 
plus två separata digitala korre
latorer , vilka grundenheter an
vänds dels för drivning av test
objektet och dels för att detek
tera svaret från det i två god
tyckliga punkter. 

Alla typiska testmetoder finns 
i instrumentets programvara för 

Kristalloscillatorer 
från Motorola 

Det blir mer och mer vanligt 
att använda fabrikstillverkade 
kristalloscillatorer som klockor i 
mikroprocessorer. 

Motorola tillverkar en- och 
två-fas oscillatorer samt baud
rate generatorer. De främsta 
fördelarna med dem är: 
- Hög packningstäthet. De krä
ver bara 13 x 18 mm på kretskor
tet och endast 5 mm höjd . De 
löds eller monteras i sockel. 
- Ttl-kompatibla. Drivs med 
+5 V och kan belastas med 1-10 
grindar. 
- Högfrekvensstabilitet. Till-
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att ge minimal uppsättningstid. 
Upp till 120 provningsresultat 
kan lagras , och de kan sedan be
handlas med instrumentets egna 
statistiska rutiner. 

SE 2450 kan levereras med 
anpassningsenhet enligt IEEE 
488/RS 232. Scandia Metric , 
Solna , vx 08-820410 . 

verkas för alla frekvenser inom 
området 250 kHz-70 MHz med 
plus/minus 0,01 , 0,05, 0,1 eller 
1,0 % . Stabiliteten inkluderar 
kalibreringstolerans , inspän
nings- , belastnings , och tempe
raturberoende (0-70°C) samt 
åldring , chock och vibration. 
- De är kostnadseffektiva och 
eliminerar konstruktionstid. De 
ger mindre komponenter att la
gerhålla, enklare montagearbe
te och är 100 % testade. Inga 
problem med svängningsav
brott , falska moder eller start
motstånd finns. 

Svensk representant: Aurie
ma ab , tel 08/7305160. 



AH 587, nytt tillskott i Philips MFB-program 
I högtalarserien M(otional) 

F(eed) B(ack) från Philips finns 
numera en rad varianter , från de 
stora , för studio bruk tänkta 545 , 
till rena minisystemen . Till de 
mellanstora får klassas AH 587, 
som fått resurserna 5+20+50 W 
i effekthänseende ; det handlar 
ju om helt aktiva , elektronisera
de och kompenserade system. 
Alltså tre separata förstärkare 
för resp register , totalt 75 W ut 
för drivningen över den aktiva 
frekvensfördelningen. Som gäl
ler alla Philips MFB-konstruk
tioner sköter ett servosystem om 
konerna med en elektroakustisk 
kontroll slinga som ändar i en ac
celerometer på dem och tvingar 
utslagen att hålla exakt takt med 
insignalen . AH 587 kan återge 
bastoner " rakt" ned till. 27 Hz 
och har exceptionellt god utstyr-

barhet. 
Inre volym är 19 liter , Ijud

trycket man kan få upp motsva
rar 109 dB på 1 m och som gäller 
alla MFB från holländarna har 
587 automatiskt till- och från
slag. Variabel ingångskänslighet 
1-25 V är en annan specialitet 
för de här högtalarna , som med
ger obehindrad anslutning till 
olika drivningar. 

Bestyckningen : Basen 20 cm 
AD 8167 i MFB 4-version , mel
lanregistret resp diskanten kom
binationen 5 och 2 ,5 cm AD 
21160/ST. Delning vid 650 resp 
3500 Hz. Ingångskänslighet 1-3 
V/WO kohm och 3-25 V/l 
kohm. Lysdiodindikering för 
driftläget. 

Philips Sv ab ; säljs i radio
fackhandeln landet över (08-
635000). 

Kopplingsenhet från Philips 
centralbrytare för 6 nätuttag 

En välkommen och princi
piellt intressant nyhet har Phi
lips i kopplingsenheten AH 070, 
som specifikt gjorts att ingå i 
märkets slimlineserie 70 : AH 
070; en svart , låg box med en 
omkopplare på fronten , bryter 
och sluter sex nättuttag paral
lellt . Enheten ansluts till 220 V 
och har på baksidan sex parallel
la nätuttag för gängse kontakt
don , maximalt kan strömstyrkan 
uppgå till 5 A. Med enheten kan 
alltså hela hi fi-installationen 
kopplas till och från med bara 
en central strömställare. 

Den här lösningen har länge 
funnits utomlands för japanska 
och amerikanska , i vissa fall 
också tyska , ljudanläggningar 
medan det varit besynnerligt 
trögt i Sverige att få dylika don 
S-märkta . Man slipper ju hela 
nystanet av separata nätkablar -
och inte minst svårigheterna 
med att dra extra dosor och 
skarvsladdar i rummet för 
strömmatningen . 

Philips sv ab , audiodivisio
nen , 08-635000; säljs genom ra
diofackhandeln landet över . 
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Programmerbar 
signalgenerator 

HewleU-Packard introducerar 
en ny syntetiserad signaigenera
tor , 8656A, som är helt pro
grammerbar över HP-1B. Fre
kvensområdet är 100 kHz-990 
MHz med absolut lllvanog
grannhet om + 1 ,5 dB. Då en 
signalgenerators syfte är att ge
nerera exakt modulerade signa
ler för bl a mottagartestning re
duceras tiden för olika inställ
ningar mycket med 8656A, vil
ket medför kortare testtid . Fre
kvensomkoppling tar mindre än 
2 s. 

Frekvens , am eller fm och ut
nivå , inställs direkt med tan
gentbordet i storheter som MHz 
och dBm . Den interna mikroda
torn har möjlighet att hantera 
även andra storheter som dB re
fererad till mikrovolt , vilket är 
användbart i samband med ste
reosändningar. För högimpedi
va avslutningar kan utgången 
kalibreras i emk. Tidsödande 
frekvensavstämning av rattar , 
justering av modulation och ut
nivå och samtidig avläsning av 
ett analogt instrurrtent tillhör 
numera det förgångna. 

Viktigt i samband med ofta 
återkommande mätningar är 
möjligheten att lagra kompletta 
inställningar som sedan enkelt 
återkallas. 8656A kan lagra tio 
sådana inställningar , som åter
kallas genom två knapptryck
ningar . I produktion t ex kan 

Blinkande lysdioder 
De nya rödlysande lysdioder

na CQX 21 från AEG-Telefun
ken blinkar med frekvensen 3 
Hz. De går att använda överallt 
där man vill ge en iögonenfal
lande signal t ex vid indikation 
av störningar , som varningssig
nal vid bandslut i bandspelare 
och liknande. Självklart kan 
dioderna också levereras i fär
gerna gult , grönt och orange . 

I en 5 mm kåpa har man byggt 
samman en integrerad bIink
koppling med lysdioden. Kon
struktionen är så gjord , att 
blinkfrekvensen blir 3 Hz vid 5 
V matningsspänning. 

dessa tio inställningar matas 
från sekventiellt med en yttre 
kontaktanslutning . 

Frekvensområdet täcker ett 
mycket brett applikationsområ
de från långvåg 100 kHz upp till 
och med uhf-området (990 
MHz) . Upplösningen är 100 Hz 
eller 250 Hz och stabiliteten är 2 
ppm/år och i särskilt utförande 
mindre än 1 x 1O-9/dag. 

I första hand är 8656A tänkt 
för inomkanaltestning med ett 
basbrus vid ssb på mindre än 
-122 dBclHz vid 20 kHz offset 
vid 225 MHz, harmoniska över
toner <-25 dBc och falska fre
kvenser <--60 dBc. Utnivån är 
kalibrerad från + 13 dBm till 
-127 dBm med en noggrannhet 
av ±1 ,5 dB och upplösning av 
0 ,1 dB. Moteffektskydd på 50 W 
förhindrar att utgången är så låg 
som <1 mikrovolt. 

Intern am vid 400 och 1 000 
Hz från 0-99 %, fm upp till 99 
kHz max deviation (beroende 
på bärfrekvens) med 400 eller 
1000 Hz modulationsfrekvens . 
Vid kalibrerad extern am- eller 
fm-modulering upp till 25 kHz 
finns två lampor som indikerar 
den korrekta ingångsnivån av 1 
V toppspänning . Am och fm 
kan moduleras samtidigt. 

Alla presenterade värden kan 
stegas upp eller ner från tan
gentbordet. Stegets storlek be
stäms även därifrån . 

Hewlett-Packard , tel 08/ 
7300550. 

En strålningsvinkel på 800 ger 
optimal synbarhet även vid be
traktande från sidan. Man får 
enklare inbyggnad än med glöd
lampor tack vare axiell anslut
ning, längre livslängd och större 
skakningsokänslighet . 

Speciella kännetecken är 
också: 
• Ljusstyrka 1,6 mcd 
• Förlusteffekt 200 mW 
• Matningsspänning 4,75-5 ,25 

V 
• Strömförbrukning vid lysan
de diod 10-35 mA , med släckt 
diod max 1,2 mA. 
Svensk representant : SaUco ab , 
tel 08/830280. 
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Logikprob för eMUS 
C> En mycket lättbyggd logikprob, speciellt avsedd 
för CMOS-Iogik, visar vi här. 
C> Proben registrerar ytterst korta pulser och kan i 
vissa fall ge säkrare indikationer än ett medelmåttigt 
oscilloskop. 

Av ARNE DAHLBERG 

sv-

LV-

3V-

2V-

1V-

av-

3,3V 

1,7V 

Öppen ,av sv 
'r--

~ 

~~~~~~-~~~ ] 
Här bör Cmos-kre t sens tr öskeI 

sp änn ing ligga, 

Fig 1. Logikprobens omslagspunkter är anpassade till CMOS
logik. 

•• När jag i Radio & Televi
sion 1979 nr 11 läste om logik
proben , blev jag inspirerad att 
försöka göra en med exakt sam
ma funktion, men den skulle 
vara mera lämpad för mätning 
på apparater byggda med 
CM OS-kretsar och med spän
ningsmatning från 5-15 V . Vida
re hade jag ett kravatt mycket 
korta pulser , som ibland före
kommer, skulle kunna registre
ras med hjälp av probens puls
minne . 

Sådana korta pulser uppträ
der t ex i följande fall : Man vill 
att en 4-bitars räknare skall räk
na 8 st inkommande klockpul
ser. Räknarens utgång nr 4 
kopplas då till restingången. För 
var 8:e klockpuls uppträder nu 
en kort positiv puls på ca 150 ns 
på utgång nr 4. Det var alltså 

sv 

In 
1-S k 

önskvärt att proben kunde upp
täcka denna puls vilket kan vara 
mycket svårt med ett oscillo
skåp, särskilt vid låga frekvenser 
eller vid engångsförlopp. 

Snabbhett'n olika 
för ett och noll 

Proben avläser positiva pulser 
så korta som CM O S-kretsarnas 
tillåter , dvs ca 100 ns , och detta 
med repetitionsfrekvenser från 
enstaka pulser upp till 1 MHz . 
Negativa pulser är den något 
mer okänslig för. En negativ 
puls skall vara ca 300 ns lång för 
att pulsminnet skall träda i funk
tion. Det är bl a motståndsvär
dena Rl-R5 (se principsche
mat) som har betydelse för hur 
snabb proben skall bli : Ju lägre 
värden , desto snabbare registre
ring . Vid för lågt värde på R5 

A 100k 

8 

räcker dock inte drivningen från 
inverteringarna nr 1 och 5 till 

. och vid låga värden på Rl- R4 
blir proben onödigt lågohmig. 

En monovippa 
som pulsminne 

Pulsminnet är en monovippa 
som består av inverterare nr 4 
och 5, samt Dl , D2 och R5 . De 
sistnämnda utgör en eller-grind . 
Tidkretsen Cl , D3 kan tyckas 
något märklig. För att få proben 
snabb var det nödvändigt att ha 
ett lågt värde på el p g a 
CMOS-kretsars relativt höga ut
gångsimpedans . Lågt värde hos 
Cl kräver högt värde hos R i 
den Re-krets som skall åstad
kommas. Det mest högohmiga 
motståndet jag kunde hitta hem
ma i mina lådor var en diod i 
backriktningen. Det är alltså 
läckströmmen hos dioden som 
laddar upp el . Tiden som man 
får , ca 4 ms , räcker till för att 
hinna uppfattas av ögat. 

Spänningsdelare 
bestämmer trösklar 

Betrakta nu fig l . Här fram
går hur spänningarna i punkter
na A och B varierar. Observera , 
att matningen är 5 V och att 
spänningsfallet i D4 har försum
mats . Av fig framgår även att 
CMOS-kretsens tröskelspän
ning måste ligga inom ett visst 
område för att fungera. Vi antar 
nu att eMOS-kretsens tröskel
spänning ligger på 2,5 V. Spän
ningsdelaren Rl-R4 ger i punkt 

I 
Mät inte här. 

A ca 3,3 V och i punkt B ca 1,7 
V. Om probens ingång ansluts 
till O V , blir spänningen i B O V 
och i A ca 1,6 V . Vi har då pas
serat tröskelspänningen hos in
verterare nr 1 och Ll indikeras 
" 0". Om ingången läggs till + 5 
V får man +5 V i A och ca 3,4 V 
i B. Tröskeln för inverterare nr 
6 är alltså passerad och L2 indi
kerar " 1". 

Tröskelspänningen på ett ex
emplar av 14584 uppmättes vid 
omslag från " 1" till "0" till 2,64 
V och vid "0" till " 1" till 2 23 
och det vid 5 V matning. När 
kretsen monterades i proben 
fick man indikation " 1" vid 
spänningar större än 3,5 V. Indi
kation "0" gav inspänningar 
mindre än 0,87 V. 

På alla de kretsar jag har pro
vat har tröskelspänningen legat 
omkring dessa värden , men om 
jag har förstått det hela rätt så 
lovar inte fabrikanten annat än 
att tröskelspänningen skall ligga 
någonstans mellan 1,5 och 3,5 V 
vid 5 V matning . Det betyder, 
att om man skulle ha råkat få en 
krets med extremt låg eller hög 
tröskelspänning , måste mot
ståndsvärdena för Rl-R4 änd
ras. 

Ett exempel kan visa följder
na: Har man fått ett exemplar 
med extremt låg tröskelspän
ning kommer det att yttra sig 
som att indikation för " 1" lyser 
hela tiden , medan indikation för 
" 0" aldrig kan fås. Åtgärderna 
består i att man minskar värdet 
på R2 och R4 . På samma sätt 
minskar man värdena på Rl och 
R3 om man har en krets med 
extremt hög tröskelspänning. 

Probens omslagspunkter 
påverkas av CMOS-kretsen 

A v ovanstående torde framgå 

Mät inte här. 

Fig 2. Uppkoppling för justering av pro
bens omslagspunkter. 

Fig 3. Mäter man så här kommer probens 
låga in impedans att ge mätfel. 

Fig 4. I det här fallet visar proben där
för att CMOS-kretsens utgång belastas 
hårt av IK motståndet. 

50 RADIO & TELEVISION - NR 9 - 1980 



Några uppmätta data för proben med olika kretstyper visas i följande tabell . .. 

SV 10 V 15 V 

14584 40106 4069 14584 40106 4069 14584 40106 4069 

Max pulsrepetions-
frekvens MHZ 1.3 1,0 0,9 2,0 1,3 1,8 2,1 1.1 1,8 

Min pulslängd 
posit iv puls ns 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Min pulslängd 
negativ puls ns 400 500 500 200 300 200 150 400 200 

Strömförbrukning 
Min mA 0,1 0,1 0,1 0,5 0,3 2,5 1,4 0,7 7 

Strömförbrukning 
Max mA 5 7 4 24 30 20 50 58 43 

..... 1) .. 
03 L 1 1Nl.ll.8 

-+ 
Puls 

In L3 

Dl. 

lNl.ll.8 c21 14 O + + 
R5 100r lNl.ll.8 O 
1. .7k 

Logi,kprobens principschema . 

Fig 5. Principschemaför proben. 

Komponentförteckning 

Motstånd 1/8 W 
Rl 33 k 
R2 15 k 
R3 15 k 
R4 33 k 
R5 4,7 k 
el 22 p keramisk 
e2 100 n 
Dl-D2 1N4148 
L l-L3 3 mm LED 
le 14584 (40106,4069) emos 
Röd o svart mjuk labbsladd 
Röd o svart miniatyr testpin
ne, typ "Hook" 
Deltron i Göteborg , tel 031-
161246, har framställt kom
pletta materialsatser till pro
ben. 
Pris 45 kr. Enbart kretskortet 
säljs för 15 kr. 

I 

HEJ-+8 
-C]} 
T~ 

+ + 

I I 
+ 

Fig 6. Komponenternas 
placering på kretskortet. 

Fig 7. Kretskortsmönstret 
i skala 1:1. 

att probens inspänningar för in
dikation av "0" resp "1" också 
kommer att variera , beroende 
på vilken tröskelspänning 
CMOS-kretsen har . Vid mät
ning på apparater som är byggda 
med CMOS-kretsar är ju emel
lertid det normala förhållandet 
att spänningarna håller sig myc
ket nära matningsspänningarna 
och pro ben kommer därför väl 
att tjäna sitt syfte. 

Den som vill laborera med att 
ändra inspänningarna för indi
kation av "0" resp " 1", kan göra 
detta genom att justera mot
ståndsvärdena hos R1-R4 eller 
rent av koppla in potentiomet
rar enl fig 2. Som variabel spän
ningskälla använder man en po
tentiometer på ca 1- 5 k. 

Använd pro ben 
med eftertanke 

Man måste använda proben 
med viss eftertanke. I vissa 
kopplingar kan funktionen vara 
helt korrekt trots att proben inte 
indikerar någonting. Två exem
pel på det visar fig 3 och fig 4. I 
exemplet enligt fig 3 kommer 
pro ben s inimpedans att domine
ra och sänka spänningen. I fig 4 
belastar IK motståndet Cm os
kretsen så kraftigt att spänning
en sjunker så mycket att proben 
indikerar fel. 

Proben fungerar bäst med 
kretsen 14584, som innehåller 
sex Smith-triggers. Även 40106 
som har betydligt högre hysteres 
går att använda. I nödfall kan 
man använda kretsen 4069. D et 
är dock ingen Smith-trigger. In
te heller är den buffrad i den be
märkelsen att den har extra in
vertera re inbyggda . D et gör att 
lysdioderna lyses upp långsamt , 
och någon bestämd nivå för "0" 
resp " 1" är svårt att ange . 

Direktdrivna lysdioder 
utan motstånd 

Det ser kanske lite konstigt ut 
att inte ha något motstånd i serie 
med lysdioderna . Vid 5 V är det 
ingen fara , men vid högre spän
ning blir kretsen något mer 
varm . Men det är ju endast kor
ta stunder proben används. -
Jag har för övrigt haft ett antal 

prober kopplade till pulsgenera
tor i flera dagar i sträck med 16 
V matning utan att någon krets 
gått sönder. 

Proben är billig och lättbyggd . 
Sammansättningen bör inte för
orsaka några problem ens för 
novisen . Förf har byggt ett fler
tal exemplar utan problem . Bl a 
finns ett antal kretsar med den 
här funktionen inlödda på krets
kort för övervakning av funktio
ner under prototypframtagning. 
På så vis får man oscilloskopet 
ledigt för andra uppgifter. • 
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Tre effekthöjande enheter 
för bättre birstereoljud 
* I vår testserie av bilstereomateriel tar vi här upp 
ytterligare tre boosters . * Innan dujämför resultaten med andra testfakta 
bör du först ta del av hur mätningarna är utförda, 
vilket framgår av texten . 

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

•• Välljud i bilen kräver att 
man kompletterar bilradion/ 
bandspelaren med en booster 
som höjer effekten, som vi slog 
fast redan i RT nr 8 i den inle
dande provningen av fyra boos
ters. Vår serie tester av bilradio
apparatur går här vidare i en 
granskning av ytterligare tre 
boosters . Flera följer efterhand . 

Varför kallar vi dem inte slut
förstärkare , kanske läsekretsen 
frågar sig? Svaret är att boosters 
är en specialform av slutsteg. De 
har relativt måttlig spännings
förstärkning , ingångsimpedan
sen är låg och de kan därför inte 
drivas direkt aven förförstär
.karutgång , utan de är avsedda 
att föregås av ett mindre slut
steg; det som sitter i bilradion. 
Effekthöjare vore en mera ade
kvat benämning, anser vi. 

Pelo 80: 

Låt oss så lämna semantiken 
och ägna oss åt de aktuella prov
ningsobjekten: Zodiak ZPA 20, 
Delta VEB 400 SIl och Pelo 80. 
Även om det är fråga om tre ef
fekthöjare är de sinsemellan 
ganska olika. Den första , ZPA 
20, är en ren effekthöjare utan 
reglage med automattillslag , 
den andra, VEB 400 SIl, en 
kombinerad booster/Equalizer 
och den sista en helt ny typ av 
booster med tre slutsteg per ka
nal som arbetar inom olika fre
kvensband , d v s ett aktivt hög
talarfilter för bas- , mellan- och 
diskantområdet. Priserna är 
295 , 375 och 1250 kr för resp 
apparater. 

14,4 V matningsspänning 
nu vid mätningarna 

I testet i föregående nummer 

Mångkanalsteg med 
aktiva filter 

•• Pelo 80 är en intressant ny
komling , som inte liknar något 
annat i bilradiobranschen. Den 
innehåller sex separata slutsteg: 
Tre per kanal. Stegen arbetar 

inom olika frekvensområden för 
drivning av bas- , mellan- och 
diskanthögtalare . De föregås av 
aktiva filter med delningsfre
kvenserna 300 och 3000 Hz. 
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av RT mätte vi vid 13 ,6 V mat
ningsspänning. Efter diskussio
ner har vi dock kommit fram till 
att 14,4 V skall gälla i fortsätt
ningen. Det är den spänning 
som moderna växelströmsgene
ratorer ger. Likströmsgenerato
rerna gav 13 ,6-13 ,8 V. I prakti
ken har man dock knappast så 
hög spänning som 14,4 V , bero
ende på spänningsfall i ledning
ar , säkringar och kontakter. Ar 
motorn frånslagen gäller batte
riets spänning, som kan vara be
tydligt lägre , beroende på hur 
väl laddat det är. Vilken spän
ning som apparaterna matas 
med spelar en mycket stor roll 
då man mäter uteffekten! Den 
ändras ju med kvadraten på 
spänningen. 

Om vi matar slutstegen med 
14,4 V i stället för 13 ,6 V får vi 
ut (14,4/13 ,6)2 = 1,12 ggr så hög 
effekt. För att jämföra effekthö
jarna i det här testet med de ef
fekthöjare som testades i före
gående RT-nr måste deras ef
fekter multipliceras med 1,12. 
Så alldeles exakt är inte siffran , 
eftersom man måste räkna med 
de fasta spänningsfall som finns 
inuti slutstegen , men i stort sett 
kan man ta fasta på den här enk
la uträkningen. 

En annan osäkerhetsfaktor är 
vilken distorsionsgrad effekten 
är relaterad till. A v tidsskäl har 
vi lagt ut den här mätningen , 
och den är utförd av Ingemar 

Baskanalernas slutsteg är brygg
kopplade för att ge fyra gånger 
högre effekt än i mellan- och 
diskantregister. Det är ju just i 
basen som effekten behövs , så 
därför framstår det som onödigt 
att dimensionera samtliga steg 
för samma uteffekt. 

I de flesta bilar har man svå
righeter med att montera in hög
talare. Med en konstruktion 
som Pelo 80 blir det en smula 
lättare . I dörrarna fram monte
rar man mellanregisterhögtala
re. Under framsätena finns som 
regel ett utrymme där man kan 
förlägga bashögtalarna. Så be
höver man slutligen komplettera 
med diskantelement. Man väljer 
lämpligen minsta möjliga typ av 
kalottmembranhögtalare (dome 
tweeter) som fästs på instru
mentbrädan på lämpligt ställe . 

Det här kanske låter besvär
ligt , men faktum är att en sådan 
installation är enklare att ge
nomföra än att försöka få plats 
med ett integrerat högtalarsys
tem som täcker ett tillräckligt 
brett frekvensområde och samti
digt har en vettig placering lyss-

Ohlsson, Audio Data Lab. Han 
har för vana att mäta vid 3 % 
distorsion , något som vi inte 
observerade förrän mätningarna 
var genomförda , och här har vi 
alltså ännu en faktor att ta med i 
beräkningen vid jämförelse med 
effekthöjarna i förra provning
en , som mättes vid 1 % distor
sion. Givetvis får man ut mer ef
fekt vid 3 % dist än vid 1 % , men 
hur mycket, beror på stegets 
egenskaper: 

Är slutsteget hårt motkopp
lat, som i de flesta moderna 
steg , är distorsionen, thd, myc
ket låg upp till klippningsgrän
sen. Skillnaden mellan 1 och 
3 % blir där liten. Den ökade ef
fekten vid 3 % består i stort sett 
av övertoner , d v s distorsion. 
Vid slutsteg med låg motkopp
ling kan distorsionen vara hög 
även då steget är utstyrt långt 
under klippnivå, och i det fallet 
får man naturligtvis stora skill
nader vad gäller uteffekt vid oli
ka distorsionsgrader. Uteffek
ten, pkt 4 i mätresultatrutan , är 
angiven vid begynnande klipp
ning resp vid 3 % distorsion. 

Nu skall man inte ta allt för 
bokstavligt på uteffekten från 
olika steg. Jämför man t ex två 
slutsteg där det ena ger 20 W 
och det andra 16 W, så är skill
naden bara 1 dB! Ibland hör 
man diskussioner som "Det här 
steget är ett strå vassare än det 
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ningsmässigt . 
Slutstegen är av typ SGS 

TDA2002 . Totalt åtta kretsar in
nehåller apparaten med fyra 
enkla steg och två bryggkoppla
de. Stegen föregås av aktiva fil
ter för frekvensuppdelningen. 
Tillslaget sker automatiskt med 
ett relä som aktiveras då bilra
dion drar ström. Lådan är byggd 
av aluminiumprofiler och ett 
kretskort rymmer allt. På pane
len finns tre rattar för reglering 
av förstärkningen hos bas- , mel
lan- och diskantregisterdel. En
hetens inbyggnadsmått är 
170x65x120 mm (bxh x d). 

Mätmässigt ligger konstruk
tionen väl till. Basdelen ger ca 
15 W. Stegen klipper gynnsamt 
med ovanligt låg övertonhalt för 
att vara halvledarslutsteg. Skill
nadstondistorsionen är inte sär
skilt hög och övergångsdistor
sionen är relativt måttlig , även 
vid 10 kHz. Det betyder i prakti
ken goda lyssningsegenskaper. 
Man kan bara hoppas att flera 
apparater av det här slaget kom
mer på marknaden , eftersom 
konceptet är ovanligt lyckat. • 



Delta VEB 400 SIl: 

Fembandsekvalisator i 
lågprisprodukt 

SCHEMATIC DIAGRAM 

Fig 3. Schema över Delta VEB 
400 S II. 

Zodiac ZPA 20: 

Prisvärd enhet, 
små dimensioner 

•• Till fördelarna med den här 
konstruktionen hör den inbygg
da equalizern, faderkontroll och 
ett relativt litet format : 
125x45x160 mm. Den elektris
ka funktionen kräver dock en 
del kommentarer: 

Slutstegen är byggda med 
integrerade kretsar , typ 
p.PC1l85H, och de ger bl a 
övergångsdistorsion vid både 1 
och 10 kHz , höga halter av höga 
ordningars distorsionsprodukter 
vid överstyrning, och skillnads-

•• Utmärkande för ZPA 20 är 
ett ovanligt litet format. Lådan 
mäter bara 125 x 100 x 50 mm 
(lxbxh) och är därför lätt att 
placera även i europeiska småbi
lar. 

Den ger ca 12 W. Varje kanal 
innehåller två integrerade kret
sar för för- och slutförstärkning. 
Tillslaget sker automatiskt. 
Strömmen till bilradion passerar 
en diod. Spänningsfallet över 
den påverkar ett relä , som slår 

tonrnätningen visar betänkliga 
brister i konstruktionen . Utef
fekten sjunker i basen där man 
behöver den bäst. Det är med 
andra ord ingen apparat som 
tilltalar hi fi-entusiaster, men 
visst kan den ha sin publik . 

Det låga priset, 395 kr bör in
te minst tilltala många. Med den 
låga standard vi generellt har i 
dag vad gäller bilradioapparater 
är det heller inte säkert att man 
alltid kan tillgodogöra sig bättre 
data i en effekthöjare! • 

till effekthöjaren . 
Mätmässigt uppför sig enhe

ten som en typisk halvledarkon
struktion med märkbar över
gångsdistorsion och höga halter 
av högre ordningars övertoner 
vid klippning . 

Prestanda är alltså ganska re
presentativa för apparatkatego
rin , inte invändningsfria , men 
acceptabelt goda för många . Pri
set är lågt : 295 kr , en stor för
del. • 

Fig 5 . Schema över Zodiac ZPA-
20. 
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RT PROVAR forts från sid 52 

~ •• 
1. S/N vägt 

linjärt 

2. Känslighet 

Pelo 80 

83 

73 

1,2V 

Delta 

VEB 400SII 

84 

74 

1,8V 

3. Ingångsimpedans 100 ohm 435 ohm 

.{ . Uteffekt vid 1 kHz, 4 ohms last 3,8W/ 0,3 % dist, 4,4W/ 3% 10, 6W/1, 2%, 13W/3% 

5. Uteffekt vid 3% dist, 4 ohm 

vid 100 Hz 

vid 10 kHz 

6. THD vid olika effekter 

och 4 ohms last 

vid 100 Hz 

vid 1 kHz 

vid 10 kHz 

7. Skillnadstonsdistorsion 

vid 4 ohms last 

8. Övertonsspektrum 

9. Tonkontrollernas 

reglerområde 

10. Övergångsdistorsion vid 

50 rrM och 4 ohms las 

vid 1 kHz 

"id 10 kHz 

16,8W 

3,8W 

9,6W 

3,8W 

14, 8W/O, 5%, 1W/O,4%, 50mVI/O, 5% 8,4W/1,8%, 1W/1, 7%, 50ml'l/1,6% 

3,8W/O,3%, 1W/O, 2%, 50mW/O,18% 10,6W/1,2%, 1W/O,9"..-6, 50 mW/1,6% 

3W/O, 4%, 1W/O,4%, 50mW/O,3% 11W/1, 2%, 1W/1,1%, 50mW/1, 4% 

10,6W uteffekt 

31'1 u J 10,6W 'l 

0,3% mätområde 1% p,ätområde 
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Zodiac 

ZPA - 20 

90 

80 

1,25 

5800 ohm 

12,3W/O,4%, 14,5W/3% 

13,7W 

14,SW 

11, 6W/1, 2"..-6, 1W/1,1%, 50 mW/1% 

12,3W/O, 4%, 1W/O,3%, 50 mW/O,3% 

12,3W/O,4%, 11'1/0, 4%, 50mW/O, 5% 

12, 31'1 uteffekt 

12,31'1 • 

12,31'1 

. ~ . 

1% mätområde 



Bilstereo forts från sid 52 

andra. Det ger 18 W i stället för 
bara 16 W". Att örat knappast 
förmår uppfatta en sådan avvi
kelse tänker många inte på. Jfr 
de tidigare specen över hi-fi gre
jor med elektrisk och akustisk 
verkningsgrad! 

Övergångsdistorsionen 
besvärar särskilt vid 
låga effekter 

Det finns andra faktorer än 
just uteffekten som har större 
betydelse när det gäller bedöm
ning av prestanda. Övergångs
distorsionen är en faktor där det 
tyvärr brister allmänt i den här 
apparatkategorin. I sig har ste
gen hög övergångsdistorsion till 
följd av att de arbetar med låg 
tomgångsspänning. Skälet till 
det senare är givetvis att hålla 
värmeförlusterna och effektför
brukningen nere . Genom hård 
motkoppling minskar man ef
fekten av den höga övergångs
distorsionen, åtminstone vid låga 
frekvenser. I många fall är den 
interna bandbredden låg, vilket 
gör att råförstärkningen sjunker 
vid högre frekvenser. Det är ett 
av skälen till att övergångsdistor
sionen som regel är värre vid höga 
frekvenser. Vi anger den här vid 
både 1 och 10 kHz. 

Just tolkningen av bilderna 
som visar distorsionen kanske 
kräver en kommentar. Överst 
ser vi den sinussignal som påförs 
mätobjektet. Dess utgång är 
kopplad till en distorsionsbryg
ga , där vi kan läsa av distor
sionsgraden i procent. Det är ju 
i och för sig intressant, men än
nu intressantare är egentligen 
hur distorsionsprodukterna ser 
ut . I en distorsionsbrygga balan
serar vi ju ut grundtonen . Vad 
som sedan blir över är distor
sion, och vill vi se hur den är 
sammansatt ansluter vi helt en
kelt utgången från distorsions
bryggan till ett oscilloskop. Då 
får vi som resultat de bilder som 
visas under punkt 10 i mätproto
kollet. Amplituden på den sig
nalen är beroende av vilket mät
område distorsions bryggan är 
inställd på. Det innebär, att om 
vi jämför två bilder där restsig
nalerna har samma amplitud, 
men den ena är registrerad vid 
0,3 % mätområde och den andra 
vid 3 % mätområde , är distor
sionen i det senare fallet 10 ggr 
större. 

Vad vi framför allt skall iaktta 
är om restsignalen har några 
skarpa knyckar där sinussigna
len har sin nollgenomgång (jäm
för med sinuskurvan ovanför 
restsignalen). Man ser i mätru
torna att t ex Delta VEB 400 SIl 
har en förfärande markant över-

gångsdistorsion vid 10 kHz, med 
tydliga indikationer även vid 1 
kHz, och samma gäller Zodiac 
ZPA-20. 

Det här är signifikativt för 
merparten av sluts teg i en integ
rerad krets. Så är även Pelo 80 
uppbyggd; men lägg märke till 
den avrundade fina restsignalen 
vid 1 kHz. Vid 10 kHz finns 
dock klara tendenser till över
gångsdistorsion . 

Övergångsdistorsionen 
ger tröttande lyssning 

Så här såg hi fi-slutstegen ut för 
10-15 år sedan. Sedan dess har 
man lärt sig. Vi får hoppas på en 
trend mot bättre prestanda även 
inom bilradio. Övergångsdistor
sionen ger klart tröttande lyss
ningsintryck , vilket märks sär
skilt väl om högtalarna har goda 
högfrekvensegenskaper . 

Om man alltså kompletterar 
en typisk bilradio med dess 
övergångsdistorsion med ett dis
kantelement, kommer det hela 
att låta vasst och man känner 
snart avlyssningströtthet. Det är 
med andra ord inte alltid lämp
ligt att göra så. Satsar man på ett 
fullregistersystem måste man ha 
en fullgod signal från bilradio 
med effekthöjare! Övergångs
distorsionen märks framför allt 
vid låga effektuttag. 

Viktigt att veta 
hur steget klipper 

När man styr ut till nära grän
sen för klippning är det troligen 
andra distorsionsformer som do
minerar. Övertonernas sam
mansättning vid begynnande 
klippning är en punkt man kan 
kontrollera. En annan är skill
nadstonspektrum. 

Hårt motkopplade halvledar
slutsteg brukar klippa plötsligt, 
och man får rikligt med distor
sionsprodukter av hög ordning. 
Det låter illa för örat och det är 
en av orsakerna till att några 
hävdar att rörslutsteg " låter 
bättre" än halvledarslutsteg. 
Driver man då ett slutsteg i bilen 
till klippning? Svaret blir obe
tingat ja. Bakgrundsbullret är 
högt och man måste dra upp vo
lymen kraftigt för att musiken 
skall bli njutbar. Ligger man 
strax under klippgränsen finns 
det stor risk för att transienter 
då och då driver stegen till 
klippning. Då gäller det att för
stärkaren klipper på ett riktigt 
sätt! Idealet är förstås att ha så 
stor uteffekt att man aldrig ris
kerar klippning , inte ens mo
mentant , men det förutsätter ju 
även att högtalarna tål motsva
rande effekt . Exceptionella hög
effektsteg har å andra sidan sina 

begränsningar som t ex hög 
strömförbrukning, stort format , 
hög värmeutveckling, högre stör
nivå, etc. Dyra blir de också. 

Hur skall då förstärkaren 
klippa? Halvledarstegen ger 
som sagt en mängd övertoner, 
och det vill vi inte ha. I mätre
sultatrutan, pkt 8 , ser vi över
tonspektrum för de olika stegen . 
Spektra är upptagna just vid 
klippgränsen. Det bör se ut som 
det gör i fallet Pelo 80: Här ser 
vi bara andra och fjärde delto
nen . De övriga , och särskilt då 
Delta-apparaten , uppvisar typis
ka bristfälliga halvledaregenska
per. Styr man ut till klippgrän
sen i en sådan apparat låter det 
rejält illa . 

Skillnadsspektrum 
avslöjar dim 

Den dynamiska distorsionen , 
dim, kan man avslöja med flera 
alternativa mätmetoder. I före
gående RT-nummer tillämpade 
vi dim 30-förfarandet. Här an
vänds skillnadstonrnätning. Den 
förra metoden är kanske något 
mer avslöjande medan skill
nadstonrnätningen är mera lätt
avläst. 

Vi matar alltså in två testsig
naler med samma amplitud , här 
med frekvenserna 18 och 20 
kHz, och iakttar spektrum. En 
riktigt god förstärkare skall på 
utgången ge bara testsignalerna 
utan tillskott av falska bland
ningsprodukter. I stort kan man 
säga, att om de är starkare än 
-60 dB börjar de bli störande, 
men det är naturligtvis individu
ellt. Vi ser att Pelo 80 klarar sig 
med den gränsen . Något mer 
distorsion får vi i Zodiac ZP A-
20, medan Delta-apparaten ger 
ganska kraftig distorsion. 

Nu är det inte bara amplitu
den man skall ge akt på. Antalet 
blandningsprodukter spelar ock
så en stor roll . Den sistnämnda 
apparaten har som synes rikligt 
med falska deltoner, och vad 
värre är: De har i sin tur fått sid
band . Så här bör det alltså inte 
se ut. Det bidrar till ett pressat , 
luddigt ljud , som är tröttande i 
längden. 

Ingångsimpedansen skiljer, 
med vad är rätt? 

Ingångsimpedanserna varie
rar mellan 100 och 5 800 ohm för 
de olika stegen . De bestäms till 
största delen av motstånd över 
ingången. I Pelo och Delta gör 
de så. De skulle därför i princip 
kunna kopplas bort om man 
önskar högohmigare last , men 
då kan man riskera att få egen
skaper som varierar med mat
ningsimpedansen . I Zodiac lig-

ger 5,6 kohm i serie med förstär
karingångarna som är shuntade 
mot jord med 330 ohm . En hög
ohmig ingång är bra på det sät
tet att den i princip skulle kunna 
drivas aven förförstärkare , men 
de här apparaterna har relativt 
dålig känslighet, vilket ställer 
krav på förförstärkarens drivför
måga i spänningshänseende. 
Vissa utgångar hos radio band
spelarna bör lastas lågohmigt. 
Andra fungerar bättre med hög
ohmigare last. Därför kan vi in
te generellt säga , att det ena är 
bättre än det andra . 

Philips , som i sin effekthöjare 
22AP240 har alternativt 15 eller 
1000 ohms inimpedans , hävdar 
att den förra skall användas vid 
transistorslutsteg och den senare 
vid ic-slutsteg. Vi återkommer 
eventuellt med mera fakta om 
impedansens betydelse i det här 
sammanhanget. 

Signal/störförhållandet är den 
sista punkten vi inte har berört 
ännu. Den är mätt relativt klipp
gränsen. Värdena är inte att kla
ga på. Zodiac ZP A 20 är ca 6 dB 
bättre än de övriga. Betänk 
dock , att bilradion knappast ger 
mer än 60 dB och att det dyna
miska utrymmet mellan buller 
då motorn är igång och örats 
smärtgräns är ca 40-60 dB! 

Å ena sidan kan vi inte kräva 
superdata aven apparat som an
vänds i en så bullerfylld miljö , 
men det betyder ju inte att vi 
därför tolererar vilka brister 
som helst. Bilradioanläggningen 
måste ljudnivåmässigt kunna 
hävda sig i sin miljö utan störan
de distorsions former! 

Var kritisk vid val 
Se till viktiga punkter 

Man kan inte bara försöka 
summera plus- och minusposter 
i ett test för att försöka få fram 
ett tal som kan användas i jäm
förelser med andra apparater , 
på amerikanskt annonsvis; ej 
heller jämföra effektangivelser 
som om det vore fråga om häst
krafter. Tänk på innebörden i 
de olika mätvärdena du läser i 
fackpress och broschyrer. Vissa , 
som t ex i det här fallet avser 
övergångsdistorsion , överton-o 
spektrum och skillnadstonspekt
rum , är viktiga punkter. I de fal
len kan man göra direkta jämfö
relser som svarar mot lyssnings
mässiga gradskillnader. Andra 
punkter , som ingångsimpedans, 
känslighet och s/n, har vi tagit 
med för att kontrollera att inga 
exceptionella avvikelser före
kommer, men de behöver inte 
vara utslagsgivande vid ett val 
mellan enheter , om inte mycket 
speciella krav föreligger. G L • 
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RockweIl AlM 65: 

Kortdator med skrivare 
för assembler, basic m m , 
o Datorn AlM 65 har ASCII-tangentbord, en rads 
tecken indikatorer och skrivare. 
O l grundutförandet arbetar den med mnemonics 
men kan kompletteras med ROM för assembler samt 
högnivåspråk som basic, PL/65, forth. 

•• Datorn AlM 6S har ingen 
direkt motsvarighet. Den skil jer 
sig från mängden i det att pre
sentation av data och program 
sker på en alfanumerisk lysdiod
ramp med 20 tecken och en rad 
och, om man så vill , även på 
papper med den skrivare som 
sitter på kretskortet. Ett stort 
kort bär alltså upp skrivare , Iys
diod ramp och dator och på yt
terligare ett kort finns tangent
bordet. 

En variant fin ns där allt, in
klusive nätaggregat , är inbyggt i 
en resväska fö r skolbruk och de
monstrationer. Inbyggd i ett 
hölje med nätaggregat heter den 
dessutom PC100 i Siemens-ver
sion. Nätaggregatet ingår inte. 
Kortet kräver +5 V för själva 
datorn och + 24 V för skrivaren. 
På kortet finns även anslutning
ar för + och -12 V, men de är 
kopplade direkt till kontakterna 
på datorns baksida för anslut
ning till expansions- och perife
rienheter. 

Bra tangentbord 
och glasfiber kort 

Tangentbordet är rejält med 
54 tangenter och 70 möjliga tec
ken. A, ä och ö saknas tyvärr. 
Kretskortet är av typ glasfiberIa
minat och förefaller välgjort. 
Datorn är byggd kring proces
sorn 6502, som man i reklambla
det har betecknat som " tredje 
generationens högpresterande 
microprocessor med minidator
liknande egenskaper". Nåja, al 
la vill ju vara värst! Processorn 
är idag mycket vanlig i småda
torsammanhang och exempel på 
dess tillämpning finner vi i PET 
Commodore, Apple II , OHIO 
Superboard , Compukit , SYM , 
KIM m fl. På kretskortet finns 
bara 1 k RAM i basutförandet 
men i hållarna på kortet kan 
man plugga in ytterligare 3 kby
te . Vill man ha ytterligare minne 
återstår möjligheten att koppla 
till en expansionslåda , försedd 
med lämplig mängd minneskort. 

Kraftfull monitor 
Flera språk möjliga 

På kretskortet finns även plats 

för upp till 20 kbyte ROM . Som 
standard finns här en ovanligt 
kapabel monitor , som förutom 
diverse kraftfulla kommandon 
har en mnemonic assembler. 
Det innebär att maskinprogram
men kan skrivas in och läsas i 
mnemonics , tex LDA, STA 
m m, i stället för i hex- eller bi
närkod. Kommandona består av 
enkla tecken och monitorn är 
lämplig att använda i samband 
med ett redigeringsprogram , 
text editor , 4 kbyte stor symbo
lic assembler , 8 kbyte basic eller 
PLl65 . Dessutom kommer språ
ket forth . De nämnda system
programmen ligger i ROM , som 
enkelt kan pluggas in i datorns 
hållare. 

Monitorn innehåller alltså ett 
flertal funktioner. Man kan för
stås gå i och ur monitorn , gå in i 

UTS KRIFT FRAN AIM6 5 

Fig 1. Här ett exempel på ut
skriftfrån skrivaren i AlM 65. 

editorn , assemblern eller initia
lisera basic-tolken . Man kan vi
dare gå ur basic för att göra nå
gon operation och sedan återgå , 
varvid programmet ligger kvar. 
Maskinkodprogrammering gör 
man i memosymboler (mnemo
nics), och vid listning av minnes
innehållet sker disassemblering. 
Registerinnehållet undersöks 
och ändras , det går att lägga 
brytpunkter i programmet , man 
kan stega instruktion för in
struktion , man kan hämta och 
lämna data från/till ytt re enhet , 
kontrollera två yttre bandspela
re och så finns en rad redige
ringsfunktioner. Den senare är 
främst avsedd för generering av 
källprogram vid assemblerpro
grammering. Ett annat använd
ningsområde är redigering av 
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Tab 2. 
Pris och försäljningsställen 
AlM 65 kostar i grundutförande 3004 kr med 1 k RAM. För 
basic-ROM tillkommer 784 kr, och ytterligare 4 kbyte 
RAM kostar 362 kr. Totalt med moms kostar alltså basic
datorn 4150 kr. 

Vill man ansluta datorn till videomonitor tillkommer 
anpassningskretsar för 1750 kr. Representant för Rock
weil i Skandinavien är Micronor, med huvudkontor i Nor
ge. Om det svenska kontoret (tel: 08-156765) skall fort
sätta sin verksamhet är i pressläggningsögonblicket 
ovisst. Försäljningen av AlM 65 sker från olika databuti
ker i Sverige. 

uppgifter för dokumentation. 
Man skapar då filer för texten. 

Programmering i basic 
bra start för många 

Att programmera i maskin
kod är utomordentligt för dem 
som vill lära sig datorns funk
tion . Går det att göra i me mo
symboler, som i AlM 65, har 
man fått lite hjälp på vägen. För 
dem som inte är så tekniskt be
vandrade eller intresserade är 
det bättre att programmera i ba
sic, som är det enklaste av hög
nivåspråken . Den programme
ringen förutsätter bara elemen
tära kunskaper om datorns 

funktioner , åtminstone så länge 
man håller sig inom datorns skal 
och inte börjar bygga ut den el
ler går in på peek- och poke
funktioner . Men snart kanske 
man hamnar där och har då god 
nytta av monitorns funktioner , 
utskriftsmöj ligheterna och steg
ningsfunktionen. Låt oss dock 
se till vad basictolken kan: 

Den är skriven av Microsoft 
som till så många andra småda
torer och är 8 kbyte stor. Vi 
skall veta att dialekterna är 
många, även om tolken kommer 
från Microsoft , men givetvis är 
likheterna stora. AlM 65-basic 
klarar flyttal mellan 1,70141183 . 



Fig 2. AlM 65 använd som SS TV-terminal! 
Bilden är hämtad från Funschau 1980, heft 
14, där ett program listas och beskrivs som 
gör att smalbands-tv-bilder kan visas med 
skrivaren i AlM 65. Vid SSTV använder 
man 120X120 rasterpunkter och det tar 7,2 
sekunder att forma en bild. Den visade bil
den är överförd på vhf mellan två radioama
törer. 

Kommandon ------------------
CLEAR 
COMT 
FRE 
LIST 
LOAD 
NEi~ 

PEEK 
POKE 
RUN 
SAVE 

DEF FN 
DIM 
END 
FOR 
GOSUB 
IF ... GOTO 
IF ... THEN 
LET 
NEXT 
ON ... GOSUB 
ON ... GOTO 
REM 
RESTORE 
STOP 
USR 
WAIT 

Aritmetiska funktioner 

ABS 
ATN* 
eos 
EXP 
INT 
LOG 
RND 
SIN 
SGN 
SQR 
TAN 

In - utkommandon ----------------
DATA 
GET 
INPUT 
READ 
PRINT 
SPC 
TAB 

ASC 
CHR$ 
LEFT$ 
LEN 
MID$ 
RIGHT$ 
STAR$ 
VAL 

_, +, * , l, A, NOT, AND, OR, XOR, 
),<.,() , ')=,(=, = 

1038 och 2 ,93873588· 10-39 . Ser vi 
på uppställningen av basic-ut
tryck , tabell l, saknar vi if - then 
- else, vilket förekommer i vissa 
datorer och som är en ganska 
användbar instruktion. 

En dator i samma prisklass , 
Ohio Superbaard som vi testade 
i RT nr 1, har också en basic
tolk från Microsoft , så låt oss 
jämföra den. Det enda som sak
nas i AlM 65 är instruktionen 
null och funktionen pas som an
vänds vid presentation på skri
vare . Den har dock uttrycket 
xor , (exklusiv-eller-funktion) , 
instruktionerna load och save 
(för lagring av datafilter på kas
settdataminne ) , funktionen wait 
och strängfunktionen get. 

Wait används då man vill un
dersöka om ett visst dataord dy
ker upp. Datorn väntar till så är 
fallet . Ordet känns igen genom 
att maskingsförfarande . Med 
" get" kan man hämta ett enkelt 
tecken från tangentbordet. Om 
man trycker ned en tangent på 
tangentbordet , kommer tecknet 
att läggas in i den variabel som 
specificerats av get-kommandot. 
Man får alltså ett avbrott till 
dess att tecknet har matats in. 

En videoanpassningsenhet 
kommer att säljas till AlM 65 , 
så att den kan anslutas till en 
vanlig tv-mottagare och då blir 
den jämbördig med andra per
sondatorer , men tillgången till 
skrivare är verkligen en fördel , 
även om man bara arbetar med 
20 teckens bredd . - Grafik sak
nar vi dock! 

Industridator med 
tillsatskort 

Även om datorn AlM 65 kan 
användas i hobbysammanhang , 
särskilt då med basic-tolk , är 
den främst framtagen som ett li
tet utvecklingsverktyg för in
dustrin. Som processdator är 
den utmärkt med sin inbyggda 
alfanumeriska teckenramp och 
skrivare . Grundutförandet har 
dock för litet minne för många 
styruppgifter och en expande
ring måste ske. RockweIl har ett 
kortsystem, Microflex , som pas
sar. Kortsystemet omfattar bl a 
minnesrnoduler för RAMI 
PRO M eller PROM/ROM , in-I 
utmoduler , asynkron seriekom
munikation , D /A-omvandlare , 
datainsamlingsmodul och därtill 
hör en låda med nätaggregat 
samt anpassningsmodul för an
slutning till AlM 65 eller KlM-
1. 

* ATN kan bara användas med speciellt initialiseringsförfarande. 

Ett cpu-kort kan ersätta AlM 
65 när utvecklingsarbetet är 
klart. Det finns även ett annat 
kortsystem som är kompatibelt 
med Motorolas Exorcisersys
tern . I det finns bl a ett bubbel
minne på 128 kbyte. GL. 
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N 
fo = Nfr = - fxtal 

M 

f xtal 

OUTPUT 
D IVIDER 

(-c N) 

PHASE 
COMPARATOR 

REFER ENCE 
DIV ID ER 

(-c M) fxtal 

CRYSTAL 
OSCI LLATOR 

program me 
input 

LOO P 
Fl LTER 

modulation 
input 

programme 
input 

I---~ 

modu lat ion 
input 

Fig 1. Principen f ör frekvenssyn
tes med enkel fasUlst slinga. 

•• Frekvenssyntes har sedan 
ett antal år använts för att åstad
komma önskade signalfrekven
ser i bl a militär radioutrustning. 
I sådana dyra system har den 
höga kostnaden för konventio
nell frekvenssyntes varit accep
tabel. För utrustning i lägre 
prisklass , t ex mobilradio, har 
man däremot använt kristaller. 
Kvartskristallerna ger en enkel 
konstruktion med hög stabilitet 
och " ren" utsignal, men de 
medför också vissa nackdelar. 
Varje kanal fordrar två kristal
ler, vilket leder till ett stort antal 
i en flerkanalradio. Vidare krä
ver varje frekvens sin egen kris
tall vilket ger problem med la
gerhållning och svårigheter om 
en utrustning ska förses med nya 
kanaler. En radio byggd i denna 
teknik kräver ganska mycket 
trimningsarbete och slutligen 
har priserna på kristaller ökat 
drastiskt. 

Med LSI-kretsarna HEF4751 
och H EF4752 kan man enkelt 
konstruera en "universell" fre
kvenssyntetisator med faslås
ning i enkelloop, lämpad för 
professionell och militär utrust
ning. Eftersom kretsarna ersät
ter ett stort antal SSI- och MS I
kretsar , som hittills behövts i 
synteskopplingar , blir tekniken 
ekonomiskt rimlig även i lägre 
prisklasser. En mobilradio kan 
nu byggas för nästan obegränsat 
antal kanaler inom ett givet 
band och ändå styras aven enda 
kristall. 

Att konstruera en syntetisator 
som uppfyller de stränga CEPT
kraven har hittills varit kompli
cerat och krävt en mängd dyrbar 
skärmning och avkoppling för 
att undvika störningar i utsigna
len. De nya LSI-kretsarna gör 
det enklare att konstruera en 
avancerad frekvenssyntetisator 
genom att de kritiska delarna är 

Frekvenssyntes 
med Isi-kretsar - del 1 
o Frekvenssyntes har tidigare bara förekommit i 
militär radio p g a de höga kostnaderna. 

Tack vare tillgången av moderna lsi-kretsar är 
tekniken idag tillämpbar även civilt, inte minst inom 
hemelektroniken med kanalväljare, fm-rundradio
mottagare, polisscanners , bilradiomottagare m m som 
exempel. 
O Den här artikeln, som ställts tillförfogande av 
Svenska AB Philips, visar hur man med två kretsar 
som grund åstadkommer syntesgeneratorer för diver
se tillämpningar. 

Av T G GILES, Philips 

integrerade . Kretsarna erbjuder 
också stor flexibilitet: Syntetisa
torn blir programmerbar , kom
patibel med mikroprocessorer 
och andra digitala kretsar , läm
pad för fjärrmanövrerade sän
dare och sökande mottagare , 
etc. Denna flexibilitet gör också 
att syntetisatorn inte behöver 
konstrueras för en speciell till
lämpning, utan en enda konst
ruktion kan programmeras för 
att passa i de flesta samman
hang. En ytterligare fördel är att 
kretsarna , tack vare LO CM OS
tekniken, har mycket låg ström
förbrukning. 

Tabell 1 ger data för en typisk 
frekvenssyntetisator avsedd för 
mobilradio. 

Frekvenssyntetisator 
med enkel fas låst slinga. 

programmerbart tal N och fas
jämförs därefter med en stabil , 
fast referensfrekvens fr. Vid av
vikelser i fas eller frekvens ger 
faskomparatorn en utsignal som 
korrigerar VCO-frekvensen tills 
de två signalerna till kompara
torn ligger i fas . Vi får då rela
tionen fo = N x fr 

Fig 2 visar ett förenklat 
blockschema över ett system 

med HEF4750/4751 . Här finns 
ytterligare en frekvensdela re. 
Denna ökar systemets flexibili
tet , eftersom kristallfrekvens 
och referensfrekvens inte behö
ver vara lika. I stället gäller 

f, = f . 
r M 

Frekvensdelarna programme
ras via digitala ingångar så att 
syntetisatorn blir kompatibel 
med mikroprocessorbaserade 
och andra digitala styrsystem. 
Referensdelaren används vanli
gen för att bestämma frekvens
upplösningen (vanligen kanal
delningen , t ex 12,5 kHz) medan 
frekvensen bestäms av värdet på 
N. Vanligen är N ett heltal , men 
i vissa fall använder man också 
tal som innehåller bråkdelar. 
Fördelarna med enkel fas lås
ningsslinga är: 
- enkel uppbyggnad 
- låg kostnad 
- vilken frekvens som helst kan 

erhållas utan ändringar 
kretsuppbyggnaden . 

- potentiellt renaste utsignalen 
- endast en kristall , vars fre-

f, 

Den bästa typen i fråga om 
enkel uppbyggnad, lågt pris och 
"ren" utsignal är syntetisatorn 
med enkel faslåst slinga enligt 
fig 1. Utsignalen med frekven
sen fo från den spänningsstyrda 
oscillatorn (VCO) delas med ett 

Fig 2. Frekvenssyntetisator med 
delare för referensfrekvensen. 
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kvens är tämligen oberoende 
av önskad signalfrekvens. 

Anledningen till att enkel faslåst 
slinga skulle kunna ha den re
naste utsignalen är att den inne
håller minsta antalet andra fre
kvenser som kan störa. 

Högt delningstal 
kan orsaka brus 

En nackdel är dock att det 
stora delningsförhållandet N 
(typiskt 10 000 i en VHF-mobil
radio) minskar ett fasfel hos 
VCO:n till ett mycket litet värde 
på faskomparatorns ingång. 
Man måste då tillgripa mycket 
hög förstärkning efter kompara
torn . Det medför i sin tur att 
eventuellt brus i komparatorn 
förstärks och påverkar VCO :n, 
vars utsignal då blir brusig. Ett 
sätt att reducera detta brus är att 
använda en slinga med mycket 
liten bandbredd , men då arbetar 
syntetisatorn mycket långsamt 
och tar lång tid vid t ex frekvens
byte. Dessutom dämpas inte 
eventuell mikrofoni i VCO:n. 
Det är dock möjligt att åstad
komma en syntetisator med en
kel slinga som inte har denna 
nackdel utan har goda dynamis
ka prestanda över ett stort fre
kvensområde . HEF4750 inne
håller en faskomparator med 
mycket hög förstärkning , ca 
3000 V/period att jämföra med 
ca 10 V/period i konventionella 
komparatorer. Förstärkningen i 
slingan kan därmed hållas låg 
för att medge stor bandbredd. 
Faskomparatorn är lågbrusig , 
och eftersom den arbetar med 
sample-hold-teknik blir parasit
signalerna försumbara . Förde
larna gör det lätt att konstruera 
en syntetisator med lågt brus . 
För att klara snabba frekvens
växlingar finns en extra faskom
parator i kretsen. 

Den universella frekvensdela
ren HEF4751 är en program
merbar delare som kan använ
das antingen ensam eller tillsam
mans med extra frekvensdelare . 
Den innehåller kretsfunktioner 
för kanalval , kompensering för 
MF, förskjutning med halva ka
naldelningen samt snabb kanaI
växling. Den programmeras me
delst en självadresserande mul
tiplexteknik och är kompatibel 
med PROM , diodmatriser och 
BCD-kodade omkopplare. 

Komponentval och -kostnader 
aktiva kretsar allt billigare 

Priserna på aktiva komponen
ter , t ex IC, sjunker kontinuer
ligt , medan mekaniska detaljer , 
tex skärmburkar , blir allt dyrare 
och dessutom allt svårare att få 
in i apparater som blir ständigt 

output 

r-----, 
I 
I VCO !-...... 

L--J--J 
r- --, 
I LOO? I 
: FILTER I 
L ____ .J 

r-----
I CH A NN EL I-
I SE LECTOR t::-
L..... r- ·Il 

address 

ECL 
?RESCALER I---

LOCMOS 
UNIVERSAL DIVIDER 

HEF4751 

contro i I 

crystal 
oscillator 

i 

BCD inputs 

phase lock signal 

fast lock signa l 

phase 
comparator 

modu lation 
input 

Fig 3. Frekvenssystem med 
HEF4750/4751 . 

VSS ? ? VDD 

I-- - - - - - - - ---~- +--------- - - -- - --- - - --' 

I ,...- I 

Ol 
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indication 

I 

I I REF ERENCE 
I OSCillATOR + 1.2. 10. H 

or 100 
+1 to 1024 f--. 

RE-T IM ING 

CIRCUITRY 
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PC2 S~~~~H I ( tri-state) 
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I 
I 

IPRoGRAMM ING I 
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PROGRAMM ING 
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PHASE COMPARATOR PCl I PC l 
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I PHASE I I 
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I
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crystal standard 
from 

output 
divider 

modula tion 
input 

Fig 4. Blockschema över fre
kvenssyntetisatorn HEF 4750. 

mindre. 
Komponenterna i en fre

kvenssyntetisator måste väljas 
omsorgsfullt med hänsyn bl a till 
elektromagnetisk kompatibilitet 
(emc) både med faslåsnings
slingan och med övriga kompo
nenter i apparaten . Två logikty
per , ECL och LOCMOS , ger 
potentiellt den enklaste konfigu
rationen och bästa emc. Båda är 
symmetriska i det att en transis
tor stryps när en annan leder . 
Därmed undviks kraftiga ström
pulser imatningsledningarna . 
Den extremt låga strömförbruk
ningen i LOCMOS minskar den 
elektromagnetiska strålningen 

och underlättar avkopplingen . 
Frekvenssyntetisatorn med 
HEF4750/4751 är därför så långt 
som möjligt baserad på LOC
MOS-LSI. Där man så kräver 
används yttre frekvensdelare i 
ECL-teknik. En ytterligare för
del med LOCMOS-tekniken är 
att det gått att kombinera analo
ga och digitala funktioner i sam
maIC. 

Syntetisator med 
HEF4750/4751 

Fig 3 visar ett block schema 
över en VHF-syntetisator med 
de två LOCMOS-kretsarna . De 
kan användas för syntetisatorer i 

T T III 
1 I I If 

sampling period 
and charge storage 
components 

kommunikationsutrustningar , 
instrument , TV- och radiosän
dare . Uppbyggnaden enligt fig 3 
ger dessa fördelar: 
- En enda kristall ger en mängd 

olika referensfrekvenser . 
- Faskomparatorn ger mycket 

lågt fasbrus och försumbara 
parasitsignaler. 

- Systemet arbetar upp till någ
ra GHz. 

- HEF4751 klarar upp till 18 
MHz. 

- Programmeringen är flexibel , 
med förskjutning för att kom
pensera MF och med möjlig
het att stega även i delar av 

forts på sid 60 
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Syntes forts från sid 59 

den normala kanaldelningen. 
- Programmeringen täcker 6Y2 

dekad, ini 3 dekader i externa 
delare. 

- Flera delare kan kaskadkopp
las. 

- Fasmodulator är inbyggd . 
- Inlåsning i rätt fas sker 

snabbt. 
- En signal varnar då rätt faslä

ge ej uppnåtts . 
- Den mekaniska placeringen 

av de elektriska kretsarna är 
okritiska. 

- Effektförbrukningen är låg 
och störimmuniteten god. 
" Ur fas" -signalen kan använ

das för att strypa en sändare t ex 
när slingan tappar fasläget , vil
ket hände momentant vid fre
kvensväxling. Det är viktigt ef
tersom det är förbjudet att sän
da ut signaler på fel frekvens . 

Frekvenssyntetisatorn 
HEF4750 

Fig 4 visar ett blockschema 
över HEF4750 . Kretsen inne
håller väsentligen fem funk
tionsblock: Faskomparatorerna 
PC1 och PC2 , fasmodulator , re
ferensdelare och referensoscilla
tor. 

Faskomparatorerna 
Bruset från en frekvenssynte

tisator är proportionellt mot NI 
Kp x F (S) där Kp är faskompa
ratorns förstärkning och F (S) är 
slingfiltrets överföringsfunktion . 
I en syntetisator för VHF eller 
UHF med enkel slinga är fre
kvensdivisorn N ett mycket stort 
tal , typiskt 10000, vilket orsakar 
ganska mycket brus i utsignalen . 
Det finns två uppenbara sätt att 
minska bruset : 
1) Minska N genom att använda 
blandare eller flera slingor. 
2) Minska band bredden genom 
att ändra F(S). 

Den första metoden är dyr ef
tersom den innebär ett mer 
komplicerat system och sanno
likt flera komponenter . Den 
medför också mindre flexibili
tet: olika frekvensområden krä
ver olika konstruktion . 

Minskad bandbredd i slingan 
ger å andra sidan sämre prestan
da - inlåsningen går långsamt , 
mikrofoni i VCOn slår genom , 
etc. 

En annan lösning har presen· 
terats av dr. M J Underhill och 
hans kolleger vid Philips Re
search Laboratory i Redhill , 
England . De har utvecklat en 
faskomparator med mycket hög 
förstärkning Kp , vilken minskar 
bruset utan att ge samma nack
delar som de ovannämnda lös
ningarna. Den patenterade 
komparatorn finns i H EF4750 

(PC1 i fig 4) , och behövlig för
stärkning programmeras med 
yttre komponenter. Ett typiskt 
värde är 3kV/period (= 477 VI 
radian) . Komparatorn arbetar i 
sample-hold-teknik med dubbel 
sampling, vilket leder till både 
lågt brus och låg genomläckning 
av referenssignalen och eventu
ella parasitsignaler. Det låga 
bruset och den höga förstärk
ningen medger stor bandbredd i 
slingan även med högt värde på 
divisorn N . 

I HEF4750 finns också en 
konventionell digital fas/fre
kvenskomparator , PC2 i fig 4, 
som möjliggör mycket snabba 
kanalbyten . 

Spänningen från denna kom
parator adderas med mycket 

R1 
PC1 

R3 
PC2 

+5V 

Fig 5. Typiskt aktivt slingfilter. 

Fig 6. Koppling av kristallen för 
begränsad förlusteffekt. 

HEF4750 

ase XTAL 

~lM I1 

Power limiti"9 
resistor ~ 2k fl 

I 
hög förstärkning i slingans inte
grator. Om VCO-frekvensen är 
fel, kommer denna komparator 
att mycket snabbt styra in signa
len till några få grader från refe
rensen . Utgången på PC2 kopp
las därpå bort aven MOS
switch , och VCOn låses in exakt 
av komparatorn PCl. Brus och 
andra störningar i PC2 elimine
ras eftersom denna komparator 
är bortkopplad när signalen är 
inlåst i rätt fasläge . 

Faskomparator PC2 ger posi
tiv- eller negativgående pulser 
med varierande bredd, beroen
de av fasförhållandet mellan de 
två ucfugnalerna. Pulserna inte
greras i slingfiltret och ger en 
spänning mellan O och 10 V för 
±360° fasskillnad mellan in
gångarna. Den lucka i karakte
ristiken hos PC2 där endast PC1 
är verksam åstadkommes av att 
PC2:s tristateutgång övergår till 
högimpedivt tillstånd. Kompa
ratorn , ansluten till ett slingfilter 

enligt Fig 5, ger kretsen dess för
måga till mycket snabb faslås
ning . Filterkonstanterna, inklu
sive R1, beräknas för det norma
la tillståndet med endast PC1 
aktiv. R3 väljes mycket mindre 
än R1 för att ge hög förstärkning 
och kort tidkonstant på PC2 ar
betar. Ett värde mellan 1 och 
10 % av R1 ger vanligen till
fredsställande resultat. Ett allt
för lågt värde kan göra slingan 
instabil så att den självsvänger 
kring det rätta fasläget. 

Båda komparatorerna ger 
högre utspänning då den med
delade utsignalen på ingång V 
ligger i fas före signalen , från re
ferensdelaren på ingång R . Det 
aktiva slingfiltret i fig 5 inverte
rar signalen från faskomparato
rerna , vilket ger rätt fas åt signa
len i slingan för normalfallet där 
VCO-frekvensen ökar vid ökan
de styrspänning. Om ett passivt 
slingfilter används , skiftar man 
signalerna till R och V för att få 
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rätt funktion . 

to 
VCO 

Huvudkomparatorn PC1 ar
betar med sample-hold-teknik 
och innehåller både analoga och 
digitala kretselement. Dess för
stärkning bestäms av de yttre 
komponenterna TRA och TCA 
(fig 4) . Lämplig förstärkning är 
oftast ca 3kV/period. Kondensa
torn TCB åstadkommer en in
tern fördröjning samt en modu
latorramp. Värdet är inte kri
tiskt men brukar typiskt vara 
hälften av TCA . Kondensatorn 
TCC är hållkondensator i samp
le-hold-kretsen. Dess värde är 
också okritiskt och brukar i all
mänhet ligga mellan 1 och 100 
nF. Den måste vara av lågläc
kande typ , men det viktigaste 
kravet är att den tillsammans 
med en källimpedans på ca 400 
ohm inte orsakar så stor fasvrid
ning att slingan blir instabil. 
Normalt uppstår inga problem 
om tidkonstanten är mindre än 
10 % av den " Iångsamma" refe
renssignalens periodtid. 

Strobe-ingången (STB i fig 4) 
drivs av den låga referensfre
kvensen FS från HEF4751, men 
om räknaren C3 i denna krets är 
inställd på 1, får ingångarna V 
och STB samma frekvens . 
Observera att ingångarna R , V 
och STB samtliga triggas av ne
gativ flank. Om faskomparato
rerna drivs från någon annan de
lare än HEF4751 , måste man 
beakta att de negativa flankerna 
inte får ha något fasjitter. 

En särskild utgång signalerar 
om fasläget inte är det rätta . Den 
kan användas för att strypa en 
sändare eller för att ge felsignal. 
I det senare fallet indikerar den 
fel i referensoscillator eller de
lare , prescaler och VCO-delare. 

Referensoscillatorn 
Oscillator kretsen i H EF4750 
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Nytt TOK-band debuterar: 
SA-X med renare diskant 

I . 
•• Största vinsten med kas
settband av metall typ är att de 
kan återge diskanten med ny 
lyster, som det står i reklamen: 
Det förbättrade ljudet uppnås 
genom att bandet kan lagra hög
re nivåer av högfrekvent signal
innehåll . Därmed får man lägre 
förvrängning i diskanten och ett 
bättre ljud. 

Men förbättringar i diskant
återgivningen kan också uppnås 
med konventionell oxidteknik. 
Flera band från bl a Basf och Ag
fa har uppnått resultat som i 
många fall inte ligger långt efter 
metallbandets . Till dem som 
också lyckats väl med diskant
återgivningen är japanska TDK. 
Dess båda typer TDK AD och 
TDK SA kräver båda hög för
magnetisering och ger utmärkta 
diskantegenskaper. 

Hög förmagnetisering brukar 
krävas av band som har hög ko
ercivitet, och hög koercivitet ger 
i sin tur god återgivning av mag
netiska mönster med kort våg
längd, d v s höga frekvenser. 

Metallband har mestadels en 
koercivitet runt 1000 Örsted 
(skall heta 79 ,6 kAlm, men gam
la storheter som Örsted är svåra 
att utrota). Ett simpelt järnoxid
band kan ha koerciviteten 300 
De och ger väsentligt sämre dis
kant. Ett vanligt kromband bru
kar ligga runt 470 Oe. TDK SA 
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Brusnivå (dB ) - 56 ,9 - 57,7 - 58 ,0 - 59,3 

Maxnivå (dB) + 3,1 + 2,7 + 0,8 - 0,4 
315 Hz 

Dynamik (dB ) 60,0 60,4 58 ,8 58,9 
315 Hz 

Max nivå (dB) - 19,7 - 16 ,6 - 18 ,2 - 17,5 
15 kHz 

Nivåerna anges i förhå llande till 250 nWb/m . 
Använd spel are är Pioneer CT F900 trimmad för 
r ak frekvensgång hos varje band. Alla band är 
av C60-format. 

och MaxelI UDXL II har ungefär 
värdet 540 Oe , och båda ger 
bättre resultat än krom band av 
vanligt slag. Trots att de har 
samma värde på koerciviteten är 
dock diskantåtergivningen över
lägsen hos TDK SA. En hög ko
ercivitet ger alltså inte automa
tiskt god diskant. 

Det nya TDK SA-X har ytter
ligare något högre värde med 
580 Oe, och som väntat ger det 
utdelning i högre och klarare 
diskant. Vi mäter ca 3 dB för
bättring av maxnivån vid 15 
kHz. Nu beror högfrekvens
egenskaperna mycket av den an
vända arbets punkten . Den hög
re koerciviteten hos SA + X krä
ver en högre förmagnetisering 
än SA för att komma till sin rätt . 

Om man använder SA-X vid 
samma arbetspunkt som SA 
kommer man att få ett diskant
lyft av ungefär 2 dB vid 15 kHz. 
Då blir också utstyrbarheten än
nu bättre än de 3 dB vi mätt vid 
optimal arbetspunkt. Samtidigt 
minskar emellertid då maxnivån 
vid låga frekvenser kännbart. 

Redan med optimal arbets
punkt ger SA-X något lägre till
låten nivå vid 315 Hz än SA , el
ler högre distorsion, sett ur an
nan synvinkel. Om man kör de 
båda banden med samma för
magnetisering sj unker utstyr
barheten ca 1,5 dB under TDK 
SA , och distorsionen stiger i 
motsvarande grad. 

Den lilla försämring i utstyr
ningsförmåga vid låga frekven
ser som TDK SA-X ger i förhål
lande till TDK SA uppvägs 
emellertid mer än väl aven 
sänkt brusnivå. Den tillgängliga 
dynamiken blir som följd härav 
en hårsmån bättre . 

Vi har även jämfört TDK
banden med MaxelI UDXL II 
och Basf Superkrom . Maxell
bandet ger som väntat sämre 
diskantrenhet , medan Basf-kas
setten fick oväntat dåliga vär
den. Det är dock ett svårt band 
för många spelare, och den här 
använda Pioneermodellen ver
kar vara mindre väl anpassad för 
just det bandet. 

TDK SA-X finner vi vara en 
bra uppföljning av det bepröva
de SA-bandet. Främst har man 
ökat på den tidigare goda dis
kantförmågan och bandet kan 
därmed ge ett ljud som närmar 
sig metallbandets. Dit är det väl 
i och för sig ännu ett stycke väg , 
men priset blir också klart myc
ket lägre. Vid tiden för detta 
test kunde dock inte importören 
Betorna i Solna ange annat än 
"5-10 kronor under motsvaran
de metalltape". Vi får se till hös
ten . • 
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•• Ett av de bättre sätten att 
åstadkomma god bas vid musik
återgivning är att använda ett 
bashorn . Principiellt är ett så
dant en akustisk transformator 
som anpassar högtalarelementet 
till luften. Vid låga frekvenser 
blir högtalarkonen mycket liten 
i förhållande till våglängden , 
varför konen bara kan sätta en 
ringa luftmängd i rörelse. Verk
ningsgraden blir därmed obetyd
lig, och man måste pytsa in stora 
effektmängder för att man skall 
få ut några nämnvärda ljud
tryck . Men stora effektmängder 
betyder stora rörelser hos konen 
(och det är ju det vi vill åstad
komma) , vilket innebär att ele
mentet kan alstra distorsion , 
rent av bottna eller brinna upp! 

Med ett väl dimensionerat 
horn framför elementet kan 
man transformera konytan till 
en mycket större , som kan sätta 
mera luft i rörelse . Med betyd
ligt högre verkningsgrad som re
sultat. 

Detta är känt och allmänt till
lämpat. Lika känt , men kanske 
mindre uppmärksammat , är att 
alla problem med basåtergiv
ningen sannerligen inte löses ge
nom att man tillämpar en horn
teknik . 

Högtalare och rum 
förändrar ljudet 

För det första påverkar rum
met ~asåtergivningen i hög 
grad . Aven vid högre frekvenser 
påverkar rummet , men där kan 
eventuella resonanser och re
flexer dämpas relativt enkelt 
med mattor , möbler , bokhyllor 
etc. Vid låga frekvenser är det 
mycket svårare att åstadkomma 
en fungerande dämpning. 

Resonanser av olika slag kan 
ge kraftiga ojämnheter i fre
kvensgången . En smal , hög topp 
som ligger olyckligt över tonom
rådet i relation till en grundton 
kan ge avsevärd påverkan av 
ljudbilden , med oskön bumpig
het som följd. Basen blir simmig 
och oprecis. Ett farligt mått i 
sammanhanget är t ex takhöjden 
2,5 m, som motsvarar 136 Hz. 

Men hornet självt är vanligen 
inte heller utan skuld. Om än 
verkningsgraden hålls hög med 
horn , blir ofta frekvensgången 
ojämn med ordentligt fall mot 
låga frekvenser. I RT 1976 nr 12 
hade vi en byggbeskrivning på 
ett aktivt filter med slutsteg för 
sidosystem och baskanal med 
horn . Där var inlagt en kompen
sation för det förutsebara basfal
let i hornet. Om man använder 
enkla passiva filter får man dock 
små möjligheter att räta ut fre
kvenskurvan. 

Och det kan behövas. Det lå
ter sig också göras med en fk
variator eller ekvalisator som 
tillåter individuell intrimning av 

Aktivt filter med ekvalisator 
ger ny klang åt bashornet 

D Under åren har RT haft ett stort antal byggbeskrivningar på bashorn. Senast 
var det i nr 9,1978. Vi har också skrivit en del om delningsfilter ochförstärkare 
för hornen. 
D Här provar vi en särdeles effektiv kombination i byggsats: Delningsfilter plus 
en ekvalisator för bas frekvenserna. Med den kan man lätt lösa en del av de 
problem som uppstår vid återgivningen! 

Filtret säljs 
av Leif Marenius & Co HB, Box 

5086, 42105 Västra Frölunda tel 
0311479347. Byggsats till komplett 
filter kostar 875 kr. Slutsteg på 45 
W kostar i byggsats 625 :- inkl 
moms, 525:- utan moms. 

varje oktavband i ljudområdet. 
I stället för en ekvalisator som 

täcker hela frekvensområdet 
och ett löst delningsfilter till bas
kanalen kan man använda det 
provade aktiva filtret för baska
naI. Ofta kan det största beho
vet av utjämning av frekvens
kurvan ligga i basen, och då kan 
apparaten vara en lämpad kom
bination. 

Filter plus slutsteg 
driver baskanalen 

Det aktiva filtret från Mareni
us & Co skall kopplas mellan 
för- och slutsteg och matar ett 
separat slutsteg för basen. Som 
sådant kan man använda en be
fintlig stereoförstärkare eller 
skaffa ett monosteg. Sådant till
handahålls även av Marenius. 
Om man använder en stereo
förstärkare kan man bryggkopp
la den på utgången och få ut än
nu mera effekt - om det nu skul
le behövas med de lättdrivna 
hornen. 

Filtret matar alltså samman 
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Resultat av mätningar med filtret. Den använda bashögtalaren 
är RT 3 från RT 1978 nr 9, kompletterad med sidosystem. Mät
ningen är gjord med tersbandbrus och mätmikrofon B&K 2206. 

Den streckade kurvan visar ljudtrycket med filtret ställt för 
elektriskt rakfrekvensgång. Vi ser att hornet ger en ganska brant 
puckel runt JOO Hz. 

Med filtret justerat för maximalt rak frekvensgång förbättras 
den låga basen avsevärt. Fortfarande finns dock en dal runt 50 
Hz. Så stor utjämning som vi applicerat här bör dock inte använ
das okritiskt. Se texten! 
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Syntes forts från sid 60 

kräver ett motstånd på 10 kohm 
mellan anslutningarna XT AL 
och OSe. Referenskristallen , 
som ansluts till samma stift, är 
en godtycklig grundtonskristall 
med parallellresonansfrekvens 
mellan 10 kHz och 15 MHz. Två 
yttre kondensatorer fordras ock
så enligt fig 6. 

Det effektbegränsande mot
ståndet i fig 6 skall hindra oscil
latorn att driva kristallen alltför 
hårt. Detta kan annars inträffa 
under vissa omständigheter och 
förlusteffekten i kristallen kan 
då vålla termisk drift och dess
utom onödig signalutstrålning 
från oscillatorn till övriga delar 
av syntetisatorn. Motståndet 
skall vara på högst 2.7 kohm. 

Det är också möjligt att an
vända en yttre signal som refe
rens. Oscillatorkretsen används 
då som ingångsbuffert. Motstån
det mellan ose och XT AL skall 
vara kvar och signalen kopplas 
kapacitivt till OSe. 500 mV är 
tillräcklig signalnivå. Om signa
len håller logiknivå, kan både 
motstånd och kondensator ute
slutas. Högsta frekvens för yttre 
referens är 20 MHz. 

Referensdelaren 
Referensdelaren består aven 

basinformationen från 'båda ka
nalerna och för dem till en ge
mensam utgång. Motsvarande 
information avlägsnas från väns
ter och höger kanal. Brytfre
kvensen mellan bas- och sido
system är omkopplingsbart 100, 
200 eller 300 Hz. Vilken fre
kvens man bör välja är en fråga 
om hornets kapacitet uppåt i 
frekvens och dess placering. 
Ofta ger horn en färgad återgiv
ning av frekvenser så höga som 
300 Hz, och det kan då vara 
lämpligt att skära betryggande 
långt under den frekvensen. Å 
andra sidan måste då sidosyste
men kunna återge förlopp ner 
till brytfrekvensen , och det kan 
bli problem med det om man 
t ex väljer 100 Hz. 

Riktningskänsligheten 
frekvensberoende 

Att man använder ett horn till 
två kanaler beror på att örat inte 
anses ha någon direktivitet vid 
låga frekvenser. Detta är sant , 
och i högre grad ju lägre fre
kvensen är. Omvänt kan hörseln 
ge en viss riktningsinformation 
som blir mer och mer precis , ju 
högre frekvensen är. Åtmins
tone inom lågfrekvensområdet 
som vi nu behandlar. - Vid myc
ket hög frekvens avtar örats 
riktningsbestämmande egenska
perigen. 

binär delare som kan program
meras för delning med tal mel
lan 1 1024 samt en pre-scaler 
vars delning kan väljas till 1, 2. 
10 eller 100. Tack vare denna 
delare kan man från varje kris
tall få ett mycket stort antal re
ferensfrekvenser. På ingångarna 
AO-A9 matar man in (i binär 
form) det tal som frekvensen 
skall delas med. (Inmatning av 
talet O ger delning med 1024). 

Styrningen av prescaler-kret
sen visas i tab 2. 

Fasmodulator 
En inbyggd fasmodulator 

möjliggör fas- och frekvensmo
dulering med ett minimum av 
yttre komponenter. Dess karak
teristik bestäms aven yttre kon
densator. Den modulerande sig
nalen kopplas vanligen både till 
VeO-slingan och till modula
torn (tvåpunktmodulering enligt 
fig 2). Detta ger en i huvudsak 
konstant modulationskänslig
het, oberoende av slingans 
bandbredd, och eliminerar näs
tan helt de parasitsignaler som 
ofta är förbundna med syntetisa
torrnodulering. Slingans band
bredd kan därmed anpassas ef
ter övriga fordringar. (Forts föl
jer). 

Om man därför placerar hor
net osymmetriskt i förhållande 
till sidosystemen bör man välja 
en låg brytfrekvens för att inte 
störas av att basen "kommer 
snett" . Om man å andra sidan 
kan placera baselementet mitt 
emellan sidosystemen kan man 
tillåta en högre brytfrekvens och 
därmed ställa mindre krav på si
dosystemens basförmåga. 

På utgången till baskanalen 
finns först en fasinverterare . 
Med den kan man växla polari
tet på bashögtalaren. Eftersom 
basen fysiskt står en bit från 
mellanregister och diskant är 
det inte säkert att den ursprung
liga signalens fasning är korrekt. 
Rätt fas betyder mycket för en 
distinkt rumsåtergivning, och 
med fasinverteraren kan man 
välja det fasläge som ger bäst 
återgivning för varje placering. 

Efter fasinverteraren följer en 
4-kanalig ekvalisator som verkar 
över fyra oktaver med centerfre
kvenserna 32 , 54 , 128 och 256 
Hz. Med den skall man alltså 
kunna kompensera för rummets 
egenskaper och bashögtalarens 
frekvenskurva . 

Före utgången på baskanalen 
finns så en nivåkran för anpass
ning av nivån. Vi bör kanske på- . 
peka, att filtret skall placeras 
mellan för- och slutsteg, och inte 
som en vanlig ekvalisator. En 

Tabell 1 
Typiska data för en VHF-syntetisator 
(155 MHz, 12,5 kHz-steg) 

Återstående FM (300 Hz-3 kHz) 
Brus vid ± 12,5 kHz inom 1 Hz 
bandbredd 

< 3 Hz 

= -120 dBC 
Diskrets parasitsignaler vid 
±12,5 kHz 
Omställningstid för 1 MHz ändring 
Modulationsbandbredd för 3 kHz 
deviation 

-95 dBC 
< 4ms 

50 Hz-4 kHz ± 1 dB 
Modulationsdistorsion vid 3 kHz 
deviation < 2% 

36 mA Strömförbrukning 

Tabell 2 
Styrning av prescaler 

Ingångar Delning 
D1 DO 

O O 1 
O 1 2 
1 O 10 
1 1 100 

sådan kan placeras valvis mellan 
för- och slutsteg eller i en moni
·torkoppling "inne i" försteget, 
före volymkontrollen. Gör man 
så med det aktiva basfiltret får 
man alltid full effekt ut på bas
kanalen och får då reglera sido
systemen för sig med förstärka
rens volymratt och basen för sig 
med ratten på filtret . Svårt att 
åstadkomma rätt inställning för 
godtycklig nivå, alltså. Den som 
inte har skiljbara slut- och för
steg bör alltså inte använda den
na typ av lösning med separat 
basförstärkare. 

Praktiskt prov 
med RT-horn 

Hur fungerar det nu? Vi har 
använt Marenii filter tillsam
mans med bashorn typ RT 3 
(RT 1978 nr 9). I kurvan visas 
frekvensgången för hornet i lyss
ningsrummet dels. med rak fre
kvensgång ut från filtret, dels 
med filtret ställt för rak akustisk 
frekvensgång. Som synes upp
når man betydande förbättring 
av återgivningen vid de lägsta 
frekvenserna! 

En viss utjämning får man 
även om man använder det akti
va filtret från RT 1976 nr 12. 
Där har man emellertid också 
lagt in ett högpassfilter som skär 
vid 28 Hz, och det har sina 
grundade skäl. 

Vid frekvenser under hornets 
arbetsfrekvens kommer konen 
inte att belastas lika starkt av 
luften. Följden blir att konutsla
get blir allt större . Det för med 
sig hög distorsion, risk för ge
nomslag och kanske för skador 
på elementet. 

Att driva upp utsignalen vid 
alltför låga frekvenser är därför 
inte att rekommendera gene
rellt. Våra kurvor visar vad som 
är möjligt att åstadkomma mät
mässigt, men bästa återgivning 
mätt med själva örat fick vi med 
något måttligare nivå vid de 
lägsta frekvenserna. 

Skillnaden blev då mycket 
stor jämfört med en elektriskt 
rak frekvensgång. Med sådan 
får man ganska stor bumpighet 
och odisciplinerat muller i ba
sen , men med korrekt injuste
ring blev basen samtidigt både 
djupare och renare. 

Men extrem bas är svårt även 
av andra skäl: Våglängden hos 
20 Hz är 17 m, och det ställer 
också till problem som inte kan 
lösas av vare sig horn eller elekt
risk manipulation , såvitt vi för
står. Det låter annorlunda om 
man slår på bastrumman i kon
serthus än om man gör det hem
ma i garderoben . För att inte ta
la om att spela 32 fots orgelpipa: 
Den går inte ens in i gardero
ben. BH • 
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Telefunken Te 650 -
kassettdäck utan brus 

•• Första bekantskapen med 
TC 650 blev problemfylld. Det 
låg i spelarens konstruktion . Vi 
avsåg nämligen att lyssna till det 
medlevererade demo-bandet 
med High Com-behandlad mu
sik på. Alltså anslöt vi däcket till 
vår förstärkare med phonokon
takter tilllinjeutgången . 

Resultat: Brum och elände! 
Vi kollade alla anslutningar , 
växlade till ett annat kassettdäck 
och kunde bara konstatera att 
Telefunkenmaskinen måste vara 
galen. Vi stod just i begrepp att 
packa ned den igen då vi råkade 
läsa en varningstext bakpå ma
skineriet. Där talades det om att 
linjeutgången (med phonokon
takter) och monitorutgången 
(med DIN-kontakt) saknade 
jord och att jordförbindelse 
skulle göras genom linjeingång
en eller radioanslutningen. -
Häpp! 

Helt visst finns en tanke bak
om detta . Att ha flera jordpunk
ter i sammanbindningen mellan 
apparater kan ge upphov till 
brumslingor och annat elände 
som blir svårt att lokalisera . 
Men med moderna kretsar som 
ger mycket låg impedans ut bru
kar detta aldrig vålla några pro
blem. I synnerhet inte på signa
ler med linjenivå , som det här 
rörde sig om. I anslutning av 
pickuper , däremot , får man vara 
försiktig med jordarna , men där 
är dels impedanserna höga , dels 
signalerna mycket små. 

Vi packade alltså inte ner ap
paraten då utan fick tillfälle att 
köra den en tid - i samband med 
testet av brusreduktionssystem i 
RT 1980 nr 4 - innan den senare 

tystnade definitivt . 
Apparat nr två saknade givet

vis också jordförbindelse till ut
gångarna , men nu var vi varna
de. I rättvisans namn måste vi 
påpeka att detta inte ger några 
problem om man antingen håller 
sig till att spela genom radio-an
slutningen , som är en DIN-kon
takt och som växelvis ger utsig
nal resp fungerar som ingång en
ligt DINs bokstav, eller ansluter 
både in- och utgång till phono
kontakterna . 

Ändå tycker vi nog att detta 
är ett egendomligt förfarande . 
Brumslingor i all ära , men det 
problemet kan inte vara så svårt 
att lösa utan att avvika från 
gängse kopplingssätt så här radi
kalt. 

Anpassningsproblem 
med jord och impedans 

Men anpassningsproblemen 
blev flera . När vi mätte fre
kvensgången ut genom phono
kontakterna upptäckte vi plöts
ligt att nivån vid höga frekven
ser kunde förändras flera dB när 
vi lastade med ytterligare något 
instrument. Vi konsulterade 
kopplingsschemat för apparaten 
och fann att såväl DIN- som lin
je-utgångarna bestods med se
riemotstånd på 8,2 kohm! 

DIN-utgången skall helt 
normriktigt ha ett sådant mot
stånd: DIN föreskriver nämli
gen att utgångar skall vara hög
ohmiga och att ingångar skall 
vara lågohmiga , därför att rör
förstärkare arbetar bäst så. 
Verkligheten har emellertid för
ändrats så att rörförstärkare nu
mera ersatts av transistorförstär-

64 RADIO & TELEVISION - NR 9 - '980 

• _0 
.,~ 

kare, men vid avvikelser mellan 
verkligheten och DIN, gäller 
DIN. . . ! 

Linjeutgången med phono
kontakter skall enligt uppgift 
användas vid anslutning till ja
pansk och amerikansk utrust
ning . Där tillämpas en transis
torbaserad filosofi : Låg utgångs
impedans och hög inimpedans. 
Vad betyder då den höga utim
pedansen? Om vi antar , att in
impedansen i en förstärkare är 
100 kohm och att kabeln håller 
en kapacitans på 400 pF (ett vär
de som vi mätt upp på en av våra 
labsladdar) , kommer nivån att 
dämpas ca 2 dB vid 15 kHz. Inte 

Från Telefunken 
kommer nu High 
Com-systemet inbyggt 
i kassettdäck. Vi har 
provat ett av dem. 
High Com lovar lågt 
brus och det uppfyller 
man sannerligen. 
Dockfinner vi ett och 
annat att anmärka på 
hos den i övrigt välut
rustade apparaten. 

mycket att skrika om, kanske, 
men varför? Sista steget i Te 
650 är en operationsförstärkare 
med i praktiken noll utimpe
dans, så där finns de elektriska 
resurserna . Tag bort seriemot
ståndet till phonoutgången eller 
ersätt det med ett väsentligt 
mindre värde, om det behövs 
för skydd av förstärkaren! 

Vår labkabel (av standard hi 
fi-typ) är ca 1,5 rn lång. Vi kan 
tänka oss situationer där man 
vill ha en väsentligt längre kabel 
med motsvarande högre kapaci
tans, och man kan då få bety
dande diskantfall. Men framför 
allt reagerar vi mot osäkerheten 
och onödan i den höga utimpe
dansen. Impedansen är lika hög 
på DIN-utgången , men där skall 
den också vara det. Motsvaran
de ingång skall nämligen vara 
lågohmig, så att kabelkapacitan
sen har mångfalt mindre inver
kan . 

HIFI STEREO RECOROER Te 650 HIGH COM 

~~iiiii 

t.::'\ '(fl 
~ PfI;,O,IIII 

Q 

Fig 1. Här återges en del av manöverpanelen med den unika omkopp
laren för High Com. Systemet tillåter även avspelning av kassetter som 
spelats in med Dolby. 

Visarinstrumenten är toppvärdeskännande och inkopplade efter fre
kvenskorrektion så att man har maximal kontroll av hur man styr ut 
bandet. 



Kompander 
förbättrar dynamik 

Nog galla. Telefunken TC 650 
kan alltså redan vara delvis känd 
för våra läsare genom att maski
nen var med i RT:s test av brus
reduktionssystem . Den intres
santaste egenheten med TC 650 
är nämligen att den inbyggt har 
brusreduktion enligt system 
High Com. "High Com" står för 
Hi fi Compander och är ett sys
tem som utvecklats av Telefun
ken. Till grund för lösningen har 
legat ett annat system för proffs
ljud, benämnt Tel Com, från 
samma firma. (Det torde vara 
det mest förfinade och bäst ar
betande som finns fn). 

System High Coms egenska
per är beskrivna i detalj i RT 
1979 nr 5. I princip rör det sig , 
som namnet antyder , om en 
kompanderkoppling. Med en 
sådan förstås en anordning som 
komprimerar, trycker samman 
dynamiken på, signalen före in
spelning på band och expande
rar, förstärker dynamiken till 
det ursprungliga , vid avspel
ningen. Genom att den inspela
de signalen alltså har en låg dy
namik är det lätt att få den helt 
och hållet ovan brus och stör
ningar. 

Det vanligaste brusreduk
tionssystemet av alla är Dolby
elektroniken. Det är också ett 
kompandersystem , ehuru det 
verkar enbart vid höga frekven
ser. Vägt över hela frekvens
spektrum ger det ett brus som 
blir ca 8 dB reducerat. 

Ett annat system är dBx i di
verse olika skepnader och med 
efterföljare. Det är till skillnad 
från Dolby verksamt över hela 
frekvensområdet, trycker ihop 
dynamiken till hälften vid in
spelningen och kan praktiskt ge 
dynamikvinst på 40 dB eller 
mer. 

High Com hamnar här i en 
mellankategori. I grunden arbe
tar systemet med kompression 
2:1 över hela frekvensområdet. 
Vid låga och höga nivåer avtar 
dock kompression/expansion , så 
att man vid såväl låga som höga 
nivåer inte har någon påverkan. 
Dessutom förskjuts det fre
kvensband kompandern är verk
sam i med nivån , så att högfre
kventa signaler påverkas inom 
ett större nivåintervall än lågfre
kventa . Många parametrar att 
hålla reda på för enheten , såle
des. - Resultatet blir en dyna
mikvinst på ca 20 dB . 

Och det är alldeles förträff
ligt. Vid avlyssning av kassetter 
har man hittills varit tvungen att 
acceptera ganska mycket hör
bart brus, men med High Com 
blir det praktiskt taget tyst i de 
flesta fall . 

Störande 
nivåproblem 

I så måtto är reduktionssyste
met effektivt och verksamt. En
ligt teorierna bakom High Com 
skall det vara mycket okänsligt 
mot nivåfel i överföringen och 
även mot fel i frekvensgången. 
Vi fann dock redan vid vår prov
ning av systemet i RT 1980 nr 4 
att en del oönskade effekter 
smög sig in vid lyssnandet. 
Främst uppdagade vi dålig spår
ning mellan kompression och 
expansion. Det gav upphov till 
vissa störande nivåglidningar i 
ljudet. Vi kunde också mäta att 
nivåerna efter kompression/ex
pansion kunde ligga 2,5 dB fel. 
Detta bör kunna vara en trim
ningssak , men de båda enheter 
vi förfogat över har faktiskt visat 
samma beteende . 

Förmodligen har detta sam
band med stora nivåfel vid åter-

Toppvärdesvisande 
korrigerade instrument 

I grunden har man mycket fi
na möjligheter att övervaka in
spelningsnivån . Telefunken TC 
650 använder visarinstrument 
för toppvärde , och de är inkopp
lade efter frekvenskorrektionen 
vid inspelning. De visar därför 
alltid utstyrningen i förh ållande 
till bandets kapacitet, oberoen
de av musikens kurvform och 
frekvensinnehåll. En vanlig vu
meter visar ju något helt annat 
och ger betydligt diffusare vis
ning av de reella signalnivåerna , 
mätt i termer av bandets för
måga. 

Instrumenten är inte blott 
elektriskt goda utan också rejält 
utförda med tydliga skalor och 
siffror , utan onödig utstyrsel 
som försämrar läsbarheten. De 
är graderade ned till - 15 dB och 
upp till +3 dB, vilken är en sm u-

dat sig om att anpassa balansen 
mellan uppteckningsströmmen 
och förmagnetiseringen så, att O 
dB alltid ger samma nivå , oav
sett band typ , och detta kan ingå 
som en del i förklaringen till att 
High Com arbetar mindre väl i 
vissa lägen . 

Låg förmagnetisering 
för järnoxidband 

I bruksanvisningen föreslår 
man vissa band som skall gå bra 
att använda. Vi finner där ett 
antal band för hög förmagneti
sering bland järnoxidbanden. Vi 
prövade med MaxelI UDXL I ur 
den sammanställningen , men 
det gav en starkt förvrängd fre
kvenskurva. Vi fick upp till 5 dB 
diskantlyft , vilket är för mycket 
för att vara acceptabelt. 

Resultatet tyder på att maski
nen arbetar med betydligt lägre 
förmagnetisering än den opti-

Fig 2. Apparatens anslutningar sitter i ett schakt på baksidan. Här finns både DIN-kontakter och 
phonojack av japanskt slag. Vi hade dessvärre lite svårt att komma överens med den använda kopplingsfi
losofin, somjramgår av texten. 

givning av kassetter , även om 
sådana inte skall påverka resul
tatet , enligt teorin. De band vi 
stannade för använda var Basf 
LH röd som järnoxidband , 
MaxelI UDXL II som kromband 
och Basf FeCr som ferrokrom
band. Skillnaden i utsignal med 
de banden blev över 3 dB när vi 
spelade in till O dB i samtliga 
fall! Det förefaller olyckligt ur 
flera aspekter. De stora avvikel
serna var heller inte direkt knut
na till de använda bandfabrika
ten, utan fanns även mellan and
ra band, speciellt vid övergång 
från ferrokrom till krom . 

Det är alltså möjligt att 3 dB
skillnaden kan störa funktionen 
hos High Com. Dessutom ställer 
den emellertid till en viss osä
kerhet vid inspelningen . Vad 
motsvarar O dB på instrumentet 
egentligen? 

la knappt, men området sett ut
ifrån blir betydligt större med 
High Com påkopplad. 

Synd bara att dessa instru
ment nu var så märkligt trimma
de . Om vi spelade in en signal 
med frekvensen 315 Hz till O dB 
på ett UDXL II blev den mag
netiska nivån på bandet 0,7 dB 
under 250 nWb/m. Med samma 
inställning gav inspelning på 
Basf FeCr nivån 4 dB under 250 
nWb/m. 

Om vi ställer nivåerna i rela
tion till bandens högsta använd
bara nivå , nivån för 3 % distor
sion , ter detta sig barockt. En 
inspelning till O dB på ett ferro
krom band kommer att ligga 8 
dB under full utstyrning (d v s 
3 % distorsion) meåan signalen 
på ett kromband kommer att lig
ga blott 3,5 dB under. 

Man har tydligen inte bemö-

mala för UDXL I. Vi prövade 
därför i stället med Basf LH och 
fick betydligt rimligare resultat. 
Utan High Com inkopplad gav 
överhuvud järnoxidband bäst 
återgivning av frekvenskurvan. 

Tyvärr påverkar High Com 
frekvenskurvan en hel del , fann 
vi . Frekvenskurvorna visar en 
kraftig puckel med järnoxid
band och en djup dal med ferro
kromband vid mellanregistret . 
Krombandet klarar sig bättre 
här. 

Telefunken TC 650 är utrus
tad med tonhuvud av Sendust, 
vilket bör kunna ge god utstyr
barhet och låg distorsion . Det 
bekräftas också av lyssningsprov 
och mätningar. Utstyrbarheten 
vid låga frekvenser ligger i samt
liga fall högt och nära bandens 
förmåga. Maxgränsen för nivån 
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förändras lite nyckfullt när man 
kopplar in High Com , men ton
huvudet innebär ändå. ingen be
gränsande faktor. A ven utan 
High Com får man en god dyna
mik över bandet. Med högre 
förmagnetisering för järnoxiden 
skulle man kunna använda bätt
re band och får toppresultat 
även där, men som nu är får 
man allra bäst dynamik med 
krom- och ferrokromband utan 
High Com. 

Med High Com inkopplad blir 
dynamikskillnaderna mindre in
tressanta , eftersom bruset i 
samtliga fall blir försumbart lågt 
i de flesta fall . Bäst dynamik här 
har vi mätt med UXDL II , som 
gav ca 80 dB , och blott 3 dB un
der kan det "sämsta" bandet 
Basf LH med 77 dB . 

Dolbyavspelning 
och nivåbegränsare 

En intressant egenskap hos 
High Com är att man kan an
vända systemet för avspelning 
av kassetter som spelats in med 
Dolby. Den som har en stor 
samling Dolby-kassetter behö
ver därför inte tveka för Dol
byns skull att köpa ett High 
Com-däck. Dolby-avspelningen 
fungerar invändningsfritt , efter 
vad vi kunnat finna . 

Utrustningsmässigt i övrigt ter 
sig TC 650 som ett bra kassett
däck. Funktionstangenterna går 
lätt och precist och är angenäma 
att arbeta med , trots att de är 
enbart mekaniska. Däcket är 
försett med räkneverk med min
nesfunktion, d v s snabbspolning 
med automatiskt stopp vid noll. 
Snabbspolningen går med myc
ket hög hastighet , till stor del 
tack vare att man använder en 
separat motor för banddriften . 
Svajet är godkänt lågt och har 
ingen störande inverkan . 

Mindre vanligt i utrustnings
väg är en inbyggd begränsare. 
En sådan är speciellt värdefull 
vid inspelning från mikrofon el
ler när man riskerar orepetera
de , starka nivåkast som kan sty
ra över bandet , i sådana fall kan 
en begränsare skära av topparna 
mjukt och ge ett njutbart resul
tat . Man får alltså lite av funk
tionen av automatisk nivåinställ
ning utan att behöva godta dess 
största nackdelar. Till dem hör 
att automatiken drar på max 
förstärkning i pauser , även om 
det alltså skall vara tyst. - Be
gränsaren verkar bara på höga 
nivåer. . 

På maskinens framsida finns 
två uttag , ett för hörtelefon och 
ett för mikrofon. Båda av DIN
typ , vilket gör att adapter krävs 
för de vanligast förekommande 
mikrofon- och hörtelefon typer
na . Hörtelefonens impedans 
måste vara större än 200 ohm , 
vilket kan vara ytterligare en 

komplikation . Mikrofoningång
en är också användbar som lin
jeingång. En bra detalj om man 
t ex vill kopiera från ett annat 
kassettdäck . Man slipper då ta 
sig in till maskinens baksida för 
att slita ut och sätta in sladdar 
där. 

Brusfriheten ej oklanderlig 
Utan överdrift är Telefunken 

TC 650 ett av de allra tystaste 
kassettdäcken på marknaden. 
De som kan göra det rangen 
stridig skulle kunna vara en 
Teac-modell , som i varje fall 
funnits med inbyggd dBx, och 
någon modell från Toshiba med 
inbyggd Adres. Om någon av de 
modellerna finns tillgängliga på 
den svenska marknaden är osä
kert . 

Med tyst kassettdäck menar vi 
att bakgrundsbruset vid avspel
ning ligger extremt lågt , är det 
kanske säkrast att påpeka. Med 
en dynamik på 80 dB från kas
sett behöver man inte tänka så 
mycket på bruset mera , och Te
lefunkendäcket innebär därmed 
en befrielse för alla som lider av 
den måttliga dynamiken från 
kompakt kassetten . 

Ett bra brusreduktionssystem 
skall emellertid bara ta bort bru
set och inte hörbart påverka sig
nalen på något annat sätt. Det 
gör tyvärr High Com i TC 650. 
Man får både hörbara nivåfel i 
form av långsamma pumpningar 
och frekvensgångfel i form av 
hörbara klangförändringar i lju
det. Till en del bör det gå att 
justera bort felen , men uppen
barligen har inte tillverkaren 
lyckats med det , och det inger 
betänkligheter. 

Telefunken är ju ett tyskt bo
lag , och som sådant följer det 
DIN mycket troget vad gäller 
kontakttyper och normerade 
impedanser och nivåer. Hos 
andra europeiska tillverkare har 
vi kunnat märka en försiktig an
passning till omvärlden med 
andra kontakttyp.er och bättre 
signalstandard . Aven Telefun
ken har tagit steg på den vägen 
och installerat phonokontakter 
till linjeanslutningarna, men vi 
ställer oss frågande inför valda 
impedanser och jordningspunk
ter där. 

Den som har en hi fi-anlägg
ning av europeiskt slag med 
ordentliga DIN-anslutningar får 
minst problem vid anslutning av 
TC 650. I andra sammanhang 
kan man få besvär med diskant
förlust. Ett kritiskt öra kan stö
ras av felen som uppstår när 
High Com arbetar. 

Mekaniskt och utrustnings
mässigt är emellertid TC 650 en 
god apparat med sin inbyggda 
begränsare , sin extra linjeingång 
på framsidan och sina goda vi
sarinstrument. BH • 
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intressanta 
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på MÄT 79 
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på MÄT 80. 

mät80 
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har invändningar mot basljudet. 
Det blir klangfattigt och för runt 
i konturerna . 

US: Ljudet får liksom inget 
stöd av rummet. Det är inget 
skjut i något undre register utan 
låter för snällt genomgående. 
Och jag tycker mig höra att hög
talarna gör ett eget litet tillägg i 
klangen , som väl i och för sig 
kunde passera men som bör 
observeras. Det framträder tyd
ligt ibland. 

BH: Titta på konerna - spar
kar man i golvet påverkas dom 
tydligt . .. 

Disco-dunk av hög klass 
(Disco: "Funky Town", 

Mouth to mouth , Lipps Inc. , Ca
sablanca 7192, USA-pressning , 
Sound 80 i Minneapolis , mång
kanaltagning) 

BH: Samma verkan här som 
med RT-skivan , det låter ju 
övertygande bra. Musiken stäl
ler för all del inte såna väldiga 
krav som en del annat , men än
då. Här får man förresten höra 
vocoder , kul. Och en koskälla 
som ligger i mixen - utom bil
horn och andra hyss - kunde jag 
klart höra som om den kom bak
om väggen! Här är imagen för
bättrad. Möjligen önskar man 
större tyngd i basen . 

US: Ja , på dunka-dunka är 
dom här lådorna inte illa alls. 
Kul med dom digitala fördröj
ningsledningarna här som an
nars brukar låta betänkligt . En 
fast , torr puls , lite kort bas kan
ske , men hellre det än en blöt 
och odistinkt. Inget matt och 
tröttat här , inte . Det går · att 
släppa loss riktigt stort med dom 
här TSR 112 ibland. 

(Piano , preludier av Rachma
nina v, spelade av Janas Solyom, 
Caprice CAP 1106) . 

US: Omfånget är inget fel på 
för högtalarnas del. J ag har ing
et direkt intryck av att något re
gister blir för matt , men där
emot finns överbetoningar på si
na ställen , en oktav i mellanre
gistret som blir ojämn . Anslaget 
går fint fram och det klingar ut 
ganska bra om dom. 

En högtalare för vem? 
BH: Det är något med ele

mentens energifördelning som 
man vill sätta fingret på men har 
svårt komma åt. Dom växlar ju 
upp och ner , tar över från var
andra och faller av . För elemen
tens raseri bevare oss . Särskilt i
maggen ... De fyra elementen , 
av Carl Nielsen , va? 

US: Skona mej! Vi ska , trots 
din gräsliga böjelse för dåliga 

vitsar , försöka oss på en avslut
ning , i ord och inte i toner då. 
Det blir inte lätt. Jag måste till
stå att de här högtalarna hör till 
de svåraste jag haft att göra 
med . Man blir inte klok på dom 
annat än i vissa avseenden . Jag 
undrar om dom döljer något , 
nåt vi inte får fram med vanliga 
medel? 

BH: Dom har onekligen ett 
något smalt spektrum , om man 
ska döma efter utfallet för vår 
del. Dom är svåra att ringa in , 
att entydigt betygsätta , det hål
ler jag med om. 

US: Dom skulle möjligen pas
sa i studion . Dom är också väl
byggda och eleganta , väl monte
rade , stadiga . Tål en hel del men 
har ju brister som inte kan döl
jas. Det är framför allt detta 
egenartade perspektiv som dom 
återger musik ur. Röst tycker 
jag, efter tidigare tal prov , går 
an . Men spelar man vissa slags 
musik blir det mera fråga om en
ergiurlad.dning än någon andlös 
täthet. Andå låter det ofta bra, 
stort och klart , ända till en mätt
nadsgräns tydligen överträds. 
Smalstrålningen kunde vara en 
fördel i studio , kanske. 

- Jag skulle sammanfattande 
kunna påstå , att Wharfedale 
TSR 112, trots ett uppbåd hög-

teknologi och stora ansträng
ningar , knappast är ett medel att 
levandegöra vissa slags musik 
med. Andra får en godtagbar 
återgivning, också om både per
spektiv och utbredningsförmåga 
hamnar totalt i skuggan av några 
andra bra konstruktioner. Dis
ten är säkert inte hög , men ju 
flera element , desto mera kom
plicerad arbetsgång , och skäl 
finns till att tro att filtret och ele
mentens arbetssätt här inte är 
optimala. Verkningsgraden är 
inte särskilt hög , slutligen . 

BH: Jag behåller nog mina 
horn .. . men jag skulle vilja 
trycka på att dom här högtalar
na i sina bästa ögonblick har 
klart goda kvaliteter, som var 
och en själv bör bilda sig upp
fattning om. Personligen är jag 
inte säker på att jag inte skulle 
tröttna på dom , men någon med 
andra preferenser än vi kan 
mycket väl gilla dom bättre. 
Man får rätt mycket för pengar
na i termer av hög-talare , och 
man får definitivt en högst ovan
lig och särpräglad konstruktion. 
Give it a try . BH och US • 

IW 
mataD 

Som läsare av Radio & Television 
får du en biliett till Mät 80 
genom att skicka in kupongen 

DDD 
nedan. 
Skicka kupongen till: Radio & Television, försäljningsavdelningen, 
Box 3224, 103 64 Stockholm. Märk kuvertet: Mät 80. 

SOLLENTUNA 25-28 SEPt Vill du gå den 28 september 
L-_ __________ -...I _ ka~~ använda de~ifyllda ~pong~so~ilje~ _____ _ -/o 

Beställningskupong 
(gäller den 28 september som biljett till Mät 80) 

Namn 

Postnr ............................. .. ........ Postadress 
RT 9-80 
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~ Grossistpriser till alla 

I B-l-C SoundSpan- I 
I helt nytt! I 

De nya högtalarna från B.l.e, konstruerade efter helt nya principer. SoundSpan! 
Du har varken sett eller hört något liknande. Genialt enkelt, principiellt riktigt. 

Det viktigaste: Faslinjära. Samtliga element monterade utefter samma axel. 
Lika i ljudtryck runt om tack vare spridningsreflektorer. 

~ ~ 

~ . ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 

I I I I ~ ~ ~ ~ ~ 8.I.C SoundSpan finns i 3 utföranden, adresser. De kan också beställas per post- ~ 
~ TPR 200, TPR 400 och TPR 600. De kostar order. 8 dagars full returrätt. Amerikanska ~ 
~ netto grossistpris inkl. moms 975:- , 1325:- originalbroschyren kan kostnadsfritt rekvire- ~ 
~ resp . 1575:-. De säljs direkt av general- ras. Sist men viktigast: Lyssna på dessa hög- ~ 
~ agenten utan mellanhänder på nedanstående talare_ Du har inte hört maken. ~ 

I I;~~,~dio !~~;n47 ~~~,~;;~~tan74 I 
~ ---- tanmellanhaoonder 11458STOCKHOLM 75239 UPPSALA ~ 
~. ~08/67 99 20 ~01 8/11 35 10 W . ~ 
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/tIOM 

Rejäla instrument med bra 
prestanda tör service, lab 

och utbildning till ovanligt 
ri mi iga priser. 

Titta t ex närmare pil 
den här basutrustningen för 
FTV-service. Och utnyttja 
vårt paketpris som gäller i 
samband med Mät'80. 

• EP686 / Färgba lk-
generator 3.950:-

• G4001 / Tvilkanal
oscilloskop, 20MHz 3.975:-

• R127 / Elekronisk . 
multimeter 995:-

~ 
Paketpris 7.900:-

Allt fler upptäcker att 
Unaoh m ger mer för pengarna. 
Nu är det Din tur. Vi ses pil 
Mät'80. El ler ring redan idag ! 

DEGGR 
Decca Navigator och Radar AB 

BO-TALETS AfICRODATOR 
-En komplett hemdator till "oslagbart" pris 
-Perfekt för det moderna företaget 
-Byggbeskrivning och lärobok i BASIC på svenska 
-Mycket lämplig som utbildningsdator 
- Konstruktion med stegvisa utbyggnadsmöjligheter 
Snabb heltals-BASIC Professionellt tangentbord 
2- 16K minne (RAM) Utgång för skrivare 
8 - 16K monitorer (ROM) 6502-processor (2K RAM - 8K ROM) 

Introduktionspr is (-15/10-80) 
Byggsats 
Färdigbyggd 
Strömförs. 8V, 1 A 
Stömförs. 5V,3A 

Informat ion s! 111 .... 1 :-> 4 

1995 :-
2295 :-

125 :-
225 :-

TOR-DATA 
Box 140 
423 01 Torslanda 
Telefon 031/56 26 37 

Postg iro 683474 - 1 

OSLAGBAR I SIN 
PRISKLASS! 

DELTA BOOSTER VEB 400 S 

2 X 15 watt - 5 potentiometrar 
Cirkapris 375:-

Delta-boostern kopplad till Delta Autoreverse 6020 
och med Delta Trippelhögtalare har Du en kanon 
anläggning för under 1.700:- . 

·' -;=-I ~:.: -. _ 
1'1 ~ .. -~---_ •• -..... . u ..... _ .-

, --
I - - ~ -

Delta importeras och marknadsförs av: 

Box 27 105, 102 52 Stockhol m ... ________ ... 
Tel 08 - 67 0080 

Georg Dahlberg AB 
Box 6058, S-102 31 STOCKHOLM 6, Tel. 08/ 3401 95 
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Utveckla? Ja, men med förnuft! 
Motorola har varit föregångare på 
ROM i åratal och var bland de första 
med industristandard-ROM. Nu 
kan du för första gången matcha alla 
med sockelkompatibla EPROM! 

Motorolas MCM68764 är det första 
64K EPROM som är sockel
kompatibelt med 24-bens industri
standard-ROM och EPROM. Hela 
serien (EPROM och ROM från 8K till 
64K) omfattar sinsemellan utbyt
bara minnen. 

Och när det gäller dynamiska 
RAM ... 
. . . kompatibilitet även här: 4K-
16K-64K, hela serien i 16-bens 
kapslar.. 

EPROM ROM 

64K MCM68764 MCM68A364 
32K MCM2532 MCM68A332 

MCM68732 
16K MCM2716 MCM68A316 

TMS2716 
8K MCM2708 MCM68A308 

MCM68708 

RAM 

64K MCM6664 
16K MCM4116 
4K MCM4027 

Välj en vettigare EPROM/ROM
eller RAM-konfiguration - kontakta 
din Motoroladistributör idag! 

AB GÖSTA BÄCKSTRÖM DISTRIBUTÖREN - INTERELKO AB 
BOX 12009, 10221 STOCKHOLM BOX 32, 12221 ENSKEDE, Tel. 08-132160 
Tel. 08-541080 

~ MOTOROLA Selniconductor \Q Innovative systems through silicon 

Informatlonstjånst 28 

RADIO & TELEVISION - NR 9 - 1980 7 1 



som innehåller ca 120 sidor med allt Du kan tänkas behöva i 
komponenter, byggsatser, mikrodatorer m.m. m.m. C 
FÖR 15:- FAR DU VAR KATALOG 

Gör så här: Betala 15 :- till vårt postgirokonto 440 68 63 - 3. 
Leveranstid ca 2 - 4 veckor. 

LYXFÖRFÖRSTÄRKARE 

o 66 6 ' , 66 6006 66.66 6 
':;.:3l1' '-" - ' . , . .. . ·_ • . _t" .... _ . . _ ..... . _ . 

INIE." ~ 
Helt elektronisk Iyxförfö rstärkare med massor av fmesser och 
perfekt ljud. Marknadens mest avancerade omkopplingslogik 
INKO'X Preamp. Det mest lät tmanövrerade man kan tänka sig. 

Finesser: Inbyggda 5-kanals equalizer-stegade volym- och 
balanskontroller - Urkopplingsbart loudnessmter - 5 separata 
ingångar - 2 moni torkopplade tapeutgångar - Relästyrt till
och frånslag - 2x2W hörlursförstärkare. 

Data : Frekvensomfång DC 300.000 Hz -1 dB - Distortion 
-0,01% - Störavstånd RI AA -93 dB - Störavstånd övriga 
ing. -113 dB - Stigtid 50V/Als 

Pris: 1.495 :- komplett 

2x1SW BILBOOSTER 
Bygg sj ~lv booster till Din stereo. 

~:~:':k::;::d'~::p·~-:1II I- O . _ . __ r.;~I IJ' O 1°' 
kort och låda. 2x15W, pris HJ~ 
165 :- /st , vid köp av 2 st - "'.-----=====~~"" 
specialpris 155 :- /S l. 

SVERIGES MEST SÅLDA EQUALIZER? 
Vad gör man med en equalizer? Med vår I O-bandiga equalizer kan 
Du anpassa frekvenskurvan, så att man kompenserar bl a lyssnings
rumme ts varierande aku stik och olikheter hos pickuper,fö rstärkare 
och högtalarsystem. - _~_,,_ 

Kan även användas vid band-
. -inspelningar, då tonkurvan 

behöver justeras eller då 
man vill åstadkomma 
speciella ljudeffekter . 

--- - -t' - . ' ''- -;T -,- __ _ __ 
-- >..:: - - -

FK-variator. Pris 945 :- -.~~-

MINNS DU INKO'X? 
1- 9 st 10- 99 100 st 

27 16 450 ns 119 :95 
2708 450 ns 65 :- 47:47 38:49 
21 14 350ns 46 :- 33:- 25:95 
2102 450 ns 12:70 8:73 7 :06 
4 11 6 350 ns 49 :- 35:65 28 :90 

inkl. exkl. exkl. 
moms moms moms 

BUTIK: S:T ERIKSGATAN 96, 113 35 STOCKt:l0LM 
ORDERTEL: 08-30 75 15, 31 51 15· TELEX: 14 372 

MULTITIMER 
IMT1156 

Namn: . 

Adres s 

Post nr : ... .... Or t: . 

Sand mig mot postförsko tt : 
O (' PM Brusreducenng 
O Slul sleg ~x20W (TOA ~O:!O) 
O SlulSleg modul 2x50W 
O Kompl slUbll!S 2xSOW inkilada 
O Lyxfbr!l lä rkare kom pJell 
O It'KOX FK-va riato r komp le ll 
O Specia llarning. siar 1- 6 
O Tipslamingen HEMMAV INST 
O TV-IJudseparalOr 
O Fototimer 
D Bi lbooster 
O Bilboosler. ~ st to talt 
O Multilimer I ~'IT 1156 
OE lekIroniski tandsystem 
OE lek Iro niskt tändsyslem . ~ SI (o t 
O INKOX tidnmg le-KURIR EN 
O ~716, 450 ns 
o INKOX NYA KATA LOG 

Pris/st 

895:-
135 :
:!90 :-
695 :-

1.495 :-
945:-

70:-
65 :-

157:
:!39:-
165:-
3 10:-
875:-

99:-
178:-

5:-
11 9:-
15:-

RT 980 
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I FÖR 50 ÅR SEDAN I 
Besökarrekord 
i Berlin 

Funkausstellung i Berlin 
tillhör de större och intressan
tare hemelektronikutställning
arna i Europa . Vi rapporterar 
fortfarande från varje utställ
ningstillfälle i RT, och så gjor
de Populär Radio också för 50 
år sedan i september 1930. 

Nog kan vi känna igen vissa 
" nyheter" än i dag, inte minst 
det visade " musikskåpet" som 
dyker upp med i stort sett oför
ändradform ännu på 1980-
talets utställningar? 

•• De nyheter som funnos be
stodo i det stora hela av fö rbätt
ringar i gamla typer och kon
struktioner. E tt undantag inre
gistrerades - Telefunkens Ar
cotronstav , som gör det möjligt 
att bygga moderna mottagare på 
fullständigt nya grundval. Vid 
sidan av Telefunken hade också 
några andra företag konstruerat 
mottagare , som uteslutande vo
ro utrustade med dessa stavar i 
stället för de vanliga rören. Vad 
man vinner med en sådan konst
ruktion ligger ju i öppen dag , 
apparaten bli r billigare och kan 
räkna på större marknad bland 
den bredare publiken . Av de 
fördelar som stavarna erbjuda , 
bör fö rresten också nämnas den 
stora okänsligheten mot nät
brustonen . 

Jämte vanliga rundradiomot
tagare såg man denna gång ock
så en hel serie genomkonstrue
rade kortvågsapparater , såväl 
för det egentliga kortvågsområ
det från 10 meter och uppåt som 
för ultrakortvågsområdet under 
10 meter. Bland kortvågsappa
raterna väckte för övrigt spe
ciellt en mottagare mycket stor 
uppmärksamhet , därför att det 
fa nns möjlighet att göra inte 
mindre än 60 olika inställningar. 

Det kan tryggt sägas , att ra
diogrammofonen i hög grad sat
te sin prägel på utställningen i 
dess helhet. Vidare kunde man 
finna de mest olika modeller av 
ljuddämpare , grammofoner och 
kraftförstärkare , all t saker som 
man inte behöver gå närmare in 
på. 

Jämte musikskåpet , d v s den 
kombinerade radiogrammofo
nen, bör främst nämnas de 
många olika typer av resegram
mofoner som fö rekommo och av 
vilka man kunde köra en hel del 
med nedfä ll t lock. Så fa nns där 
e n automatisk apparat , vilken 
allt efter behag kunde spela en 
av tjugofem skivor. Apparaten 
sattes igång genom att man stop
pade in ett mynt, och det är så
lunda egentligen onödigt att 
framhålla , att den huvudsakligen 
kan finn a användning på mindre 
restauranger och kafeer . • 



J a, jag beställer mot postförskott 
... ...... ex av BYGG SJÄLV - Elektronik ! 

O Jag är prenumerant och betalar kr 23:50 
O Jag är inte prenumerant och betalar kr 33:50 

.... .... .. ex BYGG SJÄL V-Ljudteknik 
till förmånspris kr. 20:-
(så länge lagret räcker) 
Porto och postförskottsavgift tillkommer. 

amn .. .... ... .. ... .. .. . . . ..... ... .... . 

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

Postnr ... . ... Postadress ..... . . ... . .... . 
Rf 980 

Frankeras 
ej 

Radio & Televisio n 
betalar portot 

SPECIAL TIDNINGS
FÖRLAG ET AB 
Radio & Television/ 
Boksektionen 

SVARSFÖRSÄNDELSE 
Kon tonummer 6820 
10364 STOCKHOLM 3 

OBS ' Du som är bosatt utanför Sverige kan enbart köpa boken genom att i kuvert sända bestä ll ningsku· 
pongen och en check (köpes i bank) på summan av beställda böcker. Adress: Specia ltidningsfö rlaget AB. 
Boksek tioncn, Box 3224, 10364 STOC KHOLM . 

SUBWOOPER. 
På vårt program har vi tre olika subwoofers vilka både resurs- och 
utrymmesmässigt skall uppfylla alla ställda krav på lågbasåtergiv
ning i hemmiljö . 
Systemen - vilka är av basreflextyp - är bestyckade med två mot
kopplade 10-, 12- resp. 15 tums baselement med 60 , 100 resp. 
200 liters lådvolym. 
Avstämningen av systemen är beräknad och optimerad i dator efter 
AN Thiele's matematiska modell av basreflexlådor. Högsta prioritet 
har härvid transientresponsen givits - luftvolymen i basreflextunneln 
har minimerats samt frekvensgången valts på ett sådant sätt att minsta 
fasdistortion (fasvridning) har erhållits, 
Detta borgar för att instrument typ pukor med en snabb "attack" på 
ett naturligt sätt kan återges utan att anslaget mattas eller att högtal
arelementet ger kraftiga eftersvängningar. 
Ovanstående har även givit vid handen en låg undre gränsfrekvens 
-23 ,18 resp. 14 Hz (-3 dB) varför de två större systemen ej skall 
utgöra någon begränsning för återgivning av t.ex . 16 Hz-tonen 
från en 32 fots orgelpipa. 
Vi vågar påstå att våra större modeller - vilka sinsemellan lyssnings
mässigt är likvärdiga sånär som på att det med 15"-elementet be
styckade systemet kan prestera ett högre ljudtryck - tillhör det 
bästa i lågbasområdet som idag går att uppbringa på marknaden 
oavsett pris. 

Tvivlar Du? Besök då vår butik i Stockholm eller Göteborg där Du 
själv kan lyssna och avgöra. Här finner Du f.ö. våra senast utvecklade 
sidosystem att användas tillsammans med subwoofers. 
Vår katalog rekvirerar Du genom att sända oss 5 kronor i sedel. 

u SS ELEKTRONIK AB 
kontor 
Silvergransgatan 5 
42174 V:a Frölunda 
Tfn 031/29 33 85 

InformallOnsllanst 32 

butik 
Bangatan 36 
414 64 Göteborg 
Tfn 031/12 1480 

butik 
Skeppargatan 70 
114 59 Stockholm 
Tfn 08/61 36 98 
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KOMPONENT Rea IC-hållare för lödning 

fabr . TEXAS REA listan gäller under sept . okt . - 80 . eller så långt lagr ~t räcker. 

Samtliga komponenter är fabriksnya och l evereras med 8 dagars returrätt. 8-pin löd 
l4-pin löd 
l6-pin löd 
18-pin löd 
20-pin löd 
22 - pin löd 
24 - pin löd 
28 - pin l öd 
40-pin löd 

-:78 / st 
- : 89 / st 

Priser exklusive moms. 
SPÄNNINGSREGULATORER ; 

-:99 / st 
1:28 / st 
1:68 / st 
1:98 / st 
2 :49/ st 
2 : 98 / st 
3:88 / st 

TRANSISTORER DIODER 

lN 4148 0:12 / st 

lN 4003 lA 200V 0:28 / st 

lN 5404 3A 400V 0:88 / st 
LYSOl ODER 

Bc 547 b 0 : 32 / st 

Bc 556 b 0:32 / st 

Bc 558 b 

Bc 107 b 

Bc 177 b 

Bc 178 a 

2N 1613 

2N 2222 a 

2N 2907 a 

2N 3054 

2N 3055 

2N 3819 

0:32 / st 

0:98 / st 

0 :9 8/ st 

0 : 89 / st 

1:65/ st 

1 : 35 / st 

1:45/ st 

3:85/ st 

3 :95/ st 

1:95/ st 

7805 lA 5V TO-220 3:95/ st 
7808 lA 8V TO-220 3:95/ st 
7812 lA 12V TO-220 3 : 95 / st 
7815 lA 15V TO-220 3 :95/ st 
7824 lA 24V TO-220 3 :95/ st 

. l ! 
Röd 
Röd 

3mm 0:64 / st 
5mm 0:69 / st 

7812 KC 12V TO-3 6:90 / st 
7815 KC 15V TO-3 6:90 / st 

. IC-hållare för virning 

fabr. TEXAS 
TYRISTORER 

Grön 
Grön 

3mm 0:84 / st 
5mm 0:88 / st 

Tl. 4A SOV TO-202 3:20/ st 
T2 . 8A 100V TO-220 5:70 / st 

8-pin vir 1 : 95 / st 
14-pin vir 2 : 55 / st 
16 - pin vir 2 : 75 / st 
18-pin vir 3 : 15/ st 
20 - pin vir 3 : 65/st 
22-pin vir 3:95/st 
24 - pin v ir 4:40 / st 
28-pin v ir 4:95 / st 
36 - pin vir 5 : 65 / st 
40 - pin vir 6 : 85 / st 

Gul 
Gul 

3mm 0:86 / st 
5mm 0:92 / st 

TRIAC 

Lysdiodshållare 
Clips 3mm 0:25 / st 
Clips 5mm 0:25 / st 

T3 . 8A 200V TO- 220 5:70/st 
T4 .1 0A 200V TO-220 7:60 / st 

MINNEN 

2102 LFPC 

2114 LC 450ns 

5101 CE 800ns 

5101 CL 450ns 

2708 450ns 

Pris/ st 
8:95 

28:-

19:-

/ 100 
8 : 25 

21 :-

17:-

2716 Single power +5V 450ns 

22 :- 19 :-

46:- 42 : -

89 :- 74 :-
2732 Single power +5V 

4116 16k Dyn. Ram 250ns 

4116 16k Dyn . Ram 200ns 

MMI 6561 N 

74S 289 16 ' 4 Ram 

BYGGSATSER 

278 : - 259 :-

34 :- 29 :-

36 :- 31 :-

34 : - 31 :-

9:85 

DIAC 

Dl. 2A 

TTL 

7481 
7483 
7491 

74122 
74126 
74141 

74165 

74HOl 
74H10 
74H30 

74H40 
74H51 

5:95 / st 
3 :4 5/ st 
2:45 / st 

2:40 / st 
3:20/ st 
3:40/ st 

2:95/ st 

- :95 / st 
- :95/ st 
-:95 / st 

-:95 / st 
-:95 / st 

74H = High speed 

Funktionsgenerator . Med komponenter. kretskort och bruksanvisning . 
Sinus. trekant och fyrkantsvåg . 4 st över lappande frekvensområden 1Hz-100kHz . 
Spänningskälla +1 2 Volt eller ± 6 Volt. 

Pris: 98:-

DIGITAL VOLTMETERKIT:Komplett. lättbygd byggsats med 3 1/ 2 sifrors LCo 
eller LED-display. Innehåller kretskort . A/D omvandlare . display . passiva 
komponenter. kontakter och instruktionshäfte . I originalversion en volt
meter med fullt utslag 199.9mV eller 1.999 V. Kan modifieras till högre 
voltområde . amperemeter. multimeter . temperaturmätare. m.m. 

ICL 7106- kit . LCo-display . matningsspänning +9 V Batteri. Pris: 168:
ICL 7107-kit . LED-display. matningsspänning ±5 V Pris: 148:-

KONDENSATORSATS : l. Plastfoliekondensatorer med axiella anslutningar. 
15 st olika värden och 5 st/ värde. Totalt 75 st kand . Pris 18:- Kr / sats. 

KONDENSATORSATS : 2 . Plastfoliekondensatorer för stående PC-montage. 
15 st olika värd en och 5 st/ värde. Totalt 75 st kand . Pris 18:- Kr / sats. 

ULTRALJUDSALARM 

Alarmet består av Ultraljudsändare räckvidd ca . 10m 

transformator till 220V och siren. Ext ra strömbrytare 

t . ex. i en dörr kan också anslutas.Går även på 12 V. 

Enkel att installera överallt där ett alarm behövs . 

PRIS: endast_i2~~:_ 

Sänd in er beställning i dag eller besök vår butik i 
Västertorp. Stockholm Adress: Bjällervägen 38 

H ~ ~ lektronikkomponenter 
Box 1004 
12610 Hägersten 

GLÖM EJ NAMN OCH ADRESS 
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-: 98/st 

IC- kretsar linjära 

741 CN 8-pin dip 
555 CN 8- pin dip 

SN 76477 musik krets 
UAA 180 
XR 2206 P funktionsgen . 

1:95/ st 
2 : 15/st 

19:80/ st 
18:60/s t 
22:40 / st 

TTL 

74LS 244 från lager 18:60 

74LS 245 från lager 19:80 

C-mos 
BRYGGOR 

~;rW 
: ~Il .. , , ,.. .,. 

4011 B 1 :7 0 

4016 CN 1 :95 
1.5A 125V Flat 
1.5A 400V Rund 

2:95/ st 
1:75/st 

NYHET ! en kristallstyrd Klockmodul 
med LCD - d i splay • 

LCo- display 12 eller 24 timmars visning . 

Stora siffror 8.5 mm. 

Inbyggd belysning 6 V. 

Enkel spänningsmatning 1.5 V.Låg strömför-
brukning. 

Alarm signal direkt till en liten högtalare. 

Repetering av alarm signal var 4:e minut. 

Direkt utgång till ett relä för kontroll av 
el-driven utrustning. 4:a inkopplingstide r. 

Sleep timer . slår av kontrollreläet efter 
15.30.60 . 120minuter från den aktuella tiden 

Stoppur upptill 24 minuter . 

Visar timmar minuter eller minuter sekunder . 

Bygg in den i bilen . båten. hemmet • ...... . • . 

Pr is: TSC 2400 klockmodul _l~~~:_ 

[11~2D:----,CB 1/] 
Storlek: 80 x 30 x 10 mm 



ZODIAC SUPER SOUND 
BILSTEREO FÖR 

KRÄSNA LYSSNARE 

DZCS-lOOO, bilradiobandspelare med b1.a. AM/FM/MPX, störätare, muting 
och loudness, låsbar snabbspolning, automatisk reverse och eject. Mycket 
bra prestanda. Cirkapris 99S:- . 
D Z PA-20, booster 2x26 W, korrekt frekvensgång. Litet format. 
Cirkapris 29S:- . 
D ZPS-OI, 2-vägs tryckkammarhögtalare i alum inium, max. SO W. 
Cirkapris 49S:- / par. 
D ZDS-OI, inbyggnadshögtalare i elegant utfö rand e med fy rkantig front, 
max. 30 W. Extra god diskant. Cirkapris 19S:- /par. 
D ZDS-02, liknande ZDS-OI men med rund front och extra god bas. 
Cirkapris 24S:- /par. 

DU FÖRTJÄNAR BÄTTRE LJUD! 

FRÅGA EFTER ZODIAC.SUPER SOUND 

HOS DIN RADIOFACKHANDLARE. 

Sickla K analviig. I04 60 Stockholm.0844071O 
In formationstjänst 34 

Läs och lär på svenska: o . 
VAR NYA DIGITALKURS 
5 läro brev och lab-sats som ger mera kun
skap än gymnasiet~ kurs i digitallära. 

V ÄR OMTYCKTA MIKRODATORKURS 
nu omarbetad för att motsvara dagens krav. 
Materialsats och 8 lärobrev. 
Du kan nu för under 1900:- få utomordent
ligt goda kunskaper i digital- och mikro
datorteknik . Beställ kurs eller brOschyr nu! 

ElEKTRONIKTJÄNST I HJO 
Box 40. 54400 HJO Tel. 0503/123 94 

Informationstjånst 35 

148.000 
läsare. 

Därav 
89% män som läser 

Radio & 
Television. 

Enligt Orvesto 
1979-11 

ALLTFÖR 
HÖGTALAR
BYGGAREN 
60 Olika kompletta byggsatser 

Pris: 1.590:- ink I. moms 

Acoustic DISCO 
160 liter 200 W 
Acoustic - högtalarbyggsatser be
sUr av fiirdigmonterade lidor, val
nötsfanerade eller i svartbetsad ek. 
Med byggsatserna följer allt som be
hövs för att f6 ett par helt färdiga 
högtalare i samma finish som ett par 
fabriksbyggda men till ett mer tillta
lande pris. 

ACOUSTIC 
CORAL 
OS 
ELECTRO
VOICE 
FANE 
GAMMA 
GOOOMAN 
ISOPHON 
JBL 
KEF 
PEERLESS 
PHILIPS 
RCF 
RILA 
SEAS 
SIARE 
SINUS 

HOGTALAR
ELEMENT 
FILTER 
TRA"SATSER 
70lBOHORN 
SPOLAR 
KONDENSA
TORER 
PICK UPER 
TYG 
SKUMFRONTER 
M.M 

NY KATALOG FÖR 1980 
Demonstretion och butiksförsiiljning: 

Oppet: må nd. -fred. 11 - 18, lörd. 11 - 14 

-sÄ-NDMIG-GRATISK-ÄTALöG~8Ö-----~ 
Namn ............. ........ ...... .. ........ .. ......... . . 

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

Postnr ..... ....... Ort ......... ......... .... ..... f1 :r . ~ . 

Informationstjänst 36 
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,1 HEATH 
~. 7fN"a 

IM-2215 

Partahel 
Irekvens-
räknare 
IM-24DD 
Frekvens 50 Hz - 510 MHz 

Känslighet 25 m V RMS 

Drives med NC-accar 

Pris 795:-

Partahel 
multimeter 

LCD - DISPLAY 

AC 100 mV- 750 V 
2mA - 2A 

DC 200 mV-IOOO V 
2 mA - 2A 

RESISTANS 
200 ohm - 20 Mohm 

Pris &22:

HEATH 
7fNITN 

OVANSTÄENDE PRISER GÄLLER BYGGSATS ,EXKL . MOMS 

AMATÖRRADIO - DATORER - HEMELEKTRONIK 
MÄTINSTRUMENT - UTBILDNING 

I~---------------------------
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

HEATHKIT SCANDINAVIA AB 
NORR MALARSTRAND 76 

BOX 12081 • 102 23 STOCKHOLM 12 

TELEFON 08-520770 I ______________________________ __ 

I 

I Beställ septemherkatalogen! t ______________________________ __ 

I 
I 
I Namn _____________ _ 
I 
I 
: Adress _____________ _ 

I 
I 
I Postnr Postadr _______ --..,. 
L ___________________________ ~~~_ 

Informatlonst)anst 37 
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MC 6800 
MC 6802 
MC 6809. 
MC 68-21 
MC6840 
MC 6850 

,69 kr 
98 .-
166.-
38.-
99.-
33·-

2114 33 kr 
2716 99.-
4116-3 38.-
4116-2 59.-
6514(444-1) 92.-

74LS240 19 kr 

74LS241 19·-
74LS242 19.-
74LS243 19.-
74LS244 19.-
74LS245 21.-

___ electronics 
ButIk : Banergatan 50 8ox27217 11526 Stockholm Tel :08·611254 

Öppet, Mån·Fr., 9 ·18 Lör . 9·13 

Informatlonstjanst 38 

"Klick" "Klosch" 
Fotografer är olika. Deras bilder är olika. 
Och deras kameror låter olika. Men en sak 
har dom gemensamt - tidningen FOTO. 

[?@LF@ 
Sveriges fototidning. 



UUDPRDBlEM? 

KRISTENSSON & MARENlUS s weden 

Vi är specialiserade på 
att konstruera och bygga audioappara-

tur 
att projektera kompletta ljudanläggnin

gar för PA, studio- och radiobruk 
att genomföra musikinspelningar " live", 

ända fram till skiva eller kassett 
att hjälpa Dig med Dina problem 

Västsvenska LJUDGRUPPEN är det gemen
samma namnet för två företag, nämligen: 

FIRMA VIDEOKONSUL T DAN KRISTENSSON 
Box 31046 400 32 Göteborg 031-42 57 n 

INGENJÖRSFIRMA LEIF MARENlUS & CO HB 
Box 5086 42105 V.Frölunda 031-479347 

deltron 
.. -- .. aktuellt -

Från lager ....... 
•• 

SDS KORTRELAER 

-
,~-

~-----

Kontakta oss-det lönar sigl 
SVENSKA DELTRON AB 

c 5212 ett robust pålitligt 
oscilloskop i rätt prisläge 

5212 - tvåkanalsosc illoskop DC - 15 
MHz - ä r d et idea lis ka ins trumente t för 
skolan . laboratorie t och serviceverks ta
den. Po rtabelt - bra för teknikern som 
arbetar på fälte t. 
5212 har a lla omkopplare. knappar och 
reglage kraftig t och robus t utfg rmade. 
Det ä r ett instrument som hålle r. Aven för 
hårdhänta skole levf' r! 

Tekniska data: 
D Bandbredd: DC - 15 MHz 
D Tvåkanalso,sc illoskop 
D Känslighet: I mV/d iv 
D Engångssvep 
D Alt - trigger 
D Sweep-hold-off för undvikande 

av dubbeltrigg vid komplexa 
s ignaler 

D Bredbandig X-Y-ingång 
D Noggrannhet: ± 3% 

Tala med oss. 
Vi ve t d et m esta om oscilloskop! 

Inform a t ion stJ'~nst 41 
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I[ SÄLJEll )1 

GITARRFÖRSTÄRKARE 
U66 Musician Amp nägot beg 
Tel 036/1649 13 

4116(16k) minnen säljes 35kr/st. 
För kvantiteter över 20st 30 kr/st. 
Pär Andersson, Kvinnebyv 292, 
58260 linköping 
Tel 013/1506 68 

Minneskretsar MOSTE K 4116 
16K sats 8st 180 :-, 1 st 25 :- , 
100 st 2000 :-. B Eriksson, 
Box 6102, linköping 6 

LP-skivor Jazz & Klassiskt frän 
Japan, USA & England. Super
direkt & digitalgraverat (57 kr). 
Standard & SAM 45 rpm m 24-
29 min/sida suveränt ljud (47 kr). 
Gratis katalog frän Musikdistribu 
tören, Box 1177, 141 24 Hud
dinge, Tel 08/774 99 44 

* ABC80-PROG RAM* 
Mänga nya spelprogram! 
Breakout - spela bollen mot 4 fält 
och fä poäng. Pris 30 :-. Andra 
spel program: Stjärnfall, Täby , 
Mastermind, Blockad , Flykt, Ro
bot jakt, Ishockey , Grand Prix . 
Priser frän 25 :- . Begär informa
tion frän H-E Eriksson, Mällbyv 3, 
872 00 Kramfors 

BYGG UT DIN ABC-80! 
Till full minneskapacitet med 16-
k dyn. RAM . Endast 1550:- inkl. 
moms. och montering. 
Tel : 0513/600 96 

SÄLJES : N452 i Neuman nätagg
regat för tvä kondensatormik 48V 
350 :- . 1/2 tu ms band Ampex 
465 beg. lOst 40:- Beg slutsteg 
Qu ad 50E mono 600 :-. 
Tel :0414170552el 044/1114 98 

SPELPROGRAM TILL TI -59 
Avancerade spel : Lunar Lander, 
NIM , Tic-Tac-Toe , Submarine 
Hunt , Kalah , Digit Game, Tot 
Tot 2500 trim! Alla 6 spelen för 
95 :-. Beställ direkt eller begär 
broschyr : EDB-Amatören, Nörre
brogade 42, DK-2200, Köpen
hamn N Danmark 

Säljes förmånligt : Kenwoods 07-
serie (Förförst L07C, FM -tuner 
L07T, 2stL07M-1I 150W-slutsteg) 
Nakamichi 580, Design Acoustics 
D4A högt., Sansui GX-5 rack. 
08/31 1355. 

•• ALLT MOJLIGT 
Det kostar bara 15 kronor per r ad att annonsera under 'YiLLT MÖJLIGT" 

-Radio &Te1evisions radannonser. Annonsen skall inte vara längre än la rader. 
Ulgsta pris är 45kronor (3rader). 

Har du något att sä1ja skall du prova 'YiLLT MöJLIGT". 
Använd kupongen. Den finns i Udningen. 

·Säljes : Nordmende Oscilloskop 
U0960 500 kr. Radiometer Va
cuumtubevoltm 300 kr . Grass S44 
hjärtstimulator 2000 kr . 
Div nytt o beg komm radio. 
Arlanda Elektro . Tel 0760/35533 

Kassettband! Memorex MRX312-
pack C60 150 :-, C90 198 :-. 
Aria UDXR 3 ärs garanti lO-pack 
C60 60:- , C90 75 :-. Min 5 band. 
CELOF, Box 9049 , 750 09 Upp
sala. TeI018/104820pg819812-9 

GAS Ampzilla II, Sentec PA8 
(ny i byggsats) , Sentec ACM-l 
(Power Mos-Fet slutsteg) mm. 
Tel 0920/66350, Bo 

Sälj hemelektronik pä fritiden 
I nfo mot svarsporto. 
Alphatronic, Vårdhemsvägen 5, 
597 00 Ärvidaberg 

PR o RoTV ärg 44 till 79. 1 st 
bassdriver U66, 1 st HT AD 
10100 W8. Tel 0451/205 02 

Säljes: JBLL 101 (LE 14A-LE 
75 DLH+LX 10). 
Tel: 08/13 27 77 efter 19.00 

Utförsäljning! Aria UDXRl C60 
4 :55, C90 5:55 i lO-pack . Scotch 
Masterkassetter frän 5 :70 i 25-
pack. SPI , Villinge, 755 90- ' 
Uppsala . Tel 018/42 51 54 

Billigt! Högtalarelement i satser: 
Ljudledning : Gamma LA 1231 + 
Philips mellan+VLD banddisk+ 
filterd 400:-. Horn : LA1231 + 
Klipsch mellanhorn+EV T35B+ 
filterd 625:-. Ritningar ingär. 
Helt nytt men VLD smä skönh 
fel. Garanti 1 är , returrätt. Audio 
importen, Box 77, 191 21 Sollen
tuna . 

Säljes pga med stud : I msai 8080+ 
12K RAM +Ml0+monitor+TV
interface . Tel 026/26 40 85 dagt. 

H l-F l -pick uper till lägpris AKG 
P7E 295 :-, AKG P8ES 595:
Ortofon VMS 20E -1I 345 :-. Mon
terade pä lätt standardskal. AT-
30E MC-pick up och trafo som lä
ter mycket bra 750 :-. 
Hi-Fi Boutiquen 
Box 5195, 402 26 Göteborg 

Inspelningsmixer 10-4 3000 :
PA-mixer 6000:-, Audex rymd
klang 800 :-, Neuman KM84 mik
rofon med elastisk upphängning 
1000:-.Charisma Musik Produk
tion . Tel 035/201 05 

Harman Kardon CIT-16 A+Ff m. 
equalizer, bandsp, skivsp. och tu 
ner JBL högt. Säljes kompl. el. m . 
lösa delar. Tel. 08- 45 18 75 eft. 
kl : 17.00 

Högtalarelement med smä skönh. 
fel Gamma VLD 12 100:-, LA 
1231 160:- EV . T35B 250 :- mm 
08/964376 

Bil -stereo 198:- Belco-Produkter 
Trading Box 44042 400 76-
Göteborg. Tel: 031 - 22 96 74 

ABC 80 säljes. Programvara med
följer Pris : 6500 Kronor 
Tele 0755/611 14 efter kl 18. 

LAMINAT+FOTORESIST, FILM , 
KEMIKAlIER ,KOMPONENTER 
mm KATALOG mot 3 Kr i fri 
märken. MEMOTECH 
BOX 25056 100 23 Stockholm 

Säljes : Microdator SD SYSTEMS 
Z 80, Starter system, 2K monitor 
2K RAM. Prom programmerare, 
kassett interface. 1900 :-
Tel : 026/ 18 90 71 ,efter kl 18.00 

Säljes: TTL-PAKET ! LS, S, SDT. 
25 oli ka garanteras. 40 st 50 :-
90 st 100:-. Minnen : 411634 :50; 
2114 36:-/st. Allt inkl. moms. 
Digital Connection HB, BOX 288 
175 42 Järfälla. Tel fl758/1 99 75 . 

Heathdator ET3400 1000:-. 
ACT-I videoterm 1950 :- Heath
scope 7 MHz 500 :- Tel dagtid 
08/ 87 59 00 Hans-Erik Lehndal 

Bygg Själv Flanger, Phazer, Whaw
ha, rörfuzz, Preamp, M ix er och en 
mängd andra effekter. Även voIta
ge controlled (VC) samt modul
system för audio modification 
(AMS-l00) , För 10:- (avdr vid or
der fär du katalog och priser pä 
kompletta byggsatser & komp. 
BEMED, Box 134, 61700 Skär
blacka . PlIi ro 4503786-8 

Vi special bygger PA-system efter 
ditt eget önskemäl. Mixers, slut
steg, multikabelsystem. Olika sor
ters hornhögtalare, mikrofoner 
mm. Allt ti ll oslagbara priser. 
Även ASA -lO Gold line spekt
rumanalysator med 10 oktavband 
+PN-2 brusgenerator för skärt 
och vitt brus. En verkligt prisvärd 
kombination fö r 2350 :- inkl 
moms. Kontakta 
CM-produktion . Tel 035/201 05 

Säljes! 
Teac mixer M5A, 8in ,4ut 10000:
Revox A 77HS 2-spär modifierad 
5500:-. 4 st Shure SM 58, 1 st 
AKG 012 4000 :-. Tomas Wahl 
stedt. Tel 090/19 18 71 eller 
125650 

Säljes : Shughart SA- 400 1 245 :
Terminal 2 450 :-. Testade 4K 
stat 425 :-, 32K stat 2650 :-. Allt 
passande R&T-datorn . Tel 0758/ 
477 74 Anders 

Marconi signalgenerator am-fm 
10-470 MHz. Utmärkt komradio 
servicegen . Pr is 3900 :- . 
Tel 042/439 58 

V ideo-Bandspelare- AKAI -VTll0 
+Kamera-VC-115+200m lins-
V LZ -2-säljes-till - högstbjudande 
-ej under 6000 :- . Svar till AB 
Tankvagnar, dr Lingen efterfrå
gas. Tel 036/80988 el 16244 

Elektronik-byggare! 
Komponenter till lägpris. Begär 
prislista och se själv! JIGO !mport 
o Handelsagentur, tel. dygnet runt 
0755/64724, Box 5007 , 
151 05 Södertälje 5. 

ELEKTRONIK-SURPLUS 
Tulegatan 37 , STOCKHOLM. 
Transf. reläer , högtalare, motorer , 
instrument m m m m . Öppettider 
vardagar 17-20.Lördagar 10-14. 

HEMBYGGARE! Elektronikkom
ponenter till läga priser. Pr isex 
LM741 2 :- . Pri slista mot svars
porto .CA Elektronikkomponenter 
Box 1125,26201 Ängelholm 

Säljes : Stereo kassettdäck , Naka
mich i 582. Obet . Beg. Trimbart 
för alla bandtyper. Nypris 6000 :-, 
säljes för 4500:-
Tel : 081752 76 51. 

JBL-STUDIOMONITOR 
Special bygge , körda max 20 tim . 
Best LE15, 375, 077, PRI5 , 
N7000, LX5, 2251 . 9 750 :-/st. 
Tel 08/ 870934 el 157979. 
F räga efter R amon 

8 kanals bandspelare Brenell Mini 
8 ,1" band studiotr immad 
20000 :- under nypris. 
Te10ll / 121400 

Pioneer - 2st HPM150+1 st SX 
1080. Affärspris 14000 :- . Hos 
mig billigare . Tel 081777 74 35 
Antoni - Genast 

Bilelektronik, lägsta priser 
Bilradio fr 349 :-. Bils tereo fr 
475 :- . Pol isradio fr 625 :-. Kris
ta ller 15:-. Aria kassetter C90 
75 :-/10st, C60 60 :-/10st. Aut 
tillslag f booster m m 75 :-, äv in 
mont i app. Tidvis även beg app 
ti ll salu . Ring 040/157992 e kl 
16.30 e skriv .JH -Elektronik, 
Box 30504, 200 62 Malmö. Förs 
mot pf el förskottsbet till pg nr 
4366010-9 

Köpes! Beg oscillos o färgb gen 
Runhällens Cykel&Sport, 740 40 
Heby. Tel 0224/910 43. 

Köpes : Sentec Stereotuner TU77 
Färdig eller byggsats. 
Tel 031 / 525667 eft kl 18.00 
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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 

"ALL T MÖJLIGT"! 

Manus till ALLT MÖJLIGT 
radio&televisionsradannonser 

NR 2 3 4 S 6/7 8 9 10 II 12 
UTG.DAG 23.1 27.2 26.3 30.4 28.S 23.7 27.8 1.10 29.10 26.11 

Skriv din annons här! MANUSDAG 6.12 IS.I 11.2 12.3 14.4 9.6 15.7 18.8 16.9 9.10 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

DET GÅR IN 28 TECKEN PÅ VARJE RAD 

Namn .... ...... ........ ...... ............ .. ......... ....... ................... ...... ............ .. Tel. ....................... ............... .. ... ... . . 

Adress ... ... ... ............ ...................... ... ... .... ... Postnr .......................... Postadress .. .. ...... ... ...... .... .. .. ... ..... . . 
OBSl Endast förskottsbetalning med check eller per postgiro!! 

t---------...,..- ~Pg234~M=t~g::m~RT~d~0':2 DCh~bifoga=_ ____ ~ 
~~~~ij~-:(i&.·,>" 
\ oJtdll '~k"'"':r,.,b~ . , J 
l w(i<'I,,~·~,,"!'.wIv>oH/ ......... "., 
I "',;tiJ", MU/4I<tif'" RT' . - I ir , "" 
, ' ki.,"", v..,i' ....... !.. ..\~UKI"".1/1 
"i~f_kll1"""; .\ -....... . 
~ a.! .... ,1"."'" I 

.. lit ';' '/fiii , lowJ / I 
~hli<.!';"' .. r",."pi.. I 
fl' ... (Oj( AlA dl I 

I I"tt s.>«! 7 , / I 
Den s~m inte glömmer bort 
att komma ihåg I 

PRENUMERATION 
Ja, jag prenumererar på RADIO & TELEVISION ett år 

framåt och får 12 nummer 01 utgåvor) för kronor 125:-. 
Jag betalar senare när inbetalningskortet kommer. 

VARGODTEXTATYDLlGTI 392 

Efternamn ... .. ... .... ....... .............. ........ .. .... ..... . Förnamn ... ...... .... ...... ........ .. ...... c/o ..... .... ................... . 

Adress ................ ... .... ....... ... ... ....... ..... .. Postm .... ...... ........ .. .... Postadress .. .. ... ... ......... .. ..... .. ..... ....... . 
Gata,postlada,box etc 

Land .......... ....... ...... ....... ... ........ .. .............. ................................ RI ? 80 9 

radio & 
television 
glömmer aldrig bort 
att komma ihåg att 
PRENUMERERAr 
Kom ihåg att aldrig 
glömma bört det! 
~--------~- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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. 

•• 

INFORMATIONSTJANST 
Jag vill vela mer om härförkryssadeannonser: CD CD CD CD CD CD CD CD CD ® 
®®®@®®®®®®@@@®®®®®®® 
®®®®®®®®®®®®®@@®®@@@ 
®®®®®®®®@®®®®®@@@@@@ 
®®®®@®®@@®®®@@®®®@®® 
®®®®@®®®®@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Företag ............. .. .. ..... ... .. .. .... ... ........ ............... .. Namn ........................ ... .. .... ..... ............ Cjo ....... .... ..... .. ...... ......... . 

Adress .. .. ...... ..... ... ... ..... ..... ... ... ................. Postnr ... .. ............. ..... .. Postadress .. . ..... ...... ....... ..... .... .. .. . .. . . .. . 
Ga'a.postiada,bo .. ,c Land ........ ... ........ ....... .. ... ........... .. .. LBLL 80 I 9 ~ 
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radio & 
television 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

_._._._._.-._._._._._._._.-.-._._._._. _ ..... 

radio & 
television 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 

._._._._._._._._._._ ._._._._._._ ._._._ ._ tI 

'rs:l 
~ 

Informationstjänsten 
radio & 
television 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 
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Audio forts från sid 35 

bolag - både Warner Brothers , 
ReA , London , Angel-EMI och 
några till har släppt digitalt in
spelade skivor till priser som lig
ger omkring en dollar högre än 
de gängse. CBS tänker tillämpa 
en annan prispolitik och ta 12.95 
för sina Digital Masterworks, 
som avses innehålla såväl klassi
ker , jazz som pop . Till skillnad 
från flertalet andra större mär
ken kommer , enligt CBS , ski
vorna därifrån att få " speciella 
framställningsled alltifrån mas
tern till pressningen" - för det 
sista har man en " ny presstek
nik" , heter det. 

(Red:s kommentar: Vad som 
är normal pris på en skiva i USA 
är svårt att ange . De större ked
jebutikerna tar ca 2 dollars lägre 
än ett angivet " riktpris" , säg t ex 
5:99-6:50 i st f 8-9 dollars . Digi
talskivor och direktgraveringar 
kostar t ex ofta 12:99 hos exem
pelvis Tower Records i Califor
nien mot 17-19 dollars och även 
mera , men 15 dollars verkar 
vara ett bra genomsnittsvärde 
på många mera påkostade al
bum , har vi funnit. 

Detta med special pressningen 
kan mycket väl vara att man 
köpt de svenska Toolex Alpha
pressarna , som tidigare bl a Tel
dec har många av. Hela USA
skivindustrin verkar stå i kö hos 
direktör Östen Nilsson i Sundby
berg för att köpa firmans auto
matpressar , som med beundran 
omtalas bland branschfolk värl
den över och som nog kommer 
att spela en betydande roll vid 
framställningen även av de nya 
digitala - helt digitala skivorna, 
alltså - som hör framtiden till. -
VS) . 
~ Den som älskar statistik och 
branschfakta om elektronikin
dustrin i USA har något att bita 
i med Consumer Electronics 
1980 Annual Review, en 42-sidig 
handbok som ger en profil för 
varje segment inom hemelektro
niken , inklusive sälj - och pro
duktionsstatistik. 

Skriften kan fås gratis från 
Electronic Industries Associa
tion's Con sumer Electronics 
Group , 2001 Eye Street N.W. , 
Washington , D C 20006. 
~ Holländska N V Philips har in
gått ett ömsesidigt licensavtal 
med DiscoVision Associates , 
som är det av IBM och MCA ge
mensamägda bolaget för video
discar. - Pioneer i Japan är ock
så delägare . 

Avtalet stipulerar ett utbyte 
av licenser och tillverkningsrät
tigheter ur båda parternas pa
tentbank och detta på områden 
som berör optiska informations
system. • 



MONTERING AV 
KRETSKORT 

Snabbt, bill igt 
och noggrannt!! 

Ring F:a Bertil Friman 
08-31767581.013-177230 
Römrandsgatln 37, 11340 Sthlm 
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Bygg ditt eget 
\ 

VISATON 
Premiär i Sverige 
Högtalare med ljudupplevelse. 
Exponentialhorn-Bil-Hem
Orkester-Disco-Byggsatser m .m . 

Beställ vår prislista över 
Visaton element och tillbehör. 
Sändes mot 3 Kr i frim ärken. 
0454-46773 kl. 18.00-20.00 
vard . HOBBY electronie Rosen
hillsv. 62 293 00 Olofström 

Namn 
Adress ... .. ... . .. . . 

P. adr .. . . ... .. . . . R'T 9:80 
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inbrottslarm ! 

t (fr" o "I)) 

~ifIIij!IfA "'-, 
I Sensvact-programmet fi nner du larm komponenter rår 
vaIje behov och kassa. Tusentals nöjda Sensvact-ägare runt
om i landet. Kontakta fack handeln eller oss direkt. 

SIREN SKYDDSLARM AB 
Box 150 13. 16 1 15 Bromma 15. Tel 08/26 6870 

r~da~;Se~~k~~7n~~~~~~~~~~~~~~ 

I ~:::s':::: : :::::::::::::::::::::::: : :::::::::::::::::::::: : :::: ! 
I Postnr ........ . . .. Postad ress ...... . .... ... .. Tel ....... . . ' RT ' 80 I 
--------------___________ :...1 
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SPECIALELEKTRONIK 

IN G E N J Ö RSF I R M A 

FÖR AUOIO 

B RUSREDUCE RINGSSYSTEM 
i stereo . G er m inst 30 d B dyna
m ikvinst uta n pumpeffekter eller 
modulationsbrus. B yggsats med 
mo nt. kretskort . C a-p r is 960 :
p lus moms. 

DY NAM I K V A RIATOR 
2 kanaler . Möjliggör stegl ö s reg · 
lering av dynamikom rådet för 
ko mpression eller exp ansion . En 
lätt expansi o n ger »Iyft»åt lj udet. 
Även lämpad för b rusreducering. 
Mont.kretskort . C a-p ri s 635 :
p lus moms. 

SU B · BAS SYNT HESI Z ER 
för stereo .(A ter- )skapar bastoner 
en oktav u nder de inspelade bas 
tonerna. Arbetar mellan 3 0 och 
60 H z. Nivån på basen fö lj er in 
signalens nivå. L ämp lig endast 
för effektsta rka anläggni nga r 
m ed god basåte rgiv n ing. C a-pr is 
6 75 :- plus m o m s. 

STERE O E X PAN DER 
beskrive n i RT 6-7 /7 7 och 11 /78. 
Ansluts en stereoan läggning och 
fördröjer ljudet till ena högtala
ren vilket verkar ex p and erande 
på stereobilde n. Till satskort 
finns för ökning av fö rd röjning 
en sam t för brusreducer ing. 
E C HOI Z ER 
beskriven i RT 11 /78 . Ansluts 
Stereo Expandern och möj liggör 
därvid o l ika form er av efterkla ng 
l eko samt l judeffekter . 

F lera godbitar fin n er D u i vår 
katalog som D u får mot 5 :- i fri 
märken eller insatt p å postgiro 
1 63 77 - 4. 

LEIF MARENlUS & CD HB 
Box 5 0 86. 4 21 0 5 V ÄST R A F R Ö LUNDA . T elefon 031 - 4 793 47 
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Märkeffekt 200W 
Volym 130 liter 
Nivåkontroll för diskant 
och mellanregister. 
Ca-pris 3.400 :-/st 

FABRIKSPRIS 1785:
PER ST INKL. MOMS 
12 månaders garanti. 10 dagars returrätt. 

Demonstration och lagerfirsälining 
Norrtullsgatan 28, Stockholm (T - Odenplan) 08/33 4088 
öppet: Måndag- Fredag kl. 12-18 

JUS"IIU. 50W Hi-Fi högtalare från 250:-/st 
'. • 100W Hi·Fi högtalare från 490:-/st 

----~----------------KAMMARTON, BOX 23096, 104 35 STOCKHOLM 
Sänd mig information och priser på era högtalare 

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

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

Komponent 

Kala logen 

80/81 
Komponenter, byggsatser, 

i nstru ment, verktyg, böcker. 

Sändes mot 10:- PG. 8 71676 - 3 
BG . 361 - 8097 

Bank/postgiroinbet. eller frimärken_ 
NORGE - 10:- i sedel. 

Gratis till skolor och berörda företag 
samt institutioner. 

10 kr. dras ifrån vid första beställning. 

Postorder till Norge - det kan vi. 
MaTer Import 

Fack 2135 
22002 Lund 
Tel 046-1477 60 

Butik: 
Ka rhögstorg 2 
Lund 

Ett företag med 8 å r på nacken inom elektroniken, 
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Samtliga JOSTI BYGGSATSER 
Microdatorer, högtalare m.m. 

ULTRALJUD!!! 
Som "fotocell" el.m. AT 761 att sätta 
på & stänga av t.ex. TV:n. Räckvidd 
5-6 m. drivsp. 9 volt 
Byggsats AT 760 ultraljuds mottagare 
Byggsats AT 761 hållkrets för relä 
Byggsats AT 765 ultraljudssändare 

ca 125.-
27.85 
84.50 

Tyristor som "tänder" din moped: 
Byggsats TT 670 ca 109.80 

IAC-STORÄTAREN!! ! 
Nu finns Philips berömda IAC som byggsats att montera i bil el. 
vanlig FM-radio för att eliminera störningar 
Drivsp. 12 volt 20 mA. 89..75 
Byggsats FM 680 

DIGITAL-VU-meter 
12 volt 
MI915MONO 
MI 916 STEREO 

m. 10 lysdioder, drivsp. 

89.35 
166.70 

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 

133.90 
176.50 
209.45 
237.00 
268.50 

JOSTI ElECTRONICs " GENERALKATALOG" 
pa ca. 400 sidor innehåller beskrivningar. bilder och data 
på inte mindre än 2 125 olika elektron iska prylar. bl. a. 
byggsatser, högtalare och delningsfilter med samman
kopplingsexempel. halvledare. data- & ekvlvalentl istor -
och mycket. mycket mer" Flerfärgstryck. 15: - plus porto 

DIAGRAMMAPP - nu på SVENSKA - med diagram. kopplingsschema. kom
ponentföneckning. byggvägledning samt utförlig bruksanvisning till JOSTI 
byggsatser. 
Varje konstruktion är lättfattligt uppbyggd så man behöver inte vara " elektro
nikgeni·' för att ha glädje av denna bok. Jättefint bildmaterial! 
Varunr 1000 ca 500 sidor 40;-
-------------------------------------------Till Box 1107, 
ElECTRO-BYGG • JOSTI ElECTRONIC 251 11 Helsjngborg 
Namn _______________ Ev Kundnr ____ _ 

Adress ___________________ ____ _ 

Postadress __________________ ____ _ 

Obs Glom ej fy lla I namn o adress I 

o Sänd mig "GENERALKATALOG"pris 17 i- i förskott el. 18 i- mot 
postförskott. (inkUrakt) 
O Sänd mig DIAGRAMMAPP. varunur. 1000 mot postförskott, frakt 
tillkommer. 
O Sänd mig . .... ......... ....... .... ...... ....... mot postföfskon _= LEJ 
ALLA PRISER INKL MOMS Leveranser over 600 - IrakHron. 
ForskonsbelalnUlg kan ske genom ,nsannong på vån postgoro 298177-7 eller bankgiro 162-
8098 eller genom check utslalld på oss OBS' t2 - frakt vid forskonsbetalntng. 
V,II Du veta mer så nng eller skrov t,lI oss - telefon ~- t 3 33 73 Affarsadress Kansg.tan 
9 Dar Iraffas VI mellan 9.30 och t7 30 . på IOrdagar t,lI t3.00 ORDERMOTTAGNING 
DYGNET RUNT 
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ANNONSÖRSREGISTER 
RADIO O TV NR 9/80 

SID. 
Apratel 5 
Audioscan 31 
Audio Sthlm 69 
Beckman Innovation 21 
Bertil Friman 81 
Bygg -själv 73 
Decca 70 
Deltron 77,81 
Ebab 29 
Electronica 4 
Elfa 32, 47,84 
Elektrobygg B2 
Elektroniktjänst 75 
Frekvensia-Gete 44 
Georg Dahlberg 70 
Gylling 83 
Heathkit Scandinavia 76 
Hi-Fi Kit 27,75 
HN Electronik 74 
Inko'x Electronik 72 
JBN Electronik 72 
Josty Kit 23 
Kammarton 81 
Leif Marenius 77, Bl 
LSI Electronik 76 
Luxman 18 
Mater Import 81 
Mefa 76 
Motorola 27,71 
Mät -BO 68 
Mässbolagen 67 
Philips 28, 43 
Rydins 2 
Rådbergs 24 
Sennheiser 48, 70 
Sentec 35 
Siren Skyddslarm Bl 
Stridbecks 24 
Svensk Audioprod . 34 
Teleinstrument 77 
Thellmod, Harry 17 
Tonola 25 
Tor-Data 70 
Trio-Kenwood 16 
U66 Electronik 73 
Wetab 47 
Yamaha 14, 15 
Zodiac Svenska AB 75 
Älvsjö Sydimport 25 

Sköna 
bilder • varJe 

vecka l 

Prenumerationstjänst 
Postadress: Box 3263, 
10365 Stockholm 3 
Telefon: 340790 
Postgirokonto: 889500-5 
Prenumerationspris: 
Helår 12 nr 125:-
(OBS! det nya priset gäller 
inkl den nya momsen 
17,1 %) 

Prenumerationer kln bestälII. 
direkt till Prenumerationstjänst. Box 3263, 
10365 Stockholm 3, i Sverige på närmaste 
postanstalt med postens tidningsinbetal
ningskort postgirokonto 889500-5. 

Definitiv adressändring , som måste vara 
förlaget tillhanda senast 3 veckor innan den 
skall träda i kraft , görs skriftligt antingen på 
av förlaget utsänd blankett eller postens 
adressändringsblankett 2050.03 . (Adress
ändringsavgift 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 d irekt från Åhlån & Åker
lunds Förlags AB, Torsgatan 21 , 10544 
Stockholm, tel 7364000 - Lösnummer
expeditionen. Som regel finns dock endast 
ett halvt år gamla tidningar att tillgå . 

Bifoga inga pengar; tidningen sänds mot 
postförskott. Redaktionen kan inte effektu
era beställn ingar på kopior av artiklar ur 
äldre nr. Vissa bibliotek har inbundna år
gångar och kan ibland stå till tjänst med 
kopior. 

ADVERTlSING REPRESENTATIVES 
Belgium 
Publ icitas Media, Avenue de Terveuren 
402, B-1150 Brussels, Telephone 027n 198 
12-13, Telex 33795 
France 
RLP.S.A . 26 Avenue Victor-Hugo. F-751 16 
Paris, Telephone 01 /5006608. Telex 61067 
Danmark 
Civil0konom Bent S Wissing , International 
Marketing Service, Kronprinsensgade l , 
DK-1114 Köpenhamn . Tel 01111 5255 
Germany 
Publicitas GmbH, 2 Hamburg 39, Bebelallee 
149, Tel 040/ 511 00 31-35, Telex 0215276 
Holland 
Publicitas, 38, Plantag e M iddenlaan, Am
sterdam 1004. Telephone 020/ 232071 , Te
lex 11656 
Italy 
Etas Kompass, Riviste Estere, Via Manteg
na 6, 20154 Milano, Tel ephone 02134 7p 51 , 
Telex 33151 
Switzerland 
Mosse-Annoncen AG , CH-8023 Zuri ch, 
Limmatquai 94, Telephone 01 / 473400, 
Telex 55235 
United Kingdom 
Frank L Crane ltd. 16-17 Bride Lane, Lon
don EC4Y 8EB, Telephone 01 / 353-1000, 
Telex 21489 

Principscheman 
Principscheman i RT är ritade enligt följan
de riktlinjer: 

Komponentnumren korrnponder.r mot 
motsvarande nummer i ev .tycklistor. 

Beträffande komponentviirdena i sche
mana gäller aU för motstånd utelämnas 
ohm-tecknet, och för kondensatorer ute
lämnas F. 

Siledes är 100 = 100 ohm, 100 k = 100 
kohm, 2 M = 2 Mohm. 30 p = 30 pF, 30 n = 
30 nF (1 n = 1000 p). 3 u = 3 ut osv. Alla 
motstind 0,5 W, alla kondens.torer 250 V 
provIp om ej annat ang •• i stycklista. 

Alla förfrigningar som avser i RT publi
cerat material - artiklar, produktöve,sikter 
m m samt byggbeskrivningar scheman och 
komponenter liksom kretsar - resp aU
männa frigor skall göras skriftligen till red . 
Telefonförfrigningar kan i allmänhet inte 
besvaras p g a tidsbrist. För alla upplys
ningar om äldre RT-nr :s inneh'lI hänvisa. 
till bibliotekens inbundna 'rg med 'rore
gister. 



"'~. 
HP-llOO HP-303 

Lova att lyssna 
på stereohörlurarna 

från JVC! 
Många lägger ned lOOO-tals kronor på sin musikanläggning, 

men när det kommer till hörlurarna brukar man tyvärr vara mindre 
nogräknad. Ingen anläggning är bättre än den svagaste länken! 

JVC, de verkliga HiFi-entusiasternas favoritmärke, kan också 
erbjuda en serie stereohörlurar av ~ög klass. Gemensamt för alla 
modellerna är att de är lätta, smidiga och sluter tätt utan att trycka. 
Samtliga modeller är, var och en i sin klass, mycket avancerade. 
HP·II00 Hp·880 HP·303 
• Öppen hörlur med kraf

tigt,rent och klart ljud, 
bra för bl a popmusik. 

• Brett frekvensomfång 
och låg distorsion från 
nykonstruerat 50 mm 
membran. 

• Mycket bekväm att bära 
tack vare dubbla huvud
band och låg vikt, 260 g. 

• Impedans 100 Ohm. 
Ca pris 495:-

• Öppen hörlur med kraftigt, • En prisvärd, lätt, sluten 
klart ljud - mycket hörlur med mycket gott 
kraftig basåtergivning ljud. 
för t ex popmusik. 

• Mycket bekväm att bära 
tack vare dubbla huvud
band och låg vikt, 250 g. 

• Impedans 100 Ohm. 

Ca pris 375:- Ca pris 125:-
Generalagent: Rydin Elektroakustik AB,Spångav. 399-401, 163 55 Spånga, Tel 08/760 03 20 



Ortofons nya lättviktspickuper tar fram ' 
det bästa i alla tonarmar. 

Ortofons nya LM-pickuper väger bara 2,5 gram! Bara 
hälften aven konventionell pickup! Det betyder att tonarms
resonansfrekvensen kan optimeras till flertalet av markna
dens skivspelar /tonarmskombinationer. Och det resulterar i 
att ljudåtergivningen blir fri från distorsion, rumble och akus
tisk återkoppling - även vid hög volym. Samtidigt har alla 
krav på låg nå Ikraft och olika fjädringsmjukhet fyllts. Fantas
tisk spårförmåga har uppnåtts genom att man reducerat nål-

spets massan med 30%, vilket gör att återgivningen av de 
höga frekvenserna blir renare. 

Be din hifi-handlare att han demonstrerar våra nya LM-
pickuper för dig och hjälper dig tI ~ 
välja den modell med den fjäd-ringsmjuk~et o~h. de data som tar O r o o n 
fram det basta 1 dm tonarm. 

accuracy in sound 
Generalagent: Elfa Radio & Television AB, 17117 Solna 


