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MED EN SEA-TONKONTROLL KAN DU 
ANPASSA MUSIKEN HELT Et I ER RUMMETS AKUSTIK, 

ELLER DIN EGEN SMAK. 
En SEA-tonkontroll är något fan 

tastiskt. Med 5 separata reglage kan 
du finkänsligt påverka musik- och 
klangbild. SEA är helt överlägset de 
vanliga bas- och diskantkontrollerna. 

SEA-tonkontrollen ger en helt ny di
mension åt musiken. Du kan t ex lyfta 
fram och förstärka enskilda instrument 
och solister. Förutom att du kan an-

Stereoförstärkare A-X2 

• Uteffekt 2x55W och en distorsion 
lägre än 0,009 % l HD. 

• Effektförstärkare i klass Super-A 
eliminerar liM och övergångs
distorsion. 

• SEA-tonkontroll. 

Ca pris 1.700:-

Stereoförstärkare A-X4 

• Uteffekt 2x60W och en distorsion 
ej över 0,008 % l HD. 

• Effektförstärkare i klass Super-A 
eliminerar liM och övergångs
distorsion. 

• SEA-tonkontroll. 
• Ingång för MC-pickup. 
• 2x12 ljusdioder visar uteffekten. 

Ca pris 2.400 :-

passa musiken efter rummets akustik 
kan du också med SEA-tonkontrollen 
kompensera ojämna frekvenskurvor hos 
högtalare och pickup, ja t o m hos då
liga inspelningar. 

SEA-tonkontrollen är också ovärder
lig när du gör dina egna inspelningar 
på band. Du kan själv t ex styra inspel
ningarna som du vill ; bilstereokasset-

terna kan få en helt ny och rikare 
lyster i ljudet. 

JVC har två nya receivrar och två 
förstärkare där SEA-tonkontrollen finns 
inbyggd. Har du redan en anläggning 
utan SEA, kan d u skaffa d ig en separat 
enhet. Det finns flera modeller att välja 
mellan. Närmaste ljudfackhandlare de
monstrerar gärna SEA. 

SEA-tonkontroll med spektralanalysator SEA-BD 

• 10 tonkontroller för vänster kanal och 10 tonkontroller för höger 
kanal för en oktav var. Reglerområde ± 12 dB. 

• Inbyggd spektralindikator för samma 10 frekvenser. Omfång 26 dB. 

Ca pris 3.300 : ........ - ................. 
.....•.... . ....•.••. 

JVC 
MUSIKENS MÄSTARE 

Generalagent: Rydin Hemelektronik AB, 
Spångavägen 399-401. 163 55 Spånga. 

lel 08/760 03 20. 

Stereoreceiver R-S33 

• Uteffekt 2x55W vid extremt låg 
distorsion 0,009 %. 

• Effektförstärkare i klass Super-A 
eliminerar liM och övergångs
distorsion . 

• SEA-tonkontroll. 

Ca pris 2.000 :-

Stereo receiver R-SH 

• Uteffekt 2x80W vid distorsion lägre 
än 0,009 %. 

• Effektförstärkare i klass Super-A 
eliminerar liM och övergångs
distorsion, 

• Kristallstyrd syntestuner för exakt 
stationsinställn ing med 12 förval. 

• SEA-tonkontroll. 
• II f) 
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OMSLAGET: Intresset för kvalificerade 
distansmottagare är i stigande - avlyss
ning av internationell rundradio, av spe
ciella amatörband , av olika signaler 
världen över är något som lockar allt fle· 
ra. Inte så få svenskar har också anled
ning numera att från internatione lla be
fattningar utomlands hålla kontakt med 
hemlandet - över radio . Hur bra är då 
de mest använda fabrikaten? Vi har tes
tat i vårt mät labb och vi har praktikpro
vat mottagarna ute . Se sid 37-47. 
RT·Coto: Lennart Edling, Kamera·Bild. 

INNE HALL 

Portabel video: Nytt system
förslag från Hitachi 4 
De flesta fabrikanter arbetar i större eller 
mindre hemlighet på nya system för portabla 
videornaskiner. Hitachi hör till dem som lät
tat på förlåten för RT. 

Sennheisers nya hörtelefon 7 
- kombinerar de två principerna som hittills 
konkurrerat, nämligen den slutna lurens resp 
den öppna genom optimering av den senare, 
enligt tillverkaren. 

När-tv startar i Flemingsberg 8 
Inom ramen för närradioförsöket startar nu 
också försök med lokalt förankrad tv. Första 
plats för verksamheten är Flemingsberg 
utanför Stockholm. 

Nya digitalur visar 
gammaldags tid Il 
Digitala ur visar analog tid med ditigalt styrda 
analogvisare som kan alternas till att visa di
gital tid, analog med jordrotationen .. . 

För 50 år 
sedan ur Populär Radio 

Medicinsk elektronik 

13 

14 
Den ihållande debatten om de nya, projekte
rade högspänningskablarna över delar av 
Sverige och deras befarade farlighet har ak
tualiserat frågeställningar om elektricitet och 
magnetism använda som terapeutiska medel. 
Jörgen Gundersen belyser föreställningar 
kring detta. 

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

Radioprognoser 
för februari 1981 

Rättelser 
till byggartikeln i RT 1980 nr 12 

Ny mikrofon med ovanlig 

27 

29 

kapseltelmik 30 
Tyska MS har sökt sig lite andra vägar än de 
traditionella vid konstruktionen av den här 
flerriktningstagande mikrofonen. Om den 
och dess bakgrund skriver Ulf B. Strange. 

8ib Whistle Stop avmagneti-
serar och visslar 34 
En avmagnetiseringskassett som ger vissel
signal för övervakning av arbetet kan kännas 
trygg, men kan också vara farlig. 

Dx-sidan 36 
ELF är ett för särskilt stormakterna allt intres
santare begrepp - det är uttytt EXtreme WW 
.fl'equency och handlar om "längsta långvå
gen" för främst marinmilitärt bruk. Med den 
här extrema tekniken säkras förbindelserna 
ner i havsdjupen till de robotbärande atom
ubåtarna. Stig Ado11sson orienterar. 

Nr 2 1981 Argång 53 

Testsektion -- distansmottagare: 
Mätningar på trafikmottagare 37 
Här går vi igenom hur man brukar mäta på 
trafikmottagare och hur mätresultaten skall 
tolkas. 

Mätresultat för fyra 
dx-mottagare 42 
Testfakta för de fyra mottagarna presenterar 
vi i tabeller och kurvor med kommentarer. 
Helhetsintrycket för resp mottagare är base
rat på såväl mätresultat som praktiska prov~ 
ningsutlåtanden: 

Kenwood RlOOO .. 44 
Yaesu FRG 7000 45 

DrakeR7 46 

JRCNRD515 47 
Efter Dolby 8 kommer C! 48 
Under 1981 debuterar Dolby Laboratories 
allra nyaste utveckling på brusbekämpning
ens område, C-kretsen, som i princip är två 
B-nät kopplade efter varandra. Den kommer 
tätt inpå HX, som mottogs utan entusiasm av 
industrin. Här redogör Robert Angus och mi 
B. Strange för bakgrunden och presenterar 
nyheten i text och data. Blir de kommande 
topp-däcken försedda med två brusreduk
tionssystem? Mycket talar för det! 

Japan-industrins audionyheter 
1981-1982: De12 53 
Här fortsätter den i förra numret inledda 
översikten av vad nytt vi kan vänta från den 
livligt produktutvecklande stora Japan-indu
strin på sektorn hi fi och audio. UtgångspWlk
ten är Tokyo Audio Fair, som teamet Ulf B. 
Strange och GUIUlar Lillieskö1d bevakat. Här 
börjar vi en firmavis genomgång av nyhe
terna. 

Nya produkter 62 

Dumpen 63 
Månadens senaste smådatornyheter i korthet 

Superlinjära förstärkare 64 
Pioneer har utvecklat en teknik med vilken 
man kan bygga superlinjära förstärkare trots 
att ingen motkoppling tillämpas. Bl a slipper 
man ifrån dynamisk intermodulation och åter
verkningen från en ansluten högtalare blir 
mycket liten. 

Audio- och hi fi-scenen i USA 66 
En av magnetbandteknikens pionjärer är 
borta, erinrar vår man i USA om, Robert An
gus, som skriver om Alexander M Poniatolls 
liv och gärning. Och i övrigt förstås om den 
av sjudande utveckling präglade industrin, 
om audio, video, människor och marknader! 

Modifiera transceivem: 
Trio TS 700 70 
Här visar Leif Asbrink hur man med enkla 
medel och för en blygsam kostnad åstadkom
mer stora förbättringar av prestanda. 

RADIO & TELEVISION - NR 2 - 19S1 3 
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Hitachis bärbara videomaskin. Lösningen utgår från en videokassett 
som är obetydligt större än en kompaktkassett för ljud och som rymmer 
två timmars spelprogram. Hela enheten väger 2,6 kg med laddningsba
ra batterier. Omvandlingfrån bild till videosignal sker i en halvledar
krets i ställetför det konventionella elektronröret. 

för portabel video 
Hitachi bidrar med ny kassett 
• Portabla videospela

re med tillhörande ka-
meror är tunga och 

klumpiga idag. Någon 
radikal förbättring går 
knappast att åstadkom
ma med de videosystem 
och den kamerateknik 

som är tillgänglig. 
• Enframtida lösning 
måste därför basera sig 

på mindre och lättare 
kassetter samt halvle

darteknik även i kame-
rans bildmottagare . 

•• Portabla videospelare använ
der i dag s~mma kassetter som de 
större , stationära spelarna. Det är 
naturligtvis bra på så sätt att man 

kan använda samma kassetter när 
man är ute och " filmar" som där
hemma. Tyvärr är dock dagens 
videokassetter för stora och klum
piga för att man skall få verkligt 
små och nätta portabelenheter. 

Det troliga är därför att vi i 
framtiden kommer att få se två pa
rallella systemtyper på videokas
settområdet: 

Å ena sidan har vi då " hemsys
temen" VHS , Beta och V2000 
samt å andra sidan ett antal (för
hoppningsvis ringa) system för 
bärbar utrustning. De senare skul
le då utmärkas av att kassetten har 
betydligt mindre vikt och volym 
och som följd därav en mera be
gränsad speltid . 

Det som finns i dag är portabla 
spelare som använder VHS- och 
Beta-kassetter. De spelarna blir 
ganska stora och tunga. Som lägst 
kan man kanske komma ner i en 
vikt av ca 7 kg med spelare ' och 
kamera. Den vikten är oaccepta
bel om videon skall kunna kon
kurrera på lika viktvillkor med su-

4 RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1981 

per S-film. 

Nya portabelsystem 
Vad som skall komma framgent 

har Sony visat smakprov på med 
sin Video Movie som är prototyp 
på en sammanbyggd videospelare 
och kamera. Vikten för det hela är 
ca 2 kg och speltiden i den lilla 
kassetten blir ca 20 minuter (se 
RT 1980 nr 11). 

Den prototypvisade utrustning-
. en från Son y är emellertid inte 
officiellt framtagen för produktion 
utan som exempel på hur ett verk
ligt portabelt system kan se ut. 
Man har velat visa systemet så ti
digt som möjligt för att få igång en 
debatt om standardisering av den
na nya video-gren . 

Det står dock fullt klart att inte 
bara Son y har prototyper framme , 
utan att åtskilliga tillverkare arbe
tar hårt med att få fram sådana. 

Till Philips 2000-system har 
man inte aviserat någon bärbar 
enhet och vissa indikationer tyder 
på att man aldrig över huvud kom-

... 
Denna lilla lätta videokamera 
kommer att börja säljas i J apan i 
april i år om planerna håller. 
A ven här har man bytt ut elek
tronröret mot en halvledarom
vandlare. Kostnadenför kameran 
skall bli ungefär densamma som 
för en konventionell rör-kamera, 
och det innebär ett intressant ge
nombrott. De halvledarkameror 
som funnits tidigare har varit 
mycket kostsamma, i den mån de 
alls varit tillgängliga kommer
siellt. 

mer att tillverka någon . I stället 
skulle man då satsa direkt på ett 
mini-system som i så fall måste lig
ga rätt nära i tiden. Annars skulle 
man tappa alltför många kunder 
bland de portabelintresserade. 
Men detta är spekulationer. 

Vad som är faktum är att Hi
tachi har offentliggjort sin version 
av ett portabelt videosystem. Man 
kallar hela apparaten Mag Came
ra , där "Mag" väl skall stå för nå
got med magnetisk uppteckning. 
Ty enheten består dels aven vi
deokamera och dels aven band
spelare , alltså på samma sätt som 
Sonys Video Movie . Liksom den 
använder Hitachi en form av halv
ledaromvandlare för bilden i stäl
let för det konventionella kamera
röret. 

Halvledartekniken innebär en 
rad fördelar som låg vikt, lågt ef
fektbehov, hög stabilitet, lång 
livslängd och klara, snabba bilder 
även i dåligt ljus. En konventio
nell vidikon, som är det vanligaste 
kameraröret i dessa sammanhang, 
ger oskön efterlysning vid svagt 
ljus så att bilderna får fula svansar 
och släp när något rör sig . Den ef
fekten finns inte hos halvledarom
vandlaren . 

Två timmars speltid 
Men i detta är alltså Hitachi lik

värdig med Sony Video Movie . 
Kassettdelen är däremot åtskilligt 
olik den. Man använder här 1/4-
.tums band i en kassett som är obe
tydligt större än en kompaktkas
sett för ljud . Speltiden på kasset
ten är ändå hela två timmar, och 
man tillämpar en konventionell 
avsökning med roterande huvu
den. Någon bandhastighet är inte 
uppgiven men förmodligen är den 
mycket låg. 

Låg bandhastighet brukar föra 
med sig mycket dålig ljudkvalitet 
när ljudet spelas in på gängse sätt 
på ett spår längs bandets kant. 

forts på sid 7 



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

gitarrer osv. 
Naturligtvis använder vi samma noggranna och känsl iga tillvägagångs

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

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

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

Lyssna själv, njut av musiken! ,II .. ,' I 
I 
I 

JAG ÄR INTRESSERAD AV An BYTA upp MIG 
TILL YAMAHA HIR. 

o Skicka mig Er nya produktkatalog med 
massor av NYHETER 

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

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

RT 2-81 

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

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

I tel. 031-42 03 55, 42 72 35. --------------------
InformatlOnstlanst 2 RADIO & TELEVISION - NR 2 - 198 1 5 



1000 kronors förstärkaren 
som chockat hi-fi experterna! 

Stereo Review 
USA 

"NAD' s mål var att tillverka en 
billig förstärkare som lät lika 
starkt och rent so~ långt effekt
starkare och dyrare ·förstärkare. 

tN1\D 30-!0 upphårverkligen d.et 
J;Ilålet. Dessutom, vilket också 
våra tester ' visar, är den här lilla 
förstärkaren mer lämpad att driva 
riktigt s\tåra högtaJar-laster än 
många av "tungviktarna" på för
stärkare-marknaden. Vi anser 
att detta är ett av de absolut bästa 
köpen m~n kan göra idag:' 

....... Al..K::IIö\Ik:t 
USA 

"Vald till HiFi Grand Prix Award 
1979 av" ame~ikanska hifi-hand

Jare. Ur kommentarerna: - Lyss
na, den är otrolig för sitt pris. 
'1+ Har;\ttörmåga att klara" I~ngt 
större effekt än de uppgiVna 
2 X20W. - Pålitlig, vem be
höver en bättre förstärkare? 
;- Är st~,pil nog att klara 4-ohms 
laster:" . 

WZ !seÖUND 
USA 

"Den här billiga lilla saken kan 
mycket väl vara svaret på alla 
böner från oss med begränsad 
hifi-budget. Jag dr~v ett par Kef 
105 till riktigtyespektabla ljud
nivåer och NAD 3020 tillsam
mans med ett par DeM Time 
Window låter otröligt mycket 
bättre än om samma högtalare 
kopplas till en typisk dyr" status
förstärkare:' Att jämföra NAD 
med förstärkare i samma pris-

..,klass är löjligt:' 
~-

USA 
" Det anmärkningsyärt låga priset 
beror på att man sparat in på aUt 
som inte påverkar ljudkvaliten. 
Men där hår man istället satsat 
på det bästa vad gäller t ex krets
lösningar och transistorer. Detta 
ger som resultat ett långt starkare 
ljudtryck än de 2 X 20 W. den är 
specificerad till. Kort sagt är 
NAD 3020 ett av de bästa köpen 
överhuvudtaget:' 

'iiI-F' 
England 

"Som jag sagt tidigare, hifi är till 
för att återskapa en sak, nämligen 
musik. Bara en av de testade för
stärkarna gjorde det, NAD 3020. 
Det faktum att den dessutom var 
den billigaste i samlingen gör 
prestationen ännu mer impo
nerande:: .. (De an~ra var Marantz 
1050, Mitsubishi DAU210, 
HitachiHA3500ochRotel-314 ). 

, England 

C"Ingenting' ger oss större till
fredsställelse än att hitta en ny 
produkt som verkligen är värd 
beröm. Och ju billigare den är 
desto roligare äf det. Så när det 
dyker upp en förstärkare som är 
både löjligt billig och otroligt bra, 
är det inte så konstigt att vi blir 
lite tokiga själva. NAD 3020 har 
ingen konkurrens överhuvud
taget i. si~. priskl~ss och den kan 
verkligen varmt rekommenderas:' 

NAD 3020. "Låter som en 100-wattare:' 
Septon Electronic, Box 4048, 42104 V. Frälunda, 031-2994 00. 

Informationstjänst 3 
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Nya system för portabel video ... forts fr sid 4 

TILLVERKARENS DATA 
för Hitachis experimentella videosystem Mag Camera: 

Kassettens storlek: 67 x 112 x 13.6 mm 
Bandformat: 6.25 mm (1/4tuml 
Speltid: Två timmar 
Dimensioner hos 237 x1 92 x 76 mm exkl objektiv 

enheten: 
Vikt : 
Effektförbrukning: 

2.6 kg inklladdningsbart batteri 
7W 

Videosystem : NTSC 
Bildomvandlare: 2/3 tum monolitisk MOS-krets 

för färgsignal 
Objektiv: 
Sökare: 

F1 .8. fyra gånger zoom 
Optisk 

Spelarens upplösning: 240 linjer 
SignalbrusförMllande 

i videon: 
45dB 

Ljudkanalens 
frekvensomrAde: 

3~18000 Hz 

Ljudkanalens signal
brusförMllande: 

50dB 

Den normala ljudkanalen ligger 
här emellertid frekvensmodulerad 
på en bärvåg och inlagd i videosig
nalen. På det viset har man fått 
utmärkta data på ljudkanalen 
trots en , förmodligen, mycket låg 
bandhastighet. Man uppger fre
kvensomfånget till 30-18000 Hz 
och brusavståndet till 50 dB i Ijud
kanalen. 

Svaj kan också ge problem vid 
låga bandhastigheter. Tack vare 
frekvensmodulationen kringgår 
man också det problemet. Even
tuellt svaj hos bandet ger vid fm
detekteringen blott en lågfrekvent 
störsignal som lätt låter sig filtre
ras bort . 

Samma typ av lösning för Ijud
kanalen använde Basf:s och Toshi
bas LVR-system (RT 1979 nr 9 
och 1980 nr 11), och även de kun
de alltså uppge goda data för Ijud
kanalen . Ett problem med lös
ningen är dock att ljudet så att sä
ga ligger integrerat i bilden och in
te låter sig efterbehandlas på sam
ma sätt som man kan med t ex 
Beta och VHS. Där ligger ljudet 
på en separat kanal som kan rade
ras och spelas in på nytt utan att 
bilden påverkas. 

Enkel dubb-kanal 
Nu är kanske avsaknaden av 

den möjligheten inte så stor i ett 
portabelt videosystem, eftersom 
man förmodligen tänker sig att an
vändaren senare spelar över sina 
program, i redigerat skick, på en 
konventionell hem-kassett . Trots 
detta har man emellertid försett 
Hitachis experimentkassett med 
ett extra, konventionellt ljudspår 
som tillåter bearbetning av Ijud
sättningen i efterhand. Då har 
man plötsligt tillgång till två Ijud
kanaler så att man kan lägga nytt 
ljud till det befintliga och inte som 
nu bara kan ersätta det befintliga 
med ett annat . 

Det här senare kan man i och 
för sig göra när man genomfört 
den klyvning av ljudkanalen som 
aviserats i alla hem-system. Här 

har man dock från början tänkt in 
den möjligheten . Nu uppger man 
försiktigtvis inga data för "dub
bing"-kanalen , så det återstår väl 
att se vad den kan användas till i 

. praktiken . 
Data om bildförmågan hos 

kombinationen spelare och kame
ra är ännu tämligen knapphändi
ga . Man uppger en horisontell 
upplösning av 240 linjer och brus
avstånd i videon av mer än 45 dB . 
Huruvida man använder metall
band eller ej i kassetten har inte 
angetts, men det förefaller troligt 
med ledning av kassettstorlek och 
speltid. Metallband för video bor
de nämligen tillåta betydligt större 
packningstäthet än de nu använda 
krom- och järnoxidformlerna. -
Metallband används f ö också i So
nys motsvarighet. 

Den använda kassetten är alltså 
något större än en kompaktkassett 
för ljud . Den totala vikten för sys
temet blir ca 2,6 kg, vilket är nå
got mera än för Sonys Video 
Movie, medan effektförbrukning
en uppges till 7 W, vilket i sin tur 
är lika mycket som Son y deklare
rar. 

Den realiserade enheten är för
sedd med en optisk sökare och 
man har gjort systemet så att man 
kan erbjuda möjligheter som still
bild , slow motion etc. 

Vad händer egentligen? 
Det hela är alltså inte tänkt som 

ett utkast till en enhet som skall 
produceras utan som underlag till 
en debatt om hur ett framtida, 
standardiserat, portabelsystem 
skall se ut. N og fyller systemet 
också högt ställda anspråk på lätt
hanterlighet med låg vikt och liten 
storlek. Men frågan är om vi här 
ser det vi tror oss se: 

Kanske håller i stället ett helt 
nytt , standardiserat videosystem 
på att födas, helt oavsiktligt rent
av? Med två timmars speltid på en 
portabel maskin skulle behovet av 
en stor hemanläggning som an-

fo rts på sid 80 

Fig l. Sennheisers nya 
HD 222 - "tät" lur med 

den "öppna" skolans 
goda egenskaper. 

Sennheiser optimerar 
den "öppna" hörtelefonen: 
Ny generation "täta" lurar 

"Det bästa av två värl
dar" menar tyska Senn
heiser om sin nya HD 
222 - en tättslutande hör
telefon som baserats på 
världssuccen med de lät
ta, "öppna typerna." 

•• Tyska Sennheiser har med 
sina 40 procent av marknaden 
över Västeuropaiänderna en le
dande ställning på området öpp
na hörtelefoner, som man också 
var pionjär för på ett tidigt stadi
um: Det har nu gått 12 år sedan 
firman först lanserade denna ex
tremt framgångsrika lösning . 
Trots dominansen för den här 
hörtelefontypen har Sennheiser 
känt av konkurrensen från de 
"täta" systemen och givetvis 
från japanernas lättviktsoffensiv 
- till vilken nu senast Pioneer 
anslutit sig - varför tyskarna nu 
går ut med en kombination av 
båda typernas bästa egenskaper 
- HD 222 heter nyheten. 

Användare av hörtelefoner 
uppdelas alltså fortfarande i så
dana som föredrar "öppna" hör
telefoner och de som vill ha hör
telefoner med täta kuddar. 

Nya HD 222 bygger på erfa
renheterna av det öppna hörte
lefonsystemet och därmed vikti
ga delar i detta . Ex-vis de lätta 
membranen med virvelformade 
kanter som troget återger även 
de högsta frekvenserna och na
turligtvis de mycket små men 
avsevärt effektiva koboltsamari
um-magneterna, som svarar för 

den nya hörtelefonens ljudkvali
tet. Systemet arbetar distor
sionsfritt även vid maxvolym, 
enligt Sennheiser. Till skillnad 
från öppna hörtelefoner avskär
mas omgivande ljud i de slutna 
modellerna med täta kuddar, 
vilket gör det möjligt att man 
helt kan koncentrera sig på mu
siken. Denna tätande effekt be
står aven ringformig, effektivt 
ljudisolerande öron kudde som 
elastiskt anpassar sig efter huvu
dets form . 

Den öppna typen av lurar har 
lovordats tack vare komforten, 
så det föll sig naturligt att erbju
da denna fördel även åt köpare 
av slutna hörtelefoner, framhål
ler firman . Den samordnande 
huvudbandspänningen i kombi
nation med den låga vikten på 
250 gram - ytterst gynnsam för 
en hörtelefon av sluten typ - ger 
bäraren samma känsla av lätt
het . 

Hörtelefonen kan fås med en 
stereojackkontakt på 6 ,35 mm 
eller en kub-S-kontakt. 

Tekniska data: 
Omvandlarprincip: Dynamisk. 
Frekvensområde: 2~20000 Hz. 
Nominell impedans (DIN 455001 : 
600 ohm. Ljudtrycksnivå (DIN 
455821 mätt med en B&K mätmik
rofon typ 4135: ~ 94 dB. Distor
sionsfaktor (DIN 455001 : !!ii 0,5 %. 
Nominell max tillåten ineffekt 
(max kontinuerlig effekt). Prov
ningsförhållanden enligt DIN 
45582: 0,2 W. Öronanslutning: 
Runt örat. Huvudbandtryck: !!ii 5 
N. Vikt (utan kabell: 250 gram. • 
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Fluke 7220A 
1300 MHz räknare 

Den nya portabla frekvens
räknaren Fluke 7220A ger 1 300 
MHz frekvensområde . Från 5 
Hz till 125 MHz används den di
rekträknande högimpediva in
gången (kanal A) . Från 50-1 300 
MHz anvAnds den frekvensde
lande, 50 ohms-ingången (kanal 
B). B-kanalen har en känslighet 
som är bättre än 5 mV upp till 
600 MHz. 

Över A-kanalen får man ge
nom en kontinuerligt justerbar 
analogdämpsats (x 1 tili x 100) 
och ett in/ur-kopplingsbart 100 
kHz lågpassfilter tillförlitlig fre
kvensräkning över ett brett om
råde av olika signaltyper. Detta 
med bibehållen känslighet och 
brusundertryckning. 

7220A har en speciell skärm
ning mot elektromagnetiska 
störningar , vilket gör den till en 
lämplig räknare för användning 
i kommunikations tillämpningar . 
Andra standardegenskaper är 
bl a mätning av pulsskurar , in
ställbar upplösning från 100-0,1 

Kristallstyrd 
markör-oscillator 

EKB-produkter ab presente
rar nu en kristallstyrd markör
oscillator med upp till fem fasta 
frekvenser inom området 400-
23455 kHz. 

Den har extrem långtidstabili
tet, är försedd med tåligt hölj e 
och är därför ett lämpligt signaI
instrument för t ex fälttekniker 
som felsöker och reparerar ra
dio- och elektronisk utrustning . 
Den finns även med enkel stan
dardfrekvens 10,7 MHz eller 
455 kHz. 

Marknadsförs i Sverige av: 
EKB-produkter ab , tel 08/ 
262530. 

Hz och en 9-siffrors led-indika
tor . Två ugnsoscillatorer kan fås 
som option . 

Temperaturstabiliteterna är 
±lxlO-7 (0-40°C) eller ±3 x lO-8 

(0-40°C). Den låga effektför
brukningen gör att räknaren kan 
tas med ut i fält , medan dess 
oscillator fortfarande fungerar 
genom strömförsörjning från in
byggda, laddningsbara batterier 
så att man får en korrekt fre
kvensmätning omedelbart utan 
att någon uppvärmning behövs . 

7220A kan anpassas till IEEE 
488 över den nya I120A IEEE
avkodaren . 

Svensk generalagent: Tele
instrument ab , tel 08/380370. 

Nya 
larm giva re 

Molex Ine i USA har kommit 
ut med nya versioner av sin tidi
gare lanserade elektroniska 
larmgivare . Den största model
len , som har beteckningen ATM 
7373 , är i USA godkänd för an
vändning i rökdetektorer. Den 
har arbetsfrekvensen 3200 Hz 
och signals tyr kan 90 dB på 3 m 
avstånd . 

Larmgivarna finns även i låg
effektversioner och med fre
kvensen 2000 Hz. Gemensamt 
för samtliga modeller är att de 
har fästen som medger snabb 
montering på kretskort och att 
de kan våglödas. 

Svensk representant : Molex 
svenska ab , tel 0760/88150. 
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När-tv startade 
i nemingsberg 

Interiör från kontrollrummet i när-tv-studion i Flemingsbergskyrkan. 
Vi ser här video- och ljudmixer samt i bakgrunden I v lexIkameran . 

•• Landets första officiella för- och religiösa organisationer. Yt
sök med när-tv inleddes nyligen i terligare föreningar är intresse
Flemingsberg, en förort till rade men hade ännu inte gått 
Stockholm. I olikhet med närra- med vid starten. 
dio sker tv-sändningarna över 
kabel och ej över antenn. 5000 personer publik 

Nu är inte försöken i Fle- Distributionen av program-
mingsberg de första i sitt slag i men sker alltså per kanal i det 
landet. Vi har tidigare haft en befintliga antennsystemet. Tre 
privat kabel-tv i Skönstaholm stora centralantenn-system har 
och ett kabelförsök i Kiruna. knutits samman så att sändning
Dessutom pågår sändningar arna når ca 5000 personer. 
över ett kabel nät i kvarteret Studioutrustningen för sänd
Kronprinsen i Malmö och i Dan- ningarna är inrymd i Flemings
derydsberg utanför Stockholm. bergskyrkans lokaler. Den tek-

Flemingsberg är dock först niska utrustningen bygger på 
med att vara ett försök som sik- svartvit teknik , dels av ekono
tar mot en framtid i det att för- miska skäl och dels för att sådan 
söket ingår i närradiokommit- utrustning bedömts vara mest 
tens verksamhet. I ett perspek- lättskött. All utrustning har 
tiv avser man att göra det möj- hyrts , vilket innebär att man än
ligt för lokala tittargrupper att då inte låst sig till svartvit1eknik 
anordna när-tv enligt vissa vill- för framtiden . 
kor. Man använder U-matic band-

I närradiokommittens direk-· spelare för programmen , som i 
tiv ingår att ordna två försök regel inte sänds direkt utan ban
med när-tv under åren 1980-81 dade . Till studion finns två 
och det som först kommit igång svartvita studiokameror av en
är Flemingsberg. kelt slag och en textkamera. 

Bakom sändningarna i försö- Detta kompletteras med en bär
ket och förmodligen med sikte bar utrustning . 
på framtiden skall stå lokala Sändningsschemat upptar två 
organisationer och man räknar sändningar om vardera en halv
upp bl a ideella , religiösa , fackli- timme varje kväll måndag till 
ga , boendeorganisationer etc . torsdag. Varje förening sänder 
Det viktiga här är att organisa- samma program två gånger var
tionerna är lokalt förankrade . je kväll , och dessutom sänds he-

Bakom sändningarna i F1e- la veckans samlade utbud i ett 
mingsberg ligger invandrarför- stort reprisblock på lördagar. 
eningar, politiska föreningar B H • 



HITACHIS l 
lACKRA VIDEO VT8DDD. 

KOMPAD 
KASS 

OCH LIKA 
Snabbspolning med bild, lättare att hitta olika avsnitt. Automatisk återspolning när kassetten är färdigspelad. 
Relästyrd mekanism för enklare och snabbare manövrering - man kan trycka på knapparna i vilken ordning 
som helst. Direktdriven kapstan och videotrumma ger stabil och säker funktion. Även anslutningsmöjlighet 

~ H 1
- C till de nya TV-apparaterna med direktingång för video. lO-dygns timer. 

• • Ä H 1 En inspelning. Mått i mm: bredd 435, höjd 140, djup 330. 
HITACHI SALES SCANDINAVIA AB För bästa resul tat använder du Hitachis originalband, som ger upp till 

Box 7138. 172 07 Sundbyberg. Tfn . 08-985280 3 timmars speltid. 

Informationstjänst 4 
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Det har knappt gått ett år sedan Dual överraskade med 
att introducera en helt ny serie skivspelare med "svä
vande" helt balanserade tonarmar. 

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

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

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

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

INGET ANNAT SKIVSPELARMÄRKE HAR NÅGOT 
I NÄRHETEN. 

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

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

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

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

Dual har inte mindre än 6 skivspelarmodeller med den 
nya U.L.M.-tonarmen. Skivspelarna finns i hel- och 
halvautomatversioner och med tre olika drivsystem: 
Remdrift, direktdrift och kvarts st yrd direktdrift. Pri- VIll du veta mer om Duals nya HiFi-program skall 
serna varierar från 1. 000 - 3.000 kronor. du skriva till oss på Betorna så skickar vi gärna en broschyr 

_ gratis med posten. lir Marknadsförs i Sverige av BETOM~ Box 3005, 17103 Solna 
Informationstjänst 5 
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ATr VISA TID 
• Att mäta tid är en sak. Att presen
tera sitt mätresultat en annan. De 
flesta elektroniska ur visar tiden digi
talt, något som inte alltid är bästa 
lösningen. 

~ 
Casws klockll med 
modeUnummer 
AASI visar tiden 
med flytande kri
staller, och använ
daren kan själv väl
ja att visa den ana
logt med visare, som 
till vänster, eller di
gitalt som till höger. 
Klockan skllll kosta 
'ca 450 kr, och det är 
vida mindre än de ti
digare varianterna 
på samma tema har 
kostat. 

•• Vi mäter längd och spän
ning, men tar tid och tempera
tur. Nåja, vi mäter väl också tid 
och temp , men däremot har vi 
aldrig tagit vare sig längden eller 
spänningen på något. 

För att mäta tid använder vi 
klockor och i allt högre utsträck
ning digitala sådana. Den digita
la tekniken gör klockan överläg
set noggrann , och gör att man 
till en blygsam kostnad kan kö
pa ett ur som överträffar allt 
som kan framställas med ana
log, mekanisk teknik , åtmins
tone till någorlunda rimliga pri
ser. 

Men digitala ur visar för det 
mesta tiden digitalt , d v s med 

siffror. Om detta kan man skri
va och säga mycket, och det har 
vi också gjort , bl a i RT 1979 nr 
1. 

Jorden vrider sig, 
så ock visarna ... 

Det skiljer nämligen, menar 
vi , i grunden mellan de två pre
sentationssätten. Den tidangi
velse vi använder med timmar, 
minuter och sekunder kan di
rekt härledas till jordens rota
tion. Tiden mellan två tillfällen 
då solen står i zenit divideras 
med 24 och vi har ett använd
bart tidmått. Det måttet kan se
dan delas ytterligare så att vi får 
minuter , sekunder och än mind-

• Ett nytt armbandsur från Casio 
har gett oss anledning till några re
flexioner om siffror och visare. 

re tidenheter. Nu gäller i och för 
sig inte jordens rotation som 
normal för tiden längre, men ur
sprunget ligger ändå där . 

I mekaniska ur anges tiden 
övervägande med mekaniska vi
sare som roterar runt en urtavla, 
på samma sätt som jorden rote
rar runt sin axel, alltså analogt 
med jordrotationen. Låt vara att 
vi av historiska skäl låter kloc
kans timvisare rotera två varv 
per dygn medan jorden roterar 
ett. Bara genom att kasta en 
blick på timvisaren kan vi i alla 
fall se ungefär var i rotationscy
keln jorden befinner sig. Eller, 
som vi kanske snarare uppfattar 
det: Var i cykeln solen befinner 

~ 
En annan ny tanke 
på klockområdet 
har realiserats · av 
Sparkomatic som 
säljer denna dimi
nutiva klockll. 
Främst är den tänkt 
för bilbruk där dess 
främsta företräde är 
att den inte behöver 
installeras med slad
dar utan bara fästas 
på plats. Säkert 
finns också andra 
användningsområ
den för denna "lil
la" nyhet som kos
tar ca 140 kr. 

sig. Genom att uren komplette
ras med ytterligare visare kan vi 
kombinera en mycket snabb av
läsning med mycket hög nog
grannhet , som sträcker sig ned' 
till sekunder med tre visare. 

Analoga vinklar för snabb 
uppskattning .. . 

Vi uppfattar tidangivelserna i 
vinklar ungefär och bekymrar 
oss inte så mycket om siffrorna. 
När vi därför skall uppskatta tid
punkten mellan två tider, tänker 
vi mindre på siffrorna och mera 
på vinkelskillnaderna. Eftersom 
tider anges med två olika och 
"konstiga" baser (24 och 60) är 

forts piJ sid 13 
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Prekvensia GeTe AB 
STOCKHOLMS\/. 37 ·194 54 UPPLVÄSBY· TEL. 0760·33025 
AUDIO *" VIDEO *" ELEKTRONIK 

, -. '"9'". . ...... '.~ 

AUDiO ': 
GAMMA VLD 13 
Band diskanthorn 2500- 40000 Hz. Klirr
fritt och glasklart ljud. 1,5 kg Alnicomagnet 
SOW sinus/4500 Hz, 99 dB :NI/ 1m. 
Aluminiummembran (lätt utbyt- 'h 

bart), membranvikt 8 mg. Resa- " "-'~'J nansfrekvens ej mätbart . Svart }· '((t". · .. · ' .• 
metall horn levereras i 8 ohm 
eller 15 ohm (15 ohm för 
parallellkoppling) , 

Pris ..... ......... .. .. ... .... .... ......... .. 320:-

GAMMA HA 3731 
Dome diskant. lOQW sinus/ 3000 Hz. 
Alnicomagnet 0 ,8 kg. Resonansfrekvens 
50 hz . Antimagnetiskt svenskt stAl . 
37 mm spole . 96 dB :NI/ l m, 91 dB 
lW/ lm . 1500- 20000 Hz. Svart m . 
metall ring och skyddsgaller. Impe
dans 8 ohm . 

Pris ................ ... ......... ..... ...... 275 :-

GAMMA MA 5231 
Ett av världens starkaste mellanregister . 
Vid 700 Hz l00w sinus 500- 5000 
Hz. 96 dB 2 ,5W/l m. 92 dB lW/l m. 
Alnicomagnet 2 ,85 kg . Resonans
frekvens 350 Hz. 52 mm spole. 
Svart med metallring och skyddsgal
ler. Totalvikt 3,4 kg. Imp. 8 ohm . 

Pris .... .. ...................... ........... 420 :-

GAMMA BAS LA 1231 
Världens mest prisvärda och 
användbara 12" bas. Med 
partialsvängningsfritt Nawi
membran. 100W sinus. Al· 
nicomagnet 2,6 kg. Gjutet 
al.chassi. Supersnabb 38 
mm spole (15 m trAd), 
Resonansfrekvens 25 Hz. 
Kan levereras i 4,8 och 15 
ohm . Vikt 3,6 kg . 

Pris ...... ...... .. .......... ...... 295:-

GAMMA III M 
Succehögtalaren oslagbar i 
renhet och transientegen· 
skaper . Lättdriven. LAda i 
äkta marmor. Komplett 
byggsats m. 3-vägs del 
ningsfil ter med inbyggd 
diskantsäkring och 
Gamma's bästa högtalar · 
element och en färd igmon· 
terad låda i äkta marmor. 
Högtalaren som även är en 
möbel. Helt resonansfri 
o . inget dunk till grannarna . 
En verkl ig HiFi- produkt. 

TEKNISKA DATA ; 
MAtt 6SOx400x3OO mm. 1 st LA 1232 12" bas. 
1 st MA 5231 mellanregister. 1 st HA 3731 
diskant . 1 st filter GO 411 . Effekt 120 W sinus. 
Frekvensomr. 25- 20000 Hz. Impedans 8 ohm. 

Komplett byggsats med hjul , dämpning , kapslar. 
Pris ... .. .. .... ...... .. ........ ......... .. .......... .. ..... 3.195 :-
BVggsats .... .. ... .. ..... .. ....... ...... ..... ........... 2.750 :-

LJUSORGELL-Jooo 
Proffs-super 3 kanalljusorgel 

~er~~~~~~ra~r~~~:~~~am 
med mAtten 245-120 mm. 
LAda av svart plast 
205x100x52 mm. 
TEKNISKA DATA; 
Kanaler: 3. Belastning per kanal : 750W. In- och 
utgAngar - DIN . Lampanslutning : 220 V. För 

~Å~kf~~f~~~III~i~-9~t~~r~ n~~~~:~~~~~~r 
en speciell omkopplare kan ingAngseffekten va
rieras för hög eller låg känslighet . 

. Pris byggsats ...... .... .. .. ....... .. ... .. ...... .. .... 245 :-

SATO 
Microcomputern SA TO 
talar om för dig exakt 
bensinförbrukning under 

~~i~Wi~gf~~r~tenfr: · 
1/100 km . Digital 
quartzur. 

Ulo_ " .... _~ . \ (,,::: 

Pr,s komplett sats ....... ..... .. ................. .... 850 :-

ElEKTRONISK 
KLOCKA 
LCQ-24oo 
Quartzklocka med datumvisning i en idealisk stor
lek 134xSOx35 mm. Klockan kan monteras 

k~~~:~e~~~;~r~~~~e"n!rv~~I:låd;~i~~k~nii~~_n 
strumentpanelen. MAtt elekt ronik : 95x40x25 
mm. HAl för siffror 72x33 mm. 
TE KN ISKA DATA, 

~rJ>~i~sry~'::i~e~s:~;I~~~~~~ : ~~~~~~~~~ ~Ir;r'e 
för lAngsam oc'k fort inställni~ av såväl krocka 

~~ ~~di:I~~nW~)~l~i~an-Ji~~a~tr8~.t lAd!. i svart konstläder. Belysn. BIA-grön . Säkring. 
Pris ... ...... ...... ... .. ............... ............. ........... 148 :-

BILBATTERIMONITOR 
LE-2oo 
Med ljusvarnare. För löpande 
övervakning av batteriet en 5 
stegs Iysdiodskala visar batte-

liW~li~::~ ev~~JJ '1~~i~';C~ ~~ ~t~sNs~d~~nal 
varnar (avstängbar) genom en inbyggd Pielo-$um· 
mer . En grön Iysdiod lyser vid normal spänning 
12, 13,5. 15V. En stor finess j bilbattenmonitorn 
är den inby~a varningssignalen om man glöm· 
~~~a~iJ~~cMÄ~~u7~~.d~~!~ i en svart lättmon· 
Pris ............ " ............... ... .. ... ...... ............... 59:-

STEREO 0 , 
WATTMÄTARE 
MS-J219 
Kan användas t ill all a ~ereoanläggningar. Lyss-- 
ningseffekt 2xl OOW. Aven smAeffekter (l00mV) 
kan lätt avläsas på den logaritmiska skalan. Ut· 
rustad med 2 uteffektmätare samt LEO diod vid 

~~s~a,arJ'KI'A DATA, 
Frekvensomr. 20-20000 Hz. Impedans 4 eller 

?n~~~0~e~:Ut!~·~~;tOl~ö~~5~S;ås~~ .0IN . 
Pris ...... .. ...................... ................. ...... .. 194:-

FART
REGLAGE 
MC-716 
För rad iostyrda bilar, bAtar . Farten kan regleras 
ner till smygfart och blixtsnabbt ökas till maxi
malt varvtal. Alla tävli ngsintresserade mAste prova 
denna smidiga fart kont roll som passar alla sån· 
dare och mottagare . 
TEKNISKA DATA , Mån, lSOx51 mm. Vikt: 
110 gr. Höjd : 30 mm. Spänn ing : 7 ,2V -1 6A. 
Pris .. .... .. ... .. .... ..... ........ ........... .. ............... 180:-

Frankeras ej . 

Adressaten 
betalar portot. 

Prekvensia G~Te AB 

Svarsförsändelse 
Kontonummer 2419 
194 54 Upplands Väsby 
SVERIGE 

\'iDEO 
FILm 

V.105 THE CYNIC, THE RAT AND 
THE FIST 
Speltid: 103 min 
Med bta_ Maurizio Merli 
och John Saxon 
Pris inkl. moms 549:-
THRillER 

V.101 GOD FORGIVES ... 
I DON'T 
Speltid: 110 min 
Bud Spencer och 
Terenee Hill 
Pris inkl. moms 549:-
WESTERN 

V.102 THE MASTERS 
Speltid: 110 min 
Med bLa, James Mason, 
Jennifer Q'Neill 
Pris inkl. moms 549:-
MAFFIA 

V.103 EL MACHD 
Speltid : 105 min 
Med bLa, Carlos Monzon 
Pris inkl. moms 549:-

WESTERN 

V.104 DNE JUST MAN 
Speltid: 90 min 
Med bl.a_ Tomas Milian och 
Joseph Cotten 
Pris inkl. moms 549:
THRILLER 

Samtliga filmer är textade med 
svensk, dansk, norsk o. finsk text. 

Boken 
VIDEOTEKNIK 
Bästa informationen om 
videoteknik_ 

Pris 86~ 

S-EST ÄLLNINGSKUPONG 
0 __________________________ __ 
0 ______________________________ __ 

D------------------------------------------~Rrf ~2~B~' 
Namn 
Företag 
Adress 
Postadress 
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ATT VISA TID 
forts på sid 11 

det också besvärligt att räkna som saknar siffror . Man kan ligt rimligare än Texas motsva-
rned tidsiffrorna . faktiskt se tiden med stor nog- righet. 

Nu är tyvärr ett mekaniskt ur grannhet bara genom att obser- Om man väljer analog visning 
inte så noggrant att man alltid vera vinklarna mellan tim- och får man en lång minutvisare , 
kan lita på hela den noggrann- minutvisare . och en kortare , dubbel timvisare 
het man tycks få av tre visare . I ett avseende var, och är, som uppför sig ungefär så som 
Sekunderna går oftast fel och emellertid den digitala presenta- mekaniska ur-visare , med den 
även minuterna , om man har en tionen att föredra : När man skillnaden att minutvisaren går i 
inte alltför dyr klocka och inte skall skriva ner en tidangivelse steg om hela minuter. Dessutom 
ställer den tillräckligt ofta . måste man omvandla visarställ- visas emellertid sekunderna som 

Därför lyckades man faktiskt ningarna i siffror , men en digital siffror samtidigt med den analo
sälja ur av den första digitala ge- angivelse är redan färdigom- ga visningen. 
nerationen med lysdiodsiffror vandlad . Valfri visning 
som aktiveras med en knapp . Så småningom lärde man sig alltid optimal ... 
När man gjort så lyste siffrorna att göra strömsnåla digitala ur
med ett sken som var hart när tavlor och flytande kristaller , 
omöjligt att se i normalt dags- och därmed kunde man börja 
ljus. Men som sagt , uren sålde erkänna att lysdioderna var 
på sitt låga pris i relation till en mindre lämpliga i armbandsur. 
stor noggrannhet. Att batterier- Numera säljs knappast några 
na inte räckte så länge man hop- armbandsur med lysdioder , men 
pades , att man inte kunde läsa desto flera med flytande kri
av klockan i starkt ljus 'och att stall er. Lysdioderna lyste rött på 

Om man i stället väljer digital 
visning får man en konventio
nell sifferuppställning med tim
mar , minuter och sekunder samt 
över dem en veckodagangivelse 
plus datum. Månadens nummer 
fick däremot tydligen inte plats , 
men det kanske man kan leva 

man ofta behövde en " tredje sin tid , medan de flytande kri- utan . 
hand" för att trycka på den för- stallerna blott visar mörka siff- Casio-verket heter AA81 och 
argliga knappen blev dock häm- ror på ljus bakgrund. Mörkerav- kan också användas för tidtag
mande för försäljningen i läng- läsningen visade sig gå att lösa ning ned till l /WO-dels sekund 
den. Ändå menade man, bland genom att man helt enkelt bygg- samt för alarm. En klart intres-
dem som sålde uren , att det just de in en liten lampa i verket. sant nyhet! 
inte fanns några nackdelar med Så ser nästan alla digitala ur ut i När vi nu ändå är inne på tid 
klocktypen . .. Det var ju ut- dag. Men fortfarande tycker vi att och dess instrument kan vi näm
märkt med en klocka som gick den analoga presentationen med na ett litet tillbehör från Sparko
att läsa av i mörker , inte behöv- visare har avgjorda fördelar i de matic. Det representerar knap
de man se på klockan så ofta att flesta fall. Nu finns det ju halv- past något tekniskt nyskapande 
knapptryckandet innebar något elektroniska ur aH köpa , d v s så som Casio-uret här ovan utan 
problem, och om batterierna tog klockor med digitalt urverk och mer ett försök till en ny tillämp
slut för snabbt så berodde det mekaniska visare . Den förenar ning. Bilklockor av digitalt slag 
bara på att man var för nyfiken fördelarna från den digitala tid- kopplas för det mesta till bilens 
och tittade på klockan för ofta. hållningen med den analoga vis- batteri och är försedda med ly
Det vill säga oftare än konstruk- ningen . Tyvärr kostar de emeller- sande siffror av lysdiodtyp eller 
tören hade tänkt sig . tid ganska mycket att producera. med fluorescerande siffror av 

D t f· k å k b" något slag. Fördelen är att de Kvantifierad tid e mns oc s om matlonsur 
som dels haren digital urtavla och syns i mörkret , nackdelen att de 

med digital visning ... dels en mekanisk , analog sådan måste kopplas in i elsystemet 
Men det radikalt nya med lys- på samma verk . Också den lös- och att de i någon mån är stöld-

diodklockorna var ändå den di- ningen blir dyr. begärliga , även om de inte lyser 
gitala presentationen . I stället när bilens tändning är frånsla-
för att visa jordens och därmed Orörliga visare gen. 
tidens gång runt en urtavla visa- görs helt elektroniska. . . Sparkomatic-klockan är ut-
de de siffervärden som motsva- Texas Instruments presente- rustad med flytande kristaller, 
rade tiden . När man väl vant sig 
vid det sättet att ange tid fanns 
ändå kvar en viss olust. Fortfa
rande var det svårt att uppskatta 
tidintervaller eftersom minuter
na hade 60 som bas. Man fick 
addera och stå i , en i och för sig 
överkomlig svårighet, men helt 
onödig eftersom det var så en
kelt att göra den med de tidigare 
trft!kaniska visaruren . 

Nu står det ju siffror också på 
ett analogt ur , men faktum är att 
de egentligen inte behövs: Det 
finns åtskilliga ur på marknaden 

rade en helt elektronisk klocka och är som synes mycket liten. 
med analog urtavla av flytande Med speciella hållare kan man 
kristaller för ett par år sedan. placera den i bilen utan att in
Den skulle emellertid kosta näs- stallera den på något sätt . Man 
tan 2000 kr , vilket var kraftigt kan också ha den var som helst 
avskräckande om än principen 
var god. Den kunde bara visa 
analog tid. 

Det som föranlett denna lilla 
betraktelse är att Casio nu har 
kommit med en ny digital kloc
ka med valfritt digital och ana
log visning, båda med flytande 
kristaller. Priset för den skapel
sen är ca 450 kr , vilket är betyd-

där man vill ha en tidangivelse: 
På skrivbord , på telefonen , 

vid badkaret etc. Fast frågan är 
om den tål fukten i badrummet 
. .. Och frågan är om vi inte 
hellre skulle vilja ha en analog 
tidvisning i bilen . Den analoga 
visningen skall vara enklare. att 
läsa av snabbt , har vi hört . .. 

BH • 

I FÖR 50 ÅR SEDAN I 

Clough-kopplingen 
ger bättre ljud 

* Kretsteknikenförfinas 
ständigt. Populär Radio pre
senterade ifebruari 1931 en 
koppling som minskade distor
sionen, ökadefrekvensom
fånget nedåt och kunde arbeta 
med billigare komponenter . .. 

•• Om man vill uppnå bästa 
möjliga transformatorkopplade 
lågfrekvensförstärkning, är det 
nödvändigt att man använder 
förstklassiga och riktigt dimen
sionerade transformatorer , så 
att man kan vara absolut säker 
om, att rörets anodström genom 
primärsidan inte helt eller delvis 
mättar transformatorns järn
kärna. 

Med hjälp av den så kallade 
cIough-kopplingen har man inte 
bara möjlighet att göra transfor
matorns primärsida strömlös , så 
att vanskligheterna genom mätt
ning av järnkärnan bortfalla , 
utan man kan också uppnå en 
mycket god förstärkning av fre
kvenserna omkring 30--50 cyc
ler, även om transformatorn in
te skulle vara av absolut bästa 
märke . 

Motståndet R leder första rö
rets anodspänning och driver vi
dare de lågfrekventa svängning
arna i rörets anodkrets genom 
kondensatorn C på 0,1--0,2 mfd 
samt primärsidan av transforma
torn, vilken är kopplad såsom 
autotransformator. Härigenom 
ökas omsättningstalet med ett 
(tex från 1:3 till 1:4 eller från 
1:5 till 1:6), och detta förhållan
de kompenserar c\oughkopp
Iingens lägre förstärkningsför
måga. 

Anledningen till att denna 
kopplingsmetod medför förbätt
rad reproduktion av de djupa 
tonerna ligger däri , att konden
satorn i förening med transfor
matorns primärsida bildar en 
svängningskrets med en reso
nanspunkt omkring 50--75 cyc
les. 

Clough-kopplingen ger sålun
da en reproduktion av betydligt 
högre kvalitet - särskilt ifråga 
om de låga tonerna . • 
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Magnetiska 
och elektriska fält 
-botemedel 
eller hälsorisker? 
• En livlig debatt har uppstått kring planer
na på att anlägga mycket kraftiga högspän
ningslinjer i Sverige, vilka befaras utöva stör
ningar mot omgivningen. 
• M ed utgångspunkt i olika trosföreställ
ningar om inverkan av elektrostatisk och 
magnetisk terapi granskar här vår medicinske 
medarbetare en rad påståenden och uppgifter 
om skilda insatsers föregivet goda inverkan -
något som man måste ställa sig starkt skeptisk 
till. 

•• Under elektriska kraftled
ningar råder starka elektrosta
tiska fält. Som regel går dessa 
kraftledningar utanför vanlig 
bebyggelse, men för inte länge 
sedan råkade en sådan kraftled
ning i Danmark hamna över ett 
barndaghem. Personalen och 
barnen har sedan dess klagat 
över obehag i form av ryckning
ar i huden samt att håret reser 
sig på huvudet. 

Medan man i de flesta fall an
vänder kraftledningar med 
spänningar kring 300 kV har 
man på senaste tiden i Sverige 
planerat att anlägga kraftled
ningar med spänningar på upp 
till 800 kV. Miljöstyreisen i 
Stockholm funderar för närva
rande på om sådana ledningar 
kan innebära hälsorisker. 

Internationellt problem 
Vår ökade energiförbrukning 

under de senaste åren har lett 
till att ett antal nya kraftverk har 
kommit igång. Vare sig dessa 
drivs med kärnbränsle eller kon
ventionella energiformer så 
fordras det ett nät av kraftled
ningar för att klara distributio
nen avelkraften. Energileveran
serna sker ju också i stigande 
omfattning i ett internationellt 
samarbete, där man hjälps åt. 
Det har många fördelar men 
förutsätter att de internationella 
kraftledningarna även har till
räckliga dimensioner . 

Det elektriska fältet under en 
kraftledning är så starkt , att om 

man nattetid håller upp ett lys
rör under ledningen ofta kan få 
det att lysa. Energin så att säga 
svävar i luften , och det har lett 
till många spekulationer om en 
sådan kraftig påverkan skulle 
kunna påverka människan 
ogynnsamt , t ex skada arvsmas
san eller gynna uppkomsten av 
cancer. Trots att en intensiv 
forskning pågått sedan länge har 
man ännu mycket få data som 
kan ge solidare bas för sådana 
spekulationer. 

En säker negativ effekt av 
högspänningsledningar är den 
gnisturladdning . som ständigt 
äger rum men som är kraftigast 
under fuktig väderlek. I gnist
bildningen bildas ozon. Det äm
net är , i mindre doser , välgöran
de t ex för den svenska furusko
gen sommartid där den bidrar 
till att underlätta andningen. 
När ozon bildas i större och kon
centrerade mängder är det 
emellertid ett aggressivt ämne 
som verkar oxiderande, och bio
logiskt kan detta ge sig uttryckt 
som en retning av slemhinnorna 
i våra luftvägar. 

Om man vill undgå kända el
ler okända faror med högspän
ningsledningar bör man gräva 
ned dem , men detta är en dyr
bar lösning som i de flesta fall ej 
är något realiserbart alternativ . 
Också det kan f ö ha sina risker 
- bekant är ju hurusom tid efter 
annan elkablar råkar bli av
klippta av anläggningsarbetare, 
jordbrukare etc. 
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Docent Jörgen Gundersen 
informerar 

Fig 1. Titelsidan 
i Paracelsus 
skrift om 
magnet
terapi. 

Magnetfält 
Magnetfält finns särskilt inom 

industrin , och här har man ock
så hamnat i spekulationer om 
dessa skulle utsätta personalen 
för okända risker. 

För några år sedan gjordes en 
större svensk undersökning, vil
ket emellertid ej tydde på att ar
betare inom ställverk m m skulle 
utsättas för några hälsorisker . 
Den här svenska undersökning
en kontrasterar mot en tidigare 
gjord rysk sådan, där man fann 
att elektriska fält ogynnsamt på
verkade hälsan med främst stör
re risk för cancersjukdomar. 

Elektrostatisk eller 
magnetisk terapi 

Ända sedan den elektrostatis
ka maskinen framställdes för 
mera än 200 år sedan har man 
använt elektricitet i medicinens 
tjänst och hävdat att sjukdomar 
därvid kunnat botas. Med en en
kel elektrostatisk maskin kunde 
smarta affärsmän och helbräg
dagörare i USA t ex föra ut gnis
tor ur näsan på sina patienter , 
och det fanns en mängd appara
tur med vilka man försökte bota 
olika åkommor. 

Någon dokumenterad effekt 
av den terapin har aldrig fram
kommit . De olika tricken var 
emellertid en trevlig och harm
lös underhållning vid olika till
ställningar , ibland ett marknads
nöje . Jfr också kulten av "mes
merismen" och de elektromag-

netiska "analyser" som kringre
sande kvackare gjorde på god
trogna borgare under I800-talet. 

I dag används elektrisk stimu
lation av muskler och nerver hos 
förlamade patienter. Man till
lämpar även stimulationsbe
handling av nerver vid behand
ling av svåra kroniska smärtor, 
en terapi som påminner om aku
punktur. 

I båda dessa fall används 
elektriciteten på ett väl definie
rat sätt, och effekterna är väl 
dokumenterade och positiva. 

Behandling med magneter 
började redan för 400 år sedan i 
och med framkomsten av stav
magneten. Olika behandlings
former har beskrivits i tidigare 
litteratur men aldrig på överty
gande sätt . 

Svensk magnetterapi 
Sverige har nyligen fått ett 

centrum för magnetterapi och 
dess huvudman Ivan Troeng i 
Laholm har nyligen presenterat 
sin filosofi i en liten bok som he
ter "Magnetterapi - ett nytt häl
somedel". 

Boken är förvisso intressant. 
Inledningsvis läser man om den 
ungerska jesuitprästen vilken 
botade sin gikt med magnetise
rade stålplattor omkring år 
1790. En annan av dåtidens fors
kare, Paracelsus och en läkare i 
Wien med namnet Mesmer - se 
ovan! - använde magnetterapi 
med permanentmagneter mot 

forts på sid 16 
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Fig 2. Magnetiskt hängsmycke, 
vilket stimulerar hjärta och thy
mus. Kan fästas på ömma ställen 
för att motverka smärta och un
derlätta läkning, enligt utsago. 

Fig 3. Fältet i en lakhovskyspole. 

Medicinsk elektronik 
forts fr sid 14 

nästan alla tänkbara sjukdomar. 
Inom den moderna forskning

en citeras resultat från en rad 
länder. 'Man finner även referat 
aven dansk läkare vid namn Ka
ren Marie Hansen, som 1938 lär 
ha beskrivit att smärtor med 
framgång skulle kunna behand
las med magnetterapi. 

Särskilt framgångsrik lär be
handlingen ha varit när det rört 
sig om ischias men även om 
magkräfta . Tyvärr saknas exakt 
källhänvisning i boken . 

Jordmagnetismen 
Det anses att jordmagnetis

men utgör ett skydd mot kräfta 
och förf relaterar en intressant 
undersökning av tre grupper 
med identiska försöksdjur på 
vilka man inympade en kräfttu
mör. 

Första gruppen av djur vista
des i ett område på jorden med 
20 % lägre jordmagnetism än 
motsvarande medeltalet. Andra 
gruppen uppehöll sig i normalt 
jordmagnetiskt område, medan 
den tredje gruppen i samma om
råde fick ytterligare komplette
rande magnetisk behandling. 
Vid granskning av tumörväxt
hastigheten, uppmätt i tumör
vävnad i gram, visade det sig att 
man i den första gruppen fick 
snabbast tillväxt, medan man i 
den sista fick den minsta tillväx
ten. 

En annan intressant jämförel-

Fig 4. Apparatur med magnetspo
lar. 

Fig 5. Magnetspolar applicerade 
på olika delar av kroppen. 

Fig 6. Apparatur till vattenjonise
ring. Apparaturen är nätanslu-

se gjordes år 1928-1932 där man 
i Ziirich och Köpenhamn upp
mätte jordmagnetismen och 
jämförde dess aktivitet med 
dödlighetskurvorna i nervsjuk
domar samt självmord. Det vi
sade sig att jordmagnetismen 
uppvisade en viss cyklisk aktivi
tet med störningar cirka var 27 
dag. I samband med maximum 
hos dessa störningar uppkom 
omedelbart efteråt en ökning av 
dödsfall i nervsjukdomar samt 
självmord, och förhållandena i 
Ziirich och Köpenhamn är jäm
förbara. 

Modern magnetforskning 
Från forskningen under de se

naste årtiondena refereras en 
amerikansk ortoped som anger 
att magnetbehandling påskyn
dar läkning av benbrott. Sovjet
iska forskare lär ha behandlat 
inflammation i äggledarna med 
magnetisk terapi och fått goda 
resultat. 

Den enda vetenskapliga upp
ställning i hela boken angår 
magnetisk behandling av ägg 
under utkläckningen: 

Man hade två grupper av ägg 
med 420 stycken i varje. Den 
ena gruppen fick magnetisk be
handling med 100 Hz och en 
ström på 2,8 A . Det är här en 
brist att magnetfältets styrka ej 
angivits. Den svenske referen
ten anger att den troligen varit 
maximalt 50 Gauss. Efter ut
kläckningen följdes kycklingar
na 67 dagar med regelbundna 
vägningar. 

16 RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1981 

ten. Vid behandlingen 'anger till
verkaren att molekylerna föränd
rilS så att vattnet blir urindrivande 
och kalklösande. En grönsaksod
lare vid Laholm fann att det blev 
tidigare och större skörd sedan 
vattnet magnetbehandlats! 

Det visade sig att den magnet
behandlade gruppens kycklingar 
hela tiden var tyngre än de obe
handlade. Efter 67 dagar vägde 
den magnetbeharidlade gruppen 
9,2 % mer än den obehandlade. 
Emellertid saknas det en statis
tisk analys om denna skillnad 
verkligen är verklighetsgrundad 
eller om den kan bero på tillfäl
ligheter. 

Råd vid behandling 
I en omfattande terapi över

sikt finner man råd hur man 
skall behandla olika sjukdomar. 
Man rekommenderar dels be
handling med stavmagneter och 
dels elektromagneter. 

Permanentmagneterna kan 
man ständigt bära i en halskedja 
eller flera magneter kan byggas 
ihop till en matta, vill<:en kan 
läggas i sängen. Det finns även 
magnetiska bälten med ett fler
tal insatta magneter, vilka re
kommenderas mot behandling 
av ischias. (I Östern har tron på 
magnetinverkan alltid varit 
stark, och inom parentes kan 
nämnas , att det i Japan är myc
ket vanligt med fint arbetade 
halslänkar av magnetiska. mate
rial att bäras som en allmänt häl
sofrämjande prydnad. Ett par 
industrier på elektronikmateri
alsektorn har t ex dylika hals
band som en påkostad reklam i 
vackra etuier. Miljoner männi
skor tror bergfast på den gynn
samma inverkan av dessa mag
netsmycken.) 

Den elektromagnetiska be-

handlingen kan utföras med en 
enkel ledning i en cirkel eller 
med olika spolar, vilka enligt 
behov kan anbringas kring hela 
kroppen eller kring armar, ben 
eller huvud . 

Enligt boken kan man be
handla nästan alla sorters kro
niska sjukdomar med magne
tism . Således kan åderförkalk
ning i blodådrorna upplösas och 
förebyggas . På samma sätt kan 
blodpropp behandlas, men man 
anger ej närmare vilken lokali
sation av blodkropp som det syf
tas på. 

Som kirurg blir man glad om 
det skulle vara sant , att lokalbe
handling med magneter över 
gallblåseområdet med 100-200 
Gauss 30 minuter tre gånger 
dagligen kan stimulera gallgång
arnas peristaltik så att medelsto
ra stenar avgår! 

Obevisad effekt 
Det är mycket som talar för 

att elektrostatiska och magnetis
ka fält kan ha biologisk effekt . 

Om en sådan effekt är nyttig 
eller skadlig vet vi mycket lite 
om, men möjligen kan detta 
vara en fråga om dosering. 

Stiftelsen för biomagnetisk 
forskning har utgått med reklam 
till överläkare i Sverige. Den re
dogörelse som den intresserade 
får i den refererade boken är 
dock närmast en blandning av 
vaga teorier och spekulationer. 

Elektriska och magnetiska 
fält är så enkla att frambringa 
att en systematisk forskning på 
området ej medför några som 
helst svårigheter. När man där
för i en hel bok endast finner ett 
enda exempel på en någorlunda 
korrekt upplagd vetenskaplig 
undersökning angående höns
ägg , så ger boken inga argument 
för att driva försäljning av appa
ratur vars elektriska och magne
tiska data ej heller specificeras. 

Det finns tyvärr många sjuk
domar som inte kan botas och 
kanske ibland ej ens lindras. 
Men att 1980 förespegla sjuka 
människor att magnetterapi 
skulle vara en enkel lösning av 
problemen är rent kvacksalveri. 

När man i olika andra sam
manhang talar om risken med 
elektriska och magnetiska fält 
kan man kanske i första hand 
begära av stiftelsen för biomag
netisk forskning att garantera 
att behandlingen inte skadar pa
tienten innan man senare tar itu 
med en vetenskaplig dokumen
tation av behandlingens effekt. 

• 



Rents 
före 1/21981 
XL-1 är MaxelIs hittills bästa 
band för pop, jazz och " tät" 
klassisk musik. 
"Bandet stärker ytterligare sin 
ställning i den absoluta toppen 
bland järnoxidkassetter. " 
Radio & Television nr 6/71979 . 

XL-2 är MaxelIs bästa band för 
"gles" musik. typ piano, balla
der etc . Bandet skall användas 
som kromband . 
"Även MaxelI XL-2 är ett lysande 
band . . . " 
Radio & Television nr 6/71979. 

MaxelI MX var, och är, ett myc
ket bra metallband . MaxelI MX 
ger synnerligen låg brusnivå 
och en kraftigare diskantåter
givning. 

Väl värda sitt pris 

efter 1/21981 
Nyff! XL-1S är nu MaxelIs överlägset 
bästa järnoxidband, speciellt för pop, 
jazz och "tät" klassisk musik. En ytter-
ligt avancerad tillverk- ~~.irn~IF.;~~ 
ningsteknologi har gett 
MaxelI XL-1S en krafti
gare diskantåtergiv
ning och 1 dB högre ut
styrbarhet i diskanten. 

Nyff! XL-2S är nu MaxelIs bästa hög
biasband, speciellt för "gles" musik, 
typ piano, ballader etc. Man har lyc
kats skapa ett tätare 
oxidskikt och forma 
exakta oxidpartiklar vil
ket bia ger 2 dB mer ut
styrbarhet i diskanten, 
och väsentligt minskad 
intermodulationsdistor
sion. Skall användas 
som kromband. 

Nyff! MX - MaxelIs bästa band alla 
kategorier. Om den nya generatio
nen metallband från MaxelI skrev 
Radio & Television i nr 
12/1980, vid en jämfö
rande test: " Vad man 
än jämför med fram
står MaxelI MX som 
mycket goda band. 
Det tillhör det absoluta 
toppskiktet i nästan al
la avseenden och rep
resenterar därmed det 
yppersta som går att 
spela med ... " 

Merän väl värda sitt pris 

maxelI. 
Sveriges mest lovordade, mest efterfrågade kassettband. 

Svarskupong 
som gratis ger dig en handbok som 

hjälper dig få bättre inspelningar med kassettband . 

Namn . ... .. ..... . . .. ............. . .. . ..... . . . . ..... . 
Adress . .. . .. . .. . . . ..... . ....... . .... . .... . .......... . 
Post nr . . . . . . . . . .. Postadress .. . ............. ... . .. AT i-B i 

Rydin Tape AB Spångavägen 399-401 16355 SpANGA 
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"Det bästa däcket hittills:' Det betyget få~ Luxman 
K-15 i Hifi & Musiks stora test av kassettdäck i nr 6/7 . Så här 
skriver man: »Bästa köp: I klassen över 3.000 kr har Luxman 
K-15 den bästa ljudkvaliteten av alla apparater vi hittills provat 
och håller även i övrigt god kvalitet». 
Luxman K-15 har Dolby HX. ett helt nytt brusreduceringssystem 
som bl a ger lägre distorsion i mellanregister och diskant. Det 
finns många kassettdäck med bra data - men alla låter inte 
lika bra som Luxman. Lyssna på K-15 så förstår du vad vi menar l 

• • • 

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

lZ:JLUXMAN precision och känsla. 

Luxman K-1 Frekv. om! med metall- Luxman K-SA Frekv. om! med metall- Luxman K-B Frekv. om! med metall- Luxman K-10 Frekv. om! med metall-
band 30-18000. dynamik bättre än band 30-20000, dynamik bättre än band 20-20000, dynamik bättre än band 20-20000, dynamik bättre än 
63 dB, svaj mindre än 0,06 (W.R.M.S .) 65 dB, svaj mindre än 0,06 (W.R.M.S.) 65 dB, svaj mindre än 0,055 (WR.M.S.) 69 dB, svaj mindre än 0,04 (W.R.M.S.) 
ca pris 1.700:-. ca pris 2.200:-. ca pris 3.000:-. ca pris 3.800:-. 

Förstärkare, tuners. kassettdäck, receivers, skivspelare, equalizers och högtalare. Generalagent: Luxor AB, Försäljningskontor Luxman, tel 08-840490. 
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februari 1981 

Aktualiteter och debatt, 
kommentarer 
och recensioner 

Redaktör: Ulf B Strange 

Upp till debatt 
om programljudets 
kvalitetsnivå! 
"En stor och mycket fri diskussion om 
fm-radions ljudkvalitet" kommer att 
äga rum i Stockholm den 2 mars 1981 
i Radiohuset, som framgår av det 
upprop initiativtagande Pioneer Elec
tronie Svenska ab publicerar i detta 
nummer av Radio & Television . 

Det blir kulmen på den debatt som 
initierats på denna sida för några 
månader sedan och vilken , av många 
vittnesbörd att döma, omfattas med 
ett betydande intresse landet över. 
Snart sagt dagligdags nås vi här på RT 
av reaktioner från såväl våra läsare 
som allmänt radiointresserade männi
skor. Deras utlåtanden går alldeles 
entydigt i den riktningen att frågan i 
uppropets rubrik - Kan ljudkvaliteten 
bli bättre? - odiskutabelt måste anses 
med ett eftertryckligt JA besvarad. 
-tI Deltagarna i publik- och estrad
debatten, som Sveriges Riksradio väl
villigt och i uppriktig önskan om att få 
till stånd ett konst ruktivt meningsut
byte i den här frågan upplåter Studio 
4 för, kommer att bestå av ett antal 
personer vilka dels skickat in den 
kupong som finns på annan plats här i 
tidningen, dels fått sin på samma 
kupong nerskrivna fråga utvald av 
arrangörerna . Förfarandet med det 
här urvalet är dikterat av rent prak
tiska skäl : studioutrymmet är begrän
sat och mer än något hundratal delta
gare ryms inte om det inte skall uppstå 
trängsel. Vidare kommer att med
verka företrädare för RT, för Telever
ket och SR. Bland dem som redan nu 
arbetar med diskussionsmaterialet 
kan nämnas Ola Kejving och Sten 
Bergman, båda med bred erfarenhet 
av såväl inspelningsverksamhet, mu
sikproduktion, pedagogik som mättek
niskt arbete liksom analyser av överfö
ringskedjor . Televerket ställer upp 
med en grupp som välkände Rolf 
Jaensson sa mmanstä ller ur verkets 
specialistbestånd av transmissionssak
kunniga, mättekniker och labbspecia
lister liksom folk som dagligdags arbe
tar med rundradions olika praktiska 
problem. från sändarledet till distribu
tionssida n, osv. Pioneer företräds av 
ing Göran Mård, som dels har ett 
förnutet som utbildningsansvarig 
inom SR, dels ha r långtgående prak
tisk erfarenhet av konsumentsektorns 
kvalitctsprioriteringar i det här sam
manhanget. Civ ing Bengt Olwig, väl
känd för RT:s läsare från många 
apparatprovningar, medverkar också, 
och i hans fall finns en mångårig 

förtrogenhet med praktiskt rundradio
arbete och SR:s rutiner i olika led . 
Olwig har inte minst studerat interna
tionell rundradiostandard, vilket han 
bl a redov isat i en serie radioprogram 
för några år sedan. Och så skall 
naturligtvis Lars Mossberg finnas på 
plats - han är mannen som kanske 
mest energiskt rivit i den här frågan 
inifrån Riksradion, där han är ljudtek
niker, numera med långtgående frihet 
att förutsättningslöst kartlägga och 
belysa de led, vilka kan misstänkas 
verka kvalitetsförsämrande. Om detta 
har vi tidigare rapporterat; han är f n 
mitt uppe i intressanta analyser av 
olika faktorer både inom och utom 
Radiohuset. 

I skrivande stund försöker också 
arrangörerna få hit tekniker från bl a 
Danmarks Radio och även Västtysk
Iand, ehuru det senare möjligen inte 
blir genomft)rbart. En företrädare för 
grammoforibranschens inspelnings
sida får givetvis inte fattas : här har 
kommitten försäkrat sig om Michael 
B Tretows medverkan och synpunkter 
(MBT är ABBA:s inspelningstekniska 
primus motor, tillika mångsidig mu
sikskapare i andra sammanhang, om 
någon nu inte visste det). 
-tI Riksradions ledning och Musiktek
niken där under chefen Göte Nilsson 
på tekniksidan kan väntas belysa sitt 
arbete och sina kvalitetsambitioner på 
ett personligt sätt under detta debatt
möte, som för SR:s del får en intern 
fortsättning en kort tid senare då en 
rad tekniska specialfrågor skall dryf
tas vid ett symposium. 
-tI Riksradions tekniker har redan 
framträtt i sitt eget medium med 
åsikter om programkvaliteten. Det 
skedde nyligen i ett debattprogram om 
radio under Sigvard Hammars led
ning. Och långt dessförinnan hade 
företrädare för teknikerna genom pro
tester i dagspress kraftigt understrukit 
att de anser vissa företeelser högst 
diskutabla och nedsättande för dem 
som yrkesmän; främst somliga produ
centers totala brist på tekniskt kvali
tetsmedvetande i förening med okun
nighet och förmätenhet - yrkesmän
nen åsidosätts alltför ofta av dilettan
ter som styr programmen med påfölj
den , att ljudteknikerna får skulden för 
den usla standarden som blir uppen
bar. 

I dagspressen har redan konstate
rats att de tekniker vilka kom till tals 
i Hammars program inte skrädde or-

den. De riktade frän kritik mot förhål
landena . Teknikerna, som har betal t 
för att vidmakthålla kvalitetsnivån 
och som får bära ansvaret , kan inte 
inskrida aktivt mot tekniska ignoran
ter på programsidan, som bara ser till 
snabbhet och enkla lösningar. Det 
håller, inte oväntat, på att gå till öppen 
konflikt på sina håll! - Med ljudkva
liteten var just ingen tillfreds. 
-tI Men för att en lite balanserad syn 
på problemet skall få göra sig gällande 
borde man nog också titta lite på vad 
vi här i spalterna under åratal pekat 
på, nämligen den sedan länge ojämna 
resursfördelningen, personellt sett. 
Den kan bl a yttra sig i en betänklig 
brist på både rutin och "feeling" i 
programkontrollen, den i särklass vik
tigaste positionen för det utgående 
ljudets del! Jag skall här ge ordet till 
en mycket erfaren musiktekniker, som 
med internationellt renomme numera 
verkar utomlands efter årtionden på 
nyckelposter inom SR: "- Man skall i 
sammanhanget inte glömma att ut
styrningen aven radiosändare faktiskt 

börja r i kontrollrummet där program
met produceras och inte heller att den 
även i högsta grad är avhängig verk
samheten i den så kallade Program
kontrollen i RH. O m det syndas på de 
här ställena hjälper inte de bästa 
tänkbara data och normer för dis tri
butionskedjan . A t t det syndas i 
fråga om utstyrning på de här ställena, 
åtminstone i fråga om Utlandspro
grammet, har jag tyvärr alltför nerta
liga tillfällen att konstatera när jag 
försöker lyssna på nyheter från hem
bygden ... effekten av slarvigt satta 
nivåer blir naturligtvis extra nagrant i 
det sus och dus som råder på koTtvågs
bandet, men även den som under 
normala mottagningsförhållanden vill 
njuta av radioljud via fm , med hög 
lyssningsnivå och god kvalitet, kom
mer att lida svårt om inte tillgängligt 
dynamikområde utnyttjas optimalt 
och vettigt på produktionssidan . En 
kanske elak hälsning till gamla kolle
ger, men jag tror dess värre den ha r 
alltför gott fog för sig." Slut citatet. 

(Forts på nästa sida) 

Den elektroniska husrannsakan(fp) 
- alltså Televerkets ökända s k pej
ling mot bostadsområden där man tror 
att licenslösa tittare kan finnas -
inleds nu i februari . 

Trots en allt negativare opinion och 
trots klara belägg för att hela systemet 
är både rättsvidrigt och tekniskt tvi-

velaktigt - tidningen Ny Teknik talar 
med fog om ren bluff - framhärdar 
verket i att låta sig ministerstyras av 
hr Wikström, mot bättre vetande. 

Är det tidpunkten JO avvaktar med 
för sitt ingripande? 

fi 
( 

Butiks- och varuhussektorn installerar alltmera både hög- och lågfrekvenssy
stem tör alarm och varumärkning och kunderna irriteras resp förnöjs av 
tjutande grindar, pipande taggar och oväntade effekter i grannskapet där dörrar 
öppnas, larm utlöses och automatiska förlopp triggas i gång till icke ringa 
förargelse för innehavaren av frekvensen .i fråga . .. Här en USA-variant på 
temat . 

- På nåt jäkla sätt har taggen börjat jobba på blixtlåsfrekven-
se rna ... 

(Radio Electronics) 
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(Forts fr sid 19) 

-(;( Just nivåsprången verkar irritera 
merparten av de nu åtskilliga påring
are som hört av sig till mig. Det är ett 
problem lika gammalt som rundra
dion . Det verkar vara något aven evig 
följeslagare, men det har blivit värre 
med åren i takt med att radiopubliken 
får allt bättre mottagare och lyssnar i 
stereo över alltmera "förmedlande" 
högtalare, inte "förlåtande" sådana. 

En herre med skarpt formulerade 
åsikter om detta minns jag särskilt. 
Han presenterade sig som B i en 
landsortsstad och med 40 års erfaren
het som teletekniker, både inom Tele
verket och försvaret. Enligt honom är 
roten och upphovet till allt elände två 
saker, dels "vissa personers otyglade 
konstnärliga ambitioner vid program
rattningen" med modulationen 
åkande berg och dal-bana ideligen 
som följd, dels att man en gång ersatte 
VU-metrarna med toppvärdeskän
nande logaritmiska instrument. B be
stod mig en redogörelse för sina mel
lanhavanden med Radiotjänst (!) re
dan på 1930-talet med fruktlösa dis
kussioner om en programdynamik som 
sades hålla sig på 40 dB men som i 
praktiken - order på den tiden - låg 
på bara mellan 25 och 30 procent av 
totalt tillgängligt område. Veteranen 
B erinrade om ·att den "kritiska avläs
ningens konst" nog gått förlorad, om 
att Verkets ledningsimpedanser och 
radions måhända icke är helt sam
manfallande på en rad kritiska kny t
punkter och annat, som förefaller 
märkligt bekant och aktuellt' Min 
sagesman, som kom i stöten riktigt, 
berättade om åldriga kontrollstativ 
och om heroiska teknikerinsatser förr 
ute i buskarna, om ledningsinmät
ningar och överdrag med en rikedom 
av fängslande detaljer, som nog borde 
sättas på pränt. Bara på en punkt 
försvarade han dagens åtgärder: trans
formatorerna . - Men de måste vara 
fackmässigt gjorda' gormade han. 
Med väl jordad skärm! Själv hade han 
upprättat åtskilliga fjärrmanöverför
bindelser i sina dar och utkämpat 
duster mot "likspänningsförvansk
ning" på fantommatningsledningar 
etc från anno dazumal. Det blev myc
ket ordat om ledningsbranscher, 
gränssnitt och sekundärlindringar ... 
för att nu inte nämna trådradion . . 

"Folkets röst" är det mest stimule
rande man kan lyssna till, vare sig som 
här några teletekniska erfarenheter 
eller inte finns med i bakgrunden. 

-(;( Just nu är jag rädd för att sagda 
röst anslår rätt bistra tonfall över alla 
nivåojämnheter, "fel" utstyrnings
grad, underliga piptoner i program
men, uppenbara experiment med sän
darna (bilradiopubliken håller vissa 
dagar på att ta ner våra telefoner i 
ilskan över Nackas besynnerligheter) , 
ekon, reflexer, brummodulation och 
störningar av alla de slag samt, natur
ligtvis, ett tunt och nyansfattigt radio
ljud - alls icke det goda program ljud 
man så gärna vill ha in i sin fina 
fm-tuner. 

Det är på t iden att Sverige, till allt 
annat, blir en radionation igen. 

Väl mött till debatt' US 

Insänt 
L tmanande annonser 
publicerade i RT 
Herr Redaktör! 

I nr II for 1980 fOrdömde också 
RT högtalarterrorn samt annonser 
som uppmanar till denna. 

Två månader senare gav dock RT 
själv plats åt en annons som utlovade 
liknande (oj/judupplevelser som den 
beryktade högtalarannonsen. 

Jag vet inte om det rörde sig om 
rent hyckleri eller endast om ell 
förbiseende men hoppas all sådana 
annonser varken kommer all accepte
ras av eller publiceras i RT i fortsäll-
ningen. 

Med vänlig hälsning, 
B Tary, 

Täby 
Svar: Det har tyvärr hänt två gånger 

under senare tid att annonser som står 
i klar strid med tidningens policy har 
införts pga förbiseende från ansvariga 
annonsgranskare . 

Den ena annonsen är mycket riktigt 
den som refereras till ovan och som 
utlovar I hotar med ljudupplevelser 
vilka kan "skrämma slag på gran
narna". 

Den andra informerar om en appa
rat vilken vad vi erfarit är illegal i 
såväl hemlandet Danmark som i Sve
rige och föremål för polisgranskning 
med sikte på åtal. 

RT beklagar dessa övertramp från 
annonsörernas sida . 

Red 

Prelabs PNR-krets: 
Geschäft eller ej? 

För drygt två år sedan bestämde jag 
mig för att köpa ett antal kanaler av 
brusreduceringssystemet PN R från 
Prelab Studio. Enligt firman skulle det 
gå utmärkt att köpa lösa kretskort och 
koppla samman dem själv. Det skulle 
bli ekonomiskt fördelaktigt , men leve
ranstiden var kanske tre- fyra veckor, 
sades det. 

Tyvärr betalade jag innan leveran
sen var helt klar. Man vill ju gärna tro 
på medmänniskornas goda vilja . 

Efter ca 10 månader av tjat (från 
mig) och utfästelser (från firman) blev 
jag i augusti 1979 lovad att som 
plåster på såren (fördröjd leverans) få 
en ny förbättrad version av kompan
dern och dessutom en extra kanal; 
detta utan pristillägg. 

Efter att ha levererat detta flotta 
erbjudande tog Prelab Studio peng
a rna med sig och gick under jorden 
samt har icke vidare avhörts . 

Det ka n finnas många skäl till att en 
leveranstid inte kan hållas, trots de 
renaste avsikter. Det kan haka upp sig 
i produktionen, posten kan missa en 
eller två gånger etc. Men bommar 
man igen lokalen, avbryter sitt telefon
abonnemang och vägrar svara på brev 
(ställda till den boxadress som faktiskt 
finns) under mer än ett år, då är ens 
avsikter aven helt annan art. 

Under det här året har egendomligt 
nog Prelabs produkter presenterats i 
Radio & Television vid ett par tillfäl
len. Det tyder på att firman fortfa-
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rande har en viss verksamhet, även om 
det numera torde röra sig om rent 
bondfångeri. Jag har fått tingsrättens 
utslag på att pengarna skall återbeta
las med ränta. Firman har dock fort
farande inte hörts av, ännu mindre 
återbetalat något. 

Till den som spekulerar på att köpa 
en PN R-kompander har jag bara ett 
råd : Välj ett annat system' Vad en 
firma som behandlar ett enkelt försälj
ningsärende på detta sätt skulle kunna 
hitta på att göra med sina serviceåta
ganden vågar man väl knappt gissa . 

Mats Ekman 
Eslöv 

Svar: Också vi har märkt problemet 
genom alla som ringt och klagat. Det 
telefonnummer firman hade stängdes 
utan föregående avisering och först 
senare framkom att Prelab helt enkelt 
lämnat Sverige. Firman lär nu finnas 
i England - adress Prelab U K Sales, 
I High Street, Lymington, Hunts, 
England 5049 AA . 

Man håller enligt uppgift viss kund
kontakt i Sverige genom telefon 081 
674504. 

PS - enligt vad Mats Ekman senare 
meddelar Pejling har företrädare fö r 
firman nu , långt om länge, avhört sig 
och genom inkassobyrå meddelat att 
Prelab "saknar tillgångar". Mats E 
har sin egen åsikt om detta men finner 
det meningslöst att vidare söka hävda 
sin rätt. 

Fallet kan dock tjäna som en var
ning till alla som har det jobbigt med 
att få sina berättigade krav tillgodo
sedda av ansvarslösa firmor. Ta först 
upplysningar om vederbörande - om 
det rör sig om en summa som i alla fall 
inte kan ses som en bagatell. Begär 
referenser och försök kolla om firman 
uppfyllt sina skyldigheter tidigare, 
t ex om det föreligger anmälningar 
mot den hos Allmänna reklamations
nämnden, Konsumentverket etc. Det 
är skäl nog att dra sig ur' 

Det är tråkigt att behöva hota med 
lagsökning och åtal, men i sådana här 
fall tycker jag inte det finns anledning 
att huttla . Ofta brukar redan ett kort 
meddelande om att man överlämnar 
ärendet till myndigheterna ha en för
vånande effekt, och annars notoriskt 
tysta eller avvisande leverantörer blir 
plötsligt angelägna om att stå till 
tjänst. 

Nytt 
"Radiotidningar" 
debuterar 1981? 
Stockholm först 

Red 

Stockholms län med dess ca 6 000 
synskadade har goda utsikter till att 
bli först med de här på Pejling be
skrivna "radiotidningarna", taltid
ningar vilka förmedlas per radio till 
kassetter i hemmen under nätterna då 
fm-sändarna inte används ordinarie. 

Två statliga utredningar . granskar 
frågan och försöksverksamhet pågår i 
tre områden. I Stockholms län är man 
redo att ganska omgående inleda akti
viteter genom att landstingets kultur-

nämnd anslagit 0,6 Mkr till en första 
omgång i en tvåårig försöksperiod. 
Pengarna skall bestrida löne- och stu
diokostnader. 

Den enskilda betalar bara några tior 
för en timer att koppla in till kassett
däcket som alltså ansluts radioappara
ten. 

En proposition kan väntas under 
våren i ärendet, men riksdagsbeslut 
måste till för att riksradion skall 
kunna distribuera materialet. Det 
krävs också dispens från reklamförbu
det. För att vinna tid tänker därför 
landstinget gå över närradion, som 
dock inte täcker länet helt . Av länets 
totalt II dagstidningar räkna r man 
med att minst sju skall kun na delta i 
verksamheten . Varje tidning blir an
svarig för den etersända informatio
nen. 

Teledata provas 
aktivt i Göteborg 
i specialprojekt 

Ett doktoranda rbete vid företags
ekonomiska institutionen i Göteborg 
av Ann-Charlolle Helm och bekostat 
av Riksbankens jubileumsfond under 
en tvåårsperiod blir landets första i sitt 
slag där Teledata skall provas bland 
allmänheten. 

Arbetsstudien blir ett komplement 
till den statliga utredning som redan 
pågår. I Göteborg skall i en fö rsta 
etapp undersökas konsumenternas in
formationsbehov och informationssök
ning gällande olika varuområden. Te
ledata skall ju fungera som en stor 
uppslagsbok om samhället och varje
handa tjänster, medlen är då telefonen 
och tv-mottagaren. 

Ute i Europa har den här tekniken 
bl a lett till att telefonkataloguppgif
ter överförts på teledata (Frankrike) 
och en rad andra användningar finns i 
VästtyskIand och England. Termina
ler kan i framtiden tänkas bli utplace
rade på postkontor m fl platser. Pres
sen kan också väntas engagera sig 
genom en teledatabas som komplette
rar utgivningen . 

Stockholmspolisen 
får bilterminaler 
Olägenheterna med polisens ca 15 000 
förfrågningar om dygnet t ill centrala 
bilregistret eller Trafiksäkerhetsver
kets databank är att allt går per radio 
och att integritetsskyddet är satt ur 
spel genom att vem som helst kan 
avlyssna trafiken med dessa många 
gånger känsliga personup~gifter. Om 
man, som görs i USA Qch en rad 
EuropaIänder, förser poliSens fordon 
med egna terminaler, gå r ' frågor och 
svar direkt till bilarna ute på fä ltet till 
databanken och ingen "tappning" av 
informationen kan ske. 

Stockholmspolisen blir först i landet 
med att inom kort utrusta två bilar 
med egna terminaler. 

Vad man befarar som värsta nack
del är att polismännen får svårt att 
sköta terminalen medan de kör. 

(Källa: Expressen, artikelserien 
Storebror ser dig) 



Digitala ballader 
toner i tiden med 
Hagegårdj Ställverket 

Om allt klaffar som planerats kom
mer Håkan Hagegård att göra en 
digital inspelning januari-februari i 
Duvbo kyrka , Sundbyberg, då han 
skall sjunga in en lp med musik och 
texter av Olle Adolphson. 

Producenter ä r Anders Oredson och 
Lars Gustafsson, Ställverket, som 
länge haft iden att låta Hagegård göra 
en uppföljare till den nu några år 
gamla succen med julsångerna Hage
gård gjorde för Proprius och Jacob 
Boethius. som fick guldskiva för fram
gången . 

Tekniken bakom inspelningen står 
Gyllings Stig Hagberg för. och som 
den alerte Pejlingläsaren anar ä r det 
Sonys pcm 1600-maskiner som kom
mer att användas . 

Från början var det meningen att 
inspelningen skulle ske i riksradions 
Berwaldhall i Stockholm, men av olika 
anledningar blev den inte akt uell att 
använda. 

Stig var f ö anlitad av radioprodu
centen Bertil Nyström i höstas, då 
man hade ett slags öppet hus hos SR 
för att göra Vetandets värld och för
djupa temat " ljud och inspelningstek
nik". Framtidens digitalteknik för 
både inspelning. lagring och sändning 
var bl a områden man ville belysa. 

EMC-symposium 
nr 4 går 1981 

Dagarna 10-12 mars år 1981 är det 
dags för den 4:e kongressen i ämnet 
elektromagnetism: Då arra ngeras 
EMC, som är uttytt Elecrromagneric 
Compatibility. Platsen blir tekniska 
högskolan i Ziirich, vars institution för 
kommunikationsteknik a rrangera r. 

Rättelse modul bygget 
till mixern i RT nr l: 
Komponentplaceringen till master mo
dulen i modulmixern i RT 1981 nr I 
blev stympad i det att ansl utningarna 
till kortet försvann. Här kommer en 
mera läsbar ritning. 

vu 

Internationella EMC får som tema 
"skydd av den elektromagnetiska mil 
jön", meddelar dr T Dvorak för sym
posiekommitten. 

Vad som avhandlas - på hög nivå -
ä r bl a samverkan mellan elektromag
netisk energi och elektriska och biolo
giska system, systemimmunitet och 
spektrumdispositioner som kan på
verka balansen, alltså t ex frekvens
planering och störningsfaktorer. Tek
niker och forskare inbjuds delta med 
föredrag. 

Mikroda tordagar 
för mekanister 
på Chalmers TH 

Den här å rstiden är ju starkt präg
lad av det stora utbudet kurser , studie
cirklar och fortbildning , vilket inte 
minst avspeglas i de stora studieför
bundens program . Där finner man 
också på flera håll grundkurser i 
datorteknik och datoranvändning, fö
reträdesvis med utgångspunkt i ABC 
80. Det fi nns flera hundra såda na 
lokala kurser och cirklar i gång. 

Utöver detta arrangeras på flera 
håll mera speciella studier som t ex 
rubrikens Mikrodatordagar på Chal
mers i Göteborg, där daga rna 18- 19 
mars 1981 äger rum en orienterings
kurs med experimentella övningar sär
skilt lä mpade för mekanister , byggare 
o dyl - inga elektekniska förkunska
per behövs. 

Kursen har tidigare haft en delvis 
annan inriktning och rönte då stort 
intresse, säger man vid kurssekreta ri a
tet CT H . Utöver planering och ge
nomförande av mikrodatorprojekt blir 
det övninga r och praktiska tillämp
ningar . Främst vill man nå ingenjörer 
och tekniker i olika befattningar som 
al ltmera medfört mikrodatoranvänd
ning. Upplysni ngar etc över telefon 
031/810100. 

Epromkortet 
blev beskuret 

I monteringen av RT 1981 nr I har 
en fig olyckligtvis blivit stympad. På 
sid 71, fig I. fanns överst ett a ntal 
beteckninga r som har fallit offer för 
saxen. 

Ledningarna skall från vänster räk
nat vara märkta DO, D l, D2,..Q1, !2i, 
D5 , D6, D7 och vidare AO, RW, CS 
samt E. 

"Nordiska symposiet 
i ljudteknik" 10 år 

Under tiden 7- I O maj 1981 a rran
geras det 10:e Nordiska symposiet i 
ljudteknik. som vanligt på Bolkesjö 
hotell i Norge, meddelar Finn Tuft för 
a rrangörerna, vilka f n funderar på 

.passande utformning, ämnen att be
handla etc. 

Anmälningstiden går ut i mars. 
Adress är Posrboks 10. 1344 Haslum. 
Norge. Symposiet brukar vara förenat 
med en teknisk utställning och demon
strationer av ny materiel. I övrigt 
föredrag, grupparbete och diskussio
ner. 

Dubbla expoytan 
i Montreux 1981 

Det börjar faktiskt bli dags att 
planera den där angenäma och in
struktiva vistelsen i Montreux 1981: 

Då äger den 12:e tekniska utställ
ningen rum tillika det 12:e Internatio
nella symposier för tv- och videotek
nik med alla s lags besläktade aktivite
ter inom bild- och ljudöverföring och 
upptagning . 

Evenemanget går tiden 30 maj-4 
juni 1981. Arrangörerna har meddelat 
oss att utställningsytan kommer att 
fördubblas mot tidigare. Bäst att ta en 
dag till ... 

Läst 
Mätteknisk "lathund" 
Bruel & Kjaer-nyhet 
B & K S"erige/ LENNART MAG
NUSSON: Info UL- IL-V-N-E-FA. 
RAAM-KA T. Utgiven 1980, 40 sidor 
i A4-format. Svenska Bruel & Kjaer, 
Huddinge. 

Titelns krypto blir genast begripli
ga re på försättsbladet , som säger " En 
information om ultralj (SJ , infraljud, 
vibrationer, nivåregistrering, efter
kla ngstid , frekvensanalys och registre
ring, registrering av andra miljöfakto
rer , kalibrering av tonaudiometer. 
Mätning samt kompletteringsutrust 
ning". 

Förf har sa mmanstä llt de här steg 
för steg-råden med stora , instruktiva 
skisser över instrument och uppkopp
ling mot bakgrunden av frågan " Kom
mer du också i tidsnöd ibland när du 
ska ll ut och mäta? Ha r du ibland 
önskat att det skulle finnas en mätbe
skrivning som går rakt på sak och som 
komprimerat beskriver vilka sladdar 
och övrig utrustning som behövs och 
som i punkt för punkt beskriver mät
för f a ra ndet ? ". 

J a, LM ha r känt behovet och ger 
också sva ret i den här utmärkta skrif
ten , som faktiskt upptar en hel rad 
grundläggande industriella och miljö
mässiga mät behov, vilka också kan 
tillgodoses med en gemensam basut
rustning. Förf utgår från den goda 
i m pu Isprccisionslj udn ivå mä ta ren 
2209 mcn också flertalet andra duger 
bra. Därjämte handlar det om den 
portabla skrivaren samt t ex filtret 
1621. Han har på ett väl disponerat 

utrymme fått in mängder av kortfat
tad, relevant information och exakta 
råd i varje situation. Utmärkt pedago
gik, konkret rådgivning och rakt på 
sak-information! 

LM:s skrift borde aktualisera något 
slags feedback till moderfabriken i 
Naerum, där B & K sammanställer i 
sak goda bruksanvisningar men enligt 
min och troligen många andras åsikt 
alldeles för svåröverskådliga och kne
piga. De är ju också vanligen på 
engelska, eller? Jag skulle vilja föreslå 
B & K att till varje instrument skriva 
ihop en praktisk-empirisk, koncentre
rad "manual" i stil med Magnussons 
och utöver den så medleverera den 
fullständiga "bibeln" (på engelska) för 
instrumentet i fråga. Ja, det förekom
mer redan, tror jag mig veta, men är 
det inte fråga om initiativ då av de 
nationella distributörerna? 

Hela den här frågan kan med fördel 
sägas övervägas av nästan alla företag 
i branschen. Bruksanvisningar och in
struktionsmaterial är ofta långt sämre 
än produkterna! 

Effektkretsar 
i ny upplaga 

US 

MARKESJÖ, GUNNAR: Effektkret
sar. 167 sidor. Esselte Studium / 
Teknik. Bestnr 24-29836-0. F-pris 78 
kr, Stockholm 1980. 

I höstas utkom den fjärde delen i 
elektronikserien för åk 4 och boken 
innebär en helt omarbetad version mot 
den tidigare boken nr 3, Effektkret
sar. och givetvis har den accelererande 
utvecklingen nödvändiggjort en revi
dering. Här har bl a st römförsörj
ningsområdet beretts större utrymme. 
Den föregående upplagan daterar sig 
ju från 1969. 

Vissa delar bör betraktas som över
kurs, framhåller utgivarna , då boken 
omfattar en hel del mera än kraven i 
åk 4 på gymnasiet. Det övningsmate
riai som nu framställts av Jan-Rustan 
Törnquist ä r också så indelat att man 
kan urskilja normal resp överkursens 
stoff utan svå righeter. 

I motsats till tidigare utgåvor i 
serien , som enbart behandlat lågef
fektkretsar och måttliga ström- och 
spänningsvärden, sysslar den nu ut
komna lä roboksdelen med bl a styren
heter och regleringskretsar. Termiska 
effekter och komponenters tempera
turberoende följer så logiskt jämte 
väsentliga avsnitt om t ex kylning -
ett ofta försummat område, som kon
struktörer inte sällan tar lätt på' Ka
pitlen om If-effektförstärkare kommer 
med sin klara och väldisponerade upp
läggning att tilldra sig berättigat posi
tivt intresse, vågar jag påstå. Här ges 
goda typkopplingsexempel och man 
får pedagogiskt tillägna sig dimensio
neringsprinciper, olika stegs funktio
ner och fördelar liksom mera speciali
serade tillämpningar, t ex för bilradio. 

Likriktare, avsnitt om linjär spän
ningsreglering, switcha r och batterier 
liksom tyristorkretsar fullständigar 
den lättläs ta och intresseväckande tex
ten . Den följs regelbundet av "måIru
tor" och övningsuppgifter. Boken är 
ett välkommet tillskott till litteraturen 
och en god efterföljare till den tidi-

forts på sid 24 
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Nu har Du för första gången chansen att skaffa Dig en egen personlig dator och lära Dig 
programmering eller utnyttja Dina tidigare kunskaper. Din dator kan göra massor av 
saker. Lösa problem och mängder av uppgifter supersnabbt, rita diagram och fi 
spela spel, tippa tipsrader, lotto , V-65 , etc. etc ., men kanske det viktigaste: Utg 
Din inkörsport till datatekniken och ge dig viktiga kunskaper om framtiden. 

Du ansluter datorn till Din TV:s antenningång och ställer in TV:n på kanal 36. t ..... ~I=_1 
nätadaptern i väggen och börja programmera. Din kassettbandspelare kan använ-
das som programminne. Anslutningssladdar för TV och bandspelare ingår 
Allt Du skriver och datorn tar fram redovisas med perfekt skärpa på Din 
TV-skärm. Dataspråket är BASIC - det vanligaste programmeringsspråket 
runt om i världen. 

Sinclair ZX-BO 
Du minns säkert åren 1973- 1974. De tidigare så exklusiva mini·räknarna blev 
med ens var mans egendom. Köpruschen var fenomenal på varuhusen. Sinclair var 
fabrikatet. Nu har dom gjort det igen - Sinclair lX·BO. lX·BO kommer till Dig antingen färdig 
eller som enkel byggsats - Du spar några hundralappar och lär känna den från grunden. Garantin är 
densamma. Eftersom lX ·BO främst är tänkt för Dig som gör Din första datorerfarenhet. har största vikt lagts 
på att göra det enkelt för Dig. 
BASICKURS . over 100 Sidor med svensk oversattnlOg 
DIREKTfUNKTION. endasl en langenIIryckning lor en hel InSlrukllOn som 
r ex RUN . PRINT. GOTO. CONTINUE. Alla InSlruklloner Slår skrivna på langenl· 
bordet OCh skflvS I klaflext pa bildskarmen 
SYNTAXKONTROll. lX 80 konlrollerar all Dina rnSlruklloner ar rikliga och 

~~{rTtrÄ I I~lG .DÖll~~~t ~~: som helst I plOgrammet andra. byta ut eller lagga 1111 In 
... tl ukt lonel . bokstavei eller l lflror 

~1~d~'~lu ~~~nd~ I:'~eESS~nnl';l g:~~::, o~'~~I~~~"~~~n ~~~~~~e;n;~~kl;o~;r 
CON11NUl 
SLUMPGENERATOR , lor spel och lipsvananler 
22 GRAFI SKA SYMBOLER. 101 dIagram och Irgurer 

Du kan bestalla extra mmnenoch en ny ROM chlp med ftytande deCimalkomma. 
9 sl ffnga tal. trlg. & log funktIOner Andra ytterligare tillbehor komm~r succesSivt 
For Dig som sysslar med utblldnmg ar lX 80 extra Intressant Kursverksamheten 
Vid Umeå UniverSitet & Studleforlage.t har sknvlt en dator kurs byggd på 
lX 80 Både elevhandbok & lararhandlednmg hnns Idealisk I for Skolor . 
studiecirklar & mtern loretagsutblldnmg samt Sjalvstudler 

HARD AND SOFTWARE 
cPU . NEC780C-l . 3.25 MHz. Memory: l K expandable lO 16K. Screen: 24 
lines x 32 charaelers .. Bus: Edge eonneelor, 44 hnes. 37 från CPU, OV, SV, 9V 
Cloek . Ext.memory. ,nd,ealor. Ivå lord. Software: 4K ROM for BASIC . Ed,lor & 
Operallng system. 
_ Up lO 26 strlng variables of any lenglh. All can undergo relationailesIs. - Up 
lO 26 single d,mens,n arrays _ FOR/NEXT loops nesled up lO 26 - PEEK/POKE 
mach me code Instruetlons • USA lump to machme Janguage sub·roulme e Key· 
words oecupy on ly a Single byle 

Så Iyekle lidnIngarna: 
RadiO & TeleVISion 8/80: 
"Med andra ord ar den elllnlreSSanl objekl lor envar som villIara sig BASIC på 
ett inspirerande sall" 
Teknik for Alla 8/80 . 
"Smclalr 8/80 ar trots Sitt priS en mycket kunnig dator. Att den kan pro~ramme . 
~~I~: ~~~~~,9?r den lamphg som ulblldnlngshlalpmedel. anlrngen lor Sia vSlud,er 

Godkänd av Televerket 

Komplett byggsats lX-80 
inkl. S-märkt adapter & 
kurs i BASIC-program 
mering. Inkl. moms. 

1.395:-
monterad 1.595:-

Acorn Atom 

The ATOM software includes: 
'" 32 bit a"lhmelle (± 2.000,000.000) ,', High speed 
exeeul lon " 43 slandard/exlended BASIC eommands 
,; Variable lenglh sIrIngs (up lo 256 charaelers) " 
Slring manlpulallOn luncllons 1~ 27 32 blllnleger va,, · 
ables ,~ 27 addlllonal arrays '.' Random number lune· 
lian 'i> PUT and GET byte ,; WAIT command lor IImlng 
'i>' DO·UNTIL conSlructlon 'i> Loglcal operalors (AND. 
OR. EX·OR) 'i> lINK to maehrne·eode roullnes f, Plol 
draw and move. 

"This is a very important machine" - omdömet gäller Acorn Atom och 
uttalades av den engelska datorutbildningstidningen " Educational Compu
ting " efter test i nr 6/80. Atom är utvecklad av forskare knutna till det väl
kända Cambridge universitetet i England , för undervisning och hObbybruk. 
A TOM är alltså tänkt för Dig som vill ha en avancerad dator för hobby och utbildning till ett 
rimligt pris, men utan att ge avkall pä programmerings· och expansionsmöjligheter. Du kan 
programmera både i BASIC och ASSEMBLER. För avancerad utbildn ing och extrem 
snabbhet är detta mycket värdefullt. Mycket utförlig dokumentation medföljer - bl. a. en 

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

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

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

ATOM är gjord så att Du kan börja med en basmodell ..12 K RAM-BKROM) och 
sedan komplettera med mera RAM· och ROM·minne. FARGMODUL, SKRIVARE, 
RINGINTERFACE, AID- D/A OMVANDLARE M. M. 

The ATOM hardware includes: 
.. ~. Memory Irom 2K to t 2K RAM on board (up 10 35K lO 
case) " SK lO t 6K ROM (lwO 4K addlllons) '" 6502 
processor 'i> Video display allows high resolution 
(256 x 192) graphlcs and red , green and blue oulput 'i> 
Casselte Inlerface - CUTS 300 baud u Loudspeaker 
allows lone generation of any IreQuency u Channel 35 
UHF modulator oulpul '" Bus oulpul ineludes.lnlernal 
conneCllons Irom Acorn Eurocard. 

Komplett byggsats & monterad 

PRIS FRÄN 2 875· 
inkl. moms . • -

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

Generalagent-- ----....... ~--------------------------< 

BECKmAn 
Beckman Innovation AB 

Javisst ........ Jag beställer .. . 

................. ....... .......... ... totalt kr ...................... ...... porto ti ll kommer ......... .......... ... ... ... .. 
Jag har 14 dagars returrätt på oskadade varor samt 1 å rs garanti 

Telefon 0&-390400 Telex 10318 
Gamla Dalarövägen 2 Box 7 Namn .......... .. .. .. 

5-12221 ENSKEDE SWEDEN Adress ........ ... .... Postad ress ..... .. ............ ....... .. ....... ..... R:r . 2~.8 .1 
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Bygg Din förstärkare själv med färdiga 
Hi-Fi moduler från@LF 

- för sång, tal, 
gitarr, bas, orgel, diskotek, biograf, hemm 
Med ILP:s helt färdigmonterade HiFi moduler är det lätt att komponera och bygga en förstärkare för just 
Dina behov. Förförstärkare finns i stereo och mono, slutsteg finns med vanliga bipolära och MOS-FET tran· 
sistorer, samtliga nätaggregat har ringkärnetransformatorer. Vi tror att Du nu börjar ana möjligheterna med 
ILP:s nya serie moduler. Trots att den nya serien har fö.rbättrats såväl elektroniskt som mekaniskt ligger pri
serna kvar på en mycket behaglig nivå - eller hur? Aven om Du har mycket stora krav blir priset lågt. 
Inkopplingsarbetet är enklast möjligt - slutstegen t. ex. har bara fem anslutningar. Tre för spänningsmat· 
ningen, en ingång och en utgång. 
De senaste åren har vi levererat åtskilliga tusen ILP moduler av den tidigare serien - det är inte utan att det 
finns förväntningar på den nya. Prova själv - nu kan Du låta Dina ideer bli verklighet. Lycka till! 

Förstärkare: 
Modell HY6/HY66 HY60A HY120A HY200A HY400A MOS120 MOS200 

ut: 500mV, 30W 60W 100W 200W 60W 100W 
tape 100mV 

Effekt 
Frekvens· 
omr. · 3dB O-100KHZ 15HZ-50KHZ 15HZ-50KHZ 15HZ-50KHZ 15HZ-50KHZ 15HZ- 100KHZ 15HZ-100KHZ 
Distorsion, 
THD 
Slew rate 

< 0,01 % 0,015 % 0,01 % 
12V//1 S 12V//1S 

0,01 % 0,01 % 0,005 % 
12V//1S 12V//1S 20V//1S 

Övrigt Pu 3mV 
tonkontroller Mic 1-12mV 

Samtliga slutsteg har 100 dB störavstånd . Belastn ingsimpedans 
4- cofl. Ingångsimpedans 100Kfl. Känslighet 500mV. 

±12dB Aux 100mV 
mono/stereo 

Pris 120:-/215:- 125:- 235:- 350:- 495:-

Nätaggregat: 

Stereo FM-tuner: 

Typ 
Spänning 
Effekt 
Passar till 

Pris 

Helt färdigmonte rad & trimmad högklassig FM·del på möns· 
terkort. Brusspärr & fastlåst decoder. Uttag för avstäm
nings· & signalstyrkeinstrument. Förberedd för digitalfre· 
kvensvisning . AFC. Självsökande stationsinställning. Dubb
la keramiska MF·filter etc . 87,5-108,5 MHz. 
In: 1,2/.1V vid 75 KHz 30 dB SIN. Ut: 125mV. 

PSU50T NA122 
2 x 25V 2 x35V 
120VA 160VA 
1 el. 2 HY60 1 el. 2 HY120A 

1 el. 2 MOS120 

139:- 255:-

320:-

NA201 
2 x45V 
160VA 
1 HY200A 
1 MOS200 

255:-

0,005 % 
20VI;,S 

550:-

NA202 
2 x 45V 
300VA 
2 HY200A 
2 MOS200 
1 HY400A 
375:-

i qrslttIH lii1J 
7254 

Störavstånd 72dB. Öppettider: 8.30-12.00,13.00-17.00 

~Ia .. t ------------,~--------------------------------------~----------< 
BEI:KmAn 
Beckman Innovation AB 

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

......... .... ....... ... .... ... .... .. .. totalt kr ........ ........ ..... ........ porto tillkommer ........ ..... ..... ..... ... .......... ... . 
Jag har 14 dagars returrätt på oskadade varo r samt 1 ä rs garanti 

Telefon 08-390400 Telex 10318 
Gamla Dalarövägen 2 Box 7 Namn ...... ....... .. ..... ...... ..... ...................... .. ... ..... ........... ............... ........ ..... ... .................... . 

5-122 21 ENSKEDE SWEDEN Adress .. ..... ....... .............. .. .... . .... .... ..... ... Postadress ......... ....... .... ..... ............ ... !'fr .2~.8 .1 
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Marknad 
forrsfrsid 21 

gare, nu av tiden passerade utgåvan . 
Till värdet bidrar de många goda 

illustrationerna, vilka industrin ställt 
till förfogande . . 

Under vintern 198 1 väntas "Effekt
kretsar, Labora tioner och övningar" , 
av J-R Törnquist fullständiga fram
ställningen. Samma förlag. 

US 

Firmanytt 
Skandinavienkontor 
för Nippon Electric 

Nippon Electric, som är ett av värl
dens större företag med sina 60000 
anställda, har öppnat eget kontor för 
Skandinavien i Täby utanför Stock
holm. 

Chef här är Ingvar Larsson, senast 
ve rksam som försäljningschef hos 
Nordisk Elektronik ab. 

NEC:s verksamhet kommer att 
koncentreras på ma rknadsföring av 
elektronikkomponenter. Mest bekant 
torde fa brikatet vara för sina mikro
processorer och minnen men progra m
met omfatta r också halvledare , indi
katorer, passiva komponenter , fi
beroptik, lasersystem och bildrör. 

Huruvida nuvarande förhållanden 
med en separat distributör för fabrika
tets hemelektronik kommer a tt berö
ras av etableringen har inte meddel ats. 

Marknad 
Polygramkoncernen 
omfattar även Decca 
Från och med årsskiftet 1980/ 81 in
går skivbolaget Decca i Polygram
koncernen sedan de stora internatio
nella affärsavsluten genomförts under 
1980 mellan tys ka, brittiska och hol
ländska intressen. 

Under januari ingick de första leve
ranserna av Deccaskivor till Polygram 
Records, meddelar Per-Arne Lind
holm, vd för bolaget. Vidare informa
tion om lagerhållningen kommer a tt 
gå ut inom kort , heter det. 

Fyra nya agenturer 
till Elfa Studio 
Fyra agenturer vilka tidigare före
trätts av Göran Kindvall ab, Lidingö, 
har nu överlåtits på Elfa i Solna, va rs 
studioavdelning kommer att fortsätta 
med dem . 

Det rör sig om Penta go n Industries, 
USA, som gör bandkopieringsanlägg
ningar , Garner Industries, USA, vi lka 
tillhandahåller raderenheter för mag
nettape liksom också Leevers-Rich, 
England. Sist ä r Avid, USA, som 
tillverkar hörtelefoner, tappnings
boxar för av-ändamål och en rad 
elektroakustiska specialappara ter för 
s k lyssningscentra m m. 

Göran Kindvall ab fortsätter sin 
övriga verksamhet och har överlåtit 
befintligt lager av produkter från 
ovanstående firmor på Elfa för leve
ranser från den nya agenten, omtalar 
Tore Hedlund, studioavdelningen . 

Scandia Metric sålt 
till Incentivegruppen 
Incentive övert a r samtliga aktier i 
Scandia Metric i Sverige av grunda
ren / äga ren direktör Karl-Johan Bör
jesson jämte delägaren Ingemar Nor
lindh. chef för AEG Sverige. För
\'li rvssu mma n har inte bekantgjorts 
men antages ligga på 60-70 Mkr. 

Scandia Metric omfattar som känt 
också företag under samma namn i de 
nordiska grannländerna, vilka hälften
ägs av de svenska intressena. Incentive 
ska ll överta också de utestående hälf
terna i dessa bolag och avtal har redan 
förts i hamn i något fa ll. Totalt räknar 
man med att hela Scandia Metric
g ruppen når miljardomsättning ca 
1985. Det är just för att säkra expan
sionen som företaget nu sä ljs till det 
kapitalstarka lncentive. 

Inom den koncernen bildas nu en ny 
understruktur, Incentive Advanced Sy
stems ab. Till lAS förs också AKA, 
som sä ljer elek troniska processinstru
ment och vidare kompletteras gruppen 
med Almex Info, som specialiserats på 
optiska läsare. Den nya gruppens VD 
bli r Ulf Hytling. som också blir styrel
seordförande i Scandia Metric, där 
vd Börjesson skall stanna kvar de 
närmaste tre å ren. 

Datatronic nya 
ägaren till Handic 

Handic-bolagen har köpts av Data
tronic sedan det statliga investmentbo
laget Naviga tor börjat hårdbanta sitt 
företagsbestånd. Tidigare har ju t ex 
C1arions svenska bolag sålts bort lik
som A TO Fritid. 

Handic sälje r hem- och biIelektro
nik jämte sportartiklar. Omsättningen 
nådde under 1980 ca 70 mkr. Data
tronic är ett ungt elektronikföretag 
vilket ägs av fyra av firmans 35 
medarbeta re. Omsättningen har på 
knappt två å r stegrats från 2 till 30 
Mkr. Företaget syss lar med hemdato
rer. specieilt USA-märket PET: 

- Datorerna handlas nu i ökande 
utsträckning över disk som andra va
ror, och Handic blir vår kanal till 
radiohandlarna , säger Per Skedung, 
marknadsföra re vid Datatronic i en 
SvD-intervju . 

Datatronic tä nker släppa ut vad 
man kallar "den första riktiga hemda
torn" för endast ca tusenlappen inom 
kort. Handicsortimentet kommer då 
att om fatta datorer, bilstereo, komm
radio och scanners. Handic blir nu 
uppdelat på två bolag utöver Handie 
Elektronik som sysslar med här 
näm nda produktgrupper. De övriga 
blir Handie Sport, som tar över klä
derna. sk idutrustningarna och wind
surfma terielen, samt Handic Agentur, 
som fort sätter med PA-Ijudet för of
fentliga loka ler plus industrier samt 
sna bbtelefona nläggni ngar. 

Datatronics omsä ttning väntas efter 
förvärven öka till närmare 130 Mkr. 
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Procordia 
övertar 
Navigator 

Det statliga investmentbolaget Na
vigator blir i fortsättningen till större 
delen ett helägt dotterbolag till Invest
ment AB Procordia inom Statsföretag, 

Navigator har under några års tid 
hårdbantats genom att man sålt av ca 
25 av de ursprungliga 40 företagen i 
gruppen . senast nu C1arion och Han
die, som redan fra mgått. Navigator 
gick hösten 1977 över i PK-bankens 
ägo sedan den måst täcka sina ford
ringar på detta sätt gentemot det hårt 
skuldsatta och icke solida Navigator. 
Seda n dess har huvudägarna 
PK-banken och Tobaksbolaget - velat 
bli av med Navigator, som man fått 
hålla under armarna ekonomiskt. Pro
cordia bildades i maj 1980 och bakom 
står huvudsakligen Tobaksbolagets 
koncerngrupp. Man får nu drygt 90 
proc av Navigator, som i dag är nere i 
16 företag med tillhopa ca 400 Mkr i 
omsättning och knappt ettusen an
ställda. 

Hört 
Svenska skivproduk
tioner får lovord 
Jazz- och sweetnytt 

Sverige är inget världsbegrepp inom 
den internationella skivproduktionen 
men nämns ändå med aktning inom 
vissa läger i de stora kulturländerna 
tack vare en handfull producenters 
och utövares kvalitetsmedvetande. Gi
vetvis ha ndlar det om vad man kallar 
exklusiva skivor, men det bär emot att 
kategoribestämma dem så slentrian
mässigt - vad säger att "kultur" och 
viss musik måste innebära upplevelser 
bara för ett fåtal kännare, att musiken 
automatiskt inskränkes till att appel
lera enbart till en elit? Låt oss hellre 
referera till produktionerna som hög
klassiga genreverk, väl genomförda 
och konsekventa inspelningar av viss 
repertoar - i de här fallen musik från 
såväl romantik och klassicism som 
barock. 

Jag tänker främst på de lovord som 
man i brittisk fackpress - jämte 
fransk och tysk - strött för Proprius 
respektive Rikskonserter. Proprius 
unika specialisering på körverk är 
givetvis känd, men den tidigare här i 
spalten anmälda Brahms-skivan för 
klarinett och stråkbesättning (Bob 
Wilber) har nu nått status av Måna
dens skiva i sin klass i England (the 
Gramophone). 

Likaså har nedan aktueJla platta , 
Caprice-tagningen av Agrell. erövrat 
denna åtråvärda plats. Den nämns 
som ett förnämligt exempel på barock
dokumentation ute i Europa. Skivorna 
har några gånger tidigare haft prisade 
föregångare, och mycket troligt kom
mer svenska skivor också 1981 att 
vederfaras liknande ära. Det inger 

glädje och tillförsikt att det finns en 
svensk kvalitetsproduktion som kan 
hävda sig i de stora internationella 
sammanhangen - sen får vi väl dels se 
till att också ett kärvare ekonomiskt 
klimat inte helt tar död på ambitio
nerna, dels aktivt ge vårt stöd till dessa 
strävanden och göra verken kända. 

JOHAN AGRELL. Konserter för 
flöjt och cembalo med stråkorkester. 
Caprice 1130 stereo lp. Prod 1979, 
inspeln 1978. Prod Rikskonserter, 
Stockholm. Drottningholms barocken
semble. Stig Bengtson, flöjt, Eva Nor
denfelt , cembalo. 

Det här materialet och musikens 
karaktär kan jag gissa har legat pro
ducenten Ulf Rosenberg - själv flöj
tist och kännare av barockens stilideal, 
instrumentering och uppförandepraxis 
- varmt om hjärtat. Han har med 
omsorg valt inspelningslokalen, Börs
salen i Stockholm, tack vare dess 
akustiska miljö, som i stort samman
faller mec\ 1700-talets högre stånds
och borgarsalongers. Han har också 
själv medverkat som inspelningsledare 
jämte Lennart Fahlen. Sonoconsult 
ab. 

Johan (nes} Agrell, 1701-1765, i 
Tyskland och på kontinenten verksam 
kompositör, hovkapellmästare och vio
linist, nådde högt anseende särskilt i 
Tyskland men är i mindre grad att 
räkna till svensk musikhistoria. Hans 
berömmelse utomlands var ansenlig, 
och kanske kan man säga att historien 
går igen - skivorna med hans musik 
uppmärksammas stort i dag i de län
der där han verkade för över 200 år 
sedan' 

Han står för en mängd musik i olika 
stilar; andlig såväl som världslig, och 
de här två konserterna kan stilhisto
riskt nära bestämmas liksom härledas 
ur den transformering hans tids mu
sikliv genomgick - från att ha varit 
tämligen fritt disponerade, lokal- och 
publikmässigt , blir efterhand uppfö
randena både striktare och mera "pro
gramartade" än förr, och vidare upp
står ett rikt amatörmusicerande. 

Detta grundas på den framväxande 
nya borgarklassens strävanden att 
också bidra kulturellt , ehuru ofta med 
yrkesmusikers hjälp. Alltså kunde ma
terialet inte skrivas så avancerat och 
tungt polyfont som vanligt, utan mu
siken börjar nu bli "öppnare", behag
fullare och mera tillgänglig. En viktig 
detalj var att uttrycksmedlen fick gö
ras mindre individuella och mera all
männa ("standardiserade", menar 
musikforskaren dr Hans Eppstein i 
sitt utförliga förord i mappen) för att 
kunna göras allmänt uppfattbara för 
deltagarna, eftersom ju deras bak
grund kunde skifta. 

Och tvärflöjten var ett modeinstru
ment för 1700-talet, som redan flitigt 
använde cembalon för bärande stäm
uppgifter. Cembalo var dock lika myc
ket ett soloinstrument. Agrell skrev 
alltså dubbelkonserter: Tre dylika är 
kända. Verken är otvivelaktigt barock
präglade i mönstren men samtidigt än 
mera uttryck för ett nytt, lättare 
tonspråk; det som omsider skulle 
blomma ut i Wienklassicismen. 

Men vi är ännu nästan precis i 
mitten av 1700-talet och alltså inte där 
än. Den från många turneer, radio

(Forts på sid 26) 
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JK 17 3/9 kanals RC-sändare 
JK 17 är en mini proportional sändare för radiostyrning av modeller. 
Sändningsfrekvens 27 MHz. Två potentiometrar reglerar två servon . 
Enkel utbyggnadsmöjlighet till 9 kanaler. Drivspänning 9V . 
Pris byggsats JK 17 ..... .. .............. . .. Kr 125:00 

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

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

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

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

JK 105 är en mini FM scanner. JK 105 genomsöker 2 MHz inom 
frekvensområdena: 26 - 28 MHz (Privatradio), 65 - 94 MHz (POlis, 
brandkår, taxi m.m.), 144 - 146 MHz (Amatörradio) samt 150-
170 MHz (Sjöradio, polis m.m.) . Endast ett frekvensområde kan 
mottagas. Du måste vid beställningen ange vilket av ovanstående 
frekvensområden du vill avlyssna. 
Inga kristaller! Manuell eller automatisk sökning. Reglerbar squelch 
och volym. Uttag för yttre drivspänning och högtalare. Drivspänning 
6 V DC (4xl,5 V R6. Ingår ej!l. Känslighet 0,5 uV/ l0dBSN. Sök
hastighet för 2 MHz är 1 sekund . JK 105 levereras helt komplett i 
byggsats med inbyggnadslåda, högtalare och reglage. Dimensioner 
135 x 80 x 25 mm. OBS!! JK 105 är mycket avancerad och kom
pakt uppbyggd. Den rekommenderas därför inte till nybörjare . 
Pris JK 105 Byggsats. . . . . . . . . . . . . . . .. ... Kr 298:00 

SCANNER 

., 

KATALOG 

Kr 10:00 
ELEKTRONIK FÖR ALLA har nu utkommit igen i 1981 års upp
laga. 384 sidor med elektronikprylar för dej som gillar att bygga . 
Massor av nyheter! Många nya byggsatser såsom VHF scanner, radio
styrning upp till 9 kanaler, ljusorglar . Dessutom finns byggsatser 
för förstärkare, mixers, nätaggre~at, radio och mycket mer. 
Amatörradiostationer, datorer, komponenter , transformatorer, 
kontakter, rattar, discoprylar, spclt lights m .m. lagerför vi också. 
Beställ katalogen i kupongen längst ner på sidan och se själv! 

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

[+1.8.8.81 
60 mm 

O 
o 

E 
E 

~ 

PCIM 176 spänningsmodul med 
LCD display . 3 1/2 siffra . 
0- 200 mV. Drivspänning 9VDC 
Ritningar medföljer för resistans 
ström, temperatur-mätningar. 
Pris PCIM 176 .... Kr 220:00 

AUTOMATISK LCD MUL TI 
TESTER . 
Japansk toppkvalitet till intro
duktionspris direkt från agen 
ten. 3,5 siffror 10 mm höga. 
Överbelastningsskyddat. I nre
resistans 10 Mohm. Mätom
råden: 0-1000V DC . 0-1000 
V AC . 0- 10A likström och 
växelström. Resistansmätning. 
Automatiskt decimalkomma. 
Noggrannhet 1 %. Dimensioner 
155 x 85 x 28 mm. Lev. komp
lett med batterier och test
sladdar. 
Pris SK 6220 ...... Kr 495:00 

Till JOSTY KIT AB Box 3134 iOO ii Malmö 3 
D st Josty Kit KATALOG 1981 a' Kr 10:00 plus porto . 

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

D st . av mot postförskott a' pris Kr . 

Namn .. . 

Utdelningsadress 

Postnummer och ort .. .. . .AT 2 -81. 
Föredrar Du att ringa till oss, finns vi på 040/126708, 126718. 
Du är alltid välkommen till våra butiker på Ö . Förstadsgatan 8 i 
MALMÖ eller i GÖTEBORG på Ö. Husargt. 12. Öppet 10 - 18. 
Lördagsöppet 10 - 13. Moms 23,46% ingår. Porto tillkommer . 
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(Fares från sid 24) 

och tv-framträdanden väl bekanta 
Drottningholms barockensemble mu
sicerar i dessa föregångsverk ihop med 
Hovkapellets solonöjtist Stig Bengt
son jämte Eva Nordenfelt, lärare i 
cembalo vid Musikhögskolan . Sin 
samlade skicklighet och inlevelse redo
visar dessa kännare i AgrelIs A-dur
konsert resp den med den i samman
hanget krävande tonarten h-moll. Ver
ken är också ganska olikartade till 
karaktären. 

Ser vi till klangen, bestäms den ju av 
normaltonnivån jämte intonations
principen . Om detta meddelar Rosen
berg intressanta fakta i sitt förord , 
som av någon anledning inte översatts 
mer än i utdrag. "Valet av intonation 
upplevs fr a som klangförändringar 
vid ackordspel. De vanliga tonarterna 
får med oliksvävande temperatur en 
mjukare och lugnare klang, medan 
tonarter med många förtecken blir 
fränare i klangen p g a den större 
svävningen i ackorden. Vid inspel
ningen av Agrellkonserterna har nor
maltonen varit a'= 415 Hz, medan 
cembalon har stämts i en oliksvävande 
temperatur kallad Kirnberger /1/. 
Stämningen är vald så att den skall 
passa intonationen hos nöjten så väl 
som möjligt. - Som känt är normalto
nen 440 Hz numera, medan den under 
barocken låg mellan 390 och 420 Hz, 
vilket motsvarar mellan en halv och en 
hel ton lägre än den nutida. Denna 
lägre tonhöjd uppfattar vi som en 
mörkare, mildare klang. 

A-sidan upptar h-mollkonserten 
med två långsamma satser, vilka skri
der fram i allvar och inåtvändhet, 
omgivna av två livliga allegrosatser 
med en fugerande final. B-sidans verk 
är kanske lättillgängligare med både 
en pompös och rytmisk karaktär, den 
"slängiga", synkopiska rytmen synes 
ha varit tidstypisk för 1700-talets mitt 
(= en fjärdedel mellan två åttondelar 
i 2/ '--takt, avser finalsatsens tema). 

Verken utförs på autentiska instru
ment av ensemblen, eller på kopior av 
kända förlagor, och klangen är högst 
tilltalande; tät, homogen och ändå 
luftig, med en diffuspräglad verkan 
som tycks sträcka sig utöver högta lar
nas egen. Utan tvivel "svarade" rum
met akustiskt nära nog idealiskt i 
upptagningen och även den svåra och 
med tonarten klangskiftande tvärnöj
ten från tiden återges i alla register 
utan att klangen blir svag eller dov. 
Det är ju så, att barocknöjtens grund
skaia bara omfattar nio av den kroma
tiska skalans 12. De övriga fram
bringas med konstgrepp och blir med 
nödvändighet snedstämda. Alltså kan 
den här typen av nöjt inte klinga med 
egaliserat register, utan vissa toner 
blir mycket svaga och dova i kla ngen, 
vilket gör att tonarten man spela r i 
avgör klangen: Ju ner förtecken, desto 
dova re och svagare toner. 

Här ha r vi på skivan en gedigen 
helhet, ingen halvdan studioprodukt. 
Skiva ns ljud är nog så autentiskt det 
kan bli och musiken intressant ur 
många aspekter. Som redan tidigare 
omskrivits fick också Ulf Rosenberg 
producentpris i det svenska akademi
sammanhanget i höstas: Gamle Agrell 
ka n känna sig både väl omhänderta-

gen och förnämligt uttolkad. 
Speltider A-sidan : 19 min 25 s, 

B-sidan: 19 min 00 s. 

YOU'RE ME: Tommy Flanagan, 
piano, Red Mitchell, bas. Phontastic 
7528 stereo lp. Insp 1980. Distrib: 
Proprius . 
Åter en av verksamme Anders R 
Ohmans produktioner: Skivan är in
spelad för nästan jämnt ett år sedan 
vid Penthouse Recordings i New York 
och det ä r två gamla bekanta han 
sa mmanfört i studion: F1anagan och 
Mitchell spelade tillsammans första 
gå ngen 1954, och som nertalet jazz
ä lskare väl kä nner till har de här två 
musikerna arbetat ihop många gånger 
senare på I 970-talet, inte minst i den 
USA-version som gjordes av skivan 
Communications. Den svenska versio
nen ä r från 1973. Att Red Mitchell 
funnits i vå rt land ända sen 1968 vet 
väl de nesta. 

Här har vi å tta fina nummer, där 
sex hör hemma i standard repertoaren 
inom jazzen - Darn That Dream, All 
The Things You Are, Whisper Not 
eller There'lI Never Be Another You 
kan vi ju nämna - och för den som 
hört de här två födda jazzmusikerna 
besannas genom skivan att ingen stan
da rdlåt eller vanligt tema är för ba
na lt, inga harmonier för slitna. Mate
ri a let adlas av den känsla och intensi
tet som springer upp ur samspelet 
mellan de två , Fla nagans brett upp
lagda pia nospel, hans efter alla år 
ä nnu ma kalöst friska och svängande 
sä tt a tt ta sig an dessa minor dassics; 
MichelIs sjungande, intensiva basspel 
med dess ibland fantastiska accenter, 
tätt sa mmanhållna strukturer och ald
rig sv ikande känsla för spänningarna i 
ma terialet. Ibland tycker jag han näs
ta n spelar direkt på ens egna nerv
strä ngar, åtminstone jag glömmer 
bort a tt andas under vissa takter - och 
sen sa mla r man luft och ler befriat. Få 
ja zzmusiker kan som· Mitchell förena 
det rytmiska och pulserande elementet 
med helheten i melodin, att som han 
fora spelet framåt . Det är ganska 
enastående. 

Ljudtekniskt sett är det en torr och 
ga nska närtagen ljudbild som skivan 
förmedla r, men jag tror det passar 
ga nska bra; man avlyssnar de här två 
i direkt.liudfältet, sådär lagom i kon
takt. Jazz på skiva passar över huvud 
bäst, enligt min åsikt, som en så 
direktförmedlad musik som möjligt; 
undantag naturligtvis viss konsert
grupperad ba ndstil och nummer som 
arrangerats för rumsverkan . Men mu
siker som Flanagan och M itchell lyss
na r man till i små , intima klubbmil
jöer, man sitter helst nära estraden 
med nästa n handkontakt med musi 
kerna . Jag tycker mycket om pulsen 
och bettet av Reds strängar liksom 
Tommys "mekaniskt levande" piano i 
den här skiva n - fin a tt testa torra , 
snärtiga tra nsienter och högtalarnas 
perspektivförmåga med. Ljudet skall 
va ra fastlagt , centrerat, och ha den där 
pistongverkan som inte får blir "mul
lig", då är basen otillräcklig och/eller 
frekvenshöjd . 

Skivan är pressad i Sverige. Mycket 
bra , tyst och hyggligt plant är mitt 
recensionsex . Långa speltider ingrave
rade utan distorsion, god dynamik . 
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Speltider: A-sidan 23 min 35 s, 
B-sidan 22 min 00 s. 

AMERICA THE BEAUTIFUL. 
Clai re Fischer Orchestra. Discovery 
DS 786. Återutgivning gjord 1978, 
stereo lp. Sv distrib: M usikdistributö
ren, Huddinge. 
l det lilla entusiastbolaget Musikdis
tributörens katalog kan man hitta 
å tskilliga lika intressanta som kul fynd 
av musik i de mest olika genrer. Här är 
något som man i förstone kanske 
skulle avfärda som "soft & sweet" -
arrangemang med stråkar, uppum
pade hits och cocktail-Muzak . . . ? 
men det vore både fel och orättvist. 

Den här skivan utkom i slutet av 
I 960-talet på Columbia - inspel
ningen är gjord 1967 - och fick då 
fem stjärnor i Down Beat. Vem är då 
Claire Fischer? Namnet för tanken till 
nån europeisk pianodame, men det 
handlar om en karl, född 1928, en 
verklig proffsmusiker med inte bara 
gedigna akademistudier bakom sig i 
harmonilära och kontrapunktik. Nej, 
han har varit pianist åt Hi Lo 's, 
arrangör åt en rad av jazzens stora ss 
Donald Byrd och Dizzy Gi//espie och 
har samarbetat med många av de 
stora namnen i Hollywood. Den här 
bakgrunden blir ganska strax uppen
bar i det här albumet. 

Ty den gamla Columbiainspel
ningen togs om hand av Los Angeles
skivbolaget Disco~ery våren 1978 se
dan man fått hjälp av CBS med att 
borsta upp materialet, tekniskt sett. 
Och precis som i en rad tidigare fall 
vilka gällt gamla CBS slår det en i dag 
att inspelningen har ovanliga kvalite
ter. Den har för det första en helt 
enkelt välklingande renhet i ljudet, 
med en ovanlig närhet i instrumental
klangen. Perspektivet är också rätt 
fjärran från mycket av senare tids 
plastmusiks - ett visst "djup" finns i 
ljudbilden och hur som helst ger den 
en för öra t behagl ig u pplevelse, det 
låter helt enkelt "riktigt". Säkert 
handlar det inte om en ren stereoin
spelning av det slag CBS gjorde ett 
antal remarkabla, men antagligen en 
med mycket få men välplacerade mik
rofoner i en akustiskt gammaldags 
studio, "öppen" åt ett håll minst. 
Ensembleklangen är talande! Den in
vändning man kan ha är förstås att 
bruset ligger väl högt, men inspel
ningen är alltså från 1967 i original. 

Fischer är en klangmedveten herre 
som understryker att han velat göra 
sig hörd genom att skapa "tysta", 
dämpade arrangemang och vidare 
fånga upp lyssnaren genom att på 
grundval av gamla kända nummer 
skapa intressanta harmonier med 
friska ideer. Så har han byggt upp 
strukturen med mycket stråkar, låg
stämda sådana i nera fall; fem violi
ner, sex altfioler(') och fyra violoncel
ler. Därtill harpa, gitarr och en hel 
vanlig rytmsektion plus tre trä blås. 
Han har också använt valthorn och 
trombone var sin gång. Bland musi
kerna finner man t ex gamlejazztrum
slagaren Larry Bunker. 

Ja, prövande ibland men oftare 
ändå angenämt att lyssna till, vare sig 
det handlar om riviga bossa nova eller 
ett Ellington-nummer som J'm begin-

ning to see the light. Materialet består 
av musicalnummer, jazzstandards och 
ett par origina l skrivna av Fischer 
själv. Sweet, soft och dansant musik 
med ibland överraskande accenter och 
definitivt i en vårdad upptagning med 
slående homogen klang och god renhet 
i ljudet, en sån där naturlighet som 
knappast finns i dag av svårredovisade 
skäl - "renhet" är inte samma sak som 
100 dB:s brusfrihet och en Doiby
tystad studio med 411 mikar uppkopp
lade. Rund, god och intelligent uppfat
tad instrumentklang i lämpad miljö 
handlar om något annat! Lite av den 
varan finns bestämt här. 

Speltider A-sidan: 14 min 03 s -
graveringen är spatiös! B-sidan: 16 
min 22 s - ändå bara 6 korta nummer 
här' Längsta inslaget på B är faktiskt 
endast 3 min 43 s. 

"BUMPIN". Wes Montgomery, ar
ranged & conducted by Don Sebersky. 
Mobile Fidelity MFSL-I-508. Utg 
1980. Originalet från 1965. Sv distri
bution: Thore Wallenstrand, Stock
holm. I Norge: Mayco, Kjelsås . 

Den här halvfartsgraveringen base
ras på mycket gammalt material, in
spelat redan 1965 av veteranen Rudy 
van Gelder, och vi påminns alltså om 
att den nu bortgångne Wes Montgo
mery var en av den dåtida jazzens 
ledande namn , hans speciella decen
nium torde varit just I 960-talet, då 
han gjorde nera soloalbum och ingick 
i många berömda combos. 

Det här materialets inneboende 
ojämnheter och stundom påfallande 
nivåskillnader och brus bemängda 
tracks har inte ens Stan Ricker med 
sin goda Ortofon-utrustning kunnat rå 
på. Det är hörbart ojämnt men inte 
alltid i negativ bemärkelse, ibland 
låter det stort och fritt också! Om det 
gör den bluesinspirerade och jazzro
tade Wes Montgomery rättvisa alla 
gånger låter jag vara osagt; här finns 
lite långdragna och rätt likgiltiga 
nummer med hans gitarr mot en stor 
stråksektion som A-sidans inledande 
Bumpin' t ex, medan andra spår läm
nar honom desto större frihet. Det 
räcker för att erinra om vilken säker 
stilbildare han var, vilken genuin jazz
musiker han framstod som på sitt 
instrument - växlande mellan en för
tätad knapphet , ett koncist , uttrycks
fullt spel och en lyrisk ömsinthet som 
adlade materialet. Han var inte för 
inte mångas idol och en av dem som 
bestående kommer att räknas till de 
stora. Det kan vara skäl nog för denna 
lp-mapp. 

Den dåtida, lite ofullgångna tekni
ken hjälper att befästa ett intryck av 
att studions väggar ännu lämnar lite 
fri rymd kring solisten, och den mo
derna omgörningen av spåren är nog 
till fördel för materialet. Som alltså 

. blivit en dyr prestigeskiva hos M F. 
Speltider: A-sidan 14 min 04 s, B-si
dan 16 min 30 s. 

Vid avspelningen a nvänd utrustning 
har bl a omfattat Hitachis MOS
FET-steg 9500 H MA, förförstärkare 
Sony ETA-88 / SAE Mk I M, skivspe
lare Technics SP-IO Mk II, tonarmar 
EPA-IOO resp SME III med Yamaha 
MC-IX och Ortofon MC 20 Mk II . 
högtalare Bowers & Wilkins 801 Mo
nitor. m m. U S 
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I RT 1979, nr 4. visades hur diagrammen ska 
tolkas. Diagrammet över brusfältsstyrkan anger 
den fältstyrkenivå i dB över 1 !AV/m rad iobruse t 
förväntas överstiga högst 10 % av tiden. Band
bredde n antas vara 3 kHz, men kurvo rna kan lätt 
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o mrä knas till en a nnan bandbredd om 10 log B/3 
adderas till av läs t värde . B är önskad bandbredd i 
kHz. 
Prognoserna är framtagna av Televerket, avd 
RL. Farsta. 
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Dynavector 
Moving eoil Pickuper 

Finns i fackhandeln. I fackhandeln får du råd. 
100R 
Karat Ruby 
C:a pris 1065:-

Bäst i test: 
Absolute Sound 3/80 
Audio Magazine 5 ,7/80 
Audio Horizons 4/80 
Audio Journal 7/80 
IAR 5/80 

20A2 10X 
en nyutveckling av den 
omtyckta Ultimo 20A 
Högnivå, fordrar ej trafo. 
C:a pris 895:-

Bäst i test 
High Fidelity 4/80 

Högnivå, fordrar ej trafo. 
C:a pris 625:-

Världens mest sålda 
Moving Coil Pickup 

.Ja tack, sänd mig mer information om Dynavector programmet 
och dess utbytessystem med garanterat andrahandsvärde. 

Namn 

Adress 

Postnr . . . . . . . . . . . Ort . 
Sänd kupongen till : Generalagenten 

Tommy .J.nvlng AB, 414 51 Göteborg 

RT 2-81 
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HARRY THELLMOD AB 
Sorterargatan 2 
16226 Vällingby 
Telefon: 08-739 01 45 
Telex: 13023 Thellab 

InformatlOnSlJanst 1 1 

AKG hade målsättningen 
att göra VÄRLDENS 8ÄSTA 
SOLISTMIKROFON 
AKG 03308T. 

Många tycker att AKG 
lyckats. 
Du kommer att se fler och 
fler använda 03308T på 
scenen. 

Utmärkande egenskaper: 
• Nästan död för hand ljud 
• Mycket slagtålig 
• Dubbla inbyggda popskydd 
• Hypercardioid för lägsta 

feedback 
• Inbyggd equalizer i 2 x 3 steg. 

Skicka in kupongen tör information om 
AKG·produkter. 

O STEREOHÖRTELEFONER 
O MIKROFONER 
O GRAMMOFONPICKUPER 

Namn ______________________ __ 

Adress ______________________ _ 

En sparad krona är en tjänad krona 
Du kan spara många kronor på att bygga din egen Sentecanläggning. "Sentec SCS/PAS innehåller kretslösningar som bara återfinns i 
minst dubbelt så dyra anläggningar" (Fritt ur Radio och Television). 
Du får alltså råd till en mycket bättre anläggning - kanske ett helt system med elektroniska filter och mittbasenhet. Och vi garanterar 
faktiskt ditt byggel Skulle det, trots våra mycket tydliga beskrivningar, bli något fel, så ställer vi upp gratis. 
Här följer några flera citat som vi samlat ur fackpressen. Men även om dessa omdömen baseras på omfattande mät och lyssningsför
sök, så bör man nog lita mest på sig själv. Lyssna och jämför! 

" PaB uppför sig mycket anständigt vid " Våra resultat av mätningarna var över 
kapacitiv belastning, tillhör de bra för- lag goda. Vi har t ex mätt den dynamiska 
stärkarna. Kan vara ett bidrag till att PAB in termodulationen, OlM. Slutsteget st yr-
låter rent och öppet. Jag kan inte på- des ut fullt (lOW) och den utgående sig-
minna mig ha hört en lika billig och bra nalen spektrumanalyserades. Vi kan 
förstärkare någonsin. " konstatera att förstärkarnas OlM är helt 

Musikrevy nr 1/79 försumbar. " 
" Dessa kurvor är nog de bästa vi till Radio och Television nr 1/78 
dags dato har mätt, och överträffas bara " Här klarar sig bara de bästa tunrama, 
av vår laboratorietrimmade mätförstär- och TUB uppförde sig med glans. Ingen 
karet .. . . . . . . . Effektförstärkaren av dem stora kommersiella anläggning
PAB 's prestationer bör, med utgångs- arna hade bättre mottagning än vad som 
punkt från mät- och Ijudmässiga värde- kunde uppnås med TUB. Vad man spe
ringar, betraktas som enastående goda. ciellt glädjer sig åt är att den fullständigt 
På vissa punkter överträffar den all tidi- saknar bakgrundsbrus, även vid högt 
gare testad förstärkarutrustning, oavsett uppskruvad volym. " 
pris. " Populär Radio (Danmark) nr 8/80 

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

Generalagent I Danmark och Norge: AUDIOSCAN 
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" Basåtergivningen är förbluffande god i TUB. Den 
har nog den djupaste och renaste bas jag hitintills 
hört från en radiodel. Mellanregistret är rent och 
framför allt - S-ljud - överaccentueras inte - mycket 
bra . ........ . Djupinformationen - om sådan finns i 
sändningen - återges mycket väl. Upplösningen mel
lan olika stämmer och klanger är mycket god. " 

Musikrevy nr 2/79 

Sänd in kupongen •• tir du information om Sentecs 8 - •• rie. Du får 
ock" databladet pi ACM 1 - Sentec. monolörotlrkare i MOS FET tek
nik med o.18gbar Ijud6tergivning till rimligt pri •. 

Sänd mig information om Sentecs serie 8 och om monoförstärkaren 
ACM 1. 
Namn o •• •••••• •• ••••• ~ ........ . . 

Adress 

Postnr ............................ Postadress ......... . ........... ............. . 
RT 281 



Rättelser till 
~atorbyggena 
I RT 1980 nr 12 

I RT 1980 nr 
12 blev båda 
d~torbyggena 
hart drabbade 
av fel som . h" Vl 
~r , förhopp-

nmgsvis , skall 
kunna rätta till 

I?e drabbad~ 
artiklarna " "E ar prom-pro-
gra~merare till 
RT.s datorbyg
ge" och 
"~IBL-dator 
pa ett kort" . 

-



Mikrofonerna utvecklas 
för större stereoreaJiSDl 
PMB-Q från Peerless-MB 

• Konkurrensen på mikrofonsidan är stenhård i dag 
och de stora tillverkarna strävar frenetiskt efter att 
utveckla de gamla systemen till att bättre svara mot de 
stegrade kraven på akustisk helfältstäckning, spatial 
information och jämnare upptagningsmönster. 
• Trots att inga data meddelats ännu verkar tyska 
MB hafåttfram en intressant nyutveckling, som inte 
bara är en mångsidigare stereomikrofon utan också i 
samma hölje en kvadrofoniskt fungerande mikrofon -
ett led i utvecklingen från "platt", 2-kanalig stereo 
till mera rumsligt realistisk ljudbild. 

•• Att mikrofontekniken be
höver utvecklas har påpekats 
många gånger i RT-spalterna , 
där vi bl a belyst de projekt som 
t ex britterna håller på med i frå
ga om flerdimensionella och 
spatiala upptagningskapslar och 
vidare har lyckats med i form av 
s k ljudfältsmikrofoner , där man 
faktiskt i efterhand kan "bättra 
på" en befintlig inspelning tack 
vare Sound Field-tekniken . 
Från flera tillverkare kommer 
nu signaler om att man gått vi
dare för att utveckla de befintli
ga grundkonstruktionerna till 
något kapablare . 

Bakom detta ligger givetvis 
1980-talets utökade krav på 
upptagningsförmågan och rea
lismen genom att inspelningsle
det alltmera digitaliseras och 
medger ett hittills bara anat sig
nal/brusförhållande . Men det 
rör sig också många tankar i ti
den kring önskan att utveckla 
den gängse stereofoniska tekni
ken, 2-kanalstereon. Den kan ju 
inte gärna få vara sista ordet. 

Den förtidiga 4-kanalstereon 
Att så inte är fallet visar 1970-

talets försök att skapa 4-kanaligt 
ljud. Det var tänkt som ett stort 
steg framåt i realism och akus
tisk ursprungstorhet genom att 
inspelningsledet också skulle in
nehålla "ambiensen" , efter
klangsmönstret i ett rum och det 
komplexa ljudfält som samver
kar med direktljudet , det som 
nu övervägande favoriseras av 
all gängse inspelningsteknik i 
mångkanalmixningarna , vilka 
som känt föregås av multimikro
fonuppställningar och s k elose 
miking, närbildsljudet. 

4-kanalljudet blev som bekant 
ingen framgång av olika skäl. 
,Flera mer eller mindre fördyran-

de system konkurrerade och 
kraven på användarna i slutledet 
- extra förstärkeri , ett led högta
lare till etc - framstod som förfe
lade och för tidigt väckta. Hela 
denna sektor av ljudtekniken 
blev en återvändsgränd och ett 
marknadsmässigt fiasko. Kun
derna blev också höggradigt för
bryllade över de olika systemens 
skiftande krav på både program
vara och avspelningsled - t ex att 
det mest utvecklade , "äkta" 4-
kanalsystemet , CD 4-systemet, 
krävde specialslipade diamant
spetsar i pick uperna , särskilda 
avkodare etc . 

Som en icke ointressant ut
vecklingslinje ur det här upp
stod en intensifierad forskning 
världen över på området bi-au
ral stereo, speciell hörtelefon
stereofoni, som kan tillgodose 
mycket höga krav på realism 
och på ljudkällors lokalisering. 
Också om detta har RT innehål
lit en myckenhet information ; 
då vi senast lämnade ämnet för 
några år sedan gällde att akusti
kerna i både Västtyskiand och 
Japan inriktade sig på att med 
bara den befintliga 2-kanalstere
on som grund utvinna dessa ext
ra omgivnings- och spatialled i 
ljudbilden som tidigare krävt 
flera högtalare . Av många an
sågs denna teknik öppna intres
santa vägar för framtiden . Den 
har också kommit till använd
ning i främst rundradiosamman
hang för drama och hörspel av 
speciell art. Också om det går 
långsammare fn med utveck
lingsarbetet står det inte stilla , 
och vi kan vänta oss en ökad in
sats av elektronisering här med 
specialkretsar , nya hörtelefoner 
och även i viss mån en avance
rad högtalarteknik , där ljudet 
verkar beskriva 360-gradiga sfä-
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riska täckningsmönstei från ba
ra två ljudkällor. I dagens kärva 
ekonomiska klimat på inspel
ningssidan kommer dock detta 
medium att för rätt överskådlig 
tid vara förbehållet små spe
ciaifirmor och rena laboratorie
tillämpningar . 

Elektroniska efterklangled 
En annan utvecklingslinje 

som kanske är mera direkt rela
terad till de gamla 4-kanalsträ
vandena är den elektroniskt 
kontrollerade eller syntetiserade 
efterklangsbilden , ljudmönstret 
eller "ambiensen". På den 
marknaden har sedan ungefär 
två år vissa framsteg gjorts , och 
publikintresset verkar vara mer 
än försiktigt avvaktande. Det 
finns alltså en handfull ameri
kanska och japanska " ambiens
enheter" , mer eller mindre so
fistikerade - ofta baserade på in
sats av analoga skiftregister -
vilka kan köpas som insatsled i 
en stereoanläggning och alltef
ter önskan expandera ljudet ut i 
rummet resp fördela ett mått ef
terklang och ursprunglig " rums
känsla" i lokalen , alltefter in
spelningens art . På studiosidan 
kan märkas ett klart intresse för 
signalbehandling efter dessa lin
jer - främst i form av den ameri
kanska enheten Ursa Major 
"Space Station", som är den 
mest avancerade enheten nå
gonsin. Den är givetvis mikro
datorstyrd och bygger på helt di
gitala lösningar där olika " rum" 
kan väljas och sätta sin prägel på 
signalen efter behag. Enheten 
har beskrivits senast i samband 
med referatet av Göteborgsrnäs
san Musik 80 i RT. 

Hörtelefonelektronik 
På hörtelefonsidan har man 

Fig 1. Den origi
nelltformade ny

komlingen f rån 
MB-Peerless i 

Tyskland har två 
friliggande indivi

duellt vridbara 
upptagningssys
tem, där upptag

ningsmönstret 
naturligtvis dels 

kan varieras, dels 
medger variabel 
öppning mot det 

ljudfält som skall 
täckas in. Princi
perna bakom gör 

miken lika lämpad 
för stereofoni som 
för s k kvadrofoni, 
enligt tillverkaren. 

sedan några år kunnat köpa till
satser i Japan som ger ökad 
"ambiens" i ljudet , och förf. till 
denna artikel använder sedan 
länge en Technics-enhet som ger 
förbluffande goda resultat, låt 
vara till priset av ett påtagligt 
brus vid vissa användningar . 
Man kan variera graden av 
bredd i ljudet och välja olika 
tappningar, source , tape , bi-ste
reo etc för olika program källor 
och driftlägen . Den har inget att 
skaffa med äldre s k korsmat
ningsfilter som bygger på enbart 
amplitudförskjutningar av sig
nalen och en separation av v-h
informationen, en utflyttning av 
ljudbilden för att motverka 
centreringen, " i skallen" -lokali
seringen vid hörtelefonstereo .' 

Åter till mikrofonerna: Senast 
nu har tyska Peerless-MB Gm bH 
- denna industri kom ju som 
känt att ingå i Peerless-sfären 
för några år sedan - skapat en 
ny stereo-kvadromik, som tillför 
marknaden en intressant kombi
nation av känd inspelningstek
nik i förening med ett antal för
bättringar , vilket gör den mång
sidigt användbar för både gäng
se stereofoni och för mera spe
ciella tillämpningar i studion, 
enligt firman. 

Då man spelar in i stereo är ju 
två tillvägagångssätt det man 
huvudsakligen har att välja mel
lan . 

Stereo på två sätt 
• Den metod man oftast väljer 
för olika slags lättare musik , för 
pop-produktioner och studio
uppsättningar i allmänhet är 
mångmikrofonanvändningen 
och den akustiskt hårt dämpade 
miljön , play-back och efterbe
handling av de många , .!lPP till 
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FISHER VÄRLDSBÄST IGEN! 
BEVISA MOTSATSEN DEN SOM KAN. 

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

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

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

100 

50 

o 

® 

® 

10 20 30 40 50 

V åghastighet (km/see) 

G) Porös metallkon 

<ID Kolfiber/metallkon 

® Kon blandad med kolfilter 

@) Pappkon 

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

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

fasfel 
4. Hög värmeavledning som ger tålighet 

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

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

* * * * 
****tttltttltU tttt*********** 

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

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

RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1981 31 



Mikrofonerna utvecklas ... 
forts fr sid 30 

46 (två är synkspår av 48 inalles) 
kanaler man idag inte sällan för
fogar över . 

Soundet - det rör sig alltså om 
en önskad klang mera än något 
slags "naturligt" ljud - formas 
så vid mixerbordet , dit anslutits 
en rad elektroniska processorer 
för individuell behandling av 
varje stämmas kanal. 

Det finns givetvis variationer i 
det här , ett större eller mindre 
antal mikar etc, men i stort är 
detta gängse studioteknik . 
• Den andra huvudriktningen 
är att använda ett stereopar eller 
en stereomikrofon , som hängs 
så att en lokals typiska klangka
raktär och ljudmönster i någon 
mån skall ga att förmedla . Per
spektiven kan för den skull skif
ta mycket , beroende på vad pro
ducenten vill ge för slags intryck 
av musiken. Ofta favoriseras ett 
s k dirigentperspektiv för total
klangens del , vilket brukar 
framgå av t ex RT:s grammofon
recensioner varje månad . 

Med de allt eftertryckligare 
hörda kraven på en nästan full
ständig intäckning av musikrum
met mot 360 grader har utveck
lingen av speciella stereomikro
foner börjat framstå som allt vä
sentligare. Här har en rad rörel
ser i tiden bidragit - kraven på 
att påtagligare skapa en motvikt 
till de akustiskt stendöda mång
kanalproduktionerna , intresset 
för mycken äldre musik , entu
siastkraven på större äkthet i 
ljudet jämte fordringarna på en 
bättre balanserad stereobild vid 
uppspelningen - mångkanaltag
ningarna är ju i princip monofo
niska , där man mixar in och pa
norerar ut enskildheterna till en 
ljudfront av mittIäge , höger- och 
vänsterinformationen. Det kla
gas, som bekant , också på att 
många dylika tagningar saknar 
" djup", och det kan nog vara 
riktigt, eftersom det inte finns 
annat än en artificiell estradfö
rebild att gå efter, ofta inte ens 
det. 

Det är alltså i större utsträck
ning än tidigare dags för en åter
gång till nästan glömda färdig
heter och rutiner, till den teknik 
som hela den elektroakustiska 
epoken litade till ända fram till 
mitten av 19S0-talet, då mång
kanalbandspelaren slog igenom 
och med den möjligheterna att 
skräddarsy ett sound efter pro
ducenternas kommersiell a öns
kemål. Detta ledde till att de 
nyskapande musikerna kunde 
profilera sig klarare med elekt
ronikens bistånd - men de inte 
fullt så klangmedvetna eller ex
perimenterande kollegerna fick 
förbli långt anonymare ... 

Nå, befintliga stereomikrofo
ner är gjorda för upptagning en
ligt vad man kallar intensitets
metoden. Det innebär , att lju-

det tages upp i en viss punkt el
ler vid en särskild yta i rummet 
och att den enda intensitetsskill
naden kommer att råda mellan 
vänster-(=x) och höger-(=y) 
kanalerna . Dylik intensitets
stereo är en i grunden enkel tek
nik och inte särskilt svår att an
vända i flertalet fall. 

Vad denna teknik inte nyttig
gör sig är fördelen som örat har 
- att som en funktion av hjärnan 
kunna användas direktivt, till att 
undertrycka viss information 
medan annan släpps igenom. 
Det som ställer till komplikatio
ner är att ljudet fungerar enligt 
ett oerhört in'!ecklat mönster, 
där de enskilda komponenterna 
har olika löptider i förhållande 
till varandra, förstärks och 
släcks ut i minst sagt snabb följd 
längs ett rums alla ytor och i det. 
Vill man i någon mån försöka 
fånga upp detta samverkande 
ljudfält till något slags helhet 
som kan återges i inspelningen, 
måste stereomikrofonen bestå 
av två enheter vil ka kopplats 
ihop och monterats med ett mel
lanrum för kapslarnas del som 
är kritiskt. (Samma gäller fö för 
de stereomikar vilka används 
för ovannämnda konsthuvud
stereo - där är kraven ännu 
stringentare och efterbildar i 
stort sett människohuvudets di
mensioner för avståndet). 

Varierade vinkel mönster 
Vid utvecklingsarbetet på den 

nya PMB Q-mikrofonen från 
MB har givetvis gällt alla kon
ventionella krav för stereo kom
patibilitet som att mikrofonen 
måste kunna ingå i befintliga 
upptagningskedjor plus att de 
använda kapslarnas riktnings
verkan lätt borde kunna ställas 
om,osv. 

Utöver dessa krav erbjuder 
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den originellt utformade ny
komlingen för stereo-kvadro
bruk bl a x /y -upptagningar där 
man kan variera öppningsvin
keln - alltså ändra polärdia
grammet efter aktuella fordring
ar - liksom man kan sätta in den 
för ms-upptagning. I det senare 
fallet omvandlas helt enkelt sig
nalen till motsvarande x/y
mönster internt i mikrofonen . 
Enligt tillverkaren kan man utan 
svårigheter med PMB Q-mikro
fonen registrera ljudkällor med 
högst olika löptider utan att ste
reobilden blir instabil. Mikrofo
nens akustiska konstruktion 
möjliggör detta . 

Användarmässigt sägs mikro
fonen vara lika lätt att sköta som 
någon nu nyttjad och allt kabla
ge är av den normala typen. 
Några detaljer om matningen är 
inte meddelade fn , inte heller 
data och likaså inte vilka mate
riaioch principer som ligger 
bakom konstruktionen. Där
emot framhålls att de två var
andra närliggande och helt vrid
bara membransystemens kaps
lar är färgmärkta så att inspel
ningsteknikerna också på av
stånd kan se vilka riktningar 
som täcks in. Mikrofonen sägs 
vara i lika hög grad lämpad för 
studio bruk som för friluftsupp
tagningar. Systemet medger ut
byte av kapslarna och vindskydd 
i olika färger finns att få . 

U.S .• 

LITTERATURREFERENS: 
FAKTABOK OM LJUD . Sv Hi 
fi-institutet. Kapitlet om mikro
foner , förf Ulf B . Strange. 
- RADIO & TELEVISION 
1969 nr 12. Tester, principer och 
tillämpningar . 
- RADIO & TELEVISION 
1966 nr 11. Art av Sten Wahl
ström. 



Professionella musikmänniskor världen över använder till 
stor del AGFA tonband och ASFA kassetter vid inspelning och 
kassettkopiering tack vare den konstant höga kvaliteten. 

.. 
t 
4t 

AGFA SUPERFERRO t.ex. ligger i topp test efter test tack 
vare sin höga utstyrbarhet och låga distorsion. AGFA SUPER
FERRO och AGFA SUP~CHROM är de enda kassettterna 
som har 6 minuter längre speltid. Det gör det ändå lättare att HÖR SOM PROFFSEN. HÖR MED AGFA. 
välja. Agfa-Gevaert AB, Box 6 , 163 93 SPÅNGA 
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Bib Whistie Stop 
visslar under arbetet 
~ Ett avmagnetiseringsdon som visslar - kan 
det vara något? 
~ A vmagnetisera behöver alla ägare till kas
sett- och bandspelare, men visslingen verkar 
mera undgänglig, ja, kanske to m skadlig, 
finner vi i vår provning! 

•• Bandspelare måste avmag
netiseras då och då. Tonhuvude
na kan annars bli permanent 
magnetiserade av de magnetfält 
huvudena utsätts för. Magneti
serade huvuden i sin tur försäm
rar de inspelade banden, en för
sämring som märks främst på 
två sätt: Bruset ökar och diskan
ten blir sämre. 

Nu blir huvudena i moderna 
band- och kassettspelare inte så 
lätt magnetiserade. Dels består 
de av sådant material som svårli
gen blir magnetiska, dels brukar 
de flesta spelare ge en mer eller 
mindre avsiktlig, automatisk av
magnetisering, som består i att 
förmagnetiseringsspänningen 
avklingar långsamt efter varje 
inspelning. 

Detta till trots bör man av
magnetisera huvudena med 
Jamna mellanrum. Det kan 
nämligen vara svårt att märka 
när det byggts upp någon skad
lig remanens. Påverkan kommer 
smygande gradvis, och eftersom 
redan inspelade band påverkas 
vid avspelning riskerar man att 
skada sin bandsamIing. Det är 
alltså bättre att avmagnetisera 
en gång för mycket än en för li
tet! 

Numera finns också åtskilliga 
tillbehör för ändamålet, spe
ciellt på kassettsidan. Vi provar 
här avmagnetiseringskassetten 
Bib Whistle Stop som är elektro
nisk, batteridriven och som viss
lar glatt under arbetet! 

Först upp - sedan ner 
All avmagnetisering går 

princip till så , att man mättar 
materialet magnetiskt och väx
lar riktning på fältet, allt under 
det att man minskar dess styrka . 
Genom att magnetmaterialet så
lunda kommer att magnetiseras 
med växlande riktning men med 
avtagande intensitet kommer så 
småningom den resterande mag
netismen att bli lika med noll. 

Avmagnetiseringskassetten är 
anordnad med ett magnethuvud 
som påförs en växelström av re-

lativt hög , men hörbar frekvens. 
Kassetten aktiveras genom att 
huvudet i kassettspelaren tryc
ker mot två bleck i avmagnetise
ringskassettens öppning. Vid 
start flyter en stark växelström 
genom huvudet, och verkan av
klingar så mot noll. Därmed 
skall en avmagnetiseringscykel 
gås igenom. 

För att avmagnetiseringen 
skall genomföras lyckosamt 
måste man uppfylla två krite
rier: Dels skall fältstyrkan i be
gynnelsen vara så stor att huvu
dets magnetmaterial mättas , 
dels skall fältstyrkan verkligen 
gå till noll innan magnetisering
en avbryts. 

Det första kriteriet uppfylls 
väl av Bib-kassetten. Fältstyr
kan är fullt jämförbar med den 
från ett nätdrivet avmagnetise
ringsdon vi använder i vårt lab. 
Åtminstone gäller detta om kas
setten fått vila sig en stund från 
tidigare avmagnetisering. Elek
troniken i kassetten behöver 
nämligen en ganska lång tid för 
återhämtning efter varje arbets
period. Förmodligen är det frå
ga om kondensatorer som måste 
laddas ur ordentligt mellan 
gångerna. Om man startar kas
setten för tidigt, kommer fält
styrkan att bli väsentligt lägre 
samtidigt som avmagnetiserings
tiden förkortas. 

I normala fall pågår verksam
heten ca 14 s, men den tiden blir 
allt kortare ju kortare viloperiod 
man gett kassetten. 

Osnygg nivåavslutning 
Om man detaljstuderar av

slutningen av förloppet ser man 
att nivån plötsligt upphör efter 
ca 16 s. Nivån motsvarar då 
knappt 3 dB över normnivån 
250 nWb/m eller ca 5 dB över O 
på de flesta vu-metrar . 

Den nivån är ungefär vad man 
kan få från ett kraftigt inspelat 
kassettband och borde därför in
te påverka huvudet mer än ett 
sådant. Vi kan därför anse att 
Bibs defluxerkassett verkligen 
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lillJj "WHISTLE STOP" 
•• ELECTAONISK 

A VMAGNETISEAINGS-KASSETT 

Bib Whistle Stop är en batteridri
ven avmagnetiser.ingskassett som 
arbetar: (lied hörbdr frekvens och 
därför kan avlyssnas under arbe
tet. Bådefrekvens och nivå är 

fungerar även i det avseendet. 
Det hindrar dock inte att det 

hade varit snyggare om nivån 
verkligen gått ner till noll, eller i 
varje fall till en mer försumbar 
nivå. Andra kassetter med mot
svarande funktion, t ex tidigare 
testade TDK:s , har ett betydligt 
mera tilltalande slut på sin ar
betsperiod. 

Förutom att styrkan hos mag
netfältet ändras under avmagne
tiseringen ändras också frekven
sen. Från början får man en låg 
frekvens som ökar allt eftersom 
förloppet pågår. Frekvensen på
verkas också av hur lång tid kas
setten fått vila, men efter ett par 
minuter får man ett repetitivt 
förlopp. Meningen med det hela 
är då att man skall kunna lyssna 
och övertyga sig om att något 
händer med utrustningen när 
man avmagnetiserar. 

Verksam vissling 
När man lägger i kassetten 

och startar spelaren , så att huvu
det trycks mot den, hör man en 
visslande ton som ökar i fre
kvens. Man hör däremot inte så 
stor skillnad i amplitud eftersom 
huvud och förstärkare i appara
ten är mättade under större de-

dock höga, vilket gör att avlyss
ningen kan vara skadlig för öron 
och utrustning om man handskas 
ovarsamt med nivårattarna. Ca 
130 kr kostar kalaset . 

Förlopp hos magnetfältetfrån Bib 
Whistle Stop. Mätningen är gjord 
med en spole runt enjärnkärna 
som inte mättats. Man kan se att 
fältstyrkan i början är mycket hög 
och att den är obetydligt lägre än 
vad vijickfrån en stor, nätdriven 
defluxer. 

Här visas utsignalenfrån deflux
ern a_nvänd i ett kassettdäck. Vi 
ser attförstärkare och huvud är 
mättade under praktiskt taget hela 
tiden som avmagnetiseringen på
går och att din slutar abrupt efter 
ca 16 s. Mättnadsnivån motsvarar 
här ca 10 dB över 250 nWb/m och 
nivån då signalen avbryts ca 3 dB 
över samma nivå. 

len av förloppet. Nu varnas det 
på åtskilliga ställen för att ha för 
högt ljud på vid proceduren. 
Man kan skada såväl högtalare 
som förstärkare , framhålls det. 
Det varnas också för att använ
da hörtelefoner tillsammans 
med donet. Man säger inte var
för, men anledningen är att man 
kan skada hörseln eftersom sig
nalen är så kraftig och inte alls 
motsvarar de nivåer man får vid 
avspelning av ett normalt band. 
Dessutom är frekvensen så hög, 
att man har svårt att bedöma 
dess skadlighet genom att en
bart lyssna på den. 

Den här medlyssningen är 
alltså en smula diskutabel. Den 
måste verkligen användas med 
sans och måtta , eftersom den 
annars riskerar att ställa till 
elände. Mest har säkert vissling
en tillkommit som en extra gim
mick . 

Ett visst värde kan det dock 
ligga i att man är säker på att en 
signal verkligen gått in i huvudet 
och gjort sin verkan där. Andra 
kassetter signalerar med en lys
diod att något hänt, men ofta 
gäller att man då strängt taget 
inget annat vet än att lysdioden 
fungerar. B H • 



Sony Freestyle - stereon som ryms i fickan. 
MC-Nytt 3/80 

- Ur de/Illa ''futtiga lilla" bandspelal'e kommer 
det toner som ur den värsta musikmaskin. I stereo 
dessutom. Hör/ara ma går att pilla isäroch montera 
i hjälmen. 

Vecka-Revyn 
- Vikten är sensationella 390 gram. A 1/11/1 Iller 
revolutionera/Ide är lurama sonl med sina40gram (!) 
förvånar alla och envar som sätter På sig dem. 
För ljudet låter verkligen som På disco. Sony Free
style vänder sig särskilt till alla som är ute och spor· 
ta r: åker sk idOl; rullskridskor, cykel, mc, bil, snöskoter 
el/er precis vad som helst. 

Svenska Dagbladet 26/1 80 
- En häftig pryl på den häftigaste mässan: stereo/I 
som väger 4 hg och som man kan ha på sig när man 
joggGl; drar en repa med motorcykeln. Eller På T
banGlI för den delen. 

Aka Skidor 
- Alldeles i pressläggningen dök en l/Y typ upp, 
SONY TPS-L2 (Freestyle). Den provades med spänd 
förväntan och visade sig så överlägsen alla sina kon
kurrenter, alt en jämförelse skulle te sig näst intill 
fånig. Vi valde då att presentera enbart SONY, som 
torde vara exakt vad alla sportutövande musikälska
re l: åratal har väntat på ... Sony TPS-L2 är den 
enda kassettbandspelare vi ärligt kan rekommendera 
för skidåkning. 

HI Fl & Musik 2/80 
- Det mest imponerande med den här lilla stereo
apparate/I är ljudet. Det är verkligen slort. Alla jag 
har demonstrerat den häl- apparaten för hal' blivit 
överraskade. Man tror inte att en så liten apparat 
kan producera ett så starkt och bra ljud. Ljudet är 
kraftigare och renal'e än hos någon av de stora bär
ba ra stereoapparater vi har provat . 

Båtnytt 6/80 
- Om man inte kan undvara sinfavoritmusik när 
man paddlar, seglar jolle eller ror så finns det fak
tiskt hjälpmedel att fixa det. SOIlY Freestyle heter 
marknadeIlS förmodligen minsta stereobandspelare 
... Ljudkvaliten är subjektivt sett fantastiskt bra. 

Teknikens Värld 3/80 
- Det nättaformatet och denfina ljudkvaliten kom
mernogattgöra den härspelaren till en innepryl t.ex. 
förrullskridskoåkare, utförsåkare och maratonlöpare 
... svaj och al/dra stönzingar är överraskande små 
för den som har ett Ilågorlunda jämnt löps teg. 

SONY: 
Vi tycker om att l'ara först. 

SONY MARKNADSFORS I SVERIGE AV GYLLING HEM·ELEKTRONIK AB. ETT GYLLINGFORETAG. TEL: DB-98 1600. 
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~ ~~~ == ~III ~~ ((fl] Stig Adolfsson rapporterar 

Extrem lågfrekvensteknik 
säkrar samband på djupet 
• Kommunikationer med u
båtar i djupen är ett ämne som 
inte bara intresserar stormak
terna utan sysselsätter många 
som grubblar över sätt att 
komma åt fientliga/främman
de u-båtar både på internatio
nellt vatten och då de smyger 
in i andra länders kustzoner -
minns ni tex "Utö-u-båten" i 
höstas och försöken att "lyss
na ut" den? 
• Och då och dåfår svenska 
charterturister se en skymt av 
väldiga antenninstallationer 
längs någon solig kust bakom 
taggtråd och befästningar. Det 
kan gälla radiocentraler för 
samband medflottenheter 
långt ute till havs - kanske 
också u-båtar. 
• Vi skall titta lite närmare 
på de senaste rönenför dylika 
förbindelser som använder ex
tremt långa radiovågor och 
kan tränga ner i havsdjupen. 

•• Ett svårlöst problem inom 
den militära telekommunika
tionstekniken har varit kontak
ten med missilbärande u-båtar i 
undervattensläge . Särskilt vä
sentlig är sådan kontakt för stor
makternas strategiska flottor 
med dessas vedergällningsenhe
ter, där kO'ntinuerlig förbindelse 
med kommandocentraler kan 
vara av alldeles avgörande bety
delse. 

Inom den högfrekventa delen 
av radiospektrum har man med 
tiden klättrat högre och högre in 
i ljusets frekvensområde , vilket 
medfört förut okända möjligh.e
ter till bandbredder och data
transmissions kapacitet. Sålunda 
skulle Shakespeares samlade ar
beten kunna överföras på bråk
delar aven sekund med dylika 
medeL 

Ser vi till den andra delen av 
frekvensspektrum erbjuder de 
låga frekvenserna som bekant 
möjligheter till långa förbindel
seavstånd. Härvid gäller dock 
inskränkningar i datatransmis
sionen. 

ELF är uttytt Extreme Low 
Frequency och medger förbin
delse genom vattenmassor till 
kanske ett par hundra meters 
djup, USA:s flotta har slutit 
kontrakt med GTE Sylvania och 
anslagit rätt betydande summor 
åt forskning och utveckling av 
ELF i takt med at t u-båtsvapnet 
kommit att spela en så avgöran
de roll som bärare av kärnstrids
spetsar som skett under senare 
år i maktbalansens tecken mel-

lan Väst och Öst. 
De amerikanska missilbäran

de u-båtarna som ligger till havs 
i u-läge över långa tider mottar 
idag meddelanden över markba
serade radiostationer som ope
rerar inom området 10-30 kHz . 

Farliga förbindelser ... 
Dessa signaler tränger i ner i 

vattendjupen till kanske något 
tiotal meter och u-båtarna kan 
alltså motta meddelanden utan 
att behöva röja sig med att gå 
upp i ytläge. Mottagarantennen 
består vanligen aven tråd som 
släpar efter u-båten eller också 
släpps en boj upp till ca fem m 
under havsytnivå i vilken boj an
tennlinan fästs. 

Båda systemen kräver dock 
att u-båten stiger upp till ett 
ganska litet vattendjup och hål
ler reducerad hastighet , vilket 
givetvis ökar sannolikheten för 
upptäckt. Bruket av boj genere
rar också ljud , särskilt vid in- ' 
och utdrag av antennwiren, vil
ket kan spåras genom akustisk 
spaning. Släpantennen är heller 
inte lätt att dölja undan detekte
ring då den kan spåras med in
sats av infrarödteknik. Skulle u
båten välja att sticka upp en an
tenn ovan vattenytan kan sprö
tet iakttagas med radar också på 
avstånd av 40-50 km vid gynn
samma väderförhållanden. A v 
ovanstående kan man omgåen
de sluta sig till att nuvarande 
förfaranden drar på sig upp
märksamheten från fienden och 
kraftigt ökar riskerna för upp
täckt av u-båten . 

... minskas med långa vågor 
Användning av ELF-trans

mission skulle däremot väsent
ligt reducera dessa risker. Det 
har uppgivits , att ELF-radiovå
gor kan tränga ner i vattnet till 
ca 200 m djup. En u-båt kan där 
motta meddelanden med släp
antennen ute och samtidigt hålla 
normal marschfart. 

En nackdel med ELF är om
fånget och storleken på antenn
systemet. Det medför , att kom
munikation är möjlig endast 
från landbasen till den sjögåen
de enheten. Signalöverföringen 
blir tillika extremt låg. Det åtgår 
ungefär en halv timme för över
föring av blott tre bokstäver! 
Dessa till synes betydande in
skränkningar har dock ingalun
da avskräckt stormakterna från 
en ganska omfattande forsk
ningsinsats inom ELF-spekt
rum. 

Grundforskningen kring detta 
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inleddes på allvar 1958 i USA 
och fyra år senare, 1962, bygg
des en teststation i North Carol i
na. Med den anläggningen över
fördes signalinformation till en 
u-båt i Medelhavet. Resultaten 
föranledde fortsatt utvecklings
arbete på projektet - man kun
de mycket väl förutse dess stra
tegiska betydelse i de stora 
atomdrivna u-båtarnas epok . 

ELF omfattar frekvensområ
det 30 till 300 Hz. Det system 
som funnit användning i USA 
arbetar på ca 76 Hz. Vid den 
frekvensen är våglängden om
kring 4000 kilometer. Sändar
antennen måste av lätt insedda 
skäl bli kort i relation till våg
längden: En praktiskt utformad 
antenn består aven isolerad ka
bel, dragen parallellt med jord
ytan och ansluten till jord i varje 
ände . Kabeln mittmatas och ge
nom jordförbindningen fås en 
enkel loopantenn. Stora krav 
måste ställas på markens beskaf
fenhet , varför omfattande un
dersökningar blir nödvändiga 
innan sändaranläggningens läge 
avgörs. För att man skall för
bättra antennens effektivitet an
lägges ett antal parallella an
tennelement som regeL 

Miljö-motstånd mot ELF 
Radioenergin transmitteras 

som ett vertikalpolariserat E
fält, vilket begränsas av tropo
sfären och jordytan. Ovanför 
havsvatten genereras en hori
sontell komponent av E-fältet , 
vilken kan tränga ner till stort 
vattendjup. Dämpningen i vatt
net uppgår till ca 0,09 dB per fot 
vattendjup. 

Amerikanska marinen har ex
perimenterat med skilda system-

Det här stativet innehåller enheterna 
som ingår i PYS, ELF-systemets våg
utbredningskontroll (propagation vali
dation) och dess mottagardel. Upp
ifrån och nedåt har vi UYK-20-datorn, 
signalprocessenhet, den rubidiumlås
ta atomklockan och själva mottaga
ren . Man får en utskrift av 10-bitars
budskapet efter ingånget meddelande 
jämte avkännande kontroll under 30-
minutersperioden och utskriften leve
reras av teleprintern t h. Det fullstän
diga mottagningssystemet . i en u-båt 
sitter monterat i 19-tumsstativ och 
upptar ca 2 m i höjdled ombord, men 
en mera trolig praktisk gruppering är 
att sprida ut enheterna på olika ställen 
i skrovet. 

lösningar vilka fått kodnamnen 
She/f, Sangvine och Seafarer. 
Projekt Seafarer skulle ha base
rats på Michigan-halvön i staten 
med samma namn i norra USA. 
Antennsystemet avsågs få väldi
ga dimensioner - ca 31000 kvad
ratkilometer skulle ha behövts! 
Saken läckte dock ut och mötte 
motstånd från främst miljöakti
vister och andra opinionsbildare 
vilka framtvang en annan lös
ning . Den går nu under arbets
namnet Austere ELF. Vad 
oppositionen mot Seafarer 
främst tagit fasta på är befarad 
påverkan på levande vävnad av 
elektromagnetisk strålning jäm
te miljöpåverkan över orörd na
tur samt risken att en dylik sän
daranläggning av gigantformat 
skulle utgöra ett givet målområ
de vid ett kärnvapenanfall under 
en stormaktskonflikt. 

- I nästa nummer av RT följer 
en beskrivning av Austere 
ELF. • 

Referens: International Defense 
Review, Special series 9, 1980. 

SPECIELLA KRAV FORDRAS FÖR ELF 
- nämligen att marken, där an- Mot bakgrunden av att man un
läggningen skall byggas upp, är der sekler använd flaggsignaler 
mycket lågkonduktiv. Detta beror för militärt bruk är detta knappast 
på att jordströmmen som flyter något värre hinder. 
genom slingan i returriktningen • ELF-signalerna är mycket stör
"tar" djupare i marken om dess resistiva . Alltså är de säkra, och 
ledande förmåga är låg. Då först sändningen anses också mycket 
uppnår man ett verkligt effektivt stabil. Immuniteten mot fientl iga 
system i slingan. I t ex Michigan- störaktioner är synnerligen hög . 
fallet - liksom i USA:s sydöstbäl- • USA-driften av ELF tar fasta på 
te - är de förhandenvarande gra- 76 Hz, vilket alltså ligger nära el
nitskikten i berggrunden verk- nätets 60 Hz. Vid aktuell frekvens 
samma genom att de tvingar uppgår våglängden till ca 5500 
strömmarna ned till kilometer- km, alltså ungefär avståndet kust
djup i marken innan ledande skikt till kust i USA. 
påträffas. • Det radioaktiva hotet vid ett 
• ELF måste användas ihop med kärnvapenkrig kan bortses från 
låg kapacitets-datasystem. Men med ELF. En atombombexplosion 
också de treteckengrupper som som slår ut all annan radiotrafik 
kan transmitteras kan ge 17.576 påverkar knappast ELF. 
skilda förarbetade kodbudskap. 



Mätningar avslöjar 
mottagarens prestanda 

Vi inleder här testet av dx-mottagare med 
en genomgång av mottagaregenskaper, vad 
man brukar mäta och hur man skall tyda mät
resultaten . 

•• Vad slags mottagare skall 
man välja om man vill ta in ut
ländska , fjärran stationer med 
gott resultat eller om man t ex är 
stationerad på utlandstjänstgö
ring och vill ta in svenska sänd
ningar? Den frågan har vi fått 
från läsekretsen . relativt ofta de 
senaste åren och det verkar som 
om intresset är tilltagande för 
den här typen av apparater. 

Därför har vi testat fyra mot
tagare som är avsedda just för 
distansmottagning (" dx-ing" ) . 
Två av dem ligger i en rimlig 
prisklass för lyssnaramatörer , 
strax över 3 000 kr, medan de 
övriga två kostar omkring 10 000 
kr. Det låter kanske mycket , 
men vi skall redan nu konstatera 
att man får valuta för merpriset 
med prestanda som duger även i 
många professionella samman
hang. 

De aktuella mottagarna är 
Yaesu FRG7000 och Kenwood 
R1000 resp Drake R7 och Japan 
Radio Corporation (JR C) 

NRD515. 

Det var bättre förr ... 
. . . säger många! Då , närmare 

bestämt på 19S0-talet och i 60-
talets början, fanns det surplus
apparater att tillgå. Goda trafik
mottagare kunde man få för re
lativt små summor. De fungera
de bra mycket bättre än den 
första generationen halvledar
apparater som kom under mit
ten av 1960-talet. Dåtidens halv
ledare var inte särskilt lämpade 
för mottagarbruk och koppling
arna var ännu gravt outveck
lade. 

Därför behöll t ex Drake 
länge rören i sina apparater. I 
dag kan man göra lika bra mot
tagare med halvledare som med 
rör , eller rent av bättre . Det gäl
ler inte bara mottagarens elek
triska prestanda. Halvledarna 
har dessutom givit fördelar i 
form av litet format och låg vikt , 
något som är av största betydel
se vid portabelt bruk. De kom-

plexa kretsarna kan , rätt utnytt
jade , ge ett förenklat handha
vande. 

Man kan alltså åstadkomma 
goda mottagare med halvledare , 
men det kräver kompromisslösa 
kretskonstruktioner . Kompro
misser är dock legio i de små 
bärbara distansmottagare som 
finns att få från gängse tillverka
re av radio- och tv-mottagare för 
allmänheten. I ett test i RT 1979 
nr 3 granskade vi de portabla 
mottagarnas prestanda och fann 
då en mängd oönskade egenhe
ter. Remarkabelt var att vissa av 
apparaterna trots sina svagheter 
var relativt dyra i inköp. De 
största bristerna låg i mottagar
nas förmåga att tåla starka sig
naler. Så snart man kopplade till 
en god antenn blev mottagaren 
överstyrd och de svaga signaler 
som vi skulle ha lyssnat till 
dränktes i brus och falska fre
kvenser (se nedan). 

Ju billigare mottagare 
desto fler finesser ... 

Det som kostar pengar är att 
utveckla och producera motta
gare vilka kan ta emot svaga sta
tioner när det samtidigt på ban
den finns starka stationer . 
Avancerade trafikmottagare 
som klarar det kan kosta 30000-

Text , mätningar, foto: 
Gunnar Lilliesköld 
Praktisk provning: 
Stig Adolfsson 

100000 kr. Trots det kan de 
ibland tyckas ganska påvra . Det 
är framför allt i billigare appara
ter man finner flest finesser! De 
kostar många gånger inte så 
mycket att ta med i konstruktio
nen men gör det möjligt att ta ut 
ett högre pris för apparaten. 
Plus att tillföra den tvivelaktigt 
statusvärde. 

En generell uppmaning till 
köpare av distansmottagare är 
därför att i första hand se till ap
paraternas grunddata och i sista 
hand till finesserna. Det vikti
gaste är ju att apparaten funge
rar som just mottagare under re
ella betingelser! 

Hur skall man då få reda på 
apparaternas prestanda? Ja , 
fabrikanternas specifikationer 
brukar inte säga så mycket om 
vad mottagaren klarar i form av 
radiosignaler. Ett gott tips är att 
ta kontakt med andra dx-are el
ler radioamatörer som har prak
tiska erfarenheter av apparater
na i fråga samt att noga läsa den 
här artikeln jämte det tidigare 
testet i RT 1979 nr 3! 

Både mätningar 
och praktisk provning 

Testet består av två delar: 
Mätningar och praktisk prov
ning . Mätningarna är utförda i 
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RT-Iab av undertecknad och 
den praktiska provningen är 
gjord av tidningens dx-redaktör 
Stig Adolfsson samt medhjäl
pare. 

Att klassificera mottagare 
med mätningar är en god och 
objektiv metod. Mätresultaten 
kan då enkelt jämföras med 
andra mätresultat under förut
sättning att de är utförda på 
samma vis eller att de är specifi
cerade så, att man kan räkna om 
resultaten. 

Den praktiska provningen är 
givetvis mera subjektiv men den 
behövs för att avslöja egenheter 
som inte kommer fram i mätre
sultaten . I sammanhanget vill vi 
trycka på att mätresultaten mås
te tolkas rätt. En apparat kan 
vara mycket god på en punkt , 
men samtidigt ha svagheter på 
andra punkter. Helhetsaspekten 
måste väga tungt. Vissa para
metrar är dock mer betydelse
fulla än andra och vi har försökt 
begränsa mätningarna till att 
omfatta just dem. Läs dock inte 
bara mätresultatrutan, utan ta 
också del av våra praktiska syn
punkter som kan vara väl så av
slöjande! 

För att underlätta tolkningen 
av våra mätdata skall vi här göra 
en liten genomgång av de para
metrar man brukar specificera 
för mottagare. Först skall vi 
granska känsligheten, som tvärt 
emot vad de flesta noviser tycks 
tro inte är den viktigaste egen
skapen! I själva verket brukar 
de dyrbara professionella trafik
rnottagarna ha relativt måttliga 
känslighetssiffror. Det gäller ba
ra att få tillräckligt bra känslig
het, och vad som är tillräckligt 
framgår i viss mån av följande 
text: 

Hög känslighet 
betyder lågt brus 

Känsligheten i databladen an
ges ofta i !lV och gäller då vid 10 
dB signal/brusförhållande eller 
12 dB sinad. Det senare betyder 
signal/signal + brus + distorsion 
och mäts upp med en distor
sionsmeter eller en speciell si
nad-meter. Enklast är det att 
mäta signal/(signal + brus). Det 
sker med en vanlig ton frekvens
voltmeter. 

Egentligen är man intresserad 
av den effekt som tillförs mot
tagaren för att man skall få ett 
visst signal/brusförhållande. Det 
innebär att en mottagare som 
har känsligheten 1 !lV över 50 
ohm är exakt lika känslig som en 
annan med känsligheten 2 !lV 
över 200 ohm. Effekten blir ju 
lika i bägge fallen. 

-DIS lAns
mOTTAGAnE~~~~!!!!!! 

Vid mätningar är det betydligt 
lättare att hålla reda på signaIni
våer om de är angivna i effekt
rnått. Man brukar ange i dB re
lativt 1 mW, vilket skrivs dBm. 
Står det -30 dBm innebär det 
alltså en nivå som ligger 30 dB 
eller 1000 ggr under 1 mW, d vs 
1 !lW. 

Omvandlingen mellan nivåer i 
dBm och !lV över 50 ohm fram
går av tabell l. Här har vi be
gränsat området från -60 dBm 
till -139 dBm . Man kan enkelt 
söka andra tal genom att lägga 
till eller dra ifrån 20 dB , som ju 
innebär en faktor 10. Vill vi un
dersöka vilken spänning som 
svarar mot tex -41 dBm tar vi ur 
tabellen värdet för -61 dBm , 
som är 398 !lV, och multiplice~ 
rar det med 10. 

Hur stor känsligheten är be
ror på mottagarens egenbrus. I 
en rätt dimensionerad mottaga
re skall brusets nivå bestämmas 
av ingångsstegets brus. I de ef
terföljande stegen är signalen 
starkare och deras bidrag till 
bruset blir därför litet eller obe
fintligt. 

I stället för att ange känslighe
ten i !lV över en viss impedans 
eller effekten i dBm kan man 
helt enkelt specificera mottaga
rens brus. Metoden tillämpas 
huvudsakligen på mottagare för 
vhf och högre frekvenser, där 
mycket låga brusnivåer brukar 
förekomma. 

Brusfaktorn F är förhållandet 
mellan sign al/brus förhållandet i 
en ideal mottagare och signal/ 
brusförhållandet i den praktiskt 
utförda mottagaren . Den per
fekta mottagaren har alltså brus
faktorn 1. I stället för att ange 
brusfaktorn i gånger (F), kan 
man ange den i dB (NF). Brus
faktorn 1 är alltså detsamma 
som O dB . 

Kortvågmottagare har vanli
gen en brusfaktor som ligger 
mellan 10 och 20 dB eller om vi 
uttrycker brusfaktorn i gånger: 
Mellan 10 och 102

. 

Olika känslighetsangivelser 
kan man räkna om 

Känsligheten kan man som 
sagt uttrycka i ett effe'ktvärde el
ler en brusfaktor. Då måste det 
väl också finnas någon metod att 
räkna om det ena till det andra? 
Helt riktigt! Vi kan använda dia
grammet i fig 4 eller göra en be
räkning med följande formel: 
p är 10 log kTo + 10 log B + NF 
där P är inmatad effekt i dBm 
för O dB s/n, d v s den ineffekt 
som ligger i nivå med mottaga
rens bruströskel. B är bandbred
den i kHz och NF är brusfaktorn 

f 1 f 2 
r--y----.- önskade si::;noler,P u 

Fig 1. Här ser Vi 

hur två signaler in· 
terfererar och bildal 
intermodulations
produkter av 3:e ocJ. 
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Fig 2. Här ser vi hur den önska
de utsignalen från ett steg följer 
insignalen. För enkelhetens skull 
har vi låtit förstärkningen vara 1 i 
steget (O dB) , men exakt samma 
bild har vi med en annan förstärk
ning bara med den skillnaden att 
y-axeln skala är förskjuten . Den 
önskade signalen följer insigna
len linjärt upp till en viss gräns då 
den komprimeras (blockering). Vi 

1n5i gno1 
·dBm 

ser också att signaler över en viss 
nivå ger im-produkter. 3:e ord
ningens im växer tre gånger så 
snabbt som insignalen. Korsning
en mellan den kurvan och den 
önskade signalens kurva benäm
nes interceptpunkt. Vi ser också 
att 2:a ordningens im kan ge be
kymmer. Den växer två gånger så 
snabbt som insignalen gör. 
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uttryckt i dB. k är brustempera
turen som enligt en IEEE-norm 
skall vara 290 Kelvin och To är 
Bolzmans konstant . Beräkning
en av 10 log kTo ger -144 
(dBm) . Med en känd band
bredd , som huvudsakligen bru
kar bestämmas av mottagarens 
mf-filter kan man beräkna brus
faktorn om mottagarens brus
tröskel är känd och vice versa. 

Bruströskeln kan vi lätt räkna 
ut om känsligheten är känd . An
tag , att vi mätt upp 12 dB signal 
över bruset för -128 dBm in . 
Bruströskeln ligger då vid -128-
12 = 140 dB . Det gäller vid ssb 
och CW. Am och fm eller nbfm 
är mera komplicerat i samman
hanget . 

I diagrammet kan vi göra om
vandlingar mellan effekt och 
brusfaktor vid bandbredderna 6, 
2,S och 0,3 kHz. Bandbredder
na används vanligen för mottag
ning av am, ssb och cw. '" 

Bakgrundsbruset 
begränsar känsligheten 

Hur stor känslighet behöver 
man då? Som framgår av tig 3 
måste man räkna med bak
grundsbruset och störningar vid 
olika frekvenser. Om vi bortser 
från de starka störningar vi kan 
råka ut för i tättbebyggda områ
den måste vi räkna med ett 
ganska kraftigt atmosfäriskt 
brus , särskilt på låga frekvenser. 
Brusnivån varierar som synes 
med dygnet . Dessutom kommer 
brus från världsrymden med i 
bilden. Det är t ex brus från so
len eller från stjärnor. 

Mottagarens känslighet behö
ver alltså inte vara bättre än att 
dess brus ligger under eller i ni
vå med det yttre bakgrundsbru
set. Bruset varierar dock kraf
tigt , och de i diagrammet angiv
na nivåerna är bara ungefärliga . 
Vi ser att hög känslighet i första 
hand behövs på högre frekven
sen. 

Det är inte säkert att anpass
ningen mellan mottagare och 
antenn är den riktiga. Särskilt 
på låga frekvensband har man ju 
ofta antenner som är kort i för
hållande till våglängden. Därför 
kan det vara bra att ha lite käns
lighet utöver den som krävs . Att 
ohämmat öka mottagarens 
känslighet leder dock till pro
blem som visar sig som störning
ar i olika former . 

Det kan vara praktiskt att ha 
ett hf-steg som kan kopplas in 
när man så behöver. I en ex
tremt känslig mottagare kan 
man behöva ansluta en dämp
sats. 

Intermodulation 
mellan signaler 

I en dålig mottagare blandas 
inkommande signaler så att nya 
signaler uppstår. Frekvensban
den blir fulla av signaler som 
egentligen inte skall finnas där 
och de i mottagaren bildade sig
nalerna maskerar de svaga sta
tioner som vi annars kanske 
skulle ha lyssnat på . Fig I visar 
vad som händer: 

Två signaler, med frekvenser
na fl och f2 bildar nya signaler 
som helt enkelt är intermodula
tionsprodukter. Vi får dels 3:e 
ordningens intermodulations
produkter som är f2 x 2 - f2 och 
f2 x 2 - fl> dels S:e ordningens 
produkter som är fl x 3 - f2 X 2 
och f2 x 3 - fl X 2. I det här 
fallet bildar de båda signalerna 
14100 kHz och 14120 kHz tred
je ordningens intermodulations
produkter på frekvenserna 
14140 och 14080 kHz. Femte 
ordningens intermodulations
produkter hamnar på 14060 och 
14160 kHz. Tredje ordningens 
im (im3) är vanligen mycket 
starkare än S:e ordningens (ims) 
och därför brukar man som re
gel bara mäta upp och specifice
ra den förra, men ibland kan för 
all del ims vara så besvärande att 
det kan löna sig med en kon
troll. 

Intermodulation kan även 
uppkomma på så sätt att sum
man av två signaler ger upphov 
till en tredje, t ex så att 14100 
kHz och 14120 kHz bildar ~n in
termodulationsprodukt med fre
kvensen 28220 kHz. Det rör sig 
då om andra ordningens pro
dukt, im2' 

Intermodulationsprodukter
nas nivåer följer vissa regler: 
Andra ordningens im ökar dub
belt så snabbt som insignalen. 
En ökning av signal nivån med 
10 dB ger följaktligen 20 dB 
högre im2' Tredje ordningens im 
ökar tre gånger så mycket , d v s 
10 dB signal ökning ger 30 dB 
högre im . Ims ökar med en fak
tor S o s v. Förloppen ser vi i tig 
2. 

Vid en viss önskad insignal får 
vi distorsionsprodukter som lig
ger högre än bruset och som allt
så kan höras . (Egentligen kan 
man höra signaler som ligger un
der bruset vid normal band
bredd i mottagaren, d v s någon 
eller några kHz. Det beror på 
att örat i sig fungerar som ett 
smalbandigt filter.) 

Intercept-punkt 
vanligt jämförelsetal 

Det finns olika metoder att 

specificera en mottagares inte r
modulationsegenskaper på , och 
det är därför inte alltid så lätt att 
jämföra tillverkarnas specifika
tioner om man inte har känne
dom om hur intermodulations
graden varierar med inspän
ningen . 

Ett vanligt jämförelsetal är in
terceptpunkten , som anges i 
dBm. Den är en konstruerad 
korsnings punkt där signal och 
3:e ordningens im är lika starka. 
Den skall givetvis ligga så högt 
som möjligt. Professionella tra
fikmottagare i 40000 kr-klassen 
har ofta en interceptpunkt så 
hög som +30 till +40 dBm , me
dan enklare , portabla mottagare 
från hemelektroniktillverkare 
kan ha så dåliga siffror som -30 
till -SO dBm. Under den punk
ten, vanligen ca 10-20 dB , är 
mottagaren redan blockerad. 

Det går lätt att räkna om ett 
im3-värde till IP3 och tvärt om 
eftersom vi vet att im3 ökar tre 
gånger så mycket som insigna
len. Vi använder följande for
mel: 
lP = O,S x im3 + Pi 
im3 är här skillnaden mellan sig
nalens och imrproduktens nivå
er , mätta i dB. 
Pi är insignalernas respektive ef
fekt . 

I diagrammet , tig 2, ser vi att 
-30 dBm insignal ger 80 dB skill
nad mellan 3:e ordningens inter
modulation och signalen . Insat
ta värden i formeln ger : 
IP3 = O,S x 80 + (-30) 
IP3 = 10, vilket också diagram
met visar. 

Är då lP ett bra jämförelse
tal? Ja, det kan diskuteras. För
delen ligger i ett tal som ger en 
enkel jämförelse mellan olika 
mottagares im3-egenskaper. 
Nackdelen är dess osäkerhet. I 
praktiken är det flera saker som 
sker samtidigt och distorsions
kurvan beskriver inte alltid en 
rät linje. I vårt test har vi mätt 
vid olika nivåer för att försöka 
få fram ett realistiskt värde. 

lP säger heller inte allt. Mins
kar vi känsligheten med t ex 10 
dB får vi 10 dB högre lP. Det 
innebär , att det intermodula
tionsfria området är oförändrat , 
d v s det område som sträcker sig 
från känslighets gränsen (O dB 
s/n) upp till den nivå där inter
modulationsprodukterna (vanli
gen 3:e ordningens im) ligger. 

Ett vanligt begrepp är motta
garens dynamik, som ofta avser 
det intermodulationsfria områ
det men som ibland betyder nå
got annat. Begreppet är alltså 
inte helt entydigt. 

Mottagarens imrfria område 

kan vi lätt beräkna om vi känner 
mottagarens lP och dess känslig
het. Antag , att den senare är 
-120 dBm för 10 dB sinad. Brus
tröskeln ligger då vid -130 dBm. 
Det värdet och lP , som vi antar 
vara 10 dB , sätter vi in följande 
formel: 
Dyn omr (im3) = (lP - bruströs
kel) x 2/3 
Vårt exempel ger alltså: 
Dyn omr = (+ 10 -130) x 2/3 
Dyn omr = 93 dB 

Vi skall dock ha klart för oss 
att det här är fråga om över
slags beräkningar . I praktiken 
inträffar ofta olika saker samti
digt, vilket kräver mera kompli
cerade beräkningar och mät
ningar , men i det här samman
hanget kan noggrannheten för 
jämförelser anses vara tillräck
ligt god. 

Olika metoder 
att mäta im 

Att mäta im tillgår enklast på 
följande sätt: två signaler som är 
lika starka och med känd nivå 
tillförs mottagaren. Det blandas 
i en s k hybrid och utsignalen 
regleras så med en dämpsats. 
Man ställer in mottagaren på 
den frekvens där im-signalen 
väntas hamna och ökar nivån till 
dess att man får ett visst S-me
terutslag , t ex S7. Därefter mä
ter man på samma frekvens med 
en ensam generatorsignal för att 
undersöka vilken nivå som S
meterutslaget motsvarar. Man 
har då fått reda på vilken signal
nivå in som ger ett visst im-vär
de (skillnaden mellan de två sig
nalernas nivå och den ensamma 
signalens nivå). Studera tig 2 så 
klarnar bilden förhoppningsvis . 

Vi har nu värden för att kun
na beräkna interceptpunkt 
(IP3) . Därefter kan vi med ut
gångspunkt i bruströskeln (som 
vi fick fram vid känslighetsmät
ningen) beräkna det intermodu
lationsfria området. Man bör 
göra om mätningarna vid några 
olika nivåer (olika S-meterut
slag), eftersom distorsionskur
vorna i praktiken inte alltid är 
rätlinjiga . 

En annan metod är att mäta 
im vid mycket låga värden . Då 
har man tre signaler: Två starka 
störande signaler och en svag 
signal på den frekvens där en av 
intermodulationsprodukterna 
skall hamna. Den svaga, önska
de, signalen ställs in för 12 dB 
sinad . Därefter ökar man de stö
rande signalerna till dess att si
nadvärdet reduceras till 6 dB . 
Resultatet blir den s k 3-signal
dynamiken . 
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att mottagarens selektivitet 
kommer med i bilden (reciprok 
blandning, se nedan) och imvär
det blir därför beroende av fre
kvensavståndet mellan signaler
na. En beräkning av lP med ut
gångspunkt i en sådan mätning 
ger ett mycket osäkert resultat. 

Inte bara mf-filtret bestäm
mer selektiviteten 

När man talar om selektivitet , 
d v s mottagarnas förmåga att 
skilja signaler från varandra, 
nämner man ofta bara mf-band
bredden vid t ex -6 dB och - 60 
dB nivåfall. I praktiken är det 
mer komplicerat än så, men låt 
oss först se på filtrets betydeise 
för selektiviteten. 

Vad som avses är mf-filtrets 
karakteristik. Bandbredden vid 
-6 dB kan t ex vara 6 kHz, me
dan den är t ex 12 kHz vid -60 
dB . I det fallet talar man om en 
branthetsfaktor (shape factor) 
av 1 :2. Branta filter ger hög när
selektivitet. Förr hävdade man att 
filtren skulle ha en i det närmas
te kantig karakteristik, d v s helt 
flat i tippen med nästan lodräta 
flanker. På papperet verkar det 
bra, men i praktiken låter ett så
dant filter illa. De skarpa över
gångerna mellan bandpassdelen 
och flankerna innebär fasvrid
ningar som ger dåligt ljud. Upp
fattbarheten försämras därför. 
Att flankerna är branta är bra , 
men övergången bör vara något 
rundad så att fasgången blir nå
got så när linjär. 

I princip skall filtrets form föl
ja karakteristiken vid utsänd
ningen för bästa uppfattbarhet. 
Det kanske kan gälla på högre 
frekvensband där stationerna in
te ligger så tätt. Men i dx-sam
manhang finns det ofta ett myl
ler av tätt liggande stationer och 
där kan man behöva filter som 
är betydligt smalare än vad ut
sänt spektrum är. Många dx-are 
lyssnar med bara 2,5 kHz band
bredd eller mindre vid am-mot
tagning. Det betyder alltså att lf
signalen ut från mottagaren är 
beskuren vid endast 1,25 kHz. I 
en dx-mottagare kan det därför 
vara fördelaktigt att ha tillgång 
till filter av olika band bredd. De 
bör som sagt inte vara för kanti
ga "i toppen" och ej heller ha 
stort rippel (variationer i dämp
ning) inom passbandet, efter
som även det försämrar uppfatt
barheten. Flankerna utanför 
pass bandet skall dock vara så 
branta som möjligt och stopp
banddämpningen , d v s dämp
ningen utanför passbandet, bör 
vara så hög som möjligt; gärna 
100 dB. 

2-signalselektiviteten 
viktig parameter 

Närselektiviteten är mycket 
viktig , men minst lika viktig är 
den s k 2-signalselektiviteten. 
Vad den innebär skall vi ge ett 
exempel på här: 

Antag, att vi har en station 
som ligger 50 kHz från den vi 
lyssnar på. Den borde inte stö
ra, eftersom skillnadsfrekven
serna mellan spektrum av den 
önskade och störande signalen 
ligger över det hörbara områ
det. Att den i alla fall stör kan 
bero på att mottagarens för
stärkning kanske sätts ned av 
den störande signalen eller att 
bakgrundsbruset ökar. I båda 
fallen rör det sig om en minsk
ning av signal/brusförhållandet. 
Känslighetsnedsättningen kan 
bero på att mottagaren har mf
filter med för låg stoppband
dämpning eller att mottagarens 
oscillator har sidbandbrus som 
blandar sig med den inkomman
de signalen och som därmed av
sätter blandningsprodukter in
om mellanfrekvensens pass
band. Fenomenet kallas recip
rok blandning. Just sidbandbru
set från lokaloscillatorn besvä
rar i de flesta prisbilligare mot
tagare . 

2-signalselektiviteten mäter vi 
upp genom att ta emot en signal 
och på lämpligt sätt registrera 
dess signal/brusförhållande . 
Därefter tillför vi mottagaren en 
störande signal , vars nivå juste
ras så att den önskade signalens 
s/n minskar 3 dB. Vi noterar 
därefter hur högt över mottaga
rens bruströskel den störande 
signalen kan tillåtas ligga 
(ibland anger man relativa käns
lighetsgränsen vid 12 dB sinad, 
ibland relativt 1 !lV). Mätningen 
upprepas vid olika frekvensav
stånd och vi kan slutligen rita en 
kurva över 2-signalselektiviteten 
vid olika avstånd från mottaga
rens inställda frekvens. 

Vid våra mätningar har vi an
vänt en spektrumanalysator för 
att mäta s/n. Det går lika bra 
med en distorsionsmeter , men 
eftersom den är balanserad på 
en enda frekvens får man se till 
att det inte uppstår någon fre
kvensdrift i systemet under mät
ningen. Se till att distorsionsme
tern är ordentligt nolljusterad 
både när man mäter den önska
de signalen och när man mäter 
den önskade + den störande sig
nalen . Vid riktigt starka insigna
ler uppträder blockering. Den är 
helt enkelt en svårare form av 
nedsättning av mottagarens för
stärkning. 
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Fig 3. Bakgrundsbruset gör att det inte lönar sig att använda mottagar, 
med känslighet under ett visst värde. Bruset är särskilt stort vid lågl 
frek venser. Kurvorna visar ungefärliga brusfaktorer, vilka variera 
starkt med lokalitet, årstid, tid på dygnet, läge i soljläckcykeln mm. 
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Fig 4. Diagram för omvandling melum mottagarkänslighet i dBm oc, 
brusfaktor i dB. Se även formel i texten! 

Flera faktorer som 
stör mottagningen 

När man har mätt känslighet , 
intermodulationsegenskaper 
och 2-signalselektivitet börjar 
man få en ganska god bild av 
hur mottagaren uppför sig. Det 
finns dock flera parametrar som 
kan försämra mottagningen i 
praktiken. 

Förr var spegelfrekvensdämp-

ningen ett problem. Mottagarna 
var då oftast utförda som enkel
suprar med 455 kHz mellanfre
kvens. På höga frekvenser, låt 
oss säga 25 MHz, låg då spegel
frekvensen relativt nära den 
önskade frekvensen: 25,910 
MHz eller 24,545 MHz, beroen
de på om oscillatorfrekvensen 
låg över eller under signalfre
kvensen. I moderna mottagare 



Tabell 1. Effekt utvecklad över mottagarens ingång och 
motsvarande emk från signa lkälla. (Vid anpassn ing med 50 
ohms impedans på ingången blir spänningen halva emk
värdet.) 

dB m f.A.V dBm f.A.V 

-60 448 -80 44,8 

-61 398 -81 39,8 

-62 353 -82 35,3 

-63 316 -83 -31 ,6 

-64 282 -84 -28 ,2 

-65 252 -85 -25 ,2 

-66 224 -86 -22,4 

-67 200 -87 -20,0 

-68 177 - 88 -17 ,7 

-69 158 - 89 - 15 ,8 

-70 141 - 90 -141 

-71 126 -91 -126 

-72 112 - 92 -11,2 

-73 100 -93 -10 

-74 90 - 94 -9 

-75 80 - 95 -8 

-76 71 - 96 -7,1 

-77 63 - 97 -6,3 

-78 56 -98 -5,6 

-79 50 -99 -5 

, '" -

väljer man så hög första mellan
frekvens att spegeln kan under
tryckas tillräckligt mycket för att 
man skall slippa räkna med dess 
förekomst. 

De provade mottagarna har 
alla mellanfrekvenser på 48-
70,455 MHz, så störande spe
gelfrekvenser behöver vi inte 
räkna med. De ligger även så 
högt i frekvens att man få en god 
mellanfrekvensdämpning , d v s 
dämpning av signaler på mellan
frekvensen . 

Vad som kan vara ett problem 
är submultipeldämpningen. Det 
betyder att om vi har en mellan
frekvens av t ex 48 MHz kan vi 
få in signaler som ligger på fre
kvenserna 48/2, 48/3, 48/4 MHz, 
o s v. Ju högre mellanfrekvens 
man har, desto mindre risk är 
det att submultiplarna kan ge 
problem. 

Förselektion "borta" 
i moderna mottagare 

Förr hade man alltså den förs-

dBm f.A.V dBm f.A.V 

-100 4,5 -120 0,45 

-101 4,0 - 121 0,40 

- 102 3,5 -122 0,35 

-103 3,2 - 123 0,32 

-104 2,8 - 124 0,28 

-105 2,5 - 125 0,25 

- 106 2,2 - 126 0,22 

- 107 2,0 - 127 0,20 

- 108 1,8 -128 0,18 

- 109 1,6 -129 0,16 

-110 1,4 - 130 0,14 

- 111 1,3 - 131 0,13 

-112 1,1 - 132 0,11 

- 113 1,0 -133 0,10 

-114 0,9 - 134 0,09 

-115 0,8 - 135 0,08 

-116 0,7 - 136 0,07 

- 117 0,63 - 137 0,063 

-118 0,56 - 138 0,056 

-119 0,50 - 139 0,050 

I - - -
ta (och enda mellanfrekvensen) 
så låg som 455 kHz . Då var man 
tvungen att ha ordentlig förse
lektering före första blandaren 
för att därmed åstadkomma god 
spegelfrekvensdämpning. 

I moderna mottagare med en 
mycket hög mellanfrekvens har 
man ett lågpassfilter med fre
kvensen 30 MHz på mottaga
rens ingång. Därmed begränsas 
spegeln, som ligger långt upp i 
vhf-området , effektivt . Det kan
ske skulle vara tillräckligt med 
det , tycker någon , men tekniken 
kräver faktiskt även bandpassfil
ter . Om inte de fanns skulle man 
få svåra problem med dämp
ningen av andra ordningens in
termodulation . 

Antag t ex att man vill lyssna 
på en svag station med frekven
sen 8300 kHz. Samtidigt sänder 
två starka stationer på 4100 kHz 
och 4200 kHz. Om vi inte har 
ett filter på mottagarens ingång 
som spärrar effektivt för de läg
re frekvenserna är det högst san-

nolikt att vår eftertraktade sta
tion på 8300 kHz dränks av im2 
från de övriga nämnda statio
nerna . Filtret kan utföras som 
ett bandpassfilter, men det mås
te då ha en bandbredd som är 
mindre än en oktav. Eftersom 
filtrets flanker inte är oändligt 
branta utan har en viss lutning , 
kan det vara en fördel att ha 
smalare filter än så. För områ
det 0--30 MHz har R 1000 6 
band, NRD515 7 band och R7 
hela 11 band . 

Det finns en nackdel till med 
bandpassfilter på mottagarens 
ingång. Inom filtrets passband 
kan det finnas en mängd starka 
signaler . Därmed ökar risken 
för att im-produkter skall ham
na på den avlyssnade frekven
sen. Därför bör en mottagare 
med bandpassfilter på ingången 
tåla extra starka signaler där , 
dvs interceptpunkten måste vara 
hög föt att man inte skall få pro
blem vid praktisk användning av 
mottagaren . Med " hög" menar 
vi minst ° dBm och gärna + 20 
dBm. 

Om man har köpt en mottaga
re av det här slaget och får pro
blem med im finns det dock bot 
för att nå bättring. Man ansluter 
helt enkelt en preselektor , d v s 
avstämda kretsar , mellan an
tenn och mottagare . Färre sig
naler når därmed mottagarens 
ingång och antalet im-produkter 
minskar drastiskt. Dessutom 
kommer man ifrån problemet 
med im2' 

Fler fenomen 
som försämrar 

Är det inte slut på eländet än
nu , frågar sig väl läsaren vid det 
här laget? Nej , det finns faktiskt 
flera fenomen som kan bidra till 
störd mottagning. Vi skall dock 
inte gå för långt in på raden av 
alla parametrar som på ett eller 
annat sätt påverkar mottagarens 
egenskaper, men bland dem 
måste vi ändå nämna de falska 
frekvenserna, eller spurioserna 
(spurios responses) . 

I en mottagare finns det oftast 
en mängd frekvenser som före
kommer samtidigt. Oscillator
signalerna och dess övertoner 
blandas och ger upphov till nya , 
som i sin tur mynnar ut i en 10-
kaloscillatorfrekvens. Bara den 
skall nå blandaren och några öv
riga frekvenser får inte nå mot
tagarens ingång. Om de i alla 
fall gör så, kommer vi att regi
strera signaler som inte matats 
in utifrån antennen . Det är de 
frekvenserna som är falska . 

Lyssnar vi över banden med 
kortsluten antenningång skall 

vi , om mottagaren är fullstän
digt skärmad från yttre signaler , 
inte höra annat än dess ingångs
brus. Tyvärr är det sällan så . 
Det är viktigt att de falska fre
kvenserna , om de förekommer , 
är så svaga som möjligt! 

I testet har vi registrerat styr
kan på de signaler som kan hö
ras då man söker av banden. 
Det tillgår så , att man avlyssnar 
den falska frekvensen och regi
strerar dess s/n (eller sinad) . 
Därpå sidavstämmer man mot
tagaren något och påför den en 
signal som ger samma signal! 
brusförhållande . Vid mycket 
starka , falska signaler får man ta 
S-metern till hjälp. 

Falska frekvenser kan också 
bildas av oscillatorns övertoner 
som blandar sig med inkomman
de signaler , liksom att övertoner 
från inkommande signaler blan
dar sig med oscillatorfrekven
sen . 

Vid mätningarna fann vi yt
terligare en typ av falska fre
kvenser som kan vara besväran
de . När mottagaren nåddes av 
en kraftig signal, uppstod en rad 
spurioser som inte fanns där in
nan . Aven dem har vi registre
rar i testet. 

Korsmodulation 
- ett specialfall 

En annan brist i en mottagare 
kan vara korsmodulation. Re
sultatet av den är att modulatio
nen från en oönskad signal över
förs till den önskade. Effekten 
är oberoende av den önskade 
signalens nivå men den ändras 
med kvadraten på den oönskade 
signalens styrka. Om man däm
par signalen från antennen 10 
dB kommer därför korsmodula
tionen att minska med 20 dB. 
Den specificeras sällan , annat 
än i mycket exklusiva mottaga
re , i brist på ett standardiserat 
mätningsförfarande . 

Ett sätt att mäta korsmodula
tion är följande : Mottagaren på
förs en omodulerad (önskad) 
signal och en till 30 % amplitud
modulerad ( störande) signal. 
Den senare ökas till dess att 
man med en spektrumanalysa
tor kan avläsa 1 % modulation 
av den önskade utsignalen. 

Korsmodulationen står i ett 
direkt förhållande till mottaga
rens intermodulationsegenska
per. Med utgångspunkt i inter
ceptpunkten kan man göra föl
jande beräkning: 
m/m' = (P1P/4Ps) - 1/2 
där m/m' är förhållandet i ggr 
mellan modulationsgraden mel
lan den störande signalen och 
modulationsgraden i den kors--RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1981 41 
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modulerade signalen. Vanligen 
anger man dock förhållandet i Mottagare Drake R7 Drake R7 JRC Kenwood Yaesu dB (dvs 20 log mIm'). Har vi NRD 515 Rl000 FRG 700 t ex 30 % modulation av den stö- med hf-steg utan hf-steg 
rande signalen och får 1 % kors-

Känslighet vid 14,1 MHz, usb, cw -118 dBm -111dBm -116 dBm -115dBm -116dBm modulation är förhållandet 30 
ggr, vilket blir 30 dB. I testet har 12 dB s/n 28,3 MHz, usb, cw -118dBm -111 dBm -113dBm -108 dBm -120 dBm 

10,1 MHz, am (30% -109 dBm -105 dBm -107 dBm -107 dBm -110dBm vi inte mätt upp korsmodulatio- modulering, 1 kHz) 
nen, eftersom man har möjlig-
het att räkna fram den med ut- Bruströskel (re13kHz band-
gångspunkt i lP-värdet. bredd) vid 14,1 MHz -130 dBm -123 dBm -128 dBm -127 dBm -128 dBm 

Med korsmodulationen sätter 
VI punkt för den här genom- Interceptpoint (lP 3) +8dBm +20 dBm +10 dBm -1 dBm -38,5 dBm 

gången. Det kan givetvis finnas Dynamiskt område, d v s avståndet 
flera parametrar som kan påver- mellan bruströskeln och den nivå 92 dB 93 dB 92 dB 84 dB 60 dB kar mottagarens funktion men som ger distorsion (im 3) i 
här har vi bara tagit upp de vik- nivå med bruset 
tigaste. GL. Max insignalnivå för intermodula-

tionsfri (im 3) mottagning -38 dBm -30 dBm -36 dBm -43 dBm -68 dBm 

1m2 undertryckning vid - 30 dBm in 76 dB 80 dB 30 dB 68 dB 

LITTERATUR: Dämpning av mellanfrekvensen 87 dB 87 dB 96 dB 85 dB 40 dB 

1) More, Ray: Designing com- Dämpning av mf/2 (Submultipel 60 dB 60 dB >100 dB >100 dB 95 dB 
munications receivers for good mf/3 av första mf) 80 dB 80 dB 50 dB 58 dB >100 dB 
strong-signal performance. Ham mf/4 80 dB 80 dB 70 dB 65 dB 90 dB 
Radio, 1973 february. mf/5 70 dB 
2) FISK, JAMES R: Receiver mf/6 69 dB 
noise figure, sensitivity and dy- Dämpning av spegelfrekvensen Omätbar, men bruset ökar vid starka insignaler p g a reciprok 
namic range - what the numbers blandning. Se diagram över 2-signalselektiviteten. 
mean . Ham Radio 1975 october. 
3) BURWASSER, ALEX J: Intermodu lation mellan två 
Reducing intermodulation dis- signaler åtskilda 500 Hz 

torsion in high-frequency recei- (avslöjar bl a brister i -35 dB -35 dB -30 dB -32 dB -30 dB produktdetektor, If-steg, 
vers. Ham Radio 1977 march. men även övriga steg) i 
4) SHERWOOD , ROBERT dB under tonernas nivåer. 
och HEIDELMAN, GEORGE: 
Present-day receivers - some 
problems and cures. Ham Radio Känslighetssiffrorna. är ganska och undertryckning av imrdis- Intermodulation mellan två 
1977 december. normala. Den som vill räkna om torsion. signaler som bara är 500 Hz 
5) HAYWARD , WES: Defin- dem till ~ V kan använda tabel- RlOOO har mycket dålig un- åtskilda. avslöjar hur mottaga-
ing and measuring receiver dy- len i föregående artikel. Hf-ste- dertryckning av im2, vilket beror ren låter i ssb-läge, vilket är kri"' 
namic range. QST 1975 july. get i R7 ger som synes 7 dB bätt- på dess ingångsfilter. En annan tiskt. Värdena är så låga, de 
6) HENNIGAN , WILLlAM : re känslighet (d v s 7 dB lägre svaghet är dålig submultipel- motsvarar 2-3 % distorsion, att 
Broadband hybrid splitters and brusfaktor) , vilket faktiskt kan dämpning av mf-signalen, men de inte har någon praktisk bet y-
summers. QST 1979 october. behövas ibland. NRD5l5 har den stör endast om det skulle delse. En annan detalj som kan 
7) ROHDE , ULRICH: Opti- ungefär samma känslighet som finnas signaler på exakt de fre- färga ljudet är en fasolinjär mf-
mum design for high-frequency R7 med hf-steg och därtill unge- kvenserna . Det lider även kurva. 
communications receivers. Ham fär samma dynamiska område NRD5l5 av i viss mån . 
Radio 1976 october. 
8) RUSGROVE , JAY: Spect-
rum analysis -. one picture's 
worth a ... QST 1979 august. 

~ 
9) LENZ, R : Noice in receiver 

Här och på nästa sida ser vi mätresultaten för de fyra systems. VHF Communications 
1975 nr 4. provade mottagarna. 
10) AS13RINK, LEIF och LlL-

~~ 
Läs gärna föregående artikel först så att du vet hur kur-

LlESKOLD , GUNNAR: Bätt- vorna och tabellerna skall tolkas. Som hjälp ger vi några 
re apparatprestanda möjliga kommentarer i anslutning till resultaten. 
utan merkostnad . Radio & Tele· 
vision 1980 nr 3. 
11) KAISER , SIDNEY: Mea-
suring receiver dynamic range. Tabell 2. Närselektivitet 
Ham Radio 1979 november. 

Mottagare NAD 515 A7 A1000 FAG 7000 
Tabellen visar filterband-

Bandbredd 2,4kHz 6kHz 2,3kHz 4kHz usb/ Isb narrow wide usb/ Isb am bredden vid olika nivå-
Dämpning: I fall. Här kan man se om 
-3 dB 2,2 2,2 1,6 ~,8 2,2 7,5 10,1 1,5 4,0 filtret har branta flanker 
-6 dB 2,7 4,4 2,2 3,8 2,8 8,1 12,3 2,3 7,4 genom att jämföra band-

-30 dB 4,0 6,6 2,6 4,9 3,55 10,3 17,4 4,35 10,0 bredden vid -6 och -60 
\ 

-60 dB 5,6 8,0 3,9 ~,8 4,15 14,78 21,55 6,18 11,4 dB. 
; 
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Tabell 3. 
Interne spurioser 
Kenwood R1000 

Frekvens 

4773 MHz 
15,563 MHz 

DrekeR7 

Ekv nivå 

0,15 !!V 
O,25 1lV 

Spurioser över brusnivA 

Frekvens Ekv nivå 

28,231 MHz O,7 1lV 
28,386,5 MHz O,6 !!V 
14,500 MHz O,2 1lV 
23,OOOMHz O,15 1lV 

Falska frekvenser nivA med bruset 
eller under: 

562,1 kHz 
Dessutom finns ett stort antal signaler 
under 1 MHz sa.mt brus. Trol igen kom
mer de in över nätdelen. Over hela 
bandet 0-30 MHz f inns fa lska frekven-
ser på : \ 

0,5922 MHz 1,000 500 
1,5922 MHz 2,000 1500 

I I I 
I I I 
I I I 
I I I 

29,5922 MHz 29,000 29,500 

Tabell 4. 
Spurioser bildade då mottagaren 
påförs en stark signal 

Yaesu FRG7000 

JCR NRD515 

Frekvens : 
16,9312 MHz 
4,8575 MHz 
6,499 MHz 
0,9995 MHz 
1,9995 MHz 

I 
I 
I 

8,9995 MHz 
9,9995 MHz 

10,995 MHz 
18,995 MHz 
19,995 MHz 

I 
I 

29,995 

Yaesu FRG 7000 

Frekvens 

1 MHz 
16,715 MHz 
23,458 MHz 
91 0 kHz 
228 kHz 
303 kHz 
450 kHz 

10 dB över bruset 
i brusnivå 
under brusnivå 

mycket svaga 

2 dB under brusnivå 
10 dB under brusnivå 
10 dB över bruset 

5 dB över bruset 

Ekv nivå 

3 mV 
31lV (rå ton) 
1,2 1lV 
22 1lV 
221lV 
1 !!V 
O,3 1lV 

Dessutom svaga spurioser på 137, 
141,1 73 och 684 kHz. 

1030 
1202 

(rå ton) 
(rå ton) 

I en mottagare vill man ha så få och 
så svaga spurioser, d v s falska fre
kvenser, som möjligt. R1000 har som 
synes få och svaga spurioser, 
FRG7000 har flera starka och NRD515 
sar;nt R7 har relativt många och 
svaga . 

Spurioser kan också bildas då mottagaren 
nås av starka signaler. Vi har som ett ex
empel visat vad som händer när man på
för mottagarna frekvensen 14,1 MHz med 
olika nivåer 

-37 dBm och 14,100 MHz ger spurioser på frekvenserna: 
14,48 MHz 
14,201 MHz 
14,328MHz 
14,954MHz 
Vid 30 dBm in får man "överhörning " mellan banden, d v s 14,100 MHz hörs 
även på 1,100 MHz upp t il l 29,100 MHz 

DrekeR7 
Vid -50 dBm in på frekvens 14,100 MHz får man en spurios på frekvensen 
14,112 MHz. Om nivån ökas till-30 dBm får man spurioser på frekvenserna : 
14,121 MHz 
14,130 MHz 
14,141 MHz 
14,148 MHz 
14,161 MHz 
14,199 MHz 
Vid -1 O dBm får man överhörning mellan banden så att 14,100 hörs på 1,1, 2,1, 
5,6, 14,6, 17,1 och 17,6 MHz 

Kenwood R1000 
Vid -30 dBm på frekvensen 14,100 MHz får man spurioser på 14,189 och 14,198 
MHz 
Vid -20 dBm får man spurioser på : 
14,121 MHz 
14,150 MHz 
14,184MHz 
14,198 MHz 
14,494 MHz 
Vid - 10 dBm in hör man 14,100 MHz då mottagaren är inställd på 4,1 eller 24,1 
MHz. 

JRCNRD515 
Vid -40 dBm och 14,100 MHz kommer en spurios vid 14,321 MHz. Ökar man 
innivån till - 10 dBm händer inget mera än att signalen på 14,321 MHz ökar i 
nivå. 
Vid -1 O dBm får man dessutom överhörning mellan banden så att 14,1 MHz 
hörs på 9,1 , 10,1, 11 ,1 osvupptill29,1 MHz. 
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• De här kurvorna är 
mycket avslöjande. De 
visar den s k 2-signalse
lektiviteten. Man ser 
hur stark en signal får 
vara relativt känslighe
ten i dB räknat innan 
den stör mottagn ingen 
(då ligger störningen i 
nivå med mottagarens 
egenbrus). De båda dy
rare mottagarna R7 och 
NRD515 försvarar väl 
sin plats i hierarkin, 
men R1000 ärförvå
nansvärt god. 

Kurvorna visar dels hur 
If-nivån ändras med in
signalen från antennen 
(heldragen linjel. dels 
hur S-meterutslaget 
ändras. Drake R7 har 
perfekta kurvor, medan 
de övriga uppvisar bris
ter framför allt vad gäl
ler S-meterns funktion . 

Här ser vi frekvensdrif
ten i de olika mottagar
na som funktion av ti
den. Låg frekvensdrift 
uppvisar framför allt 
R7, men även NRD515. 
De två övriga har märk
bar frekvensdrift, vilket 
märks framför allt vid 
ssb-mottagning. 

-
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Kenwood R1OOO: 
Liten och prisvärd 
Bra nybörjarradio 
•• Kenwood RJOOO ligger i en 
prisklass som gör den attraktiv 
för många dx-are. Mottagaren 
är därtill liten och bärbar men 
har tyvärr inte inbyggd batteri
hållare . Däremot har den in
byggt digitalur som även kan an
vändas som kopplingsur så att 
mottagaren slås till automatiskt 
vid en förutbestämd tidpunkt. 
Frekvensvisningen är som i de 
övriga mottagarna digital. 

Hög första mf 
och faslåst slinga 

Mellanfrekvensen är , som sig 
bör i moderna mottagare , högre 
än den högsta mottagningsfre
kvensen för att man skall slippa 
spegelfrekvenser. Signalen fil
treras i första mf i två keramiska 
filter med frekvensen 48 ,055 
MHz och blandas därefter ned 
till 455 kHz. 

Lokaloscillatorfrekvensen till 
l:a blandaren genereras i en fas
låst slinga i vilken vfo-frekven
sen injiceras . Bandomkoppling
en sker i 1 MHz-steg med en en
da ratt. Omkopplingen av band
filter på mottagarens ingång 
sker automatiskt med dioder. 
Skiftning av frekvensområde 
sker lika enkelt som i NRD515. 

Keramiska mf-filter 
för ssb och am 

I mf-delen kan man koppla 
om mellan tre bandbredder , av-

sedda för ssb (cw), am med be
gränsat frekvensområde och am 
med stor bandbredd. Den sena
re kan möjligen komma till pass 
om man är en hängiven lyssnare 
till Radio Luxemburg , men filt
ret är alldeles för brett för att 
passa dx-ing . 

Om man lossar på höljet till 
mottagaren kommer man åt att 
flytta en kontakt över vilken 
man från panelen väljer filter
bandbredd. Den flyttas alltså till 
en annan position enligt medföl
jande bruksanvisning och man 
får därvid ssb-filtret att verka 
även i läge " am narrow" . 

Det smala am-filtret kopplas 
då in i läge "am wide" och vi 
kan då inte längre använda det 
breda filtret , vilket ändå är allt 
för brett för att man skall känna 
någon saknad. Ssb-filtret har 
god karakteristik. 

Även selektiviteten på lite 
större frekvensavstånd är ut
märkt , vilket 2-signalmätningen 
visar. 

Lätt att överst yra 
- dämpsats behövs 

Mätningarna pekar på relativt 
stor frihet från intermodulation , 
åtminstone vad beträffar 3:e 
o rdningens intermodulation . 
Med bandpassfilter på ingången 
som RlOOO har , liksom sina 
"storebröder" i testet , finns det 
dock stor risk för att starka sig-
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Tillverkardata för Kenwood R1000 
Tillverkare: 
Generalagent : 

Pris : 
Frekvensom rå de : 
Avstämn princip : 
Mottagningsmod : 
Mellanfrekvens: 
Mf-bandbredd 
vid-6dB: 

Känslighet vid 
1OdBs/s+ n: 

Impedans : 

Dämpsats : 
U-utgång: 

Störningsbegr: 
Effektförbrukning : 
Spänningsmatning : 

Effektförbrukning : 
Mått: 
Vikt : 
Övrigt: 

naler inom bandet skall ge stör
ningar. I praktiken har det visat 
sig att det faktiskt är så. 

Kopplar man in en relativ~ 

stor "longwire" blir mottagaren 
lätt överstyrd. Man får problem 
med 2:a ordningens intermodu
lation när man ligger nära pass
bandfiltrens kanter. Ett smalare 
ingångsfilter skulle ge bättre re
sultat i praktiken . En preselek
tor av god standard kan göra un
derverk! Se dx-sidan i RT 1980 
nr 6/7. 

Kenwood, Japan 
Elfa Radio & Television ab, 
Solna 
3273 kr 
0,2-30 MHz 
1 MHz syntes, vfo 
am, usb, Isb, cw 
48,055 MHz och 455 kHz 
12 kHz (25 kHz vid -50 dB). 
6 kHz (18 kHz vid -50 dB), 
2.1 kHz (5 kHz vid -60 dB) 
0,2-2 MHz (20 ~V am och 
5 ~V ssb). 2-30 MHz (2 ~V 
am och 0,5 ~V ssb) 
1 kohm vid 0,2-2 MHz obalan
serad, 50 ohm eller 1 kohm 
vid 2-30 MHz 
-20, -40 och -60 dB 
1,5 W över 8 ohm 1 10% dis
torsion 
Av mf-typ 
20W 
100-240 V ac 50/60 Hz alt 13,8 
V 
20W 
300 x 115 x 218mm 
5,5 kg 
Inbyggd klockaikopplingsur 

mer?) skulle sköta mottagaren . 
De portabla mottagarna , modell 
" transistorradio" med kortvågs
band , föll ifrån p g a för dåliga 
prestanda och Drake R7 var 
otänkbar , beroende på för högt 
pris och för svårskötta funktio
ner. RlOOO borde vara ett ut
märkt val. Situationen är säkert 
inte unik . Det finns nog många 
som står inför liknande val , ofta 
av nödtvång. 

Som dx-mottagare för nybör
jare är den också utmärkt. 
Kompletterad med vettiga an
tenner och helst en preselektor 
ger den ganska bra funktion för 
sitt pris . 

Med en dämpsats kan man 
sänka innivån , och då försvinner 
mycket av stördimman. Appara
ten har faktiskt en dämpsats, 
men den verkar i stegen -20, -40 
och -60 dB . Det är alldeles för Egenskaper hos 
stora intervaller. Lagom hade RIOOO i korthet: 
varit - 10 , -20 och möjligen -30 
dB. 

När RlOOO får arbeta med 
måttligt höga signalnivåer låter 
den mycket fint. 

Enkel att sköta 
- litet format 

Av de provade mottagarna är 
nog RlOOO den enklaste att skö
ta och borde passa även icke
tekniska personer . 

Någon ringde för en tid sedan 
till redaktionen för att få ett för
slag på en mottagare "som skul
le kunna ta emot svenska sänd
ningar i Afrika" . En dam i 70-
årsåldern (eller var det kanske 

Låt oss börja med fördelarna : 
- Mycket bra ljud 
- Behändigt format 
- God ssb-mottagning 
- Inbyggd klocka/timer 
- Minns inställd frekvens 
Nackdelarna är i huvudsak: 
- Dåliga storsignalegenskaper i 

praktiken (1m2 mättmässigt 
sett hög) 

- För stora steg i dämpsatsen 
- Något hög frekvensdrift. 

Som helhet betraktad är den 
dock en bra mottagare för sitt 
pris. Prestandamässigt ligger 
den ändå i en klass under Drake 
R7 och JRC NRD515 . • 



Yaesu FRG 7000: 
Har svårt att klara 
starka signaler 
•• Yaesu FRG 7000 är en 
modernare storebror till FRG7 
som har funnits en rad år. Den 
kostar 1690 kr mer än FRG7 
och för det får man digital fre
kvensvisning , inbyggd klocka , 
kopplingsur med ett till- och 
ett frånslag, två mellanfre
kvensfilter med bandbredder
na 3 och 6 kHz (2,3 och 7,4 
kHz enligt mätningarna) . Så 
här i efterhand kan man kon
statera att det kanske hade va
rit vettigare att ta med FRG7 i 
testet. Den är säkert mer pris
värd. Prismässigt konkurrerar 
FRG7000 med RIOOO, men 
prestandamässigt är det en 
ojämn kamp i väntan på den 
nya modellen FRG7700 som 
verkar vara uppbyggd ungefär 
som RIOOO. 

Princip enligt 
Barlow Wadley 

Barlow och Wadley hette 
två män som har givit namn åt 
den princip som används i 
FRG7000 och FRG7. Den an
vändes bl a under 1950-talet i 
trafik mottagare av fabrikat 
Racal . 

Principen är något kompli
cerad. Första blandaren matas 
från en oscillator som är av
stämd någonstans mellan 
55 ,5-84 ,5 MHz , vilket ger 
första mf = 55,5-54,5 MHz . 
Oscillatorsignalen blandas 

även med övertonerna till en 1 
MHz kristalloscillator. Den så 
blandade signalen filtreras så 
att man får ut 52 ,5 MHz till 
andra blandaren . Resultatet 
blir en signalfrekvens mellan 
2-3 MHz som sedan tas emot 
aven sedvanlig mottaga:c. 

Det finns risker med att gö
ra blandningar av det här sla
get. Dels kan man råka ut för 
att en mängd falska frekvenser 
uppstår, dels att oscillatorbru
set blir högt , vilket i sin tur ger 
dålig 2-signalselektivitet. 

De falska frekvenserna är 
inte mer störande än i de and
ra apparaterna , men mätning
arna visar att oscillatorbruset 
är på tok för högt. Det ger en 
mycket dålig 2-signalselektivi
tet , eftersom bruset blandar 
sig med stationer runt den av
lyssnade frekvensen och ger 
upphov till nya frekvenser som 
hamnar inom mf-passbandet. 

En annan nackdel med prin
cipen är att signalen blandas 
en rad gånger innan den når de 
selektiva mf-filtren. Dessutom 
verkar man ha lagt på ordent
lig förstärkning före sista blan
daren. Det bäddar för inter
modulation , vilket såväl mät
ningar som praktisk lyssning 
visar. 

Preselektor hjälper upp 
Mottagaren har inte som de 

Tillverkardata för Yaesu FRG-7000 
Tillverkare : 
Generalagent: 

Pris : 
Frekvensom råde : 
Avstämningsprincip : 
Mottagningsmod: 
Mellanfrekvens : 

Mf-bandbredd: 

Känslighet: 

Impedans : 
Störningsbegränsare : 
Dämpsats: 
U-utgång: 
Högtalarimpedans : 
Spänningsmatning : 
Effektförbrukning : 
Mått: 
Vikt: 
Tillbehör : 

övriga bandpassfilter utan i 
stället en preselektor. Det gör 
att man redan vid antennen si
lar bort en del stationer och 
första blandaren behöver där
för inte arbeta med ett så stort 
frekvensband . Det hjälper upp 
lite av mottagarens annars då
liga storsignalegenskaper. 

En annan detalj som mildrar 
är dämpsatsen som gärna kan 
vara inkopplad ständigt. Ett 
högre Q-värde i kretsarna ha
de givit ännu bättre förselekte
ring , men avstämningen hade 
då blivit besvärligare . Redan 
nu har man fyra rattar att hålla 
reda på: Huvudavstämning, 
MHz-inställning, val av pre
selektorns frekvens band och 
preselektorns finavstämning . 
Om MHz-inställningen inte 
hamnar rätt , lyser en lampa 
som är märkt " unlock". 

Stabil låda 
med handtag 

Apparatlådan är utförd i 
stabil stålplåt. Den har hand
tag på ena gaveln och fötter på 
den andra som gör den behän
dig att bära med sig. Tyvärr är 
den inte avsedd att drivas från 
batterier , vilket FRG7 är. 

Kretskorten verkar väl-
gjorda liksom mekaniken , och 
mottagaren tål säkert relativt 
hårdhänta transporter. Det 
kan vara bra för dem som re-

Yaesu , Japan 
Bejoken, Malmö och 
Eldafo, Stockholm 
3840 kr 
0,25-30 MHz 
"Barlow Wadley" , 1 MHz band 
am, usb, Isb, cw 
55,5-54,5 MHz, 3-2 MHz och 
455 kHz 
3 kHz -6 dB, 8 kHz -50 dB i 
ssb/cw-Iäge samt 6 kHz-6 dB, 
14 kHz -50 dB i am-läge 
0,7 J..IV 10 dB s/n vid ssb/cw, 2 
J..IV 10 dB s/n vid am 
50 ohm obalans 1,6-29,9 MHz 
If-typ 
till/från 
2W 
40hm 
100-234 V ac, 50/60 Hz 
25VA 
360 x 125 x 295 mm 
7 kg 
Kontakter, säkringar, 3 m/lO 
m inomhusantenn 

ser och vill ta med en distans
mottagare. 

Spela in radioprogrammet 
medan du är borta 

Det inbyggda , digitala uret 
visar dels lokal tid , dels 
Greenwich mean time. Dess
utom kan det användas som 
kopplingsur. Det kan inte bara 
användas för att slå till och 
från mottagaren utan även för 
att styra yttre enheter över ett 
relä . På så vis kan man t ex gö
ra en bandinspelning av något 
radioprogram medan man är 
borta. 

För- och 
nackdelar 
Mottagaren FRG7000 har föl
jande fördelar: 
- Låter bra både i ssb- och 

am-läge 
- Stabilt utförande, lätt att 

bära 
- Inbyggd klocka/kopplingsur 
Nackdelarna är: 
- Mycket dåliga storsignal

egenskaper , d v s hög inter
modulation , och dålig 2-sig
nalselektivitet mm. 

- Okänslig på mellanvåg 
- Känslig för rätt inställning 

av MHz-ratten 
- Det smalare ssb-filtret kan 

inte användas i am-läge 
- Något hög frekvensdrift. 

• 
'-------------------------------------------------------------------------------------------------~~ 
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Drake H7: 
Drake håller måttet 
men ergonomin svag 

•• Drake R7 är den dyrbaraste ap
paraten i den här testomgången , 
men priset försvaras av mycket goda 
data. Mottagaren är byggd som en 
trippelsuper med 48 ,05 MHz som 
första mellanfrekvens . Första blan
daren är en dubbelbalanserad diod
blandare av högnivåtyp. Antennsig
nalen passerar bandpassfilter och 
går normalt direkt till högnivåblan
daren . När situationen så kräver kan 
man koppla in ett hf-steg som för
stärker 10 dB . 

Första blandaren får sin signal 
från en fasl åst oscillator som täcker 
48,05-78 ,05 MHz. I den faslåsta 
slingan injiceras vfo-frekvensen 
5 ,05-5 ,55 MHz. Referensfrekven
sen är 500 kHz, vilket ger en uppdel
ning i 500 kHz breda frekvensband. 
Vfo:n är permeabilite!savstämd. 

Många mf-filter 
att välja mellåri 

Mellanfrekvensfiltren är påkosta
de . De består genomgående av kri
stallfilter med mycket branta flan
ker , vilket ger närselektivitet . Mät
ningarna visar att selektiviteten på 
lite större frekvensavstånd, 2-signal
selektiviteten, även är mycket god. 
Som standard har mottagaren ett 2,3 
kHz ssb-filter, men en rad andra fil
ter finns att få som tillbehör. Se till
verkardata! 

Tack vare att tredje mellanfre
kvensen är så låg som 50 kHz har 
man kunnat göra ett effektivt , av
stämbart notch-filter. Det var en fi
ness som ofta fanns förr i trafikrnot
tagare och som nu har kommit till 
heders igen . Med det kan man effek
tivt ta bort störande interferenspip. 
Notchen är 40 dB djup. 

Passbandavstämning 
även i am-läget 

Mottagaren har passbandavstäm
ning . Det innebär att man på elekt
risk väg flyttar filtrets frekvensband 
upp eller ned i frekvens. På så sätt 
har man ytterligare en funkt ion som 
kan ta bort störande interferenser. I 
praktiken tillgår det så , att 2:a och 
3:e oscillatorns frekvenser flyttas li
ka mycket. 

Passbandavstämningen fungerar 
även i am-läget utan att distorsion av 
ljudet uppkommer. Det är möjligt 
tack vare att am-detekteringen sker i 
en synkrondetektor. 

Stort agc-område 
rättvisande S-meter 

Som framgår av testdata är agc
området mycket stort. Regle ringen 
börjar i princip redan i bruset och 
man behöver därför inte befara någ
ra ljudchocker när man t ex byter 
frekvensband , kopplar om antenner 
eller dylikt. 

En bra S-meter förutsätter god 
agc. I princip är den ju en voltmeter 
som känner av agc-spänningen, men 
man brukar göra den ol in jär för att 
få en linj är dB-skala på S-metern. 

I R7 har man valt 5 dB per S-en
het upp till S9 och däröver är instru
mentet på sedvanligt vis kalibrerat i 
dB . I många mottagare visar S-me
tern på sin höjd signal/icke signal 
och har däremellan ett snävt, tämli
gen olinjärt område. S-metern i 
Drake R7 är helt fantastiskt! Från 
S3 är den linjär upp till sitt ändläge, 
vi lket motsvarar 110 dB. Man kan 
använda den som en selektiv volt
meter , vilket kan vara praktiskt vid 
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Tillverkardata för Drake R7 

Tillverkare : 

Generalagent: 

Pris : 

Drake Company, USA 

Elfa Radio & Television ab, Solna 

10968 kr 

Frekvensområde (med kretskortet DR7 fö r kontinuerlig täckning av 
banden : 0,01 - 30 MHz 

Frekvensområde 
(utan DR7) : 

Avstämningsprincip: 

Mottagn ingsmod: 

Mellanfrekvens : 

Mf-bandbredd: 

Standardfilter: 

Känslighet vid 
1,8-3,0 MHz: 

Känslighet vid 1,8-30 
MHz med hf-steg : 

Känslighet vid 
0,01-1,5 MHz: 

Impedans: 

U-utgång : 

Spänningsmatning: 

Mått: 

Vikt: 

Tillbehör: 

0,01 - 0,5, 0,5-1 ,0, 1,0-1 ,5, 1,5-2,0, 2,5-3,0, 
3,5-4,0, 5,0-5,5, 7 ,0-7,5,1 4,0-14,5, 
21 ,0-21,5,28,5-29,0 MHz 

500 kHz band syntes, vfo 

am, usb, Isb, CW, rtty 

48,05 MHz, 5645 MHz och 50 kHz 

2,3 kHz vid -6 dB och 4,2 dB vid -60 dB 

se tillbehör 

mindre än 0,5 IlV för 10 dB s / s + n, cw/ 2,3 
kHz bandbredd . Mindre än 2 IlV för 10 dB 
s / s + n vid 4 kHz bandbredd och 30 % modu
lat ion 

0 ,2 IlV ss b, cw och 1,2 IlV am 

1 IlV ssb, cw och 
41lV am 

200 ohm för 0,01 -0,5 MHz. Övriga områden 
50 ohm 

2,5 W över 4 ohm/l0% distorsion 

100-240 V ac, 60 W, 50/60 Hz, alt 11-16 V, 
3A 

330 x 346 x 115 mm 

8,34 kg 

Störningsbegränsare av mf-typ NB7A, pro
grammeringskort för åtta områden samt 
kristallstyrda fasta frekvenser AUX-7, mobil 
monteringssats MMK-7, högtalare MS-7, 
filter med 6, 4, 1,8, 0,5 eller 0,3 kHz band
bredd vid -6 dB 

experiment med antenner och till
satser. 

- Hög effektförbrukning (13,8 V, 
3A) som gör den olämplig som por
tabel mottagare, men den kan natur
ligtvis ändå användas mobilt 

Dynamiskt sett är agc-funktionen 
dock inte lika trevlig. Den ligger och 
hugger i takt med störningarna , sär
skilt när kort tidkonstant är inkopp
lad , och är på det sättet en smula 
tröttande för örat . Särskilt gäller det 
när hf-steget är inkopplat. Man kan 
minska inverkan av den här svaghe
ten genom att vrida ned hf-fö rstärk
ningen något , men då stämmer å 
andra sidan inte S-metern längre . 

God helhetsbild 
med några minus 
Mottagarens förde lar är följande: 
- Mycket goda storsignalegenska
per , vi lket har visat sig såväl vid 
mätningarna som vid praktiskt bruk 
- God läsbarhet av ssb- och ab-sig
naler 
- Utmärkta fi lter 
- Notchfunktion och passbandav-
stämning för att man skall kunna ta 
bort störande signaler 
- Hög frekvensstabilitet 
- Inbyggd antennomkopplare 
Den har också några nackdelar: 
- Besvärligt att byta frekvensband 

- Transformatorn blir mycket varm. 
Troligen är dess kärna dimensione
rad enbart för 60 Hz 
- Stötig agc, på gränsen till instabil i 
vissa lägen 
- Den minns ej inställt frekvens
band , vi lket kan vara en nackdel för 
dem som vill slå till mottagaren med 
kopplingsur 
- Den inbyggda högtalaren får an
ses vara ett surrogat för en " riktig" 
högtalare 
- Den mekaniska uppbyggnaden är 
något enkel. 

Slutligen har den en egenskap 
som är både en för- och nackdel : 
Basområdet är elektriskt sett kraf
tigt beskuret , vilket ger god uppfatt
barhet vid ssb, men den som även 
vill lyssna till starka am-stationer 
finner nog ljudet en smula tunt. 

Sammanfattningsvis kan man säga 
att R 7 är en så pass bra mottagare 
att man gärna bortser från dess 
nackdelar. • 



JRC NRD 515: 
Japansk syntesmoHagare 
med goda prestanda 
•• NRD5I5 från Japan Radio Cor
poration ligger i samma klass som 
Drake R7, både pris- och prestan
damässigt. De har båda för- och 
nackdelar och man kan inte ge ett 
entydigt svar på vilken som är bäst. 

Första mellanfrekvensen är 
ovanligt hög : 70,455 MHz. Man har 
kostat på ett kristallfilter här , vilket 
gör att andra blandaren inte behöver 
arbeta med så stort signalspektrum 
som om man hade haft t ex ett kera
miskt filter. Dessutom minskar det 
risken för spegelfrekvenser . Det 
kunde annars ha varit ett problem 
med den låga 2:a mellanfrekvens 
som används , nämligen 455 kHz. 

Frekvenssyntes 
med 100 Hz steg 

Lokaloscillatorn för första blanda
ren är som i R7 och RIOOO faslåst , 
men till skillnad från den använder 
man här inte en vfo för avstämning
en utan en syntesgenerator med 100 
Hz steg. Avstämningen sker anting
en med en ratt som driver en pulsgi
vare eller med en 3-läges strömbry
tare som snabbt stegar upp eller ner 
frekvensen . 

Frekvensband byter man genom 
att vrida på en enda ratt . En unik 
finess är att man kan avstämma kon
tinuerligt inom mottagarens hela 
frekvensområde ! Med logikkretsar 
och reläer byter mottagaren auto
matiskt område . Sökning av statio
ner blir därmed mycket lätt. 

Eftersom frekvensinställningen 
sker rent elektroniskt , kan man ex
ternt välja frekvens. Det utnyttjar 
man i den minnesenhet för 24 pro
grammerbara kanaler som finns att 
få som tillbehör. 

Avstämningen i 100 Hz-steg kan 
verka förbryllande. Den ger en viss 
"orgeleffekt" när man stämmer av. 
Dessutom kan man ju inte komma 
närmare än 50 Hz från " rätt" fre
kvens , men det finns en finavstäm
ningsratt som man kan göra den sis
ta justeringen med. En nackdel med 
den stegade frekvensavstämningen 
är att den ger ifrån sig ett litet knat-

ter , men det gör den underligt nog 
bara när starka stationer kommer in 
i mf-passbandet. 

Passbandavstämning 
- användbar finess 

NRD515 har liksom R7 passband
avstämning, men här verkar den en
bart i ssb , cw och rtty. Frågan är väl 
om man behöver passbandavstäm
ning i am-läge . Dx-are brukar ofta 
bara lyssna på det ena sid bandet 
(det minst störda) från am-stationer. 

Avstämningen åstadkommes ge
nom att lokaloscillatorn och sväv
ningsoscillatorn (bfo) samtidigt änd
ras lika mycket. Mellanfrekvensfilt
ren ligger givetvis kvar på sina fre
kvenser, men man upplever det som 
om filtren flyttade på sig. På så sätt 
kan man ändra karaktär på ljudet 
utan att tonhöjden ändras och man 
kan kanske rucka på frekvensen så 
mycket att den störande signalen un
dertrycks . 

Am- och ssb-filter 
som standard 

Apparaten är i grundutförandet 
bestyckad med ett keramiskt am-fil
ter och ett mekaniskt ssb-filter. Bå
da är jämna i karakteristiken och lå
ter mycket bra. Brantheten utanför 
passbandet är hyggligt god, men inte 
så imponerande som i R7 . Som till
behör finns ett mycket effektivt kri
stallfilter med 300 Hz band bredd 
och ett något bredare mekaniskt fil
ter med band bredden 600 Hz, båda 
avsedda för telegrafimottagning . 
Dx-aren skulle nog gärna vilja ha ett 
smalare am-filter som alternativ, 
med t ex 3 kHz bandbredd och even
tuellt ett 1,8 kHz ssb-filter. Tyvärr 
finns det inte att få som standard 
från tillverkaren, men filterfrekven
sen 455 kHz är så vanlig att det sä
kert går att få tag i passande filter av 
annat fabrikat. Tänk bara på att filt
ren skall lastas med den impedans 
de är avsedda för. 

Filtren ligger i början av förstär
karkedjan vilket är bra. Men man 
borde ha ett relativt smalt filter före 

Tillverkardata tör JRC NRD515 

Tillverkare: 
Generalagent: 
Pris: 

Japan Radio Corp, Japan 
Swedish Radio Supply, Karlstad 
10500 kr 

Frekvensområde : 0,1-30 MHz 
Avstämningsprincip: 
Mottagningsmod: 

1 MHz-band, 100 Hz-steg, finavstämning 
am, usb, Isb, CW, rtty 

Mellanfrekvens: 70,455 MHz, 455 kHz 
Mf-bandbredd vid 4 kHz (10 kHz), 2 kHz (6 kHz). 

-6 dB (-60 dB inom 
parentes): 

Som option finns 0,5 kHz (3 kHz) och 
0,26 kHz (2 kHz). Det första filtret är kera
miskt, de två följande mekaniska och det 
tredje ett kristallfilter 

Känslighet för 10 dB 
s/n : 

1,6-30 MHz 0,5 IN ssb/cw, 2 ~V am 0,1-1,6 
MHz, 2 ~V ssb/cw, 6 ~V am 

Impedans: 50-75 ohm 
Dämpsats: -10 och -20 dB 
U-utgångar: 1 W över 4 ohm eller 1 mW över 600 ohm 
Mf-utgång: 50 mV över 75 ohm vid 3 ~V in 
Passbandavstämning : ±2 kHz 
Störningsbegränsare: av mf-typ 
Finavstämning: ±2 kHz 
Huvudavstämning: syntes, 100 Hz steg 
Spänningsmatning: 100-240 V ac, 50/60 Hz 
Mått: 340 x 140 x 300 mm 
Vikt: 7,5 kg 
Tillbehör: Filter enligt ovan, minnesenhet NDH515 för 

24 programmerbara kanaler, sändare NSD 
505 och högtalare 

detektorn för att slippa ifrån det 
bredbandbrus som nu finns och som 
hörs särskilt när man lyssnar med 
smala filter (cw och ssb). 

Operatörvänlig 
och gedigen 

NRD515 är mycket lätt att arbeta 
med. Avstämningen är den i särklass 
bästa bland de provade mottagarna 
och reglagen känns gedigna. Appa
raten är robust uppbyggd på två 
stora kort för mottagardel resp syn
tesgenerator och de är förbundna 
med mottagarpanelens kretskort 
med kontakter. Allt verkar profes
sionellt utfört. 

Konstruktionen är gjord enbart 
för nätdrift och den arbetar internt 
med spänningarna + 15 och + 5 V 
samt ger + 10 V till den yttre 
minnesenheten. Tyvärr kan den allt
så inte batterimatas , vilket är en 
nackdel för t ex mellanvågslyssnare 
som ibland beger sig långt ut i natu
ren för att spänna upp kilometer
långa antenner! Fö är det den bästa 
mellanvågsmottagaren av de prova
de. I mv-läge kopplas en avstämbar 
preselektor in. 

Mottagarens första blandare är av 
typen balanserad FET (2xU31O) 
och den andra är en enkel FET. Den 
har goda storsignalegenskaper, men 
vissa praktiska situationer är Drake 
R7 bättre , trots att mätningarna pe
kar på likvärdiga prestanda. Det kan 
bero på att blandaren i R7 är dub
belbalanserad, vilket ger färre 
blandningsprodukter . 

En annan orsak kan vara att sub
multiplar till mellanfrekvensen kom
mer in. NRD515 är dock så pass 
känslig , nästan lika känslig som R7 
med hf-steget inkopplat, att man i 
de flesta fall kan tillåta sig att ha 10 
dB dämpning inkopplad, åtminstone 
om mottagaren matas med hyggligt 
fungerande antenn. Med dämpning 
försvinner störningarna. 

Slutsummering av 
provningsresultaten 
Mottagarens största förtjänster är: 
- Enkelt, logiskt handhavande 
- Kontinuerlig avstämning 0-30 
MHz 
- Gedigen uppbyggnad 
- Bra läsbarhet av såväl ssb som am 
- Snabbinställning av frekvensen 
- Bra If, lugn och behaglig signal 
- Passbandavstämning 
- Goda storsignalegenskaper 
- Mycket god mellanvågsmotta-
gare . 
Dess brister är: 
- Dämpsatsen -10 dB måste vara 
tillslagen i de flesta fall vid lyssning 
på 2-30 MHz om en effektiv antenn 
är ansluten 
- Som tillbehör borde det finnas ett 
filter med bandbredden 3 eller 4 
kHz 
- Avstämningen ger knäppar då 
starka stationer kommer in 
- Bredbandigt brus hörs när man 
lyssnar med smala filter 
- Den minns inte inställd frekvens 
(om man inte har en ansluten min
nesenhet: NDH515) • 

-RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1981 47 



EFTER lIX - DOLBY C-DEBUT 1981 
dB 
25 

20 

15 

10 

5 

O ../' 

/ 
V 

J 
V 

./ .... 

DOIJ av rl}'O Ic_typL 

/ -...... 

\ / 
Dolbyav ~ 
hittill sva rande B- typen 

..-
/'" 

~,/ 

10 20 50 100 200 SOO 1000 2000 SODa 10000 20000 Hz 

Fig 1. De här båda kurvorna ut- märks av är att verkan sträcker 
visar det maximalt möjliga lågni- sig ca två oktaver liigre ned än B
vålyftet som kan ske inom ramen kretsens i syfte att ombesörja en 
för resp Dolbys B- och C-kretsar, subjektivt likformig brusnivå över 
dvs den frekvenshöjning som hela tonspektrum. Ingetdera av 
äger rum då inga diskantförlagda systemen processar signalen vid 
signaler finns i programmet. Kur- de lägre frekvenserna på den 
vorna visar ganska klart på både grund att lågfrekvent brus kan 
de likheter och de skillnader som anses insignijikant i korrekt 
ligger i systemen: Dolby C, nyhe- konstruerade kassettspelares 
ten, arbetar med en högre grad av elektronik. Fig visar alltså den 
" framhävande" under inspel- jrekvenskarakteristik som B resp 
ningen, " boost", liksom C-elek- C från Dolby avsätter som inkod
troniken också drar ifrån mots va- ningsmönster vid låga signalnivå
rande mera under avspelning, vil- er. Varje delstreck representerar 1 
ket allt ger en ökad grad av brus- dB. 
frihet. Vad nyheten C vidare ut-
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•• Få saker, om ens någonting 
annat , har betytt så mycket för 
audiotekniken som brusreduk
tionen. Begreppet "Dolby" har 
i sig kommit att bli synonymt 
med brusbekämpning, ehuru fir
man varken var först ute med en 
praktiskt fungerande princip el
ler senare nådde de mest spekta
kulära resultaten. Men då Dolby 
Laboratories premiärvisade sitt 
system för studiovärlden år 1966 
blev verkan både dramatisk och 
omedelbar . 

Det hade på inget sätt saknats 
tidigare försök till att angripa 
det besvärande bruset både i in
spelningsledet och i radiosam
manhang. Men de komplicerade 
och dyra kretsar som lanserats 
dittills hade inte oförtjänt rykte 
om sig att både vara krångliga , 
opålitliga och dyrbara. Någon 
eller några av de uppenbara 
nackdelarna hade väl yrkesvärl
den kunnat fördra om det inte 
också varit så att flertalet av de 
inom musikteknik och musik
produktion verksamma varit en
se om att de samlade insatserna 
från de här systemen borde man 
betacka sig för. Deras arbetssätt 
kunde vanligen spåras alltför 
tydligt i ljudet, som regel i form 
av ett hörbart "pumpande" i 
takt med nivåsprången men ock
så som brussvansar och modula
tionsprodukter . Elektroniken 
var inte tillräckligt responssnabb 
för att kunna hänga med vissa 
musiktyper och den kunde inte 
skilja ut bruset från sådant som 
ändrad tonkaraktär, anslag, av
klingande etc. 

Visst hade yrkesvärlden öns
kat sig mera än de ca 10 dB som 
Dolby förmådde , men den klara 
förbättring i signal/brusförhål
landet vilken ändå kunde upp
fattas som bestående, jämn och 
konsistent i musiken , var uppen
bar för alla och envar, även de 
mest kritiska i studion. När så 
det acceptabla resultatet visade 
sig bestå också på skiva då man 
pressade plattor gjorda från 
Dolbykodade masterband, blev 
Dolby till ett allmänt begrepp: 
Nu kunde också recensenterna 
och musikälskarna överlag mär
ka påtaglig skillnad. Vad man 
mycket tydligt kunde urskilja 
var att Dolbys kompressions
och expansionsförfarande - till 

skillnad från flertalet föregåen
de lanseringar på anti-brussidan 
- inte bara tog ner det skarpa 
bruset utan också högst för
tjänstfullt inte verkade ändra 
balansen i signalen. Sålunda 
lämnades ursprungsmaterialet 
orört. Detta märkte givetvis in
spelningsteknikerna först av al
la , sedan det alltså klargjorts att 
systemet varken introducerade 
något egen brus eller pumpade 
in och ut på något störande nivå
beroende sätt. 

Utmaningen kompakt
kassetten -

Den år 1963 visningsklara 
kompaktkassetten hade fått en 
tveksam start men gick snart 
nog segrande fram som den förs
ta egentliga nyheten på hi fi
marknaden efter lp-skivan ( och 
själva stereofonin). Det var ett 
helt nytt medium, trots att mag
netband som sådana ju var rela
tivt vanliga också bland amatö
rerna. Men kassettmediet hade 
mot sig det minimala bandfor
matet och den mycket låga has
tigheten, två faktorer som inte 
gick att påverka inom ramen för 
systemet. Det mötte också stark 
opposition och länge - praktiskt 
taget under hela 1960-talet -
hette det att kompaktkassetten 
inte var och heller aldrig skulle 
kunna bli något "riktigt" hi fi
medium, inte med svajet och de 
dåliga s/n-värdena det avsatte. 
Här förelåg ett skriande behov 
av insatser för att hjälpa upp 
dess bedrövliga status. Philips , 
som lanserat systemet, och hela 
den världsindustri som stod som 
licenstagare, insåg att den po
tentiella marknaden för ett för
bättrat system måste vara när
mast gigantisk: 

Alla de musikälskare världen 
över vilka sade sig vara för otek
niska och ovilliga till att använ
da vanliga bandspelare men vil
ka gärna skulle acceptera det 
bekväma, idiotsäkra och utrym
mesbesparande kassettmediet 
det ögonblick ljudkvaliteten 
blev godtagbar. Dit verkade det 
långt . Det är inte känt i vad mån 
man inom Philips egna labb för
sökte få fram förbättringar på 
elektrisk väg, men vad man sä
kert vet är att kassettekniken 
sporrade i synnerhet de japans-

ka tapetillverkarna att i rask 
takt komma med allt bättre 
band redan under dessa tidiga 
år. En och annan tanke började 
också ägnas den ganska primiti
va bandtransporten i själva 
plasthöljena, dessas samman
sättning och anpassning till ton
huvudena i apparaten . Också en 
världsindustri som 3M i USA 
började intressera sig mera för 
"däcken". - Philips lanserade 
senare sin DNL-krets , Dynamic 
Noise Limiter , men ehuru ac
ceptabel för många fick den ing
et egentligt genombrott i kon
kurrensen med Dolby. 

Flera försök gjordes på olika 
håll att integrera någon form av 
elektriska tillsatskretsar för att 
höja kvaliteten på kassettljudet , 
men Philips kunde inte godkän
na något av dem på det stadiet. 

Vad som dock inte passerade 
oförmärkt var studioteknikens 
raska framsteg med ett allt stör
re antal kanaler i bruk med upp
enbart gott resultat: 1960-talet 
var decenniet som lämnade 
åttaspårstekniken på inspel
ningssidan sedan britterna vid 
mitten av 1950-talet visat på att 
fyra kanaler kunde avsätta högst 
anmärkningsvärda resultat ; hela 
den moderna studiotekniken 
förddes med grupper som Beat
les, vilka gav världen ett 
"sound", en klang, i stället för 
alla gamla ideal om vad repro
ducerat ljud borde vara . Nå , fy
ra kanaler blev omsider åtta , 
som blev 16 - och på den nivån 
låg studiotekniken i stort sett 
med en A-Dolby insatt på varje 
kanal vid tiden för det nya de
cenniets insteg: Aret var alltså 
1970. Och A-Dolbyn var varje 
studios självklara förutsättning 
då det gällde mångkanaltekni
ken, som helt enkelt lade grun
den till hela den moderna 
musikindustrin. Popkulturen 
styrde helt och hållet grammo
fonindustrin , och det arbetssätt 
som studiotekniken därmed in
rättats för kom - tyvärr - också 
att bli bestämmande för så gott 
som alla andra musiktypers in
spelningsbehov , hur lite reellt 
det än passade. Men har man 
16, 24 eller 32 t o m 48 kanaler 
skall de fyllas upp, menar hrr 
producenter! Det är först nu, in 
på 1980-talet, som en bestämd 

motrörelse har börjat ta form ef
ter enstaka opponenters arga 
kritik från ca mitten av 1970-ta
let med motstånd mot " plastmu
sik" , artificiellt ljud och tomma 
teknikuppvisningar som rena 
självändamålen i alla möjliga 
och omöjliga sammanhang, där 
tekniken slår fel och/eller skju
ter över målet. Akustiken vill 
man - bokstavligen - återuppli
va i mycket av produktionen 
igen. 

Hur som helst - 1970 hade 
kassettdäcken sålts i sådana an
tal att man kunde tala om en ny 
trend inom hemelektroniken , 
och den låga kvaliteten på ljudet 
till trots hade faktiskt bandspe
larna börjat få se sig slagna av 
nykomlingen kompaktkasset
ten . Ungefär nu vänder sig ock
så apparatindustrin till Ray Dol
by och hans tekniker med begä
ran om att Dolby Laboratories 
bör satsa på att få fram en låg
prissatt , miniatyriserad brusre
duktionselektronik som en ut
veckling ur det stora A -systemet 
och alltså ett som kunde uträtta 
samma sak för hemanvändaren 
som dittills för studiotekniker
na. Man hade nogsamt följt 
framgångarna med Dolby A i 
proffsvärlden och hade fått det 
bästa intryck av driftsäkerheten 
i systemet. - Förmodligen var 
det likaledes vid den här tiden 
som filmindustrin började ha 
funderingar om inte "en Dolby" 
kunde vara av nöden på de 
mångkanalstereoproduktioner 
man gjorde, upp till sex ljudspår 
för de stora premiärteatrarnas 
kopior av vidfilmerna , enligt oli
ka system. (Det skulle ju också 
komma flera special-Dolby för 
filmljud , som känt , magnetiskt 
som optiskt). 

Resultatet av kassettindu
strins framställningar blev Dol
by B , ett tvåbandigt kompan
dersystem som verksamt kunde 
förbättra s/n med ca 10 dB över 
frekvenserna ovanför 1 kHz. 

- skapade "begreppet 
Dolby" 

Det tog inte fullt tre år för 
Dolby B att slå igenom totalt på 
den här nya sektorn. Det gick 
inte längre att sälja kassettdäck 
utan Dolby efter det. 'IDolby" -RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1981 49 
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blev ett världsbegrepp , och 
varumärket med det stiliserade 
tonhuvudet präglades på " alla" 
däck . Licensmiljonerna ström
made in. Med tiden blev den här 
kretsen allt mera användaran
passad, inbyggnaden allt enk
lare och intrimningen mot den 
övriga elektroniken allt mindre 
komplicerad . Dolby levererade 
normelektronik och allt annat 
vad fabrikanterna behövde. Fir
man fanns i både England och 
USA. 

En inte minst betydelsefull 
faktor var acceptansen på den 
kommersiella bandduplikator
sektorn. Nästan alla skivor indu
strin släppte ut fick ju också sin 
kassettrnotsvarighet, och kasset
terna köptes i miljoner. I USA 
förbättrade Ampex som första 
bolag sin kopiering med Dolby. 
Systemet hade nu nått upp till 
världsstandardnivå. (Ray Dolby 
arbetade f ö många år hos Am
pex innan han startade eget.) 

Givetvis försiggick inte det 
här utan vissa motsättningar. En 
del japanska bolag försökte 
övertyga publiken om att deras 
egna, Dolby mycket närliggande 
lösningar , var lika bra eller bätt
re . Ett typiskt exempel är JVC:s 
mycket väl fungerande ANRS, 
Automatic Noise Reduction 
System. Om det gäller att det 
definitivt var fullt i klass med B
Dolbyn , kanske inte så konstigt , 
eftersom Dolby ansåg att det fö
relåg direkt plagiat! Motsätt
ningarna bilades emellertid i go
do och JVC tonade ned "sitt" 
system. Knappast något svårt 
val för vare sig JVC eller den 
minoritet inom industrin som 
dittills slagits för en egen variant 
- den stora publiken brydde sig 
inte om huruvida systemen ifrå
ga var Dolby-kompatibla eller 
inte, "lika bra som Dolby" eller 
något annat argument: Man 
krävde helt enkelt den äkta va
ran, Dolby B! Andra kassett
däck än de vilka utrustats med 
den ratades av marknaden. 
Dolby-varumärket blev liktydigt 
med ett "måste" inom kassett
tekniken. 

Effektivare verkan krav ... 
Men tiden gick , och inom au

diobranschen går det inte att 
särskilt länge vila på lagrarna . 
Som redan kunnat märkas i slu
tet av 1960-talet undergick 
mjukvaran, tapen , mycket raska 
förbättringar. Det gjorde också 
inspelningselektroniken . Kas
settdäcken blev allt kapablare 

och kraven på dynamik i pro
grammet , på skärpa i ljudet och 
på kraftresurser att låta det lju
da i rummet stegrades markant 
under 1970-talet, det " häftiga 
soundets" årtionde. Nermix
ningen av olika svåra produktio
ner till två spår och till det bitte
lilla kassettformatet skedde inte 
alltid utan svårigheter. Det bör
jade bli märkbart att effektivare 
don än B-Dolbyn borde sättas in 
- i all synnerhet som av och till 
vissa uppmärksammade nyheter 
visade sig totalt överlägsna Dol
by-kretsarnas förmåga . Främst 
gick USA-patentet DBX före. 
Redan i början av sin tillblivelse 
hävdade detta Dave BIaekmers 
system att man kunde nå ca 100 
dB dynamik i programmateria
let! Tyvärr var den första gene
rationen DB X-elektronik inte 
särskilt lyckosam; i Sverige tog 
bl a SR:s musikteknik avstånd 
från den . Man tyckte att den 
pumpade eller i varje fall hördes 
i programmet. Men den hade 
också diverse ogrundade fördo
mar emot sig, bl a av den natur 
som här hemma låg hindrande i 
vägen för Ragnar Berglunds för
nämliga fm/fm-system för ka
nalklyvning och rundradioste
reo . Man ansåg allmänt , med 
orätt , att system som arbetade 
med mycket kraftig kompres
sion (och alltså motsvarande 
grad av expansion) inte skulle 
stå sig i praktiskt bruk. Senare 
utveckling har visat att denna 
kritik mera vilade på antagan
den än realiteter. Det går ut
märkt att med intelligent till
lämpning av kretsteknik skapa 
ett fungerande , invändningsfritt 
system med hög kompressions
grad! 

DBX har senare tagit en stark 
revansch . Den yttersta triumfen 
torde vara att fyra av världens 
ledande kassettdäck-fabrikat -
Teac , Technics , Marantz och 
Yamaha - accepterat systemet 
från 1981 i sina nya modeller i 
toppkategorin . 

Listan på med Dolby konkur- . 
rerande fabrikat kunde göras 
lång. Flera av de första tillver
kas inte längre , tex Burwen , 
USA, som tidigt hävdade myc
ket goda s/n-värden men till pri
set aven dyr och komplex elek
tronik .-Mot mitten av 1970-talet 

. hade också ett antal japanska 
fabriker fått fram prototyper till 
egna brusreduktionssystem som 
man lite bekymrat fick se sig 
nödsakade att avvakta med . Ty 
här förelåg ett dilemma: 
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Fig 3. C-kretsarnas uppbyggnad 
tar fasta på en verkan över två ni
våer och likaså två cykliska ske
den i signalbehandlingen. Härvid 
gäller, att signalen inte vid något 
tillfälle undergår någon märkbar 
påverkan mer än den maximala 
kompression resp expansion som 

Tiden var utan tvivel inne för 
bättre och effektivare brusre
duktion än de ca 10 dB som Dol
by B kunde åstadkomma, men 
massmarknaden är konservativ 
- och i alla händelser trögvänd . 
Man bör inte ändra ett vinnande 
lag eller snabbt vara först med 
att lansera något alldeles nytt: 
Det kan bli självmord. Alltså 
valde man att förbereda mark
naden genom att börja släppa ut 
lockande data och rapporter om 
mycket goda resultat , allt för att 
agera eldgaffel i baken på Dol
by, och , förstås , för att inviga en 
ny epok i egen regi ... när tiden 
mognat , alltså . 

... också på yrkessektorn 
Vad som hänt under tiden på 

proffssidan var något likartat . 
Många studios nappade på DBX 
locktoner och i synnerhet erbju
dandet om att få i flera avseen
den Dolby-kompatibla kretskort 
installerade av DBX. Det ledde 
till ett bittert krig firmorna 
emellan. Steget mot något bätt
re än A-Dolbyn hade dock re
dan tagits på en rad håll . I Tysk
land hade Telefunken kommit 
fram till den överlägset goda 
TelCom-kretsen för yrkesbruk -
enligt flera opartiska tester klart 
bättre än Dolby A och lite jäm
nare i verkan än DBX:s senare 
varianter (obs att DBX enheter 
för amatörinstallationer och yr
kesbruk icke är kompatibla med 
varandra!) . 

Ur TelCom utvecklades lo
giskt hem-varianten HighCom , 
som utlovade upp till 20 dB bätt-
re signallbrusförhållande , 

OdB 

äger rum inom något av de av
gränsade stegen. Trots detta fler
faldigas verkan från de två pro
cesskedena i dB räknat, så att det 
fulla 20 dB-värdet uppnås som C
elektroniken utlovas ta ner brus
förekomsten med enligtfig 1. 

praktiken det dubbla mot B
Dolbyn , men "värst" av alla låg 
DBX länge med sina 30 dB som 
bäst och dynamikavtrycket 100 
dB .. . Nyheterna kom tätt, och 
från Japan fick vi hybridsystem 
från bl a JVC , Sanyo , Sony m fl , 
som vi rapporterat om i RT
spalterna under ett par års tid 
nu. Dessa högeffektiva nykom
lingar hävdas kunna ge upp till 
40 dB förbättring i signalkvalite
ten! 

Det rådde alltså oro i lägret 
åren 1977-1978 bland den stora 
skaran Dolby-licenstagare och 
förmodligen inte minst inom 
Dolby Labs också . Dels ansåg 
industrin att tiden definitivt var 
mogen för något nytt, dels att 
man hur som helst måste erbju
da marknaden något bättre än 
dittillsvarande modesta B-sys
tem. Bakom alla spekulationer 
låg naturligtvis den ömtåliga frå
gan: Skulle Dolby i fortsättning
en kunna vidmakthålla sin posi
tion? Man visste att både Teac 
och Matsushita (Technics) bör
jade att luta åt DBX-lägret, och 
vad som vidare verkade fullt 
klart då var att branschens en
fant terrible , Ed Nakamichi, 
som alltid gått sina egna vägar, 
skulle lägga beslag på HighCom 
med ensamrätt , mer eller mind
re ; likaså att Toshiba , Sanyo och 
JVC (också Matsushita) nu hade 
kommit så långt med sina egna 
system att de ansåg de överlägs
na resultaten värda att ta strid 
för : Nämligen den som gällde 
kompatibiliteten med Dolby. 
det hade tyvärr inte gått att göra 
de egna nyheterna kompatibla , 



trots försök . Signalbehandling
en över flera band och arbets
punkterna är sådana, att det inte 
är möjligt anpassa dem till Dol
byns verkningssätt . 

Dolby forcerar fram HX -
Mot denna hotande bakgrund 

forcerades arbetet hos Dolby på 
den första nyheten man kommit 
med under åratal: HX-elektro
niken. HX betyder "headroom 
extension" och detta begrepp, 
utstyrbarhetsmarginal, var ock
så mycket dryftat i proffsvärlden 
under de här åren liksom själva 
begreppet "D 01 by-nivå" (i Sve
rige nåddes en inofficiell stan
dard genom den svenska AES
sektionens arbete i frågan, så att 
alla studios skulle kunna accep
tera vidarejobb på varandras 
band för t ex sångpålägg , bak
grunder etc utan att råka i tvivel 
om vad föregående arbetsinsats 
egentligen avsatt för arbetsni
våer). 

Vad HX visade sig stå för i 
praktiken var en höjning av ut
styrningsmarginalen under in
spelning med ca 10 dB. HX "ex
panderar" det tillgängliga ut
rymmet och fungerar genom ett 
slags samplingsteknik - HX
kretsen känner kontinuerligt av 
B-Dolbyn som föregår den och 
använder informationen till att 
oavlåtligt ändra förmagnetise
ringen, bias , för att anpassa den 
till programmet. Det som hu
vudsakligen sker är ett lyft över 
diskanten, som förbättras och 
vilket kan höras som en ny " bril
jans" och "närvaro" i högener
gimättat programmaterial; allt 
enligt konstruktören själv. 

I allt väsentligt är HX en 
spänningsstyrd oscillator. Efter
som den signal som behövs för 
att styra kretsen hämtas från B
Dolbyn, anser Dolby att det är 
tillrådligt att man använder de 
två kretsarna i kombination med 
varandra. Sedan får respektive 
tillverkare själv avgöra det klo
ka i att antingen använda den 
vanliga biasoscillatorn i däcket 
eller ersätta den med HX, helt 
och hållet. 

Det lät ju tilltalande, detta 
med att kunna styra ut ända upp 
till (och över!) bandens egentli
ga kapacitetsnivå och vinna 10 
dB i diskantänden, rakt av . 

Det skall heller inte påstås an
nat än att en rad tillverkare vil
ligt accepterade nyheten HX 
och köpte rätten att bygga in 
kretsen . 

Men andra , däribland en rad 

tongivande industrier och tekni
ker, var desto mera skeptiska. 
De gjorde prov och gav under 
1979 uttryck för sin åsikt: "HX 
vållar flera problem än den lö
ser" . Bland dem som katego
riskt tog avstånd från iden märk
tes Revox-chefen dr Willi Stu
der . Han vände tummen ner för 
den här lösningen eftersom den , 
enligt honom , ställde till med 
helt onödigt brus på andra stäl
len i elektroniken och vållade 
distorsion i inspelningen . Princi
pen bakom HX s k "sliding 
band"-kompander är mera teo
retiskt än praktiskt lyckad , vare 
sig man testar med musiksignal 
eller skärt brus. 

Hans mening om detta omfat
tas också aven rad andra tekni
ker i Europa. RT har bl a från 
den ansedde chefen för en av de 
stora magnetbandtillverkarnas 
forskningslaboratorier fått höra 
vid besök på ort och ställe att 
man där "inte kan se någon för
del i HX-systemet". 

De mätresultat RT dels nått i 
egen regi, dels tagit del av vid 
andra industrier och institutio
ner, visar ganska påfallande 
samstämmighet. HX är med sin 
ständigt hoppande arbets punkt 
en vansklig sak att få fungeran
de - vad som verkar inträffa i en 
rad fall är just instabilitet i kret
sarna och en bestående, oaccep
tabelt hög distorsion i signalen , 
oaktat man kan styra ut mera. 

Med detta inte annat sagt än 
att det finns kassettdäck, vilka 
är så framsynt konstruerade att 
de interna elektriska toleranser
na klarar av de här ideliga 
sprången och ändringarna i bias
fun.ktionerna . 

- men kallt mottagande följer 
Reaktionerna från markna

den under 1979 var alltså högst 
blandade, och vid RT:s senaste 
besök i Japan bekräftades också 
att man blivit mycket känslig 
över att på flera håll ha nödsa
kats motta klagomål från hem
mamarknaden över vissa HX
däck. Det gällde långtifrån alla 
bolag, men många nog för att 
man skulle kunna tala om en 
viss förtroendekris kring det an
nars stabila begreppet Dolby. 

Licenstagarna ställde sig alltså 
ganska negativa överlag till HX . 
I det läget tvangs Dolby inse att 
det inte gick att komma längre 
på den vägen utan tvangs "back 
to the drawing board". Då hade 
ryktena om en ny krets, Dolby 
C, tagit fart ganska bra. Medve-

ten läckning? Marknaden ställ
de in sig på att vänta och se. 

Och C-Dolby finns också, 
ehuru få ännu har sett den. Den 
kom för sent för att kunna visas 
på Tokyo Audio Fair offentligt, 
men industrins företrädare viss
te fullt tillräckligt, verkade det. 
RT:s material är till stor del ba
serat på vad som framkom här . 

Som framgår av tig till arti
keln använder nyheten i princip 
två B-kretsar arrangerade i se
rie, så att den optimala verkan 
man uppnår med nr två i ledet 
åter matas till ettan. Själva 
grundiden är att bibehålla kom
patibiliteten med B-Dolbyn så 
långt möjligt är, medan man för
dubblar själva potentialen för 
brusreduktionen med systemet. 
C-kretsen är "selektivt flerban
dig" medan B är bredbandig 
oflexibelt. 

"C" är B-kompatibel 
Den grundläggande skillna

den mellan B- och C-utförande
na är den mängd av signalinne
hållet som "höjs upp" eller hålls 
nere under respektive inspel
ning och avspelning resp graden 
av insatsverkan vid olika fre
kvenser enligt kompanderver
kans selektivitet. 

Andra principiella skillnader 
omfattar naturligtvis C-kretsens 
mera komplexa uppbyggnad och 
faktum att dess verkan griper 
längre ned i frekvens än vad B
Dolbyn kan. 

Det vi erfarit av Dolby-tekni
kerna går ut på att C-kretsen 
också innehåller andra nyheter, 
vilka innebär fördelar rent mag
netiskt: Man når härvidlag en 
senare mättnad av bandet vid 
höga frekvenser, tack vare dem. 

I likhet med vad som gäller 
för B-Dolbyn "processar" nyhe
ten inte från början starka signa
ler men ser till att mellanfre
kvensförlagda och diskantrika 
signaler, vilka kommer in med 
lägre nivåer, "höjs upp" och 
detta sker på en selektiv basis; 
se även ovan. 

Ställd i avspelningsläge akti
veras elektroniken så att proce
duren försiggår omvänt: De tidi
gare nivåhöjda signalerna sänks 
igen exakt lika mycket med den 
verkan att balansen återställs 
hos ursprungssignalen och bru
set som tillkommit under inspel
ningsförfarandet avlägsnas. 

Från Dolbys sida hävdas, att 
C-kretsarna är "toleranta" i lika 
hög grad mot kassettdäckens in
neboende oregelbundenheter 

ifråga om frekvensgång i inspel
ningsförstärkarna som B-Dol
byn gjort sig känd för. Den som 
gör en inspelning med C behö
ver inte ta några speciella hän
syn vid användningen, heter 
det, trots att det ganska mycket 
expanderade dynamiska om
fånget medger både lägre och 
enklare satta inspelningsnivåer . 

- Sålunda, påpekar Ray Dol
by för oss, det dynamiska om
fång som en god tape för kas
settbruk medger förbättras nu 
ytterligare till den punkt där den 
begränsande brusnivån inte 
längre härrör från bandet självt 
utan mera då från själva pro
gramkällan man spelar in eller 
det för tillfället rådande "am
bienta" bruset (bakgrundsbull
ret) i rummet man vistas i. 
• Vi nämnde kompatibiliteten: 
Ja, C-elektroniken kommer att 
innehålla en omkopplare på 
däcket som aktiverad medför att 
kretsen uppför sig alltigenom 
som en vanlig B-Dolby. 
• Man kan alltså utan vidare 
spela av sina B-kodade band 
med den nya C-elektroniken. 

Hur ligger det omvänt till då? 
Jo: 
• Enligt Dolby-folket går det 
utmärkt att avnjuta C-kodade 
inspelningar utan distorsion el
ler några pumpverkningar etc då 
banden spelas upp över en kas
settmaskin försedd enbart med 
B-kretsar. 
• Till och med på så billiga ap
parater som kassettdäck utan 
någon form av brusreduktion 
alls går det - enligt Dolby-tekni
kerna - bra att spela upp C-till
verkade band, om man bara tän
ker på att vrida ner diskanten. 

Kompatibilitet har varit led
stjärnan då C-Dolbyn skapades. 
Det är givetvis ett starkt kort 
över konkurrenterna DBX, Su
per ANRS, Super D, Adres 
m fl, vilka samtliga system inte 
fungerar på lyssning utan före
gående, passande specialdeco
ding. - Hur det förhåller sig med 
HighCom kanske bör utredas 
närmare i annat sammanhang. 
Men så mycket står klart, att för 
optimalt bruk passar inget av här 
uppräknade system ihop med 
Dolby B eller , för den delen, 
med varandra. De är alla mer 
eller mindre exklusiva och förut
sätter att ägaren börjar bygga 
upp nya bandresurser jämsides 
med de befintliga, äldre som är 
B-beroende . 

Behövs mera diskant? 
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till det ovanstående: Allt är na
turligtvis inte helt problemfritt 
och positivt med de nya brusre
duktionssystemen från Japan el
ler de utvecklingar som blev re
sultatet av vidarearbeten på den 
första generationen av japaner
nas egna Dolby-alternativ. Vi 
har t ex mött ett som verkade 
tämligen felslaget i det att det 
frenetiskt jobbade uppe i dis
kanten där , på grund av kom
pressionsförloppet, helt enkelt 
inget fanns att ta ... ! 

Och det leder vidare till en i 
sammanhanget väsentlig sakfrå
ga: Det har arbetats en hel del i 
industrin för att frekvensförlopp 
och reell ljudkvalitet skall följas 
åt och att just diskanten skall bli 
både jämnare och hörbart vid
sträcktare. Det har varit en god 
målsättning , men man kan und
ra om inte syftet är nått nu? Be
höver flertalet användare verkli
gen ännu mera diskant med nu
varande generation hi fi-appara
tur? Förf:a för sin del är benäg
na att svara, nej, det är numera 
ett behov som kan anses till
fredsställt. 

Om HighCom och dess B
Dolby-kompatibilitet har vi i RT 
1980 nr 4 fått fram (se testet) att 
just den HighCom II som Naka
michi står för i form aven egen 
vidareutveckling inte är Dolby
anpassbar genom att den ja
panska varianten är ett 2-bands
system. Se även testet i nr 6/7 
förra året över Nakamichi-resul
taten. 

Vad gäller DBX och High
Com kan sägas , att dessa system 
är rätt känsliga för diskantavvi
kelser till följd av azimutfel lik
som den alltid mycket kritiska 
anliggningskontakten tape-ton
huvud. 

System som Super ANRS var 
i början också behäftade med 
risk för stark brusmodulation . I 
fallet Dolby C skall detta vara 
eliminerat, och vidare regleras 
där diskantutstyrningen mera 
distinkt , så att man undgår hög
frekvensmättnad under den 
punkt där fortsatt utstyrning 
borde kunna ske med gängse 
band. 

"Dolby blir nog kvar ... " 
RT talade under mässan i To

kyo med flera ledande represen
tanter för de största hi fi-fabri
katen. Naturligtvis kom som ett 
av de allra första spörsmålen 
upp de val som respektive indu
stri nu träffat för installation av 
den nya brusreduktionselektro-

niken . Uttalandena vi fick var 
märkligt samstämmiga och kan 
sammanfattas så här: 

- Vi har valt x eller y för att 
systemet är klart effektivast och 
backas upp på ett sätt som vi är 
nöjda med . Våra köpare har 
tryckt på, ja, men framför allt 
har det gällt HX. 

- Vi trodde aldrig på HX och 
ville heller inte ha den lösning
en. Vi tänker däremot köpa C
elektroniken så fort vi kan träffa 
avtal om den . Men det ligger lite 
mera i den än blott och bart en 
nyhet och att den som sådan är 
bättre än HX. Som ni ser har vi 
nu som huvudsystem x (eller y), 
och det för oss väsentliga är in
te, egentligen, att det därjämte 
finns en "B" eller "C" från Dol
by. Nej, vi kommer att under 
överskådlig tid ge våra kunder 
valfrihet. Det kommer att sitta 
en radikalt effektivare elektro
nik i våra bästa däck plus något 
Dolby-system . Det viktiga är då 
att det över huvud finns en Dol
by! Det är övervägande en fråga 
om marknadspsykologi. Folk 
världen över skulle bli störda 
och konfunderade om det inte 
som vanligt satt en skylt med 
Dolbys namn på våra produk
ter. 

- Det viktiga är knappast 
längre vad Dolbyn gör utan bara 
att den finns där ... ! (D v s se
dan det blev "efter HX".) 

I klartext : Japanerna anser sig 
ha fått fram egna, så mycket 
bättre brusreduktionssystem -
eller köper DBX , HighCom etc 
- att dessa nu blir huvudsaken. 
Dolby-elektroniken vill man re
ducera till en undertitel, ett 
slags försäkring på marknaden 
för längre eller kortare tid. 

Kunderna är förstås till att 
gratulera: Högprisdäcken får 
två system att användas efter be
hag , sida vid sida . Och Dolby 
får sälja sina kretsar. 

Men vad kommer då Dolby 
C-inbyggnaden att påverka pri
set på kassettdäcken med? 

Från industrihåll heter det 
"högst obetydligt". Frågar man 
Dolby-folket blir svaret, att man 
inte kan påverka slutpriserna 
särskilt mycket , men att man 
från Dolbys sida hur som helst 
inte tänker begära höjda 
royalties från licenstagarna, åt
minstone inte på länge . Det lå
ter alltså som om det inte kom
mer att kosta tillverkarna mera 
att sätta in C-kretsen än att fort 
sätta göra B-Dolbyn. Men vad 
som inte går att påverka är fak-
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tum att C-elektroniken är två till 
tre gånger så komplicerad som 
B-brickans , och denna merkost
nad måste gå ut över slutpriser
na. Vidare: Det måste nog till 
ett högpresterande kassettdäck 
för att nyhetens fulla potential 
skall kunna tillvaratagas. Man 
kan alltså räkna med att den 
första apparatgenerationen med 
C-kretsar blir dyrare än de hit
tillsvarande , B-försedda topp
klassade däcken från Japan . 

Naturligtvis kommer de allra 
exklusivaste däcken, de med två 
valbara system inbyggda, att 
kosta kanske avsevärt mera än 
något gängse bestånd gör idag. 
Men på den punkten är japaner
na inte nervösa : 

"Alla fördyrande nyheter har 
hittills accepterats av de kunder 
vilka söker exklusiva appara
ter". Man utvidgar helt enkelt 
kassettbegreppet ännu en bit 
och ger goda argument för nöd
vändigheten av ett högre pris 
plus åtföljande högre status -
det senare särskilt viktigt i Ja
pan. 

" ... men spelar andra 
fiolen" 

I takt med att de sofistikerat 
utrustade toppdäcken tillför sina 
fabrikanter nya erfarenheter 
kommer troligen priserna att 
sjunka , tror Ray Dolby själv; 
för hans del står och faller detta 
med att hans företag i en nära 
framtid kan få fram en integre
rad krets för volymanvändarna. 
- Vid RT:s besök talades myc
ket om en liknande nyhet från 
Signetics i ic-form; ett , som det 
sades , mångsidigt användbart 
system vilket "också" kan an
vändas för effektiv brusreduk
tion . Den och liknande kretsar 
har genererat erfarenheter som 
bör vara intressanta för Dolby 
då det gäller konceptionen aven 
ny ic för den komplicerade C
enheten. Vem som slutligen får 
kontraktet på ic:n är dock inte 
bekant fn , men banden med bå
de Signetics och t ex Philips är ju 
starka. 

För ögonblicket existerar ing
et sådant som C-inspelade kas
setter, men Ray Dolby är opti
mist : 

- De kommer snart, tror vi. 
Vi förutser också rätt snart att 
de stora kopieringsindustrierna , 
speciellt de företag vilka byggt 
upp ett renomme som kvalitets
leverantörer av krävande musik 
på kassett , skall visa intresse för 
vårt nya system i sina bandsta-

tioner , slavar etc. 
- Vi måste naturligtvis så 

snart som möjligt göra vår C
krets i form aven brusreduk
tionsencoder tillgänglig för så
dana ändamål. 

Så den allt övergripande frå
gan blir: 

Kommer Dolby C att ligga så 
gynnsamt till mot den allt inten
sivare konkurrensen från DBX, 
HighCom, Super ANRS , Ad
res, Super D plus resten som är 
ute nu , att namnet Dolby också i 
fortsättningen kommer att vara 
en kassetteknikens "eviga följe
slagare"? 

Ja, sannolikt, på de grunder 
som redovisats ovan. Världs
marknaden har satt sig i ett 
ganska unikt beroendeförhål
lande till Ray Dolby och hans 
företag. "En Dolby måste fin
nas", som japanerna understry
ker. Att en brusreduktionskrets 
ändå inte behöver vara så våld
samt avancerad för att bli accep
terad av många - inte ens sär
skilt verksam eller lättarbetad -
erinrar bl a Philips inhopp på 70-
talet med DNL om. Dolby kom
mer nog att finnas länge än -
vad som än döljer sig bakom 
frontpanelen . Huvudsaken är 
att det låter bra , trots allt. 

Vad man för allt i världen får 
hoppas är att det inte blir några 
fler misstag av den typ som 
spred förvirring för ett lO-tal år 
sedan till följd av japanernas 
obändiga lust att införa flera 
icke-standardiserade bandlägen 
på maskinerna med bl a förryckt 
frekvensgång som följd. Den 
gången de ff g införde Dolby B 
är heller inte glömd - då råkade 
man på sina håll in i rent kaos 
p g a att kretsarna inte samver
kade med övrig elektronik. Men 
de här läxorna lär man ha i så 
friskt minne att någon risk för 
upprepande knappast finns. 

Medan vi låter tiden avgöra 
utgången av de här spekulatio
nerna är nog det enda riktigt 
riskfria vi kan utlova att alla au
dio- och hi fi-intresserade "are 
likely to hear a lot more noise 
over noise reduction than there 
has been in quite some time". 
Vi skall rapportera om C-debu
ten på CES i Chicago nu i juni 
1981 - allt talar för premiär där, 
om inte förr. - Se också Bob 
Angus rapport i detta nr. • 



TOKYO AUDIO FAIR: 

Kvalitetsförbättrad elektronik, 
bättre design och detaljomsorg 
DEL2 
* Besökare från mer än 60 nationer träng
des på Tokyo Audio Fair i höstas, och som vi 
rapporterat om i en inledande, översiktlig arti
kel- se januarinumret - fick de med sig hem 
intrycket aven audioindustri som söker för
nya sig och konkurrera om publiken på en 
vikande och i många fall nästan mättad mark
nad med delvis oväntade grepp. * Här fortsätter vi redovisningen genom att 
firmavis titta på nyheterna. * Rapporten om 1981-1982 års hifi-bestånd 
i Japan slutförs i ett kommande avsnitt. Det 
handlar alltså om produkter vilka i lite ändrad 
form omsider letar sig också hit till vår mark
nad. 

Foto: RT och tillverkarna 

•• (Tokyo , RT:s utsända) Tre 
"D" kan man låta stå som samlan
de symboler för de audio- och hi 
fi-nyheter vilka dominerade 
Audio Fair i Tokyo som prov på 
vad japanerna får på sin hemma
marknad 1981-1982: D för Design 
- se förra avsnittet om den allt vä
sentligare aspekten på god form
givning eller i varje fall en säljan
de sådan - , D för Digital, förstås ; 
"alla" hade ju digitala skivspel
ningsförslag framme i montrarna 
eller på bild som ide , och slutligen 
D för Detaljer. De får då beteck
na alla små ändringar , alla tillbe
hör, alla nya tillsatser till grejor
na , alla små och stora fyndigheter 
som japanerna servar sin marknad 
med på tusen sätt och vilka gör 
den till en så mångskiftande och 
variationsrik företeelse som den 
blivit med åren . 
~ Vi kliver på hos Aiwa, ett mär
ke som i sitt hemland har en bred 
publikförankring och gärna gör 
lättsamma, glittriga och typiskt 
fritids betonade framträdanden på 
den årliga mässan , sällan några 
tyngre eller fördjupade shower , 
trots att märket också står för t ex 
en rad goda mikrofoner och - lik
som flertalet - diverse halvproffs
options (mixers , stativ, hörtele
fonterminaler o s v). I år hemin
redning, playboy-betonat ung
karlsliv, motorcykeldetaljer, fri 
luftsliv som tema. Lilla Cassette
Boy med sin raffiga minimikrofon 
var därvid en säker show-stealer: 
En "gånglåt" i runt-halsenklassen 

och med lättviktslurar. En annan 
bra sak var F 77M-däcket, ett 
fjärrkontrollerat kassettdäck med 
mikrodator, " CompuBrain". En 
större variant, F 90 M , är proffsut
fört med gavel byglar och svart 
hölje och med publikknipande de
taljer på fronten . 

Aiwa hade också en typ av " sta
pel" vi inte sett tidigare, fyra en
heter anslutna bara med en cen
tral bärbygel som kopplade ihop 
alltsammans . Nytt var också mär
kets anslutning till HiCom , men 
det sades vara " på försök" - man 
hade tagit fram lösa HighCom-en
heter som tillbehör . 

ACD 1000 var annars något nytt 
- en " kassettväxlare" för totalt 25 
kassetter att spela upp i valfri ord
ning över anläggningen. Se bild! I 
denna med avspelningselektronik 
försedda separatenhet ligger bl a 
Dolby-kretsar. Inget närmare 
meddelades om "växlaren" . Aiwa 
hörde också till de företag vilka 
inlett experiment med ir-fjärr
kontroll mera allmänt . 
~ Alpine Electronics har redan be
rörts i förra avsnittet. Man väntas 
alltså komma med ett digitalt kas
settdäck under året i samarbete 
med Akai och Mitsubishi. Alpages 
FL-serie var främsta dragplåstret i 
montern på mässan i Tokyo och i 
den serien märks en slim line-ut
förd enhet , AL-lOO, med logik
styrning. Utförandet är typiskt 
med Sendusthuvuden , metall
bandväljare , visarinstrument med 
området -20, +7 dB av VU-typ 

Aiwas variation på temat: Cassette Boy. Alltså med lös mikrofon med 
stort clip att fästa i halsen. Lättviktslurar, förstås. 

men med + 10 dB toppvisning . 
Modellerna 110, 3100 och 5100 
har fluorescerande balkar som 
" metrar" och i övrigt bl a mpx-fil
ter. 
~ Akai hör till de stora i bandsam
manhangen och har skärpt sig på
fallande under senare år med av
seende på både form och funk
tion. "High QuaIity Audio Life" 
utlovas , och bredden är impone
rande . Ett halvdussin nya kassett
däck visades , flertalet i en låg och 
lång form i GX-serien , där GX-F9 
OBL för 130000 yen verkade 
mest påkostat. UC-seriens däck är 
något billigare och har en avvikan
de form på höjden där kassett
schaktet lagts direkt under dis
playdelen. Ett halvdussin stora 
bandspelare kan man alltid vänta 
från Akai, så också i år. Det störs
ta kostar 398000 yen och är Pro 
1000, en maskin som funnits en 
del år och som har separat först är
kardel under själva bandtrans
portdelen. GX-635D är lite billi
gare för 185000 yen , finns i en 
svart variant och är autoreverse
rande: Tapen kan vända automa
tiskt och körs i två riktningar. 

I Akais nya högtalarbestånd 
finns en originell kvartett mycket 
dyra pjäser - vad sägs om att ge 
650000 yen för Reference Stan
dard 4,5? Men det är uppenbart 

amerikanska Infinitys skapelser 
allihopa, ned till Infini Tesimal för 
59800 yen. 

Raden av tillbehör från Akai är 
välkänd, här finns det mesta från 
magnetbandredigeringssatser till 
kontakter i guld. 
~ Audiocraft är ett framåtgående 
japanskt märke för tonarmar och 
pick up-skal. I år debuterar ut
ställda prototypserien AC 3000 
MClAC 4000 MC, ett helt system 
av tonarmar som skall passa in i 
ett fundament. Det hela bär på
tagliga likheter med Technics 
SOOO-serie, tidigare beskriven i 
RT. Inalles åtta "rör" kunde vi 
räkna till , alla avsedda för olika 
slags pick uper och skilda resonan
ser, massor och styvheter. Kvali
teten verkar hög och systemet är 
klart intressant liksom firmans 
många specialanpassade tillbehör 
och systemdelar. 
~ Vi gör entre hos Toshiba för att 
fortsätta med bokstaven A .. . 
därför att Toshiba gör Aurex, sär
deles uppskattat märke i Japan . 
Aurex presenterade en förbättrad 
variant av brusreduktionssystemet 
adres - uttytt automatic dynamic 
range expansion system. Hjärtat i 
det heter monolitkretsen TA 7605 
AP, processorenheten som sitter i 
den spänningsstyrda kompander
delen vilken omges av dels en ni-
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våsensor, dels vca-nätet och så ut
kretsarna . I år har distorsionen ta
gits ned som främsta nyhet , ver
kan är jämnare och hela den här 
rätt komplicerade enheten verkar 
jobba med imponerande resultat. 
Samlade också stora skaror vilka 
andäktigt kollade resultaten på 
oscilloskop ... Om Europaexport 
ville Aurex-folket inte tala. Mär
ket finns ju f ö inte företrätt i Sve
rige ens indirekt, vad vi vet. 

Aurex gör många tillbehör , mi
kar och mixers etc men främst står 
man för goda I,<;.assettdäck , där det 
dyraste kostar 178000 yen och he
ter X 80 AD, som påminner om en 
digitalenhet genom att indikato
rerna lagts som två långa vertikala 
band; kassetthöljet är rätt kom
pakt, så lösningen är god . Hela 
Adres-serien, där X 80 ingår , är 
mycket liten och förtätat gjord, 
vilket förvånar med tanke på Ad
res-elektronikens komplexitet. 
Men den ligger här i form av ic 
och man har också fått plats för 
sådant som t ex illuminerade reg
lage , tangenter som lyser grönt 
och rosa , etc. Ett s/n om minst 88 
dB utlovas med inkopplad Adres! 
Det dynamiska området uppgår 
till 103 dB . .. ! till detta fina och 
uppseendeväckande värde bidrar i 
någon mån den goda och utjäm
nande drivningen i de här däcken , 
som har en speciell bandtransport 
och ett eget system av trissor och 

rullar för den. - Aurex är inte 
minst känt för sina små, läckra 
bärbara kassettmaskiner i spe
ciaikoffertar , hela små system . 
Den linjen visades också nu. 

"Clean drive" kallar Aurex sin 
förstärkarkoppling , som nu sitter i 
ett antal mycket eleganta, svarta 
och inifrån upplysta apparater, 
där funktionsvalet på fronten av
sätter lysande färgstaplar i den. 
Det verkade röra sig om en klass 
A-variant med en hel del intres
santa kopplingsdetaljer bl a i för
steget för RIAA-nätet m m. Till de 
här hörde en digital syntestuner 
med likaså originell design och 
färgsymbolik " infälld" i glas och 
stål. 

Toshiba är ju EMI:s agent och 
partner, och som vi redan berört 
hade man digitalskivor framme 
för olika , tänkta format och stor
lekar. I Toshibas vanliga skivse
rier utkom mot slutet av 1980 en 
hel rad nya Soundphile-utgåvor , 
fö . Mycket är japanskt men en hel 
del är EMI :s omgraverat och pres
sat i Japan . Kvaliteten är synnerli
gen hög. 
~ Canare är ett intressant namn 
för alla slags If-kablar, tonledning
ar och mångpoliga kontakter för 
studiobruk. Man kunde också visa 
kabelvindor och kabeltrummor 
för mobilbruk , kopplingsdetaljer 
etc. 
~ Cybernet hör till de märken vil-

~ --~~ ~- : , .. , .. 

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

Akai började faktiskt som industri 
redan 1929. Efter mer än 50 år pre
senterar man i år de här två påkos
tade kassettdäcken, GX-F 90 och F 
90 BL, dyrast i hela programmet. 
Kommer enligt uppgift med dubbla 
brusreduktionssystem - både Dolby 
B och ev Adres eller ett som Akai 
själv bygger, ADR. Tre tonhuvu
den , två motorer. 

Det här stora grammofonverket får 
representera Denon och märkets 
proffsprogram. Mycket solida och 
rundradio-specade enheter som ofta 
används i Japan och Asien liksom 
USA. 

Nytt grepp på "stapeln": Aiwas bygelsammanhållna 
anläggning. Ställs på stor metall/ot nedtill. Smart. 

Mera Aiwa: Här "kassettstället med inbyggd växla
re". Plats för 25 kassetter. Skall den här originella 
lösningen bli framtidens? Man trycker fram en i 
stacken och den inbyggda elektroniken, med tonhu
vuden etc, spelar av bandet. Skulle varit idealisk för 
bilbruk om storleken passat. 
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Mycketflimmer men lite brus i DBX 
rum ... i stativet sitter firmans se
naste nyheter för både "burkat" ut
förande och i form av 19-tums sta
tivenheter. 

AD-4 är Aurex/Toshibas dyraste 
Adres-enhet, pris 58000 yen i hem
landet. För 1981 har man byggt in 
systemet i en rad av sina kassett
däck. Utom AD-4 finns tre mindre 
apparater att köpa som lösa enheter 
till anläggningen. 

A v Diatone-monitorerna, tänkta för 
yrkesbruk, visar vi här 45-400 2P, 
som faktiskt kostar en hel miljon 
yen hemma ... tål 300 W in, ger 
118 dB på l m och har en tonkurva 
upptagen från 20 Hz till 35 kHz. 
Känslighet 93 dB/W/m. 4-vägssys
tem, 8 ohms impedans. Dubbel 40 
cm basdel. 

rLll 

Också berömvärt strikt och ren i 
formen är H-K:s nya M 770 effekt
steg, 2x65 W. 



Harman-Kardons "väggaltare" 
över sin hjälpare Matti Otala såg ut 
så här på Tokyo-mässan . Vi kunde 
inte tyda texten men förmodar att 
den utan falsk blygsamhet klar
gjorde att det nya programmet från 
H-K är världens mest välljudande. 
Eller . .. ? 

".,,"""", . xx 

Muskelstärkare från Harman-Kar
don: Den av Otala konstruerade 
XX-kraftdelen som fått en mycket 
ren design. Effekt okänd men kan 
antas vara "tillräcklig" ... 

Hitachis jättedörr till högtalare HS 
10000. Möjligen kan i bilden synas 
just framför fronten den smalspåri
ga "räls" som gick att rulla högta
lare ut och in på. 

ka vi aldrig sett här. I J apan är det 
däremot uppmärksammat och har 
ett brett program . Det mesta ver
kar rätt likgiltigt , trots mängden . 
Men CF-IOJOS visade sig vara ett 
försök att korsa ett kassettdäck 
med en fm/am-radio , och resulta
tet får väl anses mera originellt än 
vackert , en knubbig liten pjäs som 
kan driva ett par små högtalare 
och tjäna som en mini-anläggning. 
Cybernet , som också hade gjort 
digitalelektronik i form av a/d-o m
vandlare o s v, visade fram en näs
tan identisk kopia av Sonys Walk
man i form av " Young Man", PS-
101 , för 28000 yen - t o m namnet 
är alltså plagierat , eller nästintill . 
~ DBX seglar ju i medvind och ha
de en intressant visning med bl a 
en Badap-analysator inkopplad 
över programsignal under det att 
märkets hela serie av nya brusre
duktionsenheter var aktiva , en i 
taget. Det lät alldeles ypperligt 
bra , och inte minst intressant var 
utställningen av nyare skivor vilka 
processats med DBX. Det finns 
minst ett lOD-tal i Japan , och av de 
utställda var två så lockande att vi 
lite senare lade ner timmar på att i 
gränderna inom en av Tokyos me
ra svårtillgängliga stadsdelar hem
söka BSR of Japan, som är agent 
för DBX, i syfte att få tag i plat
torna - Recording Technology 
Showcase Series , gjorda av Mark 
Levinson i USA och dels utförda 
som en sampler med en rad instru
ment och urval från ML:s bästa 
upptagningar , dels som en sam
pler med digitaltagen , DBX-ko
dad musik. Nå , den sistnämnda vi
sade sig en tid senare inte existera 
ens i USA ännu , men den första 
gick att få , till ett saftigt pris dock , 
ca 175 skr vid en omräkning. För 
det fall någon läsare är intresserad 
heter skivorna RTS-I och RTS-2 , 
pris 7 500 yen per styck i Japan . I 
USA hade ingen hört talas om 
dem , men de kommer väl omsi
der. - Den grundligt gjorda listan 
över DBX-inspelade skivor vi har 
från Japan upptar bl a de här skiv
bolagen : Nautilus , Direct-Disk 
Labs , A&M, Crystal Clear , DW 
Labs , Pausa , Orion , Audio Labs , 
Toshiba-EMI, M&K, Varese Sa
rabande , Sine Qua Non, Desmar, 
Desto , Klavier - som ostridigt var 
först med den här metoden för nu 
många år sedan - , Unicorn , Vox 
Turnabout , Vox Candide, Chal
font , Concord , Musical Heritage 
Society och alltså Mark Levinson . 
~ Deccll. är ett begrepp minst lika 
stort i Ostern som här, och mär
kets Special Products ställde ut 
Ribban-elementen och HF-högta
larserien , delningsfilter , Interna
tional-tonarmen och , givetvis , 
pick uperna som Mark V-EE , E 
och M, vilka är ganska lågprissatta 
i Japan med högsta riktpris 38000 
yen (V-EE) . Rengöringsdonen 
och armlyften anses höra till det 
bästa på marknaden , så också i Ja
pan. 
~ Japanska Denon står alltid för 
övertygande sobra, " tekniska" 
och välpresenterade expoframträ
danden . Så också nu . Märket till-

handahåller både hi fi-materiel 
och rent professionella produkter. 
Till de senare hör det stora och 
resursrika studioverk vårt foto vi
sar. Det är tättbestyckat med 
kretskort för bl a fjärrkontroll från 
mixerbord, diverse repetitionsin
tervall etc. 

Denon var veterligt pionjär för 
de " runda'; skivspelarna utan van
lig sockel , och dessa "professional 
turntables" har man utvecklat i en 
rad varianter , av vilka främst 
märks DP 55L och DP 55 M . Den 
robusta mekaniken med sin cirkel
omkretsförlagda manöverpanel 
med stora, fyrkantiga och mycket 
tydliga tangenter för driften har 
sin motsvarighet i ganska tunga 
och solida tonarmar, som de ja
panska audiofilerna dock anser 
vara mycket bra , fastän armarna 
onekligen ligger långt från dagens 
skola med ultralätta , raka rör i oli
ka kompositmaterial. Denon har 
aluminium och kolfiber. Fabrika
tet gör också dessa långa , raka 
tonarmar som lösa enheter på se
nare tid. 

Pick uperna man satsar på ver
kar vara DL 305 och DL 301 , bå
da mc-typer som utvecklats ur en 
lite äldre version vilken låter ut
omordentligt bra - och sådan har 
under åratal varit en av RT:s refe
rensavkännare . Denon har ett 
mycket brett tillbehörsprogram i 
form av mc-boosters , p u-skal, 
höljen , adaptrar , kablar etc etc. 

På kassettsidan presenterar 
man i år en serie 3-tonhuvudma
skiner med en patenterad band
spänningsmekanism, DR F3 , F2 
och Fl , mycket välgjorda och er
gonomiskt lugna skapelser med en 
utvinklad manöverpanel. 

Denon gör också 24-kanaliga 
proffsmaskiner , digitala appara
ter , kontroll- och tidkodenheter , 
stora mixerbord och mängder av 
annat. Inget av allt detta kommer 
till oss och såvitt känt heller aldrig 
ens till Europa , vilket livligt kan 
beklagas . Denon är varumärket 
för gamla Nippon Columbia , och 
firman ägs sedan många år av jät
tetrusten Hitachi, som inte ser nå
gon orsak ' till export hit. Ja , vi 
skulle väl nämna att Denon givet
vis också har sin egen klass A-se
rie förstärkare och naturligtvis en 
serie digitala fm-tuners och äve'n 
receivers , vilka i några avseenden 
faktiskt bär vissa likheter med Hi
tachis motsvarande program . T ex 
är Denons DRA-600 med sin bot
tenklaff och sin högerplacerade 
volymratt ganska lik några av Hi
tachis MOSFET-steg . Just den här 
apparaten har förval av 16 fre
kvenser , varav 8 am-förlagda . Go
da 82 dB s/n, enligt data. 
~ Diatone är ju Mitsubishis hi fi
program , och därifrån kommer 
allt intressantare resultat i synner
het på högtalarsidan , där man for
skat fram nyheter på både mem
bransidan , filtersektorn och kom
ponentområdet. Mycket lätta men 
styva bikakor formar konerna och 
man har gjort försök med också 
mycket stora element . 3D-analy
ser och holografiteknik visar på 

mycket goda resultat , där också 
avancerad magnetforskning bidra
git till helheten. Korgar och upp
hängningar har heller inte sparats 
i de här analyserna, och vad som 
verkar vara ännu intressantare är 
de metoder man kommit fram till 
ifråga om själva höljena , vilka 
grundligt vibrationsanalyserats 
och studerats ihop med sväng
ningsförloppen. Vad vi kunde se 
har man t o m angripit sj älva hop
byggnadsmetodiken och ex-vis 
sättet att fästa gavlar i varandra . 
Diatones Professional-series är 
som känt respekterad , och här 
återser man varje år den för var 
gång lite förbättrade gamla " Na
kamichi"-högtalaren, d v s Mitsu
bishis 2S-305 , som är aktuell ver
sion . Används som rundradiomo
nitor. Billigare variant är 208. 
Klart bra verkade de stora hi fi
pjäserna DS 90C och 70 C låta 
med upp till 40 cm stora basdelar. 
Skivspelare med tangentialarmar 
och det "vägghängda" verket LT 
5V är nya i sortimentet, vilket ju 
traditionellt också upptar rent 
proffsbetonade verk med stora, 
tunga tallrikar som t ex L T-l för 
200000 yen. 
~ Från Mitsubishi , ett av världens 
största konglomerat , till en lite 
mindre firma : Entre . Ja , så heter 
en liten men kvalitetssinnad ja
pansk tillverkare av pick uper och 
" super high quality transformers" 
plus tillbehör som p u-skal etc. 
Pick uperna får vi väl sätta fråge
tecken för , de är rätt lågprissatta 
och kanske mindre intressanta , 
men trafona ET-200 , ET-IOO 90 
och ET-15 för anpassning av 3-40 
ohms pickupiaster på mc-sidan 
verkade förtjänstfulla. Rimliga 
priser men goda data och förtro
endeingivande utförande . I 3-
ohmsläget får man 30 dB inom 0,5 

. dB , säger data. 
~ "New American Sound for 
You" försökte ESS Transar/atd 
locka med, och nog skulle en ja
pansk audiofil hemskt gärna vilja 
introducera i sitt rum ett par av de 
här stora Oscar Heill-skapelserna 
med " sound as cIear as light" jäm
te tillhörande underbas, subwoo
fer , men då får man nog räkna 
med att vissa problem blir akuta. 
Går man bakom en sådan här 
vinklad storskärm får man nästan 
känsla av att befinna sig inne i en 
transformatorstation. Högtalarens 
minst sagt originella inre struktur 
med utskjutande etager och tråd
förbindningar längs alla ljudpane
lerna avsätter faktiskt ett intryck 
åt det hållet. Låter dock förnäm
ligt , inte tal om annat. Baslådan 
har egen manöverdel att ställas 
ovanpå. Pris 1,6 miljoner yen på 
den här marknaden. Så avancerad 
teknologi kan bli intressant först 
då något radikalt görs för att för
billiga den och få igång större se
rier . Löftena den inger är stora. 
~ Fidelity Research: Grundkonst
ruktionerna för tonarmarna och 
pick uperna går igen också i fir
mans nyheter, t ex mc-pick upen 
FR-2. Pris 36000 yen , alltså lite 
över medelklassens . Systemet är 
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TOKYO AUDIO FAIR: 
på 10 ohm, utspänning 0,1 mV vid 
5 cm/s vid 1 kHz och 45°. Anligg
ning: 1,5-2,0 p. Tonkurvan är 
mätt upp till 35 kHz. 

Tonarmen FR-12 intresserade 
många. Det handlar om en 12-
tumsversion av FR-14 och med rö
ret anslutet utanför pivotpunkten 
så att "kröken" kunnat göras 
måttligare vid dimensioneringen 
för överhänget och bättre motstå 
torsions påkänningarna (" böj
ningskrafterna") . Mot specialor
der gör man utförandet FR 12 Sil
ver, som har alla interntrådarna i 
silver inne i armen . 

Pick uperna FR-7 och FR-7f är 
inte alldeles nya men har fått lite 
andra utföranden och kostar nu så 
mycket som 77000 yen. De är ex
tremt lågohmiga med mycket vid
sträckt frekvenskarakteristik, upp 
till 45 kHz specificeras de. 

I raden av trafos av step up-typ 
finns nu FRT-3G, FRT-5 och 
AGT-5X, alla med gott renomme 
ehuru den sistnämnda kostar hela 
150000 yen! 
~ En ny bekantskap för oss var 
den eleganta mc-pick upen Glanz 
GMC-55 från Mitachi Corpora
tion. Systemet är på 3 ohm. Att 
döma av de japanska principskis
serna vi fått se har man gjort en 
särpräglad lösning av den nål bä
rande armens lagring och samver
kan med spolstrukturen. Utöver 
den nya mc-pick upen finns sex s k 
mf-pick uper, vilka inte annat vi 
kan finna är av typen rörlig mag
net , ehuru magnetsystemets för
läggning blivit en annan än den 
vanliga , det sitter under spolarna. 
Mc-typen hamnar med 38000 yen 
på övre medel'J;l[isnivån medan de 
övriga är prisbilliga pick uper 
överlag. Ingen verkade veta något 
närmare om den här tillverkarens 
produkter och veterligt går de ing
enstans på export ännu. 
~ Grace visade ett bestånd pick 
uper och tonarmar , men de intres
santaste utförandena som t ex den 
"nya" G-727 sades inte gå att 
komma över i Japan utan bara på 
exportmarknaderna. Grace är en 
ganska liten rörelse efter japanska 
förhållanden och märket saknas 
ofta ute i handeln i hemlandet . 
Mera välkända synes då t ex ton
armarna G 704 och 714 vara där , 
men nu finns alltså en förbättrad 
G-707 QuadMaster och "silverar
men" G-945 jämte flera snarlika i 
Uni-Pivotserien med oljedämp
ning. G-J040 är en annan lång , 
smäcker arm av firmans universal
utförande. - Bland de många pick 
up-varianterna märktes i år flera 
tillskott till F9-serien , som nu om
fattar minst sex utföranden . SF-90 
heter en utveckling som utgör pick 
up och skal i en enhet: Man har nu 
en " integrerad" pick up som 
främst sägs utgöra en lågviktsvari
ant (15 ,5 g) mot F-9 och vilken 
medger motvikten att flyttas när
mare armpivoten till förmån för 
en lägre effektiv massa. Denna 
high perforance-pick up uppvisa
de också mindre magnetiska för
luster än t ex F-9L. 

F-lO heter Graces nya mc-av-

kännare. Det rör sig om två typer , 
L och P. L har en nålspetsbärare 
av laminerat boron (bor) om 0,28 
mm medan P-versionen har sin 
gjord av titanium , 0,02 mm . Mag
neten är av högflödestyp i kobolt
samarium. Pick upen sägs ge en 
högre utspänning än vanligt för 
mc-utförandena. Spetsarna måste 
bytas av detaljist eller distributör. 
Ett intressant drag verkar vara att 
magnetens höga flödesdensitet 
och goda linearitet avsatt extremt 
uppdriven känslighet gentemot 
spolutslagen - men här skulle man 
gärna vilja göra jämförelser och 
detaljstudera andra högtekniska 
pick uper med samma uppbygg
nad - enligt vår erfarenhet ger de 
flesta av den här påkostade typen 
en mycket högt driven detaljtro
het också i de subtilaste spårpassa
ger och de mest pulserande tran
sientområdena. På en punkt tror 
vi dock gärna Grace om att kan
ske ha visst försteg, nämligen ifrå
ga om den magnetiska skärmning
en , som ibland kan te sig bristfäl
lig i pick uper med de mycket ef
fektiva , nya magneterna . Förlust
faktorn kan bli hög . Några är 
dessutom ganska stora och tunga , 
vilket ökar massan med stegrad 
mekanisk impedans och alltså tro
ligen sämre spårning som följd. 
Frekvensgången kan då givetvis 
utsättas för avvikelser åt båda hål
len. Korrigerar man en sådan lite 
ofullständig konstruktion från 
början sker det vanligen genom 
att man minskar utspänningen . 
(Går man andra vägen och ökar 
utspänningen , blir responsen olin
jär ändå mera). Grace har vad vi 
kunde se en mycket effektiv al-le
geringbas som grundskydd plus ett 
extrahärdat hölje över det . Detta 
menar japanerna bakom kon
struktionen bidrar till bättre stabi
litet i stereobilden och högre in
formationstrohet i termer av 
"image orientation", och givetvis 
får man ett gott grundskydd mot 
elektrisk induktion i pick upen ; ett 
heller inte okänt problem med vis
sa fabrikat. 
~ Grandee får stå som företrädare 
för hela den " trimnings & modi
fieringsindustri " Japans audio
värld är full av. Det går att köpa 
" modkits" till en hel rad fabrikats 
produkter. Ofta är det , som här , 
nya specialhöljen för grammofon
verk . Det finns skräddarsydda 
specialkonsoler för en hel rad så
dana. Grandee gör stabila höljen 
och socklar för t ex Technics SP 10 
och höljet är då i både trä , bly och 
diverse material ss ull , vilka skik
tas mycket noga så att man når 
optimal stabilitet , skakningsresis
tens och vibrationsfrihet. Kablar, 
vikter och skal jämte kontakter 
kan fås till alla utföranden. Sär
skilt noga är det med tonarmsfun
damenten och plattorna för arm
basen jämte förskruvningarna etc. 
Man kan - och man gör så i Japan 
- "modda" i all evighet med dessa 
kits och ombyggnadssatser. Om 
detta har vi rapporterat tidigare. 
~ Under stora väggfält med USA
färgerna och en i sammanhanget 
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muntrande bild av Matti Otala 
körde Harman-Kardon fram sitt 
nya , tunga artilleri i Tokyo. Matti 
O. har som bekant varit ca ett år i 
USA som konstruktions konsult åt 
H-K och reviderat beståndet av 
apparater. De debuterade nu, och 
åtminstone det yttre intrycket av
satte positiva reaktioner. Den av 
många kanske inte med orätt hårt 
kritiserade , äldre designen i mät
tat " matt " guld och med mycket 
färgkontraster hade nu fått vika 
för en betydligt sobrare framto
ning . Att förstärkarnas inre efter 
ett år med Matti M. skulle uppvisa 
någon som helst rest av DIM tor
de vara alldeles uteslutet . .. Inte 
osannolikt har firman nu fått fram 
en god kombination av både väl
ljud och tilltalande design . 

Försteget heter P 725 som tycks 
ha mycket resurser i form av 
tryckknappar för inkopplingsbara 
programkällor, filter och finesser , 
M 770 heter det direktkopplade 
slutsteget om 65 W/kanal och A 
750 är något så avvikande i termi
nologin som en " Premain Ampli
fier" : En integrerad stärkare allt
så, som ger 2x45 W. M 770 måste 
räknas till industrins elegantaste 
med sin låga profil och de två ver
tikala indikatorerna. Ja, två tu
ners för både fm/am finns , de he
ter T 715 resp T 710 , där den förra 
har en digital frekvensavstämning . 
Kassettdäcket man fått fram hit
tills är D 705, vilket "ärvt" desig
nen efter slutsteget 770 med sam
ma indikatorer men med en ny , 
fyndig matning i en liten "byrålå
da" upptill. Det hela erinrar om 
Sonys exklusiva TC-K 88E . D 705 
visade sig ha Dolbys HX-elektro
nik mot brus. Alla enheterna hade 
högst måttliga priser i Japan , ja ef
fektdelen kostade ju förstås 99000 
yen. 

Det bokstavligen tunga slag
numret i H-K-montern var XX
förstärkaren , en jättestor prakt
pjäs i översta prestigeklassen med 
kyldelar stora som turbinhjulskov
lar. Massiv look och kraftiga byg
lar - men apparaten är ju en Su
per-Citation med proffsambitio
ner. Vi kunde inte lista ut hur 
många hundra watt per kanal ste
get ger, men uppsynen var häftig. 
H-K is back in business again. 
~ "Lo-D" heter alltjämt Hitachis 
stora hi fi-sortiment i hemlandet , 
trots allvarliga ansatser till att byta 
namnet - eller snarare benäm
ningen. Men inget bättre än just 
" Hitachi" har kommit fram , för
vånande med tanke på de namn
glada och symbolmanipulerande 
japanerna, som alltid brukar hitta 
något superlativ eller fantasinamn 
att bygga på ... 

I Hitachis stora och av krom 
mot vita ytor glittrande monter
komplex bjöds mycket livernusik 
och programjämförelser från ett 
"kontrollrum" uppbyggt i mitten , 
en bra ide , eftersom åhörarna kan 
sitta i en vid halvcirkel mot estra
den där produkterna belyses , ock
så bokstavligen. En knepig detalj 
vi inte sett förut fanns också här: 
Under högtalardemonstrationer-

Så här ser Hitachis nya skivren
görare ut då den läggs på skivtallri
ken ... 

... och så här ser innanmätet ut av 
den eldrivna raden borstar. 

Förförstärkaren HCA 9000 från Hi
tachi. Över den nya syntestunern 
FT-8000 och t h bredvid MOSFET
slutsteget HMA 9500, nu med reg
lerbar förspänning. 

~ l! 1111 

Typisk för JVC:s/Victors nya sobra 
designlinje är de aktuellaste "Super 
A-"förstärkarna: Här AX-9, dyrast 
i programmet, 2xI05 W ut och 
mycket låg distorsion. 

JVC:s nya kassettdäcklinje påmin
ner en del om Luxmans, menar vi. 
Här är nya DD-9, ett direktdriftdäck 
med två motorer och naturligtvis 
metallbandkapacitet. 



QL-Y7 är den något krångliga be
teckningen på JVC:s topp verk på 
grammofonsidan, d v s det är dyrast 
av de nya tre med den aktiva elekt-
rodynamiska servo-tonarmen 
"Y" -serien. 

Comparison of Power EHicittncy : 
CI.os·A. Closs-B. Sup.r-A Amps 
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JVC:s egen jämförelse mellan verk
ningsgrad i olika förstärkarkopp
lingar med firmans egen Super A. 
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Här är tillverkarens schematiska 
framställning av JVC:s PTL fm-de
tektor, the phase tracking loop. Se 
texten. 
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The Controi 's circuit 8utomaticallv begins to 
operate ås the antenna input level falls below 
about 47 dBI .. 

Så här anger JVC/Victor hur s/n 
förbättras tack vare dess Quieting 
Slope Controi, aktiv under 30 I-'-V 
inspänning. 

Kenwoods KR-770 receiver. 

na bytte de flinka firmaflickorna i 
sina välskräddade bolagsunifor
mer snabbt ut högtalarna framför 
folket genom att ljudkällorna var 
s a s rangerade , helt enkelt på en 
räls i mattan! Högtalarna gled på 
detta dolda spår ut ur blickfältet 
och in kom en ny då det var dags 
att uppmärksamma den. Det bru
kar annars vara något av ett pro
blem att röja en scen , om man inte 
vill ha en hel stapel högtalare kvar 
till slut ; åhörarna vet ofta heller 
inte från vilka det spelar och lju
det blir inte bra . - En stor dörr 
just framför oss visade sig plötsligt 
vara Hitachis senaste jättehögtaIa
re , systemet HS JO 000 , pris jämnt 
en miljon yen (om den nu var till 
salu) . Ett sexvägssystem som lät 
både stort och bra men det kan 
inte hjälpas, likheten med en yt
terdörr hemma var för påfallande. 
Mera elegant design uppvisade då 
det övriga , många enheter omfat
tande HS-programmet med sina 
metallkonelement " for strict pis
ton motion". En del har också ett 
horn infällt i baffeln , t ex några av 
basreflexlådorna , vilka flera också 
har extra värmetåliga talspolar. 
Spridningen verkade god i ljudbil
den överlag. 

På förstärkarsidan stod vi i 
vördnad framför efterföljaren till 
vår toppfavorit , MOSFET-pionjä
ren HMA-9500 , som nu finns i en 
upplaga II , vilket innebär varier
bar förspänning. Detta steg är allt
jämt oöverträffat och inte precis 
billigt heller, japanskt pris 270000 
yen . Hitachi hade också ingående 
fysikaliska laborationer som visar 
MOS FET-kopplingarnas överläg
senhet genom jämförelser av sig
nalformer vid olika drifttillstånd . 

Av det lO-tal nya förstärkare 
man har framme för 1981 kommer 
några till Sverige vad det lider. Av 
MOSFET-beståndet kan nämnas 
HA 8700, 7700 och 5700. I övrigt 
finns en hel rad vanliga bipolära 
förstärkare liksom receivers . - En 
ny och elegant förförstärkare i den 
övre klassen har man i HCA-9000 , 
utförd som slimlineapparat med 
bara ett fåtal vridomkopplare över 
fronten , som var ljust beigebrun. 
Tunern heter FT 8000 och är en 
kvartskontrollerad , digital syntes
mottagare , f ö också bestyckad 
med MOSFET. Den har förvals
möjligheter och särskilda facilite
ter för dem som önskar banda 
eterprogram och då vill ha nivå
reglering , t ex. Vi kunde dock ba
ra se tunern i utförande för ja
panska fm-bandet 76 - 88 MHz. 

En tung prestigeskivspelare i 
allra högsta klassen har Hitachi gi
vetvis också: TU 1000 för 250000 
yen och med kontrolldelen förlagd 
i separat hus bredvid verket a la 
Technichs SP-lO Mk II . Kommer 
utan tonarm , har 6 kg tung tallrik 
och mycket god avfjädring och ut
dämpning av resonanser. Svajet 
anges till 0,006 %, vägt medelvär
de. Vridmoment : 5 kg/cm. 

Mera jordnära skivspelare 
fanns det sju stycken nya av . De 
har i några fall en intressant front
förläggning av knapparna och 

nya , lättare tonarmar, t ex HT-
6M. Modellen HT-860 RC har en 
digital display längs fronten där 
data som varvtal etc utläses . Pris 
129000 yen i J apan . 

Kassettsidan berikades i år med 
D-E90 och modellen D 1100 MB , 
som tycks betyda Metal Black 
(däcket är också svartlackat) . Hi
tachi har i den nya kassettdäckfa
miljen i flera fall fört samman en 
rad finesser som smalspalttonhu
vudet i kombinationsutförande 
(Close Gap/ RP) och mikroproces
sorstyrning för logikfunktionerna 
plus Unitorque-motorn jämte sök
ningssystemet man har för tapens 
inslag. Hitachi håller sig dock ge
nomgående till den äldre typen av 
visarinstrument i st f att bygga in 
lysbalkar och flimmerstreck. -
Fjärrkontroll gick att få till flera 
modeller. 

En typisk för året ny leksak som 
flera firmor , också Hitachi , slog 
på trumma för är den nya typ av 
skivrengörare som i Hitachis fall 
heter Lo-D AD 093 . Består av 
elektriskt motordrivna , roterande 
spiraldrevborstar (för bättre be
griplighet , se ill!) längs en lång 
axel. Hela enheten ligger i ett 
långsmalt hölje som anbringas på 
centrumaxeln av verket. Skivan 
borstas av då axeln roterar medan 
skivan går runt. Det gick inte att 
få någon mera vetenskaplig redo
görelse för donets effektivitet. 
Prisbilligt är det i alla händelser : 
4500 yen . 

Liksom en rad andra firmor ha
de Hitachi både en ny defluxer i 
form aven "elektronisk kassett" 
att köra igenom däcket med och 
vidare en liten dosa som utgör en 
snabbomspolningsapparat. AD-
092 är beteckningen . Vikt 280 g 
och med två driftlägen , hög och 
låg. Med högspeedverkan spolar 
man om en 60/90-kassett på 30 se
kunder. Omspolaren har ett plexi
glaslock och är batteridriven . Var
för man inte kan spola om med 
kassettdäcket? Tja, -det kan man 
ju spela av något annat på under 
tiden ... och som känt är audioin
dus trin full av meningslösa men 
kul grejor . . . 

Att Hitachi hade i full gång ett 
eget pcm-system har vi väl redan 
berättat om i förra numret. Till 

skillnad från en hel del andra ver
kade det fullt möjligt att köpas. 
Men eftersom det knappast hand
lar om avspelning så mycket utan 
fastmera om inspelning , digital
kodning av tape, torde antalet in
tresserade vara rätt få , än så 
länge. 
~ Victor-namnet står i Japan för 
JVC och man har också Husbon
dens röst-hunden Nipper i varu
märket som följd av gamla rättig
heter till symbolen. I den stora 
och av apparater välfyllda Victor
expon mötte en förbryllande 
mängd bokstäver: AHD , D , 
XYZ, W&D och liknande. I viss 
mån gav AHD nyckeln till resten : 

AHD är ju Victors-JVC:s kon
cept för digitalljud . VHS vill den
na Matsushitadotter ha uttolkat 
som Video High Density Disc , 
AHD står då för A udio High Den
sit Y Disc, och detta system har RT 
tidigare presenterat. Nå , säger nu 
Victor , "alla talar om digitalljud 
men det digitala kan inte göra nå
got slutligt , eftersom en ström av 
pulser inte är musik , inte ens ljud . 
I slutänden måste det till analog 
audio , och kvaliteten hos den är 
alltjämt en avgörande faktor" . 
Det måste alltså finnas förstärkare 
och högtalare i vanlig ordning, jo
visst. 

Det visade sig att det flitigt in
noverande företaget med "X" av
ser sina nya Super A-förstärkare 
med "pure negative feedback". 
X-serien omfattar en imponeran
de rad av både separata enheter 
och sambyggda sådana med A
klassdrift, där man kämpar en in
tensiv kamp med Pioneer , YaDJa
ha och några till ifråga om distor
sionsdecimalerna , vågformstrohe
ten och snabbheten. Utan vidare 
kan också sägas - efter jämföran
de studier som RT fått ta del av i 
Japan i form av labbanalyser över 
de olika stegens prestanda - att 
den här generationen förstärkare 
är oanat goda och jämna med för
nämligt ljud och mycket få nack
delar driftmässigt. Man har lite 
olika lösningar för A-driften , och 
klart är att vissa märken inte har 
annat än kvasi-klass A etc men 
labbar med olika slags förspän
ningar och strömkarakteristiker 
som skall förta intrycket av att 

"Platta" högtalarelement 
sysslar flertalet japanska industrier i audiobranschen med idag , 
sedan den nya , lätta membranteknologi de bygger på blivit 
mera allmänt känd och utvecklad . Technics , Sony och Pioneer 
gick före ; redan har lite av exklusiviteten fått vika och mera 
normalprissatta produkter försetts med de här ultralätta , linjärt 
rörliga luftomsättarna. 

Aurex visade t ex en platt högtalare , SSM-70S , för 108000 
yen . Basdelen är på 32 cm medan mellanområdeselementet 
mäter 8 cm och diskanthögtalaren 3 cm. Alla elementen sitter 
koncentriskt monterade, vilket är rätt ovanligt. 

Upp till 80 W kan tillföras medan det dubbla kan tålas som 
musikeffekt . Känslighet 91 dB för 1 W in på 1 m håll . Delnings
frekvenser: 800 Hz, 7 kHz. 
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TOKYO AUDIO F IR: 
halvledare leder resp stryps , alltså 
jobbar just i halvcykliska förlopp , 
on and off. JVCN ictor trycker 
hårt på att deras " transistors do 
not switch on and off, so there is 
no trace of switching and cross 
over-distortion. - Sound quality is 
silken and pure" . 

Vi räknade till minst sju sådana 
"super A"-steg , däribland den 
stora M-70S0 , som ger 150 W/ka
nal och är ett visarförsett slutsteg 
med märkets s k aktiva biaskont
roll vilken hindrar effekttransisto
rema från att strypa medan de le
der ström. Effektförlusterna ver
kar dock vara ungefär som för 
klass B. Inga värmeproblem . Ste
get har en ny nättransformator 
med mycket hög kapacitet. An
nars kan man ta A-X9 som en ty
pisk företrädare för märkets sam
byggda nya enheter, en integrerad 
stärkare som ger 105 W per kanal i 
8 ohms last och bestyckad med 
" high frhalvledare" liksom hög
förstärkande phonokoppling i 
form av ett high gain-dc-servonät 
för såväl mm- som mc-pick uper. 
Trafon här är en ny toroid med 
skilda lindningar för stegens drift
och effektkretsar , alltså spän
ningsstyming resp strömmatning. 
Tonkontrollerna är också omarbe
tade och kallas symptomatiskenog 
för "Audio Range Limited" ; de 
ger en "natural tone-response 
contour", enligt texterna. Vad det 
praktiskt sett innebär är inte fullt 
klart för oss men nog tyder det på 
nerklippta bandbredder och en 
stegvis frekvensbegränsning som 
verkar ligga i tiden, jfr NAD. JVC 
har en mycket sober och sparsma
kad design nu, borta är lysdiodfyr
verkeriet och de blålysande ram
perna. 

Ett enda separat försteg kunde 
vi hitta i form av P 3030 med sin 
kondensatorlösa konstruktion (in
gångarna) och FET-steg för m c-p 
u. Både lastresistans och impe
dans är f ö inställbara . " Höglin
jär" dubbelpotentiometer för vo
lymkontrollen skall ge bästa linea
ritet och snävare toleranser, hette 
det . 

Märkets SEA-enheter är ju 
kända i Sverige. Till de befintliga 
SEA 7070 och 80 plus 70 med fk
variatorer, spektrumvisning etc 
har nu kommit några mindre ap
parater, 20 GL och SO med ett 
mindre antal reglerområden, 10 
resp 7 st. 

Med minst sex fm/am-tuners ut
förda med pil-teknik för demodu
latorn i ic-teknik eller ändå bättre 
med JVC:s nya PTL är man väl 
försedd också på det området. 
PTL betyder Phase Tracking 
Loop och är ett försök att lösa 
problemet med att öka tunerns se
lektivitet utan att man får nackde
lar i form av ett sämre och dyna
mikinskränkt ljud. Den här kret
sen arbetar enligt fig:s blocksche
ma från tillverkaren. Den länkar 
insignalen på så vis att man upp
når den eftersträvade selektivite
ten utan att offra den breda pass
bandsresponsen och sägs vara 
verkningsfullare än en mf-switch : 

Fördelarna skulle vara lägre dist , 
högre termisk stabilitet , förbättr.at 
s/n och bättre interferensunder
tryckning . - Se fig. 

En annan kretskoppling är en 
variant på brusminskning genom 
kanal överlagring - i fallet Victor 
har man en Quieting Slope Con
trol , som reglerar graden av dis
kantmixning mellan höger/vänster 
kanal som funktion av insignal
styrkan. Det sker automatiskt , 
och då signalstyrkan sjunker till 
mindre än 30 Il-V får man en för
dubbling av kretsens 50 dB-käns
lighet i dynamiskt avseende . Man 
uppnår ett mera likformigt s/n 
trots insignalvariationerna och 
triggvärdet är ca 47 dBf för an
tennsignalen in till tunern . 

"Y" visade sig stå för märkets 
nya skivspelare där QL- Y 7, S och 
3 har försetts med den nya electro
dynamiska servotonarmen , vilket 
verkade vara exakt samma lösning 
som Son y gick ut med för två år 
sedan, d v s j ust den fanns färdig 
ännu längre tid tillbaka. Det här 
är en ännu rätt dyr teknik , ehuru 
JVC:s billigaste verk med servo
tonarmen kostar 65000 yen i hem
landet . Att det här håller på att bli 
en intressant lösning kunde man 
se hos Sony, inte minst , där man i 
år satsar rej ält på sitt Biotracer
koncept. I båda fallen innebär det 
en helt elektroniskt fungerande 
tonarm, som kan göras enklare el
ler mera förfinad ihop med verk
automatiken och dess indikeringar 
- armen reglerar sig sj älv, känner 
alla oplanheter i skivytan , justerar 
anliggningen, ställer in sig själv, 
eliminerar en rad fel eftersom ing
en "stum" mekanik är inblandad. 
Osv. 

"Z " och "W&D" betecknade 
Victors nya högtalarlinje , Zero S , 
7 och 3 med "wide and dynamic" 
design . Intressant var insatsen i 
dessa trevägs basreflexsystem av 
diskantelement i form av den s k 
Dyna Flat Ribbon Tweeter som är 
en mångkomplicerad , ultralätt 
struktur av ytterst tunna polya
midfilmskikt i vilka talspolen av 
al-folie är inbakad, vilket avsatt 
en rörlig massa så låg som 0,048 
gram enligt tillverkaren . Som är 
gängse i den här tekniken är mem
branytorna försträckta för att ge 
en konstant ytverkan. Efter 
stretch-processen sandwich as bla
den ihop med två skikt av magne
ter mellan sig . Då ström flyter ge
nom talspolen , eller den etsning 
som markerar den i folien , rör sig 
membranfilmen och detta under 
stor likformighet. Också mycket 
små insignaler avsätter en rörelse. 
Omgivande luft kommer att sättas 
i rörelse av hela membran ytan och 
inte som vid gängse konteknik av 
bara vissa partier som kan pumpa 
runt luftmolekylerna. Ett sålunda 
uppbyggt diskantelement består 
av ett IS-tal delar med det gjutna 
" hornet" ytterst , i vilket resten 
sitter infäst bakåt med magneter , 
kretsfolie och övrigt i skikten . 

" D" står för kassettdäcken, 
som vi nog tyckte har vunnit på sin 
nya design även om den nu ligger 
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bra nära det utseende som Lux
man fått. Tre nya direktdrivna 
däck finns nu , DD-9, DD-7 och 
DD-S bland det W-tal övriga be
ståndet och där Super ANRS åter
finns som brusreduktionssystem . 
Vi har nämnt direktrnotordriv
ningen , som JVC ser som en stor 
fördel liksom i skivspelarna. Vida
re har man mikroprocessorstyr
ning under namnet BEST - " Bias , 
Equalization and Sensitivity of 
Tape" sätts automatiskt av kret
sen , som strävar att jämna ut till 
dess ton kurvan ligger godtagbart 
rak. Genomsnittligt tar det 25 s att 
ställa in rätta arbetspunkterna . 
Full logikkontroll finns som också 
medger diverse idiotgrepp utan 
skador. Man kan slå till inspel
ningsstarten under avspelning 
utan olyckor och detta med myc
ket lätt fingertryck. JVC har SA
tonhuvuden (Sen Alloy) som ger 
tre gånger högre flödestäthet än 
ett ferrithuvud. Raderhuvudet är 
av den dubbelspalttyp som firman 
arbetat fram . 

Fjärrstyrning tillhandahålls för 
en rad av märkets apparater i två 
utföranden . I övrigt återfinns ock
så 1981 JVC:s s k Biphonic proces
sor för 3-dimensionellt ljud genom 
högtalare och hela raden av konst
huvuden , mixers , mikrofoner och 
tillbehör i både ljudjägarskolan 
och för hemmahörnan. Pick uper 
skall väl heller inte glömmas: Top 
of the line är mc-avkännarna MC 
l & 2 E , men halvdussinet andra 
och lite enklare typer går också att 
välja bland. 

Men exakt vad den " teleskopis
ka mikrofonen" MZ-lOO gör för 
något måste vi förbigå i den här 
samilanställningen . Något måste 
lämnas åt fantasin. 
~ Kenwood stod för några av To
kyomässans intressantaste försök 
till förnyelse . Inte så mycket ge
nom att som flertalet andra ledan
de japaner ha " non-switching" 
förstärkare , alltså mer eller mind
re av klass A-drift. Knappast hel
ler genom att fortsätta på den val
da vägen med " high speed" -kopp
lingar , fast den har varit och är 
framgångsrik . Nej , nu introduce
rade märket vad man kallar 
"Sigma-drivningen": 

Bakgrunden till den är ett ingå
ende studium av olika distorsions
former och då inte bara den förra 
året " upptäckta" specialformen 
av magnetisk distorsion där både 
chassi , hölje och elektronik inver
kar. Nej , man har också givit sig 
in på vad många diskuterar men få 
kunnat prestera några verksam
mare botemedel mot , nämligen 
" iim" , interface-intermodulation 
(eller -interaction). Det är myc
ket förenklat uttryckt det slags oli
nearitet som uppstår till följd av 
samverkan mellan förstärkaren 
och dess last , interaktion med 
återverkan, om man så vill ! "Fly
back"-effekt brukar man också ta
la om i sammanhanget . För att på
visbart kunna demonstrera rönen 
fann Kenwood-teknikerna 'att de 
måste ha en ljudkälla som refe
rens . Alltså specialbyggdes en 

Trio-Kenwoods nya och i designen 
totalt avvikande L-08M slutsteg av 
monotyp. Märk kyldelarna i lättme
tallegeringar och" höjdmodulen ". 

Kenwood menar att i det interaktiva 
felkomplexet ingår också ljud som 
s a s bakvägen letar sig in i förstär
karen genom högtalarna i rummet, 
vilket den här principskissen skall 
antyda. Ett slags "jly-back"-verkan 
som gör att distorsion vållas i den 
utsändande förstärkaren. Den kri
tiska zonen är streckad ifig. Ett an
nat, snarlikt fall är då signalledet 
högtalarfiltret-jörstärkare ger en re
tureffekt, enligt teorin. 

Sigma-drivningen: Här är Ken
woods uppkoppling med generator, 
oscilloskop och distorsionsbrygga. 
Överst i mitten är konstlasten eller 
transducern man mäter genom och 
som kan tillkopplas antingen en 
vanlig förstärkare eller en med den 
nya drivningen. 

Skivspelaren L-07D är ett av Japans 
maffigaste - och dyraste - direkt
driftverk. Ingår i Kenwoods "L"
serie. Muller -94 dB enligt DIN B. 
Har manöverelektroniken förlagd i 
separat box, däckplattan, mycket 
tung, försedd med bärhandtag. To
talvikt 35,4 kg. 



högtalare för rena mätändamål, 
särskilt då iim . Det handlar om en 
specialtransducer, en akustisk/me
kanisk länk . 

När nu Kenwood demonstrerar 
sin nya Sigma-koppling gentemot 
normalare kretslösningar vill man 
visa hurusom nyheten förblir opå
verkad av interaktionen med las
ten . Normalförstärkaren är för då
ligt dämpad , hävdar Trio-Ken
wood . I en dylik kommer signalen 
att delvis gå in i förstärkaren igen , 
tillbaka över dess utgångskläm
mor och sålunda vålla ett slags 
rundgång hela tiden . Kenwoods 
provuppkoppling använder en 
transducer eller omvandlare som 
består av två element vända mot 
varandra i hopkoppling . Överfö
ringskedjan här blir akustisk
elektrisk-akustisk. Yid demon
strationerna av Sigma-drivningen 
kopplar man omväxlande in trans
ducern och en rent resistiv last . 
Över en ansluten distorsionsbryg
ga kan man nu se hur klirrgraden 
ökar i uppkopplingen då en kon
ventionell (= bristfälligt dämpad) 
förstärkare får driva . Sigmadriv
'ningen ger däremot - under dessa 
betingelser, bör väl sägas - oför
ändrad distorsionsgrad vid såväl 
ansluten resistiv last som vid 
transduceravslutning . - Den här 
kretstekniken kommer att de
monstreras i Europa på nyåret och 
vi hoppas kunna återkomma med 
närmare fakta. 

Den nya Sigma-drivningen finns 
i Kenwoods program för Japan 
1981 i form av dels L-06M, två se
parata monoslutsteg på 120 W, 
vilka fått en konventionell men 
elegant fyrkantform, samt i de 
mycket raffinerat designade slut
stegen L-08M, vilka ger 170 W 
stycket under högst 0,005 % klirr 
över hela frekvensområdet , enligt 
data på japanska vi tagit del av . 
En speciell jordningsteknik verka
de användas med de här stegen 
som också har egna , separata nät
delar i form av ett par tillsats bur
kar , kallade L-08PS för matning
en. L-08M kostar 150000 yen och 
det priset är troligen ett styckpris. 

Trio-Kenwood, som fö tydligen 
beslutat att också internationellt 
mera använda namnet Trio även 
för hi fi etc (det har hittills förbe
hållits radiomateriel och mätinst
rument) , lanserade likaså sin ut
vecklade fm-teknik med pulsräk
nande detektor. 

Den har visserligen funnits någ
ra år nu men har förbättrats. Det 
visar sig främst vid jämförelser 
mellan den och en vanlig s-detek
tor, där New Pulse Count Detector 
ger vida bättre temperaturstabili
tet . En vanlig fm-detektor i form 
aven kvotdetektor ger nästan un
dantagslöst fluktuerande vågform 
och därmed distorsion då arbets
tempenituren ändras . Den puls
räknande detektorn kan klara ett 
intervall G-50°C utan påvisbar dis
torsionsgrad . Kenwoods tekniker 
visade detta genom att ta den nya 
ic man framställt för detektorn 
ihop med en mera vanlig koppling 
och placera båda i klimatkamma-

re . Här kylde resp värmde man 
upp enheterna omväxlande under 
2-minutersförlopp från nollgradig 
miljö upp till + 50°C. Därvid mät
tes fortlöpande distorsions bidra
get. Pulsräknarkretsen avgav inga 
som helst ökningar, vare sig på 
oscilloskop eller över distorsions
bryggan. Det gjorde däremot 
kvotdetektorn , vars vågform var 
klart instabil. 

Kenwood presenterar för 1981 
bia en intressant receiver, KR-
770 , som finessbemängts men fått 
en strikt formad front ändå . Den 
är kvartsstyrd och syntesavstämd 
och har förstärkaren utförd som 
en "high speed" dc-koppling , vil
ken skall ge minimum 80 W/kanal 
med mycket lågt klirr. Digitalmot
tagaren med kvartsstyrning har 
automatisk avstämning , en " min
nesbank" för 12 förvalda statio
ner, och två mf-Iägen, valbara 
från fronten . Alltså brett resp 
smalt passband. Lysdioder och 
optoelektronik finns gott om för 
olika indikeringar och färgkod
ningen är långt driven. Mindre 
vanliga drag är vidare mikrofon
mixer och balansmöjligheter för 
mikar på fyra progtamkällor lik
som att man kan använda appara
ten som PA-förstärkare. Bland 
många andra goda lösningar upp
visar KR-nO en omkopplare för 
diskanthöjningen på fm - 75 eller 
50 ILS förbetoning kan väljas lik
som 25 ILS , en finess som hittills 
mycket få mottagare och kassett
däck haft: Det är nämligen den 
tidkonstant som är anpassad till 
Dolby B-kodade fm-stereosänd
ningar. Bra för USA-publiken! 
Här hemma finns , som kanske är 
bekant , inga framsteg inom radio
ljudet att notera för den som skaf
fat en högklassig mottagare . 

I raden av nya produkter från 
det här märket skall vi slutligen 
nämna Super Eleven, som inte är 
ett trafikplan utan en frnlam-ste
reoreceiver på 2x 125 W och som 
utöver detta med high speed , dc
koppling etc också har en " multi
pel acoustic compensator" , MAC, 
vilken ger möjlighet till förskjut
ning av frekvenskurvan över sju 
områden. Alltså en fk-variator. 
Sen har pjäsen en mikrofonmixer 
och en pan-pot - det här är en grej 
för aktiva ljudvänner , som vill gö
ra eget mikrofonljud och panorera 
ut det över högtalarna: "Have fun 
with mic mixing". Allt går igen -
det här lockades med redan på 
1960-talet men slog aldrig . Folk 
brydde sig inte om alla finesserna 
för det som skulle gagna det egna 
skapandet , man bara passivt spe
lade av skivor, vilket får sägas 
vara att dåligt göra bruk aven 
kvalificerad hi fi-anläggning . Här 
kan man blanda önskad signal -
t ex favoritvokalisten - ihop med. 
sin egen stämma , eller spela själv 
till annans bakgrund. O s v. 

Receivern , som har hela 140 y / 
ILS som spänningsderivata och 
stigtiden 0 ,95 ILS för de 125 watten 
per kanal (0,02 % klirr som mest), 
har också automatisk 2-timmars 
timer som slår av själv om man 

fallit i sömn under spelningen men Hela framtoningen av recei
dessförinnan aktiverat kretsen. vern, med dess Dolby-anpassning, 
Den bryter då också bort alla an- efterklangsresurser, mik-mix
slutna strömförbrukare. Bland ningssteg (" sing a duet by your
" attraktionerna" märks även en self '), fk-variator för rumsanpass
röd lampa som flashar medan man ning och upp-peppning av ljudet 
ställer in tunerdelen . . . liksom "monitorfunktionen" , där 

Till slut har den också inbyggd man skall avgöra sitt program ma
efterklangselektronik. Det är en terials behov av lite extra hjälp , 
koppling av analoga skiftregister väckningsautomatiken etc siktar 
som går att leda programsignalen förstås nästan undantagslöst på 
genom och sålunda ge ett " delay" USA-marknaden och en lite mera 
från O till 3 sekunder vid 400 Hz. prylroad publik än den vanliga . 
Fördröjningen i sig är 100 ms . , "Have lots of fun", uppmanar 
"Torr" och trist musik eller pro- Kenwood. Ja, det vore kanske in
gram man gjort själv per kassett te i vägen - inte så länge man inte 
t ex kan man liva upp med efter- tappar ur sikte primärfunktionen , 
klangen , framhålls det. att det handlar om god ljudåter-

Intressant är att man till Super givning. Kan man därutöver för
Eleven får en loopantenn i form söka aktivera människor till att 
aven ram att placera t ex bakom skapa egna små program snuttar 
en tavla på väggen. Antennen sägs eller över huvud att göra något 
vara långtgående immun mot in- själv , så mycket bättre! 
terferenser och störningar i form - Nästa omgång fortsätter vi i 
av bruspåverkan , och dess uttala- firmaalfabetet under granskning 
de direktivitet ger goda möjlighe- av nyheterna 1981 i Japan . 
ter till optimal inriktning. U.S. och G.L. • 

TOTALT 
89 
FIRMOR 

fanns på Tokyo Audio Fair, och 
utöver redogörelsen från A-Z i 
den löpande texten kan i den här 
omgången nämnas dessa japans
ka företag: 
• A & E Technical Research . 
Fortfarande ett mycket litet , ex
klusivt program med ett smalt 
program, i princip i form av lite 
nyare utförande av de förstärka
re RT provade för ett par år se
dan . De var uppenbart alldeles 
för dyra för Sverige och märket 
finns veterligt inte längre här . 
• Audio Technica Corporation 
har breddat sitt program och har 
på hemmamarknaden ett stort 
antal pick up er , tonarmar, hör
telefoner och mikrofoner jämte 
tillbehör - just ifråga om dessa ' 
är man mycket väl represente
rad på sin hemmamarknad. 
Tonarmen AT-llOO har ju kom
mit i ropet också här hemma lik
som i England , där dock tester 
påtalat ett par kritiska resonan
ser med vissa pick uper anslut
na. Yi köpte själva en sådan arm 
i Tokyo och motser praktiska 
prov med den inom kort . 
• Coral Audio Corp är ett för 
hemmabyggarna intressant 

namn tack vare de många högta
larelementen , filtren etc som fir
man gör och vilka bl a ingått i 
vissa högtalarkonstruktioner på 
svensk marknad under senare 
år . Inga större nyheter kunde 
ses. 
• Dynavector gör ju främst ton
armar, av vilka några är kompli
cerade, minst sagt. I stort verkar 
man ha fortsatt i kända banor 
och det som fanns att se innebar 
föga nytt. 
• Excel Sound Corporation står 
för låg- och mellanprisklasSade 
pick uper, vilka sporadiskt före
kommer i Sverige. Inte heller 
här något spännande vare sig 
bland avkännarna eller tillbehö
ren etc. 
• Fostex är en tydligen fram
gångsrik industri som förser 
hem byggarna med stora mäng
der kits , element och förslag 
jämte ritningar till högtalare i 
första hand, ehuru man har en 
del annat också. Men namnet 
kan läggas på minnet , det hand
lar genomgående om rejäla gre
jor i prisvärda utföranden , att 
döma av det vi sett genom åren . 
• Fuji Photo Film lagar inte ba
ra film och registreringsmaterial 
av alla de slag i sin stora koncern 
utan också magnetband . Några 
påfallande nya utvecklingar stod 
inte att se, men firmans alltid 
spektakulära expoteknik gör att 
utställningarna blir minst sagt 
välbesökta . Bildens " rymd kläd
da" flicka får illustrera vilken 
möda vissa Japan-företag gör sig 
med shower och upptåg; Fuji 
hade byggt upp ett helt rymd
landskap och höll en härskara 
unga damer som utstyrts å det 
värsta medan de pratade kas
settape med folk . 
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Ringkärnetransformatorer har låg vikt, 
liten bygghöjd och är enkla att montera. 

Serie 6000. 
Okapslad transformator 

Serie 6000 levereras med 
monteringsdetaljer (en rondell 
och två neoprengummiskivor). 

........ 
2.... 1()....2.t 2t-

6031 100101 15 10 1.50 60 33 0.33 75 :- 64:- 57:- 5-2:-
600; 101230 15 15 1.0 60 33 0.33 75:- 64:- 57 :- 52:-
6002 106174 15 30 0.50 60 33 0.33 75:- 64:- 57 :- 52 :-
6042 1015231 15 2 x 6 1.25 60 33 0 .33 89:- 75:- 67 :- 61 :-
6033 101171 15 2 x l0 0 .15 6033 0 .33 89 :- 75:- 67 :- 61 :-
6038 ,Gå". 15 2 x 12 0.62 60 33 0.33 89 :- 75 :- 67 :- 61 :-
6020 101177 15 2xlS 0.50 60 33 0.33 89:- 75 :- 67:-~ 

6:c04'--'-6 __ '_0.-'-2_3_2_---'-'5=----=2-"x'-"_=_B _ _=°'-'.4-'.'_--'6:.:0:..-:~_=_3 _ _=0::.3_=_3 __ 89 :- ~~-R;- _ _ 6..1 "-
6032 101171 30 10 3.0 72 34 0.50 84:- 72:- 64:- 58:-
6003 100 HJO 30 24 1.25 72 34 0 .50 84:- 72:- 64:- 58:-
6004 ,os 171 30 30 1.0 72 34 0.50 84:- 72:- 64 :- 58 :-
6043 101 110 30 2 x 6 2.5 72 34 0.50 98 :- 83 :- 74 :- 67:-
6034 1011" JO 2 x 10 1.5 72 34 O.SO 98:- 83 :- 14:- 67:-
6021 101112 30 2 x 15 1.0 72 34 0.50 98:- 83:- 74:- 67 :-
6~04:-:-:7_----,'c.:.0=-' ,-,' 13=--_.::30"-.::2"x,-,1.::8_-"0".8,,,3 __ 7.:.:2'--.:3:::4_-,,0::::.5,,,0 __ ~9~8:.:'-~~8~3',=-- _~ ~-__ 67~ 
6005 100101 50 24 2.1 82 37 0 .65 91 :- 78:- 70:- 64:-
6039 101114 50 110 0.45 82 37 0 .65 91 :- 78 :- 70:- 64:-
6044 101233 50 2 x6 4.1 82 37 0 .65 105:- 89 :- 80:- 73 :-
6041 101234 50 2 x 10 2 .5 82 37 0.65 105:- 89:- 80:- 73 :-
6022 100 104 50 2 x 15 1.6 82 37 0.65 105:- 89:- 80:- 73 :-
6c0::.:2:..:3 __ '_OO_'0,-._-=5_=_0-=2:.:x:.:2::0~_,:..:.2:.:5~--=B2:....:3:.:.7_..:0:..:.6:.:5~ 105:- 89:- 80:- 73:-

6007 10111& 80 15 5.3 95 38 1.05 100:=-85·::- 76:- 69:-
6008 100 102 80 24 3 .3 95 38 1.05 100:- 85 :- 76:- 69:-
6009 1011.. 80 35 2.3 95 38 1.05 100:- 85:- 76:- 69:-
6010 101111 80 42 1.9 95 38 1.05 100:- 85:- 76:- 69:-
6045 101 18. BO 2 x 6 6 .6 95 38 1.05 114:- 96:- 86:- 78:-
6048 106180 80 ·2x18 2.2 9538 1.05 114:- 96:- 86 :- 78 :-
6024 100 108 80 2 x 22 1.8 95 38 1.05 114:- 96:- 86:- 78:-

:~~::.:~::~,-_::..::-=--"~::c: __ ,-,,:,,,~-=::.:::..:3:.:0~_~:..::~:..... _ _=_::::....:::::~:..:;:..:~:.::~~-~~i -~:~:;~= ~:~= 
6012 101231 120 42 2.8 95 47 1.25 115 :- 98 :- 87:- 79:-
6035 1011.3 120 110 1.0 95 47 1.25 115:- 98:- 87:- 79:-
6049 1011... 120 2 x 18 3 .3 95 47 1.25 129:- 109:- 97 :- 88 :-
6026 100107 120 2 x 22 2.7 95 47 1.25 129:- 109:- 97 :- 88 :-
6027 101,.1 120 2 x 30 2.0 95 47 1.25 129 :- 109 :- 97;- 88:-
:'60::':5"0--'-00-23-'--':':6-=0-=2:':x:':':':8~":4::':.4=----'=-15=--4:':'2-:":,-=.6:':""-:':'56=-:- ~'-19:~ 
6:.0:.:2:.:8 __ ':..:01-,,--,,' H:.:.c.-:'_=6_=_0-=2:..:x:..:2:.:2~-=3:..:.6,-----,-':.e' 5:.....4=2_--".::.6'--_ '56:- 133:- 119:- 108:-
6016 101,.7 225 24 9 .4 115 50 2.0 150:- 12-8:- 114:- 104:-
6029 100 108 225 2 x 30 3.7 115 50 2.0 '64:- 139:- 124;- 113:-
:-60::1:':8-:--:'::0~' "'23::. -:-:3:::00::0--:2':4=--:':::2-=.5-:71 -", 5~":::U-":l:::.O=--171 :- 146:- 130:- 118:-
6037 10123. 300 110 2.7 11560 2.5 171 :- 146:- 130:- 118:

:.60:::3:.:0,--:',:00-:--c":..:.:---,3:.:00-=--..:2:.:X:..:3:.:0~,-,5:::.0=----,-'..:' 5:.:..::6::0_-=2:::. ~=-_, 85:- , 57:- 140:- 127:-
6052 106240 500 2 x 28 8 ,9 14062 3.7 224:- 191 :- 171 :- 156;-
6053 106241 500 2 x 33 7,6 1406,;': 3,7 224 :- 191 :- 171 :- 156:-
6051 106242 500 2 x 38 6 ,5 14062 3,7 224 :- 191 :- 171 :- 156:-

Lagerförd standard. Primärspänning 220 V/50 Hz. 

Angivna priser är exkl. moms 

IITT II MUlnkDmponent I 
Box 1330, 171 26 Solna Ordertel : 

Solna 08-8351 50, Gbg 031-80 1980, Malmö 040-130020 

Td 603' 
Td 6020 
Td 6003 
Td6021 
Td 6047 
Td 6022 
Td 6024 
Td6011 
Td 6026 
Td 6030 

106640 
106641 
106642 
106643 
'06544 
106646 
106648 
106647 
'06648 
'06649 

Multi· 
kompon.n" 
.r1 nr 

Tds6oo12 106560 
Tds 60024 105661 

' Tds 96024 lOS 552 
Tds96115 105563 

'5 
'5 
30 
30 
30 
50 
BO 

'20 
120 
300 

'0 
2 x 15 

24 
2 x 15 
2 x 18 
2 )( 15 
2 x 22 

24 
2 x 22 
2 )( 30 

60 12 
60 24 
96 24 
92 115 

Typ Td. Kapslad transformator 
Kapseln består av svart 
polycarbonat. Hela serie 6000 
(ej 500 VA) kan fås i Td
utförande mot leveranstid. 

' .6 
0 .5 
' .25 
1.0 
0 .83 
1.6 
' .8 
5.0 
2.7 
5.0 

87 42 0 .35 
67 42 0 .35 
78 42 0 .55 
7B 42 0.55 
78 42 0 .55 
89 42 O.B 

100 42 1,1 
100 52 1,4 
'00 52 ,,4 
'2' 67 2.6 

77,-
91 :-
87 :-

101 :-
101 :-
113:-
121 :-
123 ,-
137:-
200 '-

-.... 
z.... 10-24 21-

58:- 53 :-
68,- 62,-
66:- 60:-
76:- 69:-
76:- 69:-
85 :- 17 :-
91 :- 83 :-
93 :- 85:-

103:- 96;-
150:- 136:-

Typ TdS. Kapslad transformator 

Kapseln består av svart 
polycarbonat. Samnordiskt 
godkänd för @l-märkning. 
(gäller ej 220V sek.) 

5.0 100 65 '.3 
2 ,5 100 65 1,3 
4 ,0 100 75 1,6 
0,8 100 75 1,6 

Z-I 10-Z4 Za-

117:- 102:- 89:- 80:-
117:- 102:- 89:- 80:-
152:- 132:- 115:- 103 :-
152:- 132:- 115:- 103;-

Kopplingsschema 

för serie 6000 

och typ Td Je J
9

UI 11 
p brun 

9uI [[ 

Ovanstående sortiment lagerföres av 
ITT Multikomponent och Svenska Transduktor AB. 
För ytterligare information kontakta 
Svenska Transduktor AB. 

Ipansduldop 
Svenska Transduktor AB 

Box 1300, 35112 Växjö. Tel. 0470/48000. 
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Kan ljudkvaliteten bli bättre? 
Var med och styr framtiden 

Måndagen den 2:a mars 1981 klockan 18- 22 i 
Studio 4 i Radiohuset i Stockholm bjuder 
PIONEER in ett stort antal experter från både 
televerket, Sveriges Radio och fackpressen till en 
stor och mycket fri diskussion om FM-rundra
dions ljudkvalitet. 
Du är välkommen till en kväll Du sent kommer att 
glömma. Av utrymmesskäl och praktiska skäl 
kommer vi att begränsa deltagarantalet till ett 
hundratal. Urvalet gör vi enligt tre regler: 

-------------------, 
Namn ......... ................. ................ ....................................................................................... I 
Adress ............................................................................ .. 

Postnr .. ... .... .... ...... . Ort .. . 

Yrke .. ........ .......... .......... . . ................ .Tel.nr . . . 
AT 2-81 

Jag anmäler mig till mötet om FM-rundradio den 2:a mars 
1981. 

Jag är medveten om att deltagarantalet måste begränsas. 
Jag får meddelande från Ploneer om jag får plats eller inte. 

Sändes till PIONEER ELECTRONIC SVENSKA AB, 
LUMAVÄGEN 6, 104 60 STOCKHOLM 

Märk kuvertet: FM-RUNDRADIO 

Informationstjänst 16 

DU som svarar först har största chansen. 
DU ska skriftligen skicka in minst en, gärna flera 

viktiga frågor. 
DU ska vara beredd att eventuellt framföra Dina 

frågor och åsikter muntligt på mötet. 

Varför arrangerar PIONEER det här? Jo, för att 
vi alltid hållit ljudkvaliten mycket högt. Och det 
vill vi fortsätta med. Dagens avancerade tuners 
ställer helt nya krav på rundradiodistributionens 
kvalitet. Ett minst sagt spännande område - som 
skapar debatt. Vi ljudpionjärer vill vara med i den 
debatten - så varför inte då arrangera den? 

Väl mött bland entusiasterna! 
Skicka in kupongen och Dina frågor. 
Vi svarar Dig i god tid före mötet. 
Vi ordnar litet att äta innan mötet börjar så att Du 
får bra debattkraft. 

Välkommen! 

PIO N EER 
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DMM med dator 
blir intelligent 
mätsystem 

FI~ke. 8860A är en nO$grann 
51/2-sIffng DMM avsedd bade för 
lab- och systembruk . Den finns i 
tre basutföranden : 

1) I "vanligt" bänkutförande 
inklusive gränser, minnen för 
högsta och lägsta värde samt 
offset-funktion. 

2) Som ett fristående mätsys
tem med en tillkopplad pro
grammerbar, vetenskaplig räk
nedosa som har upp till 100 pro
gramsteg. Programmen lagras i 
minnesrnoduler och kan sedan 
köras' direkt från frontpanelen 
oberoende av "programmers 
keyboard" . (Bra när man vill se
parera operatör och program
merare!) 

3) Som system-DM M med 
samtliga funktioner program
merbara över IEEE 488-buss . 
Läshastigheten är 2,5-30 läs
ningar per sekund . 

Svensk importör: Teleinstru
ment ab , tel 08/380370. 

Nyanalysator 
för byggnadsakustik 

Att utföra byggnadsakustiska 
mätningar har tidigare varit 
mycket tidkrävande. Det beror 
mest på att de flesta mätningar 
och beräkningar har fått utföras 
för hand . 

Bruel & Kjaer har nu presen
terat en akustisk analysator som 
både kan mäta och beräkna de 
vanligaste storheterna som har 
intresse för byggnads akustiken 
samt utföra ljudeffektmätningar 
enligt precisionskrav . 

Instrumentet typ 4417 är en 
portabel (7 kg) , batteridriven 
generator-analysator som kan 
användas såväl i fält som för la
boratorier. Det kan genom två 

Monitorsystem 
för oem-kunder 

Industrielektronikdivisionen 
inom Luxor ab har utvecklat ett 
nytt monitorprogram för oem
kunder, som kommer att finnas 
tillgängligt på marknaden under 

. våren 1981. 
I programmet ingår i första 

hand en monokrom bildskärm 
samt en video/rgb-monitor. Ge
nom sin modul uppbyggnad 
medger detta stor flexibilitet och 
möjlighet till långtgående kund
anpassning bl a beträffande me
kanisk uppbyggnad och design 
av hölje . Från kraftrnodulen kan 
man även få spänning för mat
ning av extern elektronik. 

Till systemet kommer också 
att finnas en tangentbordenhet 
samt en modul för informations
hantering av bildskärminnehål
let. Därmed kan man få en kom-' 
plett terminal för såväl "gene
ral" - som "special purpose" -
bruk . 

På bilden visas den monokro
ma enheten som har följande 
data : Bildrör 38 cm diagonal , 
110° avlänkning . Fosfortyp en
ligt önskemål. Matningsspän
ningar : 220 alt 24 V . Ac 50 Hz 
alt 24 dc. Yttre kontroller: Ljus
styrka , partiell ljusstyrka samt 
till och från . Interna kontroller: 

utgångar sända ut antingen 
bredbandigt eller tersbandfiltre
rat brus. Den resulterande sig
nalen registreras aven eller flera 
mikrofoner som är kopplade till 
analysatorn . Signalen frekvens
analyseras och a/d-omvandlas 
för att därefter lagras i ett digi
talt minne , vilket har en kapaci
tetav tre nivå- och ett efter
klangstidspektrum. Ur dessa 
lagrade signaler samt inmatade 
data på rumvolym och -yta be
räknar 4417 automatiskt luft
och stegljudisolation samt efter
klangstid enligt SIS 025253 och 
SS 025254. 

Svensk importör: 
Bruel & Kjaer Sverige ab, 
tel 08/711 2730 . 
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Ljusstyrka , partiell ljusstyrka 
samt till och från . Interna kon
troller: Statisk fokusering , hori
sontal-frekvens/linearitet/ampli
tud , vertikal-frekvens/linearitet/ 
amplitud/centrering, inställning 
24 V dc samt inställning av 
grundljus. Ingångar: Video , 
synk samt H- och V-synk som 
option. Vikt: Ca 13 kg (i rackut
förande). Ytterrnått : 325 x 
380 x 340 mm . 

Svensk tillverkare: Luxor ab , 
tel 0441116200. 

Tillsats för 
text-tv 

A YR Viewdata Ltd tillverkar 
en tillsats för text-tv som anpas
sats till svenskt bruk. Enheten 
kan användas till alla tv-appara
ter och placeras då lämpligen 
ovanpå mottagaren. Den kopp
las in mellan antenn och tv med 
befintliga standardkopplingar 
samt ansluts till 220 V . 

Till satsen , som mäter 32 x 20 
x 10 cm , hör en fjärrkontroll 
med vilken program val sker. 

Rekommenderat utförsälj-
ningspris till konsument är 1575 
kr plus moms . 

Svensk importör: Hofab , 
tel 042/13 6880. 

Monolitisk 
förstärkare 

TDA 2008 är en 12 W klass B 
effektförstärkare för ljudslut
steg och vertikal avböjningsför
stärkare i tv-mottagare. Kretsen 
lämpar sig för 20 V matnings
spänning och belastningsimpe
danser ner till 3 ,2 ohm. I brygg
koppling med två TDA 2008 får 
man uteffekten 25 W. 

Kretsen kräver få yttre kom
ponenter , vilket ger små sam
mansättningskostnader och hög 
tillförlitlighet. Höljet av typ 
"Pentawatt" ger låg termisk re
sistans till omgivningen med en 
enkel skruvfastsättning. 

Övriga egenskaper är hög 
strömförmåga (upp till 3 A), låg 
distorsion och termiskt skydd. 

Högspänningsegenskaperna 
hos TDA 2008 gör den lämpad 
för tv-mottagare med ostabilise
rad matningsspänning i det att 
kretsen tål 26 V vid tillslag och 
ändå kan ge avsedd effekt vid 
18-22 V . 

Svensk generalagent: 
SGS-ATES Scandinavia ab , 
tel 0760140120 . 

Lödbara lågpriskylare 
Två nya modeller av lödbara 

kylare för vertikalt monterade TO-
220-kåpor har lanserats av Ther
malloy . 

Modell 6021 och 6022 har fast
pressade pinnar av tenndoppad 
mässing , vilket reducerar kostna
den med ca 25 % . Båda ger hög 
stabilitet och god lödbarhet. 

Marknadsförs i Sverige av : 
ab Gösta Bäckström, 
tel 08/638436. 



IOOm~(ffffi Redaktör: Gunnar Lilliesköld 

Philips 
persondator 
är här 
Ny intelligent 
terminal 

ha introducerats på markna
den när den här tidningen 
kommer ut . Datorserien 
P2000 kan tyckas vara en av 
många i raden av persondato
rer . Till skillnad från de flesta 
övriga satsar man här speciellt 
på att använda den som ordbe
handlare. 

Till datorn kommer det hu
vudsakligen att finnas stan
dardprogram för administrati
va rutiner och man hoppas 
kunna bidra med svensk mjuk
vara genom samarbete med 
svenska programvaruhus . 

Den intelligenta terminalen 8212 från 
SWTPC. 

Ordbehandlingssystemet 
sägs vara avancerat, men det 
kan förstås inte mäta sig med 
de " stora" ordbehandlingssys
temen. I sådana kan man tän
ka sig att P2000 arbetar som en 
handläggarterminal . Avsikten 
är att man i början av nästa år 
skall kunna erbjuda kommuni
kation mellan P2000 och Phi
lips ordbehandlare P5002 med 
efterföljare. I övrigt kommer 
ett antal kommunikationspro
tokoll att utvecklas , d v s ruti
ner för överföring av data. 

Ordbehandling trumfkort 
- Philips P2000 

•• Philips nya serie person
datorer , som vi tidigare har 
berättat om i Dumpen , skall 

MIRSCH 
OM 60 
Nu kan du själv sätta ihop ett 
par Mirsch-högtalare. 
O M 60 är ett 3-vägssystem 
med märkeffekt 75 W. 
Nu i förbättrad basreflex
version. 

Alt. I : Hel monteringssats men utan låda. 
Lådritning medf6ljer. 
Frakt tillkommer. PRIS/ st 

Alt. 2: Monterlngssats ink\. fabriksgjord 
låda och tygfronter. 
Frakt tillkommer. PRIS/ st 

395:-
795:-

:-MIP&Qtt~: 
I Skicka information om OM 60 och övriga Mirsch- I 
I högtalare. I 
I I I NAMN .................................... I 
I ADRESS .................................. ~i 

I ~I POSTADRESS ............................ . ------------------
Informationstjänst 17 

Basenheten kostar 13 000 kr 

Basenheten består av mik
rodator , tangentbord , 16 k 
RAM och minikassett . Den 
kopplas till en monitor eller en 
konsument-tv . Priset ligger 
omkring 13 000 kr exkl moms 
och då ingår en 12" monitor 
och programvara för ordbe
handling. Programmet ligger i 
en PROM-kassett. Det finns 
också två olika kassetter för 
basic framtagna av Microsoft. 

För ytterligare 7000 kr får 
man en matrisskrivare , och för 
en typhjulskrivare för skön
skrift får man betala 13 000 kr. 
Det största systemet ligger i 
prisklassen 35000 kr och om
fattar såväl matrisskrivare som 
dubbla flexskivminnen . 

Programlagringen sker allt
så på minikassett , diskett eller 
i PROM-kassett. Varför man 
har valt en minikassett och in
te en vanlig kassett är ett mys
terium . Speltiden på mini k as
setterna är visserligen tillräck
ligt stor i det här sammanhang
et med 80 K byte lagringskapa
citet , men de är dyrare i inköp 

och inte lika tillgängliga i han
deln som kompaktkassetterna . 

Tydligen tänker man sig att 
satsa även på industriella till
lämpningar eftersom det un
der året kommer IEC-bussan
slutning som tillbehör. 

Minnet är 16 K byte stort 
med möjlig expansion upp till 
52 K byte. Datorn kommer att 
kunna anslutas till Viewdata. 

Intelligent terminal 
från SWTPC 

8212 är en ny terminal från 
SWTPC . Den har 12" skärm 
med grön fosfor och ett spe
ciellt filter som ger skarp text. 
Som standard levereras svensk 
och engelsk textuppsättning, 
men man kan även få danska 
och norska tecken . 

De 154 kontrollfunktioner
na är processorstyrda. På skär
men presenteras 20 eller 24 ra
der med 82 teckens bredd och 
semigrafik är också möjlig. 
Överföring av data sker med 
50 - 38400 Baud. Terminalen 
kostar 6000 kr och den säljs av 
Swedish Electronics hk ab , 
Uppsala . • 

KATALOG 
Nr: 6 

Nyutkommen katalog för 
1981/-82. Med över 500 sidor. 
Med ca: 9000 artiklar inom 
elektronik och amatörradio. 

Industrikunder och skolor 
kan rekvirera katalogen 
kostadsfri tt. 
Privatpersoner betalar 

15:- vid hämtning och 

22:- inkl. porto. 

~ BEJF~'~'~~ 2~~r..~~!ö AB ~ Te1.040·119560 
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Superlinjära 
förstärkare 
helt utan 
motkoppling 
I> Motkoppling iförstärkare ger tyvärr en del 
nackdelar som tim, dim och iim, m m. 
I> Pioneer har visat att det är möj ligt att göra 
förstärkare som ger låg distorsion trots avsak
nad av motkoppling . 

Foto: RT 

•• I sin strävan mot allt bättre 
ljudåtergivning har Pioneer ut
vecklat en intressant förstärkar
teknik utan tidigare motsvarig
het . Den innebär att stegen ar
betar helt utan motkoppling! 

Motkoppling används som be
kant för att minska distorsionen 

..... 

och på köpet ge ökad inimpe
dans resp sänkt utimpedans. 
Det är en patentmedicin som 
har använts länge. Under 1960 
och 1970-talets början kunde 
man se hur det här botemedlet 
mot distorsion användes i alltför 
extrem grad med biverkningar 

Fig 1. I den superlinjära kopplingen 
ingår parvis pnp- och npn-transisto
rer vars karakteristikers olinjäriteter 
tar ut varandra som framgår här. 

~----r-----r-~+8 
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v 

som följd. Nog hade flertalet 
förstärkare låg distorsion på 
papperet , men de lät fasansfullt 
illa! 

Många tekniker studerade 
problemen , men det var profes
sor Matti Dtala , som kartlade fe
nomenen och deras orsaker. 
Han fann bl a att oljudet till stor 
del berodde på tim, transientin
termodulationsdistorsion (ett 
ord lika hemskt som vad det står 
för); ett specialfall av dim , dyna
misk intermodulation , och av 
iim, Interface Inter Modulation , 
som innebär att högtalarens 
emk går in i förstärkarutgången 
och orsakar distorsion. Såväl 
tim, dim som iim orsakas av 
motkopplingen under vissa om
ständigheter. Det går, hävdar 
vi, att göra motkopplade för
stärkare som inte lider av nämn
da egenheter , men ett radikalt 
grepp vore onekligen att försöka 
åstadkomma en förstärkare som 
helt saknar motkoppling! 

Steg utan motkoppling 
med låg distorsion! 

Hur skall man då kunna 
åstadkomma förstärkarsteg som 
ger låg distorsion trots att de ej 
är motkopplade? Pioneer har 
lyckats i Z-seriens exklusiva för-

..... 

stärkare. 
Principen ser vi i fig l. Som 

framgår använder man omväx
lande pnp- och npn-transistorer , 
kopplade till en strömspegel 
med tre utgångar. Den är så ut
förd att strömmarna i de tre gre
narna är lika stora. Karakteristi
ken för en transistor är ju nor
malt ganska olinjär och verkan 
av olinjäriteten brukar man nor
malt minska genom att tillämpa 
motkoppling. 

I det här fallet låter man två 
olinjära karakteristiker ta ut 
varandra. Fig 2 visar hur det 
sker i praktiken . Signalen passe
rar först pnp-transistorn och blir 
starkt deformerad. Så förstärks 
den i npn-transistorn, och på 
dess utgång får vi en avbildning 
av den ursprungliga insignalen. 

Tekniken förutsätter att o lin
järiteterna hos pnp- resp npn
transistorerna har motsvarande 
förlopp. Därför måste de mat
chas väl. Så monteras de på ett 
tjockfilmsubstrat som leder vär
me väl för att man skall uppnå 
termisk stabilitet. Servokontrol
lerad strömförsörjning hjälper 
till att ge stabilitet i systemet. 

Trots att man inte tillämpar 
motkoppling är stegen ytterst 
linjära. För- och slutförstärkar-

l 

• Fig 2. Principen för den " super
linjära" koppling som Pioneer an
vänder i Z-seriens förstärkare. Rek
tangeln ovanför pnp- och npn-tran
sistorerna representerar en strömspe
gel med tre utgångar. 

Fig 3. Så här ser de ut: För
förstärkaren C -Zl och monoslutsteget M -Zl. 
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na C-Z] och M-Zl har under 
0 ,1 % distorsion från 20 Hz och 
upp till hela 100 kHz. Det gäller 
vid effekter mellan 0,001 W och 
full uteffekt , vilken är 60 W över 
80hm. 

God stabilitet 
- och ingen tim 

Frekvenskurvan är rak över 
ett mycket stort område och det 
finns inga tendenser till . oscilla
tion, eftersom motkoppling ej 
sker. Steget blir därför stabilt 
över hela frekvensområdet även 
vid mycket komplexa laster 
(högtalare utgör som bekant 
långt ifrån någon resistiv last!). 
Det finns inte heller några kret
sar som kan ge tim-distorsion. 
"Tim" brukar ju vanligen upp
komma p g a tidskillnader mel
lan ingångssignalen och den 
motkopplade signalen. Efter
som den här förstärkaren saknar 
motkoppling kan tim helt enkelt 
inte bildas. 

Slutsteget är även det spe
ciellt. Det är bestyckat med ret , 
som står för ringemittertransis
torer. De utmärker sig för myc
ket hög gränsfrekvens och god 
linjäritet. Samtliga steg arbetar i 
"verklig" klass A. 

RIAA-steg 
utan motkoppling 

Förförstärkaren C-Z1 har 
som sagt ingen motkoppling. 
Normalt åstadkommer man ju 
RIAA-korrektion i grammofon
steget genom att tillämpa fre
kvensberoende motkoppling. I 
det här fallet består korrektio
nen av passiva nät. Ett nät ligger 
i själva kompenseringen av ste
get och ett annat efter första för
stärkarsteget. 

Spänningen till den s k super
linjära kopplingen är stabilise
rad. Dessutom finns det en ser
vokontroll som håller koll på ar
betsnivåerna och man har där
igenom kunnat utesluta kopp
lingskondensatorer. Det är ert 
metod som f ö tillämpas i flerta
let exklusiva konstruktioner i 
dag. 

När man strävar efter att nå 
extremt låga distorsionsvärden 
får man ifrågasätta det mesta av 
den konventionella tekniken 
och därtill även komponenter
na. I Z-serien har man sålunda 
elektrolytkondensatorer med 
glashöljen . När en signalström 
eller en ström med överlagrat 
brum flyter genom en kondensa
tor kommer det att ge upphov 
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Fig 4. Slutsteget M-Z] i princip. Vi ser till vänster de superlinjära 
stegen med dess strömspegel. Sluttransistorerna är av typ ringemitter
transistor, "ret" . 

till ett magnetfält , som i sin tur 
vållar strömmar i kondensatorns 
aluminiumhölje. Det har en 
ogynnsam inverkan på signal
strömmen och distorderar signa
ler. Därför har man alltså kon
densatorer med glashölje och 
slipper på så sätt förlustström
mar . 

Alla ingående delar i för- och 
slutförstärkare är gjorda av 
icke-magnetiska material , efter
som deras hysteresverkan an
nars skulle kunna påverka de 
önskade signalströmmarna med 
distorsion som följd. 

Slutsteget har två parallell
kopplade sluttransistorer. Det 
ger lägre impedans hos ström
försörjningsdelen. 

Inget för Sverige 
i nuvarande version 

Förstärkarparet C-Z1 och M
Zl är ytterligt exklusivt och vi 
får tyvärr inte tillgå dem över 
disk i Sverige, men något ensta
ka exemplar dyker kanske upp 
för demonstrationer. Här skulle 
de kanske kosta mellan 20000 
och 30000 kr paret , men det är 
inte bara priset som utgör hin
der. Matchningen av kompo
nenterna är besvärlig och det 
går helt enkelt inte att få fram 
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tillräckliga mängder för att ens 
Pioneer skall kunna medge ex
port , utan serien är f n reserve
rad för hemmamarknaden en
bart. 

Det är möjligt att man finner 
en effektivare metod att få fram 
matchade komponenter , men 
konstruktioner kräver så god 
överensstämmelse mellan dem 
att vi inte håller det för troligt. 
Varför gör man då en konstruk
tion som inte kan användas för 
senare massproduktion? Ett 
gammalt argument är förstås att 
man tar fram ett "flaggskepp" 
för att visa vilken hög teknisk ni
vå man är kapabla att uppnå, 
men vi gissar att tekniken senare 
kan utnyttjas i större skala med 
vissa modifieringar: 

Det motkopplingslösa steget 
kräver alltså oerhört god match
ning , men man skulle kunna gö
ra ett steg med relativt låg kopp
ling och utnyttja samma krets
lösningar som i Z-seriens för
stärkare. Då kan man tillåta 
större avvikelser i komponen
ternas data. Den låga motkopp
lingsgraden skulle kunna ge för
stärkare som fungerar bättre till
sammans med högtalare än vad 
dagens konstruktioner gör. • 
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Fig 5. Harmonisk distorsion som funktion av utspänningen. 
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Robert Angus: USA-rapport 

En föregångare borta ... 
Efter HX:Dolby C 1981 . . . 
Yamaha, Carver samarbetar ... 
Videoklubbarna blomstrar . . . 
•• En av de verkligt stora ban
brytarna inom audio har gått 
bort - magnetbandpionjären 
Alexander M. Poniatoff dog ny
ligen i en ålder av 88 år. 

Den ryskfödde elingenjören 
svarade för en rad föregångsin
satser och tidiga framsteg under 
utvecklingen av bandspelarme
diet på 1940-talet. Hans arbeten 
då ledde omsider fram till de 
första bandmaskinerna för pro
fessionell verksamhet och han 
svarade därutöver också för de 
allra första videornaskinerna 
åren 1955-1956 i USA. 

Poniatoff var en tillbakadra
gen , anspråkslös tekniker som 
arbetade inom USA:s storindu
stri under andra världskriget. 
Han blev sin egen under det och 
öppnade en liten fabrik för pre
cisionsgjutna detaljer till flyg
motorer , något som plötsligt 
verkade överflödigt då freden 
kom 1945 med Japans besegran
de . Poniatoff drog sig fram med 
diverse uppdrag och ca 1947 ha
de hans bolag - the Ampex Ma
nufaeturing Company - funnit 
en produkt för fredstidens be
hov. 

Namnet Ampex är härlett från 
Poniatoffs initialer och ordet 
" excellence" - visste ni det? 
~ Den här produkten ropade ef
ter industrikapacitet på området 
precisionsmontage och spe
ciallindade, kompakta elmoto
rer av hög kvalitet: Bandspela
ren . Den fanns nästan inte då. 
Tyska AEG-Telefunken hade 
ihop med BASF startat utveck
lingsarbete i mitten av 1930-talet 
och mellan 1935-1938 tog de 
konkret form , som många nog 
känner till . Tyskarna var ensam
ma om den här tekniken medan 
alla andra höll på med de 
otympliga stålbanden och de 
stora lackskivorna. Ampex, läs 
Poniatoff, utgick i sitt arbete 
från en från tyskarna erövrad s k 
Magnetophon (också namnet är 
tyskt från början men rätten 
gick naturligtvis förlorad i och 
med att Hitlertyskland gick un
der) . Apparaten hade tagits till 
USA aven amerikansk signaI
tekniker i armen, Signal Corps
man John T. Mullin . Lilla Am
pex tillverkade tre exemplar , 
vilka omgående köptes av Ame
rican Broadeasting Company , 
ABC, för upptagning och re
digering av de omåttligt populä
ra Bing Crosby-showprogram-

men i radio . Så Crosby blev 
mycket snart Ampex första för
säljare .. . 

(Jag måste här förbigå den 
fängslande storyn om Magne
tophon-äventyren i Tyskland 
under krigets slutskede och 
omedelbart därefter, då bl a de 
allierades överbefälhavare i Eu
ropa , Dwight Eisenhower , 
" Ike", lär ha kommit över en 
genom insatser av specialkom
mandon och läst in tal på detta 
nya medium i insikt att det här 
var något som måste användas 
som ett synnerligen värdefullt 
krigsbyte . Ryssarna var även de 
ute efter tyskarnas vid den här 
tiden långt komna grammofon
och rundradioteknik med ste
reofoni och kondensatormikro
foner etc. Vissa absoluta rarite
ter i musikväg har också långt 
senare letats fram ur arkiv etc -
man gjorde upptagningar i 
Tyskland inte bara på skivor 
utan också på världsnyheten 
magnetband åren 1940-1944). 
~ I mitten av 1950-talet hade 
Ampex blivit ledande leverantör 
av bandmaskiner till de ameri
kanska radiobolagen och de stu
dios som fanns, och firmans te k
nikerstab arbetade hårt på att 
också få fram en användbar vi
deobandmaskin . En sådan kom 
likaså , och den premiärvisades 
praktiskt genom att CBS i no
vember 1965 satte in första ex
emplaret i programmet Evening 
News . 

Det innebar en revolution in
om nyhetsjournalistiken . Sedan 
de här dagarna har Ampex ge
nomgått skiftande öden men 
vuxit till en miljardkoncern med 
mer än 12000 anställda världen 
över. 
~ Poniatoff föddes 1892 i Kazan 
i dåvarande Tsarryssland där 
han först skrevs in vid den loka
la högskolan innan han studera
de vidare vid Kejserliga Univer
sitetet i Moskva. Han lämnade 
Ryssland för vidareutbildning 
vid Tekniska högskolan i Karls
ruhe i Tyskland men återkom då 
första världskriget brutit ut för 
att gå in vid Kejserliga ryska 
flottan som pilot. Han kom att 
förena sig med de vitryska styr
korna senare under revolutio
nen men undkom denna genom 
att fly till Kina. Där fick han en 
tjänst som underordnad tekni
ker vid elverket i Shanghai och 
stannade fram till 1927. Det året 
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emigrerade han till Förenta Sta
terna. Första jobbet där blev vid 
General Eleetrics fou-avdelning 
i Schenectady, New York. Där
på hade han olika forsknings
tjänster och anställningar i och 
omkring San Francisco innan 
han 1944 blev sin egen och 
grundade Ampex. Alexander 
Poniatoff kommer att gå till hi
storien som en av de stora upp
finningarna och pionjärerna in
om den tillämpade elektroni
ken . 
~ Som antyddes här förra måna
den köpte Philips två julklappar 
åt sig själv genom att tillfoga 
Phileo och Sylvania sina USA
intressen. 

De omfattade tidigare Mag
navox och Marantz . Phi\co var 
en större tillverkare av radioap
parater och tv-mottagare under 
1940- och 1950-talen men har på 
senare år mest sysslat med bil
stereo , luftkonditioneringsagg
regat och andra hemelektriska 
apparater. Sylvania , ett namn 
många känner från glödlampor 
och t ex fotoflashlampor från 
förr, gjorde också tv-mottagare 
men drogs i början av 1970-talet 
in på hi fi-sektorn, vilket avgjort 
inte blev någon framgång . Båda 
de här bolagens s k konsument
elektronikdivisioner ägdes av 
GTE, ett konglomerat som om
spänner främst telefonnät i 
USA, tillverkning av rymd- och 
försvarselektronik plus u-båtar. 
Köpet tillför Philips omkring 
15 % av den inhemska färg-tv
marknaden och gör holländarna 
till trea här i USA efter RCA 
och Zenith (som alltså köpte 
Heathkit härom året) . 

Enligt Magnavox vice vd Ken
neth Meinken kommer både Syl
vania och Phi\co att erbjuda sina 
upplagor av Philips videodisk
system , vip. Under tiden avser 
man att halla Magnavox-spelar
na tillgängliga i 33 större städer 
över USA-kontinenten , där en 
majoritet av köpare finns . Nyli
gen fick storstäder som Boston , 
Chicago och New York sina 
första mera betydande leveran
ser från Magnavox , som även 
prövade på vissa prisnedsätt
ningar lokalt i Chicago. Magna
vox-handlare i en rad mindre 
städer har nu börjat motta be
gränsade leveranser av spelarna, 
ehuru deras distrikt ännu inte 
officiellt deklarerats som "video
disc cities" av vip-strategerna . 

~ Japanska TDK Eleetronies av
ser att bygga ett fou-centrum/ 
labb i USA under 1981 , enligt 
vice vd:n Ken Kohda , som dock 
inte avslöjat var man vill slå sig 
ned. 

Av allt att döma grubblar man 
i Tokyo på om man skall uppträ
da solo eller om man kan gå 
ihop med något befintligt USA
bolag i ett joint venture eller om 
det kan vara klokt att låta nyhe
ten bli en ny USA-filial eller om 
det skall handla om en helägd 
dotter till antingen TDK U S el
ler TDK Japan .. . 

Det nya fou-centrum som pla
neras skall få både amerikansk 
och japansk personal och första 
projektet blir att få fram ett nytt 
slags magnethuvud för såväl au
dio- som videospelare. 
~ Visst har kassettdäcken ätit 
upp betydande delar av markna
den som tidigare odisputabelt 
tillhörde bandspelarna i USA, 
men ändå står det klart att de 
stora maskinernas marknadsan
del inte sjunker under ca 10 % 
av den totala säljvolymen för al
la slags magnetbandapparater i 
USA - och den siffran har heller 
inte minskat sedan 1979 utan 
står sig . 

"Den enda riktigt naturliga 
marknaden för bandspelare är 
det allra översta skiktet", säger 
Franklin Karp på Stereo Ware
house i New York , en av de mest 
kända butikerna. Med andra 
ord exakt samma läge som råder 
i Europa. 

" Den som inte är beredd att 
lägga mera än 450 dollars - mot
svarar ca 1 915 kr rakt av - får 
utan vidare en kassettspelare 
som håller hygglig kvalitet men 
däremot inte någon bra band
spelare. Så den gamla lågpris
sektorn för bandspelare har för
svunnit , den där man hittade 
många billiga japanska enmoto
riga maskiner på och en del tys
ka med 9,5 cm hastighet" , säger 
han. 

De , vilka aldrig övervägt kas
setterna utan fortsatt att banda 
med "riktiga" grejor, är enligt 
Karp "audio purister" och "se
miproffs inspelare" som bygger 
upp egna bandbibliotek och vill 
kunna redigera banden och gi
vetvis nå högsta möjliga kvali
tet. Många bevakar de olika ra
diostationernas program och har 
stora antenner med riktverkan. 

Ägaren till Classic Stereo, 
Phil Miller, påpekar att det är 
de stora bandspelarnas proffsfi
nesser som drar spekulanter , 
också om priserna mera som re
gel än undantag ligger över 1000 
dollars, ibland långt högre . 
~ Som på annan plats special be
lyses här i tidningen (se också 
januarinr!) har tre stora japans
ka tillverkare - Teehnics, Ma
rantz och Yamaha - skrivit på 
licensavtal med DBX Ine i USA. 
Som känt var Teae tidigare enda 
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Grossistpriser till alla 

I Still Strong I 
~ ~ 

I UNAMCO T-I I ~ ~ ~ Skivspelare kommer skivspelare går. ~ 
~ Endast UNAMCO T·1 består efter många år. ~ 
~ Nu 10.000 st sålda i Sverige och dessutom ökande intresse. Trots måttlig ~ 
~ ~~tn~~~~r;~~ ~f~r~eJ;~;~~:j:~;f~ f~~~:.ljningSställen är åtgången ökande. ~ 
~ UNAMCO T-1 har följande viktiga egenskaper vilka Du alla svårligen återfinner ~ 
~ på någon annan skivspelare: ~ 

~ ~ ~ Stabilt chassi i 3 mm duralumi· Rak tonarm med effektiv längd ~ 
~~m nium monterat i stadig träsockel 279 mm istället för vanliga w~~ m Omf. "moderna" skivspelares 229 mm. Längre arm ger avse· ~ 

~~m metallackerade plastlådor). värt lägre vinkelfel (lägre distor· ~~W 
~ sion , mindre fas fel mellan ~ 
~ kanalerna) och lägre "vertical ~ 
~ Tallrik (1,5 kg) med halva vikten warp wow", Det sistnämnda är ~ 
~ koncentrerad till periferin för det svaj som uppstår då skivan ~ 
~ stort tröghetsmoment. Tallriken är bucklig och nålen därigenom ~ 
~ ~!t:~~~e~~~~~~~~~r:ai~r~~r. ~~~fS~~ if~~å;e~Ch återgående ~ 

~ ~ ~ Vi har utarbetat en folder "Komplians och ekvivalent massa" som beskriver ~ 
~ sambandet pick-up och tonarm. I denna framgår också hur resonans- ~ 
~ frekvenserna ser ut och var de ligger för några av de mer populära pick-uperna ~ 
~ monterade i tonarmen på UNAMCO T-1. Den kan rekvireras utan kostnad. ~ 

~ Netto gro""tp"' l"kI. mom" 895,-. PI,k·'p tillkomme,. ~ 
~ V'lkomme" till ,å" b",lke, fö, p""'y""'ng. Ä"" posto,de,. ~ 
~ I Stockholm: öppet: 10-18, ~ I (!!FAudio S ~~!~~~~~~;LM ~Ö:::O'~~:8' I 
~ ~>DirekttiIIDjg ~~~'~~08~~~~tÄ lö<dl0-13 ~ 
~ utan mellanhänder ~018/113510 ~ 

;- ' 
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USA-krönika forts fr sid 66 

japanska industri som licens
byggde DBX-elektronik för 
brusreduktion. Teac fortsätter 
med detta och har en rad nya 
däck klara. Se RT:s Tokyo-re
portage! 

Technics blev första firma att 
nå ut på marknaden med nyhe
ten men de andra är tätt i hälar
na. Åtminstone i skrivande 
stund kommer ett av de nya 
DBX-däcken att kosta under 
500 dollars. Technics-apparater
na har fått en omkopplare som 
ger möjlighet till avspelning av 
DBX-kodade skivor genom 
elektroniken utan annan tillsats . 

Det här är en kanske inte helt 
oväntad utveckling och en som 
kan ses som ett slag mot det hit
tills totalt dominerande Dolby 
B-systemet, som licensgjorts till 
praktiskt taget samtliga kassett
däck på världsmarknaden hit
tills. 

Dolby ansträngde sig att hålla 
takten med både konkurrensen 
och de med tiden stegrade kra
ven på effektivare brusreduk
tion genom att släppa ut HX
kretsen - HX betyder "head
room extension" . Detta system 
tog man fram en integrerad 
krets för under 1979, men HX 
visade sig inte attraktivt för ma
joriteten av Dolby-Iicenstagar
na. Därav debuten nu för Dolby 
C, som är ett omkopplingsbart 
brusminskningssystem vilket 
nyttjar två B-brickor som kopp
lats i serie och vilket arrange
mang sägs avsätta upp till 20 dB 
bättre s/n, ett värde jämförbart 
med det man får från Telefun
kens High Com. I likhet med 
HighCom kan Dolby C återge 
befintliga, Dolby-kodade band 
utan några ingrepp, men den 
kan givetvis också ställas in för 
att ge optimal verkan på nyin
spelat material. 

Första kassettdäcken med 
Dolby C-elektronik väntas visa
de på CES i juni i Chicago. 
~ Intressant är, att ett antal till
verkare väljer att söka sig fram 
längs egna vägar . Sålunda expe
rimenterar både Sony, Sanyo, 
Toshiba , Akai och JVC med sina 
egna alternativ till Dolby , till 
HighCom och DBX; alla inne
bärande okompatibla kompan
dersystem som ger upp till 40 dB 
brusundertryckning. - Se spe
ciaiartikel på annan plats. 
~ USA:s tele myndighet FCC, 
Federal Communications Com
mission, sysslar som bäst med 
att förbereda 1983 års W ARC, 
World Administrative Radio 
Conference , och vände sig nyli
gen till olika intressenter för att 
få synpunkter och kommentarer 
i anslutning till komplexet med 
satellitvåglängder och spekt
rum tilldelning. 

Denna begäran har häftigt 
upprört NAB, National Associa
tion of Broadcasters. NAB på
pekar, att medan andra länder 
har inlett försök med utsänd-

A . M. Poniatoff - en magnet
bandteknikens föregångsman som 
nu är borta. 

ningar direkt till hemmen från 
satelliterna återstår alltjämt för 
USA att försöka utreda den 
framtida kurs man kan tänkas 
slå in på härvidlag och att stude
ra den tänkbara efterfrågan som 
kan finnas för satellitkommuni
kationer. 

NAB understryker att orga
net inte kan ge någon respons 
vare sig i någon önskad omfatt
ning eller i konkreta termer utan 
vill tala för att man inrättar en 
kommitte sammansatt av både 
kanslitjänstemän och industrifö
reträdare för att börja studera 
saken i syfte att få fram åtmins
tone ett rådgivande underlag. I 
remisssvaret heter det att fram
tida satellitutvecklingar kan 
komma att medföra långt större 
kanalkapacitet än nu genom att 
man delar upp befintliga kanaler 
och tillämpar lobkompression 
liksom att vi kanske tillgår både 
ökade spektra och utvidgade 
rymdtekniska resurser mot slu
tet av 1980-talet. 

(Red:s kommentar: That's the 
Swedish way - tillsätt en utred
ning.) 
~ Förr i världen brukade USA:s 
handels- och industriorganisa
tioner vara gentila grupper, vil
ka sysslade med att försöka på
verka lagstiftarna i för medlem
marna förmånlig riktning och att 
publicera mättekniska normer 
etc mera än kriga med varandra 
om medlemmarna. 

Men det var innan videoski
vorna började stiga upp över 
horisonten , och såväl EIA :s 
konsumentelektronikgrupp som 
RIAA liksom International Tape 
Assn, upptäckte plötsligt att det 
handlade om saker som rätteli
gen hörde hemma under just de
ras domvärjo .. . Sålunda har 
IT A nyligen ändrat sitt namn till 
att omfatta också the Disc - man 
heter nu Intern. Tape/Disc Asso
ciation - medan EIA/CEG har 
avsöndrat en "blanktapeunder-
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division" för att syssla med 
audio/videobandtillverkarna. 
RIAA avvaktar nervöst i kulis
sen med sitt motdrag till allt 
detta. 

Eftersom IT A har medlem
mar inte bara ur magnetband
fabrikantleden (=de ursprungli
ga medlemmarna) utan också 
räknar in skivbolag och produ
center på videoprogramsidan 
som medlemmar, har organisa
tionen inte precis varit rask med 
att hörsamma kraven från 
RIAA och skivproducenterna 
där på en kassettbandskatt som 
motvikt till de förmenta förlus
ter man säger sig tillfogas p g a 
bandningen i hemmen från både 
ton- och bildkällor . 

Givetvis har det gått både po
litik och intriger i det här. En av 
dem som är ute efter att "fylla 
ett vacuum" är EIA/CEG:s vice 
vd Jack Wayman, som i ett ut
spel uppmuntrar musik band
och skivtillverkare vilka är miss
nöjda med ITA:s tvekan i frå
gan att slå sig ihop med den 
handfull blanktapefabrikanter 
vilka redan är medlemmar av 
EIA/CEG. Wayman frestar 
dem med att hans organisation 
har den verkliga friheten att 
agera i syfte att motverka 
RIAA:s strävanden på område
na publicitet och lobby-verk
samhet i Washington , d v s aktiv 
påverkan på lagstiftningarna. 
~ Som också framgått i RT:s in
ledande reportage från Tokyo 
Audio Fair har Yamaha blivit 
första firma att använda uppfin
naren Bob Carvers s k Magnetic 
Field-teknik. 

Det har skett med lanseringen 
av Yamahas B 6-förstärkare och 
den sam byggda stärkare som 
kallas A-760 man kunde se på 
Tokyo-mässan nyligen. 

Enligt Carver medger hans 
lösningar tillverkning av starkef
fektförstärkare i jämförelsevis 
små höljen . "Vi kan sätta in ett 
400 W-steg som borde väga näs
tan 14 kg i ett kompaktpaket om 
knappa 10 kg", påpekar Carver 
för mig . "Dessutom blir resulta
tet mycket mera välkyld drift 
med lägre värmeutveckling plus 
lägre tillverkningspris jämte för
delarna rörande formatet". 

Carver avslöjar också att en 
amerikansk audiotillverkare löst 
licens av honom för samma till
lämpningar och att Carver 
Technology Development Co. 
är öppet för ytterligare intres
senter. 

Stewart Greenberg i U S Ya
maha:s ledning säger att den in
te är omöjligt att Yamaha kom
mer med flera enheter byggda 
enligt Carver-principen , "troli
gen sådana med högre effekt än 
vad vi kan erbjuda i dag". 

Greenberg: 
- Det jag kan se är att den 

här konstruktionsprincipen av
sätter dramatiska resultat i ef
fektområdet mellan 150 och 400 

W per kanal. Över och under de 
värdena förefaller fördelarna in
te fullt så drastiska. Men våra 
planer beror naturligtvis på vil
ka erfarenheter vi får med de 
två modeller vi släpper ut nu och 
hur allmänheten reagerar. Jag 
skulle inte bli överraskad om yt
terligare ett par modeller av den 
här typen kommer fram nästa 
år, heter det. 

200-wattaren B-6 ryms i en 
kompakt, pyramidformad skep
nad som vållade en hel del upp
ståndelse på Tokyo-mässan. 
Måtten är 17,8x29,2x29,2 cm, 
vikt 8,7 kg, pris fn 950 dollars . 
~ Nu på nyåret blir det f ö dom
stolssak kring Carvers principer 
- han har stämt Sound Concepts, 
en liten tillverkare i Brookline, 
Mass. , för att dess s k Image Re
storation Controi innebär ett di
rekt patentintrång på Carvers 
"Sonic Hologram Preampli
fier" . Sound Concepts vd Joel 
Cohen, som är utexaminerad 
från MIT och har konstruerat 
den aktuella IR 2IOO-kontrol
len , hävdar å sin sida att de två 
produkterna må uppvisa likarta
de verkningar men att hans kon
trolldel enbart är en sådan me
dan Carvers är sambyggd med 
ytterligare elektronik. Cohen 
hävdar att hans produkt är base
rad på forskningsresultat från 
1960 av framlidne dr Benjamin 
Bauer och vidare är mera lik 
JVC:s s k Biophonic Processor 
än Carvers arbeten. 

"Vi är övertygade om att vi 
kan hävda vår rätt på basis av 
fakta om öppna forskningsresul
tat och allmänt tillgängliga lös
ningar", säger Cohen till mig. 
"Vi är lika övertygade om att av 
de befintliga konstruktionerna 
är vår den klart bästa då det gäl
ler att skapa en tredimensionell 
verkan i lyssningsrummet" , me
nar han . 

IR 2100 kostar 229 dollars och 
har tre rattar en i låda som utgör 
fäste för 13,7 m kabel. Där finns 
en volymkontroll, en som regle
rar högtalarljudets vinkel konti
nuerligt från 20 till 100 grader 
plus en "image control" , som 
påverkar den motfasliggande 
stereoinformationen i upptag
ningen. 

"Vi har inte ålagts av någon 
domstol att upphöra med vare 
sig tillverkningen eller försälj
ningen utan vi jobbar fram de 
här kontrollerna så fort vi nån
sin kan" , upplyser Cohen, som 
tillägger att efterfrågan från 
USA-marknaden är så stark att 
inget blivit över för export hit
tills: 

"Jag anar att det tar åtmins
tone tre år till innan målet kom
mer före i domstol - om det nu 
nånsin avancerar så långt . Men 
gör det så, kommer vi att vinna 
över Carver". 

Som alltså hoppas på lite 
snabbare procedur för sin del i 
de juridiska kvarnarna, helst re-



sultat redan i början av detta år. 
~ Den som här i USA vill visa 
bio hemma i form av inspelade 
videokassetter behöver inte be
tala mera än mellan 30 och 100 
dollars för sitt nöje, och det in
nebär att priserna för aktuella 
filmer etc ligger lägre här än nå
gon annanstans. Det handlar 
alltså inte om diverse obskyra 
porrprodukter utan om "rikti
ga" produktioner , gjorda för 
filmindustrin. Men det verkar 
ändå som om priserna skulle 
vara för höga för många och så
lunda begränsa försäljningen (vi 
talar inte om hyra nu). 

Som en följd av detta har vcr
ägare alltmera börjat intressera 
sig för ett antal alternativa möj
ligheter, precis som i Europa: 
Dessa utvägar tar fasta på t ex 
bildande av informella för
eningar och klubbar, där varje 
medlem åläggs att köpa en viss 
kassett efter det att en gemen
sam lista upprättats . Dessa köp
ta kassetter byter medlemmarna 
sedan sinsemellan och det vanli
ga är att man behåller dem en 
vecka innan kedjan går vidare 
och nästa medlem övertar kas
setten ifråga. 

Nu har de här "kooperativa" 
köp- och byteskedjorna över he
la USA börjat bekymra bran
schen liksom faktum att en 
handlare ju mycket väl kan er
bjuda sina kunder ett hyravtal i 

st f ett vanligt köp aven video
kassett. 

Företag bland de stora i bran
schen som Walt Disney Studios, 
Magnetic Video och MCA-Uni
versal har i sina kontrakt med 
detaljisterna på videosidan en 
klausul som förbjuder uthyrning 
av bolagens kassetter; de får ba
ra säljas enligt de gängse s k 
franchising-avtal som videobuti
kerna arbetar under. (Franchi
sing = man ingår i en kedja som 
tillhandahåller en enda tillver
'kares produkter och accepterar 
vissa villkor beträffande rörel
sen, lokalerna, reklamen etc. Är 
ofta ett slags arrenderörelse, där 
arrendatorn går in med visst ka
pital och får utbildning plus di
striktsvisa rättigheter för varan 
eller tjänsten i fråga på exklusiv
basis just på den aktuella orten. 
Etc). 

Men oaktat vad som stipule
ras i de här bolagskontrakten är 
det ingen hemlighet att handlar
na trotsar bestämmelserna och 
hyr ut kassetterna för taxor om 
5-10 dollars per dygn eller 30-50 
dollars i veckan eller, om så öns
kas, till en månatlig taxa om ca 
30-35 dollars stycket till dessa 
"klubbars" medlemmar vid 
större antal och genom detta 
långsiktigare arrangemang med
ger dem rätt att byta bandet vi
dare mellan sig i obegränsad 
omfattning under perioden det 

gäller. Likaså tillhandahåller 
dessa detaljister ofta ett antal 
kassetter för klubbmedlemmar
na i form av ett "paket", där hy
ran också blir förmånlig tack 
vare mängden det gäller. Och så 
kan alla banden cirkulera i ett 
område under 30 dagar innan 
utbyte sker. 

Det är en öppen fråga i vilken 
utsträckning kassetterna också 
kopieras utan tillstånd. Men inte 
omöjligt sker detta bara i myc
ket begränsad omfattning. Det 
har heller inte sagts att kopie
ring skulle utgöra det huvudsak
liga problemet utan enbart 
själva formerna för distributio
nen, där det inte får förekomma 
uthyrning utan bara försäljning 
rakt av. 
~ På några håll i USA har man 
infört videokassetter att låna ut 
från de offentliga biblioteken i 
kommunerna . Så är t ex fallet i 
Suffolk Country i New York och 
omkring Chicago, där Chicago 
Suburban Library System är ut
brett i staten Illinois . Där är ut
låningen av också aktuella vi
deokassetter med Hollywood
filmer under visning på biogra
ferna helt kostnadsfri för lånta
garna! 

Problemet är, som man kunde 
förutse, att det inte finns till
räckligt med band för att tillgo
dose efterfrågan från allmänhe
ten. Jag har tex vänt mig till Ro-

NYTT BASHORNI 
RENT, RENT, RENT!!! 

R I LA 12-hornet återger transienta för
lopp med en exakthet och skärpa som 
endast kan jämföras med långt större 
och dyrare hornsystem . 

Detta är hornet med det stora ljudet 
men lilla formatet. 

För ytterligare info v.g kontakta oss. 

ADRESS ... . 

bert Barnes, föreståndare för 
alv-avdelningen inom Rochester 
Public Library i staten New 
York: 

- Ja, väntlistan för Stålman
nen t ex upptar hos oss f n 20 fa
miljer, säger han , och hans kol
lega Philip Levering , som har 
samma befattning inom Suffolk 
Cooperative Library System , 
också i staten New York, menar 
att det här är en klar fingervis
ning om framtiden: 

- Vi har omkring 200 video
titlar i vårt bibliotek och där
ibland fem kopior av Gudfadern 
liksom fyra kassetter med Satur
day Night Fever. OK! Det påstås 
att något i stil med två procent 
av USA:s befolkning nu äger vi
deokassettspelare. Men får jag 
utgå från den efterfrågan som 
råder inom vårt cirkulationsom
råde måste innehavet i verklig
heten snarare ligga på 10 pro
cent, menar Levering. 

- Vi har helt enkelt blivit 
översvämmade med önskningar, 
konstaterar denne biblioteks
man som upplyser oss om att 
Suffolk-låntagarna kan låna 
hem vilken kassett som helst un
der en dag eller över ett vecko
slut utan att det kostar något. 

- Det var inte länge sen en 
kille lånade och lämnade tillba
ka fyra kassetter på en enda 
dag! • 

ST 140 335:-

31 TE 895:-

POSTNR/ORT ..... .. .... ..... . ..... . 
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Modifiera fabriksbygget 
och få bättre prestanda: 

DEL 1 - TRIO TS 700 
* Attflertalet sändare/mottagare i markna
den är behäftade med stora brister kunde se
nast påvisas i testet av 2 m-stationerna i mars
numretavRT 1980. * Allvarligaste minusposten är genomgåen
de sidbandsbrus från sändaren, vilket stör alla 
i grannskapet som försöker sig på långväga 
kommunikation. 
av LEIF ÅSBRINK, SM5BSZ 

•• Radioamatörhobbyn kan 
utövas på många sätt. Den ger 
kontakter med människor i när 
och fjärran och har en skara ut
övare som sakta men säkert väx
er i antal. Hobbyn innebär ändå 
inte bara kontakter med andra 
radioamatörer. I hög grad är det 
en teleteknisk verksamhet som 
medför handhavande av ganska 
exklusiv apparatur. Den får som 
bekant inte handhas av andra än 
dem som har licens från Tele
verket med åtföljande krav på 
kunskaper i radioteknik, trafik
teknikmm. 

Fabriksbyggda stationer 
vanligast nu för tiden 

Förr byggde de flesta amatö
rer sina sändare och mottagare 
själva, men i dag lönar det sig 
knappast ekonomiskt. Halvle
darteknikens utveckling har vis
serligen gjort hembyggeriet lät
tare än det var på rörtiden , men 
å andra sidan är amatörbanden 
numera mycket mer belastade 
än de var förr och den ökade 
trafiktätheten ställer större krav 
på utrustningen. Den tekniskt 
enkla amplitudmoduleringen är 
i dag ersatt av ssb, som kräver 
ganska komplicerade apparater. 

Därför köper de flesta radio
amatörer nu för tiden fabriks
byggd utrustning. Men, uppfyl
ler då dessa apparater de krav 
man rimligen bör ställa på dem? 
Svaret är kanske ja i stort sett, 
men på vissa punkter brister 
det. E n del grenar av amatörra
diohobbyn ställer extremt höga 
krav på utrustningen och för att 
möta dem måste man modifiera 
eller komplettera utrustningen . 

Vi skall här och i följande av
snitt aven liten ombyggnadsse
rie av amatörradioapparater vi
sa att man med små medel kan 
åstadkomma väsentliga förbätt
ringar! 

Ofullgångna 
konstruktioner 

Man kan förstås .spekulera i 
varför fabrikanterna inte har 
vidtagit åtgärderna från början . 
Förmodligen pressar man fram 
konstruktioner på r~kordtid av 
marknadsföringsskäl och kanske 
räcker inte teknikerns protester 
till för att förhindr~ att en icke 
fullgod , inte riktigt färdigut
vecklad kretslösning sättes i pro
duktion . Det gäller inte minst 
japanska firmor , där man har en 
välutvecklad produktionsteknik 
och en högt utvecklad mark
nadsföring med allt vad det in
nebär av anpassning av appara
ternas design för ögat och mas
sor av finesser och funktioner. 
Inget ont i det , men det verkar 
ibland som om man i sin iver att 
marknadsanpassa utrustningen 
"glömmer" att lägga ned energi 
på de verkligt kritiska delarna . 
Ibland kan man fråga sig om 
konstruktörerna verkligen har 
grepp om sitt ämne. Man kan i 
vissa fall finna både rätt egen
domliga kretslösningar och 
komponentval. 

Vi inleder här alltså en serie 
ombyggnadsbeskrivningar till 
några vanliga amatörradiosta
tioner. Först och främst går vi in 
på sändarnas oönskade signaler . 
Beskrivningarna blir ganska in
gående, eftersom vi menar att 
även den amatör som inte själv 
är tekniskt intresserad bör göra 
modifieringarna i sin station om 
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* Med relativt enkla medel kan man dock 
själv ganska väsentligtförbättra läget. Här in
leds en serie artiklar som visar på hur och var 
stationerna bör modifieras. * Först ut är en Trio TS 700, som man till 
en kostnad av någon tia gör om till en bra 
mycket bättre station! 

någon amatörgranne blir störd 
p g a sändarens orenheter . 

Åtminstone till en början in
riktar vi oss på 2 m-stationer . Vi 
rekommenderar läsarna att ta 
del av våra resultat i ett stortest 
av 2 m ssb-stationer publicerade 
i RT 1980 nr 3 , där vi konstate
rade en hel del svagheter hos ap
paraterna. 

Bättre TS700 
för någon tia 

Det är inte dyrt att modifiera 
en Trio Kenwood TS700-station 
så att den blir avsevärt bättre . 
För någon tia kommer sända
rens signal att förvandlas från 
ganska oren till mycket ren! 

Vi ser i fig 1 , heldragna linjer , 
störutstrålningen från tre om 0-

difierade exemplar av TS700. 
Som framgår är sändarsignaler
na ganska olika . A är en äldre 
station , B och C av senare till
verkning. De sidband man ser 
kommer från nätaggregatet! Det 
är nämligen switchat. 

Omkopplingsfrekvensen med 
dess övertoner lägger sig som en 
skur av spurioser runt bärvågen 
och signalen blir därför bredare 
än vad den skulle behöva ha va
rit med ett störningsfritt nätagg
regat. De nyare aggregaten är 
bättre än de äldre , men tillver
karen har uppenbarligen lyckats 
tämligen dåligt med att elimine
ra störpulserna. Hur viktigt det 
är med ett lågt sidbandbrus 
framgår ur provningen i RT 
1980 nr 3! 

20 V till slutsteget 
från omvandlare 

Problemet är att sluttransis
torerna i TS700 arbetar med 20 
V kollektorspänning. Den spän-

ningen, plus en spänning om -6 
V , kommer från en likspän
ningsomvandlare som svänger 
med ca 600 Hz och som ampli
tudmodulerar sändaren. 

Med några smärre ingrepp i 
nätaggregatet kan man hindra 4-
kantvågen med frekvensen 600 
Hz att nå sändaren. De tre strec
kade linjerna i fig 1 visar hur de 
tre sändarna låter efter modifie
ringen. Som synes är stationerna 
ganska lika varandra efter modi
fieringen. En ombyggd TS700 är 
en mycket ren sändare; den är 
t o m bättre än 1C202 vid större 
frekvensavstånd än ca 20 kHz. 

För att åstadkomma förbätt
ringen krävs på senare exemplar 
av TS700 endast tre åtgärder: 
CD Jorda spänningsstabilisatorn 
för 9 V ordentligt genom att dra 
en grov tråd (minst 2 mm i dia
meter) från jordbenet på den in
tegrerade kretsen till distans
muttern som locket skruvas fast 
i. Kontrollera dessutom att 
samtliga fyra distansmuttrar är 
ordentligt åtdragna! De mycket 
dåliga värden som TS700 fick i 
mätningarna i marsnumret be
rodde på att dessa muttrar var 
dåligt åtdragna. 
@ Den potentiometer som man 
ställer in 9-voltspänningen med, 
R 27 , är jordad till en annan 
olämplig jord punkt genom ett 1 
k motstånd, R 28. Klipp bort det 
motståndet och löd in ett nytt i 
den avklippta ledningen från det 
gamla och till den numera goda 
jordpunkten på stabilisatorkret
sen. Modifieringarna 1 och 2 
framgår av fig 2. 
® Löd loss den tråd som över
för 9 V stabiliserad spänning. 
Löd in en drossel i den uppbrut-
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Köpen GNOME. 
Den amerikanska microsyntesisern! 

Tilskogsvägen 16 
19300 SIGTUNt.. 

GNOME är byggsatsen du har letat efter, rolig att bygga 
men ännu roligare att använda. 

Med GNOME kan du producera mängder av ljud, både 
naturliga och elektroniska. 

Du kan antingen spela på GNOME's kontrollstrip eller 
modifiera den och koppla till Elgitarr, Elorgel eller 
annat instrument. 

GNOME har 2 st envelope generatorer, en occilator, ett 
filter samt en spänningskontrollerad förstärkare. 

GNOME är en idealisk introduktion till elektronisk 
musik för dig . 

Endast 540:-
GNOME levereras fraktfritt inom Sverige och kostar 
endast 540 kr inkl moms. Naturligtvis har du 10 dagars 
full returrätt samt 12 månaders garanti på GNOME's 
delar. ------ ------------, I O Skicka mig en GNOME mot postförskott 540 :-

I O Skicka mig Er gratis katalog mot svarsporto kr 1:50 
RT 2-81 

I 
I 
I 

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

Adress ........ ... .. ..... ... ....... .. ... .. ...... .. ...... . Postnummer ..... .... ........ .. .. ... .. ..... . 

Postadress .. .. .... ... ....... ...... ....... .. ...... ...... .. .......... .. ........ ............ ...... .... .... .. . 

I 
I 
I 
I 
I L ____ _ -------------

Informationstjanst 21 

Fluke's portabla DMM-Iamili 

Informationstjanst 22 

Byggd för ett långt liv 

• Srabi la kåpor klarar hård hanteri ng i de flesra 
miljöer. 

• Robusr elekrrisk och mekanisk konsrrukrion. 
• Mycker väl skyddad mor elekrriska 

överbelasrningar. 
• MTBF över 100.000 rimmar - morsvarande 

35 års användning (S-rimmars dag). 
• Välj en av rre fina enherer: 

- S022A: 6 funkrioner, 0,25% 
basonoggran nher, DC; 

- S020A: 7 funkrioner, inkl. kondukrans, 
0,1 % basonoggrannher, DC; 

- S024A: 11 funkrioner, inkl. summer, 
kondukrans, remperarur via ryp K 
rermoelement, roppvärdeslåsning, 
O, 1% basonoggrannher, DC. 

Och sam tliga har 2 års garanti. 
Kontakra oss för leverans idag! 
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Modifiera fabriks bygget ... 
forts från sid 70 

d i ." tor,om" t t"" 

Fig 2. Med några enkla ingrepp bättringar som framgår av fig l. 
åstadkommer man väsentliga för- Se f ö texten. 

na ledningen. Den skall spärra 
frekvenser mellan 5 och 500 kHz 
och den är inte kritisk . En in
ventering i "junkboxen" rekom
menderas alltså. 

Förf. har använt en 23 mm 
violett toroid (Philips) som finns 
hos Elfa (nr 58-7535-6) lindad 
med 30 varv lackerad 0,8 mm 
tjock koppartråd. Induktansen 

är ca 63 ILH . Toroiden är isole
rad med lite tejp och fastklämd 
mellan locket och en elektrolyt
kondensator. Se fig 2 . 

Äldre exemplar av TS700 krä
ver ytterligare två ingrepp. Ef
tersom det kan vara svårt att ve
ta om de behövs eller ej är det 
lämpligt att göra dem på alla sta
tioner: 

SIGNALNIVÄINDIKATOR 

Ett unikt instrument för nivåkontroll vid inspelning. 
* Mycket stort mätområde: ·34 ... + 12dBm eller -40 ... + 6dBm 

Full audiobandbredd: 10 Hz .. . 20 kHz T1d B 
* Toppvärdesmätande. Stigtiden är endast 1 mS och falltiden 

är ca 2.5 sek. 
Ljusstark stapel med 3 färger: grönt, gult och rött. 
Kunden specificerar Själv var på skalan färgförändringarna 
ska ske. 
Upplösning 1dB. En ny ljuspunkt tänds för varannan dB men 
ljusintensiteten är proportionell mot signalnivån varför upp· 
lösningen är större än 1dB. 
Mycket litet mättel även vid låga nivåer: typiskt 1dB vid· 34dBm. 

VÄSTSVENSKA 

KRISTENSSON & MARENlUS 

FIRMA VIDEOKONSULT DAN KRISTENSSON 
Box 31046 400 32 Göteborg 031-4257 n 

INGENJÖRSFIRMA LEIF MARENlUS & CO HB 
Box 5086 421 05 V.Frölunda 031-479347 
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Fig l. Sidbandsbruset vid olika 
frekvensavstånd från mittfrekven
sen. Det visar här för tre olika sta
tioner av typ TS700. 

Al visar störnivån då de i tex
ten omtaUule distansmuttrarna in
te är åtdragna ordentligt, A2 av
ser samma station efter åtdragna 

@ Löd in en elektrolytkonden
sator om 330 ILF (eller mer) från 
-{j V-utgången till distansmut
tern där 9 V-staben jordats en
ligt punkt 1. Se fig 2 . 
® Löd in en elektrolytkonden
sator om 1000 ILF (eller mer) 
från säkringshållaren , F2 (2A), i 
20 V-ledningen och till jord
punkten i apparatens baksida. 

Utförsäljes sä längt lagret räcker I 
Har kostat kr 495 :-

NUkr~ 275:-~ . . 

Bilradio 2x5W -, • 

Stereo·rad io med kassettbandspelare med 
vilken N i även kan avnjuta stereosändningar 
pä radio . MV och FM . Lätt att montera I 
därför avsett uttag pä instrumentbrädan. 
10 transistorer , 4 dioder, 3 IC·kretsar . Storlek 
44x 180x 150 mm. Passande kassetter: 
Philips modell . 

'f-;;;--.;;;;------ '- i!; lr 
~4f'.t· 

SK- 700 
Synnerligen formskön och driltsäker AM/FM· 
stereoradio med kassettbandspelare 2x5W. Ut· 
rustad med Auto Reverse. Noise Blanker och 
Noise Limiter. Fränkopplingsbar . En absolut 
toppapparat till abso lut bottenpris. Kr 7BO :-

NU kr 480:-

Nvhet: Syd import polisscanner Compu 20. 

Självsökande pä 20 ka~aler . Programmerbar 
microdator som kan programmeras för 1920 
oli ka frekvenser inom 77-89 MC och 
161 - 172 MC . I nga lösa kristaller erfordras. 

Kr 1290:- NU kr 850:

muttrar. Som synes är skillnaden 
markant! B och C avser störnivån 
från stationer av senare tillverk
ning. De streckade kurvorna visar 
bruset från stationerna efter om
byggnad. Förbättringarna ger 
mycket mindre störutstrålning 
från sändaren. 

Som torde ha framgått är det 
enkelt att förbättra stationen 
TS700. För att komma åt att gö
ra modifiering 1-4 behöver man 
bara lossa på locket till spän
ningsaggregatet (fyra skruvar). 
Komponentåtgången är ett mot
stånd, två kondensatorer, en to
roid och lite koppartråd. 

Lycka till! • 

Har kostat kr 490:-
O BS! utförsäljes så långt 
lagret räcker för kr 340:-

MM- OBI 
Polisscanner för bäde 79 och 168 MC·bandet. 
Totalt 8 kanaler vi lka kan disponeras va lfritt 
inom de bäda banden. Sökning sker pä höga 
och läga bandet samtidigt. 

AF/RFlIenerator ARF·300 

Kr 6Bl :-
Kombinerad ton· Den signaIgenera
tor av mycket god kvalitet och ut· 
omordentlig stabilitet. Praktisk t 
taget Slr! lningsfri 18 pis - 200Mc 
Sinus- & fyrkanlväg. Ulspanning 
lOV PIP sinus 4V P/P fyrkanl 
Ex! och ini modulermg. En 
synnerligen bra och billig service· 
generator . 

Hl- lo1 B 
DC V: 0,5- 2,5- 10- 50-
250-500- 1 000 
(100.000 ohmN) 
AC V 2,5- 10- 50- 250-
1000 (12 500 ohmN) 
DC mA : 0,01-0,25-
2,5- 25-250 mA 
DCA ' IDA 
Ohm: 5 ohm- 20 Mohm 
Rxl, xl0, xtOO, xlOOO 
dB·skala : -20 trll +62 dB 

Dimensioner mm: 
134x 180x 70 
Vikt : ca 1 kg 

Kr 230:-
Sydimport Handels & Importfirma 

Vansövägen1 . 12540 Älvsjö 2' Tel. 08 470034' Postgiro 453453-3 
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ALLTFÖR 
HÖGTALAR. 
BYGGAREN 
60 Olika kompletta byggsatser 

Pris: 1.590:- ink!. moms 

Acoustic DISCO 
160 liter 200 W 
Acoustic - högtalarbyggsatser be
stir av färdigmonterade I'dor, val
nötsfanerade eller i svartbetsad ek. 
Med byggsatserna följer allt som be
hövs för att fil ett par helt färdiga 
högtalare i samma finish som ett par 
fabriksbyggda men t ill ett mer tillta
lande pris. 

ACOUSTIC 
CORAL 
DS 
ELECTRO
VOICE 
FANE 
GAMMA 
GOOD MAN 
ISOPHON 
JBL 
KEF 
PEERLESS 
PHILIPS 
RCF 
RILA 
SEAS 
SIARE 
SINUS 

HaG TALAR
ELEMENT 
FILTER 
TRA'SATSER 
70180 HORN 
SPOLAR 
KONDENSA
TORER 
PICK UPER 
TYG 
SKUMFRONTER 
M.M 

NY KATALOG FÖR 1981 
Demonstration och butiksförsiiljning: 

Öppet: månd.- fred . 11 -1 8, lörd. 11 -1 4 

SÄND MIG GRATIS KATALOC '81 

Namn .............. .......... .. ... ..... ... .. . ~ .. .. .... . 

Adress ... ..... ...... ....... ...... .. ... ······· ·· ·· ii 'L' id 

Postnr ... ..... .... Ort ... .... .... .... ..... ....... .... . 

InformattonS1Janst 25 

IEE.'. 
IEIIU 
BlUE! 

Sanyo bjuder på ditt årsbehov av 
pappersrullar! Med varje Sanyo 
räknare Du köper före den 31 mars 
-81 får Du 10 rullar utan extra kost
nad. Så handla nu. Och det nya året 
har redan börjat med en bra affär. 

CV 1101 CV 2202 Serd 71 

595:- 650:- 595:-
ex kl. mo ms. exkl. moms exk l. mo ms 

~ 

.SANVO 
De e bar å räkn 

Till NPG I SAN VO Box 60 43321 PARTILLE Tel 031 1447235 

D Önskar broschyr och uppgift om närmaste återförsäljare . 

D Vi beställer ........ .. st CV 1101 
... ... ... . st CV 2202 

.......... .. st Serd 71 

Namn 

Företag 

Adress 

Tel ....... .. .. ......... .. ...... _ .. .... .... ........................ _ ....... .. .... ... . 
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[1dJ~~ BASS DRIVER~=~ 

från B-3 är ersatt med en något mera konventionell avsäkring, men i 
övrigt har man kvar B-3:s goda egenskaper. B-4 är i första hand tänkt 
att driva mittbashögtalare enligt nyss nämnda RT-beskrivning, och 
man kan mycket enkelt välja nivå, utgångsimpedans och delnings
frekvens. 
Skicka oss 5:- så skickar vi en katalog. 

För ett år sedan lanserades Bass Driver B-3. Den blev en 
omedelbar succe tillsammans med den serie subwoofers 
som visades i Radio & Television nr 1, 1980. 

P.S . B-4 kostar bara 1.225:- inkl. moms. 

Efter hand började vi få frågor om möjligheterna att göra 
en något mindre effektstark, billigare men lika välljudande 
basförstärkare. 

u SS ELEKTRONIK AB 

Varsågoda, här är U66 Bass Driver B-4! 
Effekten är något lägre, 100W vid 4 ohm och 70W vid 8 
ohms last, en del av det avancerade övervakningssystemet 

kontor 
Silvergransgatan 5 
42174 V:a Frölunda 
Tfn 031/29 33 85 

butik 
Bangatan 36 
41464 Göteborg 
Tfn 031/12 1480 

butik 
Skeppargatan 70 
11459 Stockholm 
Tfn 08/61 36 98 

Informationstjänst 26 

Amatörradio • Datorer. Hemelektronik. Mätinstrument. Utbildning 

BESTÄLL NYA BYGGSATSER FRÄN HEATHKIT! 
Digital frekvensräknare 2.135:-
50 Hz-512 MHz 

IM-2420 

Heathkit är en av världens största tillverkare av hobbyelektronik. 
Heathkits byggsatser är uppskattade av amatörer och fackmän över 
hela världen för sin höga kvalitet och för de utförliga och överskåd
lig~ bygganvisningarna. 

Aven med mycket begränsad erfarenhet av tidigare elektronik
byggen kan du bygga avancerade utrustningar. 

Vi g(lranterar funktionen hos din byggsats när du följer anvisning
arna . Over två hundra olika byggsatser finns att välja bland . 

I vå r butik i Stockholm kan du se instrument , datorer med kring
utrustning, mätdon , kurspaket etc . Där kan du också köpa bygg
satsen eller den färdiga produkten om du föredrar det. 

Sänder du in kupongen till oss redan 
i dag, så har du katalogen om några 
dagar. 

HEATH 
;tNI'N 

Digital regnmätare 1.065:-

W~;<;; '[!'~ S"C", 'Uh. 

I:' :: s f~' D l_j ~ -t..~ 
(-. 

.. ,. • .. JJ""",,, ::Plam !.Jawjr 

ID-1790 

- --- - ------
JA, TACK' Sänd snarast nya HEATHKITKATALOGEN 
till mig! (Texta , tack!) 

Namn __________________________________ ___ 

Ad ress __________________________________ __ 

Postnr ____ Postad ress ____________________ __ 

Lägg kupongen i frankerat kuvert , adresserat till 
HEATHKITSCANDINAVIA AB, Box 12081, 
10223 Stockholm. Tel. 08-520770. 
Butik: Norr Mälarstrand 76. RT 2/81 

~---------------------------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Samtliga JOSTI BYGGSATSER 
Microdatorer, högtalare m.m. 

ULTRALJUD!!! 
Som "fotocell" el.m. AT 761 att sätta 
på & stänga av t.ex. TV:n . Räckvidd 
5-6 m. drivsp. 9 volt 

. Byggsats AT 760 ultraljudsmottagare ca 125:-
Byggsats AT 761 hållkrets för relä "27.85 
Byggsats AT 765 ultraljudssändare "84.50 

Tyristor som "tänder" din moped: 
Byggsats TT 670 ca 109.80 
IAC-STORA T AREN!!! 
Nu finns Philips berömda IAC som byggsats att montera I bil el. 
vanlig FM-radio för att eliminera störn ingar 
Drivsp. 12 volt 20 mA. 
Byggsats FM 680 89.75 
DIGITAL-VU-meter 
12 volt 
MI915MONO 

m. 10 Iysdiod,er, drlvsp. 

MI 916 STEREO 

LJUSORGLAR !!! 
1-kanals 
3-kanals 
4-kanals 
3-kanals med mike 
4-kanals "rinnande ljus" 

AT 60 
AT 65 
AT 645 
AT 685 
AT 868 

89.35 
166.70 

133.90 
176.50 
209.45 
237.00 
268.50 

JOSTI ELECTRONICS "GENERALKATALOO" på ca 400 sidor innehåller beskrivningar. bilder 
och data på inte mindre än 2 125 olika elektroniska prylar bl. a. byggsatser, högtalare och 
delningsfiner med sammankopplingsexempel, haMedare, data- & ekvivalentlistor och mycket, 
mycket merll Flerfärgstryck. 15:- plus porto. 

DtAGRAMMAPP - 'NY pli SVENSKA - med diagram, kopplingsschema, komponentför
teckning, byggvilglednlng sam1 utförlig bruksanvisning till JOSTl byggsat .... 
Varje konstruktion Ir Ilttfattllg1 uppbyggd" man behöver Inte v.r. "elektronikgeni" för 
att ha gllldJe av denna bok. Jitteflnt blldmaterlall Varunr 1000 ca 500 aldor. 

45:-
-------------------------------------------Till BOl[ 1107, 

ELECTRO-BYGG • JOSTI ELECTRONIC 251 11 Helsingborg 
Namn ______________ Ey Kundnr _ ___ _ 

Adress _____________________ _ 

Postadress ____________________ _ 

Obs Glam ej tylla I namn o eidress' RT 2-8 1 

o Sänd mig "GENERALKATALOG "pris 18 i- i förskott el. 22 i- mot 
postförskott. (jnkUraktl 
O Sänd mig DIAGRAMMAPP. varunur. 1000 mot postförskott. frakt 
tillkommer. 
O Sänd mig ... ... .. ... ... ... . ...... ... ......... mot postförskott 

.=~~ 
ALLA PRISER INKL MOMS Leveranser oyer 600 - IruH,," 
Forskoltsbetaln'ng kan ske genom ,nsaltn'ng på vårt postgtrO 298177·7 eller bankgtro 162· 
8098 eller genom check utstalld på oss OBS' 14;- Irakt vrd lorskottsbetalntng 
V,II Du veta mer ~ nng eller sk"y t,1I oss - lelelon ~·1 3 33 73 AII.rsadress Karllgatan 
9 Dar trallas y, mellan 930 och 17 30. LÖrdagar atling1 ORDERMOTIAGNING 
DYGNET RUNT 

I ' et_. I Q. + moms 

PCIM1 76 

peIM 176 Digital Voltmeter 

3 1 / 2 Siffror 12 , 7 mm höga 

200 mV fullt utslag 

PCI M 177 

E 
E 

ro 
M 

peIM 177 Digital Frekvensräknar Modul 

5 siffror 9 mm höga 

Frekv ensräknare för Radio 0 , 1 kHz -

399 , 99 MHz med prescaler 

E 
E 

ro 
M 

peIM 175 Kristallstyrd Klockmodul 

Siffror 12 , 7 mm höga . Inbyggd be l ysning 

Alla klockrad i ofunktioner . Stoppur 

Spänning 1 , 5 V. 6 uA 

moms 

Ändrade priser på vår REA lista i RT nr . l - 8 1 

MINNEN 

Beställ vår 

2708 

2716 

2732 

Pr i s I st 
39 :-

4116 200ns 

2114 4 SOns 

52 : -

139 :-

21:-

20 :-

FND 507 6 : 85 

/ 100 
34: ~ + moms 

4 2 :-

11 8 : -

18: -

17 :-

KATALOG -8:1 
Sä ndes mo t 1 0 :-

Sä nd in er beställning i dag eller besök vår butik i 

Vä stertorp , Stockho l m Adress : Bjällervägen 38 

H ~ Elektronikkomponenter 
B'oK 1004 Tel: 08- 88 16 00 

12610 Hägersten 
Informat lonstJanst 28 
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76 

B&I{ -STEGET FÖRE! 
BI{- 830· Den snabbaste d~gitala 

kapacitansmetern i sin prisklass! 

• A utoma tisk kapaci tetsmä tning från O,~1~P;F:t;i;ll~2;0:0~m;F===~i:====~:' ':=:;._.;;.. __ ~_ .... 
• O,lpF upplösning ""_ 
• Ingen områdesomkoppling 
• 10 interna områden 
• 0 ,2 % basonoggrannhet • 
• Mätområdeslåsning 
• Nollpunktsjustering för 

kompensering av mätsladdar 
• 3 1/2 siffra med LCD display 

• -30 tJ_ G~ING 
~,\ ,.)TORAN 
C APACITANCE 

METER 

• 
• Batteri eller AC drift 
• Skyddad med säkring 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB ELIT 
BOX 307-16126 BROMMA008l262720 

InformatlonstJanst 29 

Bygg själv med sabt~p'jE§ $1& 
i nstfu me n tbyggsa tse f , 2010A, 31/2 siffrors multimeter. AG/OG volt: 

100 ~V·l000V . AGIDG am p: 10 nA-l0A. Ae· 
5020A, funktionsgenerator. 1 Hz-200 kHz. 
Sinus, tri angel, fyrkant. TIL·utgång. Ampli· 
tud l OV t·t, dämpning 40 dB. Ext.svep ingång 
±10V. 

Sabtronics byggsatser 
ger Dig mer för pengarna 

RADIO & TELEVISION - NR 2 - 198 1 

. . . 

sistans O,10-29MO. Noggrannhet 0,1 'lo. 
LED-displ. Minnesfunktion. 
Kompl. byggsats 659:- exkl moms. 

2015A. Samma som 2010A, men med LGD· 
d isplay. 
Kompl. byggsats 765:- exkl moms. 

2035A, 3 1/2 siffrors multimeter. AG/OG volt: 
100 ~V-l000V . AG/OG am p: 0,1 ~A-2A . Ae· 
sistans O,10-20MO. Noggrannhet 0,1 'lo. 
LGD-display. Minnesfunktion. 200 t im drifts· 
tid med 9V batteri. 
Kompl. byggsats 565:- exkl moms. 

2037 A. Samma som 2035A, men har dess· 
utom temp.mätn ing - 50' G- + 150' G. 
Kompl. byggsats 745:- exkl moms. 

Kompl. byggsats 535:- exkl moms. 

8110A, 8 siffrors frekvensräknare. 10 Hz-
100 MHz. Gate t ime: 0,1 sek, 1 sek, 10 sek. 
Känslig het: 10 mV. Noggrannhet 1 ppm ± 1 
siffra. 
Kompl. byggsats 575:- exkl moms. 

PSC·61 , 600MHz prescaler till 8110A. 
Kompl. byggsats 225:- exkl moms. 

8000B. 9 siffrors frekvensräknare. 10 Hz-
1 GHz. Gate time: 0,1 sek, 1 sek , 10 sek. 
Känslighet: 10 mV. Noggrannhet 1 ppm ±1 
siffra. 
Kompl. byggsats 1.395:- exkl moms. 

Svenska byggbeskrivningar. Rikt program av tillbehör. 

1- - - - - - - - - - - - - -

I mefa Electronic Import 

1 

1 

1 

I 
I 

Box 4029, 281 04 Hässleholm. Tel 044·841 49 

Sänd mig mot postförskott. 10 dagars returrätt. 

.... .. . . st modell ............ byggsats å kr . ..... exkl moms 

.... . ... st modell . . ......... . byggsats å kr .... . . exkl moms 

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

Adress .......... .. .. . . . . " .............. . ........ . . . ... . . 

Post nr . .. ... ... . Postadress . . . . . .... ... .. . . .... ..... . .. . . . 
RT -
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"Klick" "Klosch" 

Fotografer är olika. Deras bilder är olika. 
Och deras kameror låter olika. Men en sak 

har dom gemensamt - tidningen FOTO. 

[P®lJ® 
Sveriges fototidning. 

- -
Kvalitetshögtalare direkt från fabrik 
~en per postorder 

HORN-77 
Helt färdigmonterad med avtagbar 
.kumpla.Uront 
80 W, 80 liter, ca pris 1600:-I.t 

NU HAR DU 
CHANSEN 
att köpa en riktig hornhögtalare till 

FABRIKSPRIS 

650:-/5t. 
inklmoms 

• 12 mån garanti, 10 dagars öppet köp 
Demonstration och lagerförsäljning 
Slottsvägen 32, Täby. (se tel katalog blad 2, O 3) 
månd-fred 9.00-17.00 Tel 08/756 04 15 -------_-..----------KAMMARTON, Slott.vägen 32, 183 52 Täby 

Sänd mig information och pri.er på Era högtalare 

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

Adre .................................................................................................. .. 

2114450ns 
1-24 25-99 
28.- 24.-

4116200ns 
1-24 25-99 
31.- 22.-

2716 
1-24 25-99 
79.- 63.-

___ electronies 
ButIk : Banefgalan 50 80.27217 11526Stockholm Tek08·611254 

Öppet, Mtln.F,e, 9 ·18 Lär , 9 '13 TKLEI 13707 

Från lager ....... 

SDS KORTRELÄER 

Kontakta oss-det lönar sigl 
SV·ENSKA DELTRON AB 

RADIO & TELEVISION - NR 2 - 1981 77 



•• ALLT KOJLIGT 
Det kostar bara 15 kronor per rad att annonsera under '~LLT MÖJLIGT" 

-Radio &Th1evisions radannonser. Annonsen skall inte vara längre än 10 rader. 
L~ta pris är 45 kronor (3rader). 

Har du något att sälja skall du prova '~LLT MÖJLIGT". 
Använd kupongen. Den finns i tidningen. 

radio & 
television 

Ilra-1981 

I[ 
•• KOPEK ]I 

Köpes 
Gammal amerikansk radiostation 
SCR 619 Signal Corps, även delar 
till am radiostationer som säldes 
av Hobbyförlaget, Boräs pä 60-
talet . Tel 0589/159 66, Tord 
Karlsson 

Köpes: Revox A77 4-spår. Gärna 
renoveringsobjekt. Max 2000 :
P-A Johansson tel 0454/131 48 

Köpes! 
Bordsradio av märket SABA typ 
Freiburg Vallautomatic 15 stereo, 
ärsmod 1964/1965. 
Te108/155615 

Philips VCR-spelare N1520 + 
Akai färg kamera CVC150 med 
12S-75 mm zoomobjektiv 
N 1520. Har elektroniska redige
ringsmöjligheter , 2 ljudspår samt 
sound-dubbing T Thurfjell , tel 
0920/65440/123, 092/414 65 

Universalmätinstrument inkl 
väska för svag-/starkström under 
halva priset . Ring Täby 
0762/11045 eft 18 

Mottagare Hacal R A 17. 
0,5-30 MHz, samt ej inkopplad 
till LF Converter för frekvenser 
frän 10 kHz. Mycket bra på 
kortväg. Tel D933/530 43 

GAS Thalia förförstärkare + Son 
of Ampzilla effektförstärkare 
6500:- el högstbj . 
Tel 031 / 150689 kvällstid 

Komplett 4-kanalstudio! Teac 
OBS Soundcraft 12-4 säljes 
billigt . Tel 0430/30670 

Säljes. Sinclair ZX-80 Hemdator 
Klar att köra . Pris 1100 kr . 
Tel 0155/ 875 41 

Teac Tascam Mixer Mod 5B. 
Helt ny säljes för 10000:
Teac Tascam Mod 3 Helt ny 
säljes för 5500:- Ring Hasse 
Andersson Tel 08/71801 66 
eft kl 18 Tisd-fred . 

Teletype 33 ASR V24, ström
loop, stans o läsare genomgången, 
säljes för 1950 :-
Tel 090/ 192662,11 5803 eft 17 

Quad 33 förförstärkare 980 :
U her CrO 210 kassettbandspe
lare med väska , 2 Sonymikro
foner, NiCd-ackumulator o 
laddare 1600:-. Nakamichi 
7002450:- Tel 08/767 5095 
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Allt möj ligt i HORNDELAR för 
självbyggare, endast det bästa, 
dvs Lowther, EV ,Klingerhorn, 
band horn osv. Billigt . Privat. 
Tel 08/964376 Hasse 

4-kanaldiggare! Gå med i 4-Quad . 
Den internationella föreningen 
för " quadrophiler" . För informa
tion ring 031 / 16 64 44 efter 
kl. 17.00 

Oscilloskop Trio CO-1303A (se 
Elfa) 3 är men mycket lite an
vänt . Perfekt skick 500 kr . 
Tel 054/ 16 2746 vard 17-20 

Sign generator, univers instr, 
rörprov, rc-komponentbox , 
brevkurs Radio Stereo Teknik 
kr 500 :-. Tel 011/167626 

Säljes 
Fynd Teac 3340S 4-kanalbandsp 
körd 20 tim . Lägst 7000 kr. 
Tel 08/774 51 61 eft 18.00 
Dag 730 52 20 Jan Lennartsson 

Ko m mun i kat io nsmottagare 
Drake SPR4 lite använd 2000 kr. 
Tel 08/69 79 64 eft kl 14.00 

Revox G36 säljes till högstbju
dande. Fri prövn rätt förbehålles . 
B Gustafsson , Fredsg 10, 
951 35 Luleä 

Signalgenerator Marconi FM-AM 
10- 485 MHz utsp 0 ,1 uV-
200 mV . Nyskick . Pris 4650:
Garanti . Tel 042/439 58 

Diskdrive SA400 SA440 drive 
controller . Pris 1100:- . Tel dag
tid 08/988080, kvtid 
08/ 27 77 16. Fråga eft La Motte 

Vem vet hur jag interfacar 
IBM l /O? p-A Wilhelmsson, 
Skeppareg. 14, 41318 GBG . 

TEAC E Icaset-spelare säljes. Har 
kostat 6500 :-. Nu 1800:-. 
Tel 08/89 87 85 

Bashornshögtalare Mk 1 för bas
gitarr CI. 3Dsyst. 50W 1450:- el 
högstbj. Privat Stefan Vilkman 
0755/80863 

Tillfälle fina JBL P208 500:-/st, 
nya JBL LE5-2 300 :-/st. 
Electro-Voice T35B 250/st. 
Privat. Tel. 018/46 0718 

• Hammariund SP-600· 
0,5-54 MHz mottagare, i gott 
skick . Tel 08/51 12 56 

Sinclair ZX-80 Ny. Program och 
maskinvarukatalog . Fås mot 1.15 
i frimärken. Falkes Data-Support, 
Gullregnsv. 1 g, 223 56 Lund 

Mikroprocessorsystem efter dina 
önskemål för styrning av maski
ner, hobby etc . 750:- exkl. 
program. Reläer och optor. Kan 
prisbilligt integreras : Evt hjälp 
med E-Prom och programme
ring. Tel 0755/578 54 

BILSTEREO MED INB. BOOS
TER 2 x 20 W, Autoreverse , lås
bar snabbspolning båda håll, 
Rev. knapp, högkänslig FM/MV
stereorad ia med STÖRÄTARE : 
FÖRR 1295:- NU 490:- 6 st 
398 :- plus moms!!! 
Billebros SNABB-GROSS AB, 
Margretelundsvägen 51, 
16134 BROMMA, 08-80 44 45. 
Nettokatalogen 1980: 
Skicka 5 :-

2000-kan . POLISRADIO som 
KRACO Pro 20. Inga kristaller 
behövs! Självsöker 20 kan. Både 
77 -89 och 160-172 MHz. 
Ultrahög känslighet : O,4uV . In
byggd mikrodator med reserv
batterier. 2W-högtalare. Drivsp : 
12 V, neg jord. ETT ARS GA
RANTI! 16x5x19 cm . Netto
pris : 1 st 799 :- , 3 st 699:-, 
12 st 599:- + moms. 
Billebros SNABB-GROSS AB, 
Margretelundsv. 51, 
161 34 BROMMA. Beställ nu: 
08-804445. 



Billigt 
Det kostar bara 15:- per 
rad att annonsera under 
"ALLT MÖJLIGT" 
Radio & Televisions rad
annonser. Med kupongen 
här intill är det enkelt att 
fy lla i en bokstav i varje 
ruta och lämna en ruta 
tom mellan varje ord. 
Du ser genast hur många 
rader det blir och vad an
nonsen kostar. Annonsen 
får inte vara längre än 10 
rader. Lägsta pris 45:-
(3 rader j . Har du något 
att sälja eller vill du köpa 
något eller kanske byta -
då skall du prova 

"ALLT MÖJLIGT"! 

Den som kommer ihåg 
aU aldng glömma bort 
racliO& 
television 
kommer alltid ihåg 
att aldrig glömma bort att 
PRENUMERERA! 
Glöm inte bort 
aU komma ihåg det ! 

Manus till ALLT MÖJLIGT l 1981 
radio&televisionsradannonser ..L 

Utgivningsdagar och !.!N.!::;um=m::::er~_2~-+3=----+-4-,---+-5=---+6=..c/..:..7-+-.=..8 _t-'-9 _+=-1 0~+,,1...:.1_+-1:..:2,-
manusdagar 1981: Utg.dag 

Skriv din annons här! Manusdag 

4 .2 4.3 1.4 6.5 3.6 22.7 26.8 23.9 28.10 25.11 

18.12 23 .1 17.2 23 .3 21.4 9.6 14.7111.8 16 .9 15 .10 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

DET GÅR IN 28 TECKEN PÅ VARJE RAD 

Namn .......... ....... ................ .... ......... ...... ... ....... ... .... ..... ..... .... ..... .... . Tel. ............... ............ ..... ....... .... .... . 

Adress ..... .. ....... ............ ........ .. .................... Ibstnr ........................ .. Ibstadress ....... ........ ...... ...... .. ....... . 
OBS! Endast förskottsbetalning med check eller per postgiro!! 

9.Pg..::~(M~talong::m~RT.::d=o~ gs:h~bifoga~ ____ ~ 

PRENUMERATION 
Ja, jag prenumererar på RADIO & TELEVISION ett ar 

framåt och får 12 nummer (11 utgåvor) för kronor 128:- . 
Jag betalar senare när inbetalningskortet kommer. 

VAR GOD TEXTATYDUOT! 392 

Efternamn .. .. .. : ........ ....... .... ........ .. ........... ...... Förnamn .... ....... ..... .. .. ..... ...... ... . c/o ................. .......... . . 

Adress ... .. .. .. ...... ..... .. ......... ... .... .. .... ...... Postnr .. ... .. .......... ....... Fbstadress ......... ..... .... .. ........ ............ . 
Gata,posttada, box etc 

Land ...... ... ... ....... .... ... ... ..... .. ... .. .............. .. ............... ...... ..... .. ... . 

.... ---------"-- - - - - - - - - - - - --
Vill du veta 

mer? 
Radio & Television hjälper 
dig gärna med ytterligare 
upplysningar om de pro
dukter som annonseras i 
tidningen. Ringa in num
ren på de annonser som 
du vill veta mer om. Varje 
annons är ju försedd med 
ett nummer. Det är bara 
att fylla i kortet med I 
namn, adress etc och posta 
det till oss. Vi ser till att I 
du snabbt får svar. All 
informationstjänst är kostX
nadsfri! Sänd in kupongen 
inom 6 månader. 

•• 

I N FORMATIONSTJANST 
Jagvillvetameromhärförkryssadeannonser: CD CD CD CD CD CD 0) CD CD ® 
®®®@@®®®®®®®@®®®®@®® 
®®®®®®®®@®®@@@@®®®®® 
®®®@@®®®@@®®@@@@@@@@ 
@@@®®®®®®@®®@®®®®®®® 
®®@®®®®®®@@®®@@®@@@@ 
®®@®®@@@@@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@®®@@@@@@@@ 

Företag .......... ....... ..... ....... ...... ..... ......... ............ Namn ........ .... ....................... ..... .. ... .... . C/o .......... ..... .... ..... ...... .. . . 

Adress .. .. ... .... ... .. .... .. ..... .. ........ ... ..... ......... Postnr .... ...... ..... .......... Postadress .. .... ......... ...... .... .... ............. ..... ... .. .. . 
Gala.pos tlada,box elc Land .. ........ .. .. .. .. ............ .. ...... ...... .. ......... I RT I 81 I 02 I 
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radio & 
television 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

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

radio & 
television 
Box 3263 
10365 S T OCKHOLM 

- -- -- ---------------------_.-._----- _._ .. 
rs=l 
~ 

Informationstjänsten 
radio & 
televISion 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 
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forts från sid 7 

vänder ett annat kassettsystem att 
försvinna ! Om dessutom portabel
systemet kan bli en standard som 
alla kan ansluta sig' till utan att 
tappa ansiktet kanske vi kan få 
fram det efterlängtade "standard
systemet". 

Den stora skillnaden mellan So
nys portabelsystem och Hitachis 
är att Hitachi satsat på så lång 
speltid . Två timmar bör räcka för 
de allra flesta behov även på en 
hemvideospelare , medan Sonys 20 
minuter skulle vara mer än väl om 
spelaren enbart skulle vara gjord 
som en "filmkamera" . 

Utvecklingen på videofronten 
bör bli sådan att vi om ett par tre 
år förmodligen har ett nytt porta
belsystem som de flesta tillverkare 
kan ena sig om. De portabla vi
deospelare vi har i dag och som 
använder VHS- och Beta-kasset
ter kommer då att försvinna eller 
åtminstone förvisas till vissa spe
ciaiändamål . 

Sedan kan man alltså fundera 
vidare. Om portabelkassetten får 
en så lång speltid som två timmar 
och om flertalet tillverkare kan 
ena sig om den - ja, då har nog ett 
nytt, .~tandardiserat videosystem 
fötts! Aven för hembruk . 

Kameror men ej metallband 
Ett problem på vägen dit är att 

det nya portabelsystemet förutsät
ter metallband för video , och så
dana är inte färdigutvecklade i 
dag. Det är förmodligen bara en 
tidsfråga innan de dyker upp. 

En annan förutsättning för de 
små portabla maskinerna är att de 
förutsätter bildomvandlare av 
halvledartyp. Hitachi kommer 
emellertid enligt uppgift att börja 
marknadsföra en halvledarkamera 
i Japan redan i april i år. Den skall 
heta VK-ClOOO och kosta ungefär 
som en konventionell rörkamera, 
d v s runt 7 ()()O kr" direkt omräk
nat fråh det japanska priset som 
skall bli 350 ()()O yen. 

Kameran använder en bildom
vandlare i MOS-teknik med bild
diagonalen 2/3 tum, får en upplös
ning av 260x350 linjer och ett 
brusavstånd mer än 46 dB . Den är 
utrustad med elektronisk sökare, 
sex gånger zoom-optik, drar inal
les ca 6 W, klarar 100 lux belys
ning och väger ca 1,6 kg med sö
kare. 

Allt detta då kombinerat med 
fördelarna hos halvledarkameran 
med bra och stabil bild , stabil 
även under lång tid , och snabb till
slagstid; bilden kommer redan ca 
0,5 s efter tillslag, eftersom inga 
glödtrådar skall värmas upp etc. 

Men ännu kan mycket hända på 
videokassettfronten . Vad vi när
mast kan vänta är väl att flera till
verkare offentliggör sina utveck
lingstankar på området. Ett gott 
tecken är emellertid att alla säger 
sig vilja fastlägga en standard in
nan de släpper ut något eget, nytt 
system. Det låter ju hugnesamt. 
Hoppoms att det också är sant. 

BH • 



rtera själv med vår hjälp, 
ID HA FLER AMPS till oslag
priser!! Med upp till 44% ra
~å svenska riktpriserna!! Skriv, 
tterligare information!! 
!OOAE .. . .. . 
!OOKE .. . . . . 
lOl AE . . .. . . 
lOl KE .... . . 
·OX bandspelare, 

Skriv 
.. tör 

. . . pris

.. lista! 

. . . . . . . . .. 5.995:-
IRE EDR-9 . ... .. 799:-
~RING XSV/5000 .. 719 := 
RE V-15IlIHE ... .. 495. 
NTON 881 S . . . . 495:-
TONEARMS 

I/III. : .... . 1.200:-

, snarast till : PICUP CENTER 
lox 4207, 203 13 MALMö 

Bifoga svarsporto! 

Informationstjänst 35 

lAGAOKA 
kuper nu i Sverige. 

'-10 
'-11 
1-15 
'-20 
'-30. 
'-50. 

125:-
145 :-
280:-
340 :-
415 :-
670 :-

vordade i utländsk press. 
ställ mot postförskott. 

UDGROSSISTEN AB 
lnE!gatan 37 
3 08 Göteborg 
I. 031 ·12 08 40 

Informationstjänst 38 

.................................. 
i OHjffflLT i 
~ MICRO i 

LJUD : 
MICRO-(LJUD)- SYNTHESIZER 
~pela elekt r"'onisk musik på micro
synthestzer n elle r" skräm slag på 
gr"'annar"'na med ljudefFektenheten . 
1000tals effekter , 
explosione r. skr in . 
OSv . Lev med prog
r"'am häfte . 
Byggsats 
Färdig 

Scandinavian Stereo 

Box 937 

12609 HÄG ER STEN 

Tel : 08/ 1805 04 - 87 73 60 .................................. 
Informationst jänst 36 

ELEKTRONIKKOMPONENTER 
Pris ex . vid köp av 5- 24 st. 
LM 555NB . . 1:95 · 
LM 741CNB ..... " 1:90 
2N 3055 ....... , . 3:95 

Priserna är Ex. moms. 

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

LÄGPRISLlNJE 

U. Jonsson 

KOMPONENT TJÄNST 
Box 20916 , 931 02 SkelleItelI 

Informat ionstjänst 39 

iKTOR: en ENGELSK TIDSKRIFT ror elektronIkIntresserade med höga krav, 

:or utkommer II gånger per år och har en total upplaga av 330.000 ex. Elektor är 
)ärlig för självbyggare eftersom den innehåller många scheman, kortlayouter och 
:lttade texter inom alla elektronik områden. Elektor är den ledande tidskriften inom 
ronik i Europa och läses av såväl nybörjare som fackmän. Den används ofta på 
:klingsavdelningar som inspirationskälla. Det är väl värt att investera Kr.30:- i en 
prenummeration aven tidning som ni sedan kommer att dra stor nytta av. 

:or har också publicerat olika böcker under de senaste åren, nämligen : 

:ircuits: En bok som är i pocket-format och beskriver de 300 populäraste schemana, 
lOken ger en bra bild av tidningens innehåll (263 sidor). Mycket prisvärd. 
ook: Beskriver digital teknik från början. Med boken följer ett stort kretskort som du 
' an bygga på och testa olika uppsättningar av portar, vippor osv. (endast för nybör
are). 
"Puter I: För alla som vill lära sig mikroprocessorer. Med hjälp av boken kan ni 
lygga era egna mikrodatorsystem med olika slags interface. 
If computer l: Som SC/MPuter, men lite mer utförlig och därför lämplig för nybör
are, datorn kan växa efter behov. Också de kunniga har en möjlighet att bygga sitt 
·get system till ett bra pris. 
lant synthesiser: Ett måste för dem som planerar att bygga en synthesiser själva. 
:ynthesisern är av mycket hög kvalitet och modulIuppbyggd så att variation är möj· 
g. Med boken följer en kasttt med exempel på ljud som kan produceras av syn the· 
isern. Vi skickar också med 'ritningar på en ekonomi synthesiser som kan byggas för 
irka Skr 700 :- . 

inns kretskortlayout itll alla större projekt. Elektor tillverkar själv dessa kort och 
j även frontpaneler. ELEKTOR ÄR V ÄRO EIT FÖRSÖK. 

JI gärna beställa: 

rovprenumeration i 3 månader å Kr. 30:- } tillsammans Kr. 70:
JO circuits å Kr. 50:-

igibook å Kr. 75 :-
mior computer å Kr. 60:
tterligare upplyssningar 

D SC/MPuter å Kr. 55:-
D Formant synthesiser å Kr. 60:-

1:-------- ---- -------------- - - ---------

i;-- - ----------- ----------- ----------- -

--- ---- ------------- tel : -----/----------
IS till : COILTRONIC, box 38, 18321 Täby. tel: 08/7683261 

Informationstjånst 41 

In formationst jänst 37 

148.000 
läsare. 

Därav 
89% män som läser 

Radio & 
Television. 

Enligt Orvesto 
1979-11 

VISATON 
Högtalare: 

Mycket ljud för pengarna! 
Vi har 45 olika typer i lager varav 

vi visar här några exemplar. 

WS30S 
Frekv 20-800 Hz 
Belastn, 160/220 W 
Pm 702 kr/\t • • • • 

••• 

WS 21 AW 
Frekv 25-4000 Hz 
Belastn . 50/70 W 
Pris 216 kdst 

• • • • • • • • • Ptezos PH8 • 

• :~~~~n:~Öo~ Hl • 
• Pris 58 kr /st !vld 4 $155 krhtl • 

• OBS! Vi söker återförsäljare. • • • 
•••• • • • 

HOBBYelectronie 
Generalagent: HOBBY electronic 

Rosenhillsvägen 62 • 293 00 OJofström 
Tel. 0454-912 85 

InformauonstJanst 40 
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HAlIare Pris/st 
1 DO-pris 

* 1000 HC-33/ U 22:-
* 1843,2 -" - 20:-
* 2000 -" - 13:-
* 2097,152 -" - 13:-
* 2457,6 -" - 13:-
* 3276,8 -" - 13:-

3276,8 HC-18/ U 13:-
* 3579,545 -" - 7:50 

3579,545 HC-33/ U 7:50 
* 4000 HC-18/ U 7:50 
* 4194,304 -" - 7:50 
* 4433,619 -" - 7:50 

4915,2 -" - 7:50 
* 5000 -" - 7:50 

5068,8 -" - 7:50 
* 5185 -" - 7:50 
* 6000 -" - 7:50 
* 6144 -" - 7:50 

6667 -" - 7:50 
7159,09 -" - 7:50 

* 8000 -" - 7:50 
*10000 -" - 7:50 
*12000 -" 7:50 
13516,8 -" - 7:50 
14318,18 -" - 7:50 
15000 -" - 7:50 
16000 -" - 7:50 

*1 8000 -" - 7:50 
*18432 -" - 7:50 
19660,8 -" - 7:50 

*20000 -" - 7:50 
24576 -" - 7:50 
27000 -" - 7:50 
36000 -" - 7:50 

*) Finns i lager 

Större kvantitet - begär offert 

Beställ hos 
kristallspecialisten 

Till EK B-Produkter AB 
Box 1235, 161 12 Bromma 

Pricka för här nedan 
D Sänd mig 

frekvens ....... _ hållare . 

D Sänd mig ytterligare information 

D Ring mig 

Företag : 

Kontaktman: 

Adress : 

Postadress: 

Telefon: - RT 2-B1 -Informationstran." .J ,\ 
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ANNONSÖRSREGISTER 
RADIO & TELEVISION 
Nr: 2/81 

Agfa-Gevaert 
Audio S 
BASF 
Beckman Innovation 
Bejoken 
Betoma 
Coiltronic 
Deltron 
EKB Produkter 
Elektrobygg 
Elektroniktjänst 
Elfa 
Elit 
Fisher 
Frekvensia Gete AB 
Gylling 
Heathkit Scandinavia 
Hi-Fi Kit 
Hitachi 
HN Elektroniktjänst 
Hobby Elektronik 
ITT 
JBN Electronik 
Josty Kit 
Kammarton 
Komponenttjänst 
Larsholt 
Ljudia 
Ljudgrossisten 
Luxman 
Marenius Leif 
Mefa Electronik 
Pioneer Electronik 
Ryd in AB 
Scandinavian Stereo 
SentecAB 
Septon 
Strongl ine 
Teleinstrument 
ThellmodAB 
Tommy Jenving 
U-66 Elektronik 
Wetab 
Ya ma ha AB 
Älvsjö Sydimport 

Sid : 
33 
67 
B3 

22, 23 
63 
10 
81 
77 
82 
75 
81 
84 
76 
31 
12 
35 
74 

69, 73 
9 

75 
81 
60 
82 
25 
77 
81 
B1 
81 
81 
18 
72 
76 

15, 61 
2,17 

81 
28 

6 
77 
71 
28 
27 
74 
71 

5 
72 

Prenumerationstjänst 
Postadress : Box 3263, 
10365 Stockholm 3 
Telefon : 340790 
Postgirokonto: 889500-5 
Prenumerationspris: 
Helår 12 nr 128:-
(OBS! det nya priset gäller 
inkl den nya momsen 19 %) 

Prenumerationer kan beställas 
direkt till Prenumerationstjänst, Box 3263 
10365 Stockholm 3, i Sverige på närmast! 
postanstalt med postens tidningsinbetal. 
ningskort postgirokonto 88 9500-5. 

Definitiv adressändring, som måste varE 
förlaget tillhanda senast 3 veckor innan der 
skall träda i kraft, görs skriftligt antingen pi 
av förlaget utsänd blankett eller postem 
adressändringsblankett 2050.03. (Adress 
ändringsavgift 2:50.1 

Nuvarande adress anges genom att ad 
resslappen på senast mottagna tidning el 
ler dess omslag klistras på adressänd 
ringsblanketten . 

Adressändring på utländskt postabon 
nemang verkställes på posten i respektiv1 
land. 

Äldre lösnummer kan rekvireras genon 
Pressbyrån eller direkt från Åhlan & Åker 
lunds Förlags AB, Torsgatan 21 , 1054-
Stockholm, tel 7364000 - Lösnummer 
exped itionen . Som regel finns dock endas 
ett halvt år gamla tidningar att tillgå . 

Bifoga inga pengar; tidningen sänds mo 
postförskott. Redaktionen kan inte effektu 
era beställningar på kopior av artiklar u 
äldre nr. Vissa bibliotek har inbundna å, 
gångar och kan ibland stå till tjänst me, 
kopior. 

ADVERTISING REPRESENTATIVES 
Belgium 
Publicitas Med ia. Avenue de Terveure 
402, B-1150 Brussels, Telephone 027n19 
12-1 3, Telex 33795 
France 
R.I.P.S.A. 26 Avenue Victor-Hugo, F-751 1 
Paris, Telephone 01 /5006608, Telex 6106' 
Denmark 
Civil0konom Bent S Wissing , Internation, 
Marketing Service. Kronprinsensgade 
DK-1114 Köpenhamn . Tel 01/11 5255 
Germany 
Publicitas GmbH, 2 Hamburg 39, BebelallE 
149, Tel 040/ 511 00 31 -35, Telex 0215276 
Holland 
Publicitas. 38. Plantage Middenlaan, Ar 
sterdam 1004, Telephone 020/ 232071 , T 
lex 11656 
Italy 
Etas Kompass, Riviste Estere. Via Mante, 
na 6, 20154 Milano, Telephone 02/ 34 7b 5 
Telex 33151 . 
Switzerland 
Mosse-Annoncen AG , CH-B023 Zuric 
limmatquai 94, Telephone 01 / 47340 
Telex 55235 
United Kingdom 
David T odd Associates Ltd, 117 Cmabl 
weil Road, London SE5 OH B, 01170362 O 

Principscheman 
Principscheman i RT är ritade enligt följa 
de riktlinjer : 

Komponentnumren korresponderar m 
motsvarande nummer i ev stycklistor. 

Beträffande komponentvärdena i scli 
mana gäller att för motstånd utelämn 
ohm-tecknet. och för kondensatorer ul 
lämnas F. 

Således är 100 = 100 ohm, 100 k = 1 
kohm, 2 M = 2 Mohm, 30 p = 30 pF, 30 n 
30 nF (1 n = 1000 pI. 3 u = 3 ut osv. A 
motstånd 0.5 W. alla kondensatorer 250 
provsp om ej annat anges i stycklista. 

Alla förftågningar som avser i RT pul 
cerat material - artiklar, produktöversilc 
m m samt byggbes-krivningar scheman c 
komponenter liksom kretsar - resp ; 
männa frigor skall göras skriftligen till rl 
Telefonförftågningar kan i allmänhet il 
besvaras p g a tidsbrist. För alla uppl' 
ningar om äldre RT-nr:s innehåll hänvi: 
till bibliotekens inbundna årg med års 
gister. 
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Här är bandet som ger hela ljudet. Ända 
upp i de högsta frekvenserna där många 
andra band inte håller vad de lovar. Du 
hör det klart och tydligt när du spelar in 
på BASF Svart (Chromdioxid super II). 
Och här är några siffror som visar svart 
på vitt varför kromljud låter mycket bätt
re än standard. 

Krombandet BASF Svart har ett ut
ökat störavstånd (dynamik) både i de läg
re och högre frekvenserna. Vid 315 Hz 
ligger dynamiken på 62 dB vilket är 7 
dB bättre än standard (LH)*. Skillnaden 
märks ännu mer i de högre frekvenserna. 
Vid 14 kHz har BASF Svart en dynamik
vinst utöver standard på hela 16 dB. Ta
lande siffror som visar att BASF Svart 
ger dig hela ljudet. 

*) Enlig' S,ereo Hift handboken /981. 

Så här säger Radio & Television, 
nr 12/80, om BASF Svart i sitt 
senaste bandtest: 

- Dynamiken blir nära 60 dB 
och liknar i det mycket Agfas ~ 
superkrom. Utstyrbarheten vid 
höga frekvenser är dock en helt a 
annan. Mättningsnivån där ligger 0-

högre täthet och tillsammans med ett 
speciallack en jämnare bandyta än t ex 
järnoxid. Och er)jämnare bandyta sko
nartonhuvudet. Avenjämfört med andra 
kromband eller andra band som rekom
menderas för krominställning och 70)..ls 
eq har BASF Svart ett klartmindreslitage 
på tonhuvudet - bara 0,7)..lm efter 25 tim
mar med ett Philips tonhuvud. 

BASF är den enda kassettproducent 
som själv tillverkar sin krom och därmed 
kan svara för att den högajämna kvalite
ten bibehålls in i minsta detalj . 

Det är ingen tillfällighet att allt fl er 
musikproffs använder BASF. Har man 
hög kvalitet på sin musik ska man också 

i metallbandsklass och övertlrrÅå~'f~-J~~r~~=~; far t o m ett av dem med 1 d~ . 

hög kvalitet på sin 
återgivning. 

En annan fördel med 
krom bandet BASF Svart -
det är skonsammare mot ton
huvudet än de flesta järnox 
band. Förklaringen ligger i själ 
ytskiktets uppbyggnad - kromd 
oxidpartiklama är nålformiga 
orienteras i bandriktningen. Detta ger en 

m BASF 
BASFSvenska AB. Te/ 03/ -8/32 60 

Kromljud 
kostar inte 
så mycket 
som det låter. 



Beställningskupong. 

Till ELFA HIFI AB, Box 1273, 17124 Solno. 
Sönd mig den nyo, omfottonde broschyren över 
Revox helo hifi -progrom l 

Nomn 

Adress 

REVox 

Revox. Ett förpliktande namn i musik. 
Det är bara en fullkomlig teknik som later dig glöm ma alt 
musik i allra högsta grad har medjust teknik att göra. 
Både när det gäller utövande och atergivning. 
Alla R evox h i{i -produkter byggs efter sa m ma kvalitetshrav som 
givit namnet Revox dess goda anseende över hela världen -
både hos professionella studios och hemmalyssnare. 
Läs i broschyr 0117 hela R evox -programmet. 
Bandspelare, skivspelare, receiver, 
förstärkare, (uner, högtalare. 


