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ABG80 er en mikrodatamat at høieste svenske kvalitet. Avanceret teknologiforenet med en utrolig drittsikkerhed og økonomi. Egenskaber, der i vore dages benhårde konkurrence indentor såvel det offentlige som det private erhveNsliv, hargiotl ABCæ til cten mest køUe
i hele skandinavien, Der et nu installeret over 12000 ABc.80 nikodatamater på det skandinaviske marked.
Hvo or vælge ABC80? F ord i d er gan ske en kel t i kke er Åd ti l eks"
perimentereller fejltagelser, hvefuen med hensyn tilkvalitet af skærm,
terminal eller printer, men så sandelig heller ikke når det gældet valg
at alsidige og varierede programmer til ethven brug.
De et velkommen med ethveft ønske om løsning af lige netop
Deres speciel le problemsti I I i ng f x.. ABc.80 Multi-Uset-System til brug
indenfor underuisning.. ABc.W Proces-Slynhg til brug i industrien..

ABC{0 Administation til fakturering,
bogføring, finans, lagerstyring etc..
ABCA0 On-Line til forskellige tormer for
terminal anvendelse.
Til brug indenlot disse og mange
andre spændende områdeL hat ABC'SO
udviklet interessante nvheder både med
hensyn til udstyr og pr6grammer.

Luxot Data, Naverland 1C,
2600 Glosttup, (02) 45 56 55.
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Det du lige har oplevel, er nogel1;'ek
usædvanligt. For indtll nuhar det al&igværet
muligt at kommunikere med en stereoforstaerker
Men A-9 er bestemt heller ikke nogen
almindelig forstærker. Dens udvendige
design er i sig selv en revolution. Dens champagnegyldne farve er en radrkal ændring af
det, man traditionelt forventer
Sådan ser morgendagens hi-fi ud. En ny
serie Communication Components fra
Pioneer Et teknologisk højtudviklet produki
program i ei enkelt og brugsvenligt design.
Herved får stereo en visuel dimension,
som inlormerer dig på en helt ny og anderledes spaendende måde.
På det midterste panel er alle informailoner samlet, så forsiaerkerens dri{tstilstand
klart kan aflæses. Den indikerer med det
samme den nØiaglige signalstrØm gennem
fbrsiærkeren, udgangseflekt og andre igangvaerende funktioner

DU I(OMMUNIKi
åTi''l;åT,'rff :;:ffff REVOLUTION
ER
forstærkerens konstruldion var kun
det første skidt henimod en mere

H*:1"*iå:i'#i!;*tr

Naeste skridt var at reducerc aI fo|rængning, der påvirker de

lre
måleområder: frekvensområde, dynamikområde og den dynamiske karakteristik.
I diagrammet ses det grundlæggende
princip bag udviklingen afalle Pioneers

forstærkere.
A 9 forstærkeren et "gennernfØrt
musikalskl' Her er virkelig tale om en superhøjellektiv forsiærker med Class A-fordele.
Forvrængningen er uhyre lav og lydgengivelsen er ualmindelig
vatm og næfvæfendeAkkurat som i de
bløde rødorslæ.rkere,
men helt uden disses
ulemper.
Det skyldes
Pioneers advancerede
kedsløbsteknik og
kedsløbskonirol, som
eliminerer alle
tænkelige former for
COI'lI"IUNICATIQN COI,lPONENTS:F
forstyrrelser.

UHØRT LAVFORVRÆNGNING
OG HØTT SIGNAL,/STØT FORHOLD.
Udgangsellekten i A-9 forstærkeren er
110 Watt pr. kanal vedSOhm[ra2OHzttl
2OkHz rrred en total harmonisk forvrængning så lav som 0.0030/0.
Også det lave stØjelement i forstærke
rens svingspolepatron (moving coil
indgang) eliminerer baggrundsstøj og giver
el såhøjt signal/støj forhold som 72 dB

indgangsspadirg).
Og del nye lltneStraight kedsløb
sender del rcne sig-

(100 gV

nal direkte ttl
udgangstrinnet uden
om balance-kontrol,

9TUNEREN OG A 9 FORSTÆRKEREN

tonekontrol og
funktionsvælgeren.
Derved begrænses
overhøring og
forvrænggring altid til
det mindsi mulige.

ERER NU MED DEN I.IYE,

ENDEA.g FORSTÆRKER.
Når denne funkiion er i drift, lyser et
orange signal på midterpanelet. Selve kontakten er skiult bagvenstre paneldør sammen
med andre kontrolfunktioner
DE TRE lyÅL FoR

l-D MENstoNELLE FoRsrÆRKERKoNSTRUKTtoNER

OG DE FAKTORER DER PAVIRKER DEM.

{
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tilstand. Grønt 1ys betyder OK, rødt 1ys indi
kerer, al der er noget galt, f.eks. at h øjlralerne
er lorkert tilsluttede.
På samme måde lungerer balanceindikatoren og Rec-ouI v æ.lgercn.
l2-trins LED display viser Iyd niveauet.

TEKNISK OG VISUEL HARMONI.
Pioneer Communication Componeni
serien omfatter 3 forslærkere med udgangs
effekler fra 70 til 110Watt.
Alle er konstruerei så de både visueli og
leknGk harmonerer med tunerne i samme
serie.
Som fleks. den avancerede F 9 digital
quartz synthesizer tuner, der er vist sammen

medA9tilvenstre.

Ved ai s(ule sådanne specialfunktioner
Hver for sig er de fantastiske. Sammen
har A-9 faet et æstetisk og smukt yd re.Her er er de uoverlnsfne.
ingen unødvendige og prangende befenings-

krapper, som komplicerer det funktionelle

design
I

LYSENDEKONTROL.
Midterpanelet alslØrer anlaeggels

(D

rrloNtEEru

Communication Components.

Proreer El.ci.ori.s Denm rk Å,/5 H.lgeshoj Alle 26. DK2630T.slrup
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Folkedatamat
fra Sinclair
r En af

te

verdens mest udbled-

mikrocomputere, Sinclair
Zx'80, fås nu også pådeidanske marked. Den lille engelske dåtåmat imporieres og
sælges af firmaet ZX data for
knap 2000 kroner.

Forde penge får man enkom-

dende komma, natematik osv.

(424 krcner).

ZX-80 indeholder en sm,It
"one key eniry". Det betyder, at mån kun behøver ai
trykke på een knap for ai få
computeren til åi udføre de
mest atmindelige insirukiioner, f.eks. "print" eller',run".
På de fleste andre mikrocom-

putere skal disse ord skrives

helt ud . ZX-80 er desuden
udstyrc[ ned en UHF-modu_

ROM hukommelse. som rummer Basic sproget. Er denne
kåpaciiei ikke tilstrækkelig,

så den kan tilsluttes di
rekte til et TV.
ZX data oplyser, at man hår
udarbejdet en dånsk instruktionsbog iil datåmaten. Hen
ad vejen vil eiere af ZX-80 få
tilbudt specielle prcgrammer,
f.eks. en tredimensionel ter-

16K bytes (873 kroner) eller

Inpor|

i plåstikkabinet
med tastatur og interfåce for
plet CPU-del

TV og

kasseltebåndoptaeer.

Som standåd leYeres ZX-80
med en lK RAM og en 4K

kån man udvide ROM'en til

til

en

lator,

ning.

og salg

Zxdaiå, box

131. Kose, tlf.: (01)4?4899.8

"microsofi" 8K med fly-

Videokamera

for entusiaster
rEt

Uret vækker
med bogstaver

r-

M-å 6t\

----l
t.EEt!__J
/l-----tr\r -56\

[Jo-Hu-]

I

Udviklingeb inderfordigital-

ure lortsæiter i halsbrækkeD
de iempo. Designernes iderigdom svnes at værc grænselos.
Sidste nye påfund er et armbåndsur med vækkermekånis
me. som ikke blotgiver"beep"
fr;r slg på et forudprogrammeret tidspunki, men samli.
dig skrirer ud i ord, hvad det
er, man skal huske. Uret kom'
ner fra japanske Orient og
koster ca. 800 kroner.
Mån kån indprogrånnere ire
ord å rire bogstaver, som vises
på et flydende krystaldisplay.
Progranmedngen sker på snå
knåpper. For hrert ftyk hopper man et skridt frem eller

tilbåge

i

alfabetet. Finessen

kån også bruges i'l andei end
vækniDg. Du kån f.eks. låde
urct fortælle din pige, åi du
"love her". Ud overde nævnte feåiures har Orient uret 24t!!4ers Yærk, stopur, dato og
måned og "normåI" vækker.

Importor er C-B. Hansen &
Co, KobenhaYn,

tlf.:

(01) 15

halvprofessioneli VHS
videokamera med ei bav af fi'
nesser lancercs nu af Hitachi.
VKC-800, der kan optage selv
under vanskelige lysforhold,
hår bl-a. autofocus - autonatisl åfsiandsindsiilling.

Optilken er meget lysfølsom
(f:1,4) og er uds[yrei med 6
gånge zoon med to moto$astigheder. En soger med et

1,5" nini-Tv bruges iil ai

overvåge opiagelserne, men
kan også anvendes som TVnonitor for videobåndoptage'
Hiiåchi VKC-800 kosier knap
14.000 kroner. Importor er

Hiiachi Sales, Tåstrup, tlf.:
(02) 99 92 00.o

iil "hyl"

Filter fjerner
hyl fra dynamo
r Gold Line leverer siojfiltre
iil AM/FM radio ogspecielt t'l
wålkie-iallies. Et megei po-

pulært filier er dynamofilirei
GLC-1076, der fjemer den
stoj i bilen, som udarter sig

Gold Line
plusledningen og dækker området fra 2,2 til400 MHz. Fil'
irei kan tåle 60 amperc og er
derfor anvendeligt de fleste
stojfyldte steder. PdseD er kr.

Impori og salg hos Ratel
dio, Rodovre,

888

Ra-

tlf.: (01) ?0

80
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Elektronisk
flippermaskine
.

Pinball-fanatikere kan frcn"
over få deres spillelyst styret

overalt, idei verdens foBte
elektroniske flippermaskine

lepunktet. Indtrykkes en
"hold" knap låses signalet,

Frekvenstæller

i blyantformat

r En frckvenstæller, der ikke
fylder meget mere end en stor
kuglepen, er en åfde storc efterårsnyhed$ hos Ratel Ra'
dio. Penciltælleren, der dæk_
ker området frå 10 Hz iil 600
MHz, placeres direkte på må-

der vises på et ottecifret lysdiodedisplåy.
CFC-600 er velegnet til målins af Hi'Fi, video, wålkietalkies, digiialure, amatøna'

dio og cornputermåieriet. TælleFpencilen levercs komplet
med BNc-adapter, stel- og
spændingsledning. Pris er1475

lmport og sålg Ratel Radio i
Rodore, tlf.: (01) 70 80 88.o

er dukkei op på nårkedet.
Sintrons "fl'pper" er opbygeet ned 105 røde lysdioder,
som styres af en specialud-

viklel mikroprocesor.
Spillet er meget virkelighedsiro. Lyset {kuglen) løber til'
fældigt rundt på LEDtn, og
hver gång det stoder på en
forhinddng, lyder der et
"beep". Flipperen kan bru
ges åf en elter to spillere, og
de opnåede poiniiål tælles au'
tomatisk op på et firecifret
LED-display. For int!rcssere'
de skal vi lige oplyse, at "ny

elekironik"s redaktion har et
rekordscore på 7269.
Sinirons fl ipper koster 428,40
kr. Importor er Aarhus Radio
Lager, Århus, tlf.: (06) 12 62
44.o

Jamo opfinder
nyt basptincip
r Jamo i Glyngore sosætter
om kort tid en heli ny genemtion af hojitalere, hvor den

sto$te forbedring ligger i et
helt specieli "CBR" basre'
flets-sysiem (- Center Bas
Reflex).
Bashøjiialeren er f orsynetmed
et bagudrettet metål@r, som
igen er anbngt i et storre rol

ved hjælp åf fire gunmitlddscr Mellehtuhmet h.llem de io ror fungerer derved
som refleksport. Ifølge Jamo
giver den placenng af bassen

midi i refleksåbningen

en

re symmetdsk

ne'

belastning åf
membranen og dermed min-

Da

basenheden samiidig er
i specielle gummiklodser, rcducercs uønskede
sringringer til et minimum.

ophængt

i

grelle

tilfælde få fronlplåden

at

Disse svingninger kan
svinge med

i modfase

til

på kon-

ventionelle hojttaleie.

Udefn

ses

CBR-systemet som

del om B&O. Afandrc iorbedringer kan nævnes en speciel

kunststoft elægning onkring
m€llemtone- og diskåntenhedeme, som modvirker uønske_

CBR generåtionen omfatier
fem højttalerc fra 900 til3800

en smål åbnins omkdns bas-

kroner. Den støBte.

Den nve Jamo-qenention har

med to mellemioner og een
superdhkant. Effekien opgives iil 170 watt sinus. De io
mindste i fåmilien, J-502 og
J-?02 indeholder et forenklet
CBR'systen i form af firc bas'
refleksåbninger plåceret om'

fået et nyt buet design, som
minder en del om B&O. Denne udformning sikrer dels korrekie fåseforhold. dels åt rorog bagplade ikke er parallelle,
hvilket kan give stående bol.
ger.

Den nye Jåmo-generåtion har
fået ei nyt buet falekorrekt
design, som kån minde en.

Jamo

CBR-1702, er en fire-vejs såg

Distribution i Dannark har
Tone Elekironik, Farum, tlf.:
(02) 95 6011.D

Sådan

er cBR-sysiemet

opbyggec.

Technics

SL15 fir Technics er
markedets mest avancerede
Linear Tiacking Hi-Fi pladespiller med Automatic Tiack
Selector En opø-elektronisk
sensor registrerer lorskellen
mellem modulerede og tornme
pladeriller og over{orer
informationen til den mikrocomputer, der sq'ref tonearmens bevægelser.
AGpilningen afop til 10
forskellige spor påen pladeside
kan programmerr:s ind i
hukommelsen, og skæringeme
afrpilles automatisk i den
rækkefglge, de er indtastet.
Hvis du lor eksempel vil hore
numrene 2, 5, 3, 1, og 4 på en

bestemt plade, skai du blot
trykke på prognm-*Eterne 2,
5, 3, 1 og 4. Så klarer Technics
Automatic Tiack Selector
resten.
Linear Tiacking tonearmen på Technics SL15 er
kort og let og lader pichupen
afspille plademe præcis, som
de er indspillet - efter en r',et
linie. SL15 leveres monteret
med en Gchnics EPCP205CMK3 Moving Magnet
pickup med nålearm afrent
bor, elliptisk diamii,rtnål og en
effektiv nålespidsmasse på
kun 0,149 mg. HPF magnetkredslobet sikrer et fekvensomnde fra 5 Hz til 80.000 Hz
(15-60.000 Hz, +3 dB), og
det specielle TTDD nålearms-

ophæng gor pichupens frekvensgang uafhængig af tempenturcvingninger.
Technics SL15 er direkte
drevet og kvaftsstyret.

,d-i,Y!dr rr htd*.1
b"*",,br al n

,lli
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Hastighedsstabiliteten er bedre en 99,998%. Wow og flutter
er nindre end +0,035% efter
DIN Rummel er mindre end
-78 dB (DIN B). Hele
pladespillercn optager ille
merc plads end en snes LP
plader, og kabinettet er fumstillet i trykstøbt, rcsonansdæn.rpende aluminium.
Vejl. pris
8.295,'.

k
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Eludgitler

Sony Typecorder
micro-computer
r "Typecordet' er navnet på
en slags kombinerei mikroda.

l -* l

l,amat/skrivenaskine, som SoDy i de \ommende år vil re-

,qih

lolutionerc kontorlive! med.

Typ€corderen ligner umidde|
barl en mini-skrivcmaskinc, i-

i@rl{h-

Ewl
',.-l
L

det den kun veier 1.5 kg og
fylder 22 x 28 x 4 cm- Men i
stedei for på papir skriver
man ind på et llydcnde kry

5hi

'{P

e*18."
tbwt.-,.
rtrtuii.

i*ais4'

stal

I +,w I
Flow l
,sw I :i-l

;*#"1:ii:.*l
u,l,{]x,a,,,-"*

ln*

og herfra via en

sk.evne .\4 sider kan lagres på
rrno

b"
L;;
I .,* ,-r r,.-å

I

display

mikroprocessor lil et microkassettebånd. Rettelser sker
meget nemt. Op til 120 be
Sony vil tilbyde en hel siribe

muligheder fo! udskrivning af
de lagrede oplysning€r, ligefra
en miniprinter med 55 anslag
isekundet til en display€n-

,i;i:::

;ir;

I

,;;;

hed. hvor mån på en billed,
skærm kan studere en A,l side
i fuldl iormat- Typecorderen
kan også tilsluites en normal
elekl.rhk sktvemaskine via on
adapi,et, euer man kan oveF
sende meddelelserne via tele
lonnellel ved hjælp af en åkustisk kobleådapterSony venter at introducere sit
Typecorder mini iekstbear

bcjdnings anlæg
1982.

I

i lobei

af

Tyskland venies pri

sen lir Typecorderen al. ligge
på 10.000 kroner.
Imporlor bliver Sony, Dan.
mark, tll.: (02) 99 51 00. i

enkelie kontroller er placeret.
Låger bruges som frontstotte'

';

ben, hvorved en kombination
al lel lilgængelighed, lille formdt og god beskyttehe under

I

båsisudfo.elsen. 2335 uden
i Iåget, tilbydes 2
kånalcr og delayed sweep til

elektronik

almindeligt brug. 2336 har

koster
det at have et
Hi-Fi anlæg

På nogle punkter er NESA
dog ikl<e fulgt med udviklin.
gen- En moderne stereoradio
bruger ikke 250 wått. men

Fra "NESA ny!" hår visåksei denn€ oversigt over, hvad

nærmere 50 watt ved normal

Så meget
r

det koster i elektricitet

albN-

ge en lang række eleklriske
alparaler. Det ovenåsker sik'
kert nogle at læse, al en nor
mal fr)ær koster 122 kroner

i

kvårlalel. mens 19 ore i
kvatul€t gor en elektrisk shaver biuigere i bng end eD

gamlneldags barbermaskine,
der både kræver nye blad€

2 x 80 watt'er
fra Yamaha
I

Yanuha er ikke kun rrusikinstrunrenie. og Hi-fi i hoje
prkklasser. Også til mero Do'
deråle pengepungc produce
rer Yamaha audioudsl, r.
En af fi.maets nyheder er den
integrerede lorsiærke. 4.760
til ca.4300 kroner. Den trcmtræder i Yåmahas karåklerisl.i-

slyrke og koster derfor omkling en lier i kvartal€i- Ligeledes må NIJSA håve o!e6ci.
at de nyeste larvefjernsyn bru-

vatt. En.

Oscilloskoper, der
er nemme at bære
. TektroDi\'

nye serie

allrans'

portåble oscillos\oper består
ai 3 modeuer. 2335.2336 oA

2337. der alle lilbydcr 100
MIlz båndbredde, delayed
sveep, et sænigt iriggerkreds.
lob, der giver muligheder ud

ove. instrumeni.el-s

egeni,)ige

delig horer det Ul undtågel.

båndbredde (kån t.igge op til
200 MHz) samt cn fohomhed

lager 40 wail, mcn hår tallene

Med en vægt pd 8 kg egner
2300.serien sig godt til trans-

ger mindrc eDd 100

serne, al en pladespiller bru.
ger 1? wall euer en båndop-

lbr en hcl husholdning blivcr
lagt sånnen. passer de nogen.

lunde lil clregniDgen.i
ske desien med bl.a. store lY-

A'760 kah ievere 2 x 80 si
nusivåii i 8 ohm og lan bl.a.
byde på moving coil indgang
og kopicring meUem to båndoptagete. Al helt specielle fea'
lures bor nævnes en "lislen'
ing level monil-or" en slags
presei volumen og den va

lmporior er Tungsram, Kobenhavn, i.ll.: (01) 11 65 0?.

i

port eucr

"mark"-service.

Frontpladeh er beskyttet al
ei robust melallåg, i hvilkel

desuden B trigger ogdillerens'
tidsmålc lunktion med udlæs
ning på el. LOD i lågel og er
derfor velegnet til måling i digitale systemer- Flagskibet

233? har de sanme funktio.
ner som 2336, med undtagel
se at cn liue finese, nemlig ei
3 1/2 digil DMM, der or ind.
bygget i låget.

23oO-serien kan arbejde på
sleder, hvor elelttomagnetisk
stråling er et probleD. Til så.
danne iormål skal man nor
målt have el modilicereroscil

Tektronix A/S, Herlev Ilovedgade 119, 2730 Herlev, llf.:
(o2) 84 56 22.8

.]
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NYHEDER
100 Watt
powerbase

De nye transistorer har fået
betegnelserne MJE4340 og

r Motorola annoncerer nu en
ny serie s'licium kraftiransi

kontinueri kollektoNtrom på

4350 serie, og d€ kån klare en

hus

10 A, mens spændingen varietil 160 Voli. Den
totalt afsatte effeki må komme op på 125 Wattl

bredere udgave åf deD keDdte

Distdbutøren - Interelko,
Karlslunde, (03) 14 0? 00, og

slorcr, som udvider effeklområdet for hansistorer i plastik-

iil over 100 Walt. De nye
typer levercs i TO'218 hus, en

TO-220. Huset har stor chip'
montering og stor koleoverfl a-

rer fra 100

Danelec, Kobenhavn, (01) 69

0511.8

Luxor udvider
med ABC-800

minidatamat
.

Danmarks mesi udbredte
mihocomputer, den svenske
Luor ABC 80. får en storc-

bror til september. Det

er

ABC 800, der er opbygget af
to grundmodell€r med nye

featurcs som udndet

Båsic

sprog og avanceret fanegråfik.
ABC 800 M er designei til adminisintive opgaver, registre-

nng og tekstbehandling. Billedskærmen på 15" har 24 li-

nier med 80 karakterer

på

hrer. Tegnene uses i gult på
sort bag$und eller omvendt,

Stereo-TV, den
helt store nyhed
rEn stor del af

Danmarks
seere vil om godt en måned
kunne få del i den sidsie nye

landevinding indenfor fjern-

- siereo TV.
Det sker i forbindelse med
den siore Funkausstellung i
Bedin, hvor de to tyske TVkæder vil lndledp de fdhie
synstekn:kkeD

iigt stereo-Tv. Philips kommer med io appåraier, hvor
hojttalerne er placeret på hver

og

hve

enkelt punkt kan ind'

stilles individueli i lysstylke.
Tasiaturet på ABC 800M har

Rensesprays

lingen.

heder

ikke kun at musiktil at lyde mere livagiige. Stereo vil

I Det

land kommer de rra dei lille
Loewe-Opta firmå, mens Philips for nylig var de forste iil
åt præsentere nyheden i Danmark. Ifolge Philips vil de flesie danske, som i dag kan
nodtåge tysk TV i god kvalitet, også kunne udnytte steTeoreiisk sei vil alinindelige
Tv-åpparåter nok kunne om'
bygges til stereo, men det bliver nok så dyri, at det bedre
kan betale sig at kobe et rig-

å 40 iegn. Sammen med den

nye udvidede Basic II

hår

brugeren rådighed over 24K
ROM hukommelse, som gør

ABC 800 nemmere ai arbej
de med. Hvis det onskes, kan
computeren også dbejde i Pascal eller Foriran sprogene.
Importor er Luxor Radio,
Glositup, ilf.: (02) 45 56 55.8

lyde. sikkeri også forbedres.
Andre producenter eksperi-

Siereo-Tv hår mange mulig-

De fo$te siereo-fjensyn er
åilerede dukket op. I 'IYsk-

un,

teo-TV kunne forbindes direkie lil HiFi anlæg, hvowed

forbindelse med Bedin-udstil-

til stereo, mens ARD
kun vil udsende siereo-Tv i

iil

dervisning, måleopgaver og
beregninger. Til den model le,
veres en 14" monitor, som
kan vise 8 forskellige fåwer.
Billedstonelsen er 24 lihiet

Det er klart, at stereo-effekten er begEnset, nar hojttalerne sidder så tæt på hinanden. Delfor vil de fleste ste-

sendere

begynde at oruuste alle sine

ABC 800C er udviklet

side af billedskærmen.

henterer med "eriended streo" kredslob. som bl.å. kendes fra små transporiåble mu'
sikanlæg. Ens signaler i begge
kanaler skæres fra i den ene
side for at udvide stereoef-

eksperimental udsendelser i
stereo. ZDF, dei iyske program 2, vil med dei samme

både alfanumeisle og numeriske tångenter. Otte funktionstaster kån programmeres
til 32 forskellige funktioner.
Brughukommelsen er på 32K
RAM, men kån udvides til dei

fekien.

-

udsendelser kommer

også kunne udnyites i forbiD-

delse med f.eks. sprogunder-

til

computerbrug
tyske firma Kontakt

Chemie er kendt for sine elek-

honikspråys, f.eks. fotofol-

visning eller synkronisering-

somne pintlak "Positiv 20".

Den danske tekst f.eks. udsendes i den ene kanal, mens de
udenlandske ord kommer ud
af den anden. De[ vil også beivde, at den svnkroniserede
oveEættehe af udenlandske
film, i tysk TV, suppleresmed

Firmaet har netop lancerci io
nye språys, "Printer 66" og
"Screen 99". De anvendes til
rcnsning af prinierhoveder og

"Printer 66" kan bruges til at
rense kæde-, matriks-og tlom-

original dialogen i den anden
kanal. Hvor herligi, hvis mån
kunne slippe fra ai høre John

leprintere. Då det ikke angri'
ber kunsistoffel, ermidlet sik-

kert

bng. "Soeen

99"

fjerner ' fedtfingr€, nikotin, støv

os andre ftemmedlesemer fra
billedskærme. Da midlet indeholder åntiståtiske væsker, giver det en langtidsvirkning.

Importor er Ewald

Steensen

Aps.,Hjonins, (08) 92 4822.D

og skærpede krav

til

kommu_

nikationsradioer. Den nye
900-model er derfor mikro_

processorstyrei. En ændring i
kråvene klares ved at ompro
glamnere en hukommelse i

Storno radio
med fremtid
indbygget
. Et to-cifret

millionbelob og

mere end 100.000 ingeniorti
mer er investeret i en nY tY
pe mobilradro. som Storno

om kort tid iniroducerer

KI

proæ$oren. Da nan såntidig
går alle nyndighedemes kra]/,

er Sionophone 900 fremtids-

sikret, såvel for Storno som

På

verdensmarkedet. Med Storno
phone 900 har lirksomheden
sikret sig et komfortabeli for_
spring fonn konkurrenierne
Den voldsomme stigning i be_
hovet for kommunikation hår
fået Storno til åt forudse nve

å

har "ovedimensioneret" de
tekniske data. så de idaq oter

Kjeld Johånson harværet chef
f or udviklingsprcjektet. På bil'
ledet fremr'iser han konirol
enheden, der runner den ene
af de to mikroprocesorer.

Storno, Glostrup, (02) 45 55
44.n

Stilrent design

cielle RIAA phono foBiærkere, som skal holde sig inden-

for 10.3 dB frå den ideelle

hos Kenwood

kune. Priseme ligger på1200,

r

Kenwood fofsæiter sin karakterisliiske designlinie med
siore knapper og megei oveF
skuelig beijening på sine nye

To tilhorende iunere KT'30

Der kommer bl.a. tre nye forstærkere, KA'30 på 2 x 25,
KA-50 på 2 * 45 og KA'70
på 2 x 65 watt sinus. Alle
appåråter har peak-power me'
irc, to tape-indgange og spe'

dyrere KT-50 har desuden di-

1700 og 2200 kroner.

til

1100 og KT'50 til -1800
kroner kan bl.a. byde på en
folsomhed på 40 uV ved 50
dB sigDal/slojforhold. Den
gital frekvensudlæsning og ålmindelig skatå.

Inport og

sarg, Lydkilden,

Kobenhavn,

11

tlf.: (01) 35

10.8

Verdens
mindste
båndoptager
r

Verdens mindste båndopta-

ger er netop ankommet iil
Danmark Det lille vidundel
med en vægi på 195 gram
incl. batterier kommer Ira
den japanske Olympus kon
cern, der ellers kendes bedst
Takket være mikroprocessor

stynng, som overflodiggør
mange mekaniske dele, er det

lykkedes aL gore Olympus

Pearlcorder X-01 så lille, åt
den nemt passer ned i en jåkkelomme. Samtidig har Olympus kunnet jndbygge specielle
finesser som et digiiålur og digiial båndtæller med memo

adåpter, fjeinbetjening, knåphulsmikrofon og eksirå hoji-

en spilleiid på maximåli 2 ti
mer. Maskinen har auto-stop

Imporiør er Winkelhorn &
co., Kobenhavn, ilr.: (01) 13

ell.t

r Ei vatabel[ filt€r

med både
månuel og sweep indstilling er

kommet iil i

B&O's insilu-

nentserie. Filterel arbejder

fra 1 iil 1000 Hz, haren båndbredde på 10% og en flanke'

siejlhed på 40 dB Pl. oktåv-

nævnes telefonpick-up, nei.

ry.

X-01 bruger de japånske mikrokassetter, som kan opnå

Tunable filter
fra B&O

Frekvensgangen opgives iil
300-6000 Hz. Af iilbehor kan

alarm ved båndudlob.

1414.8

Det kan som option remotestyres, og er derfor velegnei
til automatiske wow/fluiier

Filteret, der har fået betegnelsen TF2, er desuden velegnet iil åi finde resonanser i
ethve( mekanisk system.
Bang & Olufsen åis, Struer,
(0?) 85 1122.8

c
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Snak!rcnde'
r Du kender sikkeri den kunstige

siem-

me, lrcmbragt ved hjælp af talesyniese.
Den har været brugt i mange science'fic'
tion film, og den ses i stigende grad icom'
Den forste iålesyntese, som man kan arbejde med på hobbybasis, er neiop kommet til Danmark. Det er Generål lnstruhentr VSM-2032 "voice synthesizer mo.
dule", der leveres som komplei print. Mo
dulet krcver kun rolholdsvis få ydre komponenter for at kunne iale.
VSM'2032 lran tale 32 forskellige eneel
ske ord, som dei er muligt at kombinere
på lorskellig vis tilhelesæining.r.Siemmen
lyder som en forkolet englænde$, men
mån kån faktisk godi fostå ordene tyde

ligt.

"ny elekfonik" har konsirue]et en rorholdsvis enkel opstilling med Gl-ialesyniesen. Den kan aflevere en fåst besked. f.
eks. over en ielefon. Avancerede elekironikamatorer kan ved hjælp af en udven'
dig mikroprocessor eller en speciålpro
grammerci hukommelse (f.eks. en 2?08)
få talemodulei til at "snakke" ilængere
tid.

Tålesyntesen koster 970 kroner for et
komplei opbyggei print, og imporieres ål

Nodisk Elekironik i Herlev.

Hvorfor talesyntese
De foEte tåiesynteser, som kom på det
professionelle marked, lod dårligt og vår
svære at forstå. Men også

i

denne del af

elektronikbranchen går udviklingen med
lyneis hasi, således åt 2. og 3. genentions
syhieser i dag kan aflevere ord i dmelig

I

talesyntesen omdanres signalerne lra at
rærc "1" og "0" til lyd. Bi[-håstigheden
skål være hoj for ai undqå dårlig oploe
ning og forvrængning. Jo flere bit man

til at

give ei besiemi elektrisk niveau, desto nere nojagtig bliver lyden. Og
jo hurtigere nye niveauer siilles op, desio
klarere og tydeligere bliver tonen. Derfor
kræver en ordenilig ialesyntese mange biis,
aliså en stor hukommelse.

bruger

Det er i forste række computerbranchen,
som har kasiei siq over tålesvDtesen, men
efterhånden er også andre kommei med.
Bl.a. anvendes iålesyntes et pd eksoti'
ske biler, hvor den kunsiige
' siemme foriæller om benzinstand, olieftyk osv.
Talesyntesen hår uden tvivl en stor ftemtid for sig. Den kan bruges i mange san,
menhænge, f.eks. som alarm. Hvilken TV-

\

Krydsfeltet, hvor diodeme prognmm€rer hvilke ord, enheden siger.
reparåtor ville ikke sætte prh på at have
et hojttålende volimel,€r, Dår han arbejder
langt rnde i et ijernsyn med hovede og
måleledninAer indenfor.
Næste geDeration af talesynieser giver end,

nu siore muligheder. Et firma vil f.eks.

kunne besiille et modul med et bestemt
ordforråd, og andre sprog end engehk vil
også kunne leveres om nogle år. Selska,
ber som Jydsk Telefon (JTAS) og Briiel
& Kjær eksperimentercr med talesynteser. dei ene til talende telefoner for blibde, dei andei til sine måleinsirumenter.
Ge.eral Instrument antyder ållerede nog-

le data for fremtidige talesynteser, f.eks.
et frekvensområde op til 5 kHz dynamik
på 42 dB oe sjgnal/si@jforhold på 48 dB.

Komplet printkort
General Insirumenis "voice module" er
den fo$te talesyntese, som kan erhverves
for rimelige penge, og som ikke kræver et

kæmpeanial udvendige tilslutninger.

I

månge andrc tiuælde kosier et ploglam,
eller et hukommelsesmodul som det retieligt burde kaldes, mange gange mere end

VSM'2032 indeholder 32 almindelige ord
og ial, så den kan finde anvendelse mange
sieder. På prinikortet s'dder en selvstændig proce$or, en synt€sekreds og en hukommeke. Desuden rindes en 200 mW

Tale-modulet med t'"ebeiegnelsen VSM-

2032.

NY ELEKTRONIK
udgangsforsiærker med siyrkeregulering

Talekredsen'\peechprocessor'en"
har bet€gnelsen SP-0250. Den har en riN5rafi|fi$'ft

melig god klang, men man horerstadig, at
ordene frcnkommer elekhonisk og ikke
fra en menneskelig strube. I General Instruments daiablad sammenlignes kvalite'

Priniet skal iilfores en siåbiliseret spænding på 5 voli, en højtialer på 8 ohm, og

t

nogle forskellige styresignaler. Da der er 5

ledninge.

,''yi$m

iil at vælge

ordei og ire iil

resei, kald af ordet og rctursvar, når ordei
er slui, er disse styresignaler nemrne at
koble til en 8'bits mikroprocessor.
På pulsenes tidsskema ses, hvorda. mo-

dulet styres. Forsi optræder der to pul
ser på resei linien, som nulstiller mikro
processoren. Uden denne rcset har man
ikke konirol over progråmmei, da dei kan
være siartei hvorsomhelst, og med iilfældige tal i hukommelserne. Efter reset er
Efter resetpulseme kan man opstille den
binære kode for det ord. man onsker ai
kalde- Den binære kode består af lem er
taller eller nul'er, de! vælger, hvilket af de

32 ord eller tåI, man onsker.
kån mån

I

tabeUen

hvilke ord modulet kån sige,
idel man må huske, ai mange tal laves ved
åi sætte to eller flere ord samnen- For
eksempel laves iallei 3468,05 med orde
se

ne

threellrousand-four-hundred-six-ty-e
eight po'nt oh'five. På denne måde ka.

iallene fra en milliard og nedelier laves.
Bemærk, ai modulet indeholder begge
måder at sige "nul" på på engelsk, både
"zero" og "oh". Modulet kan desuden sige d€ fir€ regningsarier, lig med, fejl og
Når talkoden for dei onskede ord er opstillei på de fem linier, kaldes ordei med
eD negativ puls på STROBE-linien. Denne

til at overfore data fra hukommelsen iil tåleprocessoren. Sålænge der er data at overfore, vil
BusY-linien rære lav. Det viser. at et ord
er ved at blive udtalt, og kån bruges til at
styre den o!.rige elektronik. For eksempel
kan en nikroprocessor blive bedt om åi
vente på, at BUSY bliver hoj igen, hvorefter det næsie ord stilles op og kaldes, indtil ålle de onskede ord er'tagt".
puls lår mikroproce$oren

Eksempel på tilslutningen
For at demonsirere virkemåden af General insiruments modul, hår vi bygget en
simpel opstiUing, der får modulet til ai
snåkke. Med dette diagram giver talemo
dulet en fast besked. som er indkodet i en
diodemahix. Beskeden kan i.eks. værc
annonceringen åf et ielefonnummer i for
bindelse med en telefonsvarer. Den kunne
sige noget i retning ål: "This is zero one

point eleven tweniyeight thiriythree" (det
er (01) 11 28 33).
ldet strommen sluttes skal modulet reset
[es. Sker dei ikke risikerer man. at modu
Diaslam.

let giver nogle mælkelige

hvæselyde, som

først holder op, når resetten kommer. Når

13
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føIst modulel er resai, behorer man

ikke

staftes af RCI€det Rr/C1 efter et kor0
ojeblik. Nå. den stårt€r, kommer der en
po€itiv puls på resellinien på ca. 300 mS
via Dl, hvorelier den stadig er lav i en
tid. Vi har på denne måde opfyldL kra
vene til reselpuken.
IC2 og C4 sikret modulet de 5 siabilise-

volt. Når siartknåppen nedirykkes

serede

bliver lC3 reså|. Såmtldig bliver STROBE

lagt til plus, indiil knappen slippes. Så går
STROBE åtter lav, og €l ord i modulet

"0" alIC3 styres, hvad
det forste ord er. idet hver indsat diode
kåldes. På udgång

giver et "l", mens en månglende diode giver et "0". Ordet "Minus" (10110) skår f.
eks. have en diode fra udgang "0" til R6,
R? og R9, nen ikke noget lil R5 og R8.
Sålænge det torsle ord udtales, er BUSY
lav, og takkei være R10, R11, R13 og T1
er STROBE dermed hoj. Når ordet er dui
går BUSY hoj og STROBE lav, samiidig
med ai tæleren i IC3 g& en frem. Nu kaldes ordei frå udgang "1", der igen er programmerei med dioder. Det hele gentager
sig, og tælleren tæller frem, indiil del er
en diode på sioplinien. Sioplinien er den
ned€rsie, lige ov€r IC3 på diagnmmet- Dr
der en diode her, holdes T1 åben, og
STROBE torbliver låv. P.oesæn stop

pei.

ordene "progmmmereJ' ind i. De li bojler
til de ti oid. mens de fem huller

svaier

under hver bojle er de lem bils, som et

Komponentliste

R1
R2
R3
R4
R5.9
R10
R1l
R12
R13
R14
Cl
C2
C3
C4
D1, 2
T1
Ic1
lC2
IC3

18 kohm,
100 kohm,
220 kohm,
18 kohm,

U4

W

1/4 W
1/4 W

1/4 W

2,2 kohm,7l4w
18 kohm, 1/4 W
33 kohm, 1/4 w
2? kohm, 1/4 w

l5 kohm, r/4 w

39 kohm, 1/4 w
l0 nF, polyester
4,? nl', keramisk
330 nF, polyester

2,2 uF, iånial
1N4148, Si-diode

BC107.NPN-iransistor
4528, C-MOS monosiabil
?805, positiv 5V regulator
4017, C-MOS decade counter
MODUL VSM2032, Tåle-svnthese modul
Desuden beny !tes I Eksperimeniprint, dio.
der (1N4148), omskitter, loddeojne, m.n.

MEIUlOFilf,deterrrarePRC
Hvis du indenfor 1 uge efter købsdato kan købe følgende varer billigere andetsteds,
refunderer vi differencen!! INTEL EXAR C MOS FRAKO INTERSIL.
Prisexemplerl

2102
2114
4116

24.50
35.65
34.50
98,00

tcu 7217 A
RABAT:200 kr. +

10

cA 3161
cA 3162
cA 3079
Llvl741
Ltt4 324

%. 300 kr. +

4151

17,60

RC

68,20
22,65
4,60
7.90

BDV 644
LF 351
LF 353

74S196

14.85
17,75

9,50
17.95

48 10

100 uFl25V

1,80

1 000 !F/25V

4.700 !F/63V

25,30

10.000 uFl40V
10.000 uF/63V

29.50
41.50

1AA5-24
7905 - 24
78 HGK C
Bro 400V 25A

9.50
11,50
85.25
29,50

%, 500 kr. +20%. Undlagel er specialtilbud. INTERSIL max. 10% rabat.
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2716INTEL

I

sonr

2532

)

8085
8155
8156
8135
8205

72,00

DVM 1C7106 m/r2 drm LCD
dlspLay 3% Dlgjt. 198,00

5mmrodem/horder
5 mm
3 mm

rode
rode

ll ll0o.escerende. lod
ll
ll

illo.esceænde.

i uorescerende.

grøn

gu

163,00
163,00

2732

20.00
15.00
15.00
18.00
22 00
22 00

Alle pri9er er rncl 22 % moms

ved rorudbelaing ponour

98,00
124,00
144,75

-

116 00
101,00

206,00

t\,tc 6821
t\4c 6850

33,25

122.00

[4C 6852

40

32,70
95,00

zBoCPU 4lt4 Hz

171.00
210.30

9636A
9365

153,00

322 A0

3212 8212
82554
EF
EF

R0-3'2513
AY-3-1015
MC 6802
N4C 6809

1.830.00

4592

50

212.40

WD 55

9r.00

11C90

193.00
25.00

AY-1-5050
76477

66 00

PRC COMPONENTS^,,

FALKEVEJ 13. 88OO VIBORG. GIRO 3 12 1623
TLF. (06) 62 39 39 . r\4ANDAG . FBEDAG 8.30 - 16.30

.-.rVi vandt 5:2. Nu er der tid
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\ilalkman familien
.

Designerne hos Sony Corporaiion lagde

et veitabelt guldæg, da de for ire.fne år
siden toreslog ai udvikle en lille tnnspor
tabel kasseiiebåndopiager. Den skulle spille over letvægts hovedtelefoner og kunne
tages med overalt - under jogging, åå cyResuliaiet blev Sony Walkman, der siden
er blevet kopieret i måssevis alandrc fjernostlige labrikanter. De små båndoptagere
er blevet en kæmpesucces i Mellemeuropa, Japan og USA. På grund af apparater
nes relatili hoj€ pris har salgel ikke været

Derimporteres dog flere og flere mini-

til Danmark, og det kunne
tyde på, at branchen regner med, åi, salgei
kommer i gang inden åli for længe.
"Walkman" findes efterhånden i mange
udgaver på det danske mar}ed. "ny elek
båndopiagere

honik" har udvalgt

seks

al

disse båndop.

iagere. Priserne på iesieksemplarerne går
fra godt 900 til 2?00 kroner.

Sådan
testede
Selv

on

åcc€pteres, med en iåbelværdi på

vi

nogle kåsseiteafspillere åf Walk'

nan typen kosier lige

r0

g:ader er ideel. Denne nåling hål vi
udfori ved ai måle fasefo$kellen nel'
lem kånalelne rl1ed et Brilel & Kjær
2971fasemeter.
Wow har vi målt ved at åfspille BASF'S
så neget son

kaseitebåndopiagere m€d Hi'Fi dåiå,
kan disse apparaterikke testes som Hi_

wowbånd og aflæse wowmetreis udslag. Værdierne i tåbell€n er tågei,
mens Wålkmænneme ha} liqqei siitle.
Wow-kunen for hveri bånd viser. hvor-

dån rvowet påvirkes, når et appalat

Fi udstyr. Derfo: hår vj udviklei en
særlig testmeiode for Watkmænner med

bæres under sang (G) osjosging (J).

vær€ store kvalitætsforskelle mellen de
medfolgende hovedt€leforer, men de

på 25 ohm vil de flesieåfwålkmæn.er"

måleresulteter, der gor det muligt at
foretage en teknisksammenligning mel
lem åppåraterne. Der kan naiurligvis
fremgår iydeligst af vore lyttetests.

Hastighed hår vi iesiet med et BASF
vowbånd med en 3.150 Hz ione. {vis
et bå.d ihke afspilles med den håstighed, hvormed det er indspillei, g€ngives musikkeD ikke i den rigtige ioneart,

men erter DIN 45 500 kån afvigelser
på 11,5 pct. accepteres. Bedst er det,
hvis rcsultåtet i labellen er 0,0 pct.
Aziinuth er et udiryk for ionehovedets
vinkelrejl. Tonehovedei skal være iusie'
rci til en vinkel på Fæcis 90 gader i

forhold iil båndeLr længdealse. Ellels
vil diskanien blive dæmpet siærkt.
Nogle qanske få gradere afvig€lse kan

Udgangseffekt har vi måli ved udstyring til klipning lcå. 10 pct. forlaæng.
ning) ved 315 Hz. Som belasining hår
vi anvendi 50 ohm. Ved en belartninq
ne kunne afgive op mod den dobbelie

udgangseffekt i forhold

til

tabelværdi

eme. En iypisk Wålkmen hovedtelefon kræver omkring 1 mW :or at spille
hoji (90-100 dB), og 25 mW vil rcre

ngelgi for åile med normal horelse
og ønsk€ om at beholde den.

-

Fre*vensgang Walkmænneme har vi
nå]i med er BASF
' CrO, HiPi kålibt€ringsbånd. Hvis en maskines tonehoved
og åfspilleforstærker er perfekte, vil ål'

le sojler på kurvebladet

have prucis
samme hojde. Kun de fæneste Walkmænrer kommer i nærheden af dette
ideal.

Aiwa TP-S30
Aiwa båndoptågereh varter op med de fle
sie tinesser i "walkma.-tellet", men også
med den hojeste pris, 2685 kroner.
For de penge får nån ei appant, som bl.
a. kan opiage fra mikrofoner eller via et
aux-kabel. Der er separai pause{.asi,

balo

cekontrol og omskifter for valg afbåndlype (normal og chrom/melal). Til gengæld
er der kun tilslutning for een hovedtele.

Ergonomelrien placeringen af de enkel
te beljeningsknapper er meget fin. FPS 30 er nen at stvre, sclv om man cvkler
med den over skulderen. Lydkvaliieten
over el BASF Chrom Super bånd er et af

Aiwa TP.S30 er en af de få
"walkmand", som også kan

A.-i-

s3a

feltels absolut bedste.
Da Aiwa'en erden eneste maskinei testen,
som kån opiage, har vi lor sammenligne
lighedens skyld ikke alprovet denne funk'

tion i labonbnet.

Måleresultåterne for
hastighed, azumuth og wow er gennen-

sniilige og udgangselfeki.en den

laveste

blandt de testede modeller.
wowet loroges kun lidl under gang (C),
men krattige stød undor lob (J = jogging)
giver en betydelig stigning. Frekvenskur.
ven ruller af i begge ender, men hører klart

til

de bcdste alligevel.

Fona (Mechatron MCT.?00 SS)
Fonå.kædens egen "wålkman" lejer 430
gråm med båiierier og fremlræder i ei ny'
deligt sort desigD- Betjeningen er som hel
hed nem ogoveBkuelig, blotsidder "stop"
og "eject" knappen lidt upraklisk.
MCT.?00 sS har tildutning lor to sæi ho.
vedteleloner med "hol line", en orange
knap på apparatets l.op. Trykkes den ned,
kån den che hovedl,clefdn indchaler tale

til

den anden via en lillc mikrofon

på

båndoptageren. Lydniveauel på musikken
dæmpes ned, mens "hot line" khappen

lyd

og målemæssigt horer Fona-apfeltets svageste. Hætighedsafvigelsen på +7,07o er så sior,atElton John
lyder som Anders And. Også indslillingen
ar tonehovedet (åzumulh) er maDgelfuld.
Wowet ligger hojt og sliger knftigt under
jogging. Frelivenskuwen liser en moderat
alrulning i ba$en, og den mærkværdige
frekvensgang over 4000 Hz må tilskrives
lonehovedeh dårlige juslering.
Prisen lor Fonås "walkmån" er 995, kro
Både

paråiet

til

u€.!*-l;-

!\<1-r66s,

;,"e
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Lydgengivelsen er virkelig pæn med fast
bas og tilpas diskani. Til gengæld sidder

Whllrman
familien

hovedtf, lefoneme ikke godi.

Hastigheden holdes meget nojagtigt, og
Lonehovedet er fint justeret. Udgangsef
fekten er feltets hojeste. Wowet ligger ret
hojt, men er konstant selv under gang(G).

,l Panasonic RSJ3
! pun*oni"t udspil oveltor
stor '\vend", der er lidt

Sony er en rct
uhandy at årbej-

de med. Den vejer også næsten 580 gram

Til

gengæld sidder båndLøbsknapperne

Den kråftige spids på wowkuNen skyldes
ei krafiigt stød. Frelvensgangen er god
mellem 125 og 10.000 Hz.
Prisen er

kr. 1695.-.

ig'

tig godt. De er sior€ og ikke tit tatage fejl
af. Panasonic'en ha-r kun mulighed for
tilslutning af een hovedtelefon. Dog giver
en indbygget mikrofon mulighed for, ai
udefrakommende kan iale med hovedtelefonbæreren, uden ai hani huD tåger dem

Ls \3 sdir-

\Jt\\\

RS.J3 har "pause" knap, og dei er muen ånden båndoptager
eller til en rådio via ei sæt phono-bosnin'

å1.

ligi ai overspille til
ger.

P\sa*\':<
::--2ii-:{
--i

tr! \3
<3:i*:r:qi s; ie-(

r\:\!=E.r(-:qi{raeov=!e

\b

RS-J3 vejer næsten 600 gram

Sony Walkman 2
Sonyk nye version af den originale walkmån er klart den mindste og letteste i ie
sten (270 gram). Det er alligevel lykkedes
Sony åi få klemi lige så megei elektronik
ind i Wållrmån Il som konknrrenferne i
deres sfdrre kåbinetter.
Betjeningsknappeme er smårt plåcerei på
siden. Dog er spoletasterne for små, og
placering af

Sony leverer en mængde ekstratilbehor til sin Walkman
TI

kNetten ret

så besr/ærlig. En

god Sony-ide er en ekstra ba[teiboks,
som leveres som standard tilbehor. Den
indeholder to al de store 1.5 voii elementer, som bolder længere end de indbygge

+L<+6+GLa-xBåfqz\+islå{+

Sony er gåei bori tua sin oprindeLige "hot
line" knap, der går igen hos nere konkurrenier. I stedet har mån placeret en orange knap på selve hovedielefonkablei, som
dæmper lyden. Desuden er Walkman lI
forsynet med en omskifter til normal og
Lyden errimelig bund og mellemione, men
diskanten var dårlig. Deite ses også på fækvenskurven, hvo! ioppen allercde beskæres over 2000 Hz.

?rove-eksemplaret korte lidt for hurtigi,
mens tonehovedet rar bedst justeret ålålle. Udgangselfekten er ikke særlighoj,fordi maskinen kor€r på 3 voli. Wowei ligger hojt, men foroges ikke under gångelPris

kr. 1695,--

NY ELEKTRONIK
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Selandia Stereo Mate SP-10

"walkman" konkurrenl. Det er en rei sior og
klodset sag. vægien er 650 gram. Til gen
Selandia kæden hår ogsåderes egen

\'-,

til

maskinens fordel melde,
åt den har feltets lækreste finish. og Sie_
reo Mate virker megel siabil og solid.
gæid må man

Betjeningen minder om stone båndopta'
geres med gode lirykknapper og en "eject"
knåp, der virker ordentligt alLid.

"Hot line" funktionen savnes heller ikke.
Musikken dæmpes kraftigt, mens "talk"
knappen aktiveres. Lyden horer iil feltets
absolut bedste. Bassen er lige så fast som
på rigiige hjennebåndo ptagere, og diskanten er vkkelig god på næsten aue fyper

Justeringen af hastighed og tonehoved er
god og udgangseffekten meget hoj. Når

Stereo Mate ligger stiue, har den felteis
bedste wowdaia. men værdieme stiger ret
meget under gang (G)oglob (J)- Frekvens'

kuwen kan sammenlignes med Hi'Fi kåe
setiebåndoptagere i okonomiklåsen.

Stereo Mate er en stor svend.

&!"3{- <!$"

PIhkr.995..
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Unisef TU.1
Lose forbindelser

i

denne model gav visse

problemer, og vi måtte flere gange bruge
'klagmeioden" for aL få apparatet til åi
TU 1 veier ca. 440 qram. og den virker
egenilig lidi skråbet i forhold til konkurrentene. Der er såledas hverken "pause"
tast eller "hot line" iil de to hovedteiefoner, som kan tilsluiies. Stopknappen er
uheldigt placerct i toppen.
Lyden er gennemnitlig i toltei med en
mork og kornet bas og svag diskani. Ha'
stigheden holder sig inden for de opgivne
råmmer, men ionehovedet er dårligtiusle
Udgångseffekien er ganske hoj, nens
rvow-udskriften ikke er særlig foBkellig
lra Fona-modellen. Unisef TU-1 er ret
folsom overfor bevægelser, og derfor ikke
aliid lige skon at hore på under jogging.
Frelrvpnsknwen lålder sl,ærkl. over 2000
Hz.
Pris

kr.945..

Unisef

::

TU.l har ikke

månse finesser.

3s 3ir q6 43 \ls=$ sq {k & \! €åv:s{:b\ir:!nr{:i;Gdk
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( r#alkman familien
Sådan klarede "walkmænnerne sig":

Fabrikat

Pris

Hastighed Azimuth

(DIN)

effekt, 13-skalåen
50 ohm

2685,-

7,3.k

+5"

0.32%

20 mW

8

995,-

+7,OVa

30"

0,367.

50

hw

6

RS.J3 1695,1695,Sony Walkmån II
Seland. SteYeo Mate 995,
Unisef TU-1
945,-

+0,57a

5"

0,347o

80 mW

10

+7.4%

3"

0.427.

24 mW

9

Aiwå

TP-S30

Fona

MCT.700SS

Panasonic

+1,07.

-b'

O,22%

45 m\N

11

+13%

-29'

0.36%

45 mW

6

Konklusion
vores test af minibåndoptagerne viser i
ål kla ed, at de langt tua alle er velegn€de til deres formål - ar spille under
]ob, gang, rdleskojtelob eller cykling.
For fl€rc af modelleme vår fotsomhe.

den overfor

bevægelser uacceptabel

Den smartesie i feltei er uden tvivl den

BESTILLINGSKORT

onginåle Walhman 11 fta Sony. En lille
fræk sag. hvis dalå dog ikke kunne letue

op tit testens bedst€.

i foltet plåc€rede Fonå's og
Unisef's apparaier sig, mens man i l.op.
pen kd finde Pånåsonic's og Selåndia's
modeller - med en lille nårgen ned til
Sony Walkman.o Leif Bombery
Knud Sønderyaard
Nedersr

DMR

1354 KøBENHAVN K

RiNI RADIO

Et væld af gode tilbud fra

Dmq

5sløne ser 0,45 Volt
Mål 36x26mm 100mA K.. 29.

Mål
Mål
Mår

MålØ

56x36 2c0 mA KL 39.
76x46 40OmA Kr. 59,
96x66 700mA KL 69,.
53 mm 675 mA K[ 125,

Kvalitetstastatur

tillavpds

Tvpe
123,?5

lCL
i53,95

1CL

5i50

1CL

CL

6135

3063

Tdælsionalogs''50

33,65
33,50
203,50

CM

/';""r'#3iFiitr*
'

Tastål0rerne harluldt
ASCII lesnsæt (128 symbole4

CM
1206

incl.dedanskekaraklerer

212,75

eleklronisk åsning og

lvs diodemarlerino r låslen.
Nålur ig p1åcenng al Æ- ø, og A,

Æ,øogA.

7211

Kr.988,0

7213
7215

CM
CM

med Alpha-Lock.Tasl

med

Kasse:
kr.250,.

72168
7216D

CM

rcM

305.00
253,00
156,75

tilindbygning
220 Volt s0
I

72118
7217C

Pnnrnodel Mlni

123,25

a
a

x 3,5 Vort 500 m
1 x 9lr2 Voll 200 n
1

27@

Ki

24,50

tuhr model å&E

2512

mA
nA
2t I Von 320 nA
2x12 Volt 300 mA
1 r 6
Vorr 920 mA
1 x 9,5 Vort 530 mA
1x15 Volr 360 mA

21 6
2x 7,5
225,00

IM

93,50
MC
SN

s
s

K.2r,50

69,50
39

1378
95,00
32,50

1o7C

1058

Von 300

&.1'6.35

Voll3ao

X.2q85
Xi

r

/ofråa
eosronone
\

a

Fardiqp

A

åt

x110

life

lin*te kvalirer kr. 29,95

med hul

lil vippeafbrvder

KL 20,50

Kr,

52,50

Ki

49,50

W'Hciiii

Dmatede

Ca. 100 slk- fo, kun

kr.22,50

nylorPns pr.1oo slk. Kr. l5,(X)

B€strrtor €3tån at ar€r 1931
dobb.ll blad

4 ålm. brådå r

ial

spdp6lopkEvnna

kr.103,00
belalrorud.

viloftåndlårå åål€kro/s

speclgll€ bood oq båd€. vlskait.r
osså El€klorPr.r Då bssr llin9.

Modstandssorlimenl

x 12 Voll 16VADC Kr 96.6
x 24 Voll200 VA AC Ki 26qm
xfio vort 75 va ac Ki 159,00

oBs!

lonq

Kun kr.

X( 24,50
Kr A,50

99,50

2,3 410,35

watt 2æ voll nv

26.35

mod.lld m/lodd€ojn.

SPAR TID og PENGE

30

spids

sr6re 1wått modslånde
ca.125 srk. For kun kr, 6,-

K. 2{,50

2x 7,5

sGende

JBc

so

K..26.00

Prlnr mod€lindsbbr
Volt 2
Ki 29,60

VA
2x1a Voi2VA

pæn

Hz. Måt 4a x 4A mm
udlørelse. Kr.149,00

Volt 200 VA AC Ki 295.00
NYHED Bingk.h..

iarr.30 srk. zw modstadd

Kr 198,00

Vi beregner intei

ekspedltlonsgebyr
ved forudbetallng.
Husk porto.

2x13 Vol i0 A
2x13 Vol15 A
1x24 Volr125A
2

oumm o!

1

Ki

293.00
KL 20l,OO

Kr.193,00
mela sklve medløloer

NøRRE FARIMAGSGADE 57-59

DMR

Kr 298,00

1364 KøBENHAVN K

@nmn57@

Nyhed
!l',fl

ill""' kr.
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r Mange ejere at Hi Fi ånlægsynes sikkeri,
ai det er besværligi at tænde for en hel
stribe apparater for at kume hore musil.
Dei vill€ være mesei nemmere. om man
kunne iænde tua et centrålt sted, f.eksFor ai kunne opnå denne specieue feature
skal man bygge en ele}tronisk kontåkt,
som kan ind eller udkoble eet aller fiere
apparai,er efi.er

ai have modtaget et

sig-

"ny elektronik't elektroniske kontåkt
kan f.eks. bruges i torbindelse med de
elektroniske delefilire frå "ny elekironik"

nr. 3bs 4i 81. Kontakien kobles på en forforstærker, hvofm ei musjksignal tænder

for delefiltre og tilhorende udgangsfor
stærkere 'tilsvrrendc k.n den eletironiske lontakt altryde strommen auiomåi.is|, hvis stereoanlæggei ikke brugas.

Opbygning
Konstruktionen er opbygget, så 2 grupper
å 4 signaler indkobles sami,idigt med, al
4 signaler åfbrydes. Dei giver mulighed
for "bypass'lfunktion. De 2 grupper å 4
s'gnaler kan indkobles med loBkellig lor
sinkelse eller helt uden torsinkelse- Udkoblingen sker efier en forud bestemt
lid, som er ens for de 2 grupper- Tiden
kan iovrigl vælges frit.
De ]æsere, som onsker ai byqqe konstruk.
tionen luldi ud, må regne med ai slippe

op mod 300 kr. for losdele,

priit

og spe

a
-r-

-il

cielt de 2 relæer, som koster onkring 80
kr. siykket. Der er dog mindsi een hundredelap åi spåre, hvis ma! kan nojes med
Printet måler 5 x 16 cm. altså halv Duropakori stonelse, så dei nemi lader sig indbygge. I nodstilfælde kan printet afkoF
tes med en cm i hver ende. så det har sam
me længde som vores delefitierprini 207
fra "Dy elektronik" nr. 2-4181.

Diagtammet
Fig. 1 viser diagrammet. Folsomheden

indsLilles på P1. Den maksimale folsom'
hed er på ca. 50 mV. Det er sålidt,atkonstruklionen virker som finger touch kon
taki, hvis man berorer indgangenel øn
skes tolsomheden dæmpei, monteres R19,
som dog samtidig formindsker indgångs
impedånsen- Den kommer dog aldrig under 100 kohm, så der skulle ikke blive
problemer. C? 8 og R? 8 udgor ei ind
gangsfilier med knækfrckvenser på 20 Hz
oq 20 kHz. oq den siorsie lolsomhed liqger derfor i det borbare område. Dewed
bliver konstruk[ionen mindre folsom over
for st@j og sialisk elektricii,et.
IC3c-d udgor en standå.d "full lvav€ linear precision peak hold deiector", som driver de to relætransistorer. Udkoblingsiiden besiemnes af C9 og R13. Vi hår valgi
en udkoblingstid på ca. 10 minutter, men
dei afhænger iovrigi meget al den ånvend

te kondensatos kvalitet. Ændres C9 til

470 uF, opnås 2 iimers udkoblingsiid.
Indkoblingstiden bestemmes af henholds
vis R15, R16, C10 og R17, R18 og C11,
men iilpasses lettest ved åt ændre kondensatorernes værdi- Vi hår vålgl at ind
koble relæ 1 ojeblikkeligt og relæ 2 efter
ca. 4 sek. Også her bor der anvendes kondensatorer af god kvaliiet.

Punkt X idiagrammet (og på ptntpladen)
angiver spændingen over C9- Det er såle.
des muligi. åi lave et "iilbage iidsmeief'
ved åi forbinde et volimeter mellem X og
stel. Dette vil ikke belaste C9. Der kan også god[ kobles ilere relæer påKomponent monteringen skulle ikle vol
de pmblemer. Husk ai vende IC1 3, kondensåforer, dioder og hansistorcr rigtigf.
Irsen nnder Rl5 skål monteres fdrRl5
Der er iovrigi kun 2 lus på printet.
I hvilestillingen er der forbindelse mellem
å4 og c4, ab og c5. I aLtiv siillingen bry
des disse 4 forbindelser, os isiedei sluttes
al og b1, a2 og b2,...a8 og b8. Ubenytte.

de relækontåher bor kodsluttes til

de

mest benyttede kontakter, således at der

altid lober mindst mulig stlom igennem
relækontakierne. Det forlænger relæeis
levetid. Vær åltid forsigtig ved 220 Volts
forbindelser. Det er ikke legetoj.

Koblingseksempler
Koblingseksempel 1 viser, hlo edes den
elektroDiske kontakt kan tænde for et
elektronisk delefilier og de iilhorende for
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Kontrkt€n tåtrder filt€r og foFlærkere

Med ed

syit h vælg6on, off€llerslrndby

Tekniske data

Indkoblingstid 1
Indkoblingstid 2

10 msek
4 Sek
10 min
50 mV

Udkoblingstid

>1 Mohm
50mohm
220 \'tott

lndgangsimpedans
Maks. spænding

2x

Driftsspænding
eller
Sl.romforbrug

5 Amp.

12-18 V AC
18-25 V DC

12.200 hA

Stykliste

R1
k2
Diagråm over NE's elektroniske kod.akL

ELEKTRONISK

KOTITAKT

-l

!

stærkeie med det ene relæ Det å.d€t re.
læ styrer torstærkernes udeanpssiqnå|. Da
der desvære siadig lindes rorstærkerc,
der giver et start "blob" i hojttalerne, er
det praklisk ål håve forsrnke! indkobling
på dette relæ. Tegningen viser r€læet i serie med hojttalerne, hvilket altid er en sikker metode at undgå "blob" på. Desvæue
forr'nger relæets kontakt modstand toF
stærkerens dæmpningsfaktor. Men da det
anv€ndt€ relæ er at god kvalitet, skutte
del dog ikke have hogen plaktisk betydnrng.

- i nyer€ torsiærlerieknik mere benyttei måde åt kobie relæet på er
En anden

kån d€r andet
[ffi";;:'.",,';tseieoir'eeslner'
R?
Koblingseksempel 2 viser, hvorledes kon' R8
struktionen kan tænde et tilter Med R9
switchen S kån man vælge mellem slillidgerne On, Off og Siand By, hvilket ofte
vil vær€ plaktisk. Tegningen viser en udqave. hvor filtret skål have 220 Voli. men
en 15 Volis udgåve kan nent låves. Man
skal blot flytte switchen iil den anden si
de al lrafo€n og lade nul lederen gå udenom switchen. Bemærk at der kun bruges
ei relæ til denne kobling.

Andre mulighede!
Da equaliæren fra "ny elektronik" nr12'80 havde indbygget bypass relæ, vil
der åutomatisk rejse sig et sporysmåI,
hvorvidt koniåki,en kan bruges på en smart
måde sammen med equalizeren. Det er
der nrturl'gvis.
R48, R49, R50, C35 og T1 fjernes fra
equalizerprintet. Punki B og C lorbindes
iil kontakten i stedet for relæ 1. Benyttes
2 relæer i equalizeren, skal de parållelfor
bindes. Bemærk al relæ 2 stadig kan bru,

af kortslutte hojtialeren direkte til stel- ges til åndet formål (eller helt udelådes!),
Dette vil ikke påvirke lydkvaliteten, når Der er el par komponenter, som kån spaforstærkeren spiller. ilIen det kan dogode
lægge svage foBtærkere i skrt-ojeblikket.

Specieli må vi flaråde denne losninq, hvis
foBtærkeren ikke har symmetrisk stromfonyning, Vi tor derfor ilk€ anbefåle denne metode generell, m€n ellers vil det dog
være en bedre losning. Har forsiærkeren

R3
R4
R5
R6

res, hvis man onske. ens indkob,ingstid
for de 2 relæer. Det drejer sig om R17,
R18, C11, D10 og T2. Til gengæld skal
der lægges 2 lus på prinlet (de io stiplede

linier på printtegningen) ligesom
dres

til47 ohm/5 walt.o

Rl

æn-

R10
Rll
R12
R13
R14
Rls
Rr6
Rl?
R18
R19
P1
Cl
C2
c3'6
c7

100
100

ohm/2-5 W
ohmi2-5 w

100 kohm/1/4 w
100 kohm/1/4 W
100 kohm/1/4 W

1 kohn
8,2 kohm
82 kohm
100 kohh
100 kohm

22 kohm
470 kohm
4,? Mohm
10 Mohm
r00 kohm
330 kohm
100 kohm

330 kohn
Bruges normalt ikke

10 kohm Stae.de mini trim
220 uF/25 Volt Stående type
220 uF/25 Volt Sående type
ca. 0,68 ul'/25 Volt Tantål
1nF

c8
c9
c10

100 nF
47 uF/16

Tråto

2 x 15 Vi0,2

Volt F.ekslPhilips

1 uF/25 Volt Tåntål

Cll
47 uF/16 Volt F.eks. Philips
D1.4 1N4002
Då.10 1N4148
T7"2 BC51? Dårlingion i.ype
rcl ?815
tc2 79L15
IC3 TL084
Relæ 1-2 6 Voli 4 skifte DFG print.elæ
Prini 0219
A

Desud€n benytæs: en 14 bes IC sokkel,

printspyd og printnummer 219
Mi.hael Sorcnsen

i

"print-

OLTE ELEKTRONIK
02-421220

PFOFFESIONEL LODDEKOLBE

KVALITETS KRYSTALLER

,-a

I anledn,ns af ny mede,er. feirer v' begivenheden
med maser af tilbud. Nedensrående viser kun en
del at det store udvalg og de rimeliqe pri*r. For

27 MHz krystaller, kanal 1 22 og
11A, pr. sat KUN:
12,95
1 MHz, flere

Vi tilbyder JBCt proffesionelle

3_8 AUGUST

loddekolbe til en absolut minipris. Loddekolben arbejder ved
220 volt, yder 30 watt, og leve

på alle ikke-nedsatte varer.

res komplet med lonqlife spids.

UGEN

TILBTJDDENE GÆLDER 3_8 AUGUST,

eller så lænse laqer haves.

SPOTTILBUD!!

GODE MODSTANDE

3.2764-3.3600 3.5795-4,00004,1943-5.0000-6,0000-6.1440
8.0000-a.a672-10.000 1a,00014,4:t2-19.661 -20,000-22.1 i8
48.000 MHz
pr.stk 29,85

NYHED: TRAFo 18Y/20A
KUN 295,_

mf-e."tl*i
ffii1':Ji\i4r,?s
ii"o 14
24,75

LMTO9

metalhus

LlI741 i' 14-pin plasthus
De qode og populære modstande

fra Philips, iæsker af 100 stk.

CR-25 {1/3W},

cR-37

100
(1/2W), 100

ens:
ens:

,

8,00
8,00

2N918, VHF'transistor
4001, c-tvos
4011, c-tvtos
4013, C-MOS

2,OO
2,OO

3,00
2,OO
2,OO

3,00

Alle tilbudskomponenter er lavet
af anerkendte fabrikker, os leve.

HUSK AT

OBS!

VI HAR ET STORT UDVALG

Keramiske- Polyester MKT- Micropoco-kondenlC's-Transistorer- Digitale

satorer -Lineæ.e

lC's-Dioder-Optos-Tantaler Triacs-SCRt
Kul'os metalfilm modstande - lC{esulatorer -

og meget meget mere...

f or-re MrclrFrJ\rKT

fr knn du oSMbSgSe dinegen
Ømpatermed notcotn-2

Kan nu også

leveres med

BLS PASCAL
Fra kr. 998,moms
NASCOI\4 2 leveres
med udfØrlig

manuelpå enqelsk

;;-,;;;;;;;;.-

AF:

Modsta ndsnetvark-74- 74LS- 74S- 74C-srier
4000- 4100- 4400' 4500- 4700'serier- Vero- Alfacs-Seno-Jostvkits-Stående & liqqende lvt -

If you cøn rcudthis...:

-

59,85

2.00-2,4576 2s625-3,OOMHZ
pr,stk 39,85

69,95

NU

stønelser

- - - - - - - - - - - - ><
microcenter

Slråndbou evarden 63
2100 Kobenhavn

O.T I (01)42070s

T

Danske bilister vil frcmove! kunne mode
endnu en kolos på landevejen. Det 1414 meter långe låsivognstog korer ikke
med containe$ fulde åf plastikdimser eller med dybfrosne fisk iil sydlandene.
Nej, traileren bæ!€r på en meget kostbar
og meget avancerei lådning af elektronik: Dånmårks Radios splinternye lydOB-vogn.

Op mod 5 1/2 millio.er kroner har DR

ihvesteret i det rullende studie. som mange andre landes radiofonier misunder os.
Vognen indeholder et lille kommentaiorstudie plus et komplei }ontrolrum, hvor
direkte udsendelser kan opiages i samme
tydkvåliiei som i et "fast" siudieDen nye OB-vogn fik sin debut i forbindelse med Roskilde Festivalen, og den
skal fremover brug€s til ca. 200 udsendelser om årei. Mange af prcgrammerne
vil være "live" udsendt dirckte fra OB'

til Radiohusei og ud til lytterne.
Den avancerede teknik i vognen gor det
dog også muligt at optage på op til 2 ganvognen

ge 24 spor med senere

nednixningforoje.

Eller man kan sende både direkte og indspille samtidis.
OB-vognen har været under bygning

i et

år i England. Kendte nlmael indenfor
professionel lydteknik har bidraget med
materiel: Solid Staie Logic med en com-

puterstyret mixerpult, som findes

- dog lidi ældrc det danske Tocano

i

':',a..'

en

udgave i
Siudie. Eastlake lned
lyd/monitoranlægge t og Studer med bånd-

tilsvarende

Teknik for 2 millioner
Den mest dominerende palt i konfolrum_
mei er en 44 kånåls mixerpult fra dei en'
gelske fima Soiid Ståie Logic. Pulten

er iilknyiiei et computennlæg, som bl.

En gigant på landevejen: DR's nye mobile
OB-vogn.

Solid State Logic mixeren. I midten ses
de to Tv-monitorer mellem de io hojtta'
lerhom. Den øverste skærm viser scenen
plus udgangsniveåuet i to bjælker. Den
nedeftte kommunikerer datamatens dbej.

NY ELEKTRONIK
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Nærbillede

!f

computer-iastaturet. øverst

funkiionsbst€me, n€derst det normåle ta-

Krydsfelt og effektafsnit. Ved sid€n af
Siorno ielefonerne sidder digitale ekkoen'

heder, Nedent
"notesbog" over de opt3gel.
ser, som er lor€tag€t på lydbåndene. Men
a. bruges som

Bag mixerpulten sidder hojttålerånlægget.

Det bestfu af et aktivt system med JBL
b*enheder og Pioneer/TAD drivere med
træhorn i et bikanål opbygning. De hækkes åfStuder A-68 forstærkere.
På to Tv-mohil.os kan ieknikeren lobende folg€ optågeheme. Den oversie siår I

fotindelse med to Sony videokameraer,

som kåh fjernstyres frå ei lille pånel iil
hojre for mixerpulten, Den nedersta farveskærm bruges mest som monitor for,
hvad computeren foretåger sig.
plådsmæ$sige åBager er mixerpultens

Af

krydsfell bleret placeret

til

selve pulien. H€r sidder det

venstre lor
i ei dobbell

rack lammen med forskellige "effektmå-

"skiner". Teknikercn har b].a. rådighed

over io Lexicon digitale efterklangsenheder, hvor klangen kan justeres separal for
ba!, mellemtone og diskani. Under krydsfeltet sidder en anden Lexicon speciålit€c - en digital delay line. Forsinkelsen
kan indstill€sop cil200 millisekunder, men
normålt bruges kun melem 40 og 100 ms.
Til de mere specielle effeltmaskiner ho.
rc! en "instant flanger", son påvirker fasegangen, og en "harmonizer". Denne ma.

skine fra Eventide anvendes til at fordob.
le elter tredoble en stemme. Ændringen af
tonehojden sker på en hårmonbk måde,
uden åi haaiigheden ændres.Effekten bruges mest ved

pop-optagelser.

Under optågels€r i marken er kommunikationen mellem producer og t€kniker i

elier nå hele Sjællåhd.

Studer og Telcom
OB-lognens kontrolrum er som stand&d
fonynet med tre Studer båndopt{gere,
der fjernstyr€s fra mixerpulten. Dei er to
A'80 steEomåskiner og en A-800 24'spors
naskine. Til særlige opgaver er der afsat
plads til yderligere en A.800.
I konirolrummets bagesie ende - godt
gemt bag reflektionshæmmende gardiner
- sidder to racks med henholdsvis stojreduktionssystemet og stromfo$yningen

24-spor på €€t blik: Studc. A-800 n.ski-

indbyggetI det ene sidder 24 stk. Telcom moduler
æt til hveft spor på båndoptageren. Tel-

com er den professionelle veFion afHigh
Com og skulle være bedre egnet til optågels€r ned s0-ne antål spor end

DolbyA.I

såmme rack{ysiem hår mån placerel en
Revox tuner og to Technics RS-M95 kassettebåndoptågere. De bruges til åt optåge udsendelserne, så kunstnerne kan bore dem umiddelbarN efier deres optræden.
Det andet måndshoje rack indeholder
siromforsyningen. Det er en 3 x 63 ampe-

re

sag,

son fodeler "såften" ud på 24,

OB.vognen, r€gissorer ved selve scenen, og

folkene hjemrne

Floppy'eme hår en samlet kapacitet åf

Radiohus4t sædeles
vigtig. Den nye OB-vogn er derfor forsv-

hojre s€s "hmonize.

net med hele tre Nrådløs€ walkielalkie systemer fra Siorno. Kontåkten udefra sker
ent€n via en Siorno bilradiotrlefon eUer
DRI eget radiotelefonnei, som indenlænge får en ny åntennestation på toppen af
Anager Værket- Rækkevidd€n skulle der-

220 eller 380 voli. I samme rack har mån
placeret aircondition anlægget plus en
dobbelt floppydisc til computennlægget.

i

iil

100 k bytes.

DR bruser Telefutrt€G Tclcom, den

hi',.,:;l;

'.-*.

pr

aI Hish com sioirc.>
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'"Title list": Compuleren fortEller hvilk€
numr€, bånd€i indehold€r.

-

,l

!

OB.vognens kontrolrum er nærn€st hyggelig.

Logic er et spændende kapi[el for sig.
Den indeholder 44 uåfhængige kanaler,

ovelsigist€gning og blokdiagråm. øverst
sidder ei bargråph display med 200 seg'
nenter. Displayene er så snedigt koblet
sannen! at de kån bruges som spektrum
analyzere med en 1/3 okiav indikation
mellem 25 Hz og 20.000 Hz.
Under displayet kommer sporvælgeren til
båndoptageren, også kaldt "rouiing" åfsnittet. Næsie irin er mikrofon-forstær-

ca. 5000 knapper, en separal compuierdel
og håI kostec 2 millioner kroner-

keren med indbygget transformer. Fre'
kvensgången €r typisk 20-20.000 Hz +0

Kontrolrummet er indrettet med 17 c€niimeiers iykke lvdisolerende væaae oq
masser åf blodi maieriale for at opnå en
rin dæmpning af lokalei.

Mixelpultens indretning
Den siore studie.mixerpuli tra Solid State

Hver kanal består åf fosk€llige afsnit, se

0t[)PE

srAuc

R]li\N

"Ttack list". Instrument€rnes fordeling
på sporcne under en bestemt

optågelse.

Bemærk kånal 24 med SMPTE tidskodnin

0,5 dB_

III-CRAFT

N

li{liigjli;,iitrg,-""
MINICRAFT er ikke kun en bo.e Priseksempel - grundsæt indehol
maskine. MINICRAFT er et styk der Topi borsmaskine med spiral
ke universell anvendeligt hånd- kabel, gravørholder, autoborepa'
værktøj til slibe-bore lreese save tron, stålkæber, messingtrådsbørskære og poler€,
ste, polerskive, skæreskive. slibe
MINICRAFT rned det store tilb€- sten, slibestifter, bor samt 7 specihørsprogram - fo ang udførlig spe- alfræsere alt dettefor kun kr.285.cialbrochure,

Vi anviser nærmeste lorhandler.

lngcnlt.llrma

O, B.

Carlsen

SB Elektronik - 02-956800

Steen Bolbroe. . Få.um Gydevej65,3520 Farum.
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"Totål recåll" fortæller teknikeren trin
for trin, hvodan knåppeme var indstiuet
ved en given optagels€. Den nuværende
indstilling vises

i

i"

!

l' rq.l'l

ll'":,

l

lys€r€ fane, den "gåm-

Blokdiagran over en mixerkanål.

Under optåqelse viser computeren bårgråphs opdelt i frekvensåfsnii på skærnen.
Her er blæseBektionen blevet overstyret.

Mixerpulten indeholder en separåt kom-

del med en stojundertrykkelse på 80 dB. Denne com-

pressor/Boise gate

et bestemt tuekvensignal fra equalizenfsnittet nedenunder. Hel sidder forskelliqe
12 dB liltre plus en parametrisk equalizer
inddeli i fire afs.it.
Derefter konmer fohkellige sek[ioner til
styring af bl.a. hovedtelefoner, monitor
osv. Endelig kommer .ederst selve kanal

I midten af mixerpulten sidder iorskellige
knapper til konirol af OB-vognens hojiia.
lerånlæg. Her sidder også siyringen ar
OB'vognens heli specielie "broadcast'!

system, som iillader direkte udsending af

et progråm samtidig med åt det optages
på Studer

A-800 båndopiågeren.

Hjælp fra computeren
Solid Siate Logic har udviklei en egen Siudio Computer til mixerpulten. Den påvir
direkte musikken,nen
ker naturligvis

bjælper teknikeren
'kke af med en masse ntinearbejde, som hån ellers skuue bruge

timel på.
Computeren er opbyggei med et forholds-

vis e.kelt mækinsprog. De vigiigste ordrer er indkodet i et panel ned 33 funktionstasier. Anden kommunikation ned
computeren kan ske oler et separåi tasia-

i mixerpulien siår i foF
bindelde med en Tv-monitor i fawer og
Selve CPu-delen

Sådan er OB-vognen indiettet.

en dobbelt floppydisc. Den ene floppy in'
deholder selve styreprogrammei, den anden "program" floppy siyrer de 24-spor
på Studer båndoptågeren. Via et kodesignål på eei åf sporene kan computeren

synkronisere flere båndopiågere eller en
videomaskine, hvorfra TV i fremtidensen'
des samiidiq med oB-vognens lyd.
Conputeren lagrer alle oplysninger om
mixerens knåpper. Teknikeren kan f.eks.
bede om folgende detaljer:
Title/scene list: Alle numre står med iitel, kunsiner og tid på båndet. Datamåien
indsiiller automatisk minuli sekund tælleCue list: Hvert enkelt nummer splittes op.
Hvor starter guitaren, hvorstopper korsan'

Track list: Viser, på hvilket afde 24 spor,
hver enkelt mixning er foretaget.
Mix.list: Viser de forskellige mi](, teknikeren har foretaget. Mixene kån redigercs
efter behov af computeren uden ai båndmaskinens spoler bevæger sig. Man kan
bede datamaten om ai gå frå 0:38 til 2.41
fta mix 2 og sæiie det sanmen med 451
på mix 4- Mix'list viser og5å i hvilket ni_
veåu de forskellige instrunenter eroptagei.
"Total recall": Her vises, hvorden alle
knapper på mixerpulten har stået under
en g'ven indspilning. Hris der kommer
nere foBkeuige solisier euer grupper på
scenen under en udse.delse, hjælper denne finesse teknikercn til lynhudigt at få

indstillei sine knapper Iigtigt.r:
Leif Bombery

GONTACT
tr Frekvenslæller O Telefon

l-l Moitimelers .
fl

Bilraderodstyr

udslyr
lnlercom
Scanners

Send de kaialose. s.atis, som jeq har

DAXTRONIC?'
8or21012
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Lydhilden er en hæde øf små
lagerforretninger, der som de eneste i
Danmarh, handler med d.et uerdenshendte
japanshe

HI-FI mærhe KENWOOD.

Det betyder, øt du hos Lydhilden kan
honcentrere dig om at se, lytte og vutdere
KENWOOD's meget store produhtuduølg,
der findes i ølle prisløg.
Når Lydhilden han sælge KENWOOD til
priser der er lauere, end huad du må betale
for tilsuørende huali.tet d.e fleste a.nd.re sted.er,
d.et, at Lydkilden:
-shyldes
- importerer KENWOOD direhte til dig.
- er små lngerforetnin€er (in€en dyr
husleje o g/ eller f off etningsindretning ).
- få medarbejdere (der alle er specialister,
som taler et sprog, d.er er til at forstd).
- hontant salg (ingen d.yre renter).

Er

Tswo

imlndste Hl-Fl
Arnus cg Randers
)

E@pJeLfrs-L!-dbøelj
ppct!la l

EelJl!!!2.94

KX-900 et tned indbrgget conputet,
hot en rchhe prcetatntnetingsmulig'

oE

heder Deh hdn bl.a. afspiLle dine [oDont
numte i den rchhefølee du ønshet det.

I{X

90A et en hassetteb.incLoptoeet
med tehnishe dato,.Jet placerct den
bkndt de aIetbedste, og sotn Dilu@khe

rcspeht hos mdnge HI-FI entusidnet.
KX-70 hat indbrEeet computer
fot Dnehte ProgrumoE Sage Sysle,r.
DPSS. - 2 motorc\ en forspoLin! oe
en elektronish stytet for: Capnan.
Nen og logish stling med easr-

tauch betjeninqspaneL
NyuduihLet Amorp
allo! tonehoued.
KX'70 et en
kossettebåndoptdger I send mig gnlis Lydkildens

e'.ili"ul.'"

a'

)aI

slor

Kenwood progrrn

I

, N.".

,

I

urcse
lndsend kuponen i lLrkkst kuvet
Ly.lkilden, Rosenorns All. 2
r(ohenhavn

v',, _..
'r--;:-;5-\

{e?0

til:

:

Rosenørns Alle 2 . 19?0 Kbh. V. TU.: 01'35 11 10
Frededks Alle 139 . 8000 Århu C. Tlf.: 06 12 0911
Vestergade 8 . 8900 Rande$ . Tlf-: 06 41 5511

x
o
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r I denne fjerde og sidste byggeartikel om bn pe den anden side P, forbindes iil
^f
i"ny elekironil'\ Hi-Fi forfoKtærker bli' punktet +18 V DC. Loddeterminalen
ver konstrulrtionen helt færdig. Vi gen- mellem tilsluttes sielpunkt€t ned den kor-

t€st mulige iykle ledning.
til RIAA modulet. Desuden vises må- Herefier skal moduler.e orf-set justeres.
linger og lyttewrdering af den færdige Då forstærkeren er 1007. Do'koblei. vil
forfo$tærker. Den komplette konsiruk- en eventuel off{et siammende fra IC1 blition koster mellem 1100-1500 kr. incl. ve forstærket op åf lC, og derfor kunne
print og indbygningskasse.
antåge uåcceptable værdi€r. Justær Pr så
der på udgången af IC1 er nojagiig 0 voli
Nyt diagram
DC (måingen foretages med koltsluitet
Af diagrammet fremgår, åt der er skei en indgång). Justeringen af off-settei fla IC,
del tilfojeher til det oprindelige RIAA- er knåp så kritisk på grund al Rrr's for.
udlæg. Ændringen besiår i åt få en mere holdsvis hoje værdi af R13, og fordi o'er
ensartet behaDdling af alle frckvenser og foingskondensatoren CI er sat i lor åt
dermed en ensartet betåstning åf RIAA- spærre for den sidste rest DCdelens f66te trin. For ai sikrc dette vår Efier endl off-set jusiering skal modulet
modståndene R,o og R,2 nodvendige. forbindes til indgangsbosningerne. Stelfli'

nengår dei endelige diagram og printieg'
ning

Dette har imidlertid medf@t, at formlerne fra "ny elekironik" nr- 5 er blevei æn-

dret, idei der i nodkoblingsnetværkei nu

af R? og Rro dannes en spændingsdeler,
del skal tages hojde for. De nuværende
formler for fo|stærkningen er noget mere
komplekse at regne med, og er derfor ikke relevante at bringe. I or.rigt er det ikke

fomålsijenligi ai ændre på forskerkningen i RlAA-delens rørsie trin, idei denne
er fastlagt på en optimal værdi.

Forstærkningen

i

det andet trin bestem,

mes på traditionel vis for en ikke'inverterende forsberker, og bor ikke være hojere

end 20 dB. Den nå under ingen omstændigheder ligge under 14 dB, idei den be
nyiiede opåmp da vil blive uslåbil.
Io,,1igt er ideen iil denne "modifikaiion"
hentet fra de velkendte horske Elektro-

kompagniei fostærkere. De er dog opbygget som inverterende f olsiærkere, hvor
impedansen af modkoblingsnetrErkei er
stærkt aIlængig af generatorimpedansen.

Men hvorfor skulle princippet ikke

også

skulle anvendes i en ikke-inverterende for-

Nlålenæssigt er der iilsyneladende ingen
forskel før og efter ændringen, hvorimod
der virkelig er gevinsi i den lyttemæsige

RIAA montering
Med hgnsyn iil monteingen af RIAA-mo
dulet er v' nodt t'l at knytte nogle kommeniarer. Forst oq fremmest skåldetnævnes, at kondensaiorerne CD og C13 ikke
er afmærket på printets komponentside.
Disse skal monteres i hullerne mellem
henholdsvis R? og Rs og mellem R17 og
R,s. R,o monteres under priniet ud for

P, og R,, monteres som forbindelsesledhing fla hveri af RIAA modulerne til ind-

NåI det færdigsamlede RIAA modul monteres i grundpriniet, skal modulet tiltotes
såvel forsyningsspænding 118 Volt, stel
såmt tilslutning til
Forsyningsspændingen 'ndgång$tikkene.
tilfores via et par ledninger under grundprinte[. Bemærk i den

at den tilsluiningsielminal,
der på RIAA modulet er næ.mesl tape
monitor omskifieren. skål forbindes iil
punkiei 18 V DC. Tilsluininqsterminarorbindelse,

gene her må ikke i'lsluttes direk[e

til

op-

stillingens fælles stelpunkt som normali,
men skål folbindes direkte iilhve( RIAA
moduls stelbane. Dette medforer ned an-

drc ord, ai Phono-indgangens steltilslut'
ning skal foregå frå stelpunktet uio RIAA
modulernes sielbaner.

HiFT

i "ny elektronik"
laboratoriet
Målinger

Kurve 1 viser io for RIAA foBtærkere afgorende målinger, nemlig afvigelsen lra

RlAA'nornen og differenstonefor\,aængningen. Nornåli måtes differenstonefoF
rænening ved 3 inpui niveauer, 20 mV,
40 mV og 80 nV RMS, 1 kHz via antiRIAA lilter. Målingen af differenstonefoF
vrængningen går ud på at sweepe [o toner
med indbyrdes afstand 80 Hzhenoverfre-

kvensområdei. Disse 80 Hz nltreres frå
og udskrives som fu.ktion af ftekvensen.
Typisk for denne foMængningsfom er,
ai den er meget ulineær,således at der på

gafen nærnesi dannes nogle spidser

ved

besiemte frekvenser.

Dette er ejendommeligt nok ikke tilfæI,
det i 'hy elektronik'k forfoBtærker- Her
begynder siigningen forst ved ca. 24 kHz

lor 80 mv input. Ved 40 mV ind siiger
differenstonefoMæ.eningen brat ved ca.
35 IHz. Ved 20 mV input, hvilket vel
nol er den mest relevante måling, holdes
differensionerorvrængningen under 1%

ved 100 kHz med en jævn siigning frå cå.
35 kHz. Dei e! daia, som mange folstærkere den dyre ende har svæIt ved åi leve
op

Nærbillede åf foEtærkeren€ RIAA.nodul.

til.'

til afviselsen fra RIAA-normen skal den visie kurve, derjo bloi er en
vandret streg, tåges med et vist forbehold.
Dei siger sig selv, at det ikke er muligt at

Med hensyn

fabrikerc en rorud besiemi rrckvensgang

med 1007. nojagtighed. Dette s}yldes pimært, at operationsforstærkere ikke er
ideelle og i hoj grad komponenttolenn'
cer. I deiie tilfæLde er der biot iåle om, at
komponenierne aniager værdier, der nei.
op giver en arvigelse, der ikke kunne registrercs af måeudsiyret. Worst.case bercgninger gannterer en arvigelse på under

10,2 dB, hvilket også er absolut topklas-

Den'kmålle" kune

Diagrammet

til RIAA

forstærkeren i sin endelige udformning. R?o monteres un.

viser frekvensgången

i

linie-forstærkeren med og uden iilkoblet
bass-booster. Det ses, at frekvensomddet
strækker sig fra 2 Hz til knap 200 kHz in'

denfor

-2

dB- Kunen for

Bass-Booste-

rens virkning kan diskuteres. Enkelte vil
mene, ai det er lovliq disiiAtailade denne
"[oppe" ved 10 Hz, en meget kriLisk fre'

--L
ll:
.qLi'

,l.H
Låy-oui og komponentplacering til RIAA-delen.
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HiFi
pre-

emp'
(

Sådan lyder iliFi pre-amp'en
For åi kunne give så objektiv en rudeinq som muligi, inddelæs lyttetesten i
flere ahnit, hvor vi sammenlignede fle"
re sepårate RlAA€nheder med RIAAdelen i "ny elekironik'\ forforsiærker.
Derefter lulgte sanmå sammenligdng
v:a "ny elektronik'\ liniefoFtærker,

Dilferenstoneforvrængningen i RIAA.delen er megei lineær og holdersig i audioområdei på ca. 0,01% ved 20 mV input. RlAA-afvigelsen er ikke rcgistreret af
måleudstwet, se iovrist ieksten.

og endelig en sammenligning meUem
den lompleite fontærker og to velrenommeyede kommercie e forforstær-

For at undgå tvivl om, hvilket led i kæden der var det svagesNe, b}.trgie vi Ken'
woodt dyre 0?-M mono:rin som ef'
fekiforstærker. Tesien af RIAA-delen
bekræftede de benyttede IC'erE gengive-kvaliieier. Der var enighed om, at
man kunne tænke sig en lidtlysere gengirclse, idet enlelie mente, at der lige'
som mångtede noget indhold i de ov€rste okiaver. Derte visf€ sig ved længerevarende intens lytning at gå lidt i
båggrunden for en særdeles detåljerel
gengivelse af diskåntspektret. Dette
stemmer iovrigl fini med resultatei åf

2. og 3. hdmonisk foNrængning. Det er ikke uiænkeligt, at en del af de lavesie
værdier på kuwen indeholder en del stoj, der nærmest måskerer det virkelige bil_

differenstonenålingen, der netop fortætler om forstærkercns evne til åt
udskille de enkelte instrumenter i de
MeliemNonen blev beskyldi foren svag
tendens til hårdhed eller nærmest rå-

hed. Det viste sig her, at pågældende
plåde bar en væsentlig del åf skylden.

Ved afspilning

al

andre plade. liste

denne ø-hed sig næsten

at forsvinde,

hvodor koncenirationen henledtes
basg€ngivelsen.

{er

var der ingen

på

tlivl.

"ny elekironik"s forstærker var i bas
og nedre meltemione de andre forstærkere i testen ov€rlegen. Den virke'
de megei fast og præcis - man kunne
høre den, ikke bare mærke denVed samme iest foretaget via "ny elek'
tronik'k linieforstærker bemærkedes
ingen eendfinger, onend en enkeli d€l'
tager mumlede noget om, at diskåni_
gengivelsen månglede kalakter. Længerevarende lytning fik dog vedkommende til at irække sin anklåge iilbag€-

DifferenstonefoNrngningen i linielrinnet holdes på ca. 0,017o i audio-området
på en enkelt Lrndtagelse ved250 Hz nær.

Dette har lor lytteholdei bavisi, at li'
niefontærkeren opfylder de krav, der
naturligt siilles tll en linie-forsiærker i
absolut Hi.Fi klasse, nemlig at fo$tæ.
}e et signål uden at påvnke det.

Frekvensgangen i linie.trinnei, med og uden tilkoblei Bass-Booster. Bemærk at
hævninsen frå Boosteren ikke påvirker mellemioneområdet.

NY ELE'{TRON'K
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kvens ved pladeafspilning. Inden kritikken går los, slål man huke vores formål
med Bass,Boosleren, nemlig en hjætp rit
små hojttalere med hoj nedre grænsefrekvens. Det skål bemærkes, åt funktionen
kun bor benyttes ved laveE lytt€niveau,
er! idet man kan risikere, at den gor mere

Stykliste til RIAA.delen
Moabiånde: ålle 1% met.lfiln
46,6 kohm
2,15 kohm
219 kohm
2,49 kohm
21,5 kohm

R1

R2
R3
R4
R5
R6

68,1 ohn
9,53 kohn

Afslutning
R7
Vi har fo.sogi at indfri de kn!. vi stiue- R8
de til en forfoBtærker i "ny elektronik" R9
nr- 4/81. Vi mener. at målet er nåei. Vi R10
håbede, at det kunne lade sig gore at lave
et RIAA-modul, der uden ekstern MCbooster skulle kunne trække de megei
lavimpedante Mc-pick.ups. Vi lavede en,
der ifolge målingerkunne accepteres (med

undtagelse al ei uforholdsmæssigt hoji
stojniveau). D€n lod bårc ikke så godt, at
vi ville lægge nåvn til det tillokkende i at
investere i en MC pick-up uden åi skulle
bekymre sig om ekstem booster, særlig
ikke når resultåtet ikke ville blive deref-

c7
c8

ohm

2,74 kobm
kohm

R11
R12
R13

75

R14

219 kohm

Rr5

2,49 kohm
21,5 kohm

1?,8
9,5 3

R16
R17
R18

c9

C10
C1l

kohn
kohn

C72
C13

68,1 ohn

C',,r.

56,2 kohm
10,0 kohm
1?,8 kohm
1,00 kohm

R19

R20
R21

kohm multiturn poimkohm multiturn potm.
Pr -, slal håve værdien 100 kohm, hvis
NE 5534 A benyttes.
C1 220 pF 17. siyrcflex
C2 100 nF polyestar
Cg 100 nF polyester
C4 100 nF polyester
P2

C5
C6

38,3 kohm

205

10
10

P1

1 nF 17. styronex

560 pF 17, siyroflex
82 nF 17. styroflex
100 nf polyester
100 nF polyester
100 nF polyBier
4,7 /rF PEPT-film 344 15 475
eller EFCO polykårbonste 63

4,? pF keramisk
4,? pF kerånisk
er ikke afmærkeL på priniet.

Lllleleshn konkluderede lor os, ar "nv R. og R,6 ersratles normalr åt lus", dvs.
\ Hi.Fi Pre-amp er konkurren- nårOP 3T brugessom lcr-:. Benytles \E
cedlgligoverlorselr megcr dyrr.seriepro. 5534 A. erstatles R,.a.ra rs af 'lus .
Endvidere monl€res R6 6s h,?, der nor.
dueret Hi.Fi grej.o
Jacob Schnlle" mal I uderades.
elek'.onik

ute
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den senere tid har vi modiagei en del
breve fra læsere, som savner konstruktio-

ner opbygget med TTl--kredslob. For åt
imodekomme deite oDske bringer vi her
en lille konstruklion baseret på 3 gængse

lC'er rra'ITI,-seIien.
Det drejer sig om en 16-kanals digitalchopper, som i forbindelse med et oscilloskop muiiggør visning af op

iil

16 digiiale

signaler på et almindeligi eDkeltstrålet
oscilloskop. Ved hjælp af en omskifter
kan man vælge, om man vil se 2,4, 8, 10,
12 eller 16 sigDaler på sit osciltoskop. At
det i mange tilfælde kån være en fordel at
se

såmangesignalerpå dn gång,ved enhver,

der har provet at finde fejl i en sione digital opstilling med flere iællere og flipflops- For at holde prisen på et rimeligl
niveau hd vi udetadt muligheden for at se
analoge signåler via chopperen, men det
er rist også ret sjældent, at man har brug

for ai

se mere end 2 anåloge signaler sam-

tidig. Chopperen kan bygges for cå.60 kr.
(plus print oe kasse).
Så

enkelt er det

Princippet

i

vores chopper er det samme

nultiplex-plincip, solll

keDdes fra utallige

andre konshuktioner, hvor det hovedsag€ligi er

b

gt

iil displaystyring.

Ideen el,

at man i stedet for åt tænde ålle cifrcne

et display, stårter dem i huriig rækkefol-'

ge, så de ser ud til at lyse på 6n gang. Til'
svarende ser man ikke alle 16 signåler på
6n gang, men kun små bidder af de enkel,

Chopperen viser forst en lille bid af det
ene signal, så en bid af d€i andet. osv-. ind,
iil den hd været alle sammen igennem en
gang. Så går den tilbage til det fo$ie siqnal igen og stårier forfra. Da ali dette går

uirolig hurtigi, vil man for signaler med

rrekvenser op iil 100-150 kHz se en gan,
ske pæn gengivelse af de indkommende
signåler. Ved hojere frekvenser vil man
begynde ai se streger på de steder, hvor
cbopperen skifter 'hpor". Hvornår denne
effeki begynder atblive generende, afhæn'
ger åf, dels hvor mange kanaler mån ser
på, dels brugerens tempelament.

Diagiammet

lidi mere deialjeret beskrjvelse af virkenåden fås ved at kigge på diagammet.
Her starier vi ove6t i vensire hjorne ned

En

IC1a. en åf de to Schmidt'trigger NANDgåtes i €n 7413. Sanmen med R1 og C1

gisk AND'ede. Det vil sige, ai man kuD
kan resette tælleren ved at forbinde begge reserindgange til logisli HIGH. @nsker

senes hastighed (og

den når

udgor den en clockgeneratol for syste
met. Frekvensen skal være så hoj som man at se f.eks. 8 kånaler samtidig, sorger
muligt, nen den begrænses af TTL-kred- mån blot for, attællercn nulsiilles, så snart
af det benyttede oscil'

L

Herved får man set indgangene

5-10 MHz. Da fra 0 7, altså de 8 fonte indgånge. At nul
clockfrekvensen bestemmer. hvor huriigt stille tælleren ved 8 er ikke nogei stort

loskops båndbrcdde)

til

chopperen skifter mellem de enkelie spor,
skal man Lilstræbe at bruge en så hoj clockfrekvens som overhovedei muligt. Med de
opgivne komponeniværdier vil clockgeneratoren svinge på ca. 500 kHz, nen man

kån gore C1 mindre,

oscilloskopet

problem- Den ene res€tindgang forbindes
til +5V og den anden forbindes iil D-udgangen tua iællercn. På lignende måde kan
man vælge andre åniåli men for at kunne
anvende en priniomskifier iil åt vareiåge
vålget, har vi begrænset os til 6 nuligheder, som nærn[ i indledningen.

'ndtil
Fra clockgeneratoren går inpulstogei videle til IC2. en 4-bii tæller, som kan iælle Opbygning

16. IC2 {?493) tæll€r de impulser, der Som sædvånlig har vi udlågt et prini iil
kommer ftå clockgenentoren, og afleve- konstrukiionen, der indgår i "ny elektrorcr et 4'bit ord på udgangen. Herfra går nik"s priniservice- Aniallet af lednings.
det vid€re iil IC3, en 16-kanal multiple-

til

xer. Den dekoder det binære ord

forbindelser til pdniei er nedbngt til et
minimum. Man skal blot iilslutte forsyningsspænding, et skærmkabel til udgangen og 16 ledninger iil indgangene. Nemnere kan del næppe blive.

Monteringen af komponenterne på printet frembyder ikke store problemer, blot

i fomufiig rækkefølge.
deiie tilfælde monterer man pintspyd,
lus (husk lusen under IC3), modstande,
kondensator, Ic+okle! og til d'rt printmaD iaqer tingene

I

omskif teren. Husk åt vende IC'erne rigtigt.
Med hensyn iil poimetrene P1 og P2 kan
mån selv vælge, om mån onskerat benyr
te trimmepotmeire iil printmontage (de
store stående) eller alnindelige dlejepoimetre. Vi anbefåler åt bruge drcjeporme-

io potmehe bestemmer "hojden" af de enkelte spor og afstanden meltre, då de

iil et de'

cimalt tal, t.eks. bliver dei binære ord
0110

iil 6 i

decimaltal- Dernæst kigger

den på indgang 6 (i deite tilfælde), ogsender dei invefterede signåi af det ojeblikke-

til

udgangen. Ilerefter
inverteres signalet endnu en gång af IC1b.
Nu har vi fået pillel signalei på indgang
nr. 6 ud, men vi mangler at få det anbrågt
rigtigt på oscilloskop skærmen. Dei sker

lige logiske niveau

NE,nr 229
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ved hjælp af R2'R5 og de lo poimeireDette fungerer som en simpel digital tilånålog omsætier. Da modsiandene er indlettet elter de vægtede udeange på IC2,
vil spændingen være proporiional med
nummeret på den valgte indgång. Pincip'
pet lyder lidt indviklet, men iager vi igen

eksemplet med indgang 6, betyder det
blot, at spændingen i fællespunktet for
modslåndene er på6/16 ar5V (ca.1,88V).
Da denne spænding bliver delt over P2, er
det ikke heli konekt, men vi får en god
ide om, hvad der foregår.

Det udvalgie indgangssignal bliver delt
over P1 og P2, og adderet til spændingen
lra D/A omsæiiereh- Hereiter lår vi ai udeangssignål! som består af io komponenter, et log'sk niveau irå a i. udvålgi indgangs-

signål og en spænding, der aibænger ål
numm€ret på den valgte indgang.

Den sidste funktion, valget af antal spor
på skærnen, varekges ål et simpeli om.
skilterårrångement. IC2 er uds[yret med
to reset-indgange (ben 2 og 3), som er lo-

Diagnmmet er relativt simpeli iakket værc den siore lC3.

-I
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Som siromfors\ninq kan bruses ei 4,5
båtteri. Eller mdn kan benytte en shbiliseret stromforsyn'ng. Er man så heldig at
håve en 5V simmforsy.ing vedsitårbejds

bord. er den hel[ ideel.

Af pmvning og anvendelse
For alprovning af enheden stilles omskifieren på 2, og alle indgånge forbindes i'l

stel- Ved [iislutning af fo$yningsspæn'
ding slulle der komme io vandrette liDier
frem på dei iilsluttede oscilloskop. Sker
det ikke, må man stille på de to potmetre,
indiil de to vandrette linier træder klårt
frem. Nu kan et signal tilsluttes, og igen

siiller man på de to poimehe, indtil to
signaler vner sig klart på skærmen. Under hele denne procedure bør skopei,s indgaigsfolsomhed være 2Vldiv.
Når denne operation er loretaget, erchop-

Husk

lusn under IC3!l

peren klar [il brug. Man skal huske, at
hver gang kanålantallet ændres, skal de

to poimeire

llroaollrl5

indstilles påny for at opnå

INE,GiANGE
eaaaaaaaal6

det bedst mulige skærmbillede. For den
almindelige selvbygger vil 4 og 8 kanaler

16
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være det mest benyttede, men der er
også kapaciiei til ai klare selv rct store

påionearmen mertdu renser den
paralleltmed nålerøret. Børst k!n mod dig
selv, så undgårdu ai beskadlgesailren.
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Som nævnt i indledningen kan man finde
månge anvendelsesområder for denne
chopper. Tit fejlfinding ogseNice på stor
re TTl,-sysiemer kan den være en stor
hjælp. De, der er beskæftigei med undervhning i digitålelektronik, vil f.eks. kunne bruge den iil ai. vise alle signalerne til
et multiplexet 8-cifret dhplay på een gång
på et ålmindeligt enkelhtrålet oscilloskop.
Endelig kån alLe de amaiorer, som kan li'
åt pusle med TTl,-krcdse, bruge chopperen [il både fejlfinding og til opbygning af
nye og uaiprovede kredslob.o
Poul-Henning Kamp og
Thomas Euerc
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Komponentliste
R1
R2
R3
R4
R5

c1
P1

P2

IC1
IC2
IC3
51

2,0 kohm,1/4 W
3,9 kohm,1/4 w

8,2 kohm,1i4 w
10 nF, polyester (se ieksl,l
22 kohm, poi. el. irimmer
10 kohm, poi. el. irimmer
7413, dobbeli Schmidrtrigger
?493. 4-bit binær tæUer

74150,16 kanal multiplexer

2xg omskifter til pdntmontåge
prini NE nr. 0229,
26 printspyd, monieingstråd til lus, so}ler iil IC'er, en stump skærmkabel, kasse
samt batteri ellel anden stromfoByning,
Desuden benyites: 1

NY ELEI{TRONIK

Dual i nye klæd
.

Efter nogle år i kris€ serdet nu ud tilaL
bedre for den resttyske $ammofonspe.
cialist Dual. De bedrc tider fejres med en
ny linie plådespillere, som for nylig blev
præs€nt€ret ved ea stort anlagt pressemode på tabrikken i Sydtyskland. Topmodel
i serien er Dual CS.?41 Q, som "hy elekironil" ha. mulighed tor ai tesle som for,
gå

ste europæiske fagblåd.

cS'741 Q fremtræder som sine mindre
brodre i et heli anderledes Dual design,
som tydeligvis er iillempet den gældende
japanske mode. Dual er gåei bort fra de
karakt€rhtiske topbetjente grammofoner
i trækabinet og med rct blod attjeding.
Nu saiser man på lrontbetjente pladespil.
lere med metalkåbinet i champagne-me iåI.

Opbygning
CS-741 Q er direkte drevet med quartzPLL konhol. Håstigheden kån reguleres
16? på både 33 og

4 5

t-

omdrejning€r. Tem-

po-afvigelsen ind'keres på et LED display,

hvor nan samtidig kan aflæse den valgte
hasiighed, og om quartz-stylingen er ind,
koblet eller ej. Den ganske kråltige moior
hår Duål hentet på nabofab.ikken Pabst.
Der er iåle om en luldt moderne "high
torque" type, som accelererer lrå 0 til 33
omdr./min. på lige godt ei sekund. Det
gor pladespilleren glimrende ånvendelig
tildiskoteke..
Motor og tonearm er monierei på et sub.

"

, _-:--ra{riK

åååg

CARTAIOGETEST

s"-r"* l'.lf .v
chtar æ. . . ,1.: dB
Ch.såDåralion L
:: : dE
9"'o"r 1

chassis, der er nydende ophængt i kabi.
nettet. Dual bruger rire tjeder/summi
klodser Lil at isolere subchassis'et fra kåbinetlel. Desuden benyttes fire 'thock
absorber" fodder, d€r som noget nyt er
jusierbare i blodbeden. Ali i alt et dyri,
men også effektivi ophæng, som gor cS.

ch sdarat'on

ru:l dB
:: sh

F

r,åchgåb qL.
Track'nq ab'l'ry B

Å6a phase
F6å thase

L..

.

R...

p.!
(

?41 Q helt "paraysikkei'.

'Tlill"

Low

li:: ti:;:Roe
t:t!:
lskHz..
5 kNz

måss system

Sahhen med dansfte O4ofon har Dual

@ret pionerer indentor "low mæs" tek.
nikken. Det er dertor ovenaskende for
mang€, ai Dual bar erstatiei de h'dtidige
Oriolon LM-enheder med nyudviklede
Shure low mais pick.uper på sine to dy.
reste grammofoner. Shure-enheden på CS?41 Q kaldes TKS-390E. Den hår en ellip.

ti(k slebet

la!

d amant med

en rekordagiig

nålespids.masse på kun 0,3 ms.

Tonearm€n er fremstillet af y\M-300. Bag
dette navn gemmer sig en aluminiumlegering, som har en megetstor indr€ dæmp.
ning. Målinger i "ny elekkonik'\ Iaboratorium giver Dual ret. Tonearmen er helt

Nærbillede af Shurft TK-390E low hr<s
pick-up.

rBkHz.

20kHz

q5

+9'-a

. lY

Y.:
_:';

.

Y.l

_i';
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dB

ds
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I

stedet fo. en konventionel kontravægt
har Dual monteret CS.?41 Q meden "tun.
ing antiresonatof'. Sehe kont.åvægten er
"frit svævende" i en lykflydende væske.
Ved konekt "tuniog" svinger vægten noi
agtig på to.earmstesonansen, bloi 180'

fåseforskudt- Derved skulle resonansen

ved korekt indslilling åf resonaloren blive dæmpel. se kurverne.

Shures nye low mass pick-up h,I.imelige

dåtå vi6er et testcheck på Ortofotu
3000 conputer

Tt.

39

<Dual
TURNTAALET:ST

Helhedsindtryk
Dual CS-741 Q er nen og overskuelig åt
betjene. Kun den sp€cielle "tuning anti
resonator" lræver en nærmere lilræn'
ning. Enlelte kritikpunkter kan dog ikke

speed
ll:!,p'.
4e.E
s/Nraro. .>
d3
Load 4DEF

undgås- F.eks. synes vi ikke ompick'upens

47 to

1:

montering i armen. Den sidder på en ek
stra slæde, som læslnes i pick-up husel

\

Tracl'fqfo,.e.

ved hjæ]p ar en enkeli skrue. Auangemen -

Sniibillede gennem Duals "iuning antircsonatoi". Selve kontravægien er flydende

ve4icat

9

H?

ateral ..........

9

Hz.

!3

ds

19q

pF

tet er ret spinkelt, og pick-upen kommer
de orlet til at sidde skævt.
Pick upen har en ganske fyldig og rimelig
fasi bas. På grund af hævningen i toppen
bl'ver dog helhedsind[ryk]et et lyst og

ophængt.

mN.

Fesonafce lop

ret

levende klångbillede. Meltemtonen
kan lyde en anelse slank, men iil gengæld
er den præcis. Diskanten har en v's bril
lians over sig. oq vi må derfor lraråde at
bruge den med hojttalere med diskantdo'

cablecapaciv. .
Opera|nO

l€mp

..

cij 'C

minans, hvh man vil have et arvejei klangbillede. TKS'39011 har god kanalb4lance
og meget rin sporingsevne. Derinbd er
der ret stor to$kel i separat'on mellem de

Computercns testdata for gråmmofon og

Wow og flutter ligger lavi på 0,097. eller
mindre. Rummei er bedre end 42,8 dB
uvejet og med Thorens rummelkobler
?3 dB. Testcomputeren bestemte tonearmsresonansen til I Hz, hvilket er accep'
tabelt, men ikke revolutionerende godt.

Konklusion
Selv om designei ei ændlet fuldstændigi, er det stadig de gode gamle Dual

kvålitei€r, son kendeiegner CS-?41 Q
Den har et godt ophæng, som sjkrer eff€kiivt mod stød og akustisk tilbagekobling. Motoren er en solid iype med

hurtig opstart, hvilket gor pladgpilleren.anrendelig

i

f.eks. diskoieker. To-

nearmen eraf hojkvalitet uden nævre'lErdige flexDinger. Med den nye Shure

r"1l

low mass pick-up hold€r den effektive
tonearmemasse sie nede på fine 6,5

Sådån ændrer resonanspuklene sig, når antiresonatoren sættes isine y.ler-

"*

a""lr

sc"r "",-,"bq.".* ii"
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clam.

En pds på godt 4400 kroner synes derfor ikke at værc urimeligi hojtImporior er Elton Elechonics, Køben'
havn, tlf.: (01) 10 15 01.n

LeifBonbery

Knud Søndergaarl

holder rummel sig hele tiden under -70 dB. Spidserne
ved 100 Hz bevirker. åi vi ikke har kunnel. opbå -80 dB, som fabtikken
lover, men "kun" ?3 dB. Og dei er i sig selv flot.

|

folkedatamaten

rev
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ter.

det på tide at lære sis noset om datamaskohn, pd årbeldspladsen, ljernsynet,
dagbladene o.s.v. overah taler man om data' 4I( og 8K
matr. Det er sndelig på hoje tid al lære noqet ZX80 er fodt med en 4K 801',1, der indeholds
0m, hvad en datamat ar, hvordan den er opbyq' et bredt udsnil aJ de klassiske BASIC odrer,
qet, hvordan den arbejds. hvordan man skriver klusive linq som PEEK, P0KE. USn oq
programmer os slyrer datamaten. Deierlakiisk D0[4lSE. Denre BAslc.venion arbejder med
ikke så svært, som manqe tror. Janen, kan
sporqe, hvem har dd til åt købe en datamat
Den nye 8K 8otM har beiydeligi f ere tunktioIor s q selv. Det har du Iaklisk. Prken tor
nr. Den givs dig flydende komma o9 regner
Sinclair ZX80 er lanlastisk lav. Når du kobtr med ni cifrrs nøiaqtiqhed. Du får både
den, er du iqodl selskab med mange ligsinde. nomdiske, og tmiskeogeksponenlielleJunk
tioner. De qr#iske muligheder forbedres bety.
deliqt. 0plosninssgrad 64x48. Proqmmmer
lagrs på bånd med navn, og datamaten
En
Obet al et års tid er der på verdensbasis solqt selv eJter proqrammet på
over 60.000 ZX80 ere. Akne i Enqland er der
solgt llerc end samrliqe andre hj-smmedarame
ier tihamnen. It{ange iagrid$kifter giver ZX80 Elandt de nve lunktioner er tinq som SlN, C0S,
hoieste karakler, både hvad anqår evner oq vær TAN, ARCSIN. ARCC0S, ARCTAN, Pl,
SOB, INT,SIGN,VAL,PL0T,UNPL0T,PAU
d i lorhold til prisen. [4ed en ZX80 har

BASIC

in.
BAN

du heltalsariimelik.
heli
en

de
verdenssucces

tiqo.

kan
kder

båndet.

Nyefunktiorer

LN,

du

chancenforvedhjælpafenriqtigdatamåtatlø-SE,TAS,SCR0LLoqlNKEY.

l6K-BAll/l
ZX80 kan nu fås med et datalag* på l6K Der
er tale om en lilk æske, der hom v st) kobles
baq på datamaten. oen har en kapacitet på hele

16.384 by$s oq kan rumme næsren ]000lin
jer.
Med dette nye ti behor er ZX80 k ar til virkelisr
lange progBmmr, til lister oq reqistre elhr ril
andre formå , hvor
kræves en stor "hukom,

dr

mrlse".

Nu også fhre prognmmtr (f.eks.: kæsrte
med tem{eks danske spit 55 kr., tekfon i.
ste oq hjemmeokonomi 100 kr_, tnvasion
med ægts bsvæqeLiq qrafik 120 kr.).
Dansk inrtruktionshoq
Ved kob al ZX80 {år du ,n dansk instruktions

bog, der er formel som et kursLrs i prosramme
inqssproFt 8ASlC. Med iprisen fOlqer osså al

le nodvendige kabelforbindelser osgratismed
emtr oq mænqdr af opgaver superhur 8K fi0M'en indeh0lder oqså odrerne lil en lemskab al brugtrqruppen. Alle pis* * inklu
iiql. Du kan teqne diasmmmer oq figurer. Lave printer, der ventes på m kedet i Lobel af efter sive moms. ZX80 behovr inqrn særlig skæm.
spi , udregne et system ti tips oq liqnende. Ved året. Prisen blivr under 1000 kr. Printeren kan Den biuqer dit TV. Data os prcqrammer kq6
hiæ p al tibehoret kan du faklisk lave rel store qengive både grafik,tal og boqstavrpå -an sanske almindeliq kassettebåndopraser.
reqistre 0ver din boq eler pladesamlinq. Elhr
d r \an ldvp er r" p{onredisFr 2X80., l,en 0
alr drn rndtartsvei ril darateln kIen Tr] dit da _
se prob

iå.iiilåii,i'-*--"
zxs0vokser

åi1åiln**,0**,*,,,spurstiDånmark

Nye oq gamls Zx80aiere kan qOre drs data
mat betyder,qt mere avanceret med
ny0 8K ZX81.B0[4. Denne nye iC-komponent
indsæ1les let oq hurtist i en sokkel, uden brug

Skynd du diq osså 0q kom m;d
sende fanftok.

8K-R0M 424kr.

izxtrensvok

s,ncra6

16K-RAM 873 kr.

arværk,oj.Etnylrasi;tu,h,bireoår)oqsnny ZX80 istandardverSion 1985 kr.
ned.
rdud?r rsruIrionsboo
'ohP,

Generarasent

ZX.data
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Prof essionel heavyrock
I Det er uiroligt, son folkene
omkring hedengmgne Deep
Purple postær plåder på maF
kedet. Hverken Rainbow. Gillsn eller Whitesnake hat t€ndens til at hvile på låurbærrcne, idet ind imellen får til-

delt. Olen
ponerende

p.å

en knap så im-

"live"

Whiiesnake

plade er

nu fr€mme

med en studie-LP, hvor

igen
åue

Plattenslageri

r De fleste

læsere kender vel

allercde trækplastret På ftijydsk Musikfo6ynings oiten.
de albun: parodien på den
danske $andmelodi "Kroller
eller ej". Uden at sk'me kom-

me itrd på originarDelod

iens

banalitei, skår det dog not€res,
al Musikforsyningen for m€te
ud af sangen end Tomrny Seebach giorde.

folket. De læsere, som foler
sig hojt hælei over bngs-

t

til fulde få

mån en plade stukket ud, som man har
forfædelig svflt ved ai skri'

ve noget om. Ikk€ nodven'

diglis, fordi den er meget
dårlig, men fodi musikken
absolut ikke siger en nogei.
8t sådant eksempel oplevede
vi med Defunkts nye ålbum,
som i stil placerer sig midl i'

mellem jazz,

lurk og disco.

S.mmenblandingen af de for_
skellise stilarter er ikke lykle'
des synderlig godt. Pladen ka_
råIteriseres aI en h'dsig funk'
rytne, hvor rnan har iilfojei
måsser af btæs€rc og nogle

Whitesnåke foNoger åbsolul
ikke ål flyiie teltpæle. Degør,
hvåd de kån - hearT rock og de skuffer de or ikke fån'

rock, Yil

Pausen ikke sund

Funk deruda
r lnd imellem får

De fleste melodie] hedder no'
gt med at danse, men vi tviv'
l€r på, ai særlig mange danskere synes, at pladen er god

bekræf'

t deres aveBionerhosWhite-

snake. Alle de, der elsker pågående og hård rock, får alle
behov stillet.

Whitesnake behenker sii m€iier så suverænt. at de få våri.

åtionsmuligheder, stilen tilla.
der, udnyttes så godt, ål alle

De ostjydske tuhusiånele har i
den senere iid speciåliseret sig

Side 1 på "Platlenschlager€ "
er således hverker særlig god
eller særlig morsom. Man fo-

tet bunder nok i de enk€lie

gruppemedlemn€rs store erfarenhed og kunnen. De v€d

h'or langt de
kan gå i deres udfoldelser.
"Come An' Gei It" er en hel.
lige mjågiigt,

siobt plade, som i og for sig
ikke-adskiller sig meg€! lra
Whitesnåkes tidligere produkiioner, men nok til ai yndere
åf betonrock næppe vil komme udenomskiven.o

uoriginal som

de væ$te

i

Denne errarenhed er de ikke

ene om længere, hvorfor de.
res hidtidige kvalitetsforspring
er skrumpet meg€t ind.
Moody Blues hår stådig deres

heit penonl:ge siil. De spiller
forlsaN neget smuk, flojlsblod

og polerei synJonisk rock,
men i mod$ætning iil Cidligere
går de over grænsen på der€s

nye albun "Long

Distånce

Voyåger". naden er iådan !€l
ikke dårlig, nen der er sieder,
hvor nan giiber sig selv i at
ivivle på, at det virkelig eren

ai bevæge benene til. I €i dis.
kotek passer den i hved fald
ikke ind i dei nolnåle reper-

Lict

pænt skal der dog siges
om Defunkt. De hat en frem-

ragende blæsergruppe, som
Bedre går det på sid€ 2, hvor
man fornemmer mere af den
hyggelige stenning, øsijydsk

MusikfoByning plejer at omgive sig med, når de optræ.
d€r. Musikarsk hinker også

tid'
ligerc tide6 produkter lrå

tydeligt he rod i moderne
Specielt lægger mån
mærke uI Byron og Jo€ Bowie. henholdsvis på såx og

juz.

crombone, Samme

folk

har

skreYet næsien alte sånge på

fold, og så går det helt gåli i
den fiede skæting.
Moody Blues hai for tåne åt

denne plådeside bag€fter
gruppeD.

Konklusionen over "Pla[en.

iag€ lange pauser mellem pla'

schlagere" må derfor lyde: Intet nyt og bedre nnder solen

deoptagetseme.

Med "Long

DisNance Voyåger" hår påusen været for lanq. Måske bur.
de gruppen have set lidt nær.
mere på udvilrlingen i stedet
for at holde oje med den frå

hos østjydsk Musikforsyning.
lkke engang for fanatiske til.
hængere af de århusiånske hu-

Liberty 062'83134.

havde vær€i nere pÅsinPlads.

agtig sodme.
Det bele begynder elle$ godi,
i sång numner to overskrides
den foEt€ barriere, nummer
tr€ er tilbage i den riglige

syningen bulde rubme andet

deres plåder efierlader for_
skellige indbyk. Denne kvåli'

og til fole, at de hår baft dei
lidt for nemt. For lei har de
fået prædikatet "de bedstt",
hvor "de mest €ifme" nok

beatguppe, som står båg. Armng€menterne får nemlig Lil
tider en næsien Janes Låst

dansktop schlagere. Nogle gange er det gået godt, efterhånden synes man, at Musikfor.

melodier, de har fo|Ene åi
gore grin med. Faktisk lyder
gruppen ber lige så banal og

ste udorere af symf onisk rock.
musik, Men son vigtige medskaberc af genren kan man åf

hojtestimeret og respekterei

i "morsonme" kopier åf

ler næsten, at Musikforsynin.
g€n er blev€t indhentet af de

rMoody Blues har allid ræ.
ret plåcerct blandi de ypper.

olijydsk Musikf o$yning

Defunkt

Moody Blues

Medley MdLP 6044.

"Defunht"
Hrnribål HNBL 1301-

Deccå

"Long Disiånce Voyager"

T)$
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Stemningen savnes

Hyggelig folkemu6ik

I

Glen Canpb€ll, en af coun'
try-musikkens y€teraner, hår
udviklei sig i tidt mere rockende retning på sine seneste

plader. Denne iendens fortsætter på håns nye album

"li's The World Gone Crazy",
hror nere numre ligger betydeligi nærmere på countryrocl end på konventionelsod-

De. mere rockende stil k-læder Glen Cåmpbells musik,
specielt i de to numre, hvor
han synger duet med sin sam-

leverske Tanya Tucker. Hu!
synger ganske vist rendyrket
country på sine nyeste plader,

mcn hrn hår en fortid soh
countryrock sangerinde å la
Linda RonstådtDe ølrige skæringer på albummet ligger på grænsen mellem
country og normal popmnsik.

Suverænt tlommespil

.

De Gyldne Lover med nojtespill€ren Jens Mepphis i "

spidsen har udviklet sig til lidi
af en institution i danskshowbusines!. Ingen anden gruppe
har så storsucces ned danske

udgåver af irsk og engelsk
folkemusik, og få andre kan
med så få hjrelpemidler skabe
en værtshus-hyggelig stemning

Det er derforhelt natudigt, åt
et å'bum fred Lovernes bed-

r Til

daFliA

trommeslager i Queen og en
af gYuppens mere tilbageholdende medlemmer.

for pudsigt nok, at dei netop
blirer Taylor, der som forsie
Queen-medlen udgiver en solo-plade. Om udgivelsen anty'
der en splittelse af Queen, tor
vi ikke bedomme, men "Fun
Id Space" bryder i hveri fald
effektivt med den tætle stil.

rel på en supedækker facoD
med suveræn stemmebeher'
Manhattm Tråhslers nyesie
opus "Mecca for Moderns" er

glimrende den specielle siem-

som kuDne begå sig i hitliste

i

Ålborghallen og i Tivolis
koncertsal, og den afspejler

mån således nere melodier.

ni!g, de rire nordjyder lån

skåbe.

I

såmmenhæng og som direkte

den forbindelse gor

det mindre, at lydkråliteten
på pladen ikke horer til det

Det gæ:der bl.a.

De Cyldne Lover bruger næsien udelukkende "trådiiionals", som de lægger humo-

Teksien er også

af nelodieme

iil.

De
kendes

forrygende udgåve af Serge
Gainsbourgs og Jåne Birkins

nummeret
"Wanted Dead or Alive" med

en inciterende

son Qu€en har ijeni

reggae'rytme.
usædvanlig.

Den remser ålle de sioie banmange

penge på. Tåylor hold€r sig
helt borie fta overlækre vokalhårmonier og det symfoniske

n,,

PIæ9.

Roger Tåyloi v'set på pladen,

at han har si€mme og person.
lighed til at stå på egne ben.

At han

også kan andet end at

bånke på trommerne, er en
behågelig overraskelse. For
med undtågelse åt hålvdelen

titel

af tåsteinsirumenierne spiller
Taylor alt selv på "Fun In

or skrcvet af
Wåylon Jennings og Shel Silve6te'n. Ind imellem bliver
Campbell lidt for poppet, så-

Tronneme er af nåturlige
grunde hans stærkeste våben,

l.rqr45*DttE

.llt.

Stemmemæssigt horer G:en
"Je T'åime", soln her har fået

lokalpoliiisk kolorit.
Lovernes bedste er en plåde,
man roligt kan anbefale til
hyggelige stunder med fælles-

sång og skumende fådo].
Loverne skal noh sorge for

For tilhængere al cowboyfilm
skal vi lige nævne, åt albummet indeholder titelmelodien
frå Clint Eastwood f:lmen
"Any Which Wåy You Cån".tr

og de hal også eD f.emtrædende position. "Fun In
Space" er et glimrende sammensai værkd er genre
' over
spænder fra healyrock
synthesizer domina.s til blide
bållader. Taylors trommespil
er så ålsidigt og suverænl, ai
man næppe tror, det er såm,

me musiker, hele plåden iRoger Tåylor hår med sin fo.,
ste soloplåde lost en svær op'
gave. For det forste at linde
en egen penonlig siil, for det
andet at udvikle denne siil, så
dn appelerer til ei bredl men

også kvalitehberidst publi-

Glen Campbell
"Ii's The World Gone Crazy"
EMr 7C 062-86288.

moderne vokalmusik. Selv om
de to kvindelige mediemmer i
gNppen med jævne mouernrum er blevet udskiltei. har
stilen ikke ændrel. sig. Del er
fortsåt avancerel. pop med tydelige jazz'inCredieDser, serve-

nok kvartettens mesi leitil.
gængelige til dåto. Her {inder

iudgaver med bl.a. Dubline$.
Flere numre er virkeligt !norsomme, f.eks. Jens Memphis'

Cåmpbell ikke ti! de helt store, men han er en gammel ræv
i brdnchen. Han ved nojågiigt,
hvor langt han kan gå i sine
vokåle udfoldelser. Derfor udstråler der en vis behagelig afs:appetbed fra rlle håns pla-

Stemme ekvilibrister
r Manhattan Trånsler horer
til det ypperligsie indenfor

"

punki.. Plåden eroptaget "live

flesie

iedes ai country{temningen
med l€jrbål og Stetson håtte

Deierder'

st€ måtie komme på et tids.

ristiske danske tekster

Det gælder bl.a. pladens

er Roger Taylor

De Gyldne Lover

Roger Taylor

Medley MdLP 6077.

"Fun :n Space"
EMI 062-64328_

diit€r i lerdenspolil.ikken op:
ldi Amin, Somoza, Shahen i
Manhattån Transfer har også

taget

evergreen'en "Boy

From New York"op- D€n

der kraliigt

i

i

styrke

{n-

gruppens let jM zede version. Stem

ningsfyldt bl:ver dei

i

n'rmre

som "Spies In The Night"
med e' rigtig k]åssisk thfil.
ler'åtmosfære og i {olkesangen "A Nightingale Sang In
Berkelev Square". som Man

hattan Trå.sfer lelerer i en
fantåstisk smuk udgare helt
uden akkompagnement al in
Manhaitan Transler horer til
de meget spiuede grupper i radioen. Med "Mecca for Moderns" kunne de blive blandt
de ofi€si spillede. Og det hett
fortjent. Pladen er bare fantastisk lækker, både musikålsk

"Mec.. fo. Moderns"
Ailantic ATL 50791.
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1{0R0tal{0 watKtE-TAtKrr
01-100 Kr. 925,00
01-600 Ki. 1298,00

Zodiac

MÅLEINSTRUMENT
LT 101

DIGITAL 23FM kr.1275,OA

2000 ohm / voit

23FM kr.1a95,OO
DIPLOMAT 23FM kr.2995,OO
SEARCHDR

Spejlskala
Kr.69,50

27 ftlHz

HYBRID

KRYSTALLER
Ior følgende kanaler:

tr€d

9-10-11-114-13-

HY 6

14-15-16-17-18-

HY

20. Pr. pa|12,95

66

nono...........kr.
stereo.........k..

HY 60

Lækker grå udtørelse

3oti R14s/€
HYBRIDT

i

iloS FET teknik.

HY

Il*

FøD GUL soFT

.'
:

F.des 3 slø(elser
Pr stk Kr.12,95

Pr,5slk

'Æ

Kr.53,65

fi

fo.v.. 0,C!5
Tl nar. 0,006 Z
Slew.ate 20V/us
l00d8
S/N ratio
li0s 120.............. kr.

Harn.

%

ilos 200.
I00{ RtlS/8 0hm
Hårn. fo.v.. 0.005
0.000
TIri max.

G 107 100x200x200
G 110 100x300x400
G 113 80x200x300

P0ltR

kr.
kr.
kr.
k..
k..

66,50
74,50
163,50
299,50
183,50

SUPPTY

I ll[2........k..
iiz........kr.

59,85
39,85
3,2768 ilHz...k.. 29,85
3,579545 ilH z. k.. 29,85
4ilH2, 4,19431ii12, 6ilH2..k.. 29,85

d#

,144ilH2. 8liH2. 1ofiH2..k..

BN.MANDEN MENER

.

YBRI0t udqånqsforst..ke.troduler

44/,25

F s/8

HY ?00P 100l{
%

llY

200P.

%

HY 400P

777.15

200r Rfis/4

P0lt[

SUPPLY

2x18V ?,22A kr.15i.65
2x25V 2,10A k.. 18 2,30
2x25V 3,20A k.. 2 29,3

Ekspedment Plade

[fi I02 Fål 80r 60trn
k.,..... . .. ....74,00

lncl. kabinel o9 debnller

nd

Sinus,90w musik,3520000 Hz,

tr'elektronik

KH 204 14ål 192x 70mn

FM m€rrenl

167,50
KH 408
KH 612

slørtl. ui;-"it

LUI{OTOFTEGAOE I35
22t)l) Kbh

fo. htb.ide

2xl2V 2,0 8A k..146,1
RIiG(EN{I- 2xl2V 3,33A k..i5i,65
2xl5V 2,66A k.. 151 ,65
2xl5V 4.00A kr.182.110

193,50
Plaststander 92,50

StIPERTILBUD KUN kr 695.00

558'00

taliPRls

prof.

r

kr.

PSU 50 for 2 HY 50 kr.302,30
PSU 70 fo.2 HY 120 kr.443,30
PSU 90 fo. I HY 200 k..443,30
PSll 185 fdn 2 NY 200 k..749,90

HOBBY
BOREMASKI]'IER
Mini 6-'12 V, 20 W
0,1-2,5 mm 79,50
lvletalstander

Enheder:25 F.EWF bas.

380,00

0hm

HY 400P. . . . . . . . . . . . . ,.

hyb.ide

298,50

ohn

-............. k..

Bl{-SEAS 3-Yejs system
60W

ohn

forv.. 0.01 Z
15V/[s
sle! rate
L00dB
s/N ratio
HY 200P...............lr.
Harm.

PSU 65 for I l40S 120 kr.380'00
PSU 75 lo.2 0S 120 kr.443'30
PSU 95 lo. 1[0S 200 k..413'30
PSU i85 for 2 |10S 200 kr'749,90

KRYSTALLER
2

fo.

50,...kr.208,15

excl- krrep.ofi le.
flY l20P 60x R S/ 8

20V/uS
Slek.ate
l00d8
s/N ratio
Nns 200..............kr.

TYPT II D 8
G 100 50x100x150
G 103 70x100x150

ohF

r3fi. forv;.0,02,;

udgangsforsttrkernoduler

uOs 120.
60! R0S/8 0hn

PLASTIK KASSER
r r*"-

133,65

284,00

ILP HYARID FORSTÆFKER

HøJKVALITETS PLAST BOX
KUN kr.12,85

alle

TUIIER

o9 T0llt(0ltTR0L.

1-2-3-5-6-7-819 -

fo.forst.ker

nulighede.: 8IIÅ, TAPt,

t! rtl.lotl81

I]7

1900

k.....
!lål 192x200 k.....
[å]

L92xL35

I YNGåY IIOV€DG.9A
lvn.bv rlr. lo4 a3 1 9 o0

xe

ELEKTRONIK
{men rkke lådespænding€n

til

konden_

storen) med en modstdd mell€m R1
os R2 oq en zenerdiode til st€l Såmii'
dis vilstabiliteten måske blive lidt bed'

tS3**'

Bftlg

Opstår forvrængningen derimod i Q3.
kunn€ del tyde På, at denne begynder
at så i mætning På den sidsle del al
ku;en, men del lyder nu ikke særlig
sa dsyDligt.
3. Også her bude du håve fortalt' hvor

$s

nn
i
Bå'""j,,ii."1'i""lJ'åil'-iiffi;
tu_r2 ,esoosnr 1

qz. Menrngen er, ar qz sK tsa,ntæu_ -"F
Flip yJ"&it"f:"h:'J:å,."1l".:
frlP
den i fooutær naoio ni.-1. å'ljtrii,lT"-+.,,:.':'ii?:+"{'åj'ffii

,'u'-.-'""i'l i,;;fift;;.'""J;;;;; ilå;:i.f"l'"j"*fr:'l:':i1, 1l"'iil
f. 'J:iTlii?'ilå:lg'li]åer på hovcucr l;iilffi#;dil!;i"il"': b;d;;it'
;;i,
il""j"tx,;t fj,l""i""-**:.,1!lJ:.li:
lii:,åi**li
visc
\av,ak
z i'"i"Xååiiil"å;, "*",
lffi:"iå'llifi:,?ffli
o"'
"'lHl,,ffi
er sron
ar r,'lnenl J"e r,or in e. ar der
"'
il,li"
Tlliit:'l,l1l,"jålii"
lri,ron'...
end år ekspctimenrerc
a,
andet
sore
:t
" il,iliå;:;:'å;,":;';r'u,."
med modståndsværdi€me omkrins Q2.

å,ii;;i;;

.
i

#;i;ffi;,;i;;;;;";;i;;

overste hojre hjorne og har en tængere fatdfid, derte belirker, at der er en
rydelig todret srreg i hojre r]ånke. om,

iårt"-i:0i."

riå""oiij

a* i rig. +r'

"i og hvordan?
Kan detie reftes

Equatizer"n

lori:if

ny el€krfonik"

1e8i harresråer

i,rslbJiTii;n""*",.

.*

*o

"'

f:n,T,l,,ål;,1,,l,.it:å,t:,iJt
Eie;are, isennem' er
lli,:i,åli*': sk
;'

ii;;

hvis jee eor der. ske, de, inrer med

.iqnahr. bortiei riå en rile dæmpn,ns.
såv nat;eg ænorer stilinseme på !ot,
En radikal losning ville *lvtolgelig væ- -"r*ne, it-". oer intec. D; jeg hår [onre at erståtte Q2 med en Schlniti-irig' Nrolleret for fejl på printet åg I rornpoger, der nelop har en titbagekobling nentplaceringe;, tigg". t"jt"n itt ,i"'.

"
men som består af to kansistorer' Men u*'i t<an te;ien ltrvtåesr
såerdetlig€ som om, at det €t en helt 3. I starten; da jed ingen ændringer havde

låde;i2voll owrc2l.oenu
' ;1.:'"i;f,il:.iil#i;;;;1ii"";il; . jtitr-'"konslruktion
S":;::Ttrl:TflTJ",ff":lå ['g:';,,":,,J#:,;i,H,l,l_* T"":k"Jf
anden

a-ii-aåræna*"iionslrukl.ionen,sale
stant, då jeg tænker på ai bruge den

til

i::*"r**m".':*ilil*ii:ilH
;,fi:fi:'-ed

.,å'åT;""'
.poisi;ai,

"'l

i"g

"*å

foreøger.

i?t"1,".,.i'#:iltfi{T{H:":};t, ru'

ovennævnie #'1

.
hilsen

Dem hknemlis.
Med venlig
Henning Mådsen

å";fi;iåii ;#Tåi ;;i;

kondensåiorer'

d.n er foEldet. Men som det ftemgår
åriiklen. er den bsvidst forenklet for
holde pris€h

l.

nede.

Hvis du lolger raselorholdene på diaerammer. lii du *, a! r dcl ojcbtik, Q I
åbner. tålder spændingcn på

l

af I
at I

a2,pådel.

nli"li:l*:l*i";:ru:11"",:*

ikke signalet, hvorfor udgangssiSnåler

også vit!ærc negativt gående, men om
aåt riser sre som en op'"ller tredådeå.
erde sprdslå oscillosiopskærmen, al.
hænser af. hvodedes {koDet er mdreh
let, ået normål€ er, ai en iosihv spæn.
dirg a$ojd stråleo opad, men lorfåt
terens hai måske i sin tid være! om-

I
I

I

nio
- --F

il,i'i:i:1";"nne

*åå

der være meser rart, hvis

I opgåv nogle flere målepunkter, somrer
ned C21 Det ville hjælpe en mulig fejl
finding meget.

Srrucr F

rbp*'J-",å":i":'il"'ffiT:[::l;

;"':in:::s*iiåri';#

|

AIII

4. Kan man 5æ[te equalizeren mellem ior'
og eftektfoBtærker, eller skal nan have

I:;,,if#:H"]"'*.'åndoPtåger'prade'

rlå
lfl
-_r
r Åefi-

T.ttDU
U--

|
|

5. Hvorfor er der ført stelforbindelser ud

|

Jån Mikkelsen
Skovlunde

I

til

potmetrene?

På

forhånd tåk

I

Jesha,kob e sæ High.-om
noduler med prinl Nu v,l jeg

geme bestille resten for åt opbygge systemet. Send mig lenligst også "ny elektronil" nr- 1 og 2, 1981, så jeg kan se, hvor'
dan det skal samles.
Hvad er A/B iesl lor nogei?
Med venlig hilsen

Rålt Nissum

FloPl;?:Jsd""e';'?T;1i"xl':l
ved reproduktionen al lav'outet, men d€
kån .et lei lægges hed lus Iå kobbelsiden. Bemærk i den forbindehe, åt der er
byttet om på IC1l og IC12 på plåcerin$tegnihg€n.
2. På det foreliggende grurdlag er det råk'
tisk ikke muligt at Sge, hYor fql€n ligger'
Selv om du håi konrmueret alt, er derjo
alligevet en mulighed for' ai du har over'

ve.dt.
Flop3"ti1åIf lT,"li?ili?å:#; *l'å"s'1,"1'J!,Eiil:il:"1i11'ill
fJ'åi',i""*,'3:åH:,1i;1"1T:;"i':!
på C21'

Bl i stedei.
Uiiiu.iii"n-.ccirraøren er ikkeverdens
nesi stabile, så en det "uklarhed" på
skærmbillodel lil være al iorvcnre.
2. tlvis kunen ållercd€ på onskifteren
tage;ignalet fra

en
der
bruges for Jor en del af aenne kurv€,
ind;n Q1 åbner. Der kan klares ved åi
nedsætte lorsyninFsspændinsen til Q1
hår form som opladninaskurven ror

kondensåior,

46

lin

aet it<yaeq åt

måde loriæue .lig, åt k.sse og

kompon.n' er sikkeri ikke Dc*pændingen

ter til High{only*emet skal kobes ho6
-din sædv;nli8e lø;ebforhedle!, se eventuell annonceme i blådet.
A/B iesten kan udtoros på båndopiagere
med s€pnate ind. os åfspiuehoveder, idet
bad afsPill& sisnale! umiddelbort etter,
at det er'indspilt;t, så man hu konrtol på,
hvad der srår på båndet os hurtrgt kån
be ind l.€ks. overfor overctvring

sri.

årsåg cil at potmetrene ikke påvir'
ker signå]et, men nåske e' der en fæues

dei er

grund
3 Du skivq ikke' on der et en signalkil
d€ på indgången, nårdu måler de 2,5 volt
over c2l' Hvis dei er tilfældet' og jævn'
spændingen kommer d'rfra, kan de! Ijei'
nes med et par kondensåtorer i s€rie med
indgangene.

Ilet €r dog mere såndsyDligt, at det er €tr

aI op-åmp'€m€, der h& for stor offselspænding, der yderligere forsterkes i den

eller de folgcnde op-amp'er. Ac.kobling
betyder i den forbindelse, at hve* trin

isolercs flå det folsende ved hjælp åf en
kondensåtor. Der er flere steder, hvor det
km gor€s ved rt {ieme en lus og sætt€
kond€osatoren i stedet.
Men for du går i gang m€d det, syn€6 jeg,
du skulle p@ve åt finde ud åf, hvor spæn-

iilå"1,*å?ili1"li;.i',,1i'i,1"å'"'å'iJå1
signål) på LF356'erne, byt evt. om

i musik$ynng€n er "vårn" (dvs. hår
signalspærding) i b€gg€ €nder.
Noset åndet er, åt P2 sidder i den del af
muiksb.ringen, d€r give: fritlob€nde lys.
show, men håstigheden vil btive reguleret
i over€nsstemmels€ med musikkens styrke. Pl i mu6iksiyringeb kån du ikke erstah
te mcd trle-potmetret, då P1 er brugt som
P2

poteotiomele., mens trle-potmetret kun
giver €n Ym:abel modstånd.
Vær lige opbærksom på, åc der i "ny el€ker en retters€

lfrl,lu,iii;å,""' '

på
dem, det tar tænkes! åt den, der har siddel som rcl8, har taget skade af rl korc

poteniiometetånnen.

store krav

til

rlip
I

beskrev

l"',"i'.ll:l;å Hi.å"å,liTfi
i "ny el€kfonik" nr.2, 1981.

kan hjælpe mig xned.

stoi

Då jeg spiller elorgel, kunne jeg godt tæn.

ke mig den lyd, som f,eks. horcs i.begyndelseo åf Tommy Seebåch's "Krollel eller
ej", Denne og lignende lyde gor sig glim-

t0lsom

Månge mål€vædier i en *onstruktion er
altid af det gode, og!å for Mr. Flip-Flop,
n€n på den anden sid€ skal mån på!,s€ på

ikle åt stille for

tir

har jeg et plobleD, som jeg håber, at I

uden foByningsspænding. Hvis offs€t.
spændingen kornm& ftå ?41'eme, kån
deD temes med en kondensåtor i s€rie
med

*

rende

til elorgel. Jeg håber, åi I

lran hjæI.

læ*rnes

Fltp

P',!lål'.'å. **'o*" u*a er de.r ångivet
i i"j15;"9.i::"i1Tjå".-å:
en måling ved en indg gspændihg på 9 eeruolt Equrlizercn
EdnrlizcFn kån
Lrn rlt-.å qrt n( bvolt.
i modlåCeren har jeg håft det problem, at
:qbn: hc- ihandle de niveåu€., der.ormalt forekon- den €r f;I fotsom f;r stojimiutser I iysmer mellem for. og

udgån€dontærke!.

nerret. Der cr særtig gål!. ,ia,

i*n

ænå.,

5, Sl.ellorbindelserne ved potmetrene er f.eks. et lyssrofror. _ der, for at man bekvemt kan slelle et I bladet sknver I, at man barc slal jmt€re
Ekemkabel, hvis mrn bar for långe led. Rl0, men det er ikke nok, den e! siadig
ninger pa dctte sted.

Jeg

htber, at I kan hiælp€ mig.

På

forhånd

tak.
Johr Christ€ns€n
Jegindo

Der står nu ikke, at man "ba.
FlcD re"
skål iuslere R10. M€d Rlo

It*$r-t
EIj-

I'.nv

et.ktronik,,

kån mån reducere følsomheden af den del
åf modtagercn, som ligger for T5, med

ni 1 tq81

i1lf" :fru *"m*"mf,;jii
shd;r ror p2 inusiksi.lri** iriiå[i*+".,r -- i ;,;;l;i;;ii '-;fi-'i;
u,"e" r"r"-".dål*r- i";i d;i:";i;;i
"ir
;";; -;L;;;;;
- - -- ;'i"-.;;;-;i ;;;.rl
k;;...;.t;,

Med ventie

rui"t

hilsen

i"iii. F",iiii,i
Bedsr€d,rhv

støjimpulser, der påvirker den efterfol'
gende del, kan R10 ikke søre nosei ved.
Derfor er der gjorl €ndel ud alslojdæmpmen

åbenbat

tlå"ilfi"Tliflnineen'
lotst og frebm€st vil jeg sporge, om du

har provet at v€nde netstikket? Det kan
smfte tider hjælpe, os er da i hvert tir.
rælde let at eor€. Dernæst vil jes foreslå,
at du prover at lieme c14, den er b€r€gn€t Ul at jor.tfoåinde opstillingens st€lplan, €enn€m.ly$euets nuflcder. men_i

lffii"'**

'"'"

"""'

pe mig med mit problem, det behover ikke åi være ændnnger iil detbesiående dia$aln, dei må geme være en selvstendig
enhed, da jeg så kån bruge begge enbeder
På

forhånd tak.
Peter Svendsen

Kribenhrvn

Flopiff,ll:"il*"':"tl#:'fii
ler rettere sagt en udvidelse af konstruk.

nr,2, 1981, Hvis du ånslaffe!
dåtablådet for sN764??, vil du s€, åi det
er muligr ar frcmbringe et urar år foisker
lig€ lyd€, nosle af d€m kan rombiner€s
med €t forholdsvis enkelt omskifterar.
trsemenr, som d€r er sjorr i kons!ruk.
tionen frå

*l"l;,,iå::L'#l".,iiflLHåjilXlliii:

Fropå"J:i-"tråfl$tlå,":i:å: [å1i""ffj:l,T::årT!?ltå?i,i;,T,fm:;f,*,"Tfi1$:T:"1i:1.',,:,-itøTliitli:
tir netredningen. de må nan aliså vælce). ,i"e* -JiJ"p"i."Åi1.i'Jiåili" de den pt d€ toprintspvd
n1lt.915,
så
den
komHvis du, bibehorder klmponenteme ved
r"ig" *p*.t raitiii tiiiJip;t';J;;, ;; 9jl'lf'lkT.gy
mer til at sidde som vbt på diagramm€t, udgangsforstærkeren, kan du eksperimen.
-

^X,"

"A"I .,
i
,-,,*.. T
li, r'

dvs. med + på den lille toddeo mellem Ll ter; m"ed værdierne ;g forbindel;me for
og fcg og - hvor den siddernu. Desuden de ovrige komporent;r, og som mån kån
kån du plove at parall€lfotinde C10,Cr1 se af blokdiagnmm€t, er der adskiltige
og C15 med 100 nF folickoDdensåtonr, ben, der ikk€ er brugt, men hris funkrion
du ved de almindelrge "slikkeprnde" og nemgår åf dia$ammet. Når du har funder
evt. også sætte en direkte over sekundæ. ud åf, hvilke kombinaiioner du er inter.
ren på hansfomeren. Derved tror jeg, at essent i, kan du jo altid lave et passende
du vil passiJicere de væ$te stojspændin- omskifterarrangenent, der kan styre det
hele.

aer.
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NY ELEKTRONII{

rst class

r Danmårks dyresie og mesi a,/ancerede
diskotek blev den 1. juni indviet under
stort ståhej i Slagelse. Nalicabarei First
Clas lever fuldsiændig op iil sit navn,
idet 15.000 watt lys og lyd forvabdler
dansegulvet til et eldorado for discofans.
Indretningen er iegnet åf indehåveren
selv, restaurartveierånen Erik Jensen,

og han har ikke sparei nogen steden specialtegnede mobler, 2 r 500 watt profes.
sionel forstærker, avancereL laserlysshow i
iniernaiional klase og et forsolvet kla-

ver. som kunne hare varhpl Liberr..s

Prhen for iDdreining af diskoteket er også First Class knap 2 nilliorer kroner,
deråf ålene 270.000 kroner ror lys og lyd.
First Class har plads lil 750 gæster, deråf
350 siddende.
Lysshow og lydanlæg er leverei i totalen
ileprise af SB Elektronik i Farum. Dette
firma ledes af Steen Bolbroe, den tidlige
re forstemand hos Jostykit.

Mixerpulten i Fi6t claseren Citronic SM-60?.

Lydtryk samlet på eet sted
Lyd- og lysanlæggei er for storstedelen
placeret i eet siori lokale med dansegulvet

som centrum. Fra starten åf har ledehen
lagt vægt på, åt de voldsomme lydiryk
koncenireres på selve dansegulvet. Man
skål således kunne sidde ved baren kun
ire meter fra de dansende uden at skulle
Disse krav har naturtigvis givet v'sse
problemel, foriæiler Steen Bolbroe. Der,
for tog vi lobende lydiryksmåinger med
Bruel & Kjær udstyr lorat leve op iil for-

Tre programmerbare disco lyshows.

ventningeme. Disse målinger har samtidig
hjulpet os til at få en usædvanlig fin frckvensgang for ei diskotek.
Selve opbygningen åf det store lyshow
kan siuderes på iegningen og blokdiagram.
mei. I himmelen over dansegulvet sidder
irc 8-kånåls lysshows. De torer henholds.
vis 4 x 4 discospots i hjornerne, to helikoptere (roterende spots) og 60 cm lys,
siænger med 10 snå lamper i hvel formet i sijernemonsie!Långs siderne i lofiei sidder ydedigere io
rækker lysstænger, ultrariolette lamper,
spejlkugler og en tågemaskine, som lan

give fantastiske effekter

i

forbindehe

med de nange lamper.
I naborummei sidder en rod laserkanon af

frånsk oprindelse. Den kåsier sine stråer

ind på en spejlkugle ned 70 cm's diameter, og del giver lokålet en helt speciel at,

Et kig n€d idiskoiekeh 500 wått foBtærker

Laseren er på kun 1 milliwåtts effekt, og
den er placeret, så dens siråler på intet
tidspunki kån falde i ojnene på folk. La-

ELEKTRONIK

seten kan lra discjockey.pulten programmeres l,il at kore enten cirkelformede.
ellips€formede euar firkloverformede
'
ba
ner- Alle funktioher kan musikstyres.

Lysshow bag discjockey'en
Lydanlæggei i NatcabarciFirsiClasslrækkes al en p.ofessionel Custom Sound udgangsforstærker på 2 x 500 watt-ForstæF
keren, der har 2 x 4 udgange og deribr
kan trække 8 hojttalere direkte. er som
stoBtedelen at det ovr'ge udstyr idiskote'

ket imlorterei. lra udlåndet, specielt [il

t.--

llB
'r ii

Mixerpulten er en Ci[ronic SM'607 med
tire mixbare indgånge. Som gråmmoto'

l'

ner beDyiies to Technics SL-D2 ophængt
i specieUe kojer for at undgå indflydelse
lra skub og akustisk t'lbagekobling. Pick'

uperna

er

r

specieue diskoi€ksiyper lra

Stanton- Desuden råder discjockey'en over
en Technics kassettebåndoptåger.
Bag pladevenderen bar SB Elektronik indbvgaei ei. sepårai, slrobolvs. som kastes iil
bage ira refleksplader. Sammen med et 4.
kånals lysshow moni,orei, i et hiorne af
discjockey-boxen får det pladevenderne

iil ål

s!å i silhou€i. Hvis discjockey'en
ikke nener at have fået lys nok, kan han
iænde he musikstyrede politilys, som er
plåceret mellem bam og dansegulvei.
Irra sin godt to meter brede styrepult bar

discjockey'en kontrol ovet hele lyd og
lysudsiyrei. Alle lysshows, lamper, 1as€r
osv. kan iændes, slukkes og indstilles her.

lra. De fire 8 kanah lyshows stammer lra

Der er ikke sparei på indretningen i First Class.
Belgien oq hedder Disco SupeNtar DJ-30.
De har indbygget 64 programmerhver med
bl.a. musikstyring. Lysets lodob i de en
kelte lyshows indikeres ved hjælp al lysdioder på selve slyreboxeh. LED'ene Iober i samme takt son lamperne orer dan'
SB Elektronik har valgt danske hojttalere
til First Class. Det er de velkend[e Jamo
230R power monitoE, som der sidder 12
af fordelt over diskoteket. Jamo 230R er

besiykket med en 33 cm bas sam! sepamte horn for mellemtone og diskant.
Fire al hoj[talerne er placeret direkte over

dånsegulvei, de andre rundi om iFirsi
Class' tre lokaler. Som en ekstra finesse
kan niveauet på de nærmeste hojttålere
juste.es separai tua diskoiekeis io siore

Fortsatte f orbedringer
Natcabaret First CIåss står i dag som en al
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First class

First Class'lys- og lydanlæg på
eet

-a Danmarkx

flott.ste diskot€ker med el lvs.

!"i'"", *. slår alt, hvad vi tidligere har
Det iog os tre uger at opbygge detkom.
-pleiie
lyd- og lysanlæg, fortæller Sieen
Bolhroc NIen !i er endnn ikke helt færdige i overvejelserne om ydedigere Lor
bedrjbger. Vi har bl.a. talt om at invesle.
rc i et sæL andnu stone hojttalere, l.eks.
JBL, sm skal stråle ud orcr dansegulvel
fra en placering ovenover discjockey.rum.

- meget iojnelåldende forbedring kommer i iorm af et helt gaF
din, opbyggei ål de sjove lysstænger, hvor
der sidder små bhrkende lamper med be.
siemle åfstande mellen sig. Cårdinet skål
En yderligere

styres af et 40.kånah lyshow.
First Class udstyret sliller store krav

lil

den elektriske opbygning, f ortsætter Sleen
Bolbroe. Med hele anlægget i gang tlækkes mellem 60 og ?4 ampere, og del er ikke ligeftem stromme lor shåbon. Vi har
derfor lorsi indbygget lysefteki.er, som
kan nojes med 12 volt. Det gælder Leks.
lobelysorene, visse spots ogpoiitilysene.

Leil Banbcr\

blik:

Custom Sound udgangsforstærker. Citronic SM607 mixelpult. 2 stk. Technics SL-D2 plådespillere med Stånton
discopick-ups. Technics kassettebånd.

opiager. Soundtnck nikrofonet. 12
stk. Jamo Power 230R hojttalere.
4 Disco Supersi& DJ'30 oitekanals
lysshows. 1 stk. 4"kånåls lyrshow. En
1 mW rod laser. To spejlkugler. To he.
likopiere med firc roærcnde spoh på

Totalpris cå. 270,000 kroner. Efrekl
forbrug måximalt 60-75 ampere, svarcnde til .a. 15.000 eått.

ilts

Lydtrykskurve ved dånsegulvet.

AE8OBOGEN

n6derneelektronik- ::l
bos for hobbyfolk
heder AE80. Et stort

nodernevæ.ki2bi.d
på over 1.000 side! trl€d
t .000 illustralioner og fotos.
Du får bogerne hos din Auto-

rher€de Jostykt Forhandler
ogi boghandl€n for kun kr.148,-.

i bind I indlagt værdikupon

kan du bestille 2 gratis eksperimentprintplader af 6 mulige.
De 2 boser leveres sanrlet, indbundet.

ir.'

Få oplyst nærmeste Autorisered€

Jostykit Forhandler på tel€fon:
02 65 11 33.

#il

{l
it!r .-=r
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1: ...-.
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bver. Lobetysslanger. Ultrarioletie lamp€r (sort lyt. Tre musiksiyr€de Kojak
lamper (politilys). Slrobolys bag dis.
jockey'en. Div€rse hvid€ og fårve dis-
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På en
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/r-:..
+"::---=
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r Hvis mån hår nytiei rundt på et eller
andei åppårat, sætter dei i stikkontakten

og tænder igen, forholder apparåtet sig
helt tåvsl. Hverken lys eller lyd.
Den fo6t€ tanke er nok, al man ikke har
et stikket i kontåkten. Demæst at derik'
ke er sllom istikdåsen ellerslikkontakten.
Har man lået sei disse ting efier, må man
til at konkollere spændingsvejen videre,
indiil tioren fålder: sikringen, natuiligvis!
Hvis sikringen siddel i en holder på bag
eller forplåde, er deC
lere- Hvis den derimod
'kkesværtatkontrolsidder i bunden af

kasen, godt beskyitet

af 12

skruer til

lågei, eller den sidder der på et pnni inde
ikåssen, er kontrolten mere vånskelig.
Denne konsiruktion giver en sikker og u-

tvetydig visning åf sikringens tilstand, og
den kan bygges for et par kroner. De ene.
ste komponenter er lo dioder, to modsiande og en ko.densåtor.

Glimlampen blinker
Det er

umiddelbårt nemt at have en

ind'kator
'kke
lor en atbrudt sikring. Man kån
naturligvis sæiie en glimlanpe parallelt
over siklingen, men den ville kun vise lys,
når sikringen !år ålbrudt, og ellers være
slukket. En slukkel låmpe er ikke særlig

Denne opstilling fungerer også m€d en
glimlampe, og den kan indbygges i alle
apparater med glimlåmper. Hvis der ikke
sidder en i fonejen, kan man natulligvis

indbygge en. Når apparatet er iændt, vil
lampen lyse, og er dei slukket, vil lampen
også være slukket (ret almindeligt, ikke?).
Men prover man at tænde samiidig med,
at sikringen er brændt, vil glimlampen give sig til åt blinke, Simpel men effektiv
visning!

Prihcippei er ret enkeli. På diagrammei
kommer de 220 volt ind fra vensl,re og går
ud til apparaiet til hojre. For sikringen
e.srettes de 220 volt gennem D1 og R2.
og efter sikringen gennem D2 og R1.
Spændingen fores overCl og glimlampen.
Da Rl er relativt lille, vil låmpen lys€ kon-

stånt, men hvis sikdngen brænder, vil
olimlamDe os Cl kun kunne få sDændrne

ii,nz

-

Pintet er
rc forskellige sik-

@@æ

ringshold€Iå.

,Ø

o

gånskc $nåt.

@
5

\

7

Diagram.

Rl

og R2

tilpEsses glimlampen.

R2 er valgt så stor, ai dei iager en vis iid
at lade C1 op- Når C1 når en besteml

Sikringsmelder

spænding, vil glimlampen lyse og dewed
anade C1. Så lade! Cl op igen, glimlam.
pen aflader den ved at lyse, osv. Lampen
blink€r.

(

H
Onn
----l I r l

Sådan tilsluttes sikringsmelderen.

g$

Printtegtring og komponentptåcedng.

220 VAC nerslyrer

fåstlagt een gång lor ålle. De to modstånde kan det være nodvendigt åt eksperi-

mentee sig frem til. Uden sikring finder
mån den værdi af R2, hvo. glimlamp€n
blinker med en påss€nde blintfrekvens.
En frekvens på 3 blink pr. sekund visers'g
rt have en hojoptisk eftekt.

Med siknngen isai skal R1 nu bestemmes.
Den skal være så lille, al lampeh ikke blin'
ker, men ikke FOR lille tor så brænder
glimlåmpen afl Sog en værdi, hvor lyset
er, sm når låmpen sidder direkie oler

er FARLIGTII!

I

nr.1031.6

danpness

Alle komponenter undi.agen R1 og R2 er

Hvis glimlanpen hår en indbygget mod'
stånd, bor den korlsluttes, da det girer
den bedsi€ virkning. Og husk:220 VOLT

Alarmsærnr.10332 udbygqerdiqiralurerlilelvækkeur
l2vDokryslalslyreldEitalur - Byggesæt nr.1020.0
Monlerngskasse rr l2vdigilarurnr 10367
ved lotudbetatlng på gna 5 51 85 04 ettet pt check belatet

rueo:rz

der kan også bruges almindelige sikrings-

220 volt.

EE'

digrralur- Byqqesær

r

Montering og tilpasning
Vi ha. bygget opslillingen på et gånske lille print, kun 30 x 32 mm. På piniet er
der gjort plads til en sikringsholder, men

vt

.. .... kr. 137..
.... ... kr. 36..
.. .. kr. 160.*r. 40,

pottoen

å:ir?:iiJi',

komponenilisten hår vi angivet de mod'
standsværdier, der påsser til den meget
udbredte tynde miniglimlåmpe også her
med den indbyggede modstand kortslut

Tilslutning
Normålt er det foEie, som netledningen
moder, når den kommer ind i kassen, sikringen. Dei kån ikke ]åde sig gore her, då

sikingen bor være spændingslos,
44oo KALUNDBoRG

Neuedningen skal derlor

ren og dereller

til

nåJ ap-

fo$t iilafbryde.

sikdngen og prinlet.

Fra pnntec går ledningen så videre til den

NASCOM'2Ioo:å1n";n'o*11',å"*e:?å[sJ'S6erbvsset

elektronik, som ligger i kassen. Glimlam'
pen tihluttes ligeledes printet.
Til slui: endnu en ådvaEel imod den livv
farlige neispænding. EksperimenierlKKE
med opstillingen såmiidig med. at der er

Komponentliste
R1 1,2 Mohm
tlz 150 kohm

PRIS: kr. 3.552,.

exct. moms.

Slolehrud6 3600Sitcboq.Ii.06-326411 Girc31r5330

Cl
Dl
D2

(se tekst)
(se tekst)

330 nF. polyester

1N4005, Sidiode
1N4005, Si.diode

D€suden benyiiesr Print nr. 023?, en 2.
pol klemræ!ke, en 3.pol klemrække, glin-

låmpe,sikdngsholder m.m.
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r Digitåle multimelre lil målebrug rasler
ned i pris. For kun få år siden kostede et
godi digitalmeter med begrænret antal
lunkiioner flere tusinde kroner. mens
det i dag hd lulgi digiialurenes og lom-

knap giver modståndsmåling red normål
Med en and€n irykknap vælges mellem
det automarkke områdeskifi. oA et af de
tem måleområder (kun lire ved AC)- Ved
at fasilåse ei område kan man spare tid

neregnernes prismæssi ge siyridyk.
Det japanske låbrikai Kaise, der importeres at Josiykii, har en serie på lire instrumenier i pisklassen lra knap 600 til 1000

ved udlæsningen. men de1 kræver til gen
gæ1d, al mån ved nogenlunde, hvor spændingen ligger. Itllcrs må det automatiske
områdeskifl. være at forehække. da det
bojst er ire sekunder om al finde påpladsValgfriheden mellem automatisk og må-

Alle Kaise mehe har LcD-djsplay (fly

d€nde krystauer, automalisk områdeskif i
og mulighed for måling åf spænding oe

nueli onrådeskill lindes kun på de io

strom (både DC og AC) såml teslning af

Med

Kabineiiet er samlet af to plasthalvdele lysegrå i toppen og morkegrå i bunden.
En skrue på bags'den holder halvdelene
såmmen, godt hjulpet år den sl.ore d.ejeomskifter- LcD.displayel er ikke beskyt

t€t på nogen måde, men kabinettet låder
ane en fals, som man

godl kunne håvelagt

en beskyttelsesrude i. På denne måde vil
le displayet håve været beskyitet, når det
l.eks. lå og rasiede rundl mellem det or'ng€

værkioi ien servicekuffert.

der er aktiveret. mon da kan et håstigt
bl'k på displuyeL b.inge be$eberne på
plads. Displåyel viser nehlig funltion,

i

nydelige
æsker m€d måleledninger, sikringer, batierier og brugsvejledning€r på engelsk.
virker mbust og påli.
Selve
ikl<e nogel med losa knapper og
detigi
'nstrumentet

kan mån nulsrille de

kan virke uoverskueligt, hvilke tunklioner

Det er dels skel ivores laboralorium. dels
i det daglige, hvor vi har brugt instrumenterne til udvikling at nye byggesæi.

Robust udseende
Kaise instrunenternc leveres

d. sid\te kn,D

to srdste citre. l;rmed kan man-tjerne
visningen ha f.eks. sloj, offset, os!. Det

"ny elektronik" hår kigget de iapansle
multimetre grundigt elter i sommene.

De tre typer omskillere, dreje., tryk og
skydeomskillere, virket aue gedigne. Spe-

ciett giver drejeomskifieren, som

jo

be-

tjenes ofte, nogle behageligl blode klik.
Den store knåp midl på er forsænket og
beskytter på denne måde drejeonskifl€ren mod slag og stod. De andre omskiftere er tilsvarende forsænket i plastkasn-

Simpel betiening
Målelunktionen vælges med en sior dreje
omskitter. Her kån man vælge melien
spænding, modstand og to strom'områder.
Med en trykknap vælges meuem AC og

DC spænding ellar si.rom. Samme iryk.

måleområde, AC eller DC, polaritet, auio
eller manuel og om nulsiillingen er ibrug.
Man kan simpelthen allæse alt, hvad apparakt roraiager sigl

Akustisk signal
En indbygget beeper givar i de to storste
modeller et åkustisk signal, når forskellige
belingeher er opfyldtHvis man måler spænding ellerstrom, advarer beeperen om overload- Samtidig giver den et liue beep hver gång, området
skifier- Under modståndsmåling lyder en
vedvarende l.ono. når visningen er under
l9 På den måde kån mån kontiollere lor

kortslutnin!cr oB uLbrydelser
Vp.l umradeskilt ændnn! fia AC tl DC
os vrd nuhl,illrns rloer ieeperen også.
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Een stor priniplade holder sanmen på alle funktioner, der hovedsågelig styres af

Her er dei et liue kort "beep", til forskel
fla overload'en, der består af to la.ge
"beep"s og modstandsnålingens lange

Vi hår prcvei instrumentei igennem længerc tid i dei dåglige arbejde med konstrukiioner, og vi har haft megen fonojel
se af det. Funktioner som det automåti

bedre end 45 dB, Senderefiekr 5OO mW.

i,4od! al on 90-100% Frekvens to era.

ske områdeskili og beeperen gjorde det
hurtigt mere populæri end værksiedeh

lothandlet e et tå hær
neste lorhandlet anvist h.s
Se .len has din

"almindehqe" diqitalinsirumeni.

Beepe-

ren lihdes sob hærhi kun i de to sto8te
modeller, men vi kan varmt anbefale, at
man ofrer de ekslra pår hundrede lro
ner og dermed får beeper og områdevæl'
ger (de mindste har kun automatisk om'
rådeskifi).

Konklusion
Kaise's instrunent serie ligger i ei pris.

teje, som fakiisk kur kan give dem be-

Att

tegnetsen biuige. Antallet af områder
og funkfioner gor appåratrrne meget
velegnede til servicebrug, selv on displayet nok ikle kan iåte. at instrumen.

i

RINGKÆRNETBANSFORMER
't8-22 Vt10A
PRIS: KR- 143,00 (250 VA)
1A-22

Vt20A

PRIS: KR. 235,00 (500 VA)

Også alt i
EI TRANSFORMER
TRAFI TRAI'ISF0RMER
Scr, Joqensgåde 127-129. s000 Odense C
Telelon 09 11 0577. Posqno 631 1431
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let
Under klåppen bagpå sidder batterierne,
til ohm- og stromomndet og en

en sikring

smides rundt

ien servicekuffert.

I den tid, vi har p.@vei denne serie. hår
vi håft megen fomojelse af den. Spe"
ciett hai vi sat pris på det automåtiske
områdeskift og de ovrige flnktiorers
tydelige markering på displåvet. Vi
kan derfor trygt anbefåle instrumeniei

til

hobby- og servicelolk indenfor elek-

t.oniksektoren. Pris/kvålitetsforholdet
vil vi bet€gne son gunstigt.E
Jacob Johnsen
Ote wuff

n1ohbdcr
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23 1/1W 5% m€tållfilm E.2l 1R0 ll!10 0,20
25 ri4rv t% nei3llrilm E'24 os E 96 o.1\
CR 37 l/2rv 5% kultlilh E 21 lRo IOM 0,25
l
\ l0.Ll2
R.l
.l{ l0oL12
R2
\l\ lno Ll5
R
a.
t\ t07 I .t:
R.ll
SFR

IrR

Andre typ€.hcrdier skarres

22nt
1onF, :2nr, 3Jnl,47nF,68nF,
Poly.neri 121!01å0nF
Ker2niskc E-12 0p68

0,50

100nI 65V

P.l!e*erE 12130nF.2u2
Sie;€nsIIKT na.kcd foil" tnO

s

l,-

0,30
s
s

3u3

N.B:Oppsi bcndls.nd og spenniqL
Styroncr E.6,17pF 3n3 l60V 2,5%

Eksendl:1our 6lv

lissende

22.000uF 63V Sicmcns
En r€kke andre kondcdsatorer leve.€s.

oPTO
mm
I I O ro I aa.p.1.. 1 mm
.tDørnn r.l.: mr
LrDi,l "l ' FT
I LD tod r^t.-\tunoe
ItDAro n ". '. 'nd.'
ILDe '."."wurdrr
I I D ;d rekLl.lD qonn rokl.^"n(r
kantet
IlDtulr_\r k 1r''
D_r!t \ Dt ruto. r..\.
D.;r", DL ,ol o 3 L.L.
D.;Lr D' ,r? o.r' 2sc.Å.
FIN ill2T LCD sne\i:l
Vi hs€rlo(r manqe andrL d;nln\
( N Lll d o^oDllr
|l ?roo;[
ol.;
r\ 1s j"r-koute.
PP loa li roL;ood.
LD 27t tR LED
R.nekror for LD 271

Zenediode 0.5W 2V+'+7V !l

Zenerdiode l,3\! 2V7.5lVE
Triac ,1A.100V r'O 220
Tnac 8A.100V'lO 220
Tria. 16A.100V Io ?20

Tvnnor

!
I
$
$

BF
BIr

å

3,

I,l5

B!'

133
243C
2.14C

439

440
193

]99
2,15

.1,95

RU

4,95

BU

1.65

NU

1,70
3,70
4,24

NIJ

1,80

?N
2N
?N
2N
2N
2N
2N
2N
2N
?N
2N

l,

0,89
0,95
1,05

2,25
0,63
0,7.1

2,20
2,15
6,20
6,70
4,45

10G249

2t,

0,74

0,or
0,o5
I

0,3o

l0

10.20
| ,
o, 'rr
3,95
1.

1,2\

l,?5

40

10,-0

o, o

ro,_o
o

r0

,,,0

1,2O

1,b0
2,15
0,70

2.1

r,40

2.1

2,10

l.t.

15,-

20,

,1A

10,
15,.

3,60

Loddcboit Ante\ X 25 25W
Lodd€bolr Antcr CX l7W
SrarivSl 3 for lntx loddcboller
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IC'er

Spes

ld.ring. Sp4iditer:

SJEMENS

jalnr japse

12,60
43,

2t,70
,18, 15

3.1,30

60,
7 5,.

tansin.r

1_9 100_249
1,75 1,05 1N 91.1
1,85 1,r5 lN 4004
.1007
.1,50
2,85 ]N
2,55 r,30 rN 4148
7,50 5,25 ]N 5.10.1
Rare for i nelne..en
9,90 6,
1024
l-9

l-9

100.249

t
1.05
1.50
0,45
.1,0,7

l_9

0,4:l
0,63
0,79
0.26
2,.10

lOS4

St.ndard IC dsom hges a! flcrc

5,20
8,50
4,15
6,uA 723
.!,30
ua 7.1I
15,30
Nrc 13r 0
5,7 5
RC t45a
r'rc 1403
9,90
t,l!I 3900
6,55
RC .1136
9,90
RC 4553
8,.
N! 5534 16,
73.. TO.220 10,.
.1,80
73L..
12,25
79
79L'5,30
ICL a033
25,ti0
57,60
2708
2716
63,
130,2732
LM

30lA

.1,15

LIit 32.1
NE 555

7,65

4,
5,40
J,85
12,20
5,20
8,90
5,90
3,90
7,20
1.1,40

8,35

4,30
11,05

1,75
2J.05

55,.
60,

r70,.

Prncn på hukommelserer m€get
ustabile, dert€ €r ddlor barc cn
ic(csnor. Andre Prker ett€. øn-

(iA 3130
cA 316 t
cA 3t62
L 200
LF 356
r,F 357
L\I 330
Nr 565
RC 4151
s.56riR
'fBA 120
TRA 310
TCA .1500A
TDA 2003
TDA 2020
TL 014
TL
'rl, 082
03.1
UAA 170
UAA 180
xR 2209
xR 2567
S i sl€det

10,30
u.2a
50,30
16,'!0
9,95
9.95
15,
12.9.
22,.
8,20
16.20
22,50
19,20
28,
18,
10,50
17.å0
23,20
23,20
13,15
17.60

9,70
12.80

.1,,55
l'1,75
3,10
3,10
13.50
10.80

3,10
17.60

6,65
1.1.60

13,30
17,30
25,?0

lri,20
9,45
15.75

18,80
13,30
11,85
15.35

torpds betyr rl prisen oavbcn-

g

drrå

BLEKEN ELEKTRONIKK A/S
R.A.DYRVEIEN 32B
N_3160 STOKKE
NORGE

Telefon 033-36162
Ekspedisjonstid 8.30

Rask

5r,90

oBS! Pr&er uior mon6. Eksp€disjonsg€brr hr, 15,- pi lestillinge. u'rder 300,_.
v€d tbrhåndlbetåling kr, 5,'

1,75

lC sokkel 13.pin,2.1pin, 28

Til Dannark og Svetg€ b€reenca ikke moms.

12,
20,
25,10 t7..
33,.10 23,r,0
21,10 14,65
12,10 1,25
22,20 1J,30
,1,.10 .3,r0
5,
3,50
5,30 3,50
5,95 3,55
3,25 2,30
3,05 2,10
t,55 2.45
2,15
3,r0
.1,15 2,35
3,10 2,15
25,.10 17,80
9,5,40
3,30 5,30

66,40
22,40

13,20
1.70
1,70

osckvivalcnt bøke.m.n. Likctttere lA 254

N'IPS

3,35 2SJ
?SK

66,'10

Lrveres hcd ha$e utsty.

pin,40-pin
A\ inLlrc l,ge,føire konoon.nter k.n nevne.:
ror€n.iomr;d. Rh-. h,i kk,, !nLl.r., tknnaer,

Diodq
AA l.!3
AA l.!.1
Bf 227
tsY 25i
tsY 299
R

Ll7.

I
Lq-ti.,"
'n,
k..-r^.
r in
IC sokk€l l.r;in
Ic{okkel 16 pin

NTPS

100-249

80,

1,10
..80
1,30
Lqo
1,70
L
2,2O
:. 1
?,15
2,10

400V TO'220
Tyilror 8A .r00V TO 220
Tyrislor 12A.100v TO 220

l2ri
203
500
250t
2955
3001
A63
^13(= A65)
1613
i 711
2219
2222
2905
2907
3019
3819
14+1
5.196
6099
7+7
t096
1r 16
1306
1307
2166
39 V-MOS
l3.l V.IIIOS

l,rio NII

D€tre erbrre et liic uivalg

t-9

LDD rod diffus 3 cl,5

BC 103
BC 109
BC l.!l
BC 16l

BD
BD
BD
BD

s

1,.!0
135..

AD I62

ltD

s

Styroflex E 6 1opl.ln0 630V 2,5%
Styrorlrx !.12 330pF 56nF 63v 1%
tolypropvlen E 6.17pF lonF 2,5%
RifaNIPE "minipri.a ln0l5onF 630V E 6
Trimnckondersatorr 9p F l20pF
'funtålkondensatord 0ul l00uF 3v 35v
F.lek rr.lvr rkordens2rorer

7,10
7,10
2,7O
2,60
2,80
6,10
6,95
2,95
1,65
1,50
1,60
r,75
3,65
1,05
r,25
3,20
3,35
10,30
11,20
6,55
6,75
2,
2,
5,55

BC 327
BC 337
BC 4l4C
BC 416C
BC 516
BC 517
BC 5.17
BC 557
BD I37

KondenstoreL Prb for l_9 og 10_24like.

l-9

1,9 10G249

-

16.00
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Vi *lse. lGblnder. pnnt os bdker fra ELEKIOR
Vi skalfer det neste. Det umuligc q for os otte mulig

Hi-Fi rstereo ril engros
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!il il f,l
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Godt nyt på receiver-fronten
Receivere er igen ved at blive po
pulære, og det er i grunden ikke så
mærkeligi. En god receiver kosler
nornali nogel nindE end en ror
slærker/iuner hoDbinaiion af lilsva.
rsnde kvalit i. Du skol jo kun beiale
lor et kabinet og en stlonloEyning,
n& du vælger en r€ceiver.

Godt

til 20.000 Hz med en rorræng
ninc, der ikke ovehliger 0,04?0 i.
denlor deile bneom.ådo. Nåi du
sannenligner, skl du vid€, at del
20

svarer

lil 2x30wait i 8ohn eler

x36Watt i 4 Ohm (1kHzl
Tunedelen hd en folsonhcd På
30,rV' for 46 dA scnål^lojforhold

2

I ovrigi er Nikko NR 300 udslyr.i
ned subsonisk filter, io bdndoptåger
tilslutninger ned kopi€ringsnulighed
og udgåhge lor io sæt hojtlaleæ.
Du kan la6e degei nere oE Nik
ko Nn 300 og de to andle rceivere

NR.1019 og NR1219 i Audioscs
Hi.li.kataloset, der udkomer om'
krihg den 15. augusi 1981.

ku

til

en ligø så lræk

selvlolgelig også iåle

Som du ka. se, vod vi endnu ikke,
hvordan foniden skal se ud. Det er
det sidsie vi laver. Vi koncentlerer os
om indholdet, de. skal være i orde!

pris.ogden er

1.895,' kr. Ikke dtuligl, når du
tænker på, at du lår h€le 2 åc g.'
ranii på Nikko NR.300, men der er

on

Lilt

engrospris

Hi-Fi-kataloget 82

Sammenlign bsE Nikko NR.300
ncd allo de andre Eceivere på ba!
k€der. Husk santidig ai sporge on,

Navn€l lorpligt&, så vi har virkelig
os siorc ansirengelse r Io !, al og.
så a2 udgav€n km leve op ijl dine

gjolt

hvorlor de and.e kun lo! give dig

Tekniske data...

nye

Hi-Fi-katalog
udkommer !

nrt...

lra augur vil du kunne kobe en
helt ny receiver hos Audiosca. Den
hedder Nikko NR-300 €n lille fræk
sag

er der ikke
lang tid til
Audioscans

Hi

a.)4

Ii

katalogel a2 udkomn€ron

kring den 15. august, nendukanal
leFde besiille d€i nu. Bæ sæi et
kryds i kuponen, og se.d tn den .æ.
nest€ Audioscan.aldeling så kom

..er ikke alt, men del ernu aligevel

godl ai have nogei ai stotte sig lil.
Nikko NR 300 yder mindsi 2 x2?
w' i aohn i hele frckvensomliidei

mer kalaloget ned post n, sammen
med Danna.ks mesi Lrsle prislisie

I

Sound Dynamics
til

-dynamik

sunde priser

Sound Dyranics bojttalere er vel
ke.die for at kunne spille negei hojr.
De €r særdeles effekiive, så du slv
ded snå ln nelen6iole foFtælk€F
kan opnå en tuskog dynamjsk gengr'
vetse ned g ske anselige lydlryk.
Og det

e.jo ikkeså lidi afen fodel.

Hvorfor

?

nn llle font€rker ft olte prcble.
mer, nå! den skal dive almindelige,
hal*love bojitalere. Selv ved nere n
melig€ lydsty*er kah foGrærkeren
ove.belæt€s den klipper, og det ly.

Ikke.ok ned dei. N& fosiærke'

r€n klipFer, risikeEr du, ridiskanten
udsendersmå fine '\oesignåler" i sls.
dei for lydsignaler. En hålvdlr spog

1

Det km også ske, selvob fostærke
re. kun er på 25Watt, og hojilaleme
er specificerde

iil

100 Wait

I

Losningen !
Problebci kan toses ned en effek
tiv hojiialer. Så behover du ikke .i

shuo nær si hojt op ror loNiærke
En,lor at spnb lge såhojtson for,
og du isike.er ikke, at foEtærksrcn

Vort bud på et eodi hojliåloN.k
hedder Sound Dynanics 120S. Den
kan tåe hele 130wåi1 sins,

men

hvad der er endnu vjetigeE drilts.
effekt€n er på kun 0,26wait (= hol
effektivitet). E alnindolt højttaler

ned en dnftseffekt på 4 6Wa ,
kEær 400.600wait lor at kunne
spille lige så hojt son Sound Dyn!

nics r20S ka. sannen ned

receive

ren Nikto NR.300 på 2x2?Watt !

Og prisen ?
Sound Dynamics 120sen kost€r

1396r kr.Atk. Mmge

penge,

mn

tænk på, hvor meget du spær, nåi
du ikke længere skal orre en nindrt
lomue på en fostærke!, der kån
'tpeke" liv i alnindelige hojttaleE.
q 6å er der jo osså lige d€i ned ly
den. Den er

jo nomalt

bedE pÅ

en

v -også på Audioscans VI P-honto
Kort & godt

l5:"

n

$iuMw

0E

ir mnrt

rir]'

i

Rega Planar 3

...h

å

I

i Hi.Fi & llekiro'

ei godt resultat. Bladel ldislår,atl
''Denhe pladespjller er i enhver hen
seendE nogei al dei enklesie man km
lor€slille sig Til gengæld er lyden

a

?"_t

været leslel

nik nr. 6, 1981. Og selvlolg€Lig ned

nilevidt bed.e end ved konkurenler

Det ku ne vi simpelihen ikkehave
sagi bedre selv. Testeksmplaftl var
en lillældig udvalgt Rega Planr 3

tl

ned Rega{h til kr.2,3a0, nonle

ret med en Coral MC.a3 pick-up lil
kr.495,-- Der er åliså ikke iale om
nogen usædvållig dyr konbinalion

å

-

Nikko ND-990
Kasettebåndopiagercn Nikko ND.
990 ha oeså værettest€l i PoEulær
Elektlonik. Hvis du ikke hø læsi le
slen, sender vi dig gerne et uforkor
tei sært.yk. Bare sæt €1 kryds i ku.

Ntkho NA-ee0/NT-eeo

-nyt forstærker/tuner-sæt til engrospris

Audioscans

ln

Hi.Fi.pbgmn udvides

Nikko. Blandt de mesi

"i&ne"

lyheder, e! den DC-koblede losler
ker NA-990 og fM/AM{yntheizd

ren har vaktu Dc-kobling lm ind.
gang lil hojiialorudgang, dg den er
naiunigvis udstrr€t ned subsonisk
filter og stoFvag indgsg for moving
coil pjck'up er. ln separai optage
nons

nd

iekvensehe på op

(6IM

lil

12 stationer
og 6 AM) i enelekhonisk hu-

,r de. i.dsrillede siation oltid siår
ulokkeligi præcist on stationen er
indstill€i nanueli euer stanner fta
d€n el€ktrcniske hukonnelse gor i.gen foskel. Det eren arde heltslore
lordele ved Nikko\ synihesiz.llune.

re Og pri$n den er belterikkeved
siden af.ku 2.115,.kr.

nuligt.t

ber. Detkanvi kun gøre,fodi u sæl
ger prcdukior afhoj kvalit€t. Ogden

polilik vil vi fo.tsætte ned I
Hvorlor hor du st du kun Iår

I

ås gamnii nå! du kobe! Akai, JVC,

h.fl.!
eit€ft - to. du nojes

Pioneer, So.y, Technics

Vil

du

med kun

€Ier

1å6sreniiz

Ogsåoveni

'OK. u

ses hos

Audiosco inpoderer selv

sine va

Hvad rger du så?

fl
En$ospriser

rer, .g 6ælger dem dirckie iil dig
uden lordyrend€ neU€nled. Derlor

spille plåder,

k

f.€ks opiager fia ndioen.

EOUATIZEREN
<D

-en kort forklaring

Equalize&n

d

cn .vMcerei ione.

konirol, d€r tillder langt nEre noj.
agtige regxbnnæ. end en alminde
Hver ar equrlizerens regulelinger
påvirker kun ei nindre område oh.

king conlefPkvensen den

f!e.
kvem, hlor den stdnte virkning op
nås. På Nikko EQ II erd€inutigt at
hæve eller sæ.ke styrken omknng

ce.ierfrekve.sn op til 12d8, oe
værdien aftager gradvisi

til 0 dB (=

ingen vjrkning) på beggesider

""tiifiioscAn
-

$ereorhln dl en$os pdser...

@
@

garanti...

Audioscm yder dig 2 ån gdanii
på slt det Hi li/st€ro udslyr du kd-

i

63 lvatt i 8 Ohn
lF 20 iil 20.000 Hz med en formngning, der ikke owniiger 0,02%
i hele dette ioneomride. foFiælke

vælger gor det

er en modeme FM/AM synihei.
zertuner Ded n'nighed lor ai lågre

Synlhosizerprincippei galanteler,

Nikko NA-990
...yde. mi.dst 2

Nikko NT-990

2 åIs

rl

can.

pnseme holdes nede på eibeha

EquålizeEn er, med sine n$ge re
guhnnger, son skabi til ål relte op
på en hojttaleN lrekvcnsgMg, derjo
påvnkes sI både ty4terunnets stor

rete. plac€nngen i runnel og tun
nels mobbnng. bær led uynme

lnsk opstilline af hoitlalene

kan en equalizer ned uanrængt€ rc.
gulelinger i hve! kMål vise sig .i være deh eneste udvej lor at rå hojltaleme til at lyd€ nqenlunde ens (gi'r
den mesi naturlig€ sierovirknjn3).

Send mig gratis:

n

audiosc

.
n
-

Specialbbchur€ på Sound Dynamics hojltalere.
Specialbrochlr på Nikko EQ II equalize..
særlryk.ft sron på Nikko ND 990.

Posinr.,

s nye

Hi.Ii.katåtog 82 med Dmmrks

By:

(den

ene i ei hjomeogden mden udenlor),

NY ELEKTRONIK

AF
Shårp's dobbeltdækker er godt fyldt op
med elektronik og mekånik. Bemærk de
to, fuldstændig ideniiske båndtranspo4er

Betjeningspanelel på Sharp RT-?0?0. Dre'

je. og irykomskifieme styrer

signalernes

vej gennem ftekvenskonektion og Dolby
krcdsløb ved nomal brug og under kopie-

r I Jåpan er sidste skrig indenlor kassettebåndoptagere apparater med to sepaEte
båndtransporter. Formålet med denne opbygning er ib6t og fremmest at gore det
nemt åt kopiere indspiUede ka$ettebånd,
meD de filfige jåpanere har også lundet
andrc sjove lnuligheder.
Det er f.eks. megei populæri i solens land
at synge til akkompagnement af kassettebånd uden solist- Da nogle al de ny€ dobbelt Iasettedecls bar mulighed formi}rofon mixning, Ian man derfor indspille si
ne heli personlige udgaver at kendte me
lodier og alspille dem uden sanq en aften, man

ikte

Adskillige

af de japanske fab.ikker

gider hore på menneskehar

allerede vist dobbelrkassetter. f.eks. Sa-

nyo, Cladon og Sharp. Frå sidstnævnte
firma tester vi i denne artikel RT.7070
maskinen, dar dog ikke har mic mix Li
Del og hersk

Deio båndiranspo{er på Shårp RT-?070
er beregnet til henholdsvis afspilning og
indspilning. Det betyder deh, at kun
"Tap€ 2" er lorsynet med optageloFtær
kere. Dels er ionehovederne i dc io sek
iioner konsirue.et specieli iit nei.op deAtspillehovedet bar en meget smal lufr
spalte på kun 0,8 micron (ti 1C00 mm).
Dei slkrcr ei næsten 5 dB stone output
ved 15.000 Hz end ei normalt indialspit.
lehoved med en spattebredde på 1,5 mi
cron. Der kræves derlor mindre diskånl
fr€mhævning i afspillelorsiærkerne, hvoF
ved signali stojforholdet loAed.es.

Indspillehovedet, der også er af Sendust
typen, har en bred luftspalte på 3 micron.
som gor det muiigt at magnetisere et
bånd dobbeli så dJbi som med ei iypisk
kohbinåtionshoved- Når en sione del ål

58

et bånds magnetbelægning kan udnyttes,
forbedrcs udstyringsevnen ved lave fre'
kvenser med et par dB, og forqængnin_
gen reduceres ved normål€ niveauer.
Udtrykt på en ånden måde har Sharp

RT'

?0?0 de tordele. som normali forbindes
med båndopiagere med sepåraie ioneho
for ind' og afspilning. Forskellen
er blot. at de to tonehoveder er tordeli
på hver sin båndtransport, så det ikke er
muligt at have m€dhor efier bå.d under
indspilning.

veder

Direkte kopie ng
Hvis man ikkp hår eh loNtærker eller receiver med tilslutninger lor io båndopta
gere og en særlig omskifter for kopiering,
er det Dogei besværligt at kopiere bånd-

Gengivelsen af et 1000 Hz firkåntsignal er

iypisk for en kasseiiebåndoptager uden

Der skal byttes rundl. på ledninger og indstilles n'veauer, og hvh den ene eUer beg-

ge maskiner kun bar DIN tihlutninger,

kræves der specielle kabler til formålet.
AUe disse problemer er man fri for ned
Sharp RT-?0?0. AUe nodrendige elekiri-

ske -forbindelser til kopiering etableres
ved at trykke på "Dubbing" knappen, og
niveauet holdes uændrei, når reguledngen
lor indspilning$tyrke sættes i en tydeligi

Når impulskonektoren fm vorcs sosterblad "high fidelity" indkobles, forbedres
firkanterne væsentligt.

E å.EF;

g
'( -t,C,c
6
r
.:

I
I

i

a

c
D€r er to sæt Dolby kredslob i RT-?0?0,
både ror ind- og åfspilning. Ved kopie.
ring af bånd, der er indspillel med Dolby,
lil det dog være klogt åf udkoble begge
s0oireduktionsenheder.

il

Elle6 vil eventu-

elle afvigelser i Dolby kredslobene blive
fordoblet, og dei kan gå ud ol'er frekvensgangen.

ling af et bånd.

Beijeningen af afspillesekiionen lettes af
Shårp's APSS (melodifinder) syslem, der
kan standse båndei under hurtigspoling
i begge retninger, når blot påusen mellem
to afsnit eller numre yaler 34 sekunder.
Indsp'll€s€ktionen hår ikke denne finese.
men er til ge.gæld forsynet med eh 3,cif
ret båndiæller. Det havde værct rårt, hvh

-_

grænsen af del acceptable. Dette grundlæggende probl€m kan hverken RT-?070
eller noqe. anden kaseiiebåndopiager lose, og ri mener, at Sharp's "dobbelt-dæk.
ker" gor et glimrende arbejde, når d€n fo.
des med godt materiale og et velegnet
bånd til kopien.
Når Sharp RT.?070 skal bruges Lil almin.

Båndtranspori.erne er fo.synet med hver
sin paus€funktion. Disse knapper er såmmentoblet, så begge sekrioner stårter syn
kront, når pauFknappen for indspilning
udloses. Denne linesse gor dei nemi åi

der var blevet råd ril en bårdtæller til lværligt altid ålskulle huske åt flytte bån.
det lrå den ene sektion til den anden. Når
Udstyringsinsirum€nterne er af den gæng- man blot skal lave en grov kontrol ål en
se fluorescerende type og har Peak Hotd optagehe. kån man nojes med at sætte

udlore gode overspilningar og undgå uon.

funktion, så markeringen af niveauer over

Afprøvning

0 dB fåslholdes så længe, al sojlerne bli, specielle indspilleboved hår et stort dis.
ver leale at anæse. Formagnetis€nngen kånttab under afspilning. Desuden virker
under indspilning kan varieres trinlost med Dolby kredslobene for indspillesekiionen

Båndhånspo$erne i Shårp RT'7070 siy.
rer med de torholdsvh nye Sofi-Touch
betjeDiDgsknapper. Denne type lnappe.
går så let, at fornemmels€n er næscen den
samme som ved relæstyring, men der er i
virkeligheden tåle om mekanisk siyring.
SofuTouch princippei udnyil,er svinghjulets træl<krafl til at gore det grove arbejde - trække trykrullen ind mod kap'

sianakslen, skifte til spoling, osv. - og der
skal derfor ikke irylkes nær så hårdi på
betjeDingsknapperne som normalt på kassettebåndopiagere med mekanisk styring.
To åndre fordele ved SolnTouch princip
pet er, at del både er billigere at produce
re og bruger mindre energi €nd relæsty-

en lille drejeknap. Da maskinen ikke har

indbygget tonegenerator til hjælp ved indsiillingen af Bias, er denne linesse dog åf

indspillesekiionen

iil

afspilning, men dei

udelukkende på indspillesiden, så det er
umuligt ai have siøjreduklionen ved ålspilning fra denne sekiion.
De tekniske tordele ved at bruge specielle

vi finder kombinationen åf iryk. og drejeomskiftere lidt forvh.ende, og det l<unDe

til ind' og afspilning giver
RT'?070 et udvidet frekvensområde og
sione dynamik i såmmenligning ned ty.
phke kaseitebåndoptagere i mellemklas.

rære klarere markeret, hvordan nogle af
knapperne virker på apparatets to sek-

sen. Der er dog tåle om detåljer,som kan
være vanskelige at hore, og signal/stojtor-

Som kopieringsmåskine beinqtet finder
vi, åt Sharp RT''/070 opfyldersii formåI.

smule af horbåri brum.

Der er sikkert en vis logik

i

udformnin

gen al de ovrige betjeningsfunktioner, men

Når man har sat sig ind i beijeningen, er

tonehoveder

holdet på lesieksemplaret foninges

Til

bånd på denne maskine end ved at bruge
to uafhængige appårater. Der vil åltid ske

og Måxell MX kassettebånd.

tebånd, hvor båndsus i forvejen ligger på

en

Laboratodemålinger

det langt lettere åt ovenpille kåstte

ring. Den eneste væsentlige utempe besttu i, at Solt.Toucb systemei har en vis en vis kvaliiehfoningehe fra originålen
reaktionstid. så det kræver lidt ovehe at til kopien, og det gælder især for kassel
ramme bestemte afsnit under hurtiqspo-

delig ind- og afspilning, er det nogei be.

målingerne på Shårp RT.70?0 har vi
brugi BASF Feno Super LHI, TDK SA-X
Frekvens.
gang har vi målt ved åt indspille testbåndene i den dertil indrcttede sektion åf ma.
skinen og derefteiåfspille dem.
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DOBBELTSpiI
,,( Måleresultåter (kassettebåndoptager)

Udsangsniveau,250 nwb/m, 315 Hzl

1,1V
Indgangsfolsomhed, 0 VU, 1.000 rlz:

DIN:2.0 mV
Line:80 mV
ftekvensgang, DIN:

Formagnetiseringen er for hoj for BASF'S LH.I bånd. Diskånten dæmpes allered€
3 dB ved l0 kH?. Med Dolby fremhæv€s mellemtonen og dilkanten sænk€s yde.
ligere.

B-cSF LS LHI;20-16.000 Hz

TDK SA-Xr20.17.000 Hz
NaxellMX:20-20.000 Hz
Sisnal/stojforhold, ref.250 nwbi m, 315
BASF FS LHI|54 dB

å:!8.

TDK SA.Xr57 dB
MaxellMXrS6 dB

TDK SA.X

Dynamik, ref. 315 Hz,3tå klir. A kurve,
med Dolby B:
BASF FS LHI:63 dB
TDK SA.X: 66 dB
Maxeu MXr 65 dB
T.edieharmonisk forvrængning, 315 IIz,
250 nwb/m:
BASF FS LHI: 1.1;r.

"3;3

.

n:/E -.

TDK SA.Xr2.4tå
MaxellMX: 1,87,
tlastighedsalvigelse, 4.75

(r),

passer bedrc til mækinen. Bemærk den livlise diskant. Også her giver
Dolby kredslobei en vh fejlsporing i mellemton€n.

cmh: {,8%

n.g'.i \2t

Wow og flutter. DIN:0.08 0,121r. (1),
0,06.0.09"7 (2)
Slettedæmpning: Bedrc end 75 dB, 1.000
Hz (Maxell N'lX)
Spoletid, C.60: 105 sek.
Hovedl€lefon, 0 VU, 1.000 Hz: ?40 mv/
150 ohnl

Frekvensgangen med MdeU MX er ikke alt for ret. Årsagen €r fomodentlig lor

kraltle !i?s.

RA$ .,Åt r-a cE-\

Atspillekurven med el BASF Chrombånd er megel elal r del meste

Konklu6ion
Sharp RT.?0?0 er en inieressånt ny ty'
pe kasseltebåndoptåger, der kån være
til stor hjælp hos mennesker, som oft€
har behov lor at kopiere og redigere
ksettebånd. Måskinen er mere kom.
pliceret at bruge end den efter vor m€ning behover at værc, men når man har
sat sig ind i dens funktioner, er den en.
k:ere 69 mere idiotsikker at bruge end
io uathængige båndopiagere.
Prisen lor RT"?0?0 på godt 5.000 kroner må ånses for imelig. Til sammen
har de to kasseilesektioner et leknisk
og nusikalsk kvalitelsniveau, der et typisk ror prhklåss€n omkring 3.000 kro.
ner, og det er således biltigere ai kobe
en RT-70?0 frem lor to kasettebåndoptagere i mellemklassen.
I den tekniske del af testen har vi påpegel, nogle justeringsproblener. Disse
har vi ikke iillagt nogen sædig vægi i

den endelige bedommelse, da testek.
semplaret hår været en Demko prove.
Med vorl kendskab til Sbarp venter vi

at

produktions€kempldene

vil

være

korekttusteret, nfu de kommer tillan

det.D
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Knud Sonderyaatd

Hvis tonehovedel

i

opiågesektionen brugeå

en transportabel måskines

".
!-

i450 kroners

til

åfspilning, ligner frekvensgången

klassen.

l,'ts^^/r4ti,\d,+r/hrre'l liblt1th :ii*I.4l,il

Begge båndtransporter går

lidt lor

långsomt, men deres indbyrdes åfvigelse er

kun 0,1%. Wow på tape-2 er pæn. Værdierne oges, når det samme bånd ahpilles
på Tape-1.

Abningstilbud I
MEMOFIY:
FIAM - FIOM:

4116
e114
tl114
E3ll?
27OA
e716
e532

k x 'l
1kx4
,tk x B
,lkxEl
lkxB
2k x El
4 k x El
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rarn sitatisk
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rorrr
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Hele bildøren fyldt med højttalerc?
... det kan virke lidt vanvittigt. Men det er
genialt!
Blaupunkt Compo-højttalere er den
nyeste rejtil hedre lld ibilen. H\ersin hojttaler til diskant, mellemtoner og bas. Kun
på den måde kan man få de enkelte højttalere anbragt lige på det sted, hvor de giver

r,:

den absolut bedste lydgengivelse i netop din
bil.
Compohøjttaleme er ikke bare gode
højttalere. De er ideen i et nyt system, hvor
placeringsmulighedeme også gør forskellen, - derfor den absolut bedste lyd i bilen.
Og hvem andre end Blaupunkt kan lave
sådan noget i dag.

Hnder du noget bedre,så køb det

KøR'BAUPUN'fi
BOSCH cruppen

Rob€n Bo$h A/S. Telegralvej

I.

2750 Ballerup. 02 - 97 86

li.

NY ELE
.I det stådigt stig€nde udt€lg åf mikrodaiåmater, som sends på det dånske mår'
ked, linder man fra iid til anden compuiere, der kån byde på beli specielle og oriEn ar de sjoveste "newcomen'r på den
danske microcomput€r s.€ne er RCA'S
1 l. Den er speciell slært til
al frembiinge gråfik på en Tv-skærm. Og
den kan ved hjælp åf ekstrrudstyr spille

Cosmac VIP'I

lirsiemmigt musik. Mån kan kort sågi
komponere melodier på RCA-computeren.
kån
nævnes en EPROM-brænder og et mols€-

Al åndre finesser i ekstra tilbehoret

oversætteryrogram, som kan omdanre
morsesignaler til klartekst på skærmen.
Cosmac "lys og lyd computer" sælges via
PRC Components i Viborg til eb pris af
kun 1214 kroner. Til den pris l€verer en
færdigsad et computer. Fjernsyn og kæ
setlebåndoptåger må man skaff€ sig ad

Single board
Selve datamaten (VP-111) er en singleboård type, hlor al elektronik er såmlet

Datamusilcer
på eet stort print. Her sidder l.€ks. mi-

- en RCA 1802 -, en
krysiålstyret clockgeneråtor og en videogenerator med RCA'S 1861 "video
'nterLageret består dels åf en 512 byte ROM
("read only memory"), som indeholder
krosoæsoren

monitor-pro$ammel, dek af to 2114
RAM ("random access nemory") lvaren-

til 1K RAM kåpåcitet. Der er plåds
at udvide med yderlisere 6 sik.2114,
man opnår måximalt 4K byte lager.
d€

til

så

lnpuhutput sektionen

varetåges åt video-

delen og et bexåd€cimalt

tåshtur. D€suden

findes en konnektor, hvor alle inpulout
pui signalel er fort ud via buffere. Ved
hjælp af mikroprocessoren €låbleres en
seriel ind- og udgang
optåger.

til

en kåsEeiiebånd

Simp€l monitor
RCA'S monitor indeholder 512 bytes og
er derfor rei simpel. Den har således kun
fire funktioner: læs og skriv i lagerei fra
tåltåtur såmt læs og skriv kå6settebånd.
Desuden er programmet indrettet, sa det
kun kån udfor€ en funktion, hvor€ft€r
man skal genstarle v€d hjælp af run'E*t

omskifierc.

I

den tilhørende månuål

hævner RCA. åt man kan udlæse 1802'e'
r€ns registre, men vi har ikk€ kunnet finde denne funktion. Der er således ikke alt
for god bjælp åf bente, bvis ln8n lavei eg-

ne programmer. Udlæ ing af regislre,
single-step udforels€ åf pro$anmet og
lndsættelse af break-points vil hurtigt vise sig at værc en mangel for den, der on-

skeråi law progmmmei måskinkode.
Rutinen for læsning og ' skrivning af kås.
settebånd

er lavei efter

over detle er der ikke nogen skærmhånd.
tering i monitoren, det er overladt til vi-

Cosnac's egen

Alt i alt en

ståndård, der skrives eller læses ("påges")
å 256 bytes. En læsning kan omfåite 115 påges, og hastigheden et ca.2 U2s€k.
Pr. page.
Moniior€n viser nederst på det tilsluttede
Tv.åppåral en firecifret adrcsse og den

at lære sl kende-

lagrede byies indhold hexidecimalt. Ud

,kke været r€jl , dens

vil

meget enkel monitor, som nok
kræve udvidelser, hvis mån vil bruge

VP-111 som hobbycomputer. Den er i'
midlertid lilstrækkelig iil de ting, Cosmåc
primæ4 er beregnet til, og den er enkel

I

tesiDerioden hår der

tunitioner.

63

\
7

',.4 i

Ll

.'1 r.r il

.l

EPROM.bTænder
til 2716 og 2516

./ l)
A !

Hojrc foio:

il

r

Nærbillede åf

DatamusikerHh${iis,iå'di"'i,ilf å$:#'å:;*iT#''*ixd'å{*{{,
Musik-progtammer

alI Video interface
Dannehen al sgnål€r til det tilsluttede

Tv'åpparat (monitoFindgang eller via en
modulator) varetages af RCA'S CDP
1861 Video inie{ace IC. For progran

Cosmac's anden speciålitei er musik pr.
compuier. Man kan iilslutte enten en to-

computerens ene tilslutningssokkel. Firekanals vers'onen består i virkeligheden åf

Hvem ved, måske kuhhe man via analoge
switches i CMos-udforelse konhollere fil
henes indkobling fra pro$amnerne? Så
begynder det ai ligne en hel digitalt kon.

to-kanals
samt ei sammenkoblingsprint.
Hver af de io eller fire kanåler består af
en programmerbal frekvensdeler, en pro,

PRC Components oplyser, at der

kanals eller en fire-kånals genentor

til

moren betyder dette, at der kaD afsættes
et om$de på r.els. 256 bytes, og at hver
bii heri omsættes til en plet på Tv-skærnen. Er den aktuelle bit 1, er pletien lys,

en io'kanals, e. modificerei

er den 0, er pleiten mork.
En meget enliel og fleksibel måde atarbej-

grammerbar aiienuator og en tåki.gene,
rator. Fra et pro$am kan man kontrollere frekrens og volumen, og ved at endre
på disse parameire hver gang, takigiveren

de med graf'sk skærm på. Men en måde

der nodvendiggor, at man selv opbygger
iegn, ial og bogsiaver i en 5 x 7 matrix

el.lign. Aliså velegnei iil ai iegne bille,
der og ligurer, men mindre god iil "almindelig" databehandling.
Arbelder man i maskinkode, kan man iegne med en oplosning på 64 x 64 plelier
svarende til et lågenreal på 512 bytes. Et
eksempel på brugan heråf lindes i manualen, og deiie viser, åt man kan få reL god
oplosning ved denne måde ai dånne bille,
der på.

Dei er imidlertid ikke nodvendigt aL be,
nyite maskinkoder. RCA har udviklel et
sædigl sprog kåldet Chip-8, som gor dei
ræsentligi letiere ai arbejde ned v'deo-

delen. Alle instrukijonerne i Chip,8 er
to bytes lange, og der findes funktioner
iil 41. vise og fjerne figurer, automatisk
angivelse af om figurer "stoder sammen",
funktioner lil at vise pointial på skærmen
m.m. Alt sammen funkiioner, der gor det

lei ål lave videospil etc- ved hjælp af VIP

lll

Vi finder, at Chip-8 er et glimrende kom
promh mellem det avancerede {som ofie
kræver megen lagerplads og fuldt tastatur), og det pdsbillige i form åf ren maskinkode grafik. Man behover kun dat he
xadecimale tasialur, og alligevel bliver
hverken programmer eller fortolkeren så

store,

ai del

bliver uoverkommeligt ai

gemme de udriklede spil på de relaiivt
langsomme ka$ettebånd.
I ovrjgt kan der i,il Cosmac kobes et farvel<ort, desvæne kun iil NTSC-TV,normen ikke til vores PAl,-sysiem. Hertil fin,
des en særlig version af Chip 8,sommuliggor tegninger med f're baggrunds
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og8for,

skille kanalerne, så de to eller fire kanaler
ka. fores til foskellige tiltre, evt. gennem
nogle siyrke- og panoramapotentiomdhe.

laver et inienupt iil processoren, kan musik (og andre lyde) genereres.

Der skal en del iænkning til åi styre alt
deNie, så også her har RCA udvilrlei ei
program til at klare h€le styriDgen- Det
lesterende årbejde er det sjove, nemlig ai
orersætte noderne til iabeller i compuieren. Der findes fire takl oq nodeiåbeller, en fol hver kanal, og ei sæt tabeller iil

åi styre hvilke

oktåvområder, musikken
befiåder sig i. Der kån gemnes 255 noder
pr. stemme, men da gentågelser ofte kun
behover åt lagres en gang og repetiiionen
derefier kan styres ved hjælp af iakt-iabetlen, kan ret lange musikstykker pro,
En væsentlig parameter i musikken er udklingningen åf ionerne- Cosnac's lydgeneEtor klarer deiie ved at dele hver tone
i 16 trin, hror siyrken kan fåstsæites in-

dividuelt for hved trin. Herigennem kan
man kontrollere såvel aiiack,decay og sus-

låin for åt benytte terminologien frå el"
orgler. Den væsentligste anke over dette
sysiem er, at udklingningen varieler med
længden af tonerne - en helnode har lire
gange så lang attac}- og decåytid som en
kvårtnode. Til gengæld kan nan dele en
ione op i nere

anslag f.eks.

til

mandolin

effekt.
De genererede toner er firkanisignaler, og
kun ved at benyiie io eller flere af generatoreme i "unison" (samne tone spilles)

men med forskellige oklåv koder kan an-

dre kuNeformer dannes. Denne begrænsning gor ionerne noget ensformige åt hore på, nen elekironikamatoren har opgaver og arbeide

iil

manqe vinteraftener

trollerei synihesizer.

Nyt ekstratilbehor

i

den

kommende tid vil dukke en hel siribe ny-

heder op

i

forbindelse med RCA Cos'

Nyhederne omfaiier bl.a. en forbedring
og udridelse af det benyttede Chip'8
sprog. Modifikationen hedder Chip 10.
Der kommer også ei specieli morseover
sætter progråm, som omsætier "prik og
sileger" til klariekst på dataskærmen. En

delig vil PRC kunne levere en

speciel

EPROM-bEnder, som kan programmere
Intels 2716'ere og 2516'ere.

Konklusion
Cosnac VIP'111 er næppe en alvorlig

til de hobbycomputere,
der primært henvender sig til den pro.
$arnmeringsinteresserede anåtor, f."
konkurrent

eks. Nascom,

AIM$s m.fl. M€n for

de,

der kun vil bruge .ompuiercn til åt]ave videospil, er VIP-111 €td€jligtværk,
toj til en megeN tmelig pris, For den
nusikinieresserede e. der en del ai hente i den udvidede Cosmac med de to
typer nusikgeneråiore.. Dei er sjolt at
sidde og kode nodene :nd, og rnån er
ikke alhængig af fingerfædigheden på
klåviatwet eller sirengene. Er nodeme
kodei dgtigi ind, er i€mpo, rytme oq
iorer korekle efter hod€billcd€f Dcl,
ie gor Cosmåc'en til en glimrende spillelærer, eller alikompågnator. I den for,
bindelse lærcr man mere af at spille
sammen med Cosmac erd med en ryt,
neboks. Og så kan man - hvis nan
har faniåsi og evner ved loddekotben
udvide med filire og måske opbygge en

automåtisk synthesizer.

Kort sagi, Cosrnåc VIP-l11 er e. glim,
rende legetøjfor små pengeo
Jøryen Rusmussen
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3,10
74LS0t 3,10
741502 3,10
74LSO3 3,10
74LSO4 3,10
74LSO5 3,r0
74LSOA 3,rO
74LSO9 3,r0
74LSr0 3,10
74LSr1 3,10
74LSi2 3,30
74LSi3 sr5
741514 4,60
741515 3,30
741520 3,10
74LS2r 3,10
741522 3,30
741526 3,55
741527 3,s5
741323 355
741530 3,r0
741532 3,30
741533 3,30
741537 4,30
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741540 3,10
741542 7,30
741547 1685
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74LS7B 4,30
74LSa3 9,05
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15,65

SENO Politix
"ALT OM

74LS194 1r,60

BDV 65

Ti'""lJi:,',ilff

TRIAC's^,

19,10
34,a5
19,90
36,a0
36,00
14,50

dobb€ltsid.igl.rfib.i 32Bs

12,25

PNP

B

polv€hder

74!5193 11,60

12 a.t
B {ioov.
(SOT-93)

BDX 67

{k

74LS131 21,50
74LS190 12,25

BDV 64

B

nkbryd. & 2 nk stutts

74tS170 19,35
74!5173 12,45
74fS174 10,75

74!S19r

SENO

(k skift€kodåkr
nk brydakontakt
nk duflekontakt

74LS155 27,65

POWER DARLINGTON

BDX 66

1

HAR ALT TIL

Dalopsn
I k!-j6rnklorid
Findskrynålral 1 litor
SENOrolotransr.r

En mes€t ahidig kontakr med eni.n
rinqe. eller ssparal rrvkiunkrion.
Kån opkob16 tilfls. opgav6rl

74LS155 3,60

74LSr5a 3,60
74LSr60 9,25
74LS16r 9,25

VI

PRINTFREMSTILLING

NYT DESIGN I TRYKKNAP:

74LSt56 3,60

741555

lroo

MEC

kvalit€t

29.85
34,85
39,85

'

.!

TRA]OTB

6101 2x6vl0,4 A
6102 2x7,5V/0,33 A
6103 2xgV /O,27 A

6to4 2x12V lO,2 A

2x24V /O,25

A

6111 2x6V/2A
6112 2x7.5V11.6 A
6113 2x9V/1,3 A

A
6115 2x15vl0,8 A
6138 2x18V/0,67 A
6139 2x24V lO,5 A
6121 2x6V 14.5 A
6122 2x7,5V 13,6 A
6123 2x9V /3 A
6124 2x12V12,3 A
6125 2t15Vl1,A A
6140 2x1AV 11,4 A
6t41 2x24Vl1A
6126 2x6V/6 A
6127 2x7.5V14,8 A
6128 2x9vl4 A
6129 2x12V 13 A
6130 2xtsvl2,4 A
6142 2x1gvl2 a
6143 zx24v /1,s a
6t14 2xt2v

11

26,35

26,35

også mrser v€l.snsds

26,35
26,35
25.35
26,35
26,35
37.65
37,65
37,65

37,65
4a,75

Æ.75
4a,75
4a,75

8,75
4A,75

48,75

Samme

titHF brus

iyp€ 1/4W. modnande åfler
lmin. 100 nk. enr.

egAl vsls

lnduktionsfri modstande speciett
relesnede til DUIUNIY LOADS.
F.eks giver 40 stk. 2Kl2W i parat.
lelen load på 50 Ohm./80W.
ellet 24 stk. lK2l2W. sivet
50 Ohm./48W
Sælses iæsker a 50 stk.
pr. æske 39,50

FLAEE LEES
SIEMENS 1. sonerins

I

68,10
68,10
68,',10

58,10
68,10
68,',10

68.10
81,50
81,50
81,50

8r,s0

81,50
81 50

8r;50

SPECIALTRAFOER:
6131 rx27vl1 A
4a.75
6144 lxlSv/s A
99,75
6145 1x18v/r0 A
137,25

v, I stk 4 stk 40 ,tk
flad 1,25 1,00 0,75 2205 1x1AV 120 A
lille ruf,d 1,25 1,00 0,75 | 52AO 2x27Vl2A
stor rund 2,00 1,75 1,30 L 5279 2x33V/3 A
lille

ialt KUN
indukrionnri vlTBoHM modnånde

6105 2x15V/0,16 A
6134 2x18V/0,14 A
6135 2x24VlO,1A
6106 2x6V/1 A
6107 2x7,5V lO,A A
6108 2x9vl0,65 A
37.65
6109 2x12VlO5 A
37,65
6110 2i15V/0,4 A
37.65
6136 2x18V/0.35 A

6t37

150 stk 2W

283,05
146,40

17o,ao,

SIEMENS l€verer nu en helt flad
LED i 1/10" modul.
måler 2,54 x 5,08 mm.
føres i 3 farver; rød,gul os srøn
ved 1stk. 1,95
ved 10 stk. 1,75
ved 25 stk. 1,55
fra 100 stk. 1,35

tED holder
MED LINSE
i.frarod LED's
pr.

stk.

18,65

NY ELE'{TRON'K
BYGGER
t I dette hedje alsnil, al "ny eleklronik't

L

subwooletsalelil system skal vi fo$oge
at lå del hele lil at hænge sammen gen'

Tir

nem tilpåsning ar enheder og gennem et
delefilter. som er ret så ukonveniionelt.

\-

Enhederne
Det er en kendlsag. at en hojttaterenheds
impedans ikke er uafhængiC af frekvensen.
Tværi.imod siiger impedånsen alhå 0nhedens modstand over tor signålspæDdin-

ger

hehholdslisonkdngresonansfre.

kvensen og ved sl.igende frekvens- For at
kunne indregnc impedansen som en no.

genlunde fåst slorrelse, er vi nodr dl 1l
lorclage en impedansudligning.
Detie gores i pr ksis ved at sætte en mod.
siand og en kondcnsator i serie med hinanden tværs ovcr hojttalerterminalenre.
Modsiånrlcns værdi er bojttalerens nominelle impedans, i dettc iillælde oiie obm.
Kondensatorens !æ.di bestemmes vcd en
beregning, hvori iDdgår den frekvens, hvor
enhedens impcdaDs er sleget lil det dob.
belte, 16 ohm. Dormilcl er at bringe im.
pedånsen lil at være 8 ohm konstant. Der
lor skal impedanscn lor RC ledet også væ'
.e 16 ohm ved denne lrekvens og derefter laldende ved sligende frekvens. Årsa.
geD til impedanssiigningen er ganske simpelt den, at signalspændingen sendcs iDd
i en spole, svingspolen.

Inpedandorlobel lor diskantenbeden or

ret

som slået efter en lineåI. Detle
afslorer, at den ikke indeholder en lignen-

helt

.ll I

de spole, som de to a.dre hojtiålerenheUans€t, hvordan man vælger åi eksperiment€rc med el system som dette, skal

.-

fr

I

1

.

:

J

t

I

I
Målene på subwooferen.

denne impedånsudligning foretages. Vi
har monteret modslånd og kondenstor
direkte på enhederne. Bashojttåleren ud-

lignes med modsianden på 8 ohm i serie
med en kondensdlor på 20 /lF (10 + 10).
Mellemtonen torsynes med 8 ohm+ 8pl'.
Dan dobbeli.e impedans (16 ohm) opnås
ved 5000 Hz for mellemtonens vedkom_
mende og ved 2000 Hz lor baseDheden

ledt lrenr til, er nogelandcrledesenddeb,
man elle6 ser. Del skytdes to6t og lremmest den lave delefreklens for basjmel.
lemtonen ai hensyn iil, al aue relningsin.
Lormationer skal komme Lra sidesysl,€meF
ne. Dernæsi bar vi klel e1. till,er med stejl
alikæring i lorm
kaskadekoblede 12
^i kaD kun gores. iordi
dB sektioner. Detl.e
mellemtoneenheden er mindre tolsom

Efter åi sysiemel va. færdigt, kunne vi
Vi kutrne derfor med lordel lorelage eh
konstatere virkningen al impedåns udlig
ningen. Fo6kellen lremgår af de to sy dæmphing af bas og diskahl. Hoj- og lå!.
stem.impedåns kurver. Så stor forskel er passektionerne er udforl. som man viue
gore det i ei akliv! lilter. foBtærkningen
der selvfoLgelig ikke altid tale om.
er her e$iattet af en modstand. NlellemDei delefilter. som konstruktionen har tohesektionen er udtorl som en "filleF

woofen
Delefiltret har specielt store spoler.

66
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Impedans€n når r,ed 20 Hz ned på 6,5
ohm, tnen holder sig ellers ret godi til d€
8 ohm. Under 20 Hz er impedånsen igen
stigende.

ra4&.1

kanal", et båndpæled bestående at kun

mener vi, at den bordæmpes. Disedæmp

ninger er der gjort plåds til på p.inletistilmed det princip, B&O ånvender.
Hvis man ikke har behor lor al dæmpe
De specielle detefrekvenser \ed 220 HzoC noget, kan mån båre overstrappe der,hvor
3,5 kHz har medlort, at spolerne i liltrei dæmpningsled€ts seriemodstand skulle
er rei siore. På priniet er der dort plads have slddet. Vore målinger er udført uden
lil 6 mH (formodentlig har de fleste for dæmpning af bassen, men med en dæmphandlere ikke spoler storre end 5 mH) ning åf diskånien på 4 dB. Det skal næv'
som enlen lufispole eller spole med pul. nes, ai lydtrylsmålinger e. foretaget i ei
verkerne. Fo$tnævnte er ål forelrække, almindeligt beboelsesrum med basenhemen sidsCnævnte kan bruges. Kondensa- den plaæret lril på gulvet. Ved plåcenng
torvæ.dieme på 55!F opnås ved at parål
af subwooferen i et hjorne ville 4 dB's
lellorbinde 2,2 og 3,3 !F. Modståndene dæmpning ikke være urimeligl. Men det
een spole og en tondensator.

Allrå nogel

er der også plads

Ved åt placee bNystemerne i et hjorne
I'il deres virkning oges- Hertil kan d€t være nodvendigi ai dæmpe bassen lidt. Diskantenheden er meset eff€ktiv, derfor

til

på

pnntel

Kabinetterne
Sidesystemerne dæmpes med en smule
polyesterfiber, hehi bare et lag langs si.

\

I

dern€. Bassystemerne skål slet ikke dæm.
pes. Når enhederne monteres er del meg€t
vigligt, åt der er tæt mellem enhed og for.
plade og ved kabeludforinger. Detie gæ1.
der specielt for sidesystemet. Hvis baseh.

heden monl,eres med pynieringe, bor man
passe på, at de ikke klirrer eller råsler på

Til
På grund

ålen forveksling iteknikken blev

måltegningerne for sidesystemerne genta.
gel i sidsCe nummer åf "ny elektronik".
De rigtige subwoofer mål vises de or i
Enheder og komponenter kan bl.a. kobes
hos Electolab, Vindegåde 39,5000 Oden.
se V, tll.: (09) 14 61 14.8
EBB

E
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STORE UDVALG HOS DIN

ELEKTRONIKFORHANDLER
KAISE LCD UN IVERSALINSTBUMENTER

HANSEN DREJESPOLE INSTBUMENTER

Nu tån du lå er aurcmatisl3 1/2 LCD univeGalmerer lor kan kr.

Prolessidn.l kvalne( hed

Den varmene rsra€-of.rhe.ådr nvhed ind..tor 3
m! r mete r lsamme!dassdrejespo epris.

l/2 .ifle.

KaisesK6200. a!lo 31/2 digll LCD DMM
KåkeSK6220. 10 Amp. version afSK62OO OliM
Kaise sK6100 3 1/2 dtsir LCO OMM med hotd
oq aeeær
Kaise SK6110. lO Amp. version at SK61O0

Måleled.i.s€r, ban€ri€r osekstra sikrange.€r

dis tål

nslrumg.serien

modu

ogdighal lrekvensteller,

ikke kohsbillasere.

Ftlemh€d: Mål@hråd.r.

kr. 139,50

1..895,00
kr.995,00

Måleledninær, barrerie' os ekstrå rikringer er inkluderet ipriren.

AT.2050

20
50

kohm/v
kohm/V

Veil,:

kr. 595,00
kr. 695,00

in*lude.et i pri*n.

er

års saranri, kan

AT.120
AT 20s
AT.21O
AT 1000
AT 1020

21ldølc

kohm/V
l0O kohm/V

2lldBlcuF

kr.387,50

!F

kr. 665,00
kr. 325,00

21lda/C.!F

10O

20
50

la

32ldB/C

kohm/v
kohh/v

2OldBlCrF
1g/dB/c'uF

Aæ€bsk€n G116 og Gl17

HANSEN DREJESPOLE PANELMETRE

PCIM LCD PANEL INSTRUMENTER
Pane

Type:

I

d sital panelmeræ

Pane!in*rumenre/ne onfatter 71yper, alle kla$e 2,5.
De udvendlqe

må på panelmelie er60

t

45

Anrendeken al LCD modulerne betvder:

nm lBxHl.

Der er indbyqger lampefalninger. Låmpår aNkaffes sæckilt. Specialpanel kobes
skalaer {or VU. ot S.mete kan lever€s til .llE

ivper

La!i rvomforbru9
Slor dår€noiaoriahed

Drilisilkerh€d under vårierende råmper.1urct

PCIM 176. LCO p.nelmerer
3 1/2 digir
PCllv'l 177 LCO lrekvennærer 5 dlsit!
PCIM 161 - Clock
4 digiis
PCIM 163 Clock
4 disic
PCIM 173.Clock
4 diqirs
PCIM 175'Clock modul
4dislG

-

modul
modul
modul
-

kr.485,00
kr,295,00
kr.189,50
kr.189,50
kr.199,50
kr.199,50

Typc:
GrOo
G101
G103
G105
G215
G230
G25O

M!læmråd.: Indremodnå.dl

100!4
lA
34
5A
15 V
30 V
50 V

7aO Ohm

0,075 Ohm

0,025ohm
0,0150hm
15 kohm
30 kohm
50 kohm

JOSTYKIT
Walgerholm 1'l
Box 170

TII:
Ring og så anvist nærmeste torhandler.

(021 65 1l 33
2750 Ballerup

kr.82,50
kr.82,50
kr.82,50

kr.

42.50

kt.82,50
kr.82,50

kr.

42,50

NY ELEKTRONIK
BYGGER
(

Sub

woofe[ 2
Komponentliste (1 kanal)
Inpedansudligning, bås
1stk. Ru 1 modsland 8 ohm 5 watt
2 stk. Cu 1 bipolarkondensatorer 10 /rF/

50v

Impedånsudligning, mellemtone
1 stk. Ru 2 modsiande 8 ohm 5 watt
1 stk. Cu 2 bipolårkond. 8 /lF 50 V

Filter

l.l

4 stk. C
Bipolar kond. 2,2 /rF 100
4 stk. C 1.2 Bipolar kond- 3,3 irF 100
1

tu--"!.!"

F)

ds*,-q!d

!*.r-"-- &

rv5^.!,{6

--

ses

"-^d3

tvdellgst
-"-

V
V

sil. C 2.1 Bipolar kond. 4? pF 50 V

1sik.
4 stk.

l

Uden impedansudligning komm€r kurven til at se sådan ud. FoNkellen
ved delefrekvenæn nellen diskant og mellemione.

C 2.2 Bipolar kond.47

/rF

50 V

L 1lufhpole,5.8 mH (5) (ei. pul

stk. L 2luftspole 0,36 mH (0,45)

2 stk. R 1 modstande 8 ohm 5

vatt

Dæmpningsled
2 dB Rd 1:1.7 ohm 10 w
Rd 2:30.9 ohn t0 iv

h"åd,i

4dBRd1:3ohm10w

LydtrykkuNen er som tidligere nævnt optaget i en stue, med bNen placeret på
gulvet med stor afstånd iil væggene. Der er i swe€pet ikke brugt ren sinus, men
smålbåndsitoj med en bredde på 31 H,. Detie rrengår bl-a. af den lidi "uldne"

Rd 2:13,7 ohm 10w

6dBRdl:4ohh10w
Rd 2:8 ohn 10 w

DELEFILTER EAB

o

";;l

F;;-!

F","r
F"' "l

F;;---A

F

F

"1
lo"'

lo,i-.d-r---ol

F"--;-l
'l.o

lo
MELLEM

+

ol

\

\

F-;l I/

IæEr-;-1

o

/
I

l;;;,1

"',_;l

F;;_q

o

1.1

A

'1.

o o+

naz

ol

o.l

\

'l.o o+
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Deterblevet billigere
at tøbeædett mdtåL-

Øgel produklionskdpacilet og sradlq suqende efleF
lpøIsselhar glod1DK trj veråens sråståproducent aI bånd.
Der beryder bla-dt andet at det nu er blevet muhot lor os
år redsærre

p

serne på meta.bånd meo op ril 165:
Hvrs du har merdbåndsomst r..e'på d.n kassetebåndopldqer. kan du dlrsa gøte et vlrkelqt qodr køb nul
mK's ro metålbånd, MA og MA R, eibTevet mere over.
kommellge I pns, selv om de sladlg betinder slg i den

Ikie

så mærkeligl, der erjo her lå-e om ro bånd hvrs
egenskaber ligger så tæl på spotebånoenes, ar der

faktrsk ska.l måedpparalt bl åt høre forskel. Men med
TDK'S melalbånd får du tkLe bare ften[agende mågre-

,

tiske egenskaber:
MÅ R båndets præcisjonsmekanisme veterdobbelt så
meqe. som en trddlrionel plas.<dsse e iv ket grver en
periekr gangstdbdirer, soå reducerer wow og fluler uJ
el minimum. Det er sådanne bnq det adslalle-r de fremragende bånd frå de gode . .
TDK var de første, der introducerede metatbånd i Danmark, og dengang var del kun forbeholdt de iå- nu
er invesiering i ædelt metal ikke kun for miUionæret. . .

Vejl. pnserl
TDK

MÅ

'IDK MA-R

lc s4,95 c$0 Iq æ,95
c 90k ?4,95 C-90k 109,9s
Ggo

NY ELEKTRONIK

r\l

lå

o
o
o

T

o

DELEFILTER EBB 8I_1

o

o239

3

7D

O-0-O

o

+

o

7t

DELEFILTER EBB A1-T

(

fr--

aohm

5.4

mH

0.36 mH

Vi h& udfort delefiltrei med

ITA

9

A
I l" "r'-

standard

1 ltl

komponenter, og det har medfort, al de
storc spol€r kun er 5 mH, og artså ikk€
5,8 nH. D€rfor er måringerne udtryk for
"wo6t cåse". Ved en optimering af spo.
lerne vil resuliåtet være bedre-

5.4

!F

5.8

mH

mH

I""r-zo Yr

|

a

IA

11 lf

---r-- I

ohm

I

I

le"r'm

UDDRAG AF VORT NYE T9ET/82 KATALOG, SOM VI FORVENTER, ER PA GADEN NU
lyres. Så længe lager h&
t2o0 Vortaoe reguralor . . t3,firtr
10 slk. ens . . . . . . . . . .
vesKUN .
... ,,,, 79,00 kr.
17.50kr
å2,00kr.,10ens.. ...
glasl ber,
måx117w. ..,,,....
LD599Rødblnk€ndeLED 11.90 kr
Pr nlalk ip
mindsr 7.5cm br€dt x 20
9T137 Triac 500v/0Amp. .
langr,lykkelse 1.5 mm.
ATi39T ac500v/i5Amp.
ca.5x13cm..... 6,00kr. cm
Pr. k9 ..
......... æ,00tr
snere, runskib, m m. . . . 69,90 kr
Dala + apolicålion irdo . . 1010 tL
L,Ad o! lololransstor ... 1O,5otr
40v/1,2 Amp. .........
LM555Tlm{ .....,1,75kr.
100 srk .........
..
CM7555T merC'mosve.
TILBUD
si.nårrM5s5 ..... .. 13.00 kL Z€n€rdiode 0,4 w å 1,50 k.
lnsrrument med o10 ska.
10 ens .....
ra, lolsonhed G36 ua, mål
Mc?3ossåienfl srk ... 9,s0 kr
zen€diode 1,0wå2,50kr.
14x42 nm Med 220k
uP0,1r6 16K dynamisk
10 ens ..
4900kr'
'''..
se e kån det brulessom
..
9.50kr.
2Sc1307 HF lråns stor.. 24,50 kr.
Tinsuger, sLubber 1,nnel
Pr.stk. ,....... ...... r4"3sk.
2N4427 VFIFtånsislor 21.60 k.
ål,50kr..10ens....,..
ud når man låder isen
3 stk. ............,...
3985 k.
Gro^ne ø3 mm el. ø5 mn
Kappe belkytter lade
10stk, ............... rt1,00kr.
å2.00k..10ens........
sl qen når linsuse@ al
lransistorer pr. stk .. t,7skr
Pris€n€ €. incl.22% mome. Fel u
ændr iger lorbehoLdes uden torud

vi sende. oreral i randei ø. efie.

kav. ved kob ior rndd 60. kr rirræq-

3 kr. I €ebyr, Prisene er excl.
lorsendelse, undlaoei hvis du ved
køb lor over 275, kr belårer lotud,
sender v vacne po.toinr i Danma*
(itke Gønland 09 Fæ.øeme).
los

Posiordrealde

inqen 6r

åben

daddaqnedaq k. r017. bul kken

erderdesudenåb€ntlil k 19ii€dao,
lø.dag 9.1G12. Telelonsvarc.
mdaoer bæked eller *r- 17.

og

GRAT

6kala o9

1931/32 kan

rckvne

6snulll ev. srulnin!enaliuli.lnd4
ho d6. priser på C MOS, TTL oO lC-

kreds,

I

ran

s

islo.e., kondensåtder,

nodslande, *asser,

lilb.lrr

m.n-

llletalfitm

rnodstande
.

Pålidelisheden af et €lektronisk kreds.
lob er aflrængigt åf antallei og pålidelig.
heden ål de enkelte komponenter. Den
siadig voksende komplexitet af eleki.ronisk udstyr betyder, at der stilles siådig

stone og storre ktåv til den enkelte kom.
ponents pålidelighed og stabilneL Der er
netop derfor, åt salget åt modsiande af
metalfilmtypen er siegei så voldsomt de
s€nere år, al de snari vil udkonkurere de
almindeliEe kulfi lmiyper.

Opbygning af modstanden
Som det ses på sniitegningen, er meiål-

film

modstandens opbygning ret enkel.
Und€rlag€t (å) er en poleret keråmisk cy.
linder, på hvilken der lægges et homogent
og ghr metållåg (b). Til dette formål har
man udviklel en rækk€ kemiske og lysi.
sle processer, der vælges bl.a. ud fra den
onskede modstandsværdi, stabilitet og

temperaturålhængighed. For nodstande
under 50 ohm lægges et nikk€l'fosfor lag
ved en kemisk proces, mens man pådam.
p€r ei nikkel-krom lag for hojere mod-

To meblhætter (c) sættes på cylinderens
ender, og de sættes så fåst, åt de folgende lag ikke oger deres mekaniske styrke.
Den nodvendige kralt lor at trække hæt'
terne af er så slor, ai cylinderen eller tilledningerne ville lnække forsl.
Den mehliserede cylinder he en mod'
standsværd', de. er ræsentlig låvere end
den onskede. Den tihigtede modstånds
værdi opnås ved at skære eller laserbræn'

de

e.

spiralformei afbrydelse på mod'

standslegemet. Hos Philips anvender man
hovedsagelig læertrimning, da nån her
kan lægge sn'ttene tæltere og derved lave
et længere og mere præcist snit. Dei længere snit beiyder også, al. begyndekesværdien skal være laverc, melallaget iykkere

hr.r
hro\n

kl
lsln\\
ornnsc

I ror) ro,/ (.
r rro to"t ((
' 50 10,./ (
:, tj t0'./
ti t0rl(

og modstanden mere rlåbil. Ståbilil.eten
hænge. Demlig noje samm€n med meialla-

tykkelle, jo tykkere lag, jo h@j€re stabilitet.
Modsiandsværdieb aflæses koniihuelt
samtidig med at snittet låves. Lige inden

l---

gets

mods0anden når sin onskede værdi, stoppes maskinen, og der tores nu langsomt
frem mod værdien. Afstånden mellemvindingerne er be.egnet således, åt processen
siopper, når ca. 8Yl. åt længden er skAret.

L

Den ny€ fawekode. Den bred€ste ring er

Snittegning af en metalfilmmodsiand.

NY ELEtflRONtK

BESI(Rt-

llletalfilm

modstande fol

standsfabrik.
De fem sojl€r

,a På denne måde iikrer hån at v,rmen
deres bedrc over modshn;ens åreå1, end
hvis sniitene ålle lå i den ene ende.

!

kåldes

og her påfo-

AJsluttende finish

gene.

Galvanisk foriinnede kobbertråde (e) svej-

nu på metalhæiterne. Herefter modtå,
ger modstaDden et beskyttelseslag i form
af en dæklak (f), som så polyneriseres
(hærdes) i en hojtempentur ovn. Denne
låk beskyiier modstånden mod mekaniske, elektriske og kemiske påvirkninger
fra omgivelseme. Den er samtidig mod,
standsdygiig ovetfor de oplosningsmidler,
der anvendes iil at ljerne fluxmiddel fla
printptåden efter lodningen.
Den lak, der anvendestil farvebåndenå (g),
er også resisiant o{erfor oplosningsmidler.
Bortsei fla modstandens værdi viser disse
fårveriDge også nodsiåndens iolerånce og
evt. dens temperaturkoefficieni (se skema). Dei skal bemærkes, at laklåqei er
stærkt nok iil åt tåle påvirkningen på ei
dobbelsidet print. Automatisk lodning
kan fjeme det beskyttende tiDlag fta baDerne på komponentsiden, og således ud-

for

ses

sætte modstandenes lak for kobberbanernes skarpe kanter. Den nye lak forhindrer
kortsluining på grund åf dette.

Kun metalfilm?
Den nye generation af metalfilmmodstande har nu opnået en sådan grad af automåtisering, såvel ved fremstillingen som
ved monteringen, åt det må venies, at den
snart udkonku{rerer de kulfilmmodstande, vi kender idag. Priserne i losdetsforret
ninserne el allerede så låve. kun 15-2070

hojere for metalfiln, åt forbrugerne også
snari vil alsige deres dom i denne sag.
Blandt de fordele, som metalfilmen ha.
rrcmfor kulfilmen, er lavere stoj, mindre
temperaiurdrif t,hojere arbejdsiempen[ur,

mindre mekantk sionelse og bedre tångiids ståbilitet- Kulfilmen ha,r kun den lå-

Stor følsomhed, robuste

kabinetter, hEtkvalitetsnive au,

vælgenZODIAC
privatradio...

Digital23 FM

kr. 1.698,Searchcr 23 FM

kr.

1.995,

Diplomat 23 FM kr. 3.465,-

Flere spændende oplysninger konlakt:

Zodiac's robuste og protlssionelle mobil- og basestationer sender
med den højeste tilladte effekt på 500 mv og har 23 kanaler PLL
frekvenssyntese - med digital kanalindikering og kan køre både
AM og FM modulation. (Basestationen Diplomat 23 FM er med
bordmikrolon som standardtilbehør).
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Forplåde lavoul

rBlandt seriose loioanatorer har ijern
udlosere

lil

kameraet altid ståei lang! op.

p€ på onskesedlen. Fjernudlosere lindes
da også i mange udgaler på narkedet i
dag

-

de nesie med trådudlosere. de lær

Fstp med den mpre sm,rtp inirårodc ud-

"ny elektronik" har dertor videreudviklel
intrarod sende4modtager ko.siiuki,ionen
tra torårei 1980, så den kah ahvehdes på
elektroniske spejlrellekskameraer. Fjernudloserer har en rækkevidde på 10.15
meter. og deD kan derior !ære med t.il at
hjælpe toloanatorer ud al mange proble
mer. Nu kan man t.eks. optage fuglelilet
på næri hold uden at skulle stå led siden
Den indbyggede iimer kan indsiilles
teivaller mellem 1 sekund og 32 minut
'inter- Indd€lingen torcgår i 1,2,:1.8,16 og
32 sckundcr cller minuiler. Forsie bille'
de tages efter det bah'e tidsinterval. llvis
kameraet er Lo6ynet med lvindei eller
moior, er mulighedemc megel. slore med
"ny elekironik't inftarode lielnudloser.

Prisen lor konstrukl.ionen ligger på ca250 kroner. En tærdig fjernudloser kobt
hos totohåndleren kan ]c! kosie dei fhe'

Når vi har valgi ai ljelnsiyrc kameraet
med inlrarodi lys (IR). er det, iordisigna
lerne ikke kan ses med det blotle oje. A1mindelige iilm påvirkes ikke al inlrarodt
lys, så lysslrålen kommfi ikke med på

16

Nr.

?/,r rgrl

i l:1.

Kun kameraer med elektronisk
udloser

* orr +

Konsi.ruki.ioncn kån kun brugcs iil kame
raer med elektronisk udloser, idei kame.
raet sættes i gang ved ai. korlsluiie den
elektroDkke ndloser. Deiie udelukker en
hel del kameraer. På mahge apparaier
sidder den elektroniske udloser på wihder

2.

4.

.a

.32

eller motor, så sporg forst din foio.
handler om dil kurera kan bruges. I hvert
fald lindes lclcgnede kameraer hos iolgen

Canon, Chinon, Oontax, lujica, Konica,
Laica, Minoltå og Yashica. Andre lirmaer
ha. også brugbare kåme.aet. lalt slulle
listen indeholde mere end 16 tirmanavneEi pår ål ri.maerne leverer også ljernsty
ringsudstyr. l'.eks. koster en lR sendet
modtager ftå Contax en liue lusindlap.

Besog din fotohandler lorst
Du gor klogt i ai. besogc din fotohandler

foi du indlober dc clektroniske

kompo
nenter til denne koDsirukl.ioh (som lbro!
rigt belober sig ti1ca.2å0 kr.).
Ilvis du er i tvivl om dii. kåmera har elek

lronisk udloser. kan tolohardleren

selv.

folgelig lei atgorc sagen. Hvis kameraet
har eleklronisk udloser. skal du bruge €l
kabel. son lorbindes mellem kameråel os
Iotoudldserpn l)pi. knn vær. s!æri ai lå
dei dgiige kabel eller blot dei vigtige siik,
som sikrer forbindelsen- Dog kan bl.å. iil.
behorslirmaet Kaiser levere de vigtige stik.

,16
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og 8 sek, Fejlen er på 670, hvilket jo nok
er til al leve med. Hvis långtidspiæcisions.
timing er sagen, skål R21 blol justeres til
frekven*n er 2,13 Hz eller 28 blink pr.
minut i 2 sek. stillingen.
Afbryderen S1 er åf iypen on-orr-on (neuiral midter stilling), hvilkei gi'er mulig'
hed for at slukke kontrollampen. Det

*11111uri\

spårer bait€riet. 52 er en omskifter al
såmme type som 51, hdlket giler mulig.
hed tor at vælge timerfu.ktionen mellem
folgende områder: sekunder,

off, ninut-

Montedng
Vi har naiurligvk lremslillei et specielt
print til denne konslrukt'on. Det hår fåei
numme. 0228 og måler 4 x 8 cm. Som
altid er printet forsynet med komponenl.
tryk i silke, hvilket l€tter monteringen be-

Modtågerdelen €r kompåkt opbyggeL
Sender€n indbysqei i kå!6€n.

IR.senderen
lR.senderen er den såmme, som vi brugte

i

nr. 2-80. Bladet kån stadig kobes ved
til forlåget. Vi hd kun en lil
le tilfojelse ai gore. De 3lR-dioder fås nu
henvendelse

indbygget i metålhuse med glaslinser. Der-

ved bliver rkkevidden op til 5 m€ler
længere. Loe linser kån også kobes og
monteres på allered€ eksist€rende send€.

Diagrammet
Ligesom senderen er modtagereD en gåm.
mel kending. Den blev grundigt beskrevet

nummeret 1980åf "nyelektronik".
Eneste ændinq er folsomhedspoimetr€i
Rl0. som nu er ændret Lil en f6t nod.
stånd. Til udendors brug anbelaler vi 100
kohm, som giver en rækkevidde på 10'15
mel,er. Til indendors brug anbefaler vi 33
i maris

kohm. Gor€s R10 storre end de 100
kohm, vil rckkevidden blive store, men
Cil gengæld risiker€r du, at modbgeren
bliver folsm overfor sollys.
Timeren består af den velkendce 555'€r,
som neddeles i IC2. Timer rrekvensen ju'
sieres på R2 og skål vær€ 2,00 Hz- Hvk
du ikke har adgang til en lreklenstæller,
stiller du blot omskifleren på 2 sek. og
justerer, til du kån i€elle 30 lysglimi pr.
minut på kontrollåmpen. Dette nedforcr
desvære, åt ei minut bliver på & sekunder lstedet for de normale 60. To mioul'
ler bliver på 128 s€k. (2 min.8 ek.) osv.
32 minutter er helt bojagtigt på 34 min.

tydeligt. Pris- og lorhandlertiste eranbragt
i bladet. Det var nodvendigt at påkke
pdntet megei tæt for åt opnå den besked.
ne storrelse. Alle modsiande og dioder
skål stå opl Del er knåp så svært, som
mange iror. Alle modstande bor være 1/8
wal.t typer, men op til r/3 watt kan bru.
bag

ges.

Start med at montere de ? lus, der er på
priDtet. Monter derefter de komponen'
ter, der sidder på midien åf printet (spe.
cielt mellem IC1 og JC2). Slut af med aL
montere D1, D4 og D5. D5 skål loddes
direkte på afbryderen. Husk ai vende ålle
tåntalkondensatorer og dioder rigtigl.
Den lille prik i Dl's hus skål vende ned
mod printet. Brug flådkåbel lil ai forbin'
de omskifteren (S3) med. Vær også sik'
ker på, at du forbinder omskifteren rig.
tigt. Når konstruktionen er afprovei, limes printptaderne lasi i kabinetierne. r
Michael Sarensen

Stykliste

Rl
k2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
Rro
Rl1
nl2

56 k, l/8 W
1M,1/8W
560 k. 1/8

W

1k,1/8W

15 k, 1/8 W
1 k,1/8 W
2 k2,1/8 W
150 k, 1/8 W

1

k5, 1/8 W

100 k, l/8 W Se tekst
10 k, r/8 w

56 k, 1/8

W
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kstærk BAscoa 1 k RAM (udvidbårl 12k
ROMh6 k BAM). TV udcano. arm. kasseu€til
s uln nO. Orundioe håndbøOer Pris kun kr.
4

vr sendet
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Sådm tilsluttes fotoudlo-

Skal du brug€ translor.
malorer smål eller slort?

vF'r TRANSFORMER
iil os.
v garantere

eller ring
Da kån

kvalitel bag.

VFFF r"o*"ro""=" oo"
Vindinqe, 4000 FoskiLde

Telelon 02 362197
Giro 1028367

contoct

Ji'"."flRfi."
* 1295.
k, 1495.-

I Foto fjernstyring
D1
R13
R14
R15

R16
R17
R18
R19
R20

ta ai æsn ng
ai indst el kana, FF-GAIN, Tonekontrol PA, Sqlelch, Noise b ånker, ANL,
23 kånå er, FM & AM, Diq

Double conversons sLperhelerod!.e
PLL synthese. Tilsl!tn ng

Se den hos din

ior

se ekl v

lothandlet ellet lå næt

h cstc l.tha n.ll -ot.

nu

ist h.s

R27
c1

c2
c3
C4

c5
c6

c'l

c8
c9
c10
c11

c12
c13
c14
7A

4 M7,1/8 W
120 k,1/8 W
120 k,1/8 W

10
10
1
120
56
470
3,3
150
10
22
680

k,1/8

W

k, 1/8 W

k,1/8
k,1/8

W
W
k, 1/8 W

k, siående minitrim
uF/16 V,l.antil
pF, kenmisk
nF, MKT

nF, MKT
pF, keramisk
0,68 uF/35 V, tantal
6,8 nF, MKT
0,68 uF/35 V, tanlal
0,68 uF/35 V, tåntal
22 uF/16 v, tanial
1 uF/35 V, ianial
1 uF/35 V, tantal
1 uF/35 V, ianial

D2
D3
D4
D5
T1
'12
T3
T4
T5
T6
'17
ICl

tc2
IC3
51
52
SB

8P104, Fo|odiode

AA 143. Ge-diode
AA 143, Ge-diode
AA 143. Ge-diode
Rod LED
BC546B.
BC546B,
BC546B.
BC55?B,
BC557B,
BC546B,
BC546B.
CD4011.

NPN-irans.
NPN-trans.
NPN-trans.

PNPlrans.
PNPlrans.
NPN-iråns.
NPN-trans.
C-MOS

cD4040. c-Mos
ICM7555, Timer
On Off-On atbryder, en pol mini
On-Off-On afbryder, en pol mini
2 x 6 Omskifier

Desuden benyites: Indbygningskalse, prini
0228, 9 V batterilås med baiteri, loddeojne, IC sokler, nadkåbel og foiokabel el-

vikah sælge til eo uhyr.lav pris. OE del er
virkelisen højllaler med slorl H.

Her er data
du ikke finder
andre steder...

300 wau kontinuerlis belashins og600på
roppen. Driltseifekren på kun0,3 f/96 dB/m b€
lyder eh fanlåstisk dyndik os inpulsforebejdning.
Du kån bruse forstærkere fta20
1000watl men bvisdu vælger sidstnæv.te - så pas påtaael!
Præcisiohsf renstillede enheder sikrer freh!ent
onrådeop til22,000 hzog nul forvræneni.g.

t

4. ordens

Butt€rurorth tuning
Hvis nan skd neh ned i bunden aftoneområdel

'helt demede hvor gulvbræddernebeernder at
vibrere - e! det nødvendier ned et slort, velrunet

kabinet og en kraftig bashøjtlaler.

A 316 har den rietse4, ordens Bntterworth
iuhins oE l6tonnerbasDen stuue du opleve hos KT!

Kabinetier

i møbelkvalitet
A 316 eren risrisstor højltale!.

med

Så

slor,

Ring efter vore to
stærke brochurer:

ardc.

Derfor er kabinertet udført i møbeltvalitet
lræfinish - sA pænt, ar dd råle. ar ses uden

Vi har et par småfold€re til dis:
KT-Brustbørsen og KT-Tilbudsbørsen,
Det
lornuiiglæsninslor dig, derskålha'

*

Efterårstilbud!

0ver2megawatti8ohm.
Kun kendte mærker

S.nrd'r Srb.r Ll6. Scd€.
Fine kurante nod€ller frå LurD.rn.
D..on, Du.!, B&W.l(.rwood, Te.c,
B€nærk: vi har ku. de kendre
nærker - alt i alt over 2 millioner watl
Der sør os ril Dannarksnesr
spændende speciauoretnins i

.r-.

le,ili-l

Pou'er Mor-Fet
High Speed Stgma

Drive
Ne{r Cl.o3 rAr

Feed Foirrrard
\ Super
Srp€rLiDe.u

3r t4

40
(06) 12 14 94
(o9) 14 22 32

Circuitrg

vi hår der hele
hoc KT
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(or)

nåhrligvtul

billigst hos
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r I lobel åf

det sidste år er danskeme for

alvor blevet smittet af videofeberen. 2025.000 faniljer hår fået videobåndoptager, og lållet Er uden tvivl bleve0 endnu
storre, hvis fabrikkerne havde kunnet fol.
ge med efteKporgslen for de mest popu.

Sadtidig he danskerne kobt videobånd i
kilomelervis. De er blevet b.ugt i mere €ller mindre grad ålt efter, om ejerne bru'
ger dercs tideobåndoptager lil optagelse
under tidsforskydning eller blot til atgemme bestemte proglåmmer.

Udvalgei af videobånd i butikkerne er end.

nu ikl<e så siort som åf kasseiiebånd til
lydindspilning. I ojeblikkei kan der ftu op
mod €d halv snes foEkellige båndmærker til VHS og lidt færre til Betamåx.
Prisfo6kellene e! ret siore fra mærke ill
mærke og fra buiik til buiik. Derfor hår
vi fundet det interessånt åi undenoge, om
nogle nærker i videobånd fåktisk er bedre, samt om der er en sammenhæng mel-

lem pis og kvalitet. Vi har iestet 6 for'
skellige bånd til B€iafomåtel og 6 til
VHS-systemet.

Det afgorende led
Båndei spiller en endnu vigtigerc rolie i en

videobåndoptåger €nd i en lydbåndopb.
ger. Selv det bedste videosystem er ikke
megei værd, hvis det ikke kah lade sig gore ai måss€producere videobånd med de
nodrendige ege.rkåber.
I en videobåndophger til hjemmebrug er
båndhastigheden ydersl lav

par centlmeter

i

-

omkring et

sekundet. Såmt'dig indog afspilles videobÅndei af videohoveder
pi en tromle, der roterer med en håstig.
hed på ca. 1,500 omdrejninger i minuliet. Det betyder, at hveft spor, som rum.
mer ål information til et delbillede. kun
buvar nogle få hundrededel€ millinelær
bredt. Derforerdet ikke tilstrækkeligt, at
et videobånd hden magnetbelægning ned

partikler med gode magneiiske egenska.
ber. Belægningen skal også være ydersi
ensartei og ståbil lor at sikre en god bil-

Tesiopslillingen med Saba VHS og Sony
Betå videobåndopiågere.

ledgengivelse uden forsiyrrelser.

Kun lorholdsvis lå producenier mesEer
teknologien bag fremstilling åf videobånd
til VHS og Betåmax systemern€. De vigug.

i ojeblikket Fuji, Maxell, TDK,
Scotch, Sony (kun Beia) og JVC (kun
VHS). Det kan venies, at Agfa inden læn.

$te er
ge

vil

også.

være klår med sit eget videobånd
Fujiog TDK sælgerstore antal afde

såkaldt€ OEM videobånd

til

firmaer, som

videresælger båndene under eget navn.
Agfå, Akåi, Panasonic og Såbå er blandi
deres nuværende kunder.
En del ekportfirmrer

i Osten tilbyder bil.

lige videobånd af ukendt oprindelse. Nogle af disse typer er sikkert nået til Dånmårk, men selv om vi hår værei i mange
videolorretninger, har viikke set noget til
sådånne videobånd. Vor terl omfåCter derfor kun kendte mæiker.

NY ELEKTRONIK
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BETA
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BASF Bela-bånd efier 25 oPtagelser. l aFerne er blegned€
og kånterne mellem de enkel
te farvebjælkerer uldne.

Fuji Beta-bånd elter folsle
indspilning. Fanerne stå. vir.
kelig flot, og opløsning€n er
slimrende. Fuii er det mindst
uldne af de testede bånd-

Scotch Beta-bånd cfter 25 ind.

Selv om Sony opfandt Beta-

'l DK Beta-bånd. Kvaliteien er

spilninger. Der kommer stoj.
siriber og bjælkeroes kanter

syslemel, opnår fimaeisbånd
ikke helt samme kvalitei som
Fujis. Båndet er list efter 50

rimelig god efter torsh ind'
spilning, men som de andre
Beta'båhd mærker mån også
her en vis uldenhed i kanter'

Agfas VllS bånd har en god
oplosnntg med pænt afgræn.
sede kanter neuem sojlerne.
Fa egengirclsen er åccepla.

tlASF VHS.bånd efter 25 op.
lagelse.. Signål/siojro.holdct

er ret uldne.

Nojagligheden

Maxell Betå-bå.d efter50

rpihinger- Kvaliteten er iort.
'nd-

st

tiifr€dlstillende, dog opstår

der nemt stojstribe..

Referencesignal{:1. til Beta. Sig-

endt fra en UHF.generator via videobåndoptagenalet er

rens UHF-indgaDg

tlHF'stik

lil

Tv'ets

vHs

GRUPPEII

Maxells VHS-bånd efter foc
ste opiågelse. Nojagtigheden
er ikke helt god, idetmanspoler uldne kanirr på soileme.

rr

godtj selv efter flitlig brug

Scotch VHS efter 2b opiåsel.

'tDKt

s.r. Striben på vej ned

god stabilitet og båndb€læg.
Dingen er stabil selv otter 50

nem biUedel skyldes

gen-

drop.outs

videobånd

iiMIS

har

Fujis vHs-bånd er glinrende,

s€l! efte. 50

indspilninger.
Sojle.nes afs.ænsning er god,
og der er ing.n uldenhed at

til VHS. Frå
UHF-generåtorcn sendes sig.
nalet via videomaskine iil TV'
ets UHF-indgan(.
Reference signal
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BEtrA GRUPPEII
(

Maxell
Maxellt Betamax videobånd et el, godt

BASF
Dette videobånd frå BASF er også en pro'
ve,som vi har modtaget udenonslåg. Bån
det giver en ret god, men lidl uskarp bil

ledgengivelse med klare Larver. I begyn
delseD or der enkelie si.ojstriber, og de iil.
tager i 1æthed eller 25 og 50 åfspilninger.
BiUedkvalitelen er dog s(adig accepkbel
efter 50 ahpilninger. Antallet al synlige
drop.oul,s er temmelig lavt og ogcs ikke
væseniligt elter mahge lipilninger.

Fuji

!il

Betamax videobåndet anvender
Fuji den kromlignende Beridox mugne|belægning. Billedgengivelsen ira dellebånd
er god med klare tarver og svåge stojslribe. i begyndelsen. Ved 25 atspilninger
kommer de. tydelige stojstriber på bille
det, og elter 50 alspilninger bliver sojlerne på provebilledet lidl uldne- Anlallet af
drop-outs er meget lavl- Oqså i Belamax
Også

i:rå::',:å:å;r,$:iTiiiillsi;iT'"i'
bånd med gennemsnituge egenskaber- fto
vebilledel gengives ikke hell så skarpt,
som det kunne, men kyaliteten er meget
siabil over 50 alspilninger. Forsl efter 25
alspilninger er der svage stojsiribet på
skæmen, og ved 50 atspilninger 0r de stadig ikke generende. Antållet ål d.op-outs

TDK

Da Sony bar udviklet Betrmax sysiemet
og selv fremsliller alle typer magneibånd,
burde de !ære de forste iil at vidc. hvordan det bedst mulige Betamax videobå.d
skal laves. Sony båndet har en meget klar

Det alproveda TDK Beiamax bånd er så
nyl, ai kasseiien og brugsanvisningen på
lesteksemplarel kun er på japånsk. Bån

i begyndelsen kun mestojsiriber. Efter 25 ahpilninger
bliver stojstriberne lidt tydeligere, men
larvegengivelse og

gel. svage

selv elter 50 afspilninger er slabiliteten
udmærket med meget få drop-ouh.

Scotch
På omslaget

Fuii

Det atprovede VHS band fraAgla€r"Made
in Japan", men del ventes ikke at vare

Mens alle de ovrige videobå'rd leveres i
omslag al tyndl pap, bruger Fuji hvide
plastornslag, der må tormodes at være

duktion. Båndet giver irdtryk at nl \,ære
af god, geDDemsniilig kvaliiet. og kasset
len arbejdcr ret stojsvagl- Fanegengivel'
sen og oplosningen er tilfredstilleDde,

mer€ holdbare. F0rvcgengivelsen og oplos

25 og 50 aispilningcr. Antallel rl drop'
outs sliger stot i tdk! med anlallet ai al

spilninger. men bliver dog ikhc særlig ge
nerendc efier 50 alspilninger.

Maxell

BASF

VideobAndet tn BASIi bar vi modla,tet
uden emballage. bvilkel tyder på, al det
er et lidligl produkl.ionsaksemplar. Meka'
nisk er kassetien den mest slojendeblandt
de alprovede VHS videobånd. BiUedkvali.
teten bcdonmer !i som tilfredsslillende
og lorringelsen etier 25 og 50 ålspilDiD
qer er torholdsvis beskeden. Dog liltåger

Sammenfatning
lnden lbr VHS grupper af rideobånd har
konslalerel nogle kvalite lslorskelle mel.
len de aLprovede bånd, men i det storc og
hele er alle iyperne i sland til a1 sikre en
lornullig biUedgengivehe ogen rimclig sta
bililei over et slorl ånlal afsp'lningerPåL båsis al vore ret enkle atprovninva

findervi,at båndene irå Agfa (japansk).
BASF, Maxell og TDK placerer sig pænt
ger

midl i lcltet. Fuji liggc. el mulehiir toran
med en lidt bedre stabilitel og ei. mere
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spilninger tillåger stojstriberne i antal og
styrke, men selv efter 50 åfspilninger er
de ikke generende. Vi hår kun obseweret

Maxoll ejes al Hitachi koncernen, og da
I,laxell og Hitachi VHS bånden€ lader til
al !ære iuldsi.ændig ideniiske, hår vi kun
alprovet veBionen mcd Maxell på omsla
gct- I vor testopstilling er billedet lra det
te bnDd lidl nere grynet end g€nnemsnit-

iet, m€n skarpheden ændrer

sig ikke næv-

neværdigl elter 25 og 50 alspilninger. Efter 25 ålspilninger er der eD deldiop-outs,
oe åntållet stiger op til 50 ?fspilninger.

holdba( omslaq. mcns Scotch liqqer ba
lidt dårligere billedgengivelsa

gersi, med en

og en rct stojende kssettemekanik.
I Betå gruppen mii der siges at være næ'
sten dodt lob mellem de alprovede video-

bånd. Både elier en cnkeli ogeller 50 af
spilninger er der kun små kvålitetslorskel.
le mell€m båndene. En mulig lorklaring
kan værc, at Betamax s!-stemelstille.min
dre krav til bånd€nes egenska ber, tordivi.
deohovedernes skrivehåstighed er hojere

end iVHS sysiemei, så baindenes fre'
kveDsområdc udvides-

Scotch
Scotch er ligesom de ovrige b€iydende leverandorer al magnetbånd blevet inviterel

ningen, og skarpleden forringes kun lidt
efl.er 25 og 50 afspilninger. Antallet af
drop.outs er lavl. Under vore besog i vi
deolorrel,ninger har vi olte sel Fuji bånd
til låve p.her. Vor ålprovDing vis€r, ai. de.
iniet cr ivejen med kvalitelen.

selv om bjliedet bliver hoget gryncl. eiter

mågnetbelægning

med kromlignende egenskaber og er al
god kvalitet. Farvegengivellen er i oden,
og sojlerne i provebiiledei er lorholdsvis
k)a.t algrænsel. Efter 25 og især 50 al-

ganske få drop.oLrts.

Aefa
selv €r klar med en pro-

del har Supe. Avilyn

til Betamax båndet fiaScotcb

antallei af drop'outs stærkere end på fler-

lor Agla

alspiln'nger, så siojsiriberne €r næsien
konstanie. elter at båndet ha. været 50
gange igennem måskinen. Drop,ouh er ik.

Sony

VHS GRUPPEII
længe.

står der "Nlade in USA", og i kasseiten er
der præget "Made in Japan". Vi er mest
tilbojelige til al tro på det sidste, lor Beiamåx versionen er forhol.lsvis bedre end
VHS kassetten lrå Scoich med "Made in
UK" bånd. Farvegengilelsen e. god, og i
begyndelsn er der kun få stoistriber- An.
lållet af stojslriber tiltåger med antalletal

til al deltage i denne test, men 3M har ik.
le rcageret ved at lremsende mate.iale.
D€t afprovede bånd har vi kobt på tilbud
hos en rådiofaghandler. Under huriigspo-

lhrg udsender d€l.ie bånd rel. meget si.oj,
som lyder på hoj iriktion ikasetten- Gen.
givelsen at tesabilledet er nogc( grynet og
uskarp, og delte problem liltagerefter 25
og 50 ahpilninger- Aniallei at d.op-ouh
er dog ikke sl.ore end lof gennemsni!!ei

TDK
'I'DK ånvender en Super Avilyn nagnei.

i princippel. er den sammc
som på SA og SA-X lydkassetterne med
belægning, der

Billedgengivelsen fra v'deobåndei er ikke
helt skarp, men megei stabil, og antallel
.rf drop-ouh l,ili,åger ikke nævneværdigt
efier 25 oe 50 atspilninqer.

Til sidst skal vi undeslrege, at

i

resulla-

denne lorenklede iesi bygger på
alp.ovning al lo og i flere liliælde kuh €i
videobånd af hvert fabrikat. Den statisti.
ske usikkerhed er derforstor. Til gengæld
mener vi, al !€sten er et udlryk ior de kvaliietsforskelle, som kan ophæde ved nor.
mal brug al lideobåndopiagere i privåle
hjem. Vort hovedindtryk bliver, ai samt
lige alprovede bånd er at brugbar kvalitel,
og vi ser irgen grund til al fiaråde kob af

ierne

Knud Sanderyaail
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VIDEO
Sådan testes videobånd
Ligesom med lydbånd kån ma! opsill.
le en række iekniske specifikationer

for lideobånd

frekvensgang, fol-

somhed, signal/stoiforhold, oe s.å vide.
re - og måle dise dåtå. Andrc interes.
!ånte egenskaber er mekånisk og elek.
tiisk ståbilitet samt slid på videohov€.

derne. D€r findes endnu ingen inter.
nåtionale normer for afprovning af vi
dæbånd, og vi har derfor udviklei en

forholdsvis primitiv testprocedur€,

som viser et bånds kvalilel6nileåu, når

300m'
E

r

"i

t"onrr.

E,-"",r,.
Stlr du o! nlrigler .!rjl.
I esiele, så rinf.
mrrllle. Cu jn:'piraiion så

det €r nyi, samt hvor godt det holder
til ai blive brugt.

Vor tes0metode udnytter dei forhold,
at det menneskelige oje er langt sværcre ai snyde €nd oret. De[ erlet at se

på et fjernsyn, om farverne gengives
naturligt, om biiledet er stabilt, eller
om detaljerne tilslorE. Vi har derfor
indspillet et provebillede på ålle de afprovede bånd og lotogtsferet resultåtet fra en fjernsy.sskætm efter 1, 25

:':,. iri e. åltid

ei

tJe:,rr

ANALOG_ OG DIGIIAL-

og 50 åfspilninger. På denne måde bli.
ver vi i stand tilåt vurdere de egenska"
ber, der harbetydninq for denqennen-

sniltige videofodruger, nemlig billed.
kvalitet og slidsbyrke,
Provebill€det hai vi taget fla en PM
5519 monstergeneråior, som vi har få.
et lov åt låne hos Philips. Som vid€obåndoptåg€re hai vi brugt Saba VR
6024 (JvC HR-??00) ogSonySL-C?E,
der må anses for de mest avancerede
markiner inden for henholdsvis VHS
og B€tåmax systemei. Sony hårlånt os
deres topnodel, mens Saba naskinen
og et 14-tommer P 42 Q 50 fanefjemsy! åf såmme fåbrikål horer iil i vor
ege' insirumentsåmling. Mønsiegene'
ratorens udgangssignal har en anplitu.
de på omkring en miuivolt 75 ohrn og
er lagl i den låvesl.e trediedel
' af UHF
båndet. Chromå åmplituden er indstillei til100 pct.
Videohovederne er et lorholdsvis svågi
punkt i en videobåndoptåger. Deres levetid er begrænset til omkring 2.000

tiner, og del e. ikke helt billigt åt lå
den udskiftet. Det kunn€ være spændende at undeFoge, hvilke bånd der

m$t på d€ dyre hoveder, men
desværre ligger en sådån tesl uden for

slider

vor rækk€vidde. UndeFogelser blåndt
andet ho6 BASF har vist, at luftfugtigh€d og rumtempentur hår stori.rdnyde:se på sliddet. Ploblemet bliyeryder-
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FRA KR. 150.-

FORLANG BROCHURE.
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Skis

Tlt

ø

s26l??

Elektrcnisk pick-up renser!
fiTHFpj

En hsll ny og

ellsktiv

måde at rense pick"up en på. Sikrer

optimalrensning uden Jarelorskade på nål
o9 nålearm -selv fastbrændle partikler fjernes
effeklivt med den nyeeleklroniske
vibrations rensebørsle.

ligere kompliceet, ford i videobånd sksl
båre en vis, beskeden slibevirkning, så
videohovederDe automåtisk rens€s und€r brugen. Erfånngerne hos vore koniakter iyder ikke på, åt visse båndtyper eller mågnetbelægninger slider særlis hårdt på videohovederne. Derimod
h& det vist sig, at nedslidte bånd kån
odelægge et sæt videohoveder på ret
Ell€ ham mersvej 6, 3000

Heisingor, tli.:02 -22 03

a3

HlvS bøgerud af rcolen,
tt{luD5

5
pNrtPS

l
o
19.

€
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N! kan d! få et kompet FrFisystem med de
helt rigtige specifikai orer'Lrden at sklle f i4te om på
helestuen.0g lden ai sku le beta e en formueiorai
være med på noderne
Philps nye [r]n H Fifydernemgkln
26x23,6 cm .og koster ikke mere end et tradtonelt
anlæg r1! d støfielse.
Så d! skalfåktsk barelnde et nyt sted
8 af
dine bøger, hvis d! har ystii et l),lte t lHiF atformat.

|

Philips MiniHi-Fi kr.4.995,-i""rr

"l.

*,p,.r

PHITIPS

Den nye

eo-masKne
Takket være Sharps microcomputer
teknik, Ioregår al betjening med sott-

push knapper
Frem- og tilbagespoling, kanalvalg o.s.v
-baretryk ganske l€t på en knap. Den
er legende let at betjene.

Sofi-push 12 knå93 klnålvælger. En indbygget
€leKronisktuner sikr€r dig øjeblikkelig og fejllri
oplagelse fra op lil 12 forudindstillede stationer
AFI-k.edsløbei sørger for optimal modtågelse,
når den rigtige fr€kvens er indstillet een gang

Automatisk advarc€l mod kondensvåndsDC motor med capslan servo syslem

-lor

ekstE stabil tape transport.
lndbygget RF converler.

Aulomatisk tilbaqe3pollng. Når cæsetten er
spillet tilende, spoles den automalisktilbage til

3 time6 spillårid med E-laO cassetter

stad. Et let tryk på

1-knaps indspilning.

"ejecl( og cassetten
kommer !d. Nårdu næste gang vilse cassetlen
lra besyndelsen, trykker du blot på "play" og
b lledet kommerpå skærmen,

Mekanisk 4'cilret tæller med indbysget

Prcg6mmelbar for dågLlgl prcg6m.

SHARPVC.T3OO

Slik for kamera&mkonlrol. - starl/slop.

10.495;

Video Cassette Recorder IVFS

EEt.-EEE
,'.EEEEC

ffr

&
aXanPAt

d.lrrdlL

Front loa.ling system
og vc 7300 sørge. sel.v lo. øsel
rens korekre pbcen.g.
\€d ejecr komm€r cals(en auroOet åulonaliske loading syslem be

skyner hoveder oq akslår.

I

modsstninq til andæ videotaskl.

nermed

neka.iskcæserteneqdhO

-lillad€rShaDsSolenoidrekniskhur
liS og

,soli- beljding ål øsell€n.

oq opl.gelse sker liqeledesn€d €l
lårlrykpå k!. een knap.

PRI]ITSERVICE
Materialer og komponenter iil elekhonikbrug er siegei kraftigt i deD senere tid. "ny elektronik" he hidtil kunnet holde priserne på NE-priniene siabile, men hvis vi forisat vil holde det hoje kvaliietsniveåu på p nt og det vil vi - måtte
priserne også stige her. Vær derfor opnærksom på de nye pdser i prislisten. Pint, som ikke er nævnt i iisten, kan leve_
rcs i begrænsei omfang.

Print til dette nummer 7/8-81):

Eleltronisk koniakt (219)
Pre'amp, RIAA (222)
Foto-fjernstyring, (228)
Digichopper, (229)
Sikringsmelder, (237)
Delefilter.satt/subw.(239)
105
106

kr.42,00
kr. 32,00
kr. 32,00
kr.42,00
kr. 18,00
kr.92,00

Print til "high fidelity":
Fofo$tærker, liniedel, hf 7/8-81
RIAA-foBtærker, hf 3/?8
Moring-coil forst., hf 10/?8
ECN-II subwoofer, hf 9/78

PF{nskifter, hf

1/81

kr.
kr.
kr.
kr.

63,00
63,00
89,50
82,00

kr. 17,00

A/B .r{ituet tuner.2

A/B

r13

pr. 1/?9
1o{one dorkrokke, 2 P!. 2/?9
5A walkiestlomf orsyn, 4/79

Dkii,r remom€br, 4/ 7e
TTL/CMOSplobe,.!/?9
R! probe,6/79
Sinus-probe, 6/?9

Lobelv$hor.5l3o

Computetim€r ?/3-79
computerrim€r.7/3-?s

forhandlere:

riF{endeprobe, ?la-79

Debf br,

135

DBB-?9. 7/a-79

Siopu,12l?9
selektivl opkald. lo/?s
40w b ner€oboosr€r. 111?9
LED vLr-neier,11/7e
F/v kon!e!!er. r/30

KOBENHAVN I Aage Nielsens Ef tf -,
Sotedams Dossenng 1,2200 Kbhvn.
N, ilf. (01) 39 30 10.
KøBENHAVN: Dansk Mini Radio,

Pulsprobe.l2l79

None Fårinagsgåde 57-59, 1364
Kbhvn. K, ilf. (01) 11 15 70.
KøBENHAVN: BN El€ktonik,

infreod sender,2/3o
Infteod m.dlager 3la0

r55

Spli! $p!Iy, ?/a.ao
corumbus æc.2130

Equartz€r. 11/å0
T€leron. lone.ender. 5/3o

Lundtoftegade 135-13?, 2200
Kbhrn. N, ttf. (01) 81 19 00.
HOLTE: Holte Elektronik, Holie
Midipunkt,2840 Holte, tlf. (02)

Musik3rvtnElob€lvs.l1/ao
Ultasonic auioarrm. 9/30

BIRKERøD: Firma Brinck (postordre), Ronnebakken 16, 3460 Bir-

Melodidorkrokke.l/3o
DiB.
Dig_

134

mdtimet€!. .nrr- 3/3o
mDftimek.. DvM, 4130

Teleton, iastatur. 5/40
Lonneriekvenstælr€r. 7/3-3o
spændinc !end/dorrb. 11/3o
Computer lototimer, 11/3o

197
2oO

Dicitar Ln€å1. analos.11/30
Dicilal lineår. dicil, 11/3o
:lich cam holedphnt. 1/31
Dicilal/ånåroE meier, 1o/3o

Enerciræl€r.2/31

4-kanals discomixer. 12140

2t0

Fodboldspil, 4/31
solnd generdor,2131
Neif ld, vallie 3/31
Hoitialerfi lt€.- waft ie. 3/41

Muliiwsnd,3/41

Power r€vel indil<ator, 3/31
650MHz lrekr !æ1. drc-del,

216

650 MIlz. rrekvnel, itrput.

2L9

El.ktonisk ko!1&1. ?/3-31
Diei_puermeier. 4-31

?rc{mp, Rraa,7/3-ar

?re-€hp. liniedel, 5/31
Preamp, holedprini, 6/41
Comp. lyshow, sn.pr 5/31
Com!. lyshow. filie! 6lar
Mdnul st!ønrorsyn, 5/31

226

Foio fi€frstrdnc. ?/441

229
23r
233

DEi-chopper,T/3-31

r{dvr€derre.td,5/3r
Mulriaram,6/31

Ekko dorkrokke.6/31
Hic! com, subsonic. 6/31
conp. lyshow, nodt, 6/31

s {incsneld€r,

86

N..

?/3-31

Debr rer, $ft/sbv, ?/å-31

23e

la

rsar

421220.
kerod,ilt (02) 81 62 5?.
ÅRHUS:Aarhus Radio Lager, Jæg€r
gaardsgade 36,8000 Århus C,

tlf-

(06) 12 62 44.
SKIVE: Elektronik Lagerei, Væselvej 132,7800 Skive, tlf. (0?) 52 61
77.
FREDERICIA:BN Se ice, Dålegåde
41, 7000 Fredericia, ilf. (05) 93 39
09.
ÅRHUS: Wålhonic, Knuddsgåde 12,
8000 Århus C, tlf. (06) 12 1? 00.
KOLDING: SRC, Klosteryade 1?,
6000 Kolding, ilf. (05) 52 79 00.
RANDERS: Waltrcnic, Mekedsgade
38,8900 Randers, tlf. (06) 41 33 6?.
SILKEBORG: w.K. ElecEonic, Sko-

letowet 6,8600 Silkeborg, tlf. (06)

HJORRING

I

Elektronik-centret,

tutergade 38,9800

s29255.

Hjori.g, tlr. (08)

VIBORG I Lynggård Radio, Vesterbrogade 21,2800 Viborg, tlf. (06)
62 34 09.

HttMLEBÆKr Modumåiic, Torpenvej 17,3050 Humlebæk, tlf. (02)

I0893.

ODDNSE: Hobby ElektroDik, Rodegårdsvej 50,5000 Odense, tlf. (09)
1390 39

AMAGER: 4.4 Elektronik, Amager'
brogade 2128,2300 Kbhvn. S, ilf.
(01) 55 9193.
FREDERIKSBERG: El-Slar Hobby,
Finsensvej 143,2000 Kbhvn. F, tlf.
(01) 7117 75.
ROSKILDE: Bottger Radio, Sci. Pederctræde 1-3,4000 Roskilde, tlf.
(03) 35 83 20.
SONDERBORO: Jelsen Hobby oe
Elekfonik, Ostf,rgade 5-7, 6400
Sonderborg, tlf. (04) 42 58 88.
VEJLE: Rådiocentralen, Sonderbro'
gade 42, ?100 Vejle, tlf. (05) 83 22
30.

VIBORG: PRC Cornponents, Falkevej 13, 8800 Viborg, tlf. (06) 62 39
39.
ESBJERG: Esbjerg Dlektronik, Torvegade 72,6700 Esbjerg, tlf. (05)

82 64 11.

127166.

HILLERøD: AJ Elektronik, Hosirupsvej 2?,3400 Hillerød, tlf. (02)
26 34 87.

STRUER: Helmholi Elektronik, Fårveryej2,7600 Struer, ilr. (07) 85

FALSTER :Rotek,Jernbanegåde 16,
4800 Nykobing F, tlf. (03) 85 58 30.
ÅLBORG: HC Elekironik, Gugvej
186,9210 Ålborg Sø, tlf. (08)

VEJLE: SK Sound, Vissingegade ?,
?100 Vejle, tlf. (05) 82 95 50.
SVERIGE: Elektrix, Bergsgatan 35,
214 22 Malrno, tlf.040-97 3? 36.
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2314

2611.

NY ELEKTRONII{

Multimetre med Porsche design

.

Udbuddet af måleinstrumenter til ove.
kommelige prker er siadig siigende- Ny
udbyder af et komplet prognm med bå.
de anåloge og digitale multimetre er BBC

En "Kontakt" annonc€ koster kr.
em inds€nd€s på cbeck eller giro til

NormElec.
Alle firmaets metre har tildutningsbosnin.

30,

elektronik".

Forhandlere soges
Send 16 krone. og få vores katalog

til'

sendt. Indeholder bl.å. hojttalei-bygg€sæt,

elektronisk åutoudsiyr, måleinsirumen-

FoFte præmie til to unge danskere

.De to

Symnåsieelever Kåare Danielsen

og nartvig Egner har henl,ei 10.000 kro.
ner i præmie i Philips internationale konkunence for unge opfinder€. Deres hjem-

meudviklede skakprcgtåm, "Logiches!
2.1", fik en forsteplads i Bruxelles- Samm€ placeing opnåede Ka.re og Hårlvig
Egner

i

den daNke del af konkurrencen,

"ny elektronik" nummer 5/81.
Den arden danske deltag€r, Jorgen Due,
fik 3000 kroner i andenpemie-gruppen

se

tor et energisparc-anlæg,som kån styre et

ter,

masser

af

byggesæl, reservedele og

negel mere. Over 400 varenumre. t x ekkomaskine oq I x 6 bånlrs srereo equalizer billigt til salg.

ger, der er sikret mod tilfældig beroring
udefra. De har ei karakteristisk udseen'
de, som designerne hos den tyske Po6che
sporisvognsfabrik har ståei for. Det gæ1.
der f.eks. Metravo MA 3E og 3D, hyordis'
plåyet kån vippes, så man kån opnå den
ideelle aflæsningsvinkel. Klappes displayet helt ned, er insirumentet beskyttei ei.
fekl.ivt.

Metråvo 3D

V.650V Son BBc's ahdrc instrnmen-

Aabybro, giro 2 34 87 ?2.

ier er det sikrct mod ove$elastning i aue
områder. Importor er BBC NormElec i
Tåltrup. clf.: (02) 99 91 11. )

Sinclair ZX€O
Mikrodalmat Sinclåir ZX'80 sælges. Kun
ei halvt år gamnel. Hukommelse lKRAM
og 4K ROM med Basic. Kan udvides til
16K RAM og 8K ROM med mulighed for
tilslutning af pnnbr.

HighCorn

Frånk Jensen, Jacob Paludansvej 52,
Fawe-TV spil
lnterlon El€ctrcnic videoomputer

Hulkede du at bygge markedeh bedsie

stør€duktionssystrm. "ny el€ktronik"
er fortsat lagerforende i High Com no.

med 5

ka$€tier, boldspil, blackjack, natematik,
labyrint, tankkng. Flete kasseiler lås i

Sætiernissen har driuet lidt i fotindelse

med komponentlisien til halvledertesle.
ren. Listen skål se råtedes ud:

Rl
RZ
R3
R4
C1
Dl
ICL
T1

220 kohm U1W
100 kohm U4 W

680

ohm 1/4 W
15 kohm 1/4 W

ca. 1000 kroner hår 25

H.J. Electronic, Norremarksvej 14, 9440

8600 Silkebog, tlf. (06) 87 ?8 22.

Halvleder tester (6/81)

til

måleområder f.eks. fra 2 mA.10A og 0,2

duler og de tilhoreDde prini. Hele ko..
shuktionen koster ca. 1050 kroner

Fona. Ca. 1 år ganmelt, sæLges rorca. halv
pris, samlet kr. 800,'.
Henvendels€ Rasmus Moller, clf. (0r) 21
31 11.

incl. en kostbar indbysningskasse. Med
High Com kan du opnå sigorusøjfoF
hold på 80.90 dA på din båndoptåger
€ller Dixer. Og High Com kån såmtidig
afspille din€ gåmle Dolbysered€ bånd.

TRS 80 sælges
Ny TRS.80 m'crocomputer med Level II

Bestil High Com hos "ny elektrcnik",
tlf.: (01) 1128 33.

Basic og 16 Kb RAM sælgs. Fåst pris kr.

7950,-. Apple II rånegraUkkort kr.950,-,
Floppy ombygning til Apple, hor nærme-

repåiU.:(06)101322eller(06)520608.

1uF/35 Vtånt2l
XC549r

t

fanet LED
4011CMOS

iranskior und€r hsi

Des'rden benyttes print 230, tre pro,reledninger, Jostykit ka$e, baflericlips mm.

BNil{C[,I,ARSHOI.T

Computer lysshow (5 og 6/81)
tegningerne til comput€rlyshowet skal
f olgende detåljer ændresl
Kondensåtorerne C38 og C39 på hoved.
printet skal være nodshnde R38 og R39.
C? skal ikke vær€ 1000 uF. men 100 nF.
IC11 er benævnl 79L12, men skal være
?9L05. På tegningen over komponenipla.
ceringen ændres den k€nmiske konden.
sator CK cil C12.
På

filterpdotrt

fjemes den tantålloodensåtor, som er vist mell€m lC22 oE 1C23.

På

Cl1 mansler i

kompon€nllisten, den skal

være 100 nF.

Lysshowei fungerer

også uden disse æn.

dringer, men ikke helt perfekt.

Mihi FM.tuner
t . rår srtnck Drt3t
Br5€ n i iuner tårer s!tvfotie
råBhol

r$e 3rmnei,d.

h.d La6hoh s Dtol€ss'orele
'q
Lun.rånhpdtr
med d. ån€'Ntiw nuloh€d& mknn. iilo..
''ek!72521@erJ00''
ntns

*åb I FM.modraqer m.d ood ro somh6d:&6Sk L ,MI(FO FACK. Kdmptor med låss6
3tls0

-

or

tnåo

HøJTTALERBYGGESÆT -

kompr€r m.d KEf.enhedor. boæde spr.pr.d€r. rå'€utd

f.

eks. :

,'''''''9..

voiE åvccts/r,r vrBxrs Mto cFAsaNi
Gratis p 3Lrsra. xararoc mod 7 kr. r iiimålkår

BRINCK

r&i M

o

I i7:o

tso*i,ft"16

'
r*.

_

optagelser.
' Lav en hifi

indspilning
på det

sorte BASF
kåssettebånd og lyt så!
2 stk. C 60 kr. 48,75
2 slk. C 90 kr.68,75

