


VÄRLDSNYHET! 
SUPER-A KOPPLINGEN SOM GER 

OTROLIGT LÅG DIS IORSION. 
100gånger bättre än vad HiFi normen kräver. 

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

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

JVC har skapat en ny, patenterad 
Super-A koppling, som ger alla A-klas
sens fördelar men har inga av dess 
nackdelar. 
Distorsionen har minskat till otroliga 
0,005-0,009 %! 

Super-A minskar även radikalt den 
svårmätbara, men hörbart störande TIM. 
Ljudet blir markant bättre! 

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

JVC 
MUSIKENS MÄSTARE 

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

Tel 08-760 03 20. 

Stereoförstirkare A-Xl Stereoförstärkare A-X3 Stereoreceiver R-S33 

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

Ca pris 1.300:- Ca pris 2.000:-

Stereoförstirkare A-X2 Stereoförstärkare A-X4 

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

• 2x12 ljusdioder visar uteffekten. 

Ca pris 1.700:- Ca pris 2.400 :-

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

• Effektförstärkare i klass Super-A 
• SEA-tonkontroll. 
Ca pris 2.000:-

Stereoreceiver R-S71 
• Uteffekt 2x80W vid distorsion 

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

stationsinställning med 12 förval. 
• SEA-tonkontroll. 
Ca pris 3.300:-
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Åhlen & Åkerlunds T r yckerier 1981 

OMSLAGET: Te levision över sa telli ter 
har stått i förgrunde n för intresse t det se· 
naste året och uppmunt ra nde är att 
svensk industri fö rkl arat sig redo att f 
fr am antennmateriel och förs tärkare för 
ca 2500 kr per hushåll i sm hus. I de t här 
numret granskar vi förutsättn ingarna fö r 
satellit-tv och rapporterar om aktue lla 
tendenser både fr ån svensk och intern a
tionell hori sont. RT-tcckning: Florent 
Sickenga. 

INNE HALL 

Satelliter för Sverige 5 
Mae Palomäki orienterar här om hur vi idag 
och i framtiden kan ta emot tv-sändningar 
från satelliter. 

Tv och kommunikation 
över satelliter 10 
Tv-satellitåldern är här! Professor Göran 
Lind, Lth, ger en allmän överblick av kommu
nikation över satelliter. 

Tokyo Audio Fair: Japans 
audioindustri 1981 12 
Här fortsätter Wf B. Strange sin genomgång 
av den stora industrimönstring som Tokyo
utställningen hösten 1980 innebar. Digitalljud 
och morgondagens elektronik i all ära, men 
här gällde slaget om publiken nya kassett
däck och nya grammofonverk i första hand. 
Och inte minst nya material i många samman
hang. 

Pejling 19-26 
RT:s speciella nyhetssidor med aktualiteter 
och debatt, kommentarer och recensioner. 

Bygg själv: Mixer för 
inspelning och hifi 31 
Som uppföljning på vårt stora bygge aven 
modulmixer i RT 1981 nr 1 kommer här en 
enklare variant med fast bestyckning. 

IEEE-buss för RT-datom 40 
Bygg själv ett kretskort som anpassar RT-da
torn till IEEE-488-bussen (HP-bussen, GPIB, 
IEC-bussen). Då kan datorn anslutas till de 
många instrument som finns för bussen med 
ett modernt mätsystern som resultat. 

Dumpen 42 
släpper ut månadens datornyheter. 

Nya produkter 44 

Dx-sidan 46 
Funderat på att postorder-köpa en gammal 
fin USA-mottagare eller annan surplus-mate
riel? Du får gå väldigt försiktigt fram: Här vi
sar Stig Ado1fsson på verkligheten bakom an-

Nr 3 1981 Argång 53 

nonsspråket och varnar för hårda affärsmeto
der. Samt låter oss få inblick i en verklig klas
sikers uppbyggnad. 

Radioprognoser 47 
för mars månad 1981. 

Bygg om 2-m-transceiver: 
IC211, IC245 48 
I stortestet i RT 1980 nr 3 av 144 MHz ssb
stationer avslöjade vi en rad brister, där
ibland sidbandbruset. SM5BSZ, Leif ASbrink, 
visar här hur man tämligen enkelt förbättrar 
stationerna ICOM IC211 och IC245. 

Frekvensmodulerad 
radiostyrning - del 3 50 
Bygget fortskrider och vi slutför nu sändar
sammanställningen. 

RT provar: Portabel 
bandspelare Uher 
Report Monitor 4200 54 
För bästa inspelningsresultat behövs en rull
bandspelare med hög hastighet, även för 
portabelt bruk. Uher-maskinen kan ge ut
märkt resultat, men vi noterar en rejält dålig 
mikronfoningång. 

Hi fi & audio i USA 59 
- den här månaden handlar det också om 
satellit feberns USA, som också varit platsen 
för den första satellit-ty-konferensen amatö
rer emellan. Bob Angus rapporterar från 'det 
stundtals tumultartade kongressandet .. . och 
har förstås som vanligt en rad branschnyhe
ter att berätta om. 

Medicinsk elektronik 62 
Om en ny svensk metod för fastställande av 
hudcirkulationen skriver docent Jörgen GUlI
dersen - det gäller värmepulsmetoden, som 
är av värde vid perifera cirkulationsrubb
ningar. 

Philips mätinstrument-
nyheter 1981 64 
Philips har i sitt slag släppt ut en rad nyheter 
p å mätinstrurnentsidan. Vi presenterar här 
produkterna. 
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Satelliter för Sverige: 
Mottagnings
l11öjligheter 
i mångfald! 
Tv-sändningar från satelliter kan som känt re
dan nu mottagas i Sverige. Dels gäller detta 
direktsändande experimentsatelliter, dels tele
kommunikationssatelliter, vars signaler kan 
infångas också med relativt små paraboler. 
När de direktsändande högeffektsatelliterna 
kommer upp får vi ett stort utbud av tv- och 
radioprogram från Västeuropa. 
Här orienterar vi om läget idag och omfram
tidsperspektivet. 

av MAe p ALOMÄKI 

Bilden är tagen av författaren vid en amerikansk specialmässa för satellit-tv
mottagare, SBOS'80. Förutom den nätklädda parabolen i förgrunden ser vi en 
mängd paraboler som idag kan köpas i USA . 

•• Nya och billiga re kompo
nenter fö r mikrovågor har under 
de senaste två åren gjo rt det 
möjligt för enskilda att se satel
lit-tv med privatägda, förhåll an
devis billiga sate llitmottaga re. 

Före 1975 kostade en sate llit
mottagare ca 1000000 dollars. 
Kabeltelevisionens tillväxt l 

USA gjorde att priset i slutet av 
1975 hade sjunkit till ca $ 75 000 
för en motsvarande mottagarut
rustning. I börj an av 1979 fanns 
det mottagare att köpa i USA 
för $ 15000. [ oktober 1980 kun
de man köpa en komplett mot
tagare i USA för ca 5000 dol
lars. 

Många som läser utl ändska , 
tekniska tidskrifte r har nog 
bläddrat förbi a rtiklar om sate l
lit-tv i tron att amatörmottag
ning endast kunnat ske i USA . 
Visserligen har det varit en ex
plosionsartad utveckling där de 
senaste åren , men den har inte 
varit begränsad till USA. Man 
bör komma ihåg att E uropa är 
pionj är för direktsändande sa
telliter , och att vi , tillsammans 
med de andra europeiska tv- tit
tarn a , kommer att vara fö rst i 
världen med att kunna se pro
gram direkt över satellit med 
massproducerande mottagare. 
Dessutom finns det sedan fl era 
år sate llite r som sänder tv-pro
gram vilka går att ta emot i Sve
rige. 

I samband med No rdsat-de
batten har de t fö rekommit myc
ket pessimistiska tongå ngar an
gående mottagningsmöj lighete r
na av utländska satellite r i norra 
Sve rige. En del kä llor har äve n 
påstått att det är omöj ligt för 
dem som bor i Norrl and att över 
h.uvud få se sate llit-tv om Nord
sat inte blir av, men ni norrl än
ningar behöver inte oroa e r! 
Med en lite större antenn kom
mer ni att kunna se nästan lika 
mycket sate llit- tv som era skån
ska vänner. 

Hur det började 
A rthur C C1arke , be rö md 

science ficti on-fö rfa ttare och 
matematiker, föreslog 1945 att 
man skulle använda geostatio
nära sate lliter fö r såväl punkt till 
punkt-kommunikation som ut
sändning av radio och tv. 

Det dröjde emellertid till 1963 
innan Hughes Aircraft lyckades 
med uppskjutningen av de n 
första geostati onära satelliten , 
och då tog utvecklingen fa rt på 
a llvar. Sedan dess har det skju
tits upp ca 100 satellite r i den 
geostationära banan , vilke t har 
medfö rt att transkontinentala 
tv-sändningar numera ä r en ru
tinsak . 

Den geostationära banan 
E n satellit som går runt jor

den finner , liksom månen , ett 
balansläge mellan sin egen trög-

. . 

het , som vill få den att fortsätta i 
tangentens riktning, och gravita
tionsk raften , som vill att satelli
ten skall fa lla mot jorden. 

E n bana strax ovanför atmo
sfären fullbordar ett varv på en 
och en halv timme. På månens 
höjd tar varvet ca en månad. 
Om en satellit skjuts upp i en 
bana ovanfö r e kvatorn och om 
det tar sate lliten 24 timmar att 
fullborda ett va rv, rote rande åt 
samma håll som jo rden , kom
mer satelliten att stå stilla i för
hållande till jo rden , d v s stå 
över samma ort över ekvatorn . 
Det sker om banans höjd är ca 
36000 km över ekvatorn . 

Eftersom satelliten alltså står 
stilla i förh åll ande till jorden be
tyder de t att antennen inte be
höver riktas om sedan den väl 
en gång har juste rats. Sate lliten 
funge rar då som ett 36000 km 
högt radio torn. A ntennen behö
ver inte någon komplicerad ser
voutrustning, vilket nästan alltid 
måste finnas vid mottagning av 
icke geostationära sate lliter. 
Det medför att antennen inte 
blir så dyr , vilket är en förutsätt
ning för massproduktion . 

Tyvärr finns det bara en geo
stationär bana runt jorden som 
alla nationer måste samsas om. 
För att man skall kunn a fördela 
det tillgängliga rymd- och fre
kve nsutrymmet rät tvist hålls 
med )ämna mellanrum konfe-

renser i regi av Internationella 
Teleunionen (ITU). Grunden 
för framtida europeiska projekt 
lades vid en frekvenskonferens i 
Geneve, kallad World A dmini
strative Radio Confe rence fo r 
Broadeasting Satellites (W A RC
BS I 977). 

Principen för 
satellitmottagning 

Satelliten har stora likhete r 
med en konventione ll mik ro
vågsiänk . Man sänder till sate lli
ten från en markstation (upplän
ken). I sate lliten fö rstärks dessa 
signaler , varefte r de återsänds 
på en annan , oftast lägre fre
kvens till en annan markstation 
(nedlänken) . 

Det finns en mängd typer av 
satelliter som anvä nds fö r varie
rande ändamål. De mest kända i 
dag är de s k te lekommunika
tionssatellite rn a. De används 
för te lefontrafik , datatransmis
sion samt för att överföra tv-sig
nale r interkontinentalt , inte rna
tionellt och nationellt . Ca 42 % 
av jordytan syns från satelliten , 
varför de t är omöjligt att uppn å 
stora täckningsområden. För 
denna trafik använder man ett 
fåtal stora stationer. De skandi
naviska länderna t ex delar på en 
stor station i Tanum i Bohuslän . 

Dessa sate llite r sänder med 
låg uteffekt , 5-20 W , varfö r 
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SATELLITER FÖR SVERIGE forts från sid S 

mottagaren måste ha en förh ål
landevis stor parabolantenn , 
fem meter i diameter elIer mer , 
för att man skalI uppnå god bild
kvalitet. Amatörer i England 
och USA har dock uppn ått goda 
resultat även med betydligt 
mindre antenner. Det säljs i dag 
ett stort antal parabolantenner i 
USA med diametern 2 Y2 meter 
elIer större . Dagens kommuni
kationssatelliter använder 5,9-
6,4 GHz-bandet för upplänken 
och 3,7-4,2 GHz-bandet för 
nedlänken , utom en del ryska 
satelIiter , som använder något 
lägre frekvenser . 

Direktsändningar 
med hög effekt 

Framtidens tv-satelIiter är 
dock de direktsändande rundra
diosatelIiterna. Det finns ännu 
inte några av det slaget som vi i 
Europa kan ta emot. I Japan på
går det dock sedan några år tilI
baka försök inom det området , 
och japanerna har haft tilIgång 
tilI en direktsändande tv-satelIit 
sedan några år , men det är bara 
ett experiment. Dessa satelliter 
skiljer sig från kommunikations
satelliterna på flera sätt : 

Uteffekten är hög , 200 W el
ler mera, vilket medför att satel
liten förbrukar mera effekt. 
Därför måste den utrustas med 
stora solcelIpaneler. Frekvens
bandet för upplänken kommer 
att ligga inom området 14-18 
GHz. Nedlänkfrekvensen blir i 
11 ,7-12 ,5 GHz-bandet. 

Mottagning kräver en antenn
di ameter melIan 60 cm och tre 
meter, beroende på vilken satel
lit man vilI ta emot och var man 
bor. I normala falI kommer 
dock mest små antenner att in
sta lIeras av ekonomiska och tek
niska skäl. Direktsändande sa
telIiter är avsedda för enskild 
mottagning med små , bilIiga och 
lättskötta mottagare i motsats 
tilI de ovan nämnda telekommu
nikationssatelIiterna , som 
egentligen inte är avsedda för 
direkt mottagning. 

Mottagarutrustningen 
Mottagaren består aven an

tenn , en utomhusdel och en in
omhusdel. För att man skalI 
kunna ta emot mikrovågornas 
små signalstyrkor krävs en an
tenn med hög förstärkning vid 
de avsedda frekvenserna. En
dast en parabolantenn kan kom
ma ifråga i det sammanhanget. 

~ 
r e--

-t~~-
På grund av antennens rikt- V t1 
ningskarakteristik måste den ~ 
riktas in med stor noggrannhet. 

Antennen måste alItid vara /' 
monterad så att den har fri sikt anu ~ ., 

tilI satelliten. Mikrovågor träng AST ~. 
er inte igenom trädgrenar , hus- ~ 
tak elI er liknande hinder. Utom
husdelen består av ett mikro
vågshuvud som är uppbyggt av 
en matare som placeras i para
bolens fokus , en 10kaloscilIator 
samt första blandaren. 

Utomhusdelen kan utformas 

. , 

NORDISK POSII '0 '" 

på flera sätt , med elIer utan en l. Den geostationära banan med olika satellitpositioner (Källa: 
lågbrusförstärkare före första Nord'Satutredningen). 
blandaren. Den omvandlar mik-
rovågorna tilI en lägre frekvens 
så att man bilIigt och enkelt kan 
överföra signalerna vidare med 
låg dämpning genom en koaxial
kabel. 14 GHz-bandet förekom
mer det dock att man överför 
signalen direkt efter förstärk
ning inomhus tilI mottagaren 
över en special kabel utan bland
ning. Första blandaren och 10-
kaloscilIatorn är då naturligtvis 
inbyggda i inomhusdelen. 

I inomhusdelen går signalen 
tilI den andra blandaren , varef
ter den demoduleras och om
vandlas tilI am. Videosignalen 
från satelIiten är nästan alItid 
frekvensmodulerad. Man måste 
ha två separata utomhusdelar 
om man vilI ta emot på både 4 
och 12 GHz. I regel kan en an
tenn som är konstruerad för 12 
GHz även användas för 4 GHz 
om den är stor nog och om mik
rovågsdelen byts ut. 

Däremot är det inte säkert att 
ytnoggrannheten räcker tilI om 
man vilI använda en antenn som 
är konstruerad för lägre fre
kvenser för mottagning på 12 
GHz-bqndet. Det finns ännu 
ingen inomhusdel som klarar av 
både 4 och 12 GHz-bandet , ef
tersom mf-frekvenserna inte är 
standardiserade . Om några år , 
då 12 GHz-tekniken har blivit 
mera utbredd , kan det tänkas 
att sådana mottagningssystem 
börjar dyka upp på marknaden. 

En del program sänds med 
andra färgsystem än P AL. Om 
man inte har en mottagare som 
klarar av att avkoda andra färg
system , som exempelvis franska 
elIer ryska SECAM , går det inte 
att se programmet i färg. Det är 
mycket svårt att bygga om en 
apparat för SECAM om inga 
förberedelser är gjorda från bör
jan under konstruktionsskedet. 

Även om det inte skulIe vara 

2, Principen för satellitrundradio. 

aktuelIt att bygga elIer köpa en 
satelIitmottagare inom de när
maste åren bör man överväga 
om inte nästa färg-tv-apparat 
man köper skalI vara anpassad 
för såväl PAL som SECAM. 
Det dröjer förmodligen inte 
länge innan centralantenner 
monteras för mottagning av den 
franska satelIiten TDF-I , som 
beräknas vara igång 1984. Då 
vore det förargligt om man inte 
skulIe kunna se alIa program i 
färg. 

Ljudet förekommer ofta som 
en frekvensmodulerad under
bärvåg, men det börjar bli alIt 
vanligare med digital modula
tion (pcm) av ljudet . Tyvärr exi
sterar det inte något standard
systern för alIa satelIiter. Därför 
får man nog räkna med att en 
och samma mottagare inte alItid 
tar emot ljudet utan extra tilIsat-
ser. 

Aterutsandnm9 

Mottagning i Sverige 
Som vi tidigare konstaterat 

finns det flera olika satelIiter 
som vi kan ta emot här i Sverige . 
En del av dem är upptagna i t;l
belIen över satelIiter. Tyvärr är 
det i skrivande stund dyrt med 
satelIitmottagningsutrustning ; 
50000 svenska kronor kostar en 
utrustning som klarar att ta 
emot Intelsat , t ex . En annan 
hake är att man måste ha tilI-
gång till en tomt där antennen 
kan monteras med fri sikt mot 
satelIiten . 

Förf och hans kolIega Bo 
Nielsen hålIer f n på med att byg
ga en mottagare för 4 GHz i 
samarbete med CH Radio ab i 
Göteborg , som också finansie
rar projektet. Om tidtabelIen 
hålIer kommer de att kunna se 
de ryska satelIiterna samt Intel-

forts sid 9 
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Professionella musikmänniskor världen över använder till 
stor del AGFA tonband och AElFA kassetter vid inspelning och 
kassettkopiering tack vare den konstant höga kvaliteten. 

• , 
;. ., 

AGFA SUPERFERRO t.ex. ligger i topp test efter test tack 
vare sin höga utstyrbarhet och låga distorsion. AGFA SUPER
FERRO och AGFA SUPIiRCHROM 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 6.1 63 93 spANGA 

Informationstjänst 3 
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Grossistpriser till alla 

UNAMCOT-l 
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 
annonsering och begränsat antal försäljningsställen är åtgången ökande. 
Ett bevis för att bra vara säljer sig själv. 

UNAMCO T-1 har följande vikt iga egenskaper vilka Du alla svårligen återfinner 
~ på någon annan skivspelare: ~ 

I I 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Stabilt chassi i 3 mm duralumi· Rak tonarm med effektiv längd ~ 
~~~ nium monterat i stadig träsockel 279 mm istället för vanliga ~~~ 
~ Omf. '"moderna'" skivspelares 229 mm. Längre arm ger avse· ~ 
~~W metallackerade plastlådor). värt lägre vinkelfel (lägre distor· ~~W 
~ sion, mindre fasfel mellan ~ 
~~W kanalerna) och lägre '"vertical ~~W 
~ 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~~~~~~~~rt~~rr~~r . ~~~f~~/~~~;e~~h 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. m 
~ Netto grossistpris inkl. moms: 895:-. Pick·up tillkommer. ~ 
~ Välkomme" Ini ,å ... "Hk., lö' pm"Y""'ng. A .. " po"o"",'. ~ 
~ I Stockholm: öppet: 10-18, m 
I Je'Audio S ~J!~~~~~~~LM :p:e:O'~~:8' I 
~ ~)Direkt till D~ ~;;I~~o3~~~A~Ä lörd 10-13 ~ 
~ utanrnellanhäiider ~018/113510 ~ 

:-. 
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SATELLITER FÖR SVERIGE forts från sid 6 

sat m fl i å r. I samband med det 
kommer de att börja med för..' 
säljning av kompletta mottaga
re , antenner, komponenter samt 
litteratur. 

Stort 
programmaterial 

På 4 GHz-bandet finns det tv
program som sänds dygnet runt. 
Det gälle r alla slags program 
som t ex sport , nyheter , unde r
hållning samt undervisningspro
gram. Som regel går det dock in
te att i förväg få reda på vilka 
program som kommer att sän
das . 

Eftersom det inte finns någo n 
kommersie ll satellit som sänder 
på 12 GHz-bandet ännu finns 
det inte lika mycket att titta på 
där som på 4 GHz-bandet , och 
programmen sänds också myc
ket sporadi skt. Det påstås aven 
del att O TS-2 sänder fransk tele
vision regelbundet (fyra timmar 
varj e kväll ) till Tunisien. I själva 
verket sker det endast periodvis 
och sändningarna avbryts när 
som helst , eftersom det bara 
handlar om ett experiment. 
Sändningarna är som regel av 
hög teknisk standard och om 
man inte vill passa tiden för dem 
kan man koppla in en video
bandspelare som bara spelar in 
när det finns program. 

Juridiska nötter 
att knäcka 

Satellit 

1" 

Slrio ItelIan 15"W 

Symphon TyH/Fransk 12'W 

Ghoriaont Sovjet 14"W 

InteIAt Internationell 26"W 
IVA 

Intet ... 10m ovan 6O'E 
rYA 

120Hz 

40Hz PAUl 
SECAM 

40Hz SECAM 

40Hz PAL.SECAM 
NTSCbla 

40Hz 101ft ovett 

? 

RyIk tv. dys nyheter, 
~ 1Iftderht1tnlng. 
PfOIMIIl8nda m m 

Allt meUen himmel och 
jon:I. 24 timmar/dygn. 

1OmCM('an 

~
l8tIIUit. • 
Ofta digital
Ifud. sk "sound 
insyne", 

MycIIet IIg ut
effekt. 

Exper!man1-
satellit 

TeIekommunlka
tIonsIatelllt. 

10m ovan 

10m ovan 

Flera I8telIIter kommer att skjutas upp Inom da rtitMate lnm. 
Nig,. exempel: ,,.,.,.,,, V. an ny typ flY Intetut ......... oen lcorntIW .......... p6 126Hz. 

Ecs. an europeisk kommereIaIJ teIekomm~al Ii ii .t.1IIt 10m tiJallommer att eInda eurovlslon. 
Loutch, an rysk taIekommuni .. tion ...... 10m .... eInda p6 120Hz. 

äger rättigheter till dem. (En
skild mottagning för privat bruk 
är under alla omständigheter 
till åten. ) 

Avslutningsvis vill jag rikta 
e tt tack till fö lj ande firm or och 
personer för all värdefull infor
mation: Luxor, Televerket, 
Rymdbolaget prof G Lind på 
LTH , Philips samt Nordiska Rå
det för tillstånd att använda bil-
der ur Nordsat-utredningen, NU 

Mer information: 
Satellitmottagningsutrustning sälj s i Sverige av Mack Palo

mäki, Scandia Science Research, Box 32508, 20064 Malmö , tel 
040/13 98 63 samt Bo Nielsen, Sinus Electronic, Box 48065 , 
40077 Göteborg . 

En diabildserie med tonkassett som förkl arar principen för 
satellitmottagning finns att köpa fr o m februari 1981. Dess
utom kommer det att hållas ett 2-dagars satellit-tv-seminarium i 
mitten av 1981 för handlare och entusiaster med information 
bl a om hur man bygger sin egen mottagare . 

Ytterligare informationer och prisuppgifter lämnas på begä
ran från ovanstående firmor . 

Att det är förbjudet att spela A 1979:4. • En förening för satellit-tv intresserade håller på att bildas. 
in videokassetter från satelliter 
och sedan använda dem i kom
mersiellt syfte borde redan vara 
självklart , men det finns andra 
juridiska frågor i samband med 
satellit-tv. Är det t ex tillåtet att 
montera en centralantenn för 
mottagning av Intelsat? När jag 
ställt frågan till olika befatt
ningshavare på Televerket har 
jag fått skilda sva r, men mycket 
tyder på att den som vill göra så 
kommer att möta problem . 

De juridiska aspekterna är in
te riktigt kl arlagda ännu och sä
kert kommer en debatt om det 
här i Sverige , liknande den som 
nu pågår i USA. Om någon i lä
sekretsen vet sva ren på frågor
na , ber vi honom/henne att kon
takta förf! 

Att installera centralantenner 
för mottagning av de direktsän
dande satelliterna är tillåte t, ef
tersom de ju är avsedda för all
mänheten , medan telekommu
nikationssatelliterna endast är 
menade för dem som betalar för 
programmen eller på annat sätt 

LITTERATUR: 
1) Nordisk Radio och Televi
sion via Satellit. Huvudrapport 
(NU A 1979:4) samt Teknisk 
och Teknisk/Ekonomisk delrap
port (Nu A 1979:5) från Nordis
ka Rådet . 
2) Satellites for Broadcasting. 
IDA Technical Review No 11 , 
juli 1978. 
3) DIRKILL, S: Development 
of a Satellite Terminal. Wireless 
World, september 1980. 
4) HOLMSTRAND, O: Spe
ciaiutvecklad mottagare från 
Luxor för direktsänd satellit-tv 
på 12 GHz. RT 1979 nr 2, p 4. 
5) LILLIESKÖLD, GUNNAR: 
Flertalet länder i Europa intres
serade av satellit-tv . RT 1979 nr 
8, p 9. 
6) LIND, G: Satellitkommuni
kation och tv från rymden . 
ORDO (LTH) 1980 nr 3. 
7) HELLSTEN, BERTIL: Tv
sändare på 14 W täcker hela Eu
ropa! RT 1980 nr 12 p 48. 

Skriv gärna till förf om du är intresse rad! 

En 5 meters parabolantennjör 4 
GHz. En sådan antenn kostar ca 
2500 amerikanska dollar. 

Så här kan en satellit-tv-mottaga
rejör4 GHz se ut. Den väntas bli 
en stor jörsäljningssucce i år. 
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Tv och kOnull1Jn;kation 
över satelliter 

Den här artikeln orienterar om bakgrunden 
till dagens kommunikationssatelliter och 
morgondagens direktsändande satelliter. 

Artikeln, omarbetad/ör RT, är tidigare pub
licerad i tidning Ordo nr 3/80 som Lunds 
teknologer ger ut. 

av GÖRAN LIND Professor vid L TU, Tillämpad elektronik 

•• Den förste som seriöst och 
detaljerat föreslog användandet 
av satelliter för kommunika
tionsändamål var science fic
tion-författaren Arthur C Clar
ke, som bl a skrev manuskriptet 
till filmen 2001 - ett rymdäven
tyr. Clarke, som ursprungligen 
var elektroingenjör , intressera
de sig tidigt för rymden . 1935 
blev han medlem av Brittiska In
terplanetariska Sällskapet , som 
på den tiden hade ca 100 med
lemmar. Han ägnade där en stor 
del av sin tid åt att övertyga folk 
om att sällskapet var seriöst och 
intresserad av rymden och att 
det inte bara var ännu ett för
bund av tefatstroende , av vilka 
det då som nu finns många. 

Clarke publicerade 1945 en 
artikel i tidskriften Wireless 
World med titeln "Extraterre
strial Relays". Innan den publi
cerades hade den det ännu stol
tare namnet "The Future of 
World Communications". Som 
innehållet var kunde den titeln 
ha behållits. 

I sin artikel föreslår Clarke 
användandet av satelliter i den 
geostationära banan för såväl 
punkt till punkt-kommunikation 
med radio som utsändning av ra
dio och television över stora 
arealer. Han till och med för
skräcks över de stora kostnader 
som uppbyggandet av marknät 
för tv-distribution skulle dra -
detta hade ju då till största delen 
ännu inte utförts . I dag , när 
många länder har byggt ut dessa 
tunga och dyra nät , kan man in
te annat än beklaga att världen 
inte följde Clarke's råd och vän
tade till den' avsevärt billigare , 
energisnålare och elegantare 
metoden att sända över satelli
ter kunde användas . 

Rymdålderns 
brådmogna barn 

De första satellitprogrammen 
avsåg utforskning av rymden 
och eventuellt också militära än
damål. Eftersom kostnaderna 
var stora avfyrades samtidigt 
som de stora raketerna en salva 

ursäkter och förklaringar för att 
inför skattebetalarna motivera 
dessa insatser för en grundforsk
ning som kanske skulle komml1 
att löna sig någon gång i en av
lägsen framtid . 

Ursäktsmaskineriet fortsatte 
sedan att producera artiklar och 
att ha presskonferenser av bara 
farten , långt efter det att rymd
åldern fått sitt guldägg, kommu
nikationssatelliten. Det var helt 
enkelt inte så lätt att fatta att en 
del av rymdtekniken hade blivit 
lönsam så snabbt , och inte i nå
gon liten skala heller. 

Kommunikationssatelliten , 
rymdålderns brådmogna barn , 
visade sig ha guld i fickorna. 
Och det guldet var i sin tur bara 
ett uttryck för att satelliten ut
förde sina tjänster billigare , d v s 
att de använde ett mindre uppåd 
av koppar , kilowatt och arbets
timmar än de alternativa lös
ningarna , t ex undervattenskab
lar , gjorde. 

Atmosfären, 
åskan och horisonten 

Idag , då man endera tror tek
niken om allt gott och obegrän
sad förmåga eller från annat håll 
lika oreserverat tror tekniken 
om allt ont och att även ondskan 
har obegränsad förmåga , kan 
det vara svårt att tala för de san
ningar som så att säga befinner 
sig däremellan. 

Radiotekniken har utan tvivel 

inneburit stora förbättringar för 
vår förmåga att kommunicera , 
vare sig det gäller från taxicent
ralen till taxibilen , från flygfältet 
till flygplanet eller från radio
amatören till en fjärran vän, för 
att ta några exempel. Men det 
finns klara gränser för vad man 
inte kan, d v s förmår utan satel
liter. Man kan t ex inte sända te
levisionsprogram " levande" 
mellan kontinenterna . Ett fartyg 
kan från vissa delar av världsha
ven inte med säkerhet nå kon
takt med hemlandet , till förtret 
för såväl rederier som för sjö
männen och deras hustrur. 
Orsaken är att radiovågornas 
framfart hindras av ett antal na
turfenomen . I stort sett hänger 
det ihop så här : 

På mycket låga frekvenser 
(radions långvåg) kan man vis
serligen få radioräckvidder i 
stort sett över hela jordklotet 
tack vare reflexion i jonosfären , 
men antalet kanaler som ryms är 
litet . På höga frekvenser , uhf 
och shf, får man inte räckvidd 
längre än till horisonten , d v s 
beroende av hur höga torn man 
vill bygga. På medelhöga fre
kvenser , dvs vhf, får man räck
vidder något bortom horison
ten . Ibland överbryggas långa 
avstånd , 500-1000 km , beroen
de på tillfälligt goda konditio
ner. 

Utbredningsförhållanden som 
påverkas av jordytans krökning , 

-------

Avstånd och hastighet vid 
geoeynIuon satellit 

--
--- ---

Fig l. A .. ,tAnd och luutighet vid e" geoqnlcro" .. lUt. 
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markresistansen och jonosfä
rens olika skikt , i sin tur påver
kade av om det är dag eller natt , 
leder till komplicerade och 
framför allt opålitliga förhållan
den . 

Visst kan man kommunicera 
över stora distanser . Längst 
kommer man oftast med kort
våg (3-30 MHz) , det område 
som en gång lämnades åt radio
amatörerna för att det verkade 
värdelöst. Vem har inte hört om 
den som fått hjälp med medicin 
mot en livshotande sjukdom 
tack vare ett anrop som fångats 
upp aven radioamatör i Austra
lien? Men kortvåg är opålitligt , 
beroende på solfläcksaktivite
ten , åskan på andra sidan jord
klotet m m, så man kan inte säga 
att man alltid har en förbindelse 
när man behöver den . Även 
kortvågsområdet är trångt . För 
utrymmeskrävande informa
tionskanaler som tv finns egent
ligen inte plats förrän vid så hö
ga frekvenser att man normalt 
är horisontbegränsad. 

"En kabel 
i skyn" 

Den första uppgiften för kom
munikationssatelliterna var att 
de skulle bli " en kabel i skyn" 
som utökade och delvis konkur
rerade med Atlant-kabeln om 
att förmedla telefonsamtal. At
lantkablarna (och kablarna över 
andra oceaner) var på sin tid 
oerhörda tekniska bedrifter , 
mycket dyra men med tämligen 
begränsad kapacitet . De första 
kommunikationssatelliterna 
fungerade som kablar i skyn 
som förband två punkter på 
jordklotet med varandra. De 
var små, hade svaga sändare och 
små antenner. De gick i låga ba
nor runt jorden och för att kom
pensera det måste markstatio
nerna bli mycket komplicerade 
och dyra. 

Mycket stora antenner, med 
30 meters diameter eller mer , 
skulle noga riktas in mot den 
punkt över horisonten där satel
liten väntades dyka upp . Däref-



ter skulle den noggrant följa ef
ter med den stora och tunga an
tennen under satellitens bana 
från uppgång till nedgång. Ut
över dyr och komplicerad servo
elektronik hade detta nackdelen 
att förbindelsen inte var konti
nuerlig - även om fler än en sa
tellit utnyttjades omväxlande ti
der med förbindelse med tider 
av avbrott därför att de två sta
tioner som kommunicerade inte 
samtidigt "såg" någon satellit. 

Mycket starka sändare och 
känsliga mottagare på marken 
kompenserade de långa distan
serna och satellitens relativt sva
ga utrustning . Trots de ovan 
uppräknade nackdelarna visade 
sig satelliterna genast vara en 
stark konkurrent till havskablar
na . Ännu starkare skulle de bli 
med den synkrona satelliten . 

Den geostationära banan 
- en unik resurs 

Den geostationära banan in
nebär som bekant att satelliten 
skenbart kommer att stå stilla i 
förhållande till jorden , d v s stå 
över samma ort på ekvatorn. 
Detta sker om banans höjd över 
jordytan är ungefär 5V2 jordra
dier eller 36000 km. 

För en kommunikationssatel
lit har det här den uppenbara 
fördelen att förbindelser sker 
utan avbrott och att de stora 
markantennerna inte behöver 
vridas ständigt för att följa satel
liten i dess flykt . Nackdelen är 
att banan är ganska hög , vilket 
gör de inblandade avstånden 
mycket stora. Från början fruk
tade man att löptidsfördröjning
en på grund av att signalen tar 
0 ,27 s att gå sträckan upp till sa
telliten och ned igen med ljusets 
hastighet skulle omöjliggöra 
ordnade telefonsamtal eller 
fordra särskild disciplin . Atlant
kabelägarna gjorde mycken pro
paganda om denna förmenta 
nackdel. Erfarenheten har 
emellertid visat att det inte är 
något problem. 

Med järrina mellanrum samlas 
representanter för jordens län
der för att ånyo fördela frekven
serna i radiospektrum enligt en 
plan. Frekvenserna kan ses som 
en begränsad resurs . Vid 
WARC 77, World Administrati
ve Radio Conference, hade man 
en annan begränsad och unik re
surs att diskutera och fördela -
den geostationära banan. 

Länderna som ligger på själva 
ekvatorn , bl a Colombia, Kon
go , Ecuador , Gabon , Kenya , 
Uganda och Zaire , hävdade då 
principen att den del av den geo
stationära banan som befinner 
sig ovanför länderna ingår i de-

• 
ras territorier. Övriga länder 
hävdade att den ' geostationära 
banan tillhör alla länder. Ekva
torialländerna har reserverat sig 
mot detta och förbehåller sig 
rätten att vidta åtgärder för att 
hävda sina rättigheter. Deras 
nuvarande förmåga att göra det 
på sex jordradiers avstånd torde 
dock vara begränsad. 

Resultatet av det hela blev en 
frekvens- och lägesplan som ger 
jordens olika länder möjligheter 
att nyttja satelliter för skilda 
kommunikationsändamål , där
ibland rundradio och television , 
utan att störa varandra allt för 
mycket. 

Hur går 
det till? 

I enkla drag ser en satellit länk 
ut så här: En markstation sänder 
till en satellit, upplänken. Satel
liten tar emot och återutsänder 
ofta på en ny frekvens till en an
nan markstation . På grund av de 
långa distanserna blir dämp
ningen stor. Därför fordras ge
nerellt starka sändare, stora an
tenner och känsliga mottagare . 
På grund av den höga kostnaden 
för att sända upp satelliten för
delar man den normalt så, att 
satelliten har något lägre pre
standa i dessa avseenden och en 
markstation mycket höga. 

Exempel på en tidig marksta
tion från 1960-talet , ursprungli
gen avsedd för Te/star , en me
delhöjdssatellit , är stationen i 
Andover i Maine. Den har en 18 
våningar hög dom som innehål
ler en rörlig, hornformad antenn 
som väger 380 ton . Radiomotta-

garen är kyld i flytande helium 
för bästa känslighet. 

Framsteg med satelliten har 
senare gjort det möjligt att an
vända enklare markstationer . 
Satelliten är relativt enkel , om 
det nu kan ligga något "enkelt" i 
en konstruktion avsedd för 10 
års liv utan tillgång till reparatö
rer i en svår miljö . Eftersom er
farenheterna här på jorden ty
der på att de flesta fel orsakas av 
reparatörer när de lagar något 
annat fel , är det kanske ändå in
te så illa att vara ensam. I varje 
fall är hittillsvarande drifterfa
renheter bättre än väntat. 

Nyttolasten är antenner, mot
tagare och sändare som elkraft
försörjes från solceller. Satelli
ten placeras i en geostationär 
bana med raketer. Gravitations
störningar av olika slag orsakar 
avdrift , som då och då kompen
seras genom att gas från behålla
re släpps ut ur dysor. Satelliten 
måste också ha sensorer för in
riktningen i rymden och medel 
att vrida sig , så att antennerna 
kommer att peka rätt . Batterier 
för den tid som solcellerna be
finner sig i jordskuggan och vär
mesköldar kompletterar utrust
ningen. 

Exempel-
Intelsat-systemet 

Hösten 1964 överenskom 19 
länder att gemensamt bygga ett 
satellitkommunikationssystem, 
Intelsat. Det systemet har växt 
och dels fått ökat antal medlem
mar och dels genomlöpt ett an
tal tekniska satellitgenerationer 
med ständigt ökad storlek och 
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kapacitet. Sverige tillhör de ur
sprungliga medlemmarna . Vi 
förvaltar också en markstation 
som ägs gemensamt av Dan
mark , Finland , Norge och Sveri
ge och ligger i Tanum i Bohus
län . 

Den satellit som är näst i tur 
att sändas upp heter Inteisat 5. 
Sju sådana skall skickas upp för 
att täcka Atlanten, Stilla Havet 
och Indiska Oceanens kringlig
gande regioner. 

Själva satelliten karakterise
ras, utöver ökad kapacitet , av 
mycket större operativ flexibili
tet än sina företrädare. Två nya 
frekvensband tas i bruk, 14 GHz 
upp och 11 GHz ned , utöver de 
redan vanliga 6 GHz upp och 4 
GHz ned . Totalkapaciteten blir 
mellan 12000--14000 talkanaler. 
Fler(\ antenner ger upphov till 
ökade kopplingsmöjligheter . 

No 5 är den första i serien som 
är stilla ; på föregångarna rotera
de hela satelliten utom anten
nerna som var riktade mot jor
den. Det medger stora utfällda 
"vingar" för solceller, som ger 
tillgång till mer elektrisk kraft 
än förut till sändarna ombord. 
Satelliten stabiliseras i ' vrid
ningsled och solcellerna riktas 
automatiskt mot solen. Positio
nen i den geostationära banan 
justeras då och då med små ra
keter . De senare är en väsentlig 
begränsning av satellitens liv i 
banan , som beräknas överstiga 
sju år. Huvuddata för satellitge
nerationerna sammanfattas i ta
belll. 

Markstationerna för Intelsat
nätet har blivit många och enk
lare. I slutet av 1979 var de ca 
270 stycken (330 antenner) i 
över 100 länder. En typisk stör
re station har 30 m antenndia
meter samt kryogeniskt kylda, 
lågbrusiga, parametriska för
stärkare och sändare med vand
ringsvågrör i kW-klass . Data för 
den nordiska stationen i Tanum 
är i denna klass . För Intelsat
terminaler med lätt trafik har 
man nu definierat en enklare , 
Standard B . De stationerna har 
endast 12 mantenndiameter. 

Sjömanshustruns glädje 
- Marisat-systemet 

1976 fick fartyg till havs en ny 
möjlighet till radiokommunika
tion med land som i ett slag gjor-

-'de slut på den låga kapaciteten 
och den dåliga tillförlitligheten 
hos vanlig radio. Då startades 
Marisat-systemet som med tre 
satelliter täcker Atlanten, Stilla 
Havet och Indiska Oceanen. 
Tal , telefax , data och telex in
går. 

forts på sid 58 
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TOKYO AUDIO FAIR: 

Japan-generationen 1981 
prioriterar kassettljud 
Skivavspelningen förf:mas 
* Det här är tredje avsnittet 
av vår rapport över denja
panska audioindustrins nyhe
ter 1981, dem som vi möjligen 
får se som 1982 års modeller 
hos oss - i ur "al, vill säga. * Materialet är grundat på 
en genomgång av Tokyo 
Audio Fair senhösten 1980. 

av ULF B STRANGE 

Foto: Gunnar Lilliesköld , Ulf 
B. Strange och utställarna 

•• Perioden mellan senhös
ten 1980, tidpunkten fö r To
kyo Audio Fair, och vå rvin 
tern 1981 med mellanliggande 
industrie ll mönstring i Las Ve
gas fö r hemelekt ro niken har 
för audioteknikens del inte 
medfö rt några mera djupgåen
de fö rändringa r ut an de tidiga
re trenderna stå r sig . De t som 
hänt av någo n större be tydelse 
tilldrar sig på digitall judsek
torn , där det mesta talar för att 
de stora koncernerna nu gru p
perar sig i rea lpolitikens tec
ken - gå r samman om system, 
lägge( ner egna va ri ante r och 
intensivt konsulte ra r gram mo
fonindustrin . 

Mycket talar också fö r att en 
tids paus nu kommer att råda 

på digita lsida n , en paus fö r 
studier och sonderinga r nu se
dan digitalko nfere nsen inle tts 
och i prakti ken fö rorda r opto
e lektronisk avkänning. 

D et är alltså inget som 
marknaderna anses mogna fö r 
ännu på ett bra tag; fl e rtalet 
kvalificerade gissningar tar 
fasta på 1983 - 1985 som tro
ligt intervall. 

Marknader , var det. J a , hä r 
är utfa llen såpass olika fö r 
1980 att det måste inge främst 
japanerna visst huvudvä rk. 
Utfa llen är nämligen ganska 
o lika fö r olika länder och 
världsdela r. Hur ska ll man då 
planera sin strategi, vad kan ' 
en viss markn ad väntas tå la? I 
USA går det fo rtfa rande trögt , 
även om man genom hårdsäl
jande och specialåtgärder tyc
ker sig kunna se en liten , li ten 
ljusning. Men där är nästan 
a llt inställd på video, audio ä r 
föga intressant för vä ldigt 
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Den lilla kompakt
diskenfrån Philips 
och Sony demon
strerades i Tokyo 
också på det här 
slående sättet, 
jämförelsen mot en 
konventionell lp
plaJta är talande. 
Digitalijuddemon
strationerna var 
trängseifyllda men 
inte alltid anpassa
de till den röriga 

många människor. Krisländer 
som Itali en visa r sig va ra rik
tigt goda avnämare, framfö r 
a llt av dyr hi fi , men progno
sen fö r det av arbetslöshet och 
branschvisa stagnationer drab
bade Västeuropa är över lag 
inte specie llt ljus. I Sverige va r 
dock hi fi-ste reosektorn en av 
de få som låg lite bättre till 
1980 än som befarats. D ock ta
lar ju dagspressens anno nser 
sitt tydliga språk om ett pris
krig utan like, en total konkur
renssituation med a lla medel. 
Hur läget skall svänga under 
1981 med uppgång för både 
dollar- och ye nvalutorna jämte 
den höjda räntan och andra 
d ämpande åtgä rder åte rstår 
att se. Jo , en verkan tycker jag 
mig klart kunna urskilj a sedan 
i höstas: Begagnat- och andra
handssäljet i Sverige hålle r på 
att nå rekordnivåe r! Titta en 
söndag på dagstidningarnas s k 
prylsidor : Spalt upp och spalt 

Fig l . PD 555 från Luxman, utan 
tonarmar men med vacuuman
ordningens styrelektronik t v. 

Fig 2. Luxmans genomskärnings
skiss över den pneumatisk-hyd
rauliska sugkretsens integration 
med verkmekaniken i PD 555. 

Fig 3. Disc stabilizer, on-off, är 
texten på fronten till den separata 
manöverpulten för vacuumanord
ningen. 

Fig 5. En bildfrån Tokyo-mäs
sans Luxman-monter, där man 
själv kunde ställa in " suget" i 
cm/Hg och på oscilloskop studera 
förändringarna i avspelnings be
tingelserna . Oscilloskopsignalen 
syns f örhoppningsvis upptill t v i 
fotot, här är det stabil och lugn 
avspelning sedan förf aktiverat 
kretsen på max. 



Fig 4. Montaget av motorspin
deln, nederst i mitten, och va
cuumkopplingen i sin precisions
gjutnafattning som skall utgöra 
" bas" för själva verktallriken, ses 
här över däckplattan på PD 555. 

Fig 6. Luxmans nya rörförstärka
re LX33 är ett väldisponerat bygge 
och tillika en tilltalande " ren " 
konstruktion där kontrolldelens 
reglage återfinns nedtill, samlade 
över en liten panel. 

Fig 7. En nästan utmanande 
guldglans från den nya skolans 
gigantskivtallrikar (Thorens , Ma
rantz, Micro mft). Här är Micro 
Seikis tvådelade verk med kon
trollldrivmheten t v. 

Fig 8. Och så här kan det se ut 
med RX-5000 i drift: Motorn med 
sin i sammanhanget förvånande 
klena lilla snodd till drivrem ses 
I h och det av tonarmar och utrig
gare tyngda verket står t v. Total
vikt 54 kg! Finishen är fantastisk'. 

ned om kassettdäck , stärkare 
och annat , "obetydligt begag
nat" och i fint skick e tc. H är 
handla r det o m e n betydande . 
sektor som inte redovisas i nå
gon statistik , och de t gäll e r a ll 
teknisk hobbymate rie l liksom 
a rtiklar som vinte rspo rtutrust
ning, båttillbe hö r , fo to o s v. 
D et där står sig he la landet 
över. Samtidigt som rikspres
sens sido r stude ras läser fo lk 
samma sorts e rbjudanden i si
na lokala småtidninga r , i an
nonsblade n och i fack- och fö r
e ningstidningar , medle msste n
cile r m m . D et har bli vit e n 
fo lkröre lse i de n dåliga e kono
mins tecke n , detta att sälja be 
gagnat-grejor på anno ns he llre 
ä n att byta in mate rie le n me ra 
oförmå nligt. Ib la nd handla r 
det också om att upprätta 
sannskyldiga byteskedj o r dä r 
o lika pe rsone r överta r grejo r 
s inseme ll a n fö r att någon i le
det ska ll få råd att skaffa efte r
traktat nytt ... 
~ Fö rra numre t lämnade vi 
Kenwood i ge no mgå ngen av 
J apan-märke na. Kenwood 
var , till mycket a nnat , något 
aven fö regångare med e n 
trend som i J apan ka ll as Disc 
Stabili zer. I märkets program 
åte rfinns också i Sveri ge seda n 
något år e n a no rdning fö r skiv
avspe lning med högre kvalite t 
ä n utan någo n tillsa ts. Tyvä rr 
ä r den något ko mpli ce rad och 
mycket dyr me n effektiv . l 
princip har ju sedan årtio nde n 
e nkla me n ändå verksamma 
a no rdningar funnits fö r ända
målet i fo rm av centrumtyng
der. Sj älv kan jag inte minnas 
mig ha spe la t aven ski va på 
någon mig tillhö rig a nl äggning 
utan bruk av de här sto ra me
tallcylindrarna, som fakti skt 
gör en he l de l i fö rsta ha nd fö r
stås fö r a tt reducera " warpe t" , 
skevhet och opla nhet. Ke n
woods ano rdning arbe tar ock
så över skivpe rife rin och är ut
fö rd i specialmate ri aJ. D et gä l
ler o m e n he l rad av de ''' ef'i sc 
stabilize rs" vilka finns på de n 
japanska marknade n : a ll a är 
utförd a i hög precisio n med 
o msorgsfull balansering av 
massan , ytterst noga centre ra
de och avvägda i tyngde n. 

Sj älv har jag bl a en , som är 
utförd i e tt supertungt genom
skinligt akrylmate ri al med in
pressade lu ftbubblo r och kul
lage r ... det vanligaste är dock 
e n greppanpassad stå ltyngd . 
Studier visar , att man utom att 
" pla tta" ut skivan vinne r att 
spänningarn a i mate ri a le t fö r
de lar sig gynnsammare till fö r
mån för spårningen och att av
spelninge n - faktiskt - försig
går tysta re. E fte rsom jag själv 
anser de här till behö re n o um
bärli ga frågade jag fö r något år 
sen en experime ntglad gam
me l-audiofil , e n sån där fa r
bror med bara rö rbestyckad 
apparatur och inga andra gre 
jo r än skivspelare n plus högta
larn a - "expe rime nten" består 
i att han byter rö rsteg sådär 
va r 14:e dag och i övrigt ski fta r 
sina supe r-k ablar av silver, in
smo rda med huggormfe tt och 
släpade runt kyrkogårde n vid 
fullm åne två varv o mkrin g 
midn att - va rfö r han a nsåg sig 
kunn a vara utan dessa goda sa
ker ... ? Jag bo rde själv kun
nat räkn a ut o rsake n . Förl äget 
sa han : Ja , du ve t , jag har bara 
re mdri vna verk , och dom 
orkar inte med do m hä r tyng
de rn a .. . Säke rt sant i e n rad 
fa ll ! 
~ Med de tta ä r jag inne på vad 
Luxman funnit upp , redan be
rört i de n inleda nde a rtikeln 
fö r några numme r seda n . Va
cuum-sugen ! D e n heter i sitt 
marknadsutfö rande VS 555 
och kosta r e nbart den 120000 
yen . Hopmo nterad med i fö rs
ta hand grammofonverket PD 
555 blir slutpriset 450 000 yen , 
a lltså knappast något som sik
tar till lågpri smarknade n . 

PD 555 är e tt av industrins 
intressantas te skivverk med e tt 
o rigine llt och utrymmesbespa
rande mo ntage av två to nar
mar vilka anbringas resp t h 
och t v o m de n på Luxmanvis 
höga, tunga ta ll rike n , nästan i 
mitten av däckpl attan . De n är 
de ls fl ytande lagrad , de ls - i 
det här fa lle t - fö rbe redd fö r 
e tt invecklat vacuumhydra ul
syste m som , då det a kti veras, 
e ffe ktivt "suger" grammo fon
skiva n mo t ta llrike n , "plattar 
ut" de n och fixera r de n i bäs ta 

avspe lningsläge. 
J ag roade mig med att jäm

fö ra avspe lningskara kte risti
ken vid inaktiv sugkrets och 
vid påkopplad pne umatik . 
Man blir nämligen bo kstavli
gen kransköta re med de n här 
a nordningen , åtminsto ne i det 
skick de n hade på Tokyo mäs
san . D är kunde man på e n va
cuummete r fö lj a visare ns 
tryckind ike ring från O till 40 
cm Hg samtidigt som man på 
oscillosko p kunde se hurusom 
den normalt mycket o linj ärt 
fl addrande signalen plötsligt 
stramades till och fick e tt 
lugnt , Jamnt fö rlopp. Pick 
upe n och to narmen arbetade 
då så vi bratio nsfritt och reso
nanslöst det öve rhuvud var 
möjligt. 

Möjligen kan fotot och skis
sern a ge en fö reställning om 
hur vacuum kretsen fun gerar i 
det a tt de n bildar centrum 
krin g skivtallrikpe rife rin un
derifrån och vid till slag " lim
mar iho p" he la avspe lningsde 
len . De här ko nstern a inver
kar , enligt Luxte knike rna, 
mycket vä lgö rande på e n rad 
resonanser som ligger så lågt 
som 5- 10 Hz me n vilka å ter
verk ar geno m paralle llsväng
ninga r långt högre upp i to n
spe ktrum . 

T allrike n på ve rket väge r i 
sig 8 ,5 kg me n då suge n är 
igång behövs det enligt data 
över 250 kg fö r a tt bryta isär 
skivan och dess unde rl ag . E n
ligt en uppgift jag har inve rk ar 
kretsen med 1,2 to n/cm 2

. -

Ve rket finns med fö r en hel 
rad mode rn a to na rmar avpas
sade bassocklar: Främst skall 
ma n kunna aptera ADC- , FR- , 
Stax- , och SME-to na rmar. A l
la data är mycket goda och 
spec uppta r också 78-varvshas
tighete n . Svaj .(wrms) 0,03 % 
s/n me r än 60 dB . 

l den långa rade n av intres
santa Luxman-skape lser fas t
nade många fö r det nya rö rste
get LX33, e huru man nog kan 
märka e n viss avm attning i J a
pan då det gä lle r de n gamla 
rö rtekniken . Det var sålunda 
inte a lls så många små utstä ll a
re 1980 som fö rr med me r e ller 

fOrls på sid 14 
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mindre fantasi benämnda rör.
apparater, fast vi såg minsann 
både ett märke som heter 
Audioland och ett annat vid 
namn Tango Brittiska 
Michaelson & Austin fanns fö
reträdda. De jag kunde se gav 
ca 50 W överlag och represen
terade inga som helst märklig
heter , kanske vad den publi
ken just letar efter? Hursom
helst , Luxmans eleganta 60 
wattare är bestyckad med 
6CA7 x 4, 12Au7x2 , ett 6AQ8 
och 12AX7x4. Effektangivel
sen gäller i impedanserna 4-8 
ohm . Luxman har varit en av 
transformatorteknikens pion
järer och den här pj äsen bar 
syn för sagen - f ö med ett ele
gant montage också. Eftersom 
det är en fullständig förstärka
re har man bäddat in den sma
la reglagepanelen nedtill i höl
jet , där en rad svarta rattar 
och ett par knappar gruppe
rats . Bara en phonoingång
uppsättning men två bandan
slutningsmöjligheter. I Japan 
kostar den här förstärkaren 
138000 yen och framstår som 
ett klart vettigt köp gentemot 
en rad andra alternativ , som 
ger sämre data till fantasipri
ser. Det vore intressant att se 
LX33 importerad här av Lux-

Matsusblta-aruppen 
ac:cepterar CD-audIo 

Den lösoina som ' japansb 
~- omfat
tande mAritima 1'edaeIa, Na
tional, PaNaaaIe och ~ 
samt JVC - lanserat för framti
da. digitalljudAtergivnina trAn 
skiva, AHD, har av aut att dö
ma dragits tillbaka, sedan 
meddelande iqAtt om att 
Matsushita Il.U aDaIutit sig till 
den optoelekttORiska --kri;t~~ DI.rc, .r:r:: 
av .. ko~systel,ll 
med eu mini-dlsk till YiJiet ... 
n.a.re O<:ksi s.y ~rat. 

Det har al1tsl tagits ett ~
dande steg mot ett aeupmbrOtt 
i standardiserinp, som 
trAn början haft att beakta 0m
kring 20 systemförslag, utom 
~ iveu kapac:itiva ocb 
paezoelektriska. 

Matsushita har tiUkilmagi
vit att man pr in för Pbilips
Sony-gruppens förslag cIirför 

or , som ju är Luxmans gene
ralagent i Sverige . 

Luxman visade att man tit
tat ganska ingående på HiCom 
brusreduktion . " I experiment
syfte" , hette det , men publi
ken i stort var nog ganska 
övertygad om att märket äm
nar satsa på detta system i det 
kommande. Här hade man se
parata enheter. 

Kassettdäcken har inte för
nyats något speciellt men hör 
fortfarande till industrins för
nämligaste . Dyraste är K 12 
för 158000 yen . FjärrkontroI! 
len AK-1 erbjuds för 12000 
yen. Egen tape hade man ock
så i form av tre nya band , XM
serien. Vem som ligger bakom 
gick inte att klarlägga . 

En ny mc-booster och en hel 
rad nya bilstereokomponer.ter 
i form av också Luxkits - för 
självbygge alltså - intresserade 
många. I den tyngsta klassen 
debuterade bl a M-300 , en 
2x170 W stärkare för 290000 
yen och ett bra försteg har 
man då i C-300 , pI'is 220000 
yen, båda apparater som följer 
Luxmans nuvarande design lin
je med lite trubbigare, tyngre 
look . En kretskoppling Lux
man slår på i Japan kallar man 
NFB-Plus X , en dc-utförd 

att det är bäst lämpat som 
virldsstandard tack vare mini
formatet ocb de lovande möj
ligheterna för framtida utveck
HDg ocb användning. 

Inom Matsushita har man 
under heD intagit en något 
kluven hAllning till digital 
audio pi skiva. Från början 
hade man ett eget mycket väl 
fungerande system för både 
bild och ljud på skiva, ett fmI 
fm-systel,ll närmast. Sista ver
sionen hette vIse II. Detta 
utvecklades stadigt en tid för 
att bara plötsligt läggas ned. 
Det skedde till förmån för 
koneemdottem JVe-Victors 
AHD, som i sig är en ljudvari
ant av samma firmas VH D, vi
deodisk; ej att förväxla med 
kassett5ystemet VHS för vi
deoband. 

Vad som limnar bedömare i 
undran är att Matsushita med 
n.edliggoingen av också AHD 
mistel' en hel del av fördelarna 
med sin bildskiva. VHD: Den 
och AHD hade ju fördelarna 
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kretslösning med - åtminstone 
på datapapperet - synnerligen 
goda värden. 
~ Få audiomärken har blivit så 
omtalade under senare tid som 
Marantz. Detta på gott och 
ont - alla spekulationer kring 
hur det skulle gå med Super
scope var troligen inte fördel
aktiga vare sig för imagen el
ler arbetsron. Nu , sedan Phi
lips gått in och borgar för Ma
rantz fortlevnad , bör man kun
na ta nya tag . 

Intrycket av att Marantz nu
mera inriktar sig på dyra och 
högpresterande apparater be
fästes i Tokyo , där märkets 
nya Esotec-serier i en absolut 
hänförande finish i cham
pagneguld , jadegrönt och 
beige verkade som gjorda för 
amerikansk home decoration 
and interior styling . Bara de 
stora tunga skivspelarna , TE 
1000 S och Tt 1000 L , drog kö
er. De här utförda i första 
hand för SME-armmontage, 
består av ett solitt , raffigt däck 
med en tung , stor tallrik upp
stickande mitt i - det här kon
ceptet har nästan alla nu - och 
handhavande med mikrobry
tare plus en separat elektro
nik/kontrolldel bredvid . Na-

forts på sid 16 

av att vara i stort kompatibla 
och systeinlikvärdiga, ett 
marknadsargument av visst 
värde. Kommer nästa steg bli 
att tillkännage anslutning till 
V LP-lägret? 

VLP, det är alltså Video 
Long Playing, Philips bildski
va, som accepterats av ett stort 
industrikonsortium med Pio
neer som främsta apparatleve
rantör. I övrigt finns där 18M, 
MCA och en hel rad andra fö
retag bakom. 

Vad grammofonindustrin 
tänker om de här dragen är 
hittills ganska fördolt . Att man 
på den ena sidan gärna sett Te-
lefunkens piezoelektriska lp
skiva som standard har dock 
framgått. Den skivan är nämli
gen minst komplicerad att 
pressa och kräver bara mindre 
nyinvesteringar för att produ
ceras. Den har dock inte alls 
den lilla kompaktdiskens för
delar i fråga om hanterlighet 
och informationstäthet. 

Fig 9. Marantz störstaförstärkare 
i märkets Esotec-serie: Sm 1000 
heter den och ger 800 W över de 
två kanalerna. Vikt: 42 kg. 

Fig 10. Marantz-däcket SD 6000 
toppar beståndet på kasseftsidan . 

Fig 11. Här är Marantz dyraste 
grammofonverk, Esotec Tt 
1000 S, som har fått den nu allt 
vanligare uppbyggnaden med se
parat elektronik i eget hölje me
dan diicket enbart bär upp den 
tunga tallriken. Däremot kan inte 
ses någon trend mot det man för
sökte för många år sedan, att låta 
ton armenfå en egen "plattform" 
eller bas utanför verkplattan. Ma
rantzverket är bl a avsett för SME
armmontage, som på bilden. 

Fig 13. Nagaokas batteridrivna 
resp handvevade kassettbandom
spelare. 



Ljud 
Har du upplevt ljuden i stillheten? 

Det knappt fOrnimbara suset frOn 
trOdkronorna ... 

Det viskande prasslet i grOset ... 
En vildands lockrop IOngt. IOngt i fjOrran ... 

Stillheten Or lika viktig som det 
dOnande crescendot frOn vattenfallet 
som kastar sig Over klipporna. 

Det Or precis pO samma sOtt i musiken 
som i naturen. Det gOller att uppfatta 
det sprOda i pianoackardet. det rytmiska 
bakgrundsackompanjemanget frOn en 
basfiol . .. Gitarrens melodislinga ... 

Det Or nOr du hOr alla musikens 
nyanser och toner som du fOr den riktiga. 
fullOdiga musikupplevelsen. 

Nya MaxelI MX. Det yppersta metall
bandet på marknaden. Maximal utnivO 
l dB båttre och diskantåtergivningen 
1- dB kraftigare ån tidigare . 

. Nya MaxelI XL·iS. BOsta bandet fOr pop. 
jazz och "totO klassisk musik. 
Nya MaxelI XL -1 S har tOtt en kraftigare 
dist<antotergivning och 1 dB högre . 
ufstyrborhet I diskanten. 

Maxett 



TOI{YO AUDIO FAIR: 
turligtvis direktdrift. Sin enligt 
DIN B-73 dB. 

Tungviktaren i effektkate
gorin till de här blir då t ex Sm 
1000, pris bara 950000 yen . . . 
uteffekt i 4 ohm 2 x 650 W , i 
normalare 8 ohm 400 W per 
kanal. Låg tim utlovas och allt
så låg dist överlag . Stärkaren 
är dc-kopplad . Serien PM 8 till 
PM 4 spänner över fyra för
steglkraftdelar i samma hölje 
med i flertalet fall mycket ut
byggda kontrollmöjligheter. 
Den nyaste Pm 4 Esotec ger 
2x60 W och skiljer sig från de 
andra , typiskt Marantz-forma
de höga och breda modeller
na . Ingen har mc-pick up-in
gång utom nykomlingen , vad 
jag kunde upptäcka. 

Bland den trio tuners som 
fanns att se märks St 8 M k Il 
med den gamla Marantz-spe
cialiteten inbyggt oscilloskop 
för avstämningen och, liksom 
hos de andra , horisontellt 
svänghjul för skalvisarens rö
relse. De två modellerna SI 4 
och 5 är syntesutförda med di
gitalindikering. 

Kassettdäcksidan hos Ma
rantz dominerades av SD 
6000 , tyvärr något rörigt dis
ponerad med en förvirrande 
mängd reglage och knappar 
över hela ytan, något som del
vis har att göra med att tapen 
här också kan snurra med 9,5 
cm/s. Data motsvarande goda. 
Det gäller också modellen 
4000 , som dock verkar lite mo
dernare disponerad och är bil
ligare. Den har dock vanliga 
tryckomkopplare av meka
niskt slag mot beröringstan
genterna på den dyrare varian
ten. SD 5010 är allra minst och 
lågmodulutförd. 

Jag förbigår högtalarna och 
Compo-seriens enheter , då 
detta verkade vara uteslutande 
hemma-marknads gods och 
nämner i stället de två stora 
förstegen Sc9 och 6 i traditio
nell Marantz-stil med goda re
surser för signal kontrollen . 
Fyra stora slutsteg heter Sm 
10, 9, 6·och Ma-S , där tian ger 
2 x 120 W och ser mycket maf
fig ut. Ma-5 var ett stort slag
nummer och ansluter sig till 
den linje Kenwood lanserade 

för några år sedan genom att 
vara ett kompakt monoslut
steg (120 W i klass A B, 30 W 
som " rent " A-steg) . Snabb ut
nivåmätning över fronten, luc
ka för reglagen nedtill och gi
vetvis goda data - priset är 
jämnt 100000 yen i hemlan
det. 

Ett nytt elektroniskt del
ningsfilter och en rad tillbehör 
med Marantznamnet finns 
också, men exporten av dessa 
ting är oviss. 

Vad Marantz slutligen väljer 
för antibruselektronik får vi 
väl se. Här fanns Dolby HX i 
ett par kassettdäck , men inte 
omöjligt blir det den nya C
kretsen senare , enligt vad RT 
erfar. 
~ Micro Seiki skjuter in sig på 
de övre klasserna av " tung-" 
hifi , och detta bokstavligare än 
nånsin eftersom det i sitt slag 
lite överväldigande verket 
RXX 5000lRY 5500 presente
rades. Det handlar om en 54 
kg pjäs med en jättetallrik om 
16 kg med ett fullt vridmoment 
om 2700 kg! Allt detta i guIdfi
nish stickande upp och ocku
perande hela däckplattan ger 
verkan av liten maskin .. . 
Men mest spektakulärt var 
drivningen: I Micros fall sker 
den med en liten , tunn snodd 
som löper från den i separat 
box förlagda motorn över till 
tallriken! Detta är väl inte helt 
nytt , men Micro har drivit iden 
till det yttersta , får man väl 
känslan av. Oerhört elegant 
och rymdåldersinspirerat , med 
något slags mattlysande sym
bolmärkning i den svarta cir
keln upptill över drivenheten . 

Alla Micros grejor är hög
klassiga i finishen och extremt 
väl monterade i sina bestånds
delar liksom lagerbalansen , 
axeltoleranser och ytpolering 
m m dylikt ligger i topp . Skiv
spelarna har på senare år blivit 
små konstverk (små?? !) i sig , 
en attraktion där ultrapåkos
tad mekanik förenats med dyr 
elektronik, detta med enda 
syfte att driva en skiva runt .. . 
Det här gäller alltså hela indu
strin , inte bara Micro . Då digi
talskivorna kommer - en gång 
gör dom det - måste livet bli 
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bra mycket fattigare för vissa 
statussökare , de som en gång 
började med amerikanska Em
pires "ångmaskin " i solid mäs
sing och nu ses investera i så
där 30-50000 skr i dessa vid
under av guldplätering , beryl
liumkoppar , fosforbrons , pla
tina och Herren veta allt , som 
en påhittig industrigren kan 
skapa. Ibland undrar jag var
för inte graverteknikerna på 
grammofonsidan överväldigas 
av skratt vid tanken på diskre
panserna mellan en skivas 
enkla tillkomst och de otroliga 
don den skall spelas av på - i 
vissa fall , är väl bäst säga . . . 

Men jag skall inte vara syrlig 
mot Micro , som är ett fabrikat 
jag själv gärna använder. Här 
fanns nya tonarmar också, t ex 
MAX 282, 808X och 505 X Il , 
den senare inte obekant för 
många svenskar , som har före
gångaren med den där lilla 
trådspända motviktssystemet 
och den originella antiskating
en med rullarna upptill . De 
här tonarmarnas föregångare 
har jag sett hos flera tillverka
re av pick uper med rörlig spo
le, och på industrisidan har 
man kunnat märka att de pas
sar bra ihop i resonanshänse
ende med en inte ovanlig typ 
X avkännare med rätt korta 
nålbärande element , moderat 
fjädringsrörlighet och inte 
överdrivet hård utdämpning. 

MAX 282 är en rak arm med 
mera integration av mekani
ken i armbasen och sockeln , 
som erinrar något om Technics 
nya 500-system . Finns tydligen 
bara med fast monterat p u
skal fn . 
~ I Sanyos monter träffade jag 
en ivrig demonstrerande Ken 
Kreisel , alltså ena hälften av 
Miller & Kreisel i Californien, 
som tidigare avhandlats i RT. 
Ken och Jonathan Miller har 
valt Sanyo till sin företrädare i 
Japan och nu hade han packat 
upp -sitt Servo-Subwoofer the 
Volkswoofer-system . Det är 
en basrnodul omgiven av tydli
gen lite varierande sidosystem 
och en elektronik som låtit tala 
om sig rätt mycket: Man kan 
nämligen koppla upp så att 
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Fig 12. Är idealpick upen bara ett 
ideal? frågar Nagaoka, som un
der åren levererat så många mil
joner spetsar och nålelement till 
industrin. Det blev för frestande 
att försöka själv för dessa dia
mantspecialister! H är annonserar 
man nu världens troligen dyraste 
pick up, pris 200000 yen, Nagao
ka JT-RIII/D, Diamond Cantile
ver Ribbon . Man tog den jämnas
te diamantstruktur man förfogar 
över och slipade in allt man lärt. 
Det elektriska består av magnet
spolar med samarium-kobolt i 
kärnorna och de " ribbons", ult
ratunna band, som avkännaren 
har från nålelementet och dess 
fäste , är av guld - 99,99 % ren
het! Magnetkretsenförstärks med 
etfpanelelement av ren rubin. 
Aluminiumskalet som omger in
nanmätet är gjort i ett stycke för 
minsta vibrationsbenägenhet. "Vi 
har tagit ut max av alla de dyrba
ra material vi använt", säger Na
gaoka, som menar att "the Naga
oka sound" måste höras . .. en 
lite billigare pick up heter MP
llEIB för bara 12 000 yen och där 
nålfästet är av bor (on) medan 
själva bärarmen, ankaret, är av 
superhård duralium. Kolfiber och 
super-permalloy har använts för 
vissa delar av pick upen. Rent 
guld på kontaktstiften. Omvand
lingsprincipen är "moving per
malloy", i praktiken en mm-pick 
up. 

Den superdyra specas mellan 
10 och 35 000 Hz, har utspän
ningen 0,04 mV och dynamisk 
rörlighet angiven ti1l7Xl~ mml 
dyn. Impedans 2 ohm. Diamanten 
sitter i en rörbit av safir. 

Fig 14. Band-skötselkitsfrån Na
gaoka - t v ses kassetts karvnings
donet. 



Prekvensia GeTe AB 
STOCKHOLMSV 37 ·19454 UPPLVÄSBY· TEL. 0760·33025 
AUDIO *" VIDEO *" ELEKTRONIK 

GAMMA VLD 13 
Band dilkanthorn 2500-40000 Hz. Klirr
Irln och glasklort ljud. 1.5 kg Alnicomog_ 
80W .inul/4500 Hl. 99 dB ".NI/I m. 
Aluminiummembren 'Iitt utbyt
bort', _Invikt B mg. RIIO· 
nan,'ra"","' ej mätbart. Svart 
metallhorp I~ .. i 8 ohm 
'U ... 15 ohm (15 ohm lör 
poroll,lIkopplingl. 

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

GAMMA HA 3731 
Dome diskant. 100w sinul/3000 Hz. 
Alnicomagnet 0,8 kg. Rnananår'kwnt 
50 hz. Antimagneti,kllWnlkt stil . 
37 mm spolo. 96 dB ".NI/1m, 91 dB 
lW/lm. 1500-20000 Hl. Svart m. 
mot111ring och .kydd"",I"'. Impo
denl8ohm, 

Pr .. ........................ ............... . 275 :-

GAMMA MA 5231 
En IV virldono _ moIlonregl_. 
Vid 700 Hl l00w linus 500-5000 
Hl. 96 dB 2,5W/l m.92 dB lW/l m. 
Alnlc:o~ 2,85 kg. R_ 
__ 350 Hl. 52 mm -",. 
s-t mod _lFing och 1kyddogoI. 
Ior. Total vikt 3,4 kg. Imp. B ohm. 

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

GAMMA BAS LA 1231 
Virldono .,... priwirda och 
......-a 12" boI._ 
portiol~ingofrin _i· 
rnornbnn. l00w Ii ...... A~ 
nic:ornognot 2,6 kg. Gjut .. 
".choui.~38 
mm spole (15 m ,rldl. 
R_sfna_ 25 Hl. 
Kon _ .. i 4,B och 15 
ohm. Vik' 3,6 kg. 

Pris .. .. ....•. .. ..........•....... 296:-

GAMMA III M 
SuccOhögtlloren oslogbo< i 
renhet och transieot.,,
lIt.per. Lättdriwn, Lid, i 
ikU marmor. Komplett 
byggaau m. 3-vägs dal
ningsfilter m«I inbyggd 
dilkantsäkring och 
Gamma', biIte högt_lar
.I~ och en fircUgmon
tered lida i äkta mermor . 
Högtalaren 10m även är an 
möbel . He lt rasonaosfri 
o . inget dunk till.~,nru"ru.""--:; 
En verk1to HiFi- produkt. 

TEKNISKA DATA: 
Min 660.400.300 mm. 1 Il LA 1232 12" bol. 
l Il MA 5231 moIlonregiaor. 1 a HA 3731 
di,kent. lit fittar GO 411 . Effekt 120 W sinua. 
Frlkven.,mr. 25-20000 Hz. I~ 8 ohm. 

Komplett b_I mod hjul, dimpning, k.poI .... 
Prl ... .......... .. ...... ..... ................. .. ........... 3.1115 :-B_ ............... ................................. 2.750 :-

LJUSORGEL L·3000 
ProffHupor 3 konalljuoorgol 

:r~~~r:.:=m 
mod mlnon 245-120 mm. 
Lido ........ p"" 
205.100.52 mm. 
TEKNISKA DATA : 
Konolor : 3. 8o .... nlng por konal: 75OW. In· och 
utglng..- - DIN. Lom_"utnlng: 220 V. FOr 

~.:,lklfn:~~I~..g~:t:f :Arad':jelkJ.':1"~ 
:=;:::::="'~J:.~.kton va· 
Prl. b_I ...... .................. .. .... .......... 245:-

VL.p·2 . 
Nivlkontrollenhet med individuella reglage ör 
dilkant och mellan register . 5-stegl röda 'yldiod.r 
frln lW- l00W. Genom ändring av rattarna pi
vwkar men ljudeffekten pi diskant och mellan. 
registret. Svart frontplana med vita markeringar . 
Mitt 130 x 65)( 40 mm. HII 110 x 45 mm. 
Pri' ....... ...... ............ ... ................. .. ... ... ....... 75:-

ELEKTRONISK 
KLOCKA 
LCQ·2400 
Quartzklocke med datumvisning i en idMli.k lIor
lIk 134x50.36 mm. Klockan kln monter .. 

k.~.:., .. ~;=~":'Tv:::".:~i~~"ii~~~ 
Itrumentpanelen. Mitt elektronik: 95x40x25 
mm. HI. för siffror 72x33 mm. 
TEKNISKA DATA : 

~~:I~.:'=:~=~3mm., 
16r lingarn ~ lort inalllni:1" sIvII = 
~m=~i~~"l~.l"I[1.ln-Ji:.~'{=. 
l~ i ...... konal_. 8olVsn. BI~ön . SIkring. 
Pri ...... ... .... .... ...... ....... ..... ..... ... ......... ....... . , ... :-

BILBATTERIMONITOR 
LE·200 
Mod Iju ......... För 16ponde 
övwYakning .., bett_ .. en 5 
alllllyodlodskolo vlar bon. 

llmri~n:::' 0':,"l.JJ \~~'!ct!;, ~~~itY~1 
::.noe~-;:A~1v;:i~': :'k!i:::~ =n~ 
12.13.5. 16V. En stor finea i bilbettenmonitorn 
är den Inb~e YIIrni=nelen om men glöm· 
::'ad~. M\.'iu7~k.~ lon ...... Ilnmon· 
Pr" ........... ..... .... .... .. ............ .. .................. 511:-

STEREO AD' 
WATTM TARE ...... MS·3219 
Kan .nvind .. tiUellettereoan!äggningar. ~Y'" -
ni_f1. k, 2.100w. Aven _fok'. (lOOmv, 
kon lin .. lill. pi don Iogoritmi.ko skolon. U,· 
ruaad mod 2 utoll,ktmltana som, LEO diod vid 

W!~~~Å DATA : 
FrllkvenlOmr. 20-20000 Hz. Impedans" eller 

r...=.l°=:="J~ ~ou:fo~~~.DIN . 
Pri . .... ...... ... ........ ... ..... ..... .... ........... .... .. 114:-

FART· 
REGLAGE 
MC·71 I 
För radiostyrde bilar. bitar. Farten bn regler .. 

=~i~~f1~e~~~~~.:s~~Xi. 'III 
denne smidige fartkontroll 10m pauar ella ~ 
~~~~l;1f,t Min: 160.51 mm. Vikt : 
11.0 gr. Höjd: 30 mm. Spinning : 7,2V-1BA. 
Pr,. ............ .. ...... .... ................ .. .... .. .. .. .. .... 160:-

F ran keras ej. 
Adressaten 

betalar portot. 
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Svarsförsändelse 
Kontonummer 2419 
194 54 Upplands Väsby 
SVERIGE 

V.101 GOO FORGIVES ••• 1 DON'T 
Trinlty-filmern. hIIr gjon " r.:farperet" Bud Spenc:ar och T_enc:e Hill virtd.,...c;mde. 
De bida kumpenerne gruffar ibland och puckl.r pi ver.ndr., men vin.~ .-gr.r 
.lItid till sill. 
HAr möt ... vi dem i en lIenhIrd Vilt ... n med spinnendt revolverdueller och poker 
med lkyh6p intet .... . TAget frln El p.., rlna och .lIt tyder pi ett det If den ökände 
revolvermannen Bill $tAntonia 10m Mr "-oit till. Det Jr bwa det .. t Bill lir he dö· 

ett" tidipre i ." rewlverdueU. o. bIde vinnern. tet' Y8r för sig upp jekten pi 
Bill och gulcMt frln tlgrlrwt . 

V.102 THE MASTERS 
Je",.. Muon spelM en IN huvudrollerne (Don Antonto BeUoeempo) i den hit lMtd.te 
filmen frln meff~lkMts Steil..." producerad IN Cerlo POnti. Till en lit." lied kom· 
mer en ny I"'rinne. Etene Bardi . En ung m.'\ 10m entuter henne pi torget i .U .... 
IYn, hitt .. dagen dirpl mördad med en vit blomme I munnen - tydUgen ett verk IN 
meffi.,. . Skriek." lPI'ider sig i steden. men semtidtgt ö k.,. ockd respekten och rids
ten för den unge lir.,innen . Pol i~s mi •• nk.r mot henne for umröre med meff~n 
gör snart hennes hv t ill en IT*dröm. Vem il' hon .... tl'-"? Och varför ..., hennes 
hyrnvird, den gemle Oon Antonio Belloalmpo i., .... ed bekom fördr-aN j.lu'" i 
lin paletl vid torget? 

MAFFfA 

V. 103 EL MACH O 
Det hir ir en tuff vist.", som plminner bAde om High Cheper.1I och Al ... Smith &: 
Jones. a.ndittedeQn " Herttgen" och hens liga rlRer en diligeni pien lIor guktleve
ren. till en tMnk. "Gamen"-., IN "Hentgilns" manner -dödas vid rlnat. och den ki· 
kände ..... rd .... n El Mecho. lOm pi pricken liknar den döde banditen. engegeras 
IN bankltNl direktör för lItt !et. upp det Itulne guldet . Tillsammens med "Gemen," 
flickvin Helen begtr han sig, förklidd till "Garnen" till " Hertigens" högkven., för 
ett t. itu med den INsf.lige uppgiften . 

WESTERN 

V.104 ONE JUST MAN 
Ett __ x mINd_ j M_ilie kom"*, Rembe til1beka till Mil.no pi lin tunge. snebbe 
motorcykel. H.., lÖk_ upp lin vin Pino och t .. ett enbud .n börje jobbe plumme 
V8ktboleg 10m Pino. R.mx. tachr nej - han jr varken f6njua i penger el .... , ... er· 
bet. och gir hellllln. egne viger. Under tid., kidnappet G~mpero M.mli,lOn till 
en rik li k ..... och Pina kommer pi var kidnepperna hiller pojken gömd. Pino dödas 
dock. och för ett hämna honom och ~ria den kidn.ppedt pojken lÖk_ R.mbe 
upp sin garnle vin. gengnerllld.r.n P.t.rno. En gengrterkrig utbryt.r men.n cM olik. 
"gorne. men SIdan gir de ihop för.n gemen.mt göra Ilut pi Rambo . 
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Luxman R-2050 ca pris 3.600:-

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

Luxman R-2040 ca pris 2.600:-

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

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

,~LUXMAN precision och känsia. 

Förstärkare, tuners, kassettdäck, receivers , skivspelare, equalizers och högtalare. Generalagent : Luxor AB, Försäljningskontor Luxman , tel 08-840490. 
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Aktualiteter och debatt, 
kommentarer 
och recensioner 

Redaktör : Ulf B Strange 

Radiolyssnarna 
som kvalitets
kontrollanter 
"Radioljuddebatten " pågår Sverige 
över och här är en intressant nyhet 
för alla som har synpunk ter på 
programljudkvaliteten men hittills 
känt sig avskräckta av Sveriges Ra
dios respektive Televerkets organi
satoriska ohanterlighet: 

Du få r möjlighet nu i vår att 
skriva direkt till Lars Mossberg. 
Riksradion, och ge din bedömning 
av ett antal faktorer som påverkar 
programljudet just på din ort. * Mossberg och Bengt O/wig gör 
nämligen en fortsättn ing på den 
program erie de tidigare uppmärk
sammades för, "Fria ljudet, pro
grammet för örat" - nu blir namnet 
" Fria ljudet special". Och Mossberg 
är. som bekant. i full färd med a tt 
utreda hela den bakomliggande kva
litetsfrågan . Han gör mätningar. 
ana lysera r a lla anvä nda uppkopp
lingar och hela s\gnalvägen ut till 
sändarna som alltså är Televerkets. 
Mossberg: 

- Det här nya programmet kan 
sägas ingå i mitt arbete med projek
tet och genom det tror jag att en hel 
del värdefull information kunde till
föras vårt undnlag. Här får nämli
gen lyssnarna ta del av ett utvalt 
programrnateriaI. som sänds under 
de striktaste kvalitetsbetingelser 
från Radiohuset och . som jag för
stås hoppas, även under optimal 
omsorg från Televerkets sida! 

- Och när inleds den här nya 
serien ' J 

- Vi sätter i gång under april 
månad och räknar med att ha ge
nomfört inalles 4-5 program till 
någon gång i juni nu i år . De sänds 
med ca tre veckors intervaller. 

Vilken kanal " Fria ljudet specia l" 
kommer att gå i är däremot inte 
bestämt CIå detta skrives. Det enda 
programskaparna med rätt stor sä
kerhet ka n säga på den punkten är 
att det inte blir P 3: En del talar för 
att man liksom tidigare lägger se
rien i P I . men Musikradiokanalen 
p 2 nämns också som passande. 

- Hur skall nu det här läggas 
up p och em svarar för serien? 

- Samordnare och huvudadmi
nistratö r blir vår gamle producent 
Tom t : /lgHröm . Däremot skall var
ken Bengt eller jag medverka i 
sjä lva sä ndningarna . De gå r ut från 

Studio 12, som fått ny akustik. Där 
kommer vi att ha Hans Nilsson. 
Ijudtekniker,journalist. dj på Berze
Iiiterrassen och allmänt lidelsefullt 
engagerad i ljudkvalitetsfrågor. 

- Till. hans förfogande kommer 
att finnas ~n noga selekterad teknisk 
utrustning med speciell studiolyss
ning. särskilda förstärkare (som är 
under övervägande nu i vinter), 
utvalda pick uper och specialbyggd 
mixer. Oera digitalbandmaskiner 
och trimmade analoga bandspelare. 
Programmaterialet blir givetvis 
också det noggrant prövat i olika 
avseenden. och eftersom skivor i 
testhänseende har sina brister på 
den grund att de utgör tekniska 
kompromisser och som helhet vanli
gen är styrda av något slags me
diumfilosofi som inte ryms inom 
befintliga normkorrektionskurvor 
och standarder. hoppas vi att utöver 
ett bestånd optimala grammofon
skivor också kunna spela band i 
programmet. Skivorna blir i stor 
utsträckning direktgraverade och 
digitalinspelade. 

Banden. säger Mossberg. skall i 
de här direktsända programmen ut
göra medverkan från ett a ntal 
grammofonbolag som man får låna 
taperna av . Musikinslagen kommer 
då i viss utsträckning att frigöras 
frå n skivmediet och tydligt belysa 
de brister i överföringen som kan 
finnas. 
* Här kommer alltså ett stort an
tal intresserade radiolyssnare att 
kunna uppmärksammas på olika 
musikinslag och karakteristika, var 
och en i sin stad, och sända in sin 
respons i form av rapporter. syn
punkter och kritik. Samtidigt med 
att detta sker kommer de program
ansvariga att parallellhöra inslagen 
och göra sina bedömn ingar av kva
liteten och skillnaderna mellan ut
gående programinslag och intern
ljudet. alltså uppspelningen i kon
trollrummet. 

Det allra spontanaste vore givet
vis om de här "monitorlyssnarna " 
slapp skriva utan kunde ringa in sina 
synpunkter i stä ll et : 

- Ja. ta nken på ett slags telefon
jour någon timme efter sändn ingen 
är naturligtvis starkt lockande. men 
vi har hittills inte kunnat ordna 

några resurser för det i form av linje 
in eller beredskap i andra former. 
Det ä r inte omöjligt att vi kan 
komma att erbjuda något i den 
vägen, men just nu är det en helt 
öppen fråga, understryker Moss
berg. Han och hans team måste i 
Oertalet frågor med anknytning till 
både programmet och projektet 
med radioljudkvaliteten gå den for
mella vägen över den samarbetsde
legation som finns för SR / Riksra
dion och Televerket. "Men vi hop
pas ju att verket skall handla i 
positiv anda inför de här frågorna , 
det har man hittills varit lyhörd 
för." 

Så långt om den nya programse
rien och för vilken förberedelserna 
inletts med vissa förstärkarprov, 
pick up-tester och, givetvis , musik
materialinsamling. * Oavsett förekomsten av några 
special program för de mest intresse
rade lyssnargrupperna förekommer 
alltid viss dialog med personer, vilka 
mer eller mindre konstant följer 
radioverksamheten. Speciellt gäller 
det lyssnare i Sydsverige, som har 
möjlighet att göra jämförelser mel
la n de svenska och de danska pro
grammen . Riksradion får också re
aktioner från danska sidan . Och om 
man kan dra någon mera bestämd 
slutsats av senare tids kontakter 
skulle det vara att det svenska 
"grammofonljudet" kvalitetshöjts . 
RT har talat med en ljudtekniker 
vilken tagit del av kommentarerna, 
Arne Jörgensen: 

" Från både svensk och dansk sida 
har påpekats en kvalitetshöjning hos 
oss sedan vi bytte pick uper för 
skivspelningen", heter det. 

"Däremot består kritiken mott ex 
Riksradions talljud. Där anser Oer
talet bedömare som kunnat jämföra 
att det svenska studioljudet är 
säm re än det danska och vi har 
också vissa reaktioner från folk som 
a nser att finska Y/e låter bättre i det 
avseendet." Annan studioakustik 

och a nnan studioteknik inverka r. 
enligt kritikerna . * Mera rön inför det stundande 
meningsutbytet mellan radiopublik, 
radioteknik och Televerkets företrä
dare (Pioneer-symposiet den 2 mars 
hos Sveriges Radio , se förra numret 
här på Pejling) : Beräkningar vi har 
fått se visar, att Televerkets sända
rutnyttjande i utstyrningshänseende 
skulle ligga 5,2 dB under normen 
för det europeiska radioljudet. En 
annan , fristående beräkning vi tagit 
del av och som grundats på en 
fortlöpande kontroll aven devia
tionsmeter ger vid handen a tt det 
kan röra sig om hela 8 dB' Vad som 
kan anses som reell medelnivå och 
som verklighetsrelaterat kommer 
att visa sig, liksom vilka dygn som 
skall ligga till grund för beräkning
arna , etc. 

Många hävdar - med rätta - att 
Lokalradion låter mycket bättre än 
riksprogrammen därför att man 
håller högre nivå, går direkt in på 
överdraget och styr ut duktigt under 
programmet för att sen, mOl slutet, 
"smyga ner" för att undvika a lltför 
påtagliga skillnader mot påföljande 
(riks)program . . . Det där tycker 
sig många ha märkt som hört av sig 
till mig. * I de här samma nhangen, som rör 
programdynamiken och 'siindarnas 
nyttjande, finns en ga nska marke
rad opinion till förmån för tidsenli
.gare apparatur i det ledet. Nämli
gen något i stil med amerikanska 
Orban, en selektiv fm-limiter som 
känner av distorsionstopparna och 
ligger före den diskanthöjande enco
dern , där den klipper mjukt i top
parna , alltså inte "klipper" i bemär
kelsen blir os tabil utan "rundar av " 
programsignalen . En sådan fre
kvensselektivt arbetande krets med
ger en högre medelnivå i dB ut och 
är vida att föredra framför "van
liga" limitrar liksom gä ngse s k de
essers, som i ogynnsamma fall kan 
degradera ljudet. Just vissa radio

(Forts på /lästa sida) 

Is BASIC too SLOW? 

~ 
----~ 

citerar denna alltid aktuella 
frågeställning ur amerikanska 
BYTE där Osborne / 
McGraw- HiII tillhandahåller 
Assembly-böcker to help you 
speed up your programs. 
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(Forts frånföreg sida) 
inslags frihet från den vanliga be
gränsningen har en del lyssnare 
noterat positivt , t ex programljudet 
från viss na ttrad io, där dessa led 
in te före kommer. 

Orban Sound (jämte ett par till ) 
är vanliga i USA, där radiostatio
nerna, oavsett modul a tionsprinci
pen, ofta vårdar sig om ett njutba rt 
progca mljud ; fylligt , tä tt och varmt. 
Där försöker man göra sådana in
satser omärkliga för lyssna ren , nä r 
inte kompressionsgraden blir för 
häftig , vill säga - de kan ma n i så 
fa ll märka i olika pa rtier , t ex på 
brass och slagverk. H ä r, säger 
många , finns bestämt ett giva nde 
område för S R / Televerket a tt st u
dera . * In terna tionellt sett går en våg av 
intresse fram på området radioljud
kvalitet. I 'orge har man sedan en 
tid diskussion i gång om de här 
sakerna, om utstyrning samt dis
kant innehå ll i programsignalen, 15 
dB skillnad "före" och "efter '" M an 
ha r stä llt under deba tt de o lika 
ledens inverkan och bidrag till hel
heten, t ex just begränsningsförstär
ka rnas a rbetssä tt. I Västtysk la nd 
ha r de olika rundradiofö retagen en 
fortlöpa nde dialog med olika intres
senter. I regi av Institut fiir Rund
funktechnik, den samordna nde och 
övergripande tekniska ins tansen i 
H amburg, har man sålunda provat 
j ust limitrar som ligger före diska nt 
höjningsnä tet och begrä nsar svinget 
till ma ximala ± 75 kH7 . Veterligt 
drog sam tliga konstruktioner -
också de modernaste - på sig kriti·k. 
Britterna har även de en ganska 
kontinuerlig deba tt om ljudet frå n 
sända rna och produktionsmetodi
ken inom främst BBC. 

är man gravera r en grammo
fonskiva sker detta med insats aven 
s k de-esser e ller ett " -cutfilter". 
som känner a v diskantenergin och 
ta r ner topparna i signa len. Detta 
sker regelmässigt. för a nna rs skulle 
t ex en så ngerska med kraftiga "s"
ljud och likna nde vå ll a öve rstyrni ng. 
skivan skulle inte gå att spela av som 
tän kt. Ma n gör a lltså en frekven s
disponerad kompress ion e lle r be
skärning. Men skiva ns program
innehå ll i övrigt skall inte påve rkas 
och inte heller den medelnivå som 
valts . H ä r synes radioljudets be
grä nsare a rbeta på annat sätt. 

Den limiter som f n ligger i pro
gra mcentralen Kaknäs ä r så s tä lld . 
a tt den triggas av också mycket 
kortvariga. enst a ka program toppar 
i diska ntregionen och då dra r ne r 
nivån 3- 4 dB men inte selektivt. 
uta n ra kt av ända ner i basoktaven . 
Detta kan utom en ojämn nivåsätt
ning mitt i programmet resultera i 
pumpande effekter. M å nga torde ha 
märkt den fullt hö rbara ve rka n efter 
t ex en konse rt. då a pplåderna bör
jar smattra under di rektsändni ngen . 
Så s tegras bifallet och ens taka tra n
sienter kommer a tt utlösa ett nivå-

fall mitt under slindningen, ljudet 
ändrar ka ra ktär helt plöts li gt. * Ska ll då program ljuda mbiti o
nerna sty ras av förekomsten av en
s ta ka sådana toppar. eller ska ll man 
sikta på en godtagbar medelnivå ') 
Fråg<\ n borde vara lätt a tt besva ra . 
men to lkningen av begreppen kan 
ä ndå bli kontrove rsiell. Enstaka pro
gramtoppar några gånger under 
dygnet kan inte gärna bli bestäm
ma nde, Enligt CC! R -normen för 
rundradios tereofoni och dess kva li
tetstoleranser skall t ex broadcast 
signa l 0 ,04 - 15 kHz hå lla 50 dB . 
uttryckt som vägt s / n A, B och M 
för nerta let fall. Fråga n ä r om 
lyssnaren har det intryc ket och av 
hög utstyrning med maximalt sving. 
som Televerket anser s ig tillämpa. 
S na rare ligger väl e n öke n av 35 
dB-dynamik över programmen. vil
ket ka nske ytterst ä r ett utslag av 
vad jag till å ter mig ka ll a Riks
radions Bolero-syndrom. efter en 
berömd episod under Blomdahls 
musikchefstid (i praktiken : H ur 
sända ett stycke som börj a r i ka nske 
ppp och ändar i fff') * När man di s tribuera r radioljud 
sker utstyrningen på lite olika pre
misser , Va rför det ä r så beror på 
prog ra mka na lens ka raktUr och de 
väntade kontraste r som ma n vi ll ta 
hä nsyn till. I Sverige ä r t ex P 3 
relativt kraftigt utstyrt (ja. a llt är ju 
rela tivt') med si na +6 dB som me
delnivå för tal. medan den av oss i 
tekniskt hä nseende ofta kritiserade 
musikkanalen P 2 icke når upp till 
detta värde, beroende på a tt det kan 
anses bä ttre med genomgående 
lägre nivå gentemot de musiki ns lag 
fö r vilka kanalen är till. Dock : 
Skulle ma n styra ut ta let lika st a rkt 
som musiken skulle man kna ppast 
kunna kla ra av a tt uppfa tt a musi 
ken, eftersom det ha ndlar om ib land 
"gles" och högdynam isk musik . Att 
komprimera klassiska verk skall vi 
inte ge oss in på. det vo re en 
nödlösning, Styr ma n ut ta let till ca 
40 - 60 %. beroende på omstii ndig
hete rn a, kommer det a tt lå ta lika 
s ta rkt som om man styr ut musiken 
i topparna till 100 'fr . Dett a är 
prax is vid de europeiska rundradio
företagen . Vad man bör försöka 
göra ä r a tt komma å t diskanttop
parna, som förorsa kas av sändarnas 
diska nthöj ningskre tsa r . förbeto
ningen ("pre-emphasis"). så a tt man 
kan s tyra ut böde tal och inusik 
starkare och della 1I1a1l all ålldra 
balansen 11/ 1'11(111 dell/ . 

Ack jo, visst ka n man ' ins tä mma 
med en prövad Televerksman, som 
sucka nde sa att hela fm-systemets 
svaghet ligger just i diskantbryt 
punkterna och kra ve n på dem ., 
God nyhet i sammanhanget : P 2 
skall i det kommande mer el ler 
mindre kopplas loss från limitern . 
som i dag arbetar ose lekt ivt oc h 
kana lvis 'med ovannämnda biverk
ni ngar i ni vå hä nseende . * Att det inte är de trots a llt 
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relativt sä ll yn ta branta topparna 
utan medelnivå n man borde utgå 
från överlag tror jag inte minst är en 
mening som omfattas av må nga 
läsa re vi lka ä r a kti va banda re. 

De ä r bekymrade över diskrepa n
se n de får då de a nvä nder kalibre
ringstonen i sina kassettdäck e ller 
fm-tu ners för a tt stli ll a in en. som de 
tror, korrekt nivå. Som kUnt ha r ju 
dyrare apparater inte sä ll a n en ka
libreri ngston ihop med Dolbyc lck
troniken . M a n får en 400 H z- ton 
genererad, och utstyrningsindikato
rerna stä ller s ig d å i max iäge, visa r 
O dB = 100 % modul a tion. Men 
eftersom utstyrningen seda n intc 
visar sig vara så 100-proccn tig som 
vederbörande utgick från uta n avv i
kelsen tvärtom är anse nlig. blir det 
inspelade resultatet fö r svagt e llcr i 
varje fa ll inte särskilt til lfrcdsstlil
lande. H ä r måste ma n a lltså pröva 
sig fral11 kriti skt och stämma av sin 
apparatur (och det anvä nda bandets 

karakteristik) gentemot de ree lla 
fö rehå ll a ndena. d v s loka lsä nda
rens förmåga . 

Det finns mycket a tt säga om 
dett a och likn ande. t ex de dis trikt 
producerade programmens ibland 
oerhört invecklade sä ndningsväga r 
till Stock holm och sen tillba ka ut 
öve r län kar ocn fi lter och tapp
ningar. Det ha ndla r inte precis om 
" ra ka rö r". Vad sägs o m t ex 42 
trafo och 60- 90 li nj eförs tä rkare på 
väge n?) Dct gör det dä remot i fråga 
om närradion - ju enkl a re , ju simp
lare . Och vä lljuda nde' Ofta nog, i 
va rje fa ll. 

* Dcnna tidning hoppas La rs 
Mossbe rg och' ha ns a mbitiösa kolle
ger ino m Riksradion skall vin na 
ge hö r för sina förbätt ringssträva n
den . Men de behöver veta mera , 
vc ta hur ljudet är på just din o rt. 
Hö r av dig til l dem . 

U.S. 

NYA "FRIA LJ U DET SPECIAL"-SERIEN 
kan du al lt så skriva till under adress Fria ljudet specia l, Sve riges 
Riksrad io. 10903 Stockholm. Närmare d eta lje r kommer a tt meddelas 
inrö r progra msta rten . 

Hänt 
Quad 44 hedrad 
av Japantidning 
Brittiska Al'oustical Quad Mfg. som 
redan 1978 hedrades med utma rkclscn 
"Sta te of thc Art " för sin nu 23 å r 
gam la elektrostatiska högtalare ELS 
av tidningcn Stereo SOl/ lid, ha r på 
nytt bclönats med statustite ln för den 
nya Ql/lId 44 I'örförstiirka ren. Tid
ningens val gr undas på röstning inom 
en pane l sammansat t av åt ta leda ndc 
, k a udiokritike r. a ll a japaner. 

F n har Quad god avs;ittning i 
Japan. d,i r utländsk hi fi -ma tcricl 
traditioncllt skat tas högt. Ca 15 'J, av 
44 :ans produktion avs;itts nu i Japan 
efter fl)gfrakt frå n England . Trots 
pundeh uvcr,tarka stiillning i valuta
v:i rlden har Quad-cxporten ökat sta rkt 
under senare år med specie llt markbar 
tillv llxt i Frankrike, Västt ys kia nd. 
Spanien . Sa udia rabicn och Korea 
,,"m Japan . 

Aktuellt 
Högtalarförbud 
enda medlet mot 
stereobasplågan ? 

Inl'ur förbud IllOI högljudda högta 
la re i "'genheter och rad hus. å tmins
tone el'ter kl 19 på kvällen . Ge myndig
heterna rätt att beslagta si'ldana an
I:iggningur vi lka utn yttjas så a tt de 
hijrs hos gra nnen . 

Kulturarbetarna igen" Maj-Brill 

Theorin & Co i nya, friska tag" 'Nej. 
dCI ar någ ra punkter i en rä l! bister 
vidräkning med stereoplågan som pro
fessor Tor Kihlmon , byggnadsakusti 
ke r vid C ha lmcrs. fö r fram (DN 4 febr 
Ini) . 

Tor Kihlma ns engagemang i de n 
h:ir frågan ar inte något nyl! för 
Pejlings läsarc . Vi har tidigare refere
ra t hans inl ,igg i korthet. Han ha r nu 
g ranskat läget - sedan bl a DagelIs 
:Yrheter gjort ska kande reportage om 
vi lken förtvivlad si tuation människor 
kan hamna i seda n cyniska grannar 
helt enkelt inleder terror med högta
larljud - och kommer till det nedslå
ende fak tum . att det byggnadstekniskt 
inte går att göra något. Isolering av 
,i',dant slag som skulle kunna va ra 
verksam :ir omöj lig a tt appli ce ra i 
h\ reshus till realistiska kostnader -
d~t handlar om över 20 dB basdämp
ning t ex. det slags akus ti ska fallor 
,om man bygger in i studioloka ler etc . 

();irav hans d rastiska fö rslag liksom 
det a tt " Ijudsegregera" boendet. en 
uppdelning i tys ta resp bullriga hus. 
li an vi ll också ha ingraverat i musik
materiai följande ord "med djup bas
TU,t": "Al la g ranna r som hör detta 
v; i1komna s att be mig s,inka ljudni 
vå n." Både inspelningar oc h radiop ro
gra m bur vidare avbr ytas med ma 
ningar i den rik lningen . Han fi nner 
,j,i1v at t rör,lagen "kan kri ti seras. 
kan,k~ vi'i1dsamt . för a ll va ra orealis
tiska. nrimliga eller stridande mot 
andra principer i vå rt sam hLi lI e ." 
Andra ideer ;tr dii rför v,i1komna mot 
bullerpl i" gan' 



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

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

JK 19 Motorservo 
JK 19 driver direkt elektriska modellmotorer på max . 5A. Hastig
heten kan varieras från stillastående till max varv åt båda håll . Inget 
reg leringsservo behövs. Anslut s 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 elekt roniskt/mekaniskt servo . JK servot drar mekaniska 
belastningar på max . 2 kg. Drivspänn ing 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 fö r yttre drivspänning och högtalare. Drivspänning 
6 V DC (4xl ,5 V R6 . Ingår ej!). Känslighet 0 ,5 uV/ l0dBSN . Sök
hastighet för 2 MHz är 1 sekund. JK 105 levereras helt komplett i 
byggsats med inbyggnadslåda, högtalare och regl age . Dimensioner 
135 x 80 x 25 mm . OBS!! JK 105 är mycket avancerad och kom
pakt uppbyggd . Den rekommenderas därför inte till nybörjare. 
Pr is JK 105 Byggsats . . . . . . . . . . . . . . . ..... Kr 298:00 

SCANNER 

fil 

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 t i l l 9 kanaler, ljusorglar . Dessutom finns byggsatser 
för förstärkare , m ixers , nätaggre~at, radio och mycket mer . 
Amatörradiostat ioner , datorer, komponenter, transformatorer, 
kontakter, rattar, discoprylar, spåtlights m.m. lagerför vi också. 
Beställ katalogen i kupongen längst ner på sidan och se själv! 

PIEZO diskanthorn med mycket 
hög effekttåli ghet . 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. 31/2 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. 
Au tomatiskt 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 JOS TY Kil AB Box 3134 20022 Malmö 3 
o st Josty Kit KATALOG 1981 a' Kr 10 :00 plus porto . 

o st. av byggsats typ. 

O st. av 

Namn .. . 

Utdelningsadress 

. mot postförskott a' pris Kr . 

mot postförskott a' pr is Kr . 

RT 3-81 
Postnummer och ort . . . .. . . ... .. . . 
Föredrar Du att ringa till oss, finns vi på 040/126708, 126718. 
Du är alltid välkommen till vAra 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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Aktuellt 
Bullertoppar skadar 
mer än jämnt larm? 

Bullerexponeringsrisker är en 
grundläggande fråga inom a kustiken 
och a udiologin . och trots att man 
under decennier kä nt a tt korta. skarpa 
impulstoppa r - t ex från eldvapen - i 
olyckliga fa ll för a lltid ödelägger de 
dra bbade hörse1cellerna i öra t har 
se nare års a nsträ ngninga r främst gåt t 
ut på a tt skydda mi ljö n mot konstant 
buller . va rs ve rkningar ma n över lag 
bedö mt som lika fö rstörande på lä ng re 
sikt. Men de senaste rönen få r tydligen 
pendeln att svä nga något igen : Impuls
buller behöver inte va ra av så dras tisk 
intensitet som fr å n skott etc för att 
va ra kriti skt skadligt. 

Det ha r hå llits e tt internationellt 
forska rmöte kring tema t impu lsbuller . 
pla ts Malmö. och d lirvid avv isade ma n 
den tidiga re omfattade teorin a tt hör
selskadorna av impulsbu ller sk ulle 
va ra av hängiga medelljudnivå n. 

Sna ra re . hävdade man nu . tyder 
nya re forskningsrön på a tt skadorna 
kan grade ras i relation till de enskilda 
ljudstö tarnas dura ti on. frekvens och 
a mplitud . Vissa fo rska re hävda r a tt 
oregelbundet upptriidande buller . im
pulsbemä ngt a lltså . ä r skadliga re ä n 
exponering för kon tinuerligt buller 
(ekviva lent värden) . 

A tt skott avsä tter bestående hörsel
skador bekräftades vid mötet . där 
grup per från Finla nd och orge redo
visade undersökninga r på vä rnpliktiga 
- hos jäga re och a ktiva täv lingsskyt
tar fa nns reda n utbildade skador. men 
klart drabbas också må nga under mi 
lit ii rtj ä nsten . Slutsa tsen ä r give n: An
vii nd alltid hörsel skydd i utsa tta mil
jöer och a lltid vid sky tt e ' 

Uteblev verkligen 
video-"explosionen"? 

" Viinta inte någon videoexplosion". 
betitlade lå ngsik tspla nera ren Ivar 
h -re. S ve riges Radio. en skeptisk be
traktelse inför videos ituat ionen i sep
tember 1979. Han sökte där leda i 
bevis dels a tt video var något som 
sk ulle besk ri va en ga nska lå ngsa m 
till v'ixl. dels a tt intresset för videokas
setterna inte sk ull e bli sä rski lt stort. 

Något å r se na rc underströks resone
ma nget aven utredningsg rupp inom 
SR . som hiivdadc att det vore fe lak ti g t 
a tt la la om någon cx plosionsa rtad 
utveckling för videogrammen . Det 
hette at t " tidn inga rna gå r industrins 
,irenden med såda na påst åenden" . 
Den som sade dett a och ansåg a tt det 
hcla går "förvå nansvä rt lå ngsa mt" va r 
Ol,,/HIII/I' II. utrcdare vid SR:s moder
bolag. 

u sitter vi mcd facit i ha nd oeh vet 
att dc t vid ingå ngen a v å r 1981 hade 
så lt s inalles 140000 videokassettspe
!a re till de svenska hushå llen och de 
institutioner vilka a nviinder video. De 
senares a ndel ,ir doc k intc större iin ea 
20000 apparater av tota lbes tå ndet. 

Så h' lr st å r det i den kOlllma nde 

videogra mu tredni ngen. som hä mta t 
underlage t från SL R . leve ra ntörorga-
nisationen : 
S lutet varav hushålls-
al å r Bestå nd inst-anv täck 

1977 7000 2000 
1978 25000 0.5 % 
1979 57000 10000 1.5 % 
1980 140000 20000 3,5 % 

Mot tidigare prognoss iffror betyder 
det hä r at t vi under inneva ra nde å r 
kommer a tt va ra uppe i 182000 a ppa 
rater. vi lket ma n tidiga re trodde skulle 
ske und er 1978. Prognosen blir a lltså 
fö rdröjd med tre å r. Men det innebär 
också a tt bestå ndet spela re fa kti skt 
öka t sna bba re ä n prognosen . seda n väl 
fö rsä ljningen tagit fart . t rots den sena
relagda ökningstakten . Dra r ma n ut 
sa mma ökningstakt fra måt i tiden som 
ä r a ktuell' för 1980, då ca 80000 
videospelare så ldes i Sverige. kommer 
man fra m till a tt redan 1984 full 
hushå llstäckning uppnå tt s. a llt så 100 
procent' 

Ma n ka n give tvis inlägga olika bety
delser i begreppet "explosion", men 
ofrå nkomligt ä r ökningsta kten bety
da nde, så hög a tt den enligt video
gra mutredningen knappast kan behål
las. För innevarande å r rä knar bra n
schen med ca 120000 sålda videospe
la re . 

Konferenser 
5:e Europakonferensen 
om elektroteknik 1982 

Den femte europeiska konferensen 
om elektrotekn ik äger rum i Köpen
ha mn tiden 14- 18 jun i 1982 i Tek
niska högskola ns loka ler . 

Konferenstemat blir " Relia bility in 
Electrical a nd Electronic Components 
a nd S ystems" . Konferensordföra nde 
är E Lauger. Eurocon, som konferen
se n förkortas, uppma nar nu intresse
rad e att sä nda in föredrag och temain
slag. Eurocon uppdelas i två avs nitt , 
General Aspec/s resp Applied Relia
biliI)'. Dessa o mråden i si n tur har 
underavdelninga r. bl a Communica
/ion dala and signal processing. där 
satelli te r, mikroelekt"ronik och da ta
proccssys tcm ingår. Ma n kommer 
också a tt äg na sig å t medicinsk e l e~- ... 
tro nik i viss omfa ttning . 

Mässor 
Festival du Son 
går 11 - 15 mars 81 

J a. numera hetcr det förstås Fes /i
val In/erna /ional du Son: A rrangc ras 
daga rna 11 - 15 mars i Paris. d är som 
va nligt kongressbyggnaden vid Porte 
M ai llOl blir pla tsen . 

Utöve r den stora a udioutstä ll
ningen. musi kprogra mmen och semi
na rierna kommer i å r a tt äga rum en 
serie specialsymposier till vilka en 
sä rskild lilleratur utges. Meda rbe
tarna ä r h,i mtade frå n un iversite ten 
och forskni ngs~ä rld e n , frans ka radion 
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och nä ringslivet. Alla äm ne na ha r 
a nknyt ning till akt uella frågor inom 
ak ustik. elektroa kusti k, psyko- och 
fys ioakustik , musikolog i och datora n
vä ndning. 

Områdena täc ker bl a "t he motor
way as a sound environment", stud ier 
a v specialhögtala re , mätteknik. digi
talteknik och stereoljud för televi
sionsbruk (med en debatt pa nel) , 
"imaginary , myth a nd the unconscious 
in W ag ner ( ' ) , frequency a nd musical 
perception ". semiotiken i a kustiken, 
musiken och hi fi . buddistiska böne
så nger i S ydostasien plus tillämpad 
datorteknik inom elektroakustikens 
studiosektor och inom komposition . 

Komponentsalongen 
i Paris 6 - 11 april 

Den å rli ga komponentmässan i Pa
ris inom elektroniken går i å r dagarna 
6-1 I a pril och som va nligt på expo
området vid Porte de Versai lles. 

År 1980 besöktes mässan av över 
87 000 fackverksamma frå n 98 lä nder , 
av dem ca 300 svenskar. Ytan uppgick 
till 67000 m' . Antalet utställ are : 
I 515 fördelade på 31 lä nder. 

Mella n 7 och 10 apri l a nordnas ett 
internationellt symposi um med temat 
N ya trender för integrerade ström
kretsar . Sim ultantolkning till engelska 
sker. 

Mikrofilmkonvent 
hålls i Köln 1981 

Tiden 29 september- 2 ok tober äger 
6:e Europei ska Mikrofilmkonventet, 
EMK. rum i Köln under mottot "Mic
rofi lm as an informa tion processing 
module" . 

Konventet äger rum i ansl utning till 
Kölnermässan och omfattar a lla as
pekter på mikrofilm och dess a nvä nd
ning med symposier, bra nsch- och 
problemrela terade seminarier liksom 
fö rel äs ninga r på olika ni våer . En stor 
specia lmässa visas med mikrofilmsy
stem , tillbehör och hantering. M a n 
kommer a tt granska mikrofilm som 
medium i jämförelse med både "kon
ventione lla" oc h e lek troni ska samt 
"framtida" medier . Områden som me
dic in, försä kringsväsende, sa mhä llsad
ministra tion och ban kväsende kom
mer a tt specialbelysas. 

Det ä r a ndra gången E MK går i 
Köln men alltså sjätte gången special
mässa n a rra nge ras. En rad väs tt ys ka 
orga ni sa tioner stå r ba kom EM K nr 6. 

Marknad 
Nya audio
agenturer 

Mot slutet av 1980 startade Inge 
Eklund AB. sedan denne f d Septon re
presenta nt i S undsvall öppna t eget. 

Den nya firma n ligger där också och 
Ill a n ha r startat med import av a mer i
ka nska KLH :s högtala re . Vidare sä lje r 
ma n Burwens tra nsientstör ningse limi -

nator (mot skivknaster etc) . Ihop med 
LEAB i Stockholm ma rknadsför fir
ma n också Cerwin-Vega i norra Sve
rige . Inge Eklund ha r nr 060/ 15 J 7 15. 
Bo Bengtsson i U ppsala - tel OJ8/ 
14 88 21 - ha r tagit ha nd om impor
ten av de norska förstärkarna Adyton. 
Dessa ha r under vi ntern demonst re
ra ts för både Marcus Musik, Europa 
Film och Riksradion . Bland de sär
drag som utmä rker Adyton märks en 
patentsök t koppling i effek tdelen som 
kombinerar sluttransistorer av såväl 
bipolär som MOS-typ. 

Akt uell modell ä r P 3000 som ger 
2 x 120 W i 8 ohm . Firman ligger i 
Trondheim . 

Viewdata ab säljer 
Philips teledatasystem 
för yrkesanvändare 

Sedan nyåret driver A rvid Brand
berg. förutvarande chef fö r avdelning 
Nya Media hos Philips och mångårig 
meda rbetare i företaget, den egna 
firman Viewdata AB i Stockholm. 

Brandberg lämnade med utgången 
av 1980 Philips där han under senare 
år sysslat med video- och telesatellit
projekt jämte medienyheterna inom 
hem- och kontorssektorn . 

Hans företag skall bl a för Philips 
rä kning marknadsföra teledatasystem 
för yrkesmässig a nvändning. 

Hans tid igare ansvarsområden 
övertas av Philips konsumentvaruled
ning resp ledningen för videodivisio
nen . 

Firmanytt 
Yamaha svenska ab 
får ny chef i vår 

I mitten av mars 1981 tillträder 
Shuji Ito befattningen som vd för 
Yamaha svenska ab i Göteborg vid 
vilken tidpunkt Kunih iro Maejima . 
som byggt upp Sverigerörelsen. å ter
vä nder till Japan . Han kommer där att 
vid huvudkontoret i Hamamatsu a r
beta som marknadschef fö r Yamahas 
hi fi-division som a nsva rig för utlands
marknaderna . 

Maejima är ekonom och sysslade 
huvudsakligen med Yamahas musik
instrumentsida innan ha n för ca sju år 
seda n kom till Europa. dä r ha ns första 
större uppgift blev att med hj ä lp av 
Yamahas Ha mburgkontor fö r Europa 
sta rt a en självstä ndig Yamaharepre
senta tion i Sverige. dä r dittill s mest 
musikinstrumenten sål ts och då ge
nom egna agenter och di stributörer . 

Hr ho kommer närmast från Ya
mahas dotterbolag i USA. Yamaha 
International Corp. Ha n har där när
mast ägnat sig å t föret agsadministra
tion . 

Denna tidning önskar K Maejima 
ett hj ä rtligt lycka till på den nya 
befa ttningen i hemlandet och tackar 
honom för stimulerande bra nschkon
takter under de gångna å ren. I sa mma 
mån vä lkomnar vi ha ns efterträdare 
och ser med intresse fram mot bekan t
skapen. 



Videonytillskott 
till Nord Artel 

Två nya broadcastkameror har till
förts Nord Artel, Stockholm. som fått 
ett par Sony BYP 300. De skall 
användas både i studio och för ENG
uppdrag. 

Samtidigt har man sa tt in en ny 
videomixer med flera key-möjligheter. 
downstream key. spin- och rotaryef
fekter liksom må nga trickfunktioner. 
Den hä r Yital-mixern är förberedd för 
datorstyrning och är f ö den första i 
Skandinavien. me<;ldelas det. 

Digitalpionjärfirma 
fusionerar, utökar 

Pionjären framför andra på områ
de t digi ta l ljudi nspelning. dr Thomas 
Stockham. USA. med firma Sound
stream (ne - vä lkänd för RT-I äsa rna 
- har gå \t samman med Connecticut
bolaget Oigital Reeording Corp. 

Den senare firman syss la r med vi
deodiskar och informationslagring 
med hög packningstäthet. Den nya 
firman kommer att heta 
DRC-Soundstream och ett av huvud
målen blir utveckling av konsument
apparatur på området digital avspel
ni ng. DRC avser att upphöra med 
videodiskverksamheten . Firman bilda 
des 1971 och har exklusivrätten till 
den s k Batelleteknologin för digital 
informationslagring med laserstråle 
oeh fotokänsliga medier för informa
tionsutvinningen . 

Det man gemensamt arbetar på nu 
är en teknik som medger 40 minuters 
speltid fbr högkvalitativ. digital stc
reo. lagrad på en 12-tums skiva - dvs 
totaiytaniupptar detta mått. det är en 
mycket I ten disk man tänker sig för 
massframstä llning . 

Ett kapital om 5 miljoner dollar 
skall uppbådas för den nya firman. 
som bygger vidare på Stockhams ori
ginaipatent på området upptagning 
och elek tronisk redigering av digital 
audio. 

Läst 
Basinformation 
i Produktguider 

PRODUKTGUIDEN 2 och 3: In
strument och apparatur i Sverigc/ 
Elektronikkomponenter och tillbehör . 
Utg 1980 av Ingenjörsförlaget. ISBN 
91-7284-1/9-2 resp 91-7284- 120-6. 
Ca-pris 205 kr vardera bandet. 

De här ha nd böckerna. upptagandc 
produktregister. tillverkare och reprc
sentanter. konsulter. legofirmor. ord
listor. förkortningar. omvandlingsta
beller och slagord etc är gamla Sve/uk 
elektronikmarknad i ny form . Pro
duktguiderna 2 och 3 fullföljer utgåva 
nr I . som behandlade dataprodukter 
och datatjänster från 1979. På nu 
föreliggande vis har a lltså marknaden 
segmenterats i tre logiska delar. dä r 
varje sektor tilldelats en egen special 
volym . 

Specialiseringen ä r utan tvivel av 
godo. då stora kategorie r slipper be
tala för information de bara sällan 
efterfrågar. Det blir också behändi 
gare med separata volymer . 

FÖR 50 SEDAN 
Ur marsnumret av Populär Radio 1931 hämtar vi trenne. inte helt tidlösa , lustigheter. 

. - "I uorde ta cngagcmang vid Ra 
,lI ',t jHnsts hullc"I'Hlio. Där skulle ni 
fijrtriiftllgt fyll a en roll som »brännin
gu r I yltersta skii r"n ». 

Bn tYSk skiimtteeknnre tror ntt tids· 
Ignnlen från ' Nauen I bild m:'lste se ul 

så hH 1'. Ganska prcc;" pil ' piken, rlet 
l,nn lilan h1l. 11a med om. 

_ Med den här apparqtell kan ni ta 
in ett ti ota l stationer utan minsta svll
ri gbet. 

- JlIen tyviirr samtid igt, eller hur ? 

Typografiskt ha r de här. i stort 
fo rmat hållna verken. reviderats och 
gjorts lättillgängligare. En del rubr ik
ord och kategorier har ändra ts. vissa 
har försvunnit eller tillkommit och 
naturligtvis är innehå llet a jour-fört 
med fusioner. di vis ioneringa r och 
andra företagsförändringa r sedan se
nast. En annan nyhet är förekomsten 
av ett totalt rubrikregister i alla tre 
utgåvorna . Annonsombrytningen är 
även den omgjord till en mera logisk 
koncentration . 

Givetvis är innehållet a lltfort inte 
heltäckande. eftersom den oerhört ex
pansiva elektronikbranschen spä nner 
över så vida fält och förekomsten av 
små. specialiserade agenturer. shopar 
och importkanaler ä r stor . självkl art 
också ofta lite lös lig. i det att småfir
morna dyker upp och försvinner eller 
ombildas etc. Inom de sektorer RT 
bevakar kan nämnas vissa hemdator
firmor och importörer av hemelektro
nik som visat sig vara något flyktiga. 
Men Guiderna är i första hand tänkta 
för mera industriella behov. och här 
verkar all rimlig omsorg ha nedlagts 
på aktuella uppgifter . Antalet slagord 
och apparatkategorier är också' stort 
och underlättar sökandet. 

Mycket förtjänstfull ä r den engel
ska förkortningslistan i början. iden
tisk för de två banden (från A till 
ZVS. zero volta ge swi tch) . Ba ra den 
är värd en bra peng' . 

Bättre. stadigare pärmar kan note
ras hos de nya utgåvorna. 

Dator-Sverige: 
En totaIöver
sikt med djup 

US 

MELLG REN. ERI K: Dator-Sverige. 
Ordfront förl ag. Utg Stockholm 19S0. 
Ca 150 sidor ISBN 91 7324/385. 
Pris 65 kr . 
Förf är en väl känd fackjournalist som 
främst skriver i NI' Teknik som med
arbeta re på om råde na datate knik och 
datapolitik . I föreliggande bok har han 
sammanställt en historisk betraktelse 
om hur datorn kom till Sverige och en 
orientering om datorns roll i dagens 
sa mhälle. vad den betyder i form av 
kom munika tioner av olika slag. hur 
den påverka r våra a rbeten . hur per
sonregistren blir ner och hur utlands
bcroendet öka r. Författa ren skådar 

även in' i framtiden : 
Det gör han med rötterna i datorns 

hi storia . Det är a lltså inte fråga om 
alster av någon flummig "framtids
fo rska rc" (denna enfaldigt pretentiösa 
titel'). utan framtidsblicka rna förefal
ler realistiska eftersom de bygger på 
en förlängning av det historiska per
spektivet. Det ä r visserligen kort -
datortekniken hade sitt genombrott i 
slutet av 40-tale t - men det är som 
bckant först under 70-ta let som dator
utvecklingen tog fart. 

Bokeri handla r a lltså inte om da tor
teknik utan sna ra re om poli ti sk och 
socia l påverkan. Författa ren har också 
forskat en del bakom kulisserna och 
kommer med en rad intressanta inblic
ka r och avs löja nden om varför det blev 
som det blev i olika samma nhang . 
Framställningen ä r kåsera nde men 
ändå a ll va rl ig. Datorn som hot eller 
löfte - de många episoderna i boken 
ger en sam lad. nyanse rad totalbild . En 
ordlist a i slutet finns och framst äll
ningen är lättnytande . 

GL 

SEMKO: Året med Semko. Årsberät
tel se 1979 - 1980, Utgiv 1980. 20 sidor 
A4-format Semko. Box 30049. 104 25 
Stockholm. 

Som börjat bli god tradition presen
terar Semko. alltså den elektriska 
materielkontrollen. si n å rsvisa ve rk
sa mhetsberättel se i en överskådlig och 
ri k t i lIust rerad storforma tsskri f t som 
omfattar tiden juli 1979- sista j uni 
19S0. 

Av redogörelsen framgår inte minst 
att det interna tionell a provningsarbe
tct ökat i omfattning mcd den samnor
diska prov ningen som dominerande. I 
skriften uttal äS också önskan om en 
ökad anvä ndning av CI:: I:::s europei sk<! 
ccrtirika tsystem. CB. vilket skulle 
kunna avlasta Scmkos provningsresur
se r. Ett hinder ,ir t ex protekt ionisme n 
ute i vä rldcn . Scmkos ledning a rbeta r 
dock för a tt inom de internationell a 
orga nisationerna undanröja hindren . 

Att långtidsuppdragen ökar förvå 
na r inte . Man mås tc därför öka kapa
cite ten oc h har bl a inrättarcn särskild 
utrustningsavdclning . Loka ler har 
också änd rats. byggts om eller för
hyrt s. framgår det. Men ett nybygge 
,ir beslutat. och nu i februari vän tas 
styrelsen bekantgöra dctaljerna - si k
tct är inställt på inn yttning i april 

1983 i ett nytt hus. 
Från det praktiska provningsa rbetet 

rapporteras att fä rg- tv-mottaga re do
mi nerat. därav många för teletext. 
På kassettdäckssida n märks en mar
ka nt stegring av appa ra ter med elek
tronisk styrn ing och programmerba ra 
timers med nätuttag för styrning av 
and ra apparater . De sladdlösa fjärr
kont rollerna har också stå tt för en 
dryg del av prov ninga rna. 

Musikförstärkarna förses nu mer än 
tidi ga re med switchade strömförsörj
ningsaggregat. vilket medfört mer 
tidskrävande provning. 

Ett intressant inslag i redogörelsen 
upptas av ett text- och bild block om 
kontroll av tv-apparater med bl a 
granskning av implosionssä kerheten . 
På området är många va nföreställ
ningar allmänna . så Semkos initiativ 
att förklara och tillrättal ägga här är 
tacknämligt. 

Det fi nns f ö 857 typgodkända fä rg
mottaga re f n med Yäs ttyskl and som 
leda nde leverantör med 283 stycken . 
Japan har 113. Totalt anses drygt fyra 
miljoner mottaga re va ra i bruk i vå rt 
land . 

Självbyggarvägledning 
från Wharfedalegruppen 

Yi har gjort hi fi-högtalare i över 40 
å r. påpekar utgiva ren Wharfedale i 
förordet till den hä r 16-sidiga lilla 
skriften som heter Speakercrafl. 
Namnet syfta r på de kits och enheter 
man säljer under Speakercraftnamnet 
i form av lösa element. ritninga r och 
filter etc. 

Man få r analys aven rad a nvänd
ba ra högta la re och sys tcm med rit
ninga r och dimensioneringa r jämte 
da ta och byggråd. Kombina tionerna 
är många och dct hel a är så enkelt och 
öve rskådligt - också i fråga om filtren 
- a tt knappast någon riskerar att köra 
fast. 

Wharfcdale hä r ju en rad ypperliga 
element och komponent er sam t tillvcr
ka r ju enbart högta lare. så man kan 
med fördel dra nytta av den sa ml ade 
erfarenheten som ligge r bakom Spea
kercra f t. 

I Sverige företräds Wharfedale av 
Betoma. Sol na. som kan uppl ysa om i 
vilken utsträckning materielen kan fås 
i Sverige . Telefon 82 021W. 
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Nu har Din micro
dator kom.nit! 
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 figurer, 
spela spel, tippa tipsrader, lotto, Y-65, etc. etc., men kanske det viktigaste : Utgöra 
Din inkörsport till datatekniken och ge dig viktiga kunskaper för framtiden. 

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

Nyhet 16k-Byte Dynamiskt RAM för lX-80 
895:- inld. moms. 

Sinclair ZX-BO 
Du minns sake rt 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. ovel 100 Sidor med svensk ove/sattnmg 
DIREKTFUNKTION, endaSI en langenllrycknrng lor en hel InSlruktron som 
I c' RUN PAIN] , GOlO CONTlNUE Alla InSlruklloner slår skrrvna på Iangeni 
wide! och c;kll\l c. J Idarleltl på bildskaimen 
SYNT AXKONTROLl. l X 80 konlrollerar all Drna InSlruklroner ar rrkllga OCh 

~~~'TE~ING, DD:,~~~t ~~: som heisI , programmet andra. byta ul eller lagga 1111 In · 

DIE'sk~'B'TeoJo~~~v~E~~eNir~ro~enom duekrlunktlonen u pta r instruktIoner 
1'11(1,' \ 1 en cm1,! byte I minnet. aven om de hal flera bo~staver som t ex 
CONllNUl 
SLUMPGENERATOR, lor spel oCh Ilpsvarranler 
22 GRAFISKA SYMBOLER , lor diagram oCh ligurer 

Ou kan beSlaJla ex1ra minnen och ytterligare lIJ1behor kommer successivt 

For Dig so~ sysslar med utbltdnlng ar ZX 80 extra mtressant Kursve,ksamheten 
vid Umeå UniverSi tet Bo Studlelorlage.t hal skrtvll en datorkurs byggd på 
IX 80 Bdde elevnandbOk & lararhandledmng hnns Idealiskt lor skolor, 
studiecirklar & mtern lorelagsulblldnmg samt SJalvSlud1er 

HARD AND SOFTWARE 
cPU' NEC7BOC - ' , 3,25 MHz. Memory: , K expandable 10 '6K, Screen: 24 
lines x 32 charac,ers , Bus: Edge conneclOr, 441rnes 37 från CPU, OV , SV, 9V 
Clock, Exlmemory, Indrcalor , Ivå lord Sollware, 4K ROM for BASIC, Ed,lor & 
Operal lng syslem 
• Up to "26 strmg variables 01 any length. All can undergo relatIOnaltests . • Up 
lO 26 srngle drmensrn arrays e FOR/NEXT loops neslea up lO 26 e PEEKIPOKE 
machine code Instructlons • USR lump to machine language sub roullne • Key 
words occupy only a Single byle 

Sa Iyckle trdnrngarna, 
Radio & TelevIsron B/BO: 
"Med andra ord ar den elllnlressanl oblekl for envar som vrIlIara sig BASIC pa 
ell Inspirerande satt" 
Teknrk for Alla B/80 
"SIncla" 8/80 ar IrolS si ll prrs en myckel kunnrg dator. All den kan pro~ramme 
~~I~: ~~;6~rg?r den lampllg som ulblldnrngshlalpmedel. anlrngen for Sia vstudrer 

Godkänd av Televerket 

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

1.395:-
monterad 1.595:-

Acorn Atom 

The ATOM so"ware includes: 
·,'t 32 bil afllhmelrc ( ± 2,OOO,OOO,OOO) " Hrgh speed 
execu"on fl 43 slandard/exlended BASIC commands 
u Varrable lenglh stfIngs (up lo 256 charaClerS) ,~ 

Slflng manlpula"on funclrons " 27 32 ·brI rn leger varr· 
ables fl 27 addll lOnal arrays '" Random number lunc 
Iron fl PUT and GET byte f:1 WAIT command for Irmlng 
f:1' DO·UNTlL constrUCllon f:1 Logicaloperators (AND, 
OR, EX,OR) f:1 LlNK to machine,code roulrnes f:1 Plot 
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. 
ATOM är alltså tänkt för Dig som vill ha en avancerad dator för hobby och utbildning ti ll ett 
rimligt pris, men utan att ge avkall på programmerings· och expansionsmöjligheter, Du kan 
programmera både i BASIC och ASSEMBLER, För avancerad utbildning och extrem 
snabbhet är detta mycket vä rdefullt. 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 äve~ videoutgång för monitor, Grafiken har mycket hög upp 
lösning och kan kompletteras med färgmodul. ATOM 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 egen skap för skolor och företag, (Jämför med time·shareing mot 
stordator) , 

ATOM är gjord så att Du kan börja med en basmodell.J2K RAM - BKROM) och 
sedan komplettera med mera RAM· och ROM·minne. FARGMODUL. SKRIVARE. 

:.~!:"~~,,::,:,:,~,~.:~~~G~:~:~:::, ,:/O- WA OMVAN;;,~~~;~:2 .875: _ 
ca se) f:1 SK to 16K ROM (I wo 4K addllrons) f:1 6502 
processor f:1 Video display allows hrgh resolul lon 
(256 x t 92) graphrcs and red, green and blue oulpul f:1 
CassetIe Inlerlace - CUTS 300 baud f:1 Loudspeaker 
allows tone general ron 01 any frequency f:1 Channel 35 
UHF modulalor oulpul f:1 Bus oulpuf rncludes iniernai 
connection 5 from Acorn Eurocard, 

Komplett byggsats & monterad 

Vi önskar Dig viii kommen till oss i Enskede 
20 m från T-banestation Sandsborg_ 
Stockholm. 9.00- 12.00 13.00-17_00 

, ••• ~ ... t----------------~ ~----------------------------------------------------------~~~-C RT 3-81 BEI:KmAn Javisst, ." .,. ,Ja9 bestärter , .. " .. ,.". ,." ,., .. ,." .. ,., ..... .. .. , .. " " .,.,.,., ..... ,.,. , .. " ... , .. " .... .. , ... , .... ,.,.,. ,.",. " .'. ,. 

8eckman Innovation A8 :;~~ ' h~·; ' i' 4 · ;;~·~~ ;~·,;~·;~;';ä~~~~to~~ ~·d'~d~ ' ~·~~'~';'~~~; .. f~~:~::~~~mmer .. . , ... ,.". , ... ,., .. ""' .. , .... ,., .'. ' 

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

S-122 21 ENSKEDE SWEDEN Adress, .. .. , .. " .. ",. ", .,.,."., .. ,.". ,., .. " ., .. " .,.,.,. ", .. " .. ,.", ,Postadress .. , .. " ..... " ., .. ,.,.,., ..... , .... , ... ... .. .. . ,." 
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state Of The Art i Japan 

QUAD44 
for the clos eot approach to the original sound 

Efter den stora framgången med förra 
årets utmärkelse " State Of The Art" för 
QUAD elektrostatiska högtalare, kommer 
nu nyheten, att QUAD 44 törförstärkare 
har utvalts ti ll "State OfTheArt" utmärkel
sen för 1980 av Japans främsta audio ma
gasin "Stereo Sound" . Produkter för den
na utmärkelse utväljs aven panel beståen 
de av 8 ledande japanska audio kritiker. 

I Japan har audio kritikernas åsikter en en· 
orm inverkan på marknaden och beröm-

met över QUAD 44 kommer att få betydan
de kommersiella återverkningar, samti
digt som det ger en källa till stolthet åt 
konstruktionsteamet hos QUAD. 15% av 
produktionen av QUAD 44 öronmärks tör 
luftfrakt till Tokyo varje månad tör att till
godose efterfrågan. 

Trots pundvalutans höga nivå ökar QUAD
exporten starkt med speciellt god tillväxt i 
Frankrike, Västtyskiand, Spanien, Saudi
arabien, Korea samt slutligen under de 
sista 12 månaderna i Japan. 

_HARRY THELLMOD AB 
80RTERARGATAN 2, 8 -16226 VÄLLINGBY 08/7390145 
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Platsannons 

Lohja Svenska AB är ett helägt dotterbolag till 
Lohja Corporation, ett finskt börsnoterat företag 
med en omsättning på ca en miljard fmk och 4.000 
anställda. Lohja Svenska AB marknadsför i Sverige 
Solifer husvagnar sam t Finlux oc.h ASA färg-tv och 
video. Båda produktgrupperna har de senaste åren 
ökat kraftigt och ger goda utvecklingsmöjligheter 
för såväl den egna personalen som nyanställda. Om· 
sättningen var 1978/ 79 36 mkr och 1979/8 0 76 mkr. 
Vi söker 

TEKNISK 
CHEF 

Hemelektronik 
Tekniske chefen skall ansvara för af ter
sales inom hemelektroniksektorn. Detta 
innebär bl.a. ansvar för att teknisk ser
vice och reservdelshantering fungerar 
väl. Teknisk information , garantifrågor 
och utbildning är andra viktiga ansvars
områden. 
Arbetet kräver god teknisk kompetens 
och erfarenhet. Rätt man måste också 
ha känsla för god service i kontakten 
med kunder. Han skall också vara be
redd att använda och vidareutveckla 
nämnda egenskaper i det dagliga arbe
tet. Tidigare erfarenhet från liknande 
chefsbefattning är en fördel. 
I detta ärende sam'arbetar vi med 
Mercuri Urval. Skriftlig ansökan med 
uppgift om tidigaste tillträdesdag och 
löneanspråk skickas före 14/3 -81 till: 
Mercuri Urval, Att. Ellika Björner, 
Box 5009, 181 05 LIDINGÖ. 
Tel. 08/767 90 75 
För ytterligare upplysningar kontak
ta Olle Lindqvist, Lohja Svenska AB 
eller Ellika Björner, Mercuri Urval. 

Lohja Svenska AB 
Kanalvägen 3,19461 UPPLANDS VÄSBY 
Tel. 0760/880 70 
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Hört 
" Första hi fi-kassetten" 
som Mobile master-tape 

OR/G/NRL MR5TER RECORD/NG 

H/GH F/DEL/TY CR55ETTE 

EARLKLUGH 
Finger Paintings 

• ,I' ~ .. " • I 

:'\u har den kommit till Sver ige: "The 
first truly high fidelit y pre-recorded 
cassette '" utropar producera nde Mo
bile Fidelity Sound Labs med stolthet. 
Ut fäste lse n i näs ta mening. "Guaran
te ed to improve a ny stereo sys tem", 
får man ka nske akta sig a tt föra fram 
i S ve rige. dä r som beka nt rek la mens 
påståenden måste kunna styrkas . 

Jag mås te til lstå a tt jag själv näs tan 
aldr ig köper inspelade kassetter. Så 
lä nge sam ma mate ria l fi nns utgi vet på 
skiva sa knas för min del a lldeles moti
vet. Dä remot har jag inte sälla n till 
fäl le a tt jämföra para llellt de båd a 
slage n utgivninga r frå n olika bolag . 
Dessa jämförelser har ingivit å tm ins
tone mig en svå rutrotad skepsis inför 
progra mkassetter i mass uppl aga. Jo. 
det finns viss t a lldeles utmärk ta kas
setter. vi lka hå ller en så god sta ndard 
som det ä r möjligt uppnå och någon 
sä ll synt gång hä nder det t o m a tt 
al lt ing klaffar : hö ljet ä r vä lgjort , ta pen 
kopierad likaså väl. mekaniken in
vänd ningsfri . Men å tskilliga besök 
vä rlden över hos kopie ringsindustrier 
ha r befäst int ryc ket a tt det ä r ett 
lo tte ri ma n spe lar på nä r ma n köper 
prog ra mkassette r - ett lo tteri med li te 
för många ni ta r. 

I rättvisans na mn skall medges att 
hög has tighetskopieringen under se
nare å r blivit bä ttre med jämna re 
kvalitet som följ d och a tt en hel rad 
kopiera re inte lä ngre köper de all ra 
äldsta och sä msta magnetbanden, 
även om industrin i må nga lä nder 
fortfa rande a rbet a r på en besvä ra nde 
låg nivå. I Sverige ä r det givetvis klart 
bättre eftersom ma rknaden ä r kritisk 
och kvalitetsmedvetandet högt. J ag 
vet at t man här in te tillåter a lltför 
oöve rva kad kopiering. a tt ma n tar 
ständiga stickprov och å terkom mande 
kollar utfa ll et av produktio nen mot 
maste rn på både instrument och ge
nom provlyssning . 

M en nog kvarst å r faktum a tt inspe
lad kassettape a ldrig va rit något a u
diofilmedium precis. 

J ag ä r sjä lv inte mera dogmat isk än 
att jag å te rkom ma nde a nvä nder kas
sett er. t o m mä ngder av dem. för a tt 
spela in sjä lv på . Det gäller fö r min del 
näst a n ut es lutande musik frå n Riksra
d ions P 2 oc h om man optimera r sin 
inspe lningskedja i a ll a led kan ma n nå 
result a t som inte skä ms för sig tro ts 
det o mstridda låga utn yttj andet av 
sä nda rna som Te leve rket står för . 

Kassettbandet som magnetiskt inspel
ningsmed ium har ju , som a ll a vet, 
ut veckl a ts på a ktningsvä rt sä t t. Men 
industrins masskopi erade musiktape 
ä r inget a lternativ till de (ä ndå ofta st 
dåliga) skivo r som storkonce rnerna 
erbj uder . 

J aha. :vi F blev a llt så fö rst i bra n
schen med a tt erbj uda sina ma rknader 
en "Origina l Master Recording" per 
kassett . 

EA R L KLUGH: Finger Painti ngs. 
Mobile Fidelity FSL C-025. stereo, 
kompak tka sett. utg 1980, prod ucerad 
i USA . S v di strib T hore Wallenstrand. 
Stockholm : i Norge . Mayco, Kjelsås . 

Som läsa rna av Hört (i nte " Flört", 
som det humoristiska sä tteriet vi lle 
döpa s pa lten ti ll för en tid seda n ) ha r 
sig beka nt a nmä lde jag nyl igen exakt 
den hä r musiken sedan M F å terutgivit 
den gamla Blue ote- inspelni ngen och 
då restaurerat ursprungstapen. mi xat 
om den och halvfartsg rave rat. Jag 
gjorde en jämförelse mell a n det ga ml a 
origina let - som jag köpt i USA - och 
M F-exklusivi teten . Nu ha r jag al lt så 
den i sa mma nha nget unika möjlighe
ten a tt kunna gra nska tre versioner av 
sa mma musik. över-förda till olika 
medier : 33-va rvaren av gängse slag, 
halvfartsg ravy ren i omgjort ski ck 
(också 33 va rv) sa mt ta pen , som också 
ä r en exklus iv produkt. Det handlar 
nä mligen om realtidskopiering där 
a ndra höghastighetskopierar med 
va nligen 32 ggr hast igheten. MF
ta pen är framställd som I : I och enligt 
bolaget direkt fr å n 2-spårsnermix
ningen . Reda n halvfartsgraveringen 
ger över originale t en vidgad dynamik , 
vids träc kta re diskant och en bä ttre 
frekvensgång sa mt en allmänt förbätt
rad stereove rkan , dä r främst separa
tionen kan vi nna lite: ljudbilden kan 
göras lite följsa mma re mot instru
mentkaraktä rerna . Sedan är press
ningen påkostad med förstklassig vi 
nyl och omsorgsfullare hantering. I 
fr åga om kopie ring från band få r ma n 
inte bara acceptera highspeedgenom
körningen och den kvalitet som ka n bli 
i a lla led då ba ndet snabbkonfektione
ras (fasfel j symmet risnedhet. ekon. 
di ska nt fö rluster och frekvensoj ä mn 
het m m) uta n också a tt det va nligen 
rör sig om Oergenerationskopiering, 
dvs man kopierar kopior a v kopior . I 
M F:s fal l garanteras a tt det enbart 
handla r om första genera tionens ba nd , 
d irek t från mastern . Och som va nligt 

. har firman som policy a tt framstä ll a 
enbart "limited editions" . ehuru j ag är 
något osäker på vad ut fäs tel sen ka n 
vara värd i praktiken . 

Ba ndet ä r va lt med kräsenhet : det ä r 
BASF:s kromdioxidtape, den som i 
USA heter Pro II high bias. Det 
innebä r tidkonst a nten 70 I's för för
magnetiseringen , bias . Också kassett
hö ljet kommer frå n BASF. Det är 
enligt M F något extra i kva litetshä n
seende men hos oss blir det genast 
identifierat som märkets standard
hölje fö r ba ndet. skruva t och förse tt 
med SM-mekaniken mot trasse l och ' 
i nforma tions fö rlust. Bandföringsskyd
den och de Oä nsade plas trull poste rna 
kä nns igen. de sena re sitter på stålstift 
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för att ge bandet optima l azimut och 
tonhuvuda nliggning. "Fönstret" ä r 
också BAS F:s extra breda glugg. 

"Speciell Dolby" har använts 
ska ll det tolkas som insa ts av HX? 

Vid genomspelningen har jag kollat 
signa len över en P hase Linear spek
truma nalysator , 10 oktavband från 16 
H z till 3 1,5 kHz och med nivåi nterva l
let - 9. + 10 dB mot O dB-axeln . Lite 
oförkl a rligt verka r A-sida n vara sva
gare i nivå hänseende ä n B-sida n. J ag 
kunde märka en genomsnittlig ö kning 
om ca 4 dB dä r under sa mma avspel
ningsbetingelser . samma känslighet 
rel 70 resp 80 d B ljudtryck och med 
identisk signalindikering (= source 
level på max) . B-sida n lå ter lite di s
ti nktare och verkar vara me ra utst yrd , 
trots a tt musiken bara något lite ä nd 
ra r karaktär mot A-sida ns inslag. I 
båda fallen mä rks en hög, oklippt 
d yna mik och omsorger i form av t ex 
näs ta n full stä nd ig frånvaro av ekon på 
ba ndet plus en angenäm brusfrihet. 
Klange n ä r både genomlyst och väl 
orienterad i stereobilden , uta n fas fel 
eller instabilitetsyttringar . Både nyan 
ser och en tillt a lande helhet kommer 
fint fram. 

Det intressa nta ä r a tt de båda skiv
utgåvorna och tapen verkar prioritera 
lite olika sa ker : MF-omgravcri ngen 
har större "tyngd " och ä r genomgå
ende di stinkta re i registren , Blue 

Ole-originalet förmedlar kanske en 
ljusare och omedelbara re klang om ä n 
lite suddigare stereoperspektiv - jag 
tror att st rå k- och vokalgruppen haft 
kompressor på sig i den tag ningen och 
att ut panoreringen ä r en a nna n mot 
M F:s - meda n ta pen ve rka r ligga mitt 
emellan i olika avseenden : den låter 
jämnare över lag och ge r ett friare 
gitarrsound . Önskvärt. eftersom det 
rör sig om delika t , " nä ra" musik i 
Oertalet nummer. dä r gitarrtonen 
mås te leva och dä r Klughs kä nsliga , 
lyhörda spel bä r upp komposi tionerna . 

Avspelningen ha r skett på en Tand
berg TCD 440 A, ingående uppmät! 
och ka librerad ( rekordlåg di st i för 
stärkarna') och med sina Dyneq- och 
Actilinear-kretsar en minst sagt full
god företräda re för den allra mest 
utveckl ade tekniken . Likaså ha r jag 
a nvänt en Sony TC K-88 B, även den 
något a v det bästa industrin har fram
bragt. I båda fallen smärre ingrepp i 
ton kurva n över en fk- va riator . Dc 
indi viduell a preferenserna få r. som 
a lltid. avgö ra hä r: man ka n generel lt 
sett sä nka någon dB kring 5- 6 kH7. 
där energin ligger vä ldigt fört ä tad till 
följd av a rra ngema ng och inst rumen
tering , rätt typisk t fö r den här sortens 
musik . I öv rigt kan ma n se a tt ba ndet 
ge r en ovä nta t rak upplösning och att 
det ä r mycket di ska ntrikt. vilket både 
hörs och syns. J ag vi ll gärna reko m
mendera den hä r produktionen för 
butiksdemonstrationer och säljjobb. 
dä r ma n ha r ett väl intrimmat däck 
och ett pa r öppna . kl a ra högtal a re som 
ma n vet inte puckl a r till tonku rva n 
förrä n myc ket högt upp i frekvens. 

Vi kommer a tt höra mer om "super
kassette r" med musik på . eftersom 
Oera bo lag ligger i sta rt gropa rna och 

vill utn yttj a den väldiga marknaden . 
De hä r ba nden kosta r multum men ä r 
i många fa ll intressa nta genom sin 
tekniska nä rhet till masterba ndet i 
stereo. Det är för tidigt a tt spå om 
mediet ha r någon fra mtid av dcn 
omfattning M F. Crysta l C lea r m O 
tror - priserna ä r ju a lltid ett hinder 
vid de hä r små upplagorna - men 
trenden är tacknäm li g . Hä r får a lltså 
kassettdäckvännerna något som 
ganska bra motsvarar både direktgra
veringar och a ndra "förädl ade" for 
mer av grammofonskivan . Exklusivl , 
men alltså tyvä rr dyrt än så lä nge . 

THE GR AND ILLUSIO . Styx. Mo
bile Fidelity MFSL 1-026 , utgiven i 
USA 1980. ori gi na let fr å n 1977. 
Halvfa rtsg rave ring. stereo lp . Sv dis
trib T hore Wallenstrand . Stockholm : i 
Norge Mayco. Kjelsås . 

- Barnkamma rpop, fn ös någon 
försmädl igt då jag spe lade den här 
skiva n på reda ktionen för a tt "kä nna 
på " ett pa r stora och dyra hög ta lare . 

Ja. på vad den hä r g ruppens popula
ritet vila r ä r dolt för mig. Det ha ndl a r 
om fem ma n med den vanliga uppsätt 
ningen trummor j slagverk. gita rrer. 
kl av iaturer och bas jämte vokal ljud . 
Albumet ha r sitt namn efter A-sidans 
inledningslåt, The grand illusion. Ski 
va n kom 1977 på A & M och den 
gjordes på si n tid i en Ch icagostudio , 
P aragon Recording. som också mix
ade . Den hä r utgåva n ä r omgjord 
också i mixen inna n den graverades 
omavMF. 

Jag ka n inte höra sådan hä r musik 
uta n a tt påtaglig t erinras om Beatles 
och det ka nske ä r meningen '! Men den 
hä r gruppen tycks mig a lldeles sak na 
egen profil och ha r inget av substa ns 
att komma med i sin musikaliska 
framtoning . Just det. det ä r "snä lla" . 
ljusa sounds. och de ibland bittra 
texterna ti ll trots sakna r så ngerna 
bett. 

Men det finns onekligen en del 
kl a nger av intresse . det låter förtjänst
fullt rent om stämmorna och jag har 
note rat vissa inslags gitarrl j ud som 
klart föredömliga : fint frilagda. ut 
klinga nde och så dä r plastiskt rumsfyl
la nde att å höra rens intresse få ngas . 
Det blir sälla n dovt och matt i den hä r 
tagningen . som genomgående är lyc
kad rent kl a ngligt. Det är framfö r a llt 
över A-sida n man kan gö ra sina fynd . 
Speltider: ej meddelade . 

Vid avspel ningen a nvä nd utrustni ng 
har omfa tta t : hög talare Bowers & 
W ilkins Monitor 80 1 jämte dubbelsy
stem med elekt rosta ter fr å n Audio
T ronic i Uppsa la . Fö rst ä rka re : H itac hi 
MOSFET HMA 9500, SAE 400 och 
Ya ma ha P 2200. Skivspelare: Tech
nies SP-IO Mk II modif med bl a 
Kenwoods Disc Stabilizer ja nne Sony 
Biotracer X P-750. T ona nna r Biotra
cer och Technics EPA-1000, Pick uper 
Ya ma ha MC- I X res p Ortoron MC 20 
Mk II och EMT ET 15. Trafo: Or toron 
T 30, Fidelity Resea rch. Förförstä r
ka re Phase Linea r, SAE och Sony. 
Fk-varialor J VC och Soundcra ft smen. 

lJS 



Oscilloskop 
LBO-S14 

• Två kanaler DC-lO MHz 
• Känslighet SmV-lOV/cmi 11 områden 
• Förstärkning X S ger l mV-2V/cm 
• Tidbas O, S J.Ls-200 ms/cm i 18 områden 
• Äkta X-Y, S.mV-lOV/cm båda axlarna 
• Dimensioner 290 X 160 X37Smm, vikt 6 kg 
• Omgående leverans inkl. probar 
• Två års garanti • Pris: 2 .390:- exkl. moms 

BANVAKTSVÄGEN 20, BOX 1307, 17125 SOLNA, TEL 08/820400 
DANMARK: TEL 02/804200 NORGE: TEL 02/2826 24 FINLAND: TEL 90/4608 44 

Informationstjänst 43 

deltron 
-aktuellt-

Positivt ljuskänsligt koppar laminat 

Färdigbelagda plattor 

KLARA ATT ANVÄNDA! 

SVENSKA DELTRON AB 
Huvudkontor Butik Spånga Butik Sthlm Butik Göteborg 
Orderkontor 

Tallåsv . 15 Valhallav . 67 Landaiagat. 6 
Fack Spånga Stockholm Goteborg 
16302 Spånga 

08/366983 08/345705 031 , 161246 
08/ 366957 

Informationstjänst 44 

Vi säljer Apple 
Dlikrodatorer. 

SENTECAB 
Upplandsgatan 39, 11328 STOCKHOLM . Tel. 08-324600 

com putcz r 
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TOI{YO AUDIO FAIR: fortsfrånsid16 

tonkaraktärerna blir vad petmoj, stor som en kassett, 
M&K kallar "german dom e och med en hålförsedd skiva 
sound" resp "subdued german (det hela liknar närmast en 
dom e sound" samt "bright kompass) vevar och "windar" 
english sound". Det mellersta man sin tape per finger. "1 vil
får väl överssättas med "beslö- lande skogen jag windar min 
jat tyskt kalott-ljud". Bakom tejp", som den japanska folk
det här äventyrliga klassning- loren så riktigt berättar om. 
arna ligger dock seriösa stu- Man kan också Personalisera 
die r aven MIT-akustiker som sitt Band-Bibliotek - köpa eti
samarbetat med M & K om ketter, gnuggisar och varje
the Volkswoofer. I sitt senaste handa card-making kits ; Naga
utförande har den anpassats oka har mer eller mindre en 
till det nya pcm-ljudet, fram- hel art director-arsenal för 
går det, och Ken spelade också bandarkiverare och sådana 
för mig urval från sin egen pro- som vill göra omslag, pärmar 
duktion; de skivor vi tidigare etc. Personligen sympatiserar 
anmält här , inspelade i Tysk- jag med tanken. Allt som kan 
land med en stor ungersk en- förmå människor att göra nå
semble . Det lät anslående bra, got själv i denna passiva , av
mycket fylligt och jämnt , utan spelande tape-värld måste häl
klippning och även utan färg- sas med glädje! 
ning alltför mycket. Man kan Flera små spännande etuier 
montera högtonsystemen på med saxar, klämmor och speg
höga dubbelspelare för bästa lar, skruvar och instrument i 
spridning, och det här är nog fina formgjutna plastfack visa
sammanfattningsvis ett av de sig vara , icke som den få
framtidens ljudsystem. Man kunnige frestas tro , en mini-ki
behöver ju inte ta de olika sla- rurgiutrustning a la akutväska. 
gen "nationalljud" så gravall- Nej , Nagaoka har med bekym
varligt för att ha behållning av mer sett på svårigheten att dels 
ljudåtergivarna. De verkar laga trasig kassettape, dels re
dock något komplicerade och digera den . Det går naturligt
kan kanske förenklas. vis, men brottstället brukar gå 
~ Det under de japanska för- upp igen därför att flertalet 
beredelserna till kriget mot skarvar inte håller för den hårt 
USA 1940 startade Nagaoka är rullade tapens packning i 
egentligen ett diamantsliperi bandkakan. Bandet är för 
som blev stort på att förse smalt för att i längden hålla för 
mängder av OEM-firmor med skarven , vilket ju inte är fallet 
nålspetsar. I dag ger firmor. med kvartstumtape (och bre
som Nagaoka ofta stort utbyte dare) . Nagaokas PC-507 Tape 
på mässor och utställningar Splicing Kit hör till de avgjort 
därför att de i hög grad stigit in bättre och är en av de få , vilka 
i tillbehörsbranschen . gjorts enkom för cc-tape . Man 

Vad man egentligen skall jobbar med kassetten inne i 
med en separat, miniatyrise- boxen och drar ut bandändar
rad tapeomspolare till är jag na över två saxar/hoppressare 
personligen inte fullt säker på. och får nu en hållbar , smidig 
Men i Japan finns det tydligen bandskarv. Särskilt bilste
ett behov av att använda dyli- reogrejor av enkelt och billigt 
ka. Ta Nagaokas CW-402 Poc- slag drar inte sällan sönder 
kel Winder - den spolar inte folks band genom fel bandin
fickor , men man skall tydligen spänning över antingen angi
vandra omkring med den här vande spole eller upplind
IiIla batteridrivna (= 2 st AA ningsnavet. Lossnar tapen från 
R6-celler) i fickan och närhelst själva navet kräver det sina 
man behöver ha en C 60-kas- speciella åtgärder , går tapen 
sett omspolad på 35 sekunder, sönder nånstans mitt i kan 
ja då drar man upp sin Pocket man alltså laga det med rimli
Winder. Och som lite mindre ga utsikter till framgång, säger 
förfinad variant har Nagaoka firman . 
en Hand Winder i form aven Bland alla avmagnetiserare , 
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rengöringskassetter , pick up
skal, vätskor , borstar och skiv
rengörare etc kan nämnas Na
gaokas mycket förnämliga 
skivstabilisatorer och nåIren
görare. En av de Nagaoka-gre
jor jag själv arbetar med väger 
1 kg och är gjord av hårt glas 
med en mycket hög dämpfak
tor. Tröghetsmoment: 108, 
2 kg/cm2

. Man får effektivt 
ner resonanser vid avspelning
en och förbättrar de mekanis
ka betingelserna , vilket ger 
klarare ljud utan muller och 
stickighet. Nagaoka har flera 
stora Disc Stabilizers som 
starkt erinrar om Kenwoods 
genom att de förbättrar skiv
kontakten över hela mattans 
yta och tar hand om periferien 
också . I några fall kombineras 
de här anordningarna med sär
skilda rengöringsdynor i cent
rum, där nålspetsen skall 
"doppas" regelbundet . 

Nålvågar med digitalutläs
ning har man också, elektroni
ken är kvartskristallstyrd , och 
det hela kan ses som en ytterli
gare utveckling av Technics 
ypperliga SH 50 PI , som vi ti
digare avhandlat. Nagaokas 
eR-lOOO kostar 25000 yen och 
är något så unikt som en digi
tal nålspets-slitageindikator , 
som kan hålla i sitt minne an
vändningstiden för inalles tre 
pickuper! " If diamonds are 
not forever , plastic is even less 
so", heter det i inledningen . 
Den här kretsen ligger bredvid 
skivspelaren och mäter konti
nuerligt drifttiden . 

" Kilavolt" heter nog så kul 
en antistat-anordning , som 
laddar ur eller polariserar om 
skivorna mot damm . 

Firmans Super Rotor-Stat är 
en ny krets som man placerar 
skivan under , trycker på mitt
spindeln och därvid får ladd
ningen att lyfta utan att skivan 
behöver snurra ett enda varv. 
Dammet skall lägga sig i den 
kransformade dyna som om
ger Super Rotor-Stat. 
~ Nakamichi ser icke med bli
da ögon Tandbergs stora sats
ning på en kassettmaskin för 
industriellt bruk resp proffsan
vändning - ett område som 
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Fig 15. Nakamichis nya modell 
1000 ZXL lider ingen brist på 
färglysande kretsar, det är ett 
Computing Cassette Deck och 
mikrodatorfunktionerna är 
många. 

Fig 16. Miller Kreisel Sound har 
avsatt sidosystemen Satellite-l 
resp basmodulen Volkswoofer. 

-
I , 

Fig 17. Inte mindre än sex "na
tionella ijudkaraktärer" kan man 
genom olika kopplingar få fram 
med M & K-delarna, om manfår 
tro firmans litteratur. Det handlar 
som synes omförbindningar mel
lan olika enheter och möjligen fil
terverkan i något led. Oaktat den 
här mystiken lät M & K:s system 
bra. 



Världens första 
portabla 

inspelningsstudio 
TEAC Thscam M144 Portastudio, en komplett 4-kanal
studio för kassettband. Med mixer, klangfärgskontrol
ler, utstyrningsinstrument, separat monitor-mixer, 
Dolby brusreducering, elektroniskt styrt kassettverk 
och många användbara finesser samlade i en kompakt 
enhet. 

Ett efterlängtat skapande verktyg att komponera, 
arrangera och göra demo-inspelningar med. Hemma, 
på turne eller på scenen. 

Om du redan prövat på multikanalinspelning är det 
första som kommer att slå dig hur enkelt och snabbt 
Portastudio går att jobba med. Koppla in en mik, ett 
par hörlurar och du är igång. 

Därnäst kommer ljudkvaliten att få dig att häpna. 

Fortfårande när du dubbat upp dig t ill tio olika på
lägg. Hur är det tekniskt möjligt i en kassettmaskin 
knappt större än en portfölj ? 

Sammanfattningsvis: Portastudio utnyttjar hela 
bandets bredd i en riktning och hastigheten är dubbla 
den normala. Att bruset hålls nere sköter Dolby
kretsen. Dessutom är in-, och av-spelningskretsal11<l 
konstruerade för att utnyttja hela kapaciteten hos 
hög-prestanda kassetter typ TDK SA-X. 

Lägg därtill en rad praktiska tillämpningar från 
TEACs mångåriga erfarenhet av mult i-kanalsutrust
ning och önskemaskinen är verklighet. TEAC Tascam 
M144 Portastudio. Ring oss för uppgift om närmaste 
återförsäljare. 

BETOMA BOX 3005, 17103 SOLNA. GENERALAGENT I SVERIGE FOR DUAL, TOK, TEAC OCH WHARFEDALE. 

Informationstjänst 10 RADIO & TELEVISION - NR 3 - 1981 29 



TOKYO AUDIO FAIR: forts från sid 28 

Fig 18. Ottos (och Sanyos) lilla 
MicroStereo, bärbar underhållare 
i gånglåtklassen,jöga större än 
ett cigar:rettpaket. 

Fig 19. Philips och Sony har nu 
bilagt de sista meningsskiljaktig
heterna kring Compact Disc och 
gemensamt har man slutfört "be
tydande förbättringar" på främst 
modulationssystemet och felkor
rektionen. Data är nu 60 min 
speltid i stereo, spårdelning 1,6 
mikrometer, skivdiameter 120 mm 
precis, skivtjocklek 1,2 mm, kvan
tisering 16 bitars linjär per kanal, 
samplingsfrekvens 44,1 kHz och 
fe/korrektion CIRC (Cross lnter
leave Reed Code) och modulation 
EFM (8-l4-modulation). Här ses 
Sonys förslag till spelare med 
skivenheten upptill som i en byrå
låda, vilken skjuts in i spelaren. 

norrmännen är i full färd med När det gäller signalradering 
att komma in på - utan har nu är tonhuvudet för detta som 
kontrat med främst den nya ef- mest verksamt då man i mot
terträdaren till modell 1000 sats till biaskretsen driver det 
och 700 etc - Nakamichi 1000 
ZXL, the Computing Cassette 
Deck. Pris 550000 yen. 

Hjärtat i detta lysande och 
förföriskt illuminerade nöjes
fält för kassetter är ABLE/ 
RAMM-datorn , den mikroda
torkrets som styr azimut, bias , 
nivå och ekvalisering respekti
ve reglerar ett Random Access 
Music Memory. 

I stora drag har vi att göra 
med en maskin med tre moto
rer , tre tonhuvuden , digital 
bandräkning med LED, något 
som kallas " diffused reso
nance transport", som vi väl 
varit inne på tidigare somma
ren 1980 då tre Nakamichi pi
nades i test hos Bertil Hellsten i 
RT-labbet. 

Den här automatkalibre
ringen håller användaren in
formerad om varje driftläge 
och varje tillstånd bandet be
finner sig i. 

RAMM-automatiken med
ger upp till 15 skilda program 
att identifieras av digitalmin
nena . Man kan koda materia
let för detta antingen manuellt 
eller automatiskt efter behov. 
Upp till 30 kommandon kan 
slås in . Programidentifieringen 
sker med en 5 Hz-ton . 

Tonhuvudena är gjorda av 
Nakamichis Crystalloy-lami
nat , som sägs innebära ultralåg 
koercivitet , en högmättnadsle
gering som ger extremt lågbru
sigt ljud . 

Den s k parametriska rade
ringen innebär att man kopp
lar firmans Dual-Gap , Direkt
Flux-radering till en ny krets , 
där man har en extra oscilla
tor. 

I stället för alltså en gemen
sam bias/raderoscillator har 
man här en till. Bakgrunden är 
ju att förmagnetiseringens fre
kvens idealt bör ligga högt för 
att man skall undvika intermo
dulation och interferens med 
signalen , vilket vållar pipto
ner , i svårare fall "vissling" i 
ljudet. Det där kunde speciellt 
irritera de första generationer
nas kassettdäckanvändare . 

över en ganska låg frekvens. 
Varför då inte montera in två , 
separata oscillatorer? säger 
någon. Ja , skälet till att man i 

_ det längsta drar sig för detta är 
den berättigade ängslan för att 
då aldrig få dem i exakt syn
kronitet . Då , om nånsin , har 
man sina visslingar och biljud 
som brevet på posten! Flerta
let konstruktioner måste kom
promissa på den punkten ge
nom att man väljer ett mellan
ting - ca 80 kHz - i frekvens , 
vilket innebär att man får göra 
avkall på en del diskantsignal
förmåga liksom på raderkapa
citeten för de lägsta bastoner
na. Nakamichi har dock ge
nomgående använt 105 kHz 
som oscillatorfrekvens; Ed 
Nakamichi gillar inte diskant
skurna upptagningar . Det här 
ställde krav på raderhuvudena 
och ledde till Direct Flux-lös
ningen . 

Nästa steg är alltså att man , 
trots allt , har två oscillatorer 
men i lite annan form än tänkt : 
Här finns en kvartskristall
styrd huvudoscillator som ger 
en högstabil biasfrekvens på 
sagda 105 kHz. Den ström 
som behövs för att driva rader
huvudet avleds från en krets 
som både är fas- och frekvens
låst mot huvudoscillatorn men 
som får svänga med bara hälf
ten av de 105000 perioderna. 

Vi har då en raderhuvud
drivning vid relativt låga 52 ,5 
kHz, ett område där utsläck
ningsförmågan är relativt god , 
samtidigt som högdiskantklar
heten inte går förlorad och , 
viktigt nog, några synkrOllise
ringsproblem icke uppstår, en
ligt tillverkaren . Mätningarna 
hos Nakamichi visar att då 
man raderar signaler om så 
mycket som 1 kHz blir verkan 
uppenbar och vid under 500 
Hz har rest bruset avtagit med 
hela 10 dB - eller t o m något 
mera. 

Data för den här superma
skinen upptar en frekvensavvi
kelse om högst 0,75 dB mellan 
20 Hz och 20 kHz. 
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Svajet anges till 0,04 % 
wrms , toppvärde 0,08 % S/n 
bättre än 66 dB mätt som A
vägt IHF-värde vid 400 Hz och 
3 proc klirr. Dolby då inkopp
lad , bandet är ZX-tape för 70 
f..ls inställning . 

Filter , testtongenerator , 
CMOS-logik , timerdrivning, 

. tonhöjdsvariator och tre mik
rofoningångar ingår bl a . Ma
skinen är 19-tumsutförd och 
till den kan man få Nakamichis 
Hig-Com-krets från Telefun
ken som licensbygge. 

I övrigt presenterar firman 
modellerna 481/482, 660/670 
ZX på kassettsidan och vidare 
märks det receiverprogram , de 
instrument och de mikrofoner 
man hittills haft världsfram
gång med liksom tillbehören. 
Så finns fortfarande den bär
bara 550 kvar i produktion , 
tex. 

Tre av kassettdäckmodeller
na har automatisk azimut jus
tering nu. 
~ NEC är ju varumärket för 
den stora elektronikoncernen 
Nippon Electric Company Ltd 
som övervägande sysslar med 
industriell elektronik och 
elektroteknik, komponenter 
och datorer. 

Men nämn för en japan fab
rikatet Authentic och han bör 
strax kunna placera in märket 
just som " NEC" , vilket hittills 
stått för mellanprisapparater 
med lugn och återhållsam de
sign , ett slags audions Toyota 
med hållbarhet och funktion 
som främsta ledstjärnor. Från 
de serierna finns inte något 
särskilt spännande att rappor
tera annat än att kassettdäc
ken nu fått metalläge som t ex 
på K 315 E och att man för 
serien K 450 E, 525 E och 535 
E har köpt den nya C-kretsen 
från Dolby. I mässans på eng
elska tryckta material från 
NEC står det bara kryptiskt 
om att " dubbel-Dolby" skall 
komma i modellerna , ingen 
som helst närmare redovisning 
lämnades. Men de här tre har 
flera tonhuvuden , är mikroda
torstyrda , har full logikkont
roII , automatiskt programval 
och bl a en ny typ av remdriv-

forts på sid 38 



Stereomixer 
för hi-fi 
och inspelni 

A v Leif Marenius 

~ I ett tidigare nummer av RT beskrev vi en 
moduluppbyggd mixer med professionella 
egenskaper. Här presenterar vi en enklare va
riant där vissa egenskaper tagits bort, men där 
prestanda fortfarande är mycket goda. 

•• När man syss lar med 
ljud i professionella samman
hang ä r det en enhet som 
nästan alltid bilda r mede l
punkten i den använda ut
rustningen , nämligen mix
e rn . I stud iosammanhang är 
den fö r det mesta insta ll e rad 
och ka llas fö r ljudbord . För 
mobila till ämpninga r är de t 
främsta kravet i allm änhet 
låg vikt och lite t fo rm at men 
hög fl ex ibilite t och långt dri
ven använda ranpassning. 

Mixe rn har dock börj at gö
ra sitt inträde även bland re
na amatö re r och mixers bör
jar nu skymta även till sam
mans med hemste reoanlägg
ningar . Dage ns ste reoa nlägg
ning består ju av ett fl e rtal 
signa lkällo r , t ex tune r , 

grammofon , kassettdäck 
samt eventue llt en bandspe
la re. O m man kopplar sam
man dem med en mixe r f å r 
man en tota l kontro ll över 
signale rna från den vad gä l
le r t ex nivåbalansering och 
pano re ring . Har mixe rn en 
inbyggd vu-meter ha r man 
a lla chanser att undvika o nö
d igt brus på grund av fö r låg 
insignal elle r di sto rsion som 
fö ljd av fö r sta rk signa l. D e t 
ä r ju inte många av dagens 
ste reoförstä rkare som ha r se
parat nivåinstä llning för va r
je ingång. 

Mixer som 
förförstärkare 

Man kan a lltså låta en mix
e r he lt ta över fö rfö rstä rka-

~ Sex mikrofoningångar, en stereoingång för 
linjenivå och en skivspelaringång kan hante
ras av mixern som är försedd med en kraftig 
hörtelefonförstärkare . 

rens ro ll i anläggninge n . Mot 
bakgrund av de tta vill vi här 
presentera en bygg själv-mix
e r som inte enbart lämpar sig 
fö r mångmikrofoninspe l
ninga r utan även med fö rde l 
kan va ra stationärt inkopp
lad i en ste reoanläggning. 
Mixe rn få r betecknas som en 
ren amatörkonstruktion , ef
te r om den sakna r sådana 
d eta ljer som balanserade in
och utgångar , mikrofo n
transformatorer , to nkontro l
ler på ingångarna , tappnin gs
linje r etc . D äremot har inte 
avkall behövt gö ras på e lek
triska prestanda, som fra m
går av mätdata. 

G enomgående ha r utnytt
j ats mycket snabba och låg
brusiga ope ratio nsförstärka-

re , avsedda specie llt fö r 
audiotill ämpningar . Op-am
par som t ex den gamla 
741 :an är mycket bra på sitt 
sä tt (stab il och tålig) me n de 
sa knar be rättigande i mo
dern audioapparatur . T yvä rr 
fö rekommer de även i rent 
professione ll utrustning än i 
dag. 

10 fasta kanaler 
och tonkontroll 

Den här beskrivna mixe rn 
kan betecknas som lO-kana
lig. Den ha r sex ingånga r , 
o mkopplingsba ra me llan 
mikrofo n och linj e. Vida re 
finns de t en grammofonin
gång med RIAA-korrektion 
(ste reo) samt en linj eingång i 

fo rts sid 32 
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stereo för anslutning av t ex 
en bandspelare. Naturligtvis 
kan bandspelare, tuners etc 
även anslutas de övriga linje
ingångarna . 

Mixern har en 3-bands 
tonkontroll : Bas, mellanre
gister och diskant. Regler
området uppgår till ± 18 dB. 
En vu-meter för exakt nivå
inställning ingår också . En 
stor "master"-ratt styr utsig
nalens nivå. En väsentlig för
del är att mixern har en hör
telefonutgång som kan driva 
både hög- och lågohmiga lu
rar. 

Nätdelen är förlagd till en 
separat låda varigenom 
brumproblemen har elimine
rats helt. In- och utgångskon
takter är av typ phono men 
med dubblering av typ DiN 
för grammofon- och stereo
ingång. I stereoingångens 
DiN-kontakt kan även mix
erns utsignal tas emot för den 
händelse man vill spela in på 
samma bandspelare som är 
ansluten till denna ingång. 

Mekaniskt består mixern 
endast av sex delar: Frontpa
nel, bottenplatta , framstyc
ke, bakstycke samt två gavlar 
i trä. Den totala höjden är ca 
5 cm och bredden ca 40 cm. 

Elektroniken är fördelad 
på två kretskort. Från dem 
går det trådar till alla kontak
ter , omkopplare och poten
tiometrar. Orsaken till att en 
sådan uppbyggnad har valts 
framför ett modulbygge med 
kortmonterade potentiomet
rar och omkopplare är den 
stora merkostnad som ett så
dant byggs ätt medför. Det 
här valda utförandet kräver 
mera arbetstid , men varje 
själv-byggare bygger väl bara 
en mixer och då är arbetsti
den inte så väsentlig om den 
innebär att slutpriset blir 
lägre. 

Komponenter för de sex 
monoingångarna har numre
ring med första siffran mot
svarande ingångens nummer. 
Komponenter för utgångs
kortets vänstra kanal har på 
motsvarande sätt numrering 
med första siffran 8. För hö
ger kanal gäller siffran 9. 

Elektronik på tre kort 
Mixerns uppbyggnad är in-

te kritisk. Kom bara ihåg att 
använda så korta ledare som 
möjligt! 

Börja med att bestycka de 
tre kretskorten. Transforma
torn i nätdelen skruvas fast 
med två skruvar M4 x 10 
med skallarna på kortets un
dersida. T1 och T2 monteras 
stående med var sin kylfläns. 
Den sida på transistorerna 
som har text skall vändas 
mot transformatorn. Skruva 
fast kylelementen med skruv 
M2 x 10 jämte mutter. När 
kortet är klart kan det mon
teras i sin låda med fyra plåt
skruvar i bussningarna. Säk
ringshållaren placeras i det 
undre hålet i den ena gaveln . 
Montera två genomföringar i 
de båda andra hålen . Skala 
av nätkabelns ytterisolering 
ca 1 dm och anslut den till 
säkringshållaren och trans
formatorn enligt ritningen. 

. Anslut även en 3-ledare till 
11 och montera en 6-polig 
DiN-kontakt i den andra än
den. Drag sedan fast genom
föringarnas skruvar och sätt 
på lådlocket. Kontrollera 
gärna att nätdelen ger ca ± 
12 V. 

Hölje av plåt 
och trästycken 

Nästa steg blir att montera 
kontaktdon i bakstycket. I 
alla hål med diametern 6,5 
mm skall det sitta phono-ut
tag . Montera telejack i alla 
12 mm-hål. Den 3-poliga jac
ken skall sitta i det hål som är 
något avsides placerat från 
de övriga. I 16 mm-hålet 
längst till vänster monteras 
en 6-polig DiN-kontakt för 
kraftförsörjning och i de två 
övriga hålen monteras de två 
5-poliga DiN-kontakterna. 

Nästa fas är montering av 
frontpanelen . Skruva fast 1-
poliga vippomkopplare i alla 
hålen i panelens övre kant 
utom i det längst till höger, 
där det skall vara en 2-polig 
vippomkopplare som ström
brytare till mixern . 

I hålen för input gain mon
teras P101, 201 . . . 601 samt 
P2 vid phono och P4 vid aux. 
Klipp av axlarna till ca 1 cm 
före monteringen. Vid hålen 
för pan monteras åtta poten
tiometrar 1 k lin . P7, P8 och 

32 RADIO & TELEVISION - NR 3 - 1981 

P9 monteras i hålen för tone. 
PlO monteras vid master och 
PlI vid headset. Skruva se
dan fast rattarna på axlarna. 
Den stora ratten är för mas
ter. 

Skjutreglarna monteras 
med distanser och skruv M3 
x 16. De löd ben som är 
märkta med siffran 1 skall 
vara vid regelns nedersta lä
ge. De dubbla skjutpotentio
metrarna är avsedda för pho
no och aux . Den dubbla vu
metern placeras i sitt hål och 
fästes med lim och/eller tejp. 

Börja nu med att montera 
samman chassit. Gavlarna 
färdigställs genom att den 
mindre klossen spikas fast 
mot den större så att den 
hamnar mitt på den , mätt på 
alla kanter. Gör likadant 
med de båda gavlarna. Mar
kera sedan skruvhålen i gav
larna för frontpanel , fram- , 
bakstycke samt bottenplatta . 
Fram- och bakstycke skall 
överlappa de båda övriga 
plåtarna. Slå försiktigt med 
hammare och spik i håImar
keringen och skruva sedan 
fast alla plåtar utom frontpa
nelen . Hålen för det avlånga 
kretskortet i bottenplattan 
skall vara i lådans bakre del 
och något till vänster , d v s 
mitt för ingångarna. Det lilla 
kortet skall vara rakt under 
master-ratten. 

Sammanbindning 
med otal trådar 

Nästa steg blir samman
koppling av mixerns alla de
lar till en fungerande enhet. 
Här fordras " bara" tålamod 
och noggrannhet. 

Placera frontpanelen upp
och nedvänd bakom lådan , 
ungefär som man öppnar en 
bok. Lägg sedan de båda 
korten på sina platser. Nu 
går det lätt att mäta upp rätta 
längder på anslutningstrådar
na mellan kontakter , kort 
och potentiometrar. Gör alla 
anslutningar enligt ritningar
na. På skjutreglarna är mitt
stiftet utmärkt med 2. 

I en mixer är rätt utförd 
jordning a och o. Observera 
t ex jordanslutningen på J4 
och J7. Phono-kontakterna 
blir automatiskt jordade ge
nom chassit. Bottenplåten 

jordas vid skruvmonteringen 
av det lilla kortet. Frontplå-

. ten jordas genom att en tråd 
kopplas från master-poten
tio meterns jord till dess eget 
hölje. 

När all montering är klar 
kan de båda korten skruvas 
på plats . Det skall göras med 
skruv M3 x 16 och distanser. 
Skallarna skall vara på lå
dans undersida. Nu kan 
frontpanelen passas in på sin 
plats men försiktigt , efter
som det är trångt om utrym
met mellan panelen och 
kretskorten. Eventuellt mås
te några komponenter böjas 
en aning för att ge plats åt 
alla trådar som trängs . Skru
va fast frontpanelen i gavlar
na. Kontrollera att lådan är 
rät och rikta eventuellt upp 
den. Montera de fyra gum
mifötterna på gavlarnas un
dersidor. Mixern är nu klar! 

Optimal anpassning 
med input gain 

Vid all mixing gäller gene
rellt att skjutreglarna skall 
arbeta så högt upp som möj
ligt. I annat fall riskerar man 
att överst yra ingångsstegen 
med distorsion som följd . 
Använd således inte mera in
put gain än vad som är nöd
vändigt. Då blir överst yr
ningsmarginalen så stor som 
möjligt. 

Vu-metrarna är medelvär
desvisande. En snabb tran
sient resulterar därför inte i 
något nämnvärt utslag. Om 
det gäller att spela in signa
len på band får man därför 
låta öron och omdöme svara 
för att nivåhållningen blir 
riktig när programmaterialet 
är transientrikt. 

Vu-metern ligger inkopp
lad efter tonkontrollerna . 
Om t ex baskontrollen vrids 
upp ger den ett större utslag , 
och därför måste då den eller 
de uppdragna reglarna dras 
ner en aning. Nätaggregatet 
kan vara nätanslutet även 
när mixern är avslagen. Ef
fektförbrukningen är för
sumbar. 

Med detta återstår bara att 
önska lycka till med ljudrnix
en! Blanda väl! • 



Komponentförteckning 

IC 1, 2, 101,201,301,401, 501,601 
IC 3-10,102,202,302,402, 502, 602 
Tl 
T2 
T801 , 901 
T802, 902 
01-04 
05-06 
0801-0804, 0901-0904 
Cl , C2 
Cl 01, 102, 104,201 , 202,204, 301,302,304,401 , 
402,404, 501,502, 504,601,602,604, 17- 22, 
801,901,807,907,812,912,809,909, 808, 908 
C3, C4 
C9,Cl0 
Cl03,203,303,403, 503, 603 
C7,C8 
CB05,C905 
C804, C904 
C23, C24 
C803,C903 
C802, C902 
Cll-C14 
C15, C16 
C806,C906 
R819,R919 
R812, 912, 816, 916,820, 920 
R809, R909 
Rl,2, 101, 103, 109,201 , 203,209, 301 , 303, 309, 
401 , 403, 409, 501,503,601,603,609,29,30, 
810,910 
Rll1 , 112,211,212, 311 , 312,411,412, 511 , 
512, 611,612,21,22,35,36 
R13,14, 31 , 32, 814, 914, 802, 902, 806,906 
R5, 7,17,18,817, 818, 917, 918 
Rl13, 114, 213,214,313, 314,413,414,513, 
514, 613,614, 23, 24, 37, 38, 801,901 
R803,807, 903, 907 
Rl02, 106, 108,202,206,208, 302,306, 308,402, 
406, 408,502,506,508, 602, 606, 608,25-28, 
15,16,811 , 911 , 821,822, 921 , 922 
R804, 808,904,908, 805, 905 
Rl04, 204,304, 404,504,604 
R3, 4,813,914 
Rl05, 107, 110,205, 207, 210, 305,307,310, 405, 
407, 410,505, 507,510,605,607, 610, 33, 34,6, 
8,11,12, 19,20,815, 915 
R9,Rl0 
Pl0l , 201 , 301,401,501 , 601 
P2, P4 
P7,PS,P9 
Pl 0, Pll 
Pl03, 203,303, 403, 503, 603,3, 6 
Pl02,202, 302,402, 502,602 
Pl , P5 
0101,201,301,401 , 501,601 , l, 2 
03 
Jl02,202, 302,402, 502,602,2, 3,5,6,801 , 901 
J4,J7 
J8 
Jl01, 201, 301 , 401 , 501 , 601 
J9 
Jl 
TR 
Sl 

TO 1034 = NE 5534 
TL 072 = ",A 772 
BD 167 
BD 166 
BC 171 
BC251 
lN4002 
Z-diod, 13V 
lN4148 
1 000 p./4O V 

10p. 
100p. 
4,7 p. 
lp. 
0,1 p. 
47 n 
22 n 
10 n 
4,7 n 
2,2 n 
l ,5n 
680 p 
150p 
47 
100 
270 

1 k 

1,5 k 
1,8 k 
1,2 k 

3,3 k 
3,6k 

10 k 
11 k 
33 k 
47k 

100 k 
l,2M 
100 k log pot 
2 x l00 k log pot 
2 x 100 k lin j pot 
2 x 10 k log pot 
1 k linj pot, 
lOk log skjut pot 
2 x lOk log skjutpot 
vippomk, l -pol, 2· läg 
vippomk, 2·pol , 2-läg 
phono-uttag 
5-pol DIN-uttag 
6-pol DIN-uttag 
telejack, 2-pol 
telejack, 3-pol 
3·pol skruvlist 
Transformator 2 x 15 V 15VA 
Säkring 200 mA trög 

1 st 6-polig DIN-kontakl, 2 st kyl profiler för Tl och T2, 1 st säkringsbehå llare , 2 
st kabelgenomföringar, 1 st nätkabel, 1 st apparatlåda, nätdel, 2 st skruvar 
M4x 10,251 muttrar M4, 4 st plåtskruvar, 1 st mönsterkort, nätdel, l ·st möns
terkort, ingångskort, 1 st mönsterkort, utgångskort, 1 st dubbel vu-meter, 20 
st rattar, diam 15 mm, 1 st ratt, diam 25 mm, 8 st skjutpotentiometertoppar, 
2551 d istanser M3 x 8, 6 st skruvar M3 x 10, 15 st muttrar M3, 25 st skruvar 
M3 x1 6, 16st träskruvar6x 'f2", 2 st skruvar M2 x 10,2 st muttrar M2. 

Apparatlådan består av: 2 st teakgavlar enligt fig, 1 st frontpanel , 1 st 
bottenplatta, 1 st frontplatta, 1 st bakplatta, 4 st gummifötter, 4 st spik 1 Vi', 
samt diverse kabel . 

Lådan sätts samman genom att bak- och framstycke samt bottenplåt 
skruvas i de hopspikade trägavlarna. 

Komponentsatser 

Med alla kort, potentio
metrar och omkopplare 
på plats ser lådanfortfa
rande snygg och prydlig 
ut. Vissa komponenter i 
denna prototyp avviker 
en smulafrån det slutliga 
utförandet. 

När alla komponenter 
förbundits med varandra 
antar mixernas inre ge
nast ett risigare intryck. 
Vifann det enklast att 
först ansluta alla förbind
ningar till korten i rätt 
längd och därefter anslu
ta deras andra ände till 
omvärlden . På så sätt bi
behöll vi största möjliga 
rörlighet hos korten så 
länge som möjligt. 

Vän av ordning kan må
hända vilja binda sam
man kablarna på detta 
sätt. Bygget ser betydligt 
trevligare ut så, menfak
tiskt är det svårare att 
stänga ihop det hela ge
nom att kabelbuntarna 
blir styvare och tar mer ~ 
plats. Dessutom blir det 
måhända svårare attfel
söka . 

till mixe rn tillhandahåll s av lng fa Leif Marenius & Co 
UB , Box 5086 , 421 05 Västra Frä lunda . Tel. 031/ 
4793 47. 

Kompo nentsats inkl borrade chassidelar samt alla in
gående delar kosta r 1 690 kr inkl 23 ,46 % moms. Porto 
tillkommer. 
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J 6 '--K»I-~ r~--, r-_ 

Kretsschemaför stereoingången. 

e 101 Rl02 
lOJ.! lOk 

J 101 @----:t-j.-.-______..,-----, 

Pl0l 
lOOk 

Kretsschemaför mik/linjeingångarna. Ingång I har komponentnum
mer på 100, ingång 2 på 200 o sv. 
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UTHÖ 

~--r-,- ,......, r-- U T VÄ 

R 111 R113 
1/5 k 3,3 k 

03 



~ Komponentp/ace
ring för ingångs
kortet. 

J101 

Kretsschemaför 
grammofon
ingången. 

Anslutningar till ingångskortet. 

>-~C=~~~-------UTHÖ 

FÄN 

P3 
1k 

+--11-------- UT VÄ 

POWER 

~ 
HI utgångskortet 

o iLMCO ======::::~----~O~~~ ~-~or-~~~----~or-, ----------~or-----------10~----------~O o 
fo rts på sid 36 
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R801 

"~I-I-r-CH:=J--(Y-' 

Komponentplacering på utgångskortel. 

Kretsschemaför 
nätdelen. 

o 

Kretsschemaför utgångskor
tet. Endast vänster kanal visas 
här. Höger kanal är identisk 
med komponentnummer på 
900. IC6 sitter fysiskt placerad 
på ingångskortet. 

J9 

jord 

Komponentplacering för nätdelen. 

Mönsterkortritning till utgångs
kortet. Skala 1 :1 . 

o 

Mönsterkortritning för nätdelen. Skala 1:1. 

o 
o 

o o 

• 

Anslutningar till utgångsk, 
tet. 

3 
(") 

O 

till potens höljt 

TR 

..... 
w U1 

:::t 
~ U1 

< 
CJ) 

~ 
OJ 

o 
+ 

• 

O 

O 
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Fig l. Tonkontrol
lernas verknings
område. 

~ 30 I i I l I 
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Fig 2 . Frekvens
gång hos mikro
joningången. 

500 lk 2k 5k lOk 20 k 50 k Hl 

Fig 3. Frekvens
gång hos grammo
joningången. A v
vikelse jrån ideal 
RlAA-kurva. 

la 20 50 laO 200 500 l k 2k 5k lOk 20k 50 k Hl 

MÅTT :rox180x 3 

O r---~----------------------------. 
f-----j------------ --.- -

- lO f-----,f------------------------------j 
-- - ------------------------ -j 

-20 f-----if------------------------------j 
- - - - -------- -- - - --

-JO I-----il----- ------------------------i 

-40 
- -

- 50 
-

- 60 
-

-H-r - - -

:---- -- - . 
-70 

-- 1'-
- 80 

SignaljörO VU ger 4,3 V 
I ut med max master-regel. m 

Utgången klipper vid 8,3 V 01 
~ C 

:0 · ro ut. .......... 01 
Q) C 

Distorsionen är mindre än N 01 -.... 
I Q) 

0,1 % vid l V ut med samt- ~ ~ N 
D :0 I 

liga ingångar. D x .... 
D et D 
<- E mo 

CD 
...... -0 : co ~ 
ro ..... ~ 

C > 01 +J 
01 Q. aJ 

. ,-i ::::J --.. Q. CJl~ 
m » • .-! Q) > 
C E ...... +JE 

...... D ~ ::.:: m ~ 

MIK/ LINJE mik max 0 ,4 2, 1 
mik min 42 220 

lin je ma x 13 65 
linje mi n 1 300 6 600 

PHO NO max 0 ,8 5 ,4 
min 8 ,1 55 

STEREO ma x 15 86 
min 1 500 6 800 

MÄTT 370x52x2 22;>'12;' 45 

I I I no. 40 40 40 30 30 30 30 30 30 30 40 

lOr "r " ' 9" 7,~5 1 I I --j ~ 

•• 3,5 (10 st) 

o . 6,5 (12 st) 
O . 12 (7 st) 
O .16 (:Ist) 

Fig 4. Provocerat 
klippspektrum vid 
begynnande klipp
ning i mikrojonin
gången. 

m 
:::J 
~ 

.D 
m 01 
01 c 
C ·ro 

· ro 01 
01 C 
C ..... ..... 

m 
+J o 
c .c 
Q) 

...... .:ot. N 
ro · .... I 
> E ..... ~ ro D ~ 

» c D CD 

Q3- >. 0 -o 
el <- ~ 

1,9 61 
7,3 90 

10,3 76 
190 91 

2, 6 66 
2 , 6 86 

3 ,8 87 
226 90 

1 

15 
~ .. 

l' 
>< ..... 

~. .... 
i.n -I .... -I 

<5 .... 
-..l 
D 
>< 
~ 
>< 

Vo> 

1 .-' . 
r ~ ~~ o 

U:;' 
N 

Håltagning ijrontpanelen. Håltagning i bakstycket. Håltagning ijramstycket. 

spk e{l (!>r skruv 

30 285 30 

~~~~ / \ 

/ \ '00 MÄTT _'80" OJ 
'---------..:=r=:....I-,-...L. I :Y4·.1 14' .1 

13x -3,5 
l r I 200 

Håltagning i bouenplottan. Två gavlor tillverkas av trästycken, teak eller 
annat träslag, av dimensionen 2"X3/4" (SOXI9 mm). 

Håltagning i strömjörsörj
ningslådans ena gavel. 
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TOKYO AUDIO FAIR: 
ning. Det sista avse r 535 E , 
som har tre helt separata ton
huvuden , d v s det är raderhu
vudet som ligger utanför det 
för de andra två gemensamma 
fästet. 

Bland NEC-nyheterna 
märktes två nya tuners , en di
gitalvisande , ehuru tydligen 
bara den ena är en full syntes
.mottagare . De heter T 530 E 
och 650 E. 

Förutom några mindre inte
grerade enheter märktes ett 
par tyngre receiverutföranden 
med digitalindikering av in
ställd frekvens. Båda har am
band och den större modellen 
beröringsautomatik med val 
av upp till 12 förinställbara 
program . 

På skivspelarsidan förser 
man ett par av sina nya verk 
med raka , enkla tonarmar som 
verkar betydligt lättare än fö
regångarna och rensade från 
diverse mekanik . " Acostic 
Feedback Is Out - Clarity Is 
In", utl åter sig Authentic nog 
så riktigt i sin skivspelarrek
lam. Mest påkostade varianten 
heter P 735E, har full automa
tik under kvartskristall kontroll 
och har 310 mm-tallriken dri
ven aven dc-motor. Intressant 
är att man inte givit verket den 
senaste , raka tonarmen men 
att det specas ett s/n så högt 
som 78 dB , DIN B-värderat. 
Tydligen är NEC: s dubbel iso
lationsuppbyggnad för verket 
effektiv. 
~ Japanska Onkyos materiel 
ser vi inte alltför ofta i vårt 
land men liksom NEC: s sorti
ment är märket välkänt i Ja
pan utan att höra till de allra 
största i branschen. Firman 
började göra högtalare och 
pick uper redan 1946. I dag -
då man har dotterbolag både i 
VästtyskIand och i USA - om
fattar tillverkningen praktiskt 
taget allt inom audio. Just 
märkets större högtalare bru
kar positivt uppmärksammas i 
hemlandet och tidigare gjorde 
man också modeller vilka på
tagligt var USA-inspirerade 
med stora horn , diffusorer etc . 

" Servo" är ett återkomman
de ord i märkets program för 
1981. -ra t ex den största för-

stärkaren, M 5060, som heter 
Dual Super Servo Stereo Po
wer Amp. Liksom för en rad 
mindre modeller är det en dc
kopplad konstruktion med 
dubbla se rvokretsar , " linj är" 
switchning och två av bran
schens stö rre trafo . E n finess 
den delar med ett par andra 
stärkare i den övre kl assen är 
automatiskt fungerande för
spänning över effektkretsarna. 

. Kan alstra 2 x 130 W vid låga 
0 ,005 % klirr. Dubbla, stora 
visarinst rument som går att 
koppla om för tiondelsutslag. 

Förförstärkarna P3060 och 
P-BOOO har både mc/mm-in
gångar och undviker alla slags 
transienta dist-tillstånd genom 
servonas inverkan , försäkrar 
Okyo. Nätmatningen sker 
med "direktverkan" (= direct 
bus-bar feeding) . 3060 har helt 
passiva tonkontroller med täta 
klickstopplägen och är intres
sant nog utfö rd i en myckenhet 
omagnetiska material: Detta 
med magnetisk distorsion, 
som Kenwood gä rna diskute
rar , har uppmärksammats en 
hel del i Japan och nu är man 
på jakt efter att eliminera än
nu ett inslag som kan vålla oli
nearitet , åtminstone om man 
mäter noga ... 

Onkyo är stora på kassett
däck. Man har ett eget band
parametersystem som kallas 
Accubias och ett speciellt la
minathuvud för radp.ring av 
särskilt metallband. Full logik , 
dc-motordrivning och led
display etc återfinns här i urva
let. 

Också Onkoy har känt be
hovet av att erbjuda markna
den ett bra grammofonverk 
med rak tonarm , som skett i 
nio nya modeller, toppade av 
CP 12BOF. Armen är av kolfi
ber med plastarmering. Ver
ket har två motorer , en för 
skivtallriken och en för tonar
mens rörelser. Kvartsstyrning, 
fas- låst servoslinga och 
minneskrets för repetition in
går. Hö lj et har isolerats tre 
gånger mot störningar från 
botten . 

Mest avancerade Onkyo
verk är dock dato rstyrda P X X 
3F med högautomatiserade 
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sök/intonings- och repetitions
funktioner. "Computer 
Search" kan slås in och armen 
letar upp vissa avsnitt själv 
som man " lärt" den . Hölj et är 
långtgående resonansfritt och 
hela spelaren kallas Super 
Transducer. Direktdrift , rak 
tonarm och tonhöjdspåverkan 
över fronttangenter. 

Av de många högta larna 
Onkyo gör märktes en seri e 
tidkompenserade system som 

"F 5000 och F 3000 , 3-vägshög
talare av sluten typ och kapab
la att tillföras upp till 200 W 
resp 160 W. 

Många tillbehör och diver
seelektronik ss elektroniska 
delningsfilter , hörtelefone r etc 
förutom en rad av dessa stap
lar och hyllkombinationer med 
enklare apparater i som knap
past är aktuell a för export till 
Europa. 

Som fl era andra anordnade 
Onkyo under Tokyo-dagarna 
live-framträdanden i sin mon
ter och utgav också en egen 
skiva, Artistry in Sound, ett ut
märkt initiativ. 
~ Ortofon är ju knappast e tt 
Japan-märke , men stod för en 
stor monter på Tokyomässan , 
där ett par intressanta nyheter 
premiärvisades. Vi tänker 
å terkomma till dem då Elfa i 
Sverige fått in dem. l första 
hand handlar det öm den " full
mass" -va riant av Concorde
avkännaren man nu har , om 
nya VMS 30 Mk 1/ och dess 
syskon i VMS-familjen som 
blivit förnyad. Utanför pick 
uperna var nog främsta nyhe
ten den prisbilligare och lite 
förenklade versionen av trans
formatorn T 30 man nu gör 
och , som det visat sig , finnas 
stort behov av. T 20 heter ny
heten , och vidare finns STM 
72 (Q) , allra mest ekonomisk. 

Och visst var Ortofons 
flaggskepp , MC 30-pick upen, 
en stor publikmagnet men att 
den japanska proffsvärlden 
aldrig glömmer de klassiska 
modellerna från danskarna 
framgick eftertryckligt. De 
ljudtekniker som en gång ar
betat med den legendariska 
SPU är obevekliga i sina krav 
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Fig 20. Philips har ändrat sin de
signför CD-spelaren till den här 
formen med skivan under ett 
klafflock t v. Intern är lasern och 
optiken ändrad mot större preci
sion och verkningsgrad. Sista 
ordet är knappast sagt ifråga om 
optoelektronikens storlek och ar
betssätt. 

Fig 21. CD-systemet medger ju att 
en hel mängd i skivan inkodad in
formation utläses t ex så här: 
Spår, tid, verk/titel, upphovsman . 
I särklass elegant och överskåd
ligt. 

Fig 22. Så här kan man tänka sig 
en "stapel" iframtiden, där en 
mini-tv också ingår och över vil
ken man kan få ut kompletterande 
information . 

Fig 23. Ortofon hör till detfåtal 
europeiskajirmor vilka regelbun
det ställer ut i Tokyo. Deltagare i 
övrigt på 1980 års mässa var bl a 
AKG, Kudelski, Schoeps, svenska 
SATT (med SAM-mixern), 
Acoustical Quad och några till ge
nom sina japanska agenter. Fr.ån 
USA kom bia SAE och DBX. Här 
är Ortofons nya transformator 
T -20 som är en enklare version av 
T-30. 
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VARFORAR 
OVERLÄGSEN? 

- därför att du med VMS får ut bättre ljud ur dina högtalare! 
De första magnetiska pickuperna som någonsin gjordes 

var baserade på principen med rörlig magnet, och faktum är att 
flertalet av dagens pickuper fortfarande tillverkas efter denna 
princip. 

Rörlig magnet. 

r;. Nålarm 

Spole 

Magnetiskt =7777.-E~~~L----, 
ledande 
material 

Magnetiskt 
ledande 

Magnet 

material """"":LL.L.t;~~~l----' 
Spole 

När nålarmen (med magnet) rör sig, varierar spänningsfältet runt spolarna, och 
en spänning genereras. 

Det säger sig självt att nålarmens massa i en pickup 
med rörlig magnet är förhållandevis hög - även fast man använ
der en liten magnet. Och detta påverkar tyvärr transientåtergiv
ningen. 

Därför var inte Ortofon nöjda med systemet med rörlig 
magnet, utan beslöt att utveckla en ny pickup-princip som 
skulle kunna minska nålarmens massa och på så sätt förbättra 
transientåtergivningen. Resultatet blev ett system som vi kallar 
VMS - Variable Magnetic Shunt. 

VMS (Variable Magnetic Shunt). 

Ringmagnet 

r;. Nålarm 

Ringmagnet 

Spole 

När nålarmen rör sig förs den tunna järnkroppen , där nålarmen är fäst, nära 
ringmagneten. I denna position kommer kroppen att fungera som en shunt och 
kortsluta delar av fältet. Och då genereras en spänning i spolarna. 

Förutom en minskning av nålarmens massa , vilket bety
der bättre spårningsförmåga vid höga frekvenser (god tran
sientåtergivning) till åter också VMS-principen en kompaktare 
konstruktion av spolarna. Detta ger minskad känslighet för 
brum. 

.. 
, ortofon I 

• VMSIDE • 
1.1111 

............ , 

Frekvensgång och kana lse paration. ____ • _ ___ ~ _ _ ..... """'~ _ _ ,..s._ _ _ _ 

---

Frekvensgång 
och kanalseparation 

Diagrammet visar att frekvensgången är spikrak och att 
kanalseparationen ligger över önskade minimivärden - genom 
hela det hörbara området (20-20.000 Hz) . 

Spårningsförmåga 
VMS-pickuperna har förhållandevis höga värden för fjäd

ringsmjukhet, vilket tillsammans med korrekt nålkraft ger ena
stående spårningsförmåga vid låga frekvenser. Spårningsför
mågan vid höga frekvenser är likaledes enastående, tack vare 
en låg ekvivalent nålspetsmassa. Med vår toppmodell , VMS 30 
Mkll, har vi lyckats uppnå en spårningsförmåga på 90 j..LmN vid 
315 Hz (vilket är bättre än Shures modell V15 typ IV). 

Men det är viktigt att komma ihåg, att för optimal spår
ning måste pickupens fjädringsmjukhet passa tonarmens effek
tiva massa . 

Fast det är inga problem! Det spelar ingen roll vilken 
typ av tonarm du har - hög eller låg massa - vi har en VMS
pickup som passar till den. 

Tabellen här nedan hjälper dig att vä lja den VM S-modell 
som gör att du får ut ett bättre ljud ur dina högtalare. 

Modell Fjädrings- Ekvivalent Användnings-
mjukhet nå Ispetsmassa område 

VMS30 Mkll 22 ~lm / mN 0,45 mg Alla högkvalitativa 
tonarmar med 
medium massa. 

VMS 20 E Mkll 25 ~l m / m N 0,50 mg Alla högkvalitativa 
tonarmar med rela-
tivt låg massa. 

VMS 10 E Mkll 15 ~lm / mN 0,65 mg Alla tonarma r med 
hög massa. 

Gå in till din hifi-handlare. Han hjälper dig välja den 
VMS-pickup som är rätt för dig. 

ortofon 
accuracy in sound 

Marknadsföres av ELFA HIFI AB , 
Box 1273, 17124 Solna. 
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Specialkort 
för IEEE-488 buss 
gör RT -datorn 
till mätdator 
• Här visar vi hur man bygger ett kretskort 
för anpassning av RT-datorn till instrument
bussen lEEE-488. 
• Bussen, som även kallas HP-lP och GPlB, 
finns idag i en rad instrument. 

Datorn, med 6800 och 6809 mikroprocesso
rer, är tidigare beskriven i RT liksom i boken 
Bygg själv datorer. 

av ÅKE HOLM 

•• Alltfler mätinstrument be
styckas med mikroprocessorer 
och får därmed en viss form av 
inbyggd intelligens. Nya instru
menttyper kan också styras av 
en dator , vilket blir allt vanliga
re i system för automatisk prov
ning av komponenter och färdi
ga produkter. Det vanligaste 
gränssnittet för sammankopp
ling av mätinstrument och dato
rer kallas IEEE-488-buss . 
Gränssnittet har utvecklats av 
bland andra den stora ameri
kanska instrumenttillverkaren 
Hewlett-Packard , som kallar 
den för HP-bus eller HP-IB . En 
annan vanlig benämning är 
GPIB , vilket betyder General 
Purpose Interface Bus . Ytterli
gare en är lEe-buss. 

Två typer av kontakter före
kommer . För IEEE-488-bussen 
används 24-poliga kontakter enl 
fig I. Tack vare att kontakterna 
går att stapla på varandra kan 
ett stort antal instrument kopp
las ihop i en lång rad . I fig 2 vi 
sas kopplingen av de olika signa
lerna i kontakten. Data överförs 
på åtta ledare i parallellform. 
Tre ledare (RFD , DAV och 
DAC) styr överföringen och 
fem ledare (ATN, SRQ. IFe, 
REN och EOI) är kontrollsigna
ler. 

Med en dator kan de anslutna 
instrumenten styras enligt ett 
uppgjort program för att under
lätta mätningar och för ökad 
noggrannhet vid upprepade 
mätningar av samma slag. 

Här visar vi hur man bygger 
ett anpassningskort för anslut
ning av IEEE-488-bussen till 
den i RT tidigare beskrivnå da
torn , uppbyggd kring Motorolas 
6800/6809-processorer. Dator
projektet redovisas även i 
"Bygg själv Datorer" från spe
ciaitidningsförlaget. 

Elektrisk funktion 
Principschemat återges i fig 3. 

Längst till vänster ser vi de sig
naler som finns på RT-datorns 
periferi kontakter. lel är en spe
ciell krets från Motorola med 
beteckningen MC 68488. Kret
sen tar hand om all kommunika
tion mellan mikroprocessorn 
och IEEE-488-bussen . le2 är en 
åttabitars datadrivkrets som 
kopplar in SI då programmet 
skall läsa in den adress som an
passningskortet skall ha i IEE-
488 bussystemet. De fem lägsta 
bitarna D~D4 anger den adress 
som är unik för varje instrument 
och de tre högsta bitarna är ledi
ga för egna parametrar som t ex 
"talk only" eller " listen only" 
funktion . De fyra kretsarna 
le4-7 anpassar lel till de för 
IEEE-488-bussen gäll ande nivå
erna och impedanserna . 

I fig 4 återges kretskortet sett 
från foliesidan i skala l : 1. Kom
ponentplaceringen framgår av 
fig 5. Vid 11 skall man ansluta 
en 24-polig kontakt. Den kan 
monteras i datorlådan och för
bindas med kortet över en flat
kabel el. likn . • 
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SHIFlO !;no NDAC 04V DlO~ DII17 

AlN III ' NltllI 1\11 lilln 111111 

GNO GNu GNO REN 0107 010', 
11 9 7 

LOGIC GNO GNO GNO 0108 0106 
GNO 10 o Ii 

Fig l . Kontakter för IEEE-488-bussen vilken används för kommunika
tion melwn mätinstrument och datorer. 

Fig 2. Signaler på de olika stiften i IEEE-488-busskontakten. 

Komponentförteckning: 

el 47 MF 25 Vellyt 
Dl röd lysdiod 
lel MC 68488 (Motorola) 
le2 74LS240: 
le3 74LSOO 
le4-7 MC 3448A (Motorola) 
RI 220 ohm 
R2 4,7 k 
R3 7x4 ,7 k 
SI 8-pol di p-omkopplare 
l kretskort CA-8018 
1 le-hållare l4-pin 

4 !C-hållare l6-pin 
l !C-hållare 20-pin 
1 !C-hållare 40-pin 

Komponentsatser kan bestäl
las från CÅ-Elektronik AB, 
box 2010, 13502 Tyresö , tel 
0817423401 , från Telko i 
Stockholm , Malmö och Göte
borg samt från EH:s elektro
nik i Västerås . En komplett 
sats kostar 543 kr exkl moms. 
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Program för amatör
radio och billigare 
skrivare bland 
månadens nyheter 
•• Ingen dator är använd
bar förrän den har program 
att arbeta med. Visserligen 
är det stimulerande att knåpa 
med egna program men ack 
så tidsödande. Använder 
man datorn professionellt är 
det viktigt att det finns färdig 
mjukvara att tillgå . 

och programvara. Till Apple-
• datorn finns två amatörra
dioprogram. Det ena sänder 
och tar emot telegrafi , bau
dot- (rtty) och ASCII-kod. 
Det andra programmet avser 
sstv-kommunikation varvid 
datorn förvandlas till en sän
dande och mottagande ter
minal för slow sean-tv (smal
band-) . I en kommande RT
artikel skall vi presentera 

programmen närmare. 
Andra intressanta amatör

radioprogram för Luxors 
ABC80 har Bertil Ohlsson 
(SM7DVH) och Cert Da
nielsson (SM7LJS) utveck
lat. De kommer så småning
om att beskrivas i RT. 

Från den förstnämnde , 
med adressen Mårdvägen 2, 
372 00 Ronneby , kan man 
beställa ett rtty-program 
(fjärrskrift) som klarar sänd
ning och mottagning enligt 
baudot-koden med hastighe
terna 45-75 baud. Ett stort 
antal kontrollfunktioner ut
nyttjar datorns möjligheter 
att lagra och återvinna infor
mation av olika slag. Det kan 
exekveras på en ABC 80 
med 8 k extra minne och en 
skrivare. Givetvis behöver 
man även en lämplig motta
gare och en rtty-avkodare 
(modem) . 

Ett liknande program kal
lat Rtty22 finns att köpa hos 

Ett exempel på ett pro
gram som är avpassat för fir
mabruk är Bokföring för da
torn Panasonic J D-840. 
Mjukvara och dator säljs av 
CD Compelan Datasystem ab 
i Flen (tel 0157114650-51). 
Företaget hette tidigare 
Compelec Data ab , men om
bildades sedan man övergivit 
S 100-buss-datorerna till för
mån för Panasonics datorer , 
som man f ö innehar agentu
ren för. 

• Fig l. De lIiJr till
HMIw" till ABC80 
SIIlI4/IJr och tilIHrIctu 
LIuu DolD. HiJr 
jU"u bl" V24...,.
shmring Med (lOk,. 
lUl rIIIIIrIIgIUl till Uitt
dtlomIIgIJ btuNiIt-.... =-------1 pill,.",.. Vi suii_ 

Bokföringsprogrammet är 
utvecklat i samarbete med 
revisionsbyråer och det om
fattar alla grundläggande ru
tiner som man behöver, d v s 
dagbok, huvudbok , resultat
och balansräkning med jäm
förelse mot budget och-före
gående års värden , moms
rapport m m samt de rutiner 
som behövs för att mata in 
och korrigera kontoplan och 
nyinmatade transaktioner. 
Dessutom innehåller pro
grammet redovisningar av 
kostnader och möjlighet till 
automatkonteringar. 

Kombinera amatörradio 
med datorhobbyn! 

Många radioamatörer 
sysslar i dag med datorer och 
glädjande nog börjar det nu 
komma en mängd färdiga 
program för amatörradiotill
lämpningar. Vi nämnde i 
Dumpen i RT 1981 nr 1 att 
Sentec numera säljer datorer 
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~----___ e"~~fl" 
te~ ochfJiir
skrift (CWIRTTY). 

• Fig 2. Sbil'lllY till 
1dgprU: Seikos"" 
GP-80. 

Lasse Data, Box 65 , 68301 
Hagfors . Det klarar 45-110 
,baud och har även telegrafi
. identifiering . Konstruktio-
nen är gjord av Lars Karls
son, SM4FVD. 

Han har också andra pro
gram för ABC80: Telertty för 
enbart mottagning av rtty , 
ett månstudsprogram som 
beräknar månens läge , logg
bok enligt RT 1980 nr 3 av 
Bert Lindgren, Qthloc, som 
beräknar avstånd mellan två 
stationer , ett satellitprogram 
som beräknar omloppstider 
till satelliterna Oscar 7 och 8 , 
sändning och mottagning av 
ASCII-tecken och slutligen 
ett telegrafi-program. 

Allt fler skrivare 
Nu sjunker priserna 

Den som utvecklar pro
gram upptäcker ganska snart 
att datorsystemet bör kom
pletteras med en skrivare för 
att det skall fungera . Ofta 
behöver man göra " dump
ningar" för att se vad som 
eventuellt har felat eller ock
så vill man göra listor med 
utgångspunkt i t ex ett sorte
ringsprogram . Mö j ligheterna 
blir . så många fler med en 
skrivare , men hittills har pri
serna varit avskräckande för 
amatörer. 

Det kommer dock allt fler 
skrivenheter till lägre priser 
på marknaden . Det senaste 
lågprisrekordet tar japanen 
Seikosha CP-BO som säljs av 
Teleinstrument ab , tel 081 
380370. Den kostar 2800 kr i 
parallellutförande , 2650 kr 
för RS232-snitt och 3470 kr 
för 1 EEE 488, PET, Apple 
och TRS 80. Moms tillkom
mer . 

Hur den skriver har vi inte 
sett något prov på , men ma
trisen har 5 x 7 punkter. Flera 
punkter (t ex 7 x 9) brukar ge 
bättre tecken , men det hela 
beror ju även på hur tecknen 
är matriserade . GP-80 har 96 
ASCII-tecken (stora och 
små) och bland dem å , ä och 
ö. 

Papperet kan vara upp till 
8" brett och det traktorma
tas. Utskrifterna görs med 30 
teckenls och den klarar 80 
tecken per rad . 



Stutliepaket 
med ZX80 

"I närkamp med datorn" 
kallar Studieförlaget i Uppsa
la ett självstudiepaket som är 
ägnat dem som vill lära sig 
grunderna i datorprogram
mering. I paketet ingår den 
lilla datorn Sinclair ZX80 , ti
digare testad och presente
rad i RT (1980 nr 8) , en 
grund bok och en studiehand
ledning . 

Datorn levereras som 
byggsats. Det går också att få 
den färdigbyggd - även om 
lite av det pedagogiska vär
det då går förlorat, menar 
upphovsmännen . 

Studieförlaget har tel 018/ 
155390. 

Nyenkortdator 
från Motorola 

Motorolas D2-kit torde 
vara välbekant för RT-läsar
na. Det bildade utgångs
punkt i ett större datorsys
tem som för ett antal år se
dan beskrevs i RT . I sig var 

det ett litet utbildnings-/ut
vecklingssystem som kunde 
byggas ut. D2 har dock gått i 
graven och fått en ersättare 
som fullständigt betecknas 
MEK6802D5. 

D5 är byggd på ett kort 
som innehåller hexadecimalt 
tangentbord OC:1 likaledes 
hexadecimala sifferindikato
rer , 6802-processor, 128+ 
1 024 byte RAM och ett 2 048 
byte stort ROM som innehål
ler monitorprogrammet 
D5BUG. Kassettanslutning
en följer Kansas City-stan
dard som i det tidigare D2-
kortet. 

På kortet finns spännings
regulator och likriktare . Man 
behöver alltså bara ansluta 
en transformator som skall 
ge 18 Y. · Kortdatorn kostar 
1370 kr plus moms och den 
distribueras av Interelko , tel 
08/13 2169 och ab Gösta 
Bäckström, tel 08/541080. 

Ny mikroprocessorfamilj 
8400 från Philips 

Än är inte 8-bitarsdatorer-

JAPAN GENERATIONEN forts från sid 38 

att få tillgång till dem. Så fak
tiskt skall jag avslöja en liten 
hemlighet som jag känt till i en 
del år: 

SPU har aldrig lagts ned: 
Den görs i en liten , handgjord 
serie av Ortofon - i dag som 
SPU GT/GTE , fast det inte 
handlar om en sportbi l ... 
Men de här pick uperna , som 
för alltid erövrat en heders
plats i välljudsligan , är inget 
för gemene man att tänka på. 
pe är för stora och tunga för 
att passa vanliga lågmasstonar
mar och är helt enkelt inte av
sedda för hi fi , bara yrkesbruk . 
De säljs inte för amatörbruk . 

Addendum: Nya T 20 har 
inte hela det register av an
passningsimpedanser som T 30 
har eller hade. T 20 är fixt 
gjord för pick uper som kräver 
2-4 ohm/47 kohm , 150 pF. 
~ Fabrikatet Otto kommer in
te till Sverige och har vete rligt 
aldrig funnits här heller. Det 
hör likaså till Japans mest kän
da märkesnamn med ett gott 

renomme hos särskilt en ung 
publik. Märket har flera gång
er givit ut egna , mycket väl
gjorda grammofonskivor i rek
lamkyfte och likaså framställt 
en hel del stora horn , disco
elektronik och tung hi fi , som 
förenat smart form med at
traktiva data. 

Vad vi den här gången skall 
uppmärksamma Otto för är 
märkets serie av nya mikro
kassettdäck , RD. 

Otto hör till dem som menar 
att den allra minsta kassett
typen, den för dikteringsappa
rater , nu utvecklats så långt att 
den ganska bra går att använ
da för musikåtergivning. Allt
så gör man ett nätt litet kas
settdäck - med HX-Dolby -
kallat RD-XMl där de kom
pakta dimensionerna visserli
gen ger plats för en dubbel
balks-toppvoltindikator och en 
belyst drifttablå men inte för 
t ex de bandduplikatfunktio
ner som bättre däck har. Ef
tersom det handlar om mikro-

nas tid förbi! Fortfarande 
kommer det flera sådana 
även om de flesta är varian
ter av tidigare typer. Det kan 
man också säga om Philips 
nya serie 8400, vars instruk
tioner till 90 % överensstäm
mer med 8048-familjens. 

Under 1981 kommer föl
jande typer som samtliga har 
inbyggda , maskprogramme
rade ROM: 
8405 med 0,5 k ROM och 32 
bytes RAM 
8410 med 1 k ROM och 64 
bytes RAM 
8420 med 2 k ROM och 64 
bytes RAM 
8440 med 4 k ROM och 128 
bytes RAM 
Alla har 28 bens kapsel. 

Hobbydata 
blir två firmor 

När Hobbydata i Malmö 
startare år 1975 kunde man 
knappast förutspå de kom
mande årens intensiva mik
rodatorutveckling . Från bör
jan var inriktningen helt äg-

kassetter är det inte otroligt att 
man till dem överför material 
från vanliga kompaktkasset
ter , och då behövs alltså med
hörning, dubbning etc. 

Otto har därför framställt li
te separata apparater , där den 
som heter DBX-Ol ingalunda 
inrymmer någon DBX-brusbe
kämpning utan en banddupli
katorkrets , där två "givande" 
band kan tappas på sin infor
mation sinsemellan eller signa
len vändas i riktning mot däc
ket , etc. Naturligtvis är det 
metallpartikelband man an
vänder i mikrokassetterna . 
Däcken är av tvåmotorig typ 
och alltså av utrymmesskäl in
te särskilt välutrustade. Ut
över metallbandläget finns ett 
för normalband . Det nätta 
däcket väger 4 kg och mäter 
220 x 70 mm. Kanske kan det 
här bli framtidens utförande 
mera allmänt? 

Ett område som Otto är 
stort på är en annan variant av 
mikro-stereo, där metallband-

nad amatörer , därav namnet 
på firman. De etablerade da
torföretagen fnyste som be
kant föraktfullt åt mikroda
torerna som man betraktade 
som leksaker, men det visade 
sig ju snart att de hade fel. 

I dag dominerar de profes
sionella kunderna hos Hob
bydata och firman insåg snart 
att namnet kunde vara en be
lastning, åtminstone interna
tionellt sett för dem som inte 
tidigare hade kännedom om 
rörelsen . 

Därför har man nu bildat 
ytterligare en firma som skö
ter representation (av bl a 
Micropolis flexskivenheter 
och Archive bandkassetter 
för uppbackning av hårddis
kar) samt tillverkning och 
system leveranser till svåra 
miljöer inom industrin. Det 
nya bolaget heter Mica Da
taprodukter ab och har ad
ressen Box 2502 i Malmö. 
Hobbydata finns dock kvar 
med sin butik och sina kund
kontakter. 

• 

kassetten är programbäraren. 
Firmans variant på temat 
gånglåt , nämligen . Heter RD
XP 1 och kostar 39800 yen 
hemma. Laddas med MC 46 
ME-kassetter för 1200 yen 
stycket. Micro-Stereo är av
sedd såväl för egen intalning/ 
sång som för avspelning . Det 
finns en inbyggd mini-elektret
mikrofon längs gaveln. I övrigt 
är den knappast så elegant 
gjord som Sonys Freestyle med 
dess skjutreglar, men i gengäld 

' är den här varianten bara lite 
större än ett cigarrettpaket. 
Också lättviktshörtelefo ner 
hör till . Två hastigheter , 1,3 
cm/s och 2,4 cm/s. Med högsta 
hastigheten anges tonomfång
et mellan 80 Hz och 10 kHz av 
Otto . 

Nästa gång fortsätter och av
slutar vi den här firma vis dis
ponerade genomgången. 
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Svensk 
stv-monitor 

Intensas nya video monitor 
TVM 31 är en helsvensk pro
dukt. Den är moduluppbyggd 
och kan förses med tillsatskort 
för t ex "tvåtråds videomottag
ning" , videoväxel, distributions
förstärkare mm. 

Monitorn har 1000 linjers 
bildupplösning och 20 MHz vi
deobandbredd och lämpar sig 
även för grafisk och alfanume
risk återgivning. Monitorn kan 
även levereras med grönt flim
merfritt bildrör typ P39. 

Säljs av: Ab Intensa , tel 081 
7670195. 

Behändig 
kv-meter 

Heinzinger i Rosenheim har 
tagit fram en digital voltmeter 
för 20 kV med en noggrannhet 
som är bättre än den vanliga 
multimetern med högspännings
prob. 

Instrumentet har stor digital , 
3lh siffrors led-presentation i en 
ask med dimensionerna 120x 
65x41 mm , som har en 215 mm 
lång mätsnorkel med ca 10 mm 
diameter. Man kan alltså lätt 
och riskfritt komma åt spän
ningsförande delar och i handen 
avläsa spänningen, positiv eller 
negativ . 

Maxfelet vid 20°C temperatur 
är mindre än 0,5 % . Resistansen 
är 400 megohm och instrumen
tet är utrustat med ett 9 V batte
ri för lång drift. Priset är 2200 kr 
och levereras inom en månad. 

Svensk representant : Civ ing 
Robert E O Olsson ab , tel 01411 
12218 eller 12229. 

Asmedit för ABC80 

Programutvecklingshjälpmed
Iet Asmedit som tidigare funnits 
för olika Intel-system har nu an
passats för ABC80. 

Asmedit för ABC80 är både 
editor, assembler och debugger i 
ett enda program. Den skiljer 
sig emellertid från konventio
nella program av den här typen 
genom att den medger interaktiv 
programutveckling. 

Enheten har tagits fram spe
ciellt för att effektivisera pro: 
gramutveckling för mikrodato
rer. Genom sina egenskaper är 

Professionell 
video generator 

Svenska Grundig ab introdu
cerar nu en professionell video
generator VG 1000, avsedd som 
mät- och provningshjälpmedel 
för utvecklingsarbeten och till
verkning samt för serviceverk
städer och studios. 

Syntes generator 
från Fluke 

Två nya signalgeneratorer 
från Fluke innebär en satsning 
på kombinationen signalrenhet , 
programmerbarhet , användar
vänlighet och pris. 

Modell 6070A har ett fre
kvensområde om 200 kHz till 
520 MHz med l Hz upplösning . 
6071A täcker området 200 kHz 
till 1040 MHz med 1 Hz upplös
ning under 520 MHz och 2 Hz 
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den också ett utmärkt läromedel 
vid mikrodatorkurser och själv
studier. Till skillnad från andra 
programutvecklingsh j äl pmede I 
är Asmedit effektiv att använda 
även om bandspelare är det en
da yttre minnet. 

Den erbjuder ett enkelt sätt 
att snabba upp eller förkorta ba
sic-program med inlagda assem
blyspråkrutiner. Den är optimalt 
anpassad till ABC80:s interna 
struktur och basic . Fullständig 
filhantering på kassett och flex
skiva ingår. 

Asmedit är gjord för använd
ning av Intels assemblyspråk för 

I princip kan alla förekom
mande mätningar genomföras 
tack vare det stora antalet bild
mönster. För visuell totalbe
dömning finns en testbild lik
nande den som används vid 
färg-tv-transmissionskontroll . 
Speciell hänsyn har tagits till vi
deobandspelarområdet - en spe
s;iell testbild finns för exakt jus-

vid frekvenser över 520 MHz. 
De har båda ett " brusgolv" vid -
150 dBc , fasbrus ner till -140 
dBclHz vid 20 kHz avstånd från 
bärvågen . Ej nätfrekvensrelate
rat, icke-harmoniskt brus är -90 
till -100 dBc. 

För manuellt bruk finns det 
mikroprocessorkontrollerade 
egenskaper som gör användan
det lätt och bekvämt: Direkt 
tunktionskontroll över tangent
bord, " fly wheel"-avstämning 
med en enda ratt , digitalt svep 

processorerna 8080 och 8085 , 
vilka utgör industristandard. 
Z80-processorn i ABC80 exe
kverar också den kod som gene
reras . En ABC80 med Asmedit 
kan även användas för utveck
ling av program till andra 8080- , 
8085- eller Z80-baserade sys
tem. 

Programmet levereras på kas
settband eller flexskiva. Utförlig 
användarmanual på svenska 
med programmeringsexempel 
medföljer. Priset är 575 kr exkl 
moms. 

Svensk återförsäljare: Synthese, 
tel 0461148011. 

tering av huvudet. För utvärde
ring aven aktuell mätning kan 
bildmönstren avropas över hela 
bildskärmen och anpassas till 
mätproblemet . 

Genom möjlighet till extern 
synkronisering medger genera
torn ändamålsenlig utökning av 
ett befintligt videosystem . 

Digital cirkelframställning 
sker med minne för fasta vär
den . Den är färgbärvågkopplad 
med 25 Hz offset , har 4-sekvent 
p AL-utnyckling , kontinuerligt 
inställbar färgamplitud från O-
100 %, 100 % kalibrering, två 
videoutgångar , 75 ohms utgång
ar för färgbärvåg-, vertikal- , ut
nyckling och synkronsignal samt 
hf-utgång med specialkanaler. 
Mf-utgång samt Ijud-mf som är 
internt omprogrammeringsbar 
till 4,5, 5,5, 6,0 och 6,5 MHz in
går också. 

Säljs av: Svenska Grundig ab, 
tel 0401181400. 

med ramp- och pennlyftutgång
ar för x-y-registrering, internt 
" Iearn mode" -minne för lagring 
av kompletta frontpanelinställ
ningar . 

Upp till 50 kompletta instru
mentinställningar kan lagras och 
återkallas vid behov. Aterkal
landet kan också ske under pro
gramkontroll med 1EEE-488 
som ingår som standard. Am- , 
fm- och fasmodulation , relativ 
frekvens- och amplitudinställ
ning för avvikelsemätningar 
samt kontroll för frekvenssteg 
ingår också. 

Instrumenten är konstruerade 
för bekväm användning vid ma
nuellt bruk med krav på höga 
prestanda samtidigt som anpass
ningen till IEEE-488, en rack
monteringshöjd av endast 133 
mm (5 1/4") , en inställningstid 
för frekvens ner till 35 ms och 
programmerbarheten , gör dem 
väl anpassade för systemtillämp
ningar. 

Svensk generalagent: Telein
strument ab, tel 081380370. 



" Våra beräkningar på 10 sekunder tog en timma förut." 

"Den stora fördelen med ABC 80 är flexi
biliteten. Vi har fått en bättre överblick av 
lagret med mindre lagerhållning och säk
rare produktionsplanering. Vi gör också 
våra mastberäkningar betydligt snabbare. 
Det som tidigare tog en timma, klarar vi nu 
på 1 O sekunder. 
Närmast funderar vi på att lägga över fak
tureri~en på ABC 80. Och lönerna. 

De ~amrz; zer jag göra själv.
l
" 

Jan Holmberg, IngenjÖ~ 
GulImarsimporten, Lysek{ 

LUXDR. 
Datorer 

Skicka efter den nya ABC 8O-broschyren 
Sänd in kupongen, så får du inom ett par dagar 
den nya ABC BO-broschyren med allt om pro
gram och kringutrustning och med intressanta 
ABC BO-erfarenheter från den lilla föreningen 
till det stora företaget. 
,---------------, 

Namn 

Förening/Skola/Företag 

Adress 

Postnr/postadress (') 

c: 

!;6 
Skicka kupongen till : a: 
Luxor Katalogservice , Box 10000, 
43401 Kungsbacka .J L _____________ _ 

Det nya sättet att köpa en professionell dator till verkligt lågt pris_ 
Informationstjänst 12 

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

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

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

ELFA HIFI AB , Box 1273,17124 Solna. 

--------------------------------Till ELFA H IFI AB , Box 1273, 171 24 Solna. Skicka mig broschyrer på de produkter jag kryssat för! 

D Cabasse högtalare 
D Milt Y antistatmedel Permostat 
D Milt Y skivrulle Pixall 
D Nakamichi kassettdäck 
D Nakamichi receiver 
D Nakamichi mikrofoner 
D Nakamichi Black Boxes 

NAMN 

D Nakamichi High Com II 
brusreduceringsenhet 

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

förstärkare , skivspelare, högtalare 

ADRESS 
Informationstjänst 13 

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

POSTADRESS RT 3-81 
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Stig Adolfsson rapporterar 

Köpa mottagare från surpluslager? 
Konsten att inte duperas av löften 
• Fortfarande minns många USA-studenten som 
chockade hela nationen genom att ur armeöverskotts
lager,förråd av beg labbmateriel och diverse helt lag
liga upphandlingsanbud n ä s t a n komma över en 
kärnvapenbärande stridsspets och flertalet grejor till 
rampen resp banstyrningen ... 
• Surplusbusiness med radiomateriellockar många 
världen över. Det finns mycket - men bondfångeriet 
florerar och annonsspråket är både kryptiskt och 
vilseledande. 
• Det är som upplagt att gå på s k minor. Här en 
liten lektion i ämnet kopplad till en sakkunnig belys
ning av exklusiva oldtimers och rariteter. Vi skall 
återkomma med mera av den här annars mycket svår
åtkomliga informationen. 

•• Surplusmarknaden har i al
la tider utövat stor dragnings
kraft på radiointresserade . I 
Sverige sker utförsäljning av 
överskottsmateriel genom en 
särskild organisation , Över
skottsförsäljningen , vilken har 
försäljningsställen på en knappt 
handfull platser runt om i lan
det. Genom denna organisation 
slussas överskott och utrangerad 
materiel ut från försvarsmakten , 
FFV, Televerket samt andra 
statliga institutioner och verk. 
Mera sällan hittar man dock nå
got av större värde i lagerhyllor
na . Bättre materiel försäljs då 
internt inom verken och firmor , 
Swetel förmedlar t ex bättre 
överskottsutrustning, främst till 
utländska kunder. 

Enormt sortiment 
med ett eget språk 

I USA handlar ett antal priva
ta firmor med radiosurplus . Här 
är utbudet enormt och man kan 
även hitta nyare materiel. Pri
serna varierar, liksom kvalite
ten , men som alltid gäller regeln 
" you get what you pay for". I 
annonserna som återfinns i ra
diotidskrifter , typ Ham Radio, 
73 Magazine etc , har utvecklats 
en sälj nomenklatur som för den 
oinvigde ter sig en smula under
lig . Vi skall därför förklara en 
del termer: 

SASE, "self adressed stam
ped envelope", frankerat kuvert 
skall bifogas förfrågan om utan
nonserat objekt. 

UPS , "you pay shipping", 
d v s köparen betalar fraktkost -
naden. 

När det gäller att beskriva en 
mottagares fysiska och elektris
ka kondition sparas inte på ad
jektiven. Här får man verkligen 

se upp! Följande måttstock tor
de gälla : 

"New, unused condition". Ny 
eller nästan obegagnad enhet , 
komplett. 

" Mint" eller "A1 condition". 
Sanningen är snarare begagnad i 
några år , ev repor på frontpane
len , troligen någon trasig skal
lampa. I allmänhet komplett. 

" Good working condition" . 
Fungerar på hälften av våg
längdsområdet. Alla skallampor 
utbrända , rören totalt slut! 

" Needs alignement". Anod
och glödspänning obefintlig , fle
ra defekta rör. En mf-transfor
mator saknas liksom alla filter 
och tre manöverrattar . Chassit 
vanligen skevt med märken ef
ter skärbrännare . . . 

" Rapairable" eller " do it 
yourself-receiver". Framgrävd 
under en 68-tons Sherman 
stridsvagn. 

Se upp med postorder! 
Risk med obesedd vara 

Beträffande Collins utrust
ningar anges ofta i annonsering
en "WE" eller " RE", vilket be
tyder "winged emblem" eller 
" round emblem" . Det först
nämnda är det "gamla" Collins
märket , d v s enheten på vilken 
det sitter är tillverkad innan det 
multinationella konglomeratet 
RockweIl köpte det då konkurs
mässiga Collins Radio Company 
någon gång på 60-talet. Rock
weil är numera mest inriktad på 
luftburna nav/komm-apparater 
med Collins-namnet. 

Någon särskild handlare kan 
inte utpekas som varken bra el
ler dålig. De gamla klassiska fir
morna finns kvar , om än med 
nya krafter vid styråran , än de 
som startade på 1940- och 1950-
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talen. Härliga marknader före
ligger för dessa företag , speciellt 
på militärelektroniksidan , där 
utvecklingsländer i Afrika samt 
Syd- och Centralamerika köper 
stora mängder " reconditioned" 
utrustning. Nyligen sålde t ex en 
surplusfirma i Californien 30 st 
R-390A/URR radiomottagare 
till Mexicos arme , "at very com
petitive prices". Att i det läget 
ägna en privatperson i Sverige 
någon större omsorg känns kan
ske lite överflödigt. Tyvärr 
skeppas väl inte heller den allra 
bästa utrustningen mot postor
der. En skada kan ju alltid skyl
las på den långa och omständli
ga frakten. Det finns seriösa 
handlare med höga moralbe
grepp , men då får man också 
vara beredd att betala priset. 

Nationals AN-WRR 2: 
Otrolig super-pjäs! 

En mottagare som ganska 
snabbt kom ut på surplusmark
naden efter det att den introdu
cerats var National Radio Com
pany's AN-WRR 2 , vilken från 
början var avsedd för marint 

bruk. Den kom senare i en land
baserad version och hette då 
AN-FRR 59. Konstruktionsiden 
var ny och revolutionerande 
men mottagaren var oerhört 
komplex , elektriskt sett . 

Sålunda innehöll den hela 64 
rör samt ett 20-tal halvledare. 
Apparaten gick som trippelsu
per med en tredje mf på 80 kHz , 
vilket tyvärr begränsar använd
ningen av tillsatsapparater , men 
å andra sidan medger god selek
tivitet. Två hf-steg , fyra mf-steg 
samt separata detektorer för de 
bägge sidbanden liksom en myc
ket komplex frekvenssyntes var 
kännetecken hos mottagaren. 
Givetvis fanns termostatstyrd 
kylfläkt installerad. Bland ame
rikanska amatörer går denna ra
diomottagare under öknamnet 
"båtankaret" , vilket anspelar på 
vikten som uppgår till ca 130 ki
lo! Höjden är ungefär 0,7 meter. 

Frekvensomfånget är 2,0 till 
32,0 MHz i fyra band . Stabilite
ten är ej sämre än 107 eller plus 
minus en Hertz vid 10 MHz! 
Nypriset 1963 var ca 13 000 dol
lar och i dag kan man få ett rik
tigt bra exemplar för 350 dollar. 
Gedigna radiotekniska kunska
per behövs dock för trimning 
och underhåll av denna maskin . 

Vi skall översiktligt granska 
flera nyare surplusmottagare, 
t ex Collins 51 S-l , ationai 
HRO-500 , R-1051 m fl kom-
mande nummer av RT. 

• 

Bilden visar en AN-FRR 59B, National Radios smått otroliga tung
viktare som kostade 13 000 dollars år 1963. 



Mars 1981 
Månadens solfläckstal: 143 

Härintill visas hur diagrammen skall 
tolkas. Diagrammet över brusfält
styrkan anger den fältstyrkenivå i dB 
över l,uV Im radiobruset förväntas 
överstiga högst 10 % av tiden . Band
bredden antas vara :I kH z. men kur-

varna kan lätt omräknas till annan 
bandbredd om 10 log B/3 adderas till 
avläst värde. B är önskad bandbredd 
i kHz. Prognosen är framtagen av 
Televerket , avd RL , Farsta. 
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AUDIO MARKETNEWS DECEMBER 1980 record reviews by Fred Breitner, Gordon Brockhouse and Robert Franner 

Test Record : Depth of Image. 
(Opus 3, No. 79-00) 

Opus 3 is a small Swedish 
company, whose practice is to 
record voice and acoustic 
instruments in environments 
appropriate to the type of music 
being recorded . Simple 
microphoning techniques and 
modest analogue recorders are 
used, and equalization and other 
forms of electronic manipulation 
are avoided. 

The results are phenomenaI. 
Quite simply, the sound on this 
and other Opus 3 discs is among 
the best I have eve r heard on 
record , the on ly rivals being 
releases from a few other small 
European houses. 

Unlike many record using 
glamor technologies like direct 
and digital mastering , these do 
not make the listener aware of the 
medium, but instead make him 
aware of the music . 

And make no mistake, this is 
incredibly useful in 
demonstrations. I have witnessed 
several demonstrations, most 

involving customers who were not 
particularly attuned to audio , in 
which the customer was greatly 
impressed by the qua lit y of the 
sound he heard . This record will 
make any equipment sound its 
best. With high-quality systems, 
the illusion of a live performance 
is incredibly convincing . 

Each band on this uniquely 
useful disc is either an exerpt or 
an out-take from various Opus 3 
releases. Each cut tests a specific 
area of system performance : and 
there are detailed notes 
describing the sound of the 
instruments and the recording 
environments, and telling the 
reader what to listen for. For 
example , a recording of solo cello 
and side two tests for uncontrolled 
bass resonances , which cause 
the system to sound as if there 
are two cellos playing. 

The nates are particularly useful 
with the type of customer who 
reacts with suspicion when he is 
told what to listen for, feeling he is 
being manipulated. Using this 

Det finns ytterligare 40 andra 
OPUS 3 produktioner 

record will give demonstrations 
much more credibility . 

And sal e of this record to a 
customer who plans to do 
competitive shopping will hel p 
ensure that he buys from you if 
you have show n him the system 
that best meets his needs; since if 
he uses the record properly, he 
will buy the best system , and will 

. avoid boom-boxes like the plague . 
The music on this record is very 

interesting and well-perfor:ned ; 
and caters to just about every 
taste . There are two cuts of organ 
music, one by Bach and one by 
Widor, a short barn-burne r by ' 
Shostakovich , two cuts of 
Dixieland jazz, one cut each of 
choral , solo harpsicord , solo cello 
and solo recorder, several cuts of 
folk and ethnic folk music and two 
cuts from the guitar recordings 
reviewed elsewhere in this 
column. 

The test record is an effective 
advertisement for other Opus 3 
records, as every piece will tempt 
music lovers to purchase the disc 
from which it comes. Thus selling 
this disc will automatically boost 
sales of other Opus 3 records. 

Highly recommended . 
G.B. 

Opus 3 records are distributed 
by Scandinavian Record Import, 
1962 '1, Oueen St. East, Toronto, 
Ontario M4L lH8: Phone: (416) 
691-9261 . 

. ........ .. ... ....... ..... .... .. .... ........ ............ ............................ . 
Ja tack ! Jag vii ha OPUS 3 katalog 

och åtetiöo s';a töt teckning 

Namn OPUS 3 

s-sförsindeIse 
~ Konto 5306 

Postadress ~ 691 01 KARLSKOGA : 
••••• •• I •• •• •• -.~ ••• • • ••••• • 0 •• • • " • •••• I • • •• • • I • ••• "' •••••• • •••• • •• II I I' ••• • II I I • • ••• •• 
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Modifiera fabriksbygget 
att ge bättre prestanda: 

ICOM IC 211, IC 245 - del 2. 
• I vår stora provning av ssb-stationer för 
144 MHz amatörradiotrafik, publicerad i RT 
nr 3 1980, framkom att apparaterna hade en 
rad brister. 
• Den värsta av dem, sidbandbruset, som 
förstör både sändarsignal och mottagaregen-

av LEIF ÅSBRINK, SM5BSZ 

•• I föregående nummer be
skrev vi hur man med enkla 
medel kan reducera sid band
utstrålningen från Trio TS700. 
I det fallet berodde störutstrål
ningen på att en i apparaten 
inbyggd likspänningsomvand
lare åstadkom amplitudmodu
lering av signalen. 

Den här gången skall vi visa 
hur man kan modifiera statio
nerna Icom IC211 och IC245 
för bättre prestanda. Bristerna 
ligger i ett oacceptabelt högt 
sidbandbrus. Bruset kommer 
från stationernas spännings
styrda oscill ator . Vi skall kan
ske tillägga att de båda uppvi
sar stora likheter i konstruk
tionen och att den kritiska de
len , vco:n, är identisk. 

När man sänder med en sta
tion som ger sid band brus stör 
man sina amatörgrannar , vars 
dx-chanser går om intet. Hur 
mycket man stör i olika situa
tioner framgår ur testet i RT 
1980 nr 3. Särskilt illa blir det 
om man kopplar till ett slut
steg med hög effekt och en 
högförstärkande antenn . 

Sänkt sidbandbrus 
förbättrar även mottagaren 

Man bör alltså förbättra sta
tionerna så långt det är prak
tiskt möjligt för att få ner sid
b-andbruset. Stationerna IC211 
och IC245 ger så pass högt 
brus att de vålla problem i tät
orter (det är i första hand ett 
storstadsproblem) , men det 
går faktiskt att göra avsevärda 
förbättringar med smärre in-

grepp som vi här skall visa . 
Sändaren blir bättre , och inte 
nog med det ; mottagarens 2-
signaldynamik förbättras ock
så i motsvarande grad. 

Vid frekvensavstånd på ca 
20 kHz leder den beskrivna 
modifieringen till en sänkning 
av sidbandbruset med 15-20 
dB. För äldre stationer , som i 
original är ca 5 dB brusigare 
än de nyare , blir förbättringen 
störst. I tig 1 visas sidbandbru
set före och efter ombyggnad 
på tre stationer. 

I amatörtäta områden är en 
undertryckning av sidbandbru
set med 90 dB inte tillräckligt 
för en högeffektstation . I såda
na fall måste man helt enkelt 
byta ut den spänningsstyrda 
oscillatorn mot en bättre typ. 
Vi avstår dock från att här visa 
hur en sådan skall utföras. 

Märkbar skillnad 
med 20 dB brussänkning 

Den förbättring om 15 dB 
som man uppnår en ligt den vi
sade modifieringen är högst 
påtagligt. Brusmattan från en 
ombyggd station med ett slut
steg som ger 300 W uteffekt är 
inte starkare än den som kom
mer från en omodifierad sta
tion med 10 W uteffekt. För
bättringen är lika stor i mot
tagningsläge! En modifierad 
station av typerna IC211 och 
IC245 är något bättre än sina 
efterföljare fC25f resp IC260. 

Mellan äldre och nyare ex
emplar av IC211 och IC245 
skiljer som nämnts 5 dB i sid-
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skaper kan man dock kraftigt förbättra i sta
tionerna Icom IC 211 ochIC 245. 
• Följ våra instruktioner och du får en sän
dare som stör omgivningen mindre och en 
mottagare med bättre 2-signalselektivitet! 

bandbrus . Brussänkningen har 
lcom åstadkommit genom att i 
source-kretsen i oscillatorns 
fet lägga in ett motstånd med 
resistansen 470 ohm och över 
den en kondensator på 1000 
pF. 

Efter det att de nedan be
skrivna modifieringarna gjorts 
saknar den av lcom gjorda 
modifieringen inverkan på de 
två stationer vi provat. 

Det är dock möjligt att 
spridningen i transistordata 
ändå gör att motståndet ger en 
förbättring ibland . Det skadar 
i alla händelser inte att skära 
upp laminatet vtd sourcean
slutningen och lägga in mot
ståndet samt avkopplingskon
densatorn . Av fotografiet , tig 
4, framgår det hur Jcom har 
gjort. 

Läckström i kapacitansdiod 
ger ökat sidbandbrus 

Det stora felet med den 
spänningsstyrda oscillatorn är 

dB 
-so 

-50 

I"t 
-70 • 
- lO 

-'o 
-100 

-110 

~ -120 1 + 
-DO 

s 1 10 15 20 lO 40 so 10 100 I~ mJ 

att läckströmmen i kapacitans
dioden, som ingår i sväng
ningskretsen, ger ett spän
ningsfall över RI . (Motståndet 
är på 47 kohm utom i mycket 
tidiga versioner , där det är 100 
kohm.) 

Eftersom läckströmmen är 
brusig får man en brusspän
ning över kapacitansdioden 
som ger frekvensmodu lation 
av signalen. Det betyder att 
det uppstår sidbandbrus . Kon
struktionen är klart olämplig 
men vanlig i syntessituationer. 

En del brus kommer också 
från själva låskretsen. Vår mo
difiering om fattar såväl oscil
latorns egen brus som låskret
sens brus. 

Modifieringarna steg för steg 
För att vi skall få den för

bättring av sidbandbrus som 
framgår ur tig f förfar vi enligt 
följande: 
CD Löd in en hf-drossel paral
lellt med R1 på vco-kortets 

Fig l. Sidband-
bruset frdn tre oU-
ka exemplar av 
stoJionerna lC211 / 
lC24S. De övre 
kurvoTlUl avser 
brusnivdn (miUt 
vid 3 kHz band-
bredd)/öre om-
byggnad, th undre 
efter. lÄgg miirke 

H liN thn avsevärda 
300 '00 500 700 'OOOIoHI slinkningen. 
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Fig 2. Schemat visar vilken potentiometer som skall justeras (R28) i 
denfaslåsta slingan . 

baksida . Den måste limmas 
fast! I annat fall blir oscillatorn 
mikrofonisk . 

Fig 3 visar kopplingssche
mat för den modifierade vco :n 
inklusive den modifiering som 
Icom har infört i senare ex
emplar av stationerna . 
@ Löd loss innerledaren i den 
skärmade kabel som går från 
låskretsen till genomförings
kondensatorn på vco :n och 
koppla in ett filter enligt tig 5. 
Låt komponenterna hänga på 
utsidan av vco :n med kortast 
möjliga ledningar , se tig 4. 

Modifieringarna medför att 
stationen kan behövas trim
mas om. Drosseln enligt CD sit
ter ju på oscillatorspolens var
ma ände och därför kan det bli 
nödvändigt att skruva trimkär
nan i spolen något varv. Behö
ver man vrida den många varv , 
tyder det på att drosseln är 
olämplig och den bör bytas ut. 

Filtret enligt tig 5 medför att 
man får ökad fasvridning i den 

faslåsta slingan. Slingan själv
svänger därför , vilket man 
dock enkelt kan avhjälpa ge
nom att justera en trimpoten
tiometer. 

Låskretsen ser olika ut i skil
da apparater , men kopplings
schemat är likartat. Vilken 
trimpotentiometer det gäller 
framgår av schemat i tig 3. 
Ställ trimpotentiometern i det 
ändläge där god låsning upp
nås. 

En av stationerna hade före 
ombyggnaden problem med 
dålig låsning trots att den varit 
på service för just detta vid fle
ra tillfällen. Efter ombyggna
den har problemen försvunnit. 

Som framgår är det inga 
speciella komponenter som 
behövs för modifieringen . 
Bortsett från tantalelektroly
ten kan du nog finna de flesta 
komponenterna i " junkbox
en ". De här relativt enkla in
greppen ger dig en mycket 
bättre station. • 

Frön 

löskrets 

,33k 
o-____ ~--~~--------_4~-------OTill vco 

I 10 nF 

'10k 
+10 F - f 

Fig 5. MeUanftudeteiaor och veo lägger man in det här Filtret. Se 
det pra/aiska utförandet ijig 3. 

r----------------- -----

Fig 3. Här ser vi de ändringar som måste göras i stationer
nas vco. En hf-drossel, se texten, läggs parallellt med RI . 
ICQm införde i senare exemplar motståndet och kondensatorn 
som ses under oscillatortransistorn. Det kan vara lämpligt att 
lägga in de här komponenterna. Foliet måste då kapas enl fig . 

Filter mellan fasdetekto 

ohm 
Ändring enl 
lCOvt 

och vco 

10 k 

Ändring enl 
SM5BSZ 

Fig 4. Stationernas vco med utförda modifieringar. 
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Frekvensmodulerad anläggning 
för radiostyrning av modeller - DEL 3 
• Bygganvisningarnaför den avancerade radio
styrningsanläggningen, som arbetar medfm, 
fortsätter här. 
• Nu monterar vi kretskort och övriga kompo
nenter i höljet och gör sändaren helt klar att an
vändas. 
• Föregående avsnitt var publicerat i RT nr 1 
skall vi tillägga. 

av INGE STENDAHL 
och CHRISTER SVENSSON 

•• I det här avsnittet visar vi 
hur man bygger in sändarens 
kretskort i lådan och hur man 
utför resterande trimning. I näs
ta avsnitt kommer vi att beskri
va mottagaren M6FM , och där
efter följer en genomgång av 
specialutrustning till anlägg
ningen. 

Sändarens kretskort blev i det 
förra avsnittet klart för inbygg
nad i lådan. Den är rymlig , men 
ser ändå liten ut. Tack vare den 
ändamålsenliga utformningen 
ligger den väl i handen . 

Ackumulator och utdragen 
antenn balanserar varandra väl. 
Genom balansen är det tillräck
ligt att ställa om omkopplaren 
för dubbelkommando och sedan 
låta sändaren genom sin vikt 
hålla den omställd , vilande mot 
fingret. Ingen kraft går åt för att 
hålla den intryckt. 

Låda av aluminium 
med gavlar av trä 

Den som vi ll kan göra sin låda 
själv med plåtsvep av aluminium 
och, gavlar av trä eller plexiglas . 
Se fig 1. Lådan har använts i de 
tidigare RT-anläggningarna . 
Gavlarna tillverkas av två delar 
som limmas eller skruvas ihop . 
Den som förfogar över lämplig 
utrustning kan fräsa ett spår 
runt gavelkanten för plåten. 
Gavlarna skruvas fast i plåtsve
pet. 

Man tar upp alla hål i plåten 
enligt fig 2 och 3. De stora mon
teringshålen är avsedda för 
Transfunks styrspak Open Gim
bal. Andra spakar kräver att 
man tar upp passande hål. 

Hålen i den övre gaveln är av
sedda för a) 5-polig DIN-kon
takt för laddning , dubbelkom
mando och direktstyrning , b) in-

strumentomkopplare, c) om
kopplare för dubbelkommando , 
d) antennfäste. Hålen i fronten 
är avsedda för e) kristall , f) lås
bar vippströmbrytare och g) in
dikatorinstrument. 

Dessutom behöver man hål 
fönilIsatsspakar. Man kan välj a 
mellan kontinuerliga reglage el
ler 3-lägesspakar. Det finns 
många användningar för 3-lä
gesspakarna och de kan använ
das för en rad ändamål som t ex 
infällbara landningsställ , klaf
far , signaler m m. Varje servolä
ge är ställbart och man kan även 
göra osymmetriska servoröreI
ser som passar för t ex start-och 
landningsklaff . 

Fig 4 visar sändarens upp
byggnad sedd från baksidan 
med tänkbara placeringar av till
satsspakarna. 

Tillverka ett par vinklar för 
att fästa kretskortet i gavlarna. 
Ackumulatorerna limmas med 
epoxy enligt fig 5 och de åtta cel
lerna seriekopplas till 9,6 V 
spänning. 

• Krista//hå//aren 
Tag bort kristallhållaren från 

kretskortet och löd fast tre mäs
singsrör med ytterdiametern 2 
mm och längden 30 mm enligt 
fig 6. Borra upp kristallhållarens 
monteringshål i kretskortet till 2 
mm diameter . Sätt fast den för
längda kristallhållaren i krets
kortet och fäst det i lådan samt 
rikta in kristall h ålla ren mot hå
let E så att kristallen enkelt kan 
monteras i och ur. Löd nu fast 
de tre mässingsrören och klipp 
av dem . Limma sedan fast ett 
plaststöd på sändaren lock un
der kristallhållaren . Det skall 
vara så högt att kretskortet inte 
böjs när kristallen trycks fast . 
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Fig 1. Lådans 
uppbyggnad 

• Kristallen 
Lägg en vävtejp runt kri

stallen enligt fig 7. Den under
lättar montering och demonte
ring av kristallen vid byte. På 
tejpen kan man även måla fre
kvensens färgmarkering . 

• Kablar 
Vi har valt att använda fler-

trådig flatbandkabel med två, 
tre eller fyra poler. Det har visat 
sig synnerligen praktiskt. Kab
larna är numrerade och identi
fieras enligt tabell 1. 

Dela upp alla kablarnas ena 
ände i parter ca 15 mm långa. 
Avisolera , tvinna och fört enn 
varje part. Den andra änden 
prepareras i samband med 
kopplingsarbetet . 

• Kretskortet 
Tag bort trådbygeln B2 (se fig 

10 i RT nr 1) . Montera kablarna 
1, 2, 3 och 4 enligt fig 10. Den 
gröna parten på kabel 3 avsk ilj s 
9 cm från den fria änden för att 
senare lödas på 02. 

Löd fast st yrka bia rna enligt 
fig 9 för det antal kanaler som 
önskas. 

• Spakarna 
Ställ in trimspakarna på mit

ten. Mät med en ohmmeter mel
lan styrpotentiometerns släp
kontakt och vardera banänden. 
Vrid potentiometerhuset så att 
motståndet blir lika . Släpkon
takten står då på mitten av kol
banan . 

Montering 
i lådan 

Fäst dk-uttaget med två p!åt
skruvar. Montera instrument
omkopplaren 01 (2-polig, 2-
vägs) . Antennplinten sätts på 

antennfästets innerdel enligt fig 
8 och plasttapparna varmnitas 
med lödpenna . Montera antenn
fästet i lådan enligt fig 8. Se till 
att vända fästet så att B3 kom
mer som i fig 4. Det går då lätt 
att löda B3 till och från under 
trimningen. 

Sedan kommer turen till 
strömbrytaren SI (l-polig , 2-
vägs , spärrad omkopplare). Den 
yttre delen av hävarmen skruvas 
bort vid monteringen . Därefter 
monteras dk-omkopplaren 02 
(l-polig, återfjädrande) så att 
armen fjädrar tillbaka ned ~ t 
mot sändarens baksida . Klipp 
bort fästöronen på indikatorin
strumentet och limma det i hå
let. Spakarna monteras senare. 

Kablagets 
inkoppling 

Vid kopplingsarbetet anpas
sas kablarnas längd och kabel
ändarna prepareras . Koppla och 
löd i följande ordning: 

Kabel 1 på dk-omkopplaren 
02 enligt fig 11. 

Kabel 2 på dk uttaget enligt 
fig 12. 

Kabel 2 på dk-omkopplaren 
02 enligt fig 11. 

Kabel 3 på instrumentom· 
kopplaren 01 enligt fig 13. 

Kabel 5 på instrumentom
kopplaren 01 enligtfig 13 och på 
indikatorinstrumentet (observe
ra att röd skall gå till plus och 
svart till minus). 

Kabel 4 över SI (enligt fig 14) 
till dk enligtfig 12. 

Kabel 6 mellan dk-uttaget och 
ackumulatorn, men löd inte fast 
på ackumulatorn ännu. 

Koppla en trådbit mellan dk
uttagets jordlödöra och ben 3. 
Koppla jordtråden från antenn
plinten' till jord på dk-uttaget. 
Korta av och koppla koaxialka-



Tabell 1. 
Inkoppling av kablar 

Kabelnr Längd Typ Från - till 

1 15cm 3-pol Kretskort till dk-omk 02 

2 25cm 3-pol Kretskort över dk-omk till dk-uttaget 

3 25cm 4-pol Kretskort till instrumentomk 

4 25cm 2-pol Kretskort över ström bryt S, till dk-uttaget 

5 6cm 2-pol Instrumentomk till instrument 

6 20cm 2-pol Ok-uttag till ackumulator 

Styr- 20cm 3-pol Kretskort till spakpotentiometer 
I) kablar 

beln på antennplinten. Se till att 
skärmen kommer på samma 
ställe som jordtråden! 
~ontera nu spakarna och 

o rientera dem som f ig 15 visar . 
Koppla styrk a bel n för ka nal 1 
till styrpotentiometer Kl , kanal 
2 till K2 o s v. Det är angeläget 
att följ a anvisningerna för att : 

- Trimningsanvisningen för 
pulsdelen skall stämma, och 

~ 

Indikator varnar 
för låg spänning 

.~/ 

Spänningsövervakningen är 
ju kopplad till ze nerstabilise
ringen och det innebär att indi
katorinstrumentet på hela sin 
skala indikerar 8 V i den ena än
den och 10,5 V i den andra. U t
slaget sjunker fullt synligt under 
sändningstiden och det är helt 
normalt. Sändaren funge rar 
även när instrumentet sjl!nkit 

57 

I ~ 

~ 

Fig 2 . Håltagning i lådans övre gavel 

OJ :a 

55 

'11 

T, ~ ",f, ~'" -tf' kl k3 

= ~6 1 c:::>a:::J "'~ 
tr2 tr~}ITr- -1 8 17 

I ~5 - -

165 

- fö r att du ska ll kunna köra 
din anläggning i dubbelkom
mando med andra och få kana
lerna i rätt ordn ing samt få ser
vona att gå åt rätt håll. 

till noll (8 V) , men man måste Fig 3. Håltagning i lådans front 

då snaras t avbryta användning- ~=========================~~ 
Omkopplarnas funkti on blir: 
Instrum entom kopplare OJ: 

Hf-mätning med armen mot 
baksidan och spänningsmätn ing 
med armen mot fronten. 

Strömbrytare SJ: Från med 
hävarmen nedåt och till med 
hävarmen uppåt. 

Se till att SI är från och löd 
kablarna på ackumulatorn ! 

Sändaren är nu kla r för trim
ning, men först ett par ord om 
laddning och spänningsindika
torn . 

Ackumulatorerna 
måste laddas rätt 

Sändarens ackumulator lad
das i dk-uttaget med plus på stift 
2 och minus på stift 3 eller plåt
hylsan. ~ed över tio års erfa
renhet av konstantströmladdare 
och NiCa-ackumulatorer vi ll 
förf rekommendera konstant 
ström laddning med 40 mA till 
ackumulatorer som har kapaci
teten 500 mAh . En helt urlad
dad ackumulator laddas under 
18 timmar. Överladdningseffek
ten med så låg laddström är yt
terst liten. ~an bör hålla acku
mulatorerna välladdade , men 
man kan gärna ladda ur dem 
full ständigt ett par gånger per år. 

e n eftersom den , återstående ~ 
körtiden är bara ca 10 minuter. 
D å händer det att ackumulatorn 
är så urladdad att se rvonas neu
trallägen börj ar förskjutas och 
efter ytterligare några minuter 
minskar räckvidden snabbt och 
funkti onen upphör helt. 

Sändaren är alltså fullt körbar 
ändå till dess att man får noll ut-
slag på indikatorn när den är in
ställd på spänningsmätning. Sä
kerhetsmarginalen är ca 10 mi
nuter. 

Hf-trimning 
Innan man påbörjar trimning

en av sändarens högfrekvensdel 
bör man se till att ackumulatorn 
är laddad ! 

• Uteffekt 
Kontrollera att B3 sitter på 

plats. Sätt in kristallen och an
slut universalinstrument mellan 

35 35 
~ 

-
lo--- 165 - 50 ~ 

Gavel ov 

~ 
trö .Uor 
plex iglos 

. ~~~ 
Plalsvep • ro Alternat iv 
ov l mm Al-plot UJ govel-

utformning 

Fig 4. Sändarens uppbyggnad seddfråni insidan 

~ pHF och I ådan. Slå därefte r r,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;1 
till sändaren. Eft ersom krets
kortet redan är grovtrimmat vet 
vi att det fungerar. T rimma C5 , 
C9, ClO och Cl3 till max utslag. 
Ingen antenn skall vara anslu
ten! 

Slå av sändaren och tag bort 
instrumentet. Ställ in det på 
lämpligt mätområde för att mäta 

fo rts på nästa sida 

~18o,----=--o ~> 
Front 

Fig 5. Ackumulatorplacering ... 
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ca 150 mA och anslut instru
mentets mätkablar på SI. Det 
kortsluter då strömbrytaren och 
mäter sändarens strömförbruk
ning. Strömstyrkan bör vara ca 
130 mA. Om den är större än 
140 mA byter man R9 på krets
kortet till ett högre värde, trim
mar om C5 , C9, ClD och C13 
samt kontrollerar strömförbruk
ningen igen. Sändarens uteffekt 
är då enligt Televerkets anvis
ningar högst 0,5 W . 

• Undertryckning 
av 13,5 MHz 
Anslut instrumentet på MP

HF. Slå till sändaren och vrid C5 
(i riktning så att dess kapacitans 
ökar , d v s att plattorna går in 
mera i varandra) till dess att in
strumentutslaget minskats 0,1 
V. Detta är ett erfarenhetsvär
de! Den som har tillgång till en 
mottagare på 13,5 MHz kan 
trimma C5 till minsta uteffekt 
här. 

• Inställning av 
bärvågens centerfrekvens 
Momentet kräver tillgång till 

en frekvensräknare för att bli 
exakt riktigt. Men om man stäl
ler R40 i mittläge ligger frekven
sen inom toleransen . Med till
gång till en frekvensräknare gör 
man så här: 

Anslut tillfälligt reset-ledning
en till jord. Trimma R40 till 890 
Hz över kristallens märkfre
kvens (om den är grundtons
märkt multipliceras värdet med 
två för att man skall få sänd
ningsfrekvensen) . 890 Hz förut
sätter att alla kanaler är med 
och därför skall reset jordas. 

Låt inte lura dig av den här 
"snedställningen" till att tro att 
sändaren ligger snett i frekvens . 
Saken är den , att frekvenssving
et sker symmetriskt omkring 
bärvågens centerfrekvens, men 
frekvensen ligger längre tid på 
det högre värdet än på det lägre . 
Det måste man ta hänsyn till vid 
frekvensinställningen , annars 
ligger sändarens frekvensområ
de, alltså det utrymme som sän
daren tar i frekvenskanalen , 
snett och sändaren går in i 
grannkanalen . 

• Avstämning 
av antennen 
Anslut universalinstrumentets 

plusledning till MP-SVF. Minus
ledningen ansluts till lådhöljer 
över ett motstånd om 1 kohm . 
Det gör att jordplanet runt sän
daren inte påverkas av mätslad
darna och trimningen av L13 

forts fr föreg sida 

blir riktig. Se till att B3 fortfa
rande är ansluten och att ingen 
antenn är monterad! Trimma 
C17 till minsta utslag . Tag bort 
B3. 

Montera och drag ut anten
nen. Kontrollera att du kan stäl
la L13 för minsta utslag med två 
olika lägen på kärnan. Kärnan 
sticker ut ur spolen på ena elller 
andra sidan av spolstommen . 
Håll lådan med ena handen och 
rikta antennen i normal använd
ningsriktning samt trimma L13 
till minsta utslag i endera läget 
på kärnan . 

• Koppling 
av reset 
Med reset-ingångens anslut

ning bestämmer man hur många 
kanaler som kan utnyttjas. IC1, 
som fungerar som räknare, mås
te återställas (med reset) efter 
varje räknesekvens . I fig 9 an
sluts punkten reset enligt nedan
stående schema. 

Åtta kanaler: Reset ansluts till 
ben 11 på ICI. 

Sju kanaler : Reset ansluts till 
hålet för grön ledning till kanal 
8. 

Sex kanaler: Reset ansluts till 
hålet för grön ledning till kanal 
7. Osv . 

Pulstrimning 
Pulsen skall trimmas till 

1,5±0,5 ms inom spakarnas 
trimområde. I praktiken ställer 
man in 1,5±0,45 ms utan hänsyn 
till trimspakarna. Det bästa vid 
trimningen är att använda oscil
loskop. Utan ett sådant måste 
man spara pulstrimningen till 
dess att mottagaren är klar och 
använda ett servo som är kalib
rerat mot en annan sändare. 

Oscilloskopet måste vara trig
gat. Ett äldre oscilloskop med 
s k synkroniserat svep kan man 
inte ställa in för tidmätning, 
men det kan duga för felsök
ning. 

Oavsett vilken metod som an
vänds ställer man R25 , R22 och 
R19 på mitten . Ställ också alla 
spakar och spaktrimrar neutralt. 

• Pulstrimning 
med oscilloskop 
Tag bort kristall och antenn . 

Anslut oscilloskopet vid styrpo
tentiometerns gröna ledning till 
någon neutraliserad kanal , för
slagsvis nr 3. Här finns en kant
våg. En motsvarande puls finns 
på grön ledning vid varje st yr
spakspotentiometer eller om
kopplare . Den har korta stig
och falltider . Det går därför bra 
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Fig 6. KrisfQllhållarens mon
tering 

Fig 7. Vävtejp runt kristallen 
underlättar byte 

==;:,=:j::::=;:;=h;:;;:=tr"*=4,,,7 ohm 

5 

Fig 8. Antennplintens hop
montering 

Rn 

Fig 9. Spakarnas inkoppling 

K08X till antenn 

Fig 10. Kabelanslutningar på kretskortet 



j 

:g 11 . Anslutning av DK-omkopplaren 

Fig 12 . Anslutningar på DK
uttaget 

01 
Kabel 3 

Fig 13. Anslutningar på in
strumentomkopplaren 

in strument 

till k 

röd 

S I ~ öd 
svart r Kabel 4 

Fig 14. Strömbrytarens kopp
ling 

Ackhalva 1 

K Kanal 
v vit 
b brun 
g grön 

att mäta längden på kantvågens 
topplinje . 

Använd följande inställningar 
på oscilloskopet : Tidbas 0,5 ms 
per ruta , extern triggning , ac 
och +. I stället för extern trigg
ni ng kan man välja automatisk . 

Välj nivån så att triggningen 
inte upphör när R22 ändras. 
Pröva att justera triggnivån om 
det behövs. 

Pulstrimma kanal 3 enligt ne
danstående schema: 
A. Ställ R22 (neutral) till 1,5 
ms. 
B. Ge fullt utslag åt det håll 
pulslängden minskar, d v s ned
åt. 
C. Kontrollera att pulstiden blir 
1,05 ms . Om inte , justerar man 
variationspotentiometern R19 
så här: Vridning medurs mins
kar pulslängdsvariationen och 
vridning moturs ökar den. Ställ 
tillbaka spaken i neutralläge och 
ändra R19 (variation) enligt 
ovan , 5-100° i taget. Justera R22 
till 1,5 ms igen och kontrollera 
ändläget. Upprepa tills du får 
1,5 ms i neutralläget och 1,05 ms 
i ändläget. 
D. Ställ in spaken i andra ändlä
get. 
E. Justera R2S (symmetri) till 
1,95 ms . 

Upprepa momenten A-E till 
dess att du får tiden 1,S±0,4S 
ms. R19, R22 och R2S är nu in
ställda för alla kanalerna. 
F. Flytta oscilloskopet till grön 
ledning på styrpotentiometerns 
kanal 2. 
G. Vrid potentiometerhuset till 
1,5 ms . 

Upprepa moment F och G för 
kanal 4 och 1. 

Kanalerna 5- 8 utrustas vanli-

Fig 15. Inkoppling 
av spakarna 

K2 g b v 

Ackhalva 2 

gen med oneutraliserade spakar 
eller omkopplarfunktioner . 
Transfunks tillsatsspakar är så 
utförda att potentiometerns 
släpkontakt vrids med vredet så 
att ändlägena kommer att ligga 
symmetriskt kring 1,5 ms. Om
kopplarfunktionerna ställs in för 
önskade pulstider . 

• Pulstrimning 
utan oscilloskop 
Trimningen gör man när mot

tagaren är klar och den förutsät
ter att man har ett servo . Det 
förses med en skala och ansluts 
till en anläggning som redan är 
trimmad, antingen av typ Trans
funk eller någon fabriksbyggd 
anläggning som arbetar med 
pulslängden 1,S±0,S ms. Neu
tralläge och ändlägen markerar 
man på skalan . Om servot har 
osymmetriska utslag kan man 
alltså korrigera det på si n nya 
sändare genom att ställa sända
ren något osymmetriskt med 
symmetri kontrollen R2S. 

Sätt in kristallen , löd in 83 
och tag bort antennen. Anslut 
sedan servot till mottagaren, 
förslagsvis kanal 3. Slå till sän
dare och mottagare. 

A Ställ servot i neutralläge 
med R22 . 

B Drag spaken fullt i pilens 
riktning enligt fig 3, d v s nedåt . 

C Kontrollera att servot når 
markerad ändpunkt. Om inte , 
måste man justera potentiome
ter R19 så här: Vridning medurs 
minskar utslaget och vridning 
moturs ökar utslaget. Ställ till
baka styrspaken neutralt och 
ändra R19 (variation) enligt 
ovan , 5-10° i taget. Justera R22 
till neutralläge på servot och 

Komponentförteckning för 
låddelen sändare FM: 

Indikatorinstrument 300 /LA 

kontrollera ändläget. Förfaran
det upprepas till neutralläge och 
ändläge stämmer. 

D Drag spaken åt motsatt 
håll mot pilen. Justera R2S till 
symmetrisk gång på servot. 

Upprepa moment A-D tills 
nöjaktigt resultat uppnåtts. 
R19 , R22 och R2S är nu inställ
da för alla kanaler. 

Flytta nu servot till de andra 
neutraliserade kanalerna och 
vrid respektive potentiometer
hus till neutralläget på servot. 
På oneutraliserade spakar och 
tillsats~akar justerar man spak
potentiometerns hus så att ser
vot rör sig symmetriskt . På om
kopplarfunktionerna ställs ser
vot i önskade lägen. Tag bort 
B3 ! 

Pulstrimningen är nu i princip 
klar , men alla spakar har tole
ranser och inte exakt lika rörel
selängd. Man kan därför få lov 
att kompromissa vid inställning
en av R19 och R2S samt spakpo
tentiometrarna så att sändarens 
alla kanaler blir så lika som möj
ligt. 

I de flesta fall önskas spak rö
re Isen på kanal 1 oneutraliserad 
och försedd med s k raster. Bygg 
då om spaken med de delar som 
medföljer. 

Du har nu en sändare som är 
bland de bästa på marknaden . 
Den är ytterst smalbandig och 
fyller alla de krav som Telever
ket ställer fr o m år 1982. Efter
som du har byggt den själv har 
djl alla underlag för service och 
reparationer. Skulle trots det 
några oklarheter uppstå, är fir
ma Transfunk behjälplig! 

Lycka till med användningen! 

S1 Vippströmbrytare, 1-polig, spärrad 
01 Vippomkopplare, 2-polig, 2-vägs, miniatyr 
02 Vippomkopplare, 1-polig, 2-vägs, återfjädrande 
5-poligt DIN-uttag med plugg 
Antenn med fäste 
Mässingsrör med diametern 2 mm 
Flatbandkabel 2-, 3- och 4-polig 

Transfunk tillhandahåller såväl färdiga lådor i de kompletta 
byggsatserna som lösa spakar m m för dem som vill göra delar
na själv. Firman har adressen Kerstinbodagatan 12,641 50 
Katrineholm och tel 0150/ 18866. 
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I iMtrtnhIn bandspeltue är inte sd stod 
kända namnen i samnumlumget 

som producertlt portabla JfUlSldner se· 

Nstade RT enföregångare tiD dagens 
hiir särpräglade mas1cinen luJr för

lite i vissa huvuddrag. 
__ "met -faktiskt ett av de fd europeis· 

, fabrikaten som lever kvar i Japan
alltid attraherat filmare och "u" ...... ·"'~:r 

~, .. '"'" läger tack vare att DIlI,IClSJrleUII'M,.!..·.; 
•. p i pris och på sitt sätt utan eg,~IIt{jr.t:~t".Jd 

~_,;,~ru eJrenUJBlfvis en Nagra eUer Stella. 
"&ht;IG4M~·ttJ"'s kronor i dag. Detfinns ocbd 
.i!,,,,~~Iia!~f!iJranj~en av Uher från bl afilm· 
"" •• ].'PIJemte ombyggnads firmor. 

•• På den stora inte rnationel
la fotoutställninge n Photokina 
visades i fj o l en penna med in
byggd bandspela re . Det va r nog 
en av de allra mest " portabla" 
bandspela re som gjo rts . Uher 
Reporl Monitor 4200 är inte fullt 
så portabel men rymmer andra 
kvaliteter. 

Om man vill ha en portabel 
bandspelare är en kassettradio 
den bästa lösninge n i många fall. 
Den ger liten vikt och volym och 
preste rar för det mesta god ljud
kvalitet. Ibland räcker dock inte 
kvaliteten till. Specie llt gäller 
det om man skall spela in " svå
ra" ljud som kräve r hög dyna
mik och stor renhet , e ller om 
man skall använda bandet för vi
dare bearbetning, redi gering e l
ler kopiering. I sådana fa ll är en 
" rull " -bandspela re en bättre 
lösning. 

Speltiden på en kassett kan 
också vara för kort om man vill 
registrera långa förlopp . På 
Uher Report Monitor kan man 
få fyra timmars sammanhängan
de speltid på lägsta hastigheten 
och med dp-band . Då är visse rli 
gen ljudkvaliteten rent dålig 

men till tal registre rin g duge r 
den ändå . 

Konstruktion 
med lång tradition 

Uhers bärbara bandspelare 
har funnits länge. Vi testade fö
regångaren till dage ns modell 
redan 1968, men mas kinen har 
rötte r ner i 1950-tale t. Många 
förändringa r har skett sedan 
dess , men samtidigt finn s en del 
drag kvar av de ursprungliga lös
ningarna. 

Nu är det vä l i och för sig inte 
något fe l på gamla beprövade 
konstruktioner som fortfarande 
används, men ge ntemot mera 
moderna spelare te r sig Uher 
Report Monitor en smula gam
maldags. Främst är det faktiskt 
mekaniken som verkar lite avig. 
Bullernivån från maskinen ä r 
betydligt högre än vad man är 
van vid . Största delen av bullret 
är ett ganska högfrekvent susa n
de som ve rkar komma från 
bromsen vid förrådsspolen . 

Bandet drivs på konventio
nellt sätt aven kapstan, och fö r 
att man skall få önskad band
spänning måste man bromsa för-
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rådsspolen på något vis. Det 
sker genom att bandet förs öve r 
e n bandspänningsa rm som på
ve rkar en wire vil ke n spänns 
runt förrådsspolens bandtallrik . 
Om bandspänningen tenderar 
att öka , sträcks bandet och 
bromswiren slackas så att 
bromsninge n minskas och band
spänningen inte ökar utan hålls 
konstant. Ett enkelt arrange
mang som dock ve rkar att fun
gera . Nackde len med det är 
e mellertid att det för ett re lativt 
krafti gt oväsen . Man kan dämpa 
det en del ge nom att stänga 
bandspelarens lock , men i tyst 
o mgivning hör man ändå mas ki
nen tydligt. 

Bromsen är dessvärre också i 
funkti on unde r snabbspolning. 
Spolhastigheten är alltid tämli 
gen låg och beror dessutom av 
temperaturen i hög grad , ve rkar 
det som. Den låga hastigheten 
kan vara medvetet vald för att 
man velat spara energin i batte
rierna. Verkan av den inkoppla
de bromsen minskar emellertid 
hastigheten med ca 15-20 % och 
det förefalle r onödigt. 

Fyra hastigheter 
omkopplas mekaniskt 

Uher är fö rsedd med fyra 
bandhastighete r så att man a lltid 
kan välj a rätt kompromiss mel
lan lång speltid och hög ljudkva
litet. Högsta has tigheten är 19 
cm/s , och den kompletteras med 
9,5 cm/s, 4,7 cm/s och 2,4 cm/s. 
Lägsta hastigheten ä r alltså en
dast hälften av den vanliga kas
setthastigheten . 

Omkopplingen mell an hastig
heterna sker mekaniskt genom 
att olika di ametrar på en drivax
e l direkt drive r svänghjule t. Vid 
o mkoppling tlyttas drivaxe ln i 
sidled . Den får sin ro tation ge
nom en rem från motorn och 
remmen tlyttas också i sidled . 
På modern a bandspelare brukar 
ofta den omkopplingen ske 
e lektriskt. Det hade man även 
kunnat göra här då moto rn ä r 
e lektroniskt styrd. E lektri sk 
o mkoppling kan väntas ge högre 
driftsäkerhet och oförändrad 
funkti on även när remmar och 
mekanik slits. Vi drabbades fak
tiskt av att remmen hoppade av 
två gånger under provningarna. 
och då var ändå maskinen helt 



ny! Detta kan naturligtvis vara 
en maximal otur men belyser 
ändå sårbarheten i konstruktio
nen . 

Det visade sig dock ganska 
enkelt att lägga remmen tillrätta 
igen när vi väl kommit under
fund med var vi skulle söka den . 
Åtkomligheten i apparatens in
nanmäte är tämligen god, trots 
att uppbyggnaden' är kompakt. 
Bruksanvisningen avråder an
vändarna från att gå in i appara
ten utan anbefaller naturligtvis 
att den skall lämnas till närmas
te serviceverkstad vid problem. 
Man utropar också trosvisst att 
eventuella fel "alltid brukar 
vara mycket enkla" . 

Den största spolstorlek som 
ryms är 13 cm eller 5 tum . Med 
lp-band på spolen ryms då ca 
270 m och med dp-band ca 360 
m. På högsta hast igheten med 
längsta band får man därfö r 30 
minuters spe ltid och på lägsta 
hastigheten fyra timmar per 
spår. 

Uher R epo rt Monitor finns 
både med fyra och två spår. Vi 
har testat modellen med två spår 
som heter 4200. Den andra he-

ter 4400 och är helt identisk med 
undantag för antale t spå r. D ata 
blir dock något sämre för 4400 , 
och vi anser det ge nerellt inte 
rekommendabelt att välj a fyra 
spår på bandspelare om man vill 
ha högsta kvalitet på ljudet . 

Högsta hastigheten 
ger bra ljudresultat 

Bäst resultat med spe laren får 
man på högsta hastigheten . Det 
ä r väl inte he lt rättvist att jämfö
ra Uher Report med en stor , 
stationär hi fi-spelare , men gör 
man det finner man icke oväntat 
a tt ljudkvaliteten faktiskt inte är 
riktigt lika god. Skillnaderna är 
inte stora men finns i de flesta 
avseenden. 

Om vi stude rar prestanda vid 
högsta hastigheten finner vi att 
utstyrbarheten ligge r knappt 6 
dB över 320 nWb/m . Idealt skall 
man kunna utnyttj a bandet ett 
par dB bättre. Det betyder att 
man inte kan styra ut banden li
ka kraftigt som på en stor , sta
tionär spelare. 

Likaså finn er vi att brusnivån 
ligger ett par dB högre än vad 
man kan vänta sig av bandet. 

Tillsammantaget gör detta dyna
miken till ca 68 , ca 4 dB under 
vad banden bör kunna prestera. 
Skillnaden är inte katastrofa l 
men innebär att de t maximalt 
möjliga naggas i kanten . 

Minskar man hastigheten 
sjunker dynamiken så småning
om till ca 55 dB vid lägsta has tig
het. D å är att märka att inga 
brusreduktionskretsa r eller lik
nande finns inkopplade. Om 
man därför vi ll jämföra värdena 
med kassettspe lardata bör man 
hålla i minnet att en sådan pres
terar som allra bäst ca 60 dB 
utan D olby. 

Frenvensgången är , som vän
tat , utmärkt vid högsta hastighe
ten för att försämras alltmer vid 
lägre. Vid 19 cm/s visar kurvan 
en puckel på ett par dB runt 10 
kHz. En bättre anpassning av 
förmagne tiseringen till det an
vända bandet skulle fö rmodli 
gen göra kurva n betydligt ra
kare . 

Puckeln påverkar också åter
givningen av 4-kantvåg i det att 
man där får ett tydligt markerat 
överskjut. För ö rat resulterar 
höjningen i en viss vässning av 

ljudet. Den är inte särdeles oan
genäm och knappast stö rande. 
Vi har använt Basf LPR35 vid 
mätningarna av frekvensgång 
och kört mas kinen i det skick 
den levere rats utan omtrim
ningar. 

D essa mätningar av frekve ns
gång är gjorda på vanligt vis vid 
e n nivå som ligger ca 20 dB un
der full utstyrning. Om vi i stäl
let styr ut till O dB på instrumen
ten får vi ett annat resultat. D en 
nivån betyder i absoluta tal ca 4 
dB över 320 nWb/m och är en 
ganska hög nivå. På grund av 
diskanthö jningen vid inspelning 
kommer höga frekvenser att 
hamna på en ännu högre nivå 
och blir så småningom kraftigt 
överstyrda . D e överstyrda dis
kantsignalerna får bandet att 
storkna, så att nivån kollapsa r 
och sj unker t ro ts att signalen 
ökar. Bandet mättas med andra 
o rd. 

De tta är anledningen till att 
de frekvenskurvor som tagits 
upp vid den högre nivån visar en 
betydligt sämre frekvensgång: 
Bandet mättas alltså mot högre 

fo rts på sid 56. 
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frekvenser. Fenomenet finns 
hos alla bandspelare, kanske vi 
skall påpeka, och det blir mer 
uttalat ju lägre bandhastigheten 
blir. Vid den höga nivån blir fre
kvenskurvan rak intill ca 12-13 
kHz (-3 dB) och det är ett bra 
värde. 

RIKTIG "BANDSPELARE" 
forts fr föreg sida 

Detfinns en rikflora av tillbehör 
till Uher-spelaren. På bilden visas 
ett par stereomikar med fäste och 
bordstativ. Detfinns också mikro
foner med strömbrytare för stopp/ 
start,fjä"manöverpedal, kopp
lingsur, mixrar, hörtelefoner, 
" akustiskt relii" som startar ban
det när något ljudförekommer, 
etc. Spelarenfinns också i diverse 
specialversioner, bl a med pilot
tonkanal. Dessutom har diverse 
fristående företag genom åren ut
nyttjat Uher-spelare förfilmare 
med olika modifiering för bl a per-

På "mellanhastigheten" 9,5 
cm/s är frekvensgången rak upp 
till ca 18 kHz vid normal nivå 
och till ca 7000 Hz vid O dB . 
" Kassetthastigheten" 4,7 cm/s 
ger rak frekvensgång upp till ca 
14 kHz vid låg och ca 11 kHz vid 
hög nivå . Att frekvensgången 
blir bättre vid hög nivå på den 
lägre hastigheten kommer sig av 
att det ju inte är hastigheten som 
sådan som är den avgörande 
faktorn , utan framför allt dis
kanthöjningen vid inspelning, i 
kombination med tonhuvudets 
egenskaper , bandets anliggning 
etc. L.....;.. ______________________ --' foband (t ex Bröker). 

Vid lägsta "ekonomihastighe
ten" är frekvensgången rak upp 
till ca 6 000 Hz vid låg och 3000 
Hz vid hög nivå. Lite drygt tele
fonkvalitet på ljudet , alltså . 

Svajet ökar 
vid låg bandhastighet 

Till bilden av ljudet hör också 
bandets svajegenskaper. Vi har 
mätt siffror som är acceptabla 
vid de högre hastigheterna , även 
om man får väsentligt bättre re
sultat med en stationär spelare , 
orättvist nog . Vid 4,7 cm/s bör
jar svajet bli besvärande för att 
klart gå över gränsen för det 
musikaliskt godtagbara vid 2,4 
cm/s. 

Smalbandsanalys aven inspe
lad sinuston visar ett snyggt ut
seende vid 19 cm/s och ett mind
re tilltalande vid allra lägsta has
tigheten . Nu är väl ljudkvalite
ten mera intressant vid den hög
re hastigheten och där bör det 
symmetriska och " rena" sid
bandbruset borga för en god 
ljudbild. Inga tydliga resonanser 
kan ses i bilden, utan bandet 
verkar föras väl och balanserat 
framför huvudena . 

Ljudmässigt kan sidbandbrus 
stundtals förblandas med inter
modulation om dess produkter 
ligger nära nyttosignalen . Ge
nom mätning enligt dim 30 kan 
man få en bild av intermodula
tion som kan bildas aven svår 
signal. Nu är det svårt att urskil
ja dim-produkter i ett spektrum 
som innehåller modulations
brus . Endast om det senare är 
mycket lågt kan man mäta , och 
därmed förmodligen höra , inter-

modulationen vid låga nivåer : 
Vi har här mätt ca 25 % dim 

30 vid nivån -9 dB relativt 320 
nWb/m (5 dB under 200 nWb/ 
m) och det är ungefär i paritet 
med modulationsbruset , d v s att 
intermodulationskomponenter
na ligger ungefär på samma nivå 
som oväsendet från modula
tionsbruset . 

En maskin 
som är fyra 

Om vi nu skall försöka sum
mera vad Uher-maskinen ljudli
gen presterar så långt , måste vi 
först slå fast att den är inte en 
spelare , utan fyra med var sin 
bandhastighet. Om anledningen 
till att man valt band i stället för 
kassett är att ljudkvaliteten skall 
vara så hög som möjligt då gör 
man klokast i att använda den 
högsta hastigheten. Man får där
med en ljudkvalitet som på alla 
punkter är överlägsen den från 
en kassett : Dynamiken blir hög
re vid både låga och höga fre
kvenser , modulationsbrus och 
dynamisk intermodulation blir 
bättre och svajningsegenskaper
na blir åtminstone lika bra. Ja , 
ljudet blir faktiskt nästan i klass 
med en stationär " rull " -band
spelares. Det är ju positivt , i 
synnerhet som en stationär spe
lare inte är ett verkligt alternativ 
i en " mobil" situation. 

Vill man ha ett avsevärt bättre 
alternativ i den portabla klassen 
får man gå till Nagra och dylikt , 
men då blir kostnaden mångfalt 
högre , liksom vikten ... 

Om man å andra sidan väljer 
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att använda band i stället för 
kassett på grund av att man vill 
ha lång speltid får man ge 
ordentligt avkall på kvalitetskra
ven när man kör på lägsta band
hastigheten . Men speltiden fyra 
timmar är näppeligen uppnåelig 
utan avbrott på en kassett , så 
där finns just inget alternativ. 
Speltiden skulle kunnat bli ännu 
längre om man kunnat använda 
större spolar än 13 cm. En 26 cm 
spole med dp-band skulle ge 
nästan 19 timmars oavbruten 
spelning på lägsta hastigheten! 
Om behovet finns kanske någon 
kan klura ut en tillsats som gör 
det möjligt att använda så stora 
spolar? 

Goda instrument 
med optimal funktion 

Men det finns fler faktorer att 
ta hänsyn till i en bedömning. 
Om man skall kunna utnyttja 
banden väl räcker det inte att 
spelarens elektronik är fullgod . 
Operatören måste dessutom 
kunna ratta in rätt nivå, och som 
hjälp måste man ha effektiva ut
styrningsinstrument . 

Instrumenten på Uher Report 
Monitor ser formgivningsmäs
sigt antika ut , men de fungerar 
väl. De visar toppvärdet och är 
inkopplade efter korrektion . 
Det betyder att man aldrig ris
kerar att styra över vare sig låga 
eller höga frekvenser om man 
håller sig under O dB . Man har 
då ungefär lika stor nivåreserv 
vid alla frekvenser. 

Att instrumenten är inkoppla
de efter inspelningsförstärka-

rens frekvens korrektion är spe
ciellt viktigt vid låga frekvenser. 
På 2,4 cm/s är det annars mycket 
lätt att få en tröttsamt oskön dis
kant om man inte kan kontrolle
ra den verkliga nivån som går till 
bandet. Man känner lätt igen fe
nomenet i form av grumliga och 
tjocka s-ljud . Med en ordinär 
vu-meter har man olika nivå re
serv vid olika frekvenser och 
kan där överraskas av oljud som 
mätaren inte skvallrat om. 

Nu är denna spelare en moni
torrnodelI som framgår av nam
net, och med det menar vi här 
att den har tre huvuden samt att 
man alltså kan lyssna på inspel
ningen med ett separat avspel
ningshuvud direkt efter avspel
ningen, under dess gång. Man 
kan alltså direkt höra om något 
är i olag med nivåer och fre
kvenser. Om man lyssnar efter 
band kan man lita till sina örons 
omdöme , förutom till instru
menten . Instrumenten däremot 
kan man inte lita riktigt lika 
obetingat på om man kopplar 
dem efter band. En diskantsig
nal som kommer in med så stor 
energi att den mättar bandet ger 
inte ut så stark signal att instru
mentet signalerar överstyrning. 
Likväl har man fått det , med in
termodulation och störd återgiv
ning som följd. 

Men instrumenten i sig är allt
så bra , om man blott använder 
dem med omdöme. Det gäller ju 
f ö alla instrument , och en av 
nackdelarna med frekvenskorri
gerade , toppvärdesvisande in-

forts på sid 58 



MÄTOBJEKT 
Bandspelare Uher Report Monitor 4200 
Serienummer: 193202246 
Pris: Ca 4500:- kr med väska, monomik-

FREKVENSGANG 

In- och avspelning 2.4 cm/s. 

rofon, laddningsaggregat och ackumula
tor. Ca 3800:- kr utan tillbehör. 
Representant: Lindh Steene & Co AB, tel 
031/490270. 

DYNAMIK 
Nivåförhållanden vid 19 cm/s: 
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Total dynamik över 
band, d v s avstånd 
mellan 3 %-nivån och 
brus: 
19 cm/s 68 dB 
9,5 cm/s 66 dB 
4,7 cm/s 57 dB 
2.4 cm/s 55 dB 

SIGNALBEHANDLING 

Utseende på återgiven 4-kantvåg 1 000 
Hz, inspelad 10 dB under O dB vid 19 cm/s. 

Dynamisk intermodulation, dim 3D, 9 dB 
under 320 nWb/m 
19 cm/s 2,5% 

BANDFÖRING 

Svajning max enligt DIN 
19 cm/s 0,11 % 
9,5 cm/s 0,12 % 
4,7 cm/s 0,26% 
2.4 cm/s 0.42 % 

09 
o 

-10 ----t~---------

-20 -- ----------1 
-30 

Spektrumanalys, brustrumpet, av inspe
lad sinuston 3150 Hz. Analysatorband
bredd 30 Hz, svept område 10 kHz, svep
tid 100 s. Bilden skall idealt vara en smal 
stapel utan uppdragen brusmatta. 19 
cm/s. 

dB 
0r--- - --.- --- -----, 
-ICI-----+---------l 

-rol-----~---------l 

-60f----".!...L.-- ~lIija 
-701---------- '--'-
- 80 

- Frekvens 

Brustrumpet vid 2.4 cm/s. 

Fasstabilitet mellan kanalerna. Samtidig 
inspelning av 10 kHz på båda kanalerna. 
Bilden visar uppspelning av vänster ka
nal i x- och höger kanal i y-led. Expone
ringstid 10 s. Figuren skall idealt byggas 
upp av ett smalt, väldefinierat streck. 

Snabbspolning av 270 m band tar ca 
180 s. 

ANVÄND UTRUSTNING 
Normband MRL 211104 
Mätband Basf LPR 35 
Spektrumanalysator Hewlett Packard 3580 A 
Voltmeter Radford ANM 2 
Skrivare Houston 2000 
Datorkurvor ABC 80 
Distorsionsmeter NF DM 154 
Signalgenerator Radford LOO 3 
Oscilloskop Tektronix 7613 
mm 
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TV OCH KOMMUNIKATION forts från sid 11 

Markstationernas förbindelse 
med satelliterna går på de vanli
ga 4/6 GHz-banden , medan för
bindelserna fartyg-satellit går på 
L-bandet , 1,5 GHz ned och 1,6 
GHz upp . Utrustningen på far
tyget innehåller en antenn som 
automatisk riktas mot satelliten 
oberoende av fartygets rörelser . 
Nya system för satellitkommuni
kation med handelsfartyg kan 
väntas efterhand. 

Tv direkt 
från satellit 

Den tekniska utvecklingen 
har nu kommit till den punkt där 
direkt distribution av tv och ra

.. dio från satellit blivit möjlig . 
Väsentliga orsaker är utveck
lingen av större vandringsvågrör 
för sändaren i satelliten, teknik 
för elkraftproduktion i satelliten 
från stora vingar som ger till
räckliga ytor (som Inteisat 5 
ovan) samt utvecklingen av inte
grerad halvledarteknik med gal
lium-arsenid för billiga mottaga-

Tabell 1 
Olika generationer satelliter. 

re på de höga frekvenser som 
disponeras för ändamålet. I Eu
ropa har avsatts 11 ,7-12,5 GHz, 
vilket motsvarar en våglängd av 
ca 2,5 cm . Taget tillsammans 
kan man nu utföra system som 
medger rimligt stora antenner 
för ett hushåll , typiskt en para
bolantenn med 0,9 m diameter. 

Redan innan mottagaranten
nen krympt till denna storlek 
började man planera tv-system 
via satellit. Tekniken synes idea
lisk för utvecklingsländer som 
inte redan byggt ut ett markdi
stributionsnät , men önskar an
vända televisionen för utbild
ning och information till en ef
terbliven landsbygd . Indien har 
diskuterat satellittelevision till 
byar med en mottagarantenn i 
varje by. En annan tillämpning 
är programdistribution till ka
bel-tv-nät i USA . 

Liksom vi på andra områden 
har fått lära oss att vi inte i läng
den kan fortsätta med att skräpa 

forts på sid 70 

Första uppskjutn år 1965 1967 1968 1971 1975 1979/80 

Diameter (m) 0,72 1,42 1,42 2,38 2,38 

Höjd (m) 0,60 0,67 1,04 5,28 5,90 

Vikt i banan (kg) 38 86 152 700 790 

Elkraft (W) 40 75 12 400 500 

Telefonkanaler 
240 240 1200 4000 6000 (tvåvögs) 

Konstruktions-
15 3 5 7 7 livstid (år) 

Pris/kanal år 
30 10 2 1 1 (tusen dollar) 

Tabell 2 
Satelliter med "spill" över Sverige 

19"W 

Holland 
Vösttyskland 
Belgien 
Frankrike 
Luxemburg 

Östtyskiand 
Polen 
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5°0 

Danmark 
Finland 
Island 
Norge 
Sverige 
(Nordsat) 

2,0 

15,7 

956 

1200 

12500 

7 

0,7 

RIKTIG BANDSPELARE forts från sid 56 

strument är just att de kan visa 
olika före och efter band. 

Till instrumentet hör också 
belysning med fiffig automatik. 
Eftersom maskinen primärt är 
tänkt att vara batteri- eller acku
mulatordriven vill man inte gär
na låta instrumentbelysningen 
gå hela tiden och konsumera 
dyrköpt energi. Normalt är in
strumenten därför släckta och 
kan tändas med en särskild , 
återfjädrande tangent . De lyser 
därefter i ungefär 15 s. Om man 
driver apparaten på nät eller av 
någon anledning vill ha konti
nuerlig belysning kan man tryc
ka ned tangenten två gånger. 
Belysningen tänds då för gott 
och släcks först när apparaten 
slås av eller när man ytterligare 
en gång aktiverar belysnings
tangenten . 

Tvivelaktig mikrofoningång 
Nivåerna justeras med tre rat

tar ; en för vardera kanalen och 
en som reglerar båda , en mas
ter-regel. Vid monoinspelning 
kan man blanda båda ingångar
na till en kanal. Om man skulle 
önska ytterligare någon funk
tion av nivåelektroniken vore 
det någon form av limiter på in
gången. Om spelaren skall leva 
upp till Reporter-namnet borde 
den även klara av att göra det 
bästa av svåra situationer utan 
överstyrning av plötsliga och 
oförmodade utbrott. 

Mikrofoningången inger en 
del bekymmer. Känsligheten 
mätt i spänningstermer är myc
ket hög och den behöver bara 17 
J.L V för full utstyrning. Emeller
tid är s'!mtidigt inimpedansen 
mycket låg , ca 50 ohm , och det 
gör att en ordinär mikrofon las
tas mycket hårt. En mikrofon 
med impedansen 200 ohm kom
mer att förlora 4/5 av den alstra
de effekten om den ansluts! 
Normalt brukar en mikrofonin
gång göras betydligt mera hög
ohmig än mikrofonen , så att 
man inte uppnår anpassning 
utan i stället tillvaratar så stor 
del av mikrofonens utspänning 
som möjligt. 

Anpassning , eller belastning 
med lägre impedans än mikrofo
nens egen , påverkar dess fre
kvensgång i hög grad och brukar 
också undvikas av det skälet. 

Delvis som resultatet av den 
låga inimpedansen brusar mik
rofoningången kraftigt. Med 
mikrofonkänsligheten ställd för 
1 m V ger förstärkaren så mycket 
tillskotts brus att bruset ut från 
bandet ökar mer än 10 dB , vägt 

värde! Det är naturligtvis rent 
'dåligt , i synnerhet som Report 
väl i främsta rummet är tänkt 
just för mikrofoninspelningar. 

Dessvärre är det också så , att 
mikrofonförstärkaren ligger an
sluten och brusar för fullt även 
om man hör signalen i linjein
gången. Motsvarande försäm
ring av brusa vs tån det får man 
alltså vad slags ingång man än 
använder , dessvärre. 

Batteri, ack eller nät 
alternativa energikällor 

Apparaten kan drivas på ett 
otal sätt. Antingen driver man 
den med vanliga eller alkaliska 
torrbatterier eller med uppladd
ningsbara batterier. Laddnings
aggregatet till de senare kan pla
ceras inne i batterifacket och ap
paraten blir därmed nätdriven . 
Man kan också driva apparaten 
externt från 12 V. Effektför
brukningen är ca 3 W. De alka
liska och de uppladdningsbara 
batterierna ger ungefär fem tim
mars speltid. Effektförbruk
ningen är därmed imponerande 
låg i beaktande av att apparaten 
ändå är fullständig och t o m har 
monitorförstärkare samt högta
lare . 

Nu beror effektförbrukningen 
givetvis av hur hög volym man 
använder från förstärkaren , hu
ruvida man snabbspolar eller ej 
etc, men medelvärdet ligger 
runt 3 W. Uteffekten är blott 0,2 
W per kanal , men tillåter ändå 
att man driver ett litet stereopar 
av högtalare . Samma förstärka
re driver f ö hörtelefonerna när 
man kopplar in sådana . 

Ja , redogörelsen kom att bli 
blandad, men med mycket kritik 
av detaljer. I det hela framst år 
apparaten som en smula ålder
domlig även om den faktiskt är i 
stånd att sköta sin uppgift. Ut
budet av bärbara bandspelare är 
nu inte så stort i överkomlig 
prisklass och Uher Report Mo
nitor 4200 kan vara ett gott al
ternativ där. Spelaren är robust 
med plåthölje och rejäla manö
verdon. Ljudkvaliteten är också 
bra på höga hastigheter , liksom 
den extremt låga bandhastighe
ten kan vara värdefull för lång , 
sammanhängande dokumenta
tion. 

Betänkligheter får vi däremot 
bl a av mikrofoningången som 
brusar alldeles för mycket och 
har en säreget låg inimpedans. 
Vikten är ca 3,8 kg och det är 
ganska tungt för portabel t bruk , 
sade oss vår axel efter några tim
mars porterande. BH • 



Robert Angus: USA-rapport 

Satellit-tv-extas över Amerika . .. 
Ny kvalitetsstandard för lp-skivor .. . 
Blanktape-marknaden rekordaktiv .. . 
•• Houston , Texas-metropo
len , står för många som sinnebil
den av "rymdåldern" - stans 
himmelssträvande skyskrapor i 
glas , stål och djärv arkitektur , 
dess oerhörda oljeförmögenhe
ter , sjudande affärsliv och att
raktion på de modernaste indu
strigrenarna präglar staden myc
ket starkt och har givit den 
image av både samtid och fram
tid . En av Houstons modernaste 
byggnader är Adam's Mark Ho
tel och den ramen kan sägas 
vara den idealiska för en Satelli
te Business Opportunities Confe
rence - något som nyligen ägde 
rum där. 

Vilket innebar ett forum för 
27 tillverkare av mottagnings
materiel för satellitförmedlad 
hem-tv. Omkring 5000 poten
tiella kunder i form av detaljis
ter kom för att beskåda expon. 

hurusom publiken på olika fack
mässor , trots likheter i ålder och 
bakgrund etc , kan skilja sig 
starkt sinsemellan. Datormäs
sornas , hi fi -materielens och sa
tellitteknikens publik ser inte li
kadan ut. I stället för den lång
håriga hi fi-publiken på dagens 
hi fi-shower såg man här i Hous
ton bara kortsnaggade killar i 
crew-cut (militärklippningen) 
och atmosfären erinrade om den 
som präglade den tidiga hi fi
epoken med den beslutsamma 
entusiasmen hos en Sidney Har
man eller en Avery Fisher själv 
delande ut sina broschyrer och 
rattande sina egna apparater in
för hopen . På den tiden var den 
inte alltid möjligt att urskilja be
sökaren-entusiasten från utstäl
laren. Det gick inte heller i 
Houston nu. 

Likheterna stannar inte vid 
det. Audioindustrins pionjärer 
var av hårt virke men förden
skull inte utan sina särskilda öm
ma punkter. En var fruktan att 
tillverkarna av vanliga radiogre
jor och fonografer skulle ta sig 
samman och granska nyheterna , 
stiga in i den nya nischen och 
radera ut konkurrensen . Det 
skedde inte , som känt - inte på 
det sätt som de tidiga entusias
terna befarade. Här , i satellit-

sammanhangen , fruktar man å 
sin sida t ex att klumpiga statliga 
ingrepp och restriktioner skall 
krossa den lovande unga indu
strigrenen innan den ens fått luft 
under vingarna. Man kunde 
märka i Houston en mix av rätt
mätig indignation över perifida 
tilltag både från statlig sida och 
från olika konkurrenter i samma 
branscher och en missionerande 
glöd för Saken , som ibland slog 
över i gälla predikotonfall för de 
redan troende . Här på SBOC 
kunde överallt höras farhågor 
för att staten skulle t ex förbjuda 
alla markstationer i praktiken 
genom att kräva tillstånd etc, att 
rättsinnhavarna skulle få dom
stolarna med sig och den vägen 
spärra alla möjligheter till hem
mottagning , o s v. Inalles gjorde 
deltagarna faktiskt intryck av att 
utgöra en skara rymdevangelis
ter , som nära nog ställde de van
liga förkunnarna på frälsnings
mötena i bakre ledet. Alla invol
verade var också nära till ett 
samförståndets leende varje 
gång en handlare klagade över 
någon konkurrent som inte höll 
tiderna , leveranserna etc . 

För bara ett år sedan kostade 
ett satellitsystem nästan 37000 
dollars. På SBOC fanns grejor 
till en tiondel av denna summa 

men vilka förmodligen kostar 
mellan 50 och 100 procent mera 
att få på plats: Arbetskostnader
na för montering och installa
tion måste tillkomma. En av ut
ställarna, Star View Systems , 
uppmärksammades för sin bas
utrustning om 2995 dollars ut
pris i handeln men som då sak
nade sådana finesser som fjärr
kontroll , motordriven avstäm
ning och de erforderliga kablar
na för anslutning till tv-mottaga
ren inomhus . En annan firma , 
Mid-America Video, bjöd ut en 
tremeters para bol för 585 dol
lars och Rohner & Associales vi
sade en grundutrustning för 
mottagning till priset 695 dol
lars . 

Showarrangören Bob Cooper 
uppskattar antalet hemtermina
ler för tv i USA till 8000-10 000 
stycken , i stånd att ta emot upp
emot 50-talet programkanaler 
inklusive vissa inslag ur de brit
tiska , franska , mexikanska och 
kanadensiska nationalprogram
men . En av konferenstalarna , J 
Duke Brown hos Microwave As
sociales , förutser att nästa steg 
kommer att omfatta bruk av 
hem-tv-terminaler kopplade till 
prisbilliga " upplänkar" i ett vi
deokommunikationsnät som 
kan komma att hota telefonsys
temen . 

Men det där jag sa om rymd
ålder och futuravisioner håller 
nog inte . Ty bakom den skinan
de fasaden och all modernitet 
var den här tredagarsträffen ett 
slags förbryllande mellanting 
mellan den tidigaste hi fi-epo
kens mäss-teknik och ett reli
giöst frälsningsmöte i ett gat
hörn . Knappast några flotta , so
fistikerade montrar utan små, 
trånga bås med uppfällda slag
bord där man kastat över bitar 
av draperityget som blev över då 
båset avgränsades från grannen . 
På borden stenciler och enkla 
trycksaker med beskrivningar av 
4-meters (4 ,26 m = 14 fot) skiv
antenner av uppfällbar typ , lik
nande paraplyer , och på väggen 
bakom bordet handskrivna skyl
tar med firmans namn och ad
ress. Ja , i flertalet fall var man
nen som överlämnade papperen 
också firmans direktör eller tek
niske chef; i vissa fall faktiskt 
båda på en gång .. . 

!-" 
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~ Något som kan innebära värl
dens dyraste grammofonskivor 
står inför sin introduktion . Det 
är inte oväntat MFSL, Mobile 
Fidelily Sound Labs , som ligger 
bakom. Firman är ju känd tidi
gare som den med iden att leasa 
gamla master ban d från världens 
grammofonkoncerner , låta ban
den genomgå en restaurering 
och med dem som grund gravera 
om skivorna (som halvfartslack) 
samt slutligen låta Japans bästa 
presserier få fram slutproduk
ten , vilken blir dyr men av hög 
kvalitet. MFSL tävlar med både 
direktgraveringarna och digi
talskivorna om audiofilernas 
pengar och intresse. Materialet 
man köper skiftar. Det kan ut
göras av rätt okända artister och 
musiker , men också storsäljare 
som Beatles och Steely Dan finns 
i katalogerna som re-lanserade 
"återutgivningar" . Här häckade horder av satel

litentusiaster och fyllde gångar
na till trängsel , morsade på vän
ner och bekanta , inlät sig i änd
lösa tekniska diskussioner med 
polarna i hobbyn och/eller 
skvallrade häftigt. Och köpare 
från så avlägsna länder som Sve
rige , Sydafrika och Argentina 
försökte förhandla sig till en
samrätter för resp köpa upp ma
terial till sina respektive länder . 

Det är rätt roande att märka 

C 
Två pr,ofiler till grammofonski-
vor. Overst ses tvärsnittet som 
gäller för en vanlig skiva. Un-
dertill JVC:s nya UHQR . 

Båda jämförelserna avser 
profiler för gängse 13S-gram-
skivor av longplayingtyp. RIAA-
profilen överst kännetecknas av 
sin mot periferin avsmalnande 
form och den mot konturen upp-
höjda skyddsvulst kring perife-
rin jämte upphöjningen omedel-
bart framf ör etiketten i skivcent-
rum. Märk att de yttre spåren 
måste graveras in över en yta på 

~ 

= I I 

skivan som inte är plan! 
Den undre profilen tillhör 

UHQR-skivan. Märk härvid att 
den totala ytan som är tillgäng-
lig för ingravering är plan, men 
att både den perifera skyddsval-
ken och den upphöjda etiketten 
har behållits. Om geometrin 
verkar förbryllande så måste 
man erinra sig hur mitthålet och 
etiketten egentligen är dispone-
rade på en skiva - hålet är för-
sänkt och etiketten är "grund-
ast" där. - Märk den påtagligt 
tjockare profilen hos UHQR . 

Det som Mobile nu tänker sig 
är ett urval av bolagets bästa tit
lar , vilkas band skall genomgå 
en restaurering ännu en gång. 
Den sålunda pedantiskt revide
rade tapen skall göras till lack
skivor från vilka man skall pres
sa superprodukter , 200 gram 
tunga skivor gjorda i en ny vi 
nyl-" biskvi" som JVC fått fram 
som bärare för först det felslag-

forts på sid 60 

RADIO & TELEVI SION - NR 3 - 1981 59 



HI Fl & AUDIO från sid 59 

na 4-kanalljudet i CD 4-tapp
ning och nu senare för VHD-ski 

. vorna. 
Mobile har alltid kostat myc

ket , sådär 15 dollars är vanligt 
här , men nu tänker man gå upp 
till 40-50 dollars för en " limited 
edition-disk" av det nya slaget! 

" Nya förbättringar både inom 
plastkemin och på presse ri sida'n 
har möjliggjort samma slags 
framsteg som vi drar nytta av nu 
gentemot ursprungsprodukter
na" , menar MFSL:s presschef 
Leslie Rosen. Hon avser alltså 
en jämförelse mellan de gamla 
originalskivorna och Mobiles 
förbättrade utgivningar och 
gängse pressteknik gentemot 
den nya med den förbättrade 
massan, etc. "Men de här exklu
siviteterna kostar pengar. Me
dan en vanlig skiva tar högst 20 
sekunder att få fram måste våra 
nya skivor få två minuter på sig i 
pressen . Vi kan ansl å 100 pro
cents avsyning i slutledet , grans
ka varje enskild skiva , och an
vända världens finaste massa 
som håller 50 procent mera 
mängd än vanliga skivors . Där
för måste vi debitera en hel del 
mera, men köparna skall också 
veta att flera än 2000 skivor 
pressas inte av varje titel. " 

Rosen framhåller vidare, att 
eftersom pressverktygen an 
vänds så lite och upplagorna blir 
så små, väntar man inte att 
handlarna skall beordra mer än 
1-2 exemplar. Inte otroligt vill 
de själv behålla dem eller bara 
använda skivorna för demon
strationer i butiken . Rosen sä
ger sig inte känna av något pro
blem med att söka bli av med 
plattor för 40-50 dollars stycket 
- det hon bekymrar sig över är 
att det blir brist , att kanske bara 
ett fåtal exemplar kommer att 
leta sig ned till marknaden. Hon 
garanterar att varje enskild ski
va blir numrerad och att MF 
kommer att arkivera serienum
ren , så att man vet vart varje ex
emplar såldes. 
~ Själva (om)graveringen sker 
vid JVC:s Cutting Center i Los 
Angeles medan pressningen för
siggår hos JVC i koncernens Yo
kohamaanläggning. (Därav den 
för många förbryllande beteck
ningen på Mobiles skivor " Im
porte d Disc" : Skivan är alltså 
som sådan importgods till USA , 
trots innehållets ursprung , som 
mycket väl kan vara ameri
kanskt. Beteckningen har alltså 
inget att göra med skivans sena
re export till ex-vis Sverige. 
Red:s anm. ) Tom Nishida heter 
chefen för JVC-kontoret i L A 
där Stan Ricker håller till på ett 
av våningsplanen i en ganska li-

"ten studio. Enligt Nishida avser 
JVC att erbjuda dessa nya 
UHQR-pressningar till envar 
hugad köpare inom skivbran
schen . Den som råkade komma 
först var Mobile Fidelity , men 
givetvis menar man sig ha spe
ciella relationer till just den fir
man efter mångårigt samarbete . 

"Själva pressningsförfarandet 
har granskats in i detaljerna och 
en synnerligen hög nivå har eta
blerats ifråga om exakthet ge
nom insats av senaste metoder 
och givetvis också i de föreg åen
de leden", påpekar han . 

Så har t ex lågfrekvensdistor
sionen , som man mer eller 
mindre måste tolerera hos vanli
ga pressprodukter , kunnat hål
las nere på ett minimum . Likaså 
har en räcka högre upp förlagda 
olineariteter ganska stort kun
nat förbättras , speciellt dist i dis
kanten och i form av inner
spårsförvrängning. Den för 
pressningen använda "supervi
nylen" är både formbarare och 
låter sig pressas med högre de
taljprecision samt motstår sli
tage bättre än vanlig massa . Ny
heten framställs under striktare 
kontroll än den gängse handels
kvaliten av vinyl. UHQR-ski- , 
vorna är både tjockare och pla
nare än prisbilligare skivor , vil
ket ganska verksamt kan hålla 
nere benägenheten att vålla Y t
vibrationer vid spårningen och 
naturligtvis felspårning och stör
ningsmodulation genom skev
het , som också kan ge lågfre
kvent muller. RIAA-kraven 
fordr ar en standardskiva om 135 
g med en avsmalnande profil. 
RCA :s Dynaflex-skivor för 
många år sedan vägde bara 105 
g medan en 1949 års Columbia 
lp-skiva höll hela 193 g (jfr RT:s 
skivrecensioner på avd Pejling; 
flera av de där anmälda exklusi
vare produkterna väger upp mot 
180 g redan nu , red:s kommen
tar.) Fördelarna med en tyngre 
skiva är , som Nishida framhål
ler , mindre benägenhet att "slå" 
sig och bli skev, större styvhet 
och därmed en minimering av 
pick up-skakningar genom 
oplanhetens återverkningar. 
Det hävdas också att en plan 
skiva blir mindre benägen att 
vålla akustisk återkoppling då 
den utsätts för ljudtrycket från 
högtalarna än en skev platta, 
där pick upen får svaja upp och 
ned under rotationen . 

JVC inledde sitt arbete på 
"supervinyl" -massan redan på 
den tiden man måste ge sitt CD 
4-system för 4-kanalljud ett pas
sande medium . Som känt kräv
de detta stor precision och var 
.mycket besvärligt att gravera. 

60 RADIO & TELEVISION - NR 3 - 1981 

Skivan måste inte bara vara plan 
och bilda bas för med kritisk 
precision inskurna mikrospår , 
täckande ett helt annat geomet
riskt mönster än gängse 45/45-
spårvinkel dittills använts för. 
Plasten måste också besitta ade
kvat elasticitet och ganska stor 
hårdhet. Det var bl a krav vid 
framställningen inte bara av CD 
4 utan också för tekniska skivor , 
använda för pick up-kalibrering 
inom industrin och andra ända
mål med helt annan inriktning 
än hembruk . Det man nu förfo
gar över är ett syntetiskt högpo
lymerharts med inblandning av 
högvärdig vinylacetat som ut
vunnits ur vinylklorid-vinylace
tatpolymerföreningar. JVC lät 
prova flera hundra substanser 
innan man kunde fastställa en 
optimal mängd additiver - i det
ta fall ett material som slits 
mindre och ger högre signal/ 
brusförhållande än vanlig vinyl , 
hittills använd. Frekvensmässigt 
säger man att materialet i sig 
klarar omfånget 20 Hz till 20 
kHz utan mer än 0,5 dB avvikel
se upp eller ner , oavsett hur 
många gånger man spelar ige
nom spåren! Av JVC-tekniker
na hör jag att man inom deras 
led starkt börjat misstänka , att 
den RIAA-rekommenderade 
skivprofilen med sin åtsnörpta 
slut ände på skivan leder till 
spårningsfel. Härav deras prefe
rens för den perfekt fl ata avspel
ningsytan (mittytan för etiketten 
och avrundningen över perife
rien behålls i syfte att skydda av
spelningsyrans spår). 

RT:s inpass: De här tankarna 
är inte nya inom grammofonin
dustrin och speciellt inte bland 
dem som graverar sina egna in
spelningar resp lite mera prak
tiskt sysslar med musikproduk
tion . I våra spalter tog ex-vis 
Michael B. Tretow till orda på 
tidigt 1970-tal och riktade kritik 
mot skivornas fysiska utform
ning med bl a den här " ostkan
ten" , som man kallade geome
trin med "sluttning" och "svål". 
Jfr fig här intill. 

Skulle nu en skiva dras med 
små oregelbundenheter, s k 
apelsinkärnor , - och det har den 
ofta nog , tyvärr , trots att matri
ser och prov avsynas manuellt 
med mikroskop hos skivfram
ställarna och ute i presserierna 
under fabrikationens gång - av
sätter störningarna lågfrekvent 
brus och biljud. Inom UHQR
processen utnyttjas en gjutning 
eller varmformning med mycket 
hög precision för att uppnå den 
eftertraktade ytjämnheten i ski
van. Vidare är baksidan av 
pressverktyget polerad till högs-

"ta möjliga jämnhet , så att in
passningen kommer att ske med 
glidande passning i pressen , vil
ken är en likaså precisionsstyrd 
sådan som skall minimera att vi
nylklumpen som läggs i blir 
ojämnt pressad med excentrici
tet och skevhet som följd . Kyl
ningen är likaså kraftigt tillta
gen , något som vanligen försum
mas då presserier spottar ut ski
vor i hög takt. 

Den här " ultrahögkvalitets
skivan" uppges få en kanalsepa
ration som förbättras med hela 9 
dB vid 300 Hz, med 12 dB vid 1 
kHz och med en 6 dB uppe vid 
10 kHz , allt vid en mätning mot 
vad gängse handelsskivor bru
kar hålla . I fråga om distorsion i 
de tre registren sägs den ha kun
nat hållas nere med respektive 
12 , 10 och 6 dB eller mera . Vik
tigt är också att skivans ytvibra
tionsbenägenhet , som går att 
mäta , kan dras ner så lågt som 
med 10 dB i området kring 500-
700 Hz. Plus , säger JVC-folket , 
att det kommer att uppstå bara 
försumbara kvalitetsvariationer 
liksom de fysiska egenskapernas 
toleranser inom press-serierna. 

Så nu väntar vi bara på denna 
verkligt runda , goda skiva. Men 
det lär tyvärr bli få förunn at att 
komma över en. 
~ Lösningen på problemet KL" 
inom Electro Audio Dynamics 
kan vara nära förestående . 

För endast några månader se
dan sades EAD vara i slutskedet 
med förhandlingar som siktade 
till en försäljning av KLH , en av 
USA:s äldsta högtalartillverka
re . Nyligen lät EAD flytta KLH 
från ursprungsomgivningen 
Boston , som jag då rapportera
de om , för att dela resurserna 
bolaget har i Canoga Park , Cali
fornien , med en annan känd 
EAD-firma , nämligen Infinity. 
Jag påminde också om att det 
1956 etablerade KLH fram till 
1980 låg i Cambridge, Mass, och 
att firman varit föregångare med 
den sortens högtalarkaraktär 
man numera kallar New Eng
land Sound . 

EAD tillkännager nu att man 
nått överenskommelse i princip 
med Kyoto Ceramic Company i 
Japan om att gå ihop i ett joint 
venture kallat IKC Internatio
nal , vilket företag skulle ta över 
både KLH och Infinity . Kyoto 
Ceramics är moderbolag till hi 
fi-fabrikatet Cybernet , en i hem
landet känd tillverkare av för
stärkare, tuners , receivers och 
en hel rad audioprodukter. Cy
bernet har haft framgång även i 
USA och äger i dag hela fem 
montagefabriker över kontinen
ten . Blir avtalet förverkligat in-



nebär det att EAD och Kyoto 
kommer att äga vardera 50 pro
cent av aktierna i det nya bola
get. 
~ Magnetband är det något sär
skilt med. 

Kanske handlar det om att ta
pen - både den för audio och 
den för video - verkar att kunna 
stå emot när allt annat går galet 
på marknaden! 

Att bandfirmorna kan sälj a 
allting de får fram har inte und
gått någon i ett köpklimat , som 
sedan nästan ett år nu präglats 
aven minst sagt vikande försälj
ning på t ex audiosidan. 

Kanske inverkar bristen på 
blanktape för video , som tvingat 
flertalet handlare att införa ran
sonering mot kunderna. 

Vad slags orsaker som ligger 
bakom är inte klarlagt , men 
oaktat detta är faktum , att vi 
idag har flera firmor än någon
sin förr som tänker ge sig in i 
tape business i USA inom den 
närmaste framtiden . Nyetable
ringar eller utvidgning av befint
liga affärer kan göra det samma: 
Vi står inför den största ökning
en i branschen någonsin! 

Ett bra exempel är Loranger 
Manufacturing Company i War
ren, Pennsylvania. Loranger 
startade mot slutet av 1950-talet 
som en källarfirma inriktad på 
formgjutning . Med tiden växte 
företaget till att sysselsätta ca 
350 personer , och man fick med 
tiden tre avdelningar av firman. 
För några år sedan började Lo
ranger som en sidotillverkning 
framställa kassetthöljen och as
kar till några banddupklikator
bolag. Det där gav sån mersmak 
att firman nu beslutat att fortsät
ta på vägen och då ta steget fullt 
ut. Man tänker satsa på en serie 
om tre mellan prissatta kassett
band: En högbias kromekviva
lent, som baseras på ferrooxid, 
en normalbiastape med ferro
formeln som grund och ett fer
rokromband. Mot slutet av 1981 
tänker man så kröna det här 
med att släppa ut ett eget me
tallband , och då räknar även 
Loranger med att vara legotill
verkare av både Beta- och VHS
videokassetter. 

En annan liten plastfirma heter 
Horian Engineering, hittills 
verksam på området skivvinyl 
och avspelningstillbehör . Också 
det här bolaget äger en form
gjutningsindustri med moderna 
maskiner och har erfarenhet av 
plastbearbetning och vissa mag
nettekniska processer. Nu går 
man över till att börja göra sina 
egna magnetband och konfek
tionera kassetter , ett steg man 
tar från att ha sysslat med själva 

kassetthöljesgjutningen och de
taljerna för bandstyrningen i 
dem. Det som gör Horian lite 
annorlunda än flera andra lik
nande satsare , enligt vd Dick 
Horian , är att hans firma relief
präglar text etc på höljena . 
"Tack vare den här lite smartare 
utformningen hoppas vi att 
marknaden vill pröva på dem , 
och har man bara gjort det är vi 
övertygade om att vår kvalitet 
skall tilltala. Att slå på att våra 
spe c ligger 2 dB lägre är defini
tivt inte vår linje. Det gör alla , 
och det heter så t o m på kasset
ter som kostar 39 cents i basa
rerna" . 
~ Stora Pioneer har länge varit 
attraherat av tanken på att kun
na erbjuda sina kassettkunder 
ett eget tapernärke . Under 1981 
kommer man också att kunna 
göra det , sedan man noga speci
ficerat sina krav och låter Fuji 
framställa tapen , som torde 
komma i tre varianter. Men än 
så länge säljer Pioneer ingen ta
pe i USA. De prover som visats 
har hållits inom väggarna till hu
vudkontoret i Tokyo sedan hös
ten 1980. 

En annan stor hårdvaruleve
rantör som sedan en tid kom
pletterat med egen tape för vi
deo är JVC. Till rätt nyligen var 
de här , av JVC själv sammansat
ta kassetterna vid Mito-fabriken 
i Japan , framställda som legotill
verkning av utomstående fabri
kanter. 

JVC har nu startat egna till
verkningslinjer för video tapen 
och planerna omfattar också eg
na audiokassetter , t o m egen 
metalltape , mot slutet av 1981: 

" Vi är ju ett högteknologifö
retag och detta med band är ba
ra en naturlig följd av vår inrikt
ning , band är mycket teknolo
gikrävande produkter", menar 
Ken A wakura , som förstår 
JVC:s nya blankbanddivision i 
USA. " Vi hoppas kunna ge
nomföra ett och annat som blir 
både nytt och annorlunda ifråga 
om såväl audio- som videota
pe" , säger han. 

Videokassetterna som det står 
National Panasonic på bildar 
också lite aven grundval för den 
amerikanska videoscenen , och i 
likhet med koncerndottern JVC 
tänker Panasonic (Matsushita) 
gå egna vägar. Fabrikatet har i 
det förflutna lagt ut beställning
ar på sina band hos olika tillver
kare , särskilt videobanden. Men 
nyligen ändrades läget då man 
invigde sin egen , nya fabrik för 
videokassetter i Sakushii , som 
ligger väster om Osaka, koncer
nens hemstad. Från den nya fab
riken kommer nu 300000 video-

band per månad , av vilka flerta
let förbehålls den japanska 
marknaden enbart. 

Mot slutet av 1980 gick Pan a
sonic också in i audiotonband
business i egen regi genom att 
börja producera s k Angrom me
tall tape med elektropläterade 
band för mikrokassetter. En ta
lesman för firman framhåller att 
på grund av att Angrom-proces
sen inte lämpar sig för framställ
ning av gängse tonband i de van
liga kassettformaten kan man 
inte vänta att bolaget tar steget 
fullt ut och börjar hålla fullt sor
timent i egen regi . 

Amerikanska RKO började 
sälja audiokassetter för omkring 
ett år sedan. I dag erbjuder 
RKO också Beta-videokassetter 
och kommer att komplettera 
med även VHS-linjen någon 
gång under 1981. Båda slagen av 
kassetter grundas på kromdi
oxidråvara levererad av E I du
Pont. 
~ Då de här raderna skrivs ver
kar det nära att just duPont och 
Philips står inför ett samgående , 
som varit på tal rätt länge nu. 

Inga i ledande ställning vid de 
båda bolagens koncerndirektio
ner är benägna att avslöja några 
detaljer , men vad som läckt ut 
är att duPont skall upphöra med 
att tillverka egna Beta-kromkas
setter för video för att i stället på 
den nordamerikanska markna
den sälja videokassetter som 
kommer från Philips Ooster
hout-anläggning. Denna över
enskommelse sägs träda i kraft 
så snart samarbetsavtalet for
mellt förts i hamn. 
~ Jag har på ort och ställe kun
nat övertyga mig om vilken livlig 
kommers som sprungit upp med 
Beta- och VHS-kassetter i både 
Hong Kong och många orteT på 
Taiwan , varifrån tidigare kom
mer massor av billiga audiokas
setter . 

Det som hittills dämt upp en 
flod av billiga videokassetter 

RKO sLår sig fram på USA-kas
settmarknaden och så här ser bo
lagets ColorChrome-kassetter för 
video ut. 

från dessa och andra ställen i 
Fjärran Östern har utgjorts av 
den allmänna bristen på själva 
tapen . Men läget kan komma att 
ändras härvidlag. 

Så t ex bygger Magnetic Tech
nology Ltd ihop med InterMag
netics Corp. en mångmiljonan
läggning för videokassettfabri
kation med full kapacitet att be
lägga videotape liksom att fram
ställa kompletta kassetter för al
la speltider. Fabriken i Hong 
Kong kommer att bli den enda i 
Asien utanför Japan med möj
lighet till skiktbeläggning av de 
skurna bandlängderna , och den 
kommer att få en så god kapaci
tet att den både kan köra för 
fullt med egen produktion och 
ändå tillgodose stora regioners 
lokala behov av kassettrnonta
ge. Enligt vad InterMag säger 
handlar det om en fullständig , 
toppmodern magnetbandfabrik 
med egna resurser för skiktpå
läggning , satinering och pole
ring i bana , "kokeriet" med hela 
oxid- och skiktprocessens alla 
led , där inte minst den minutiö
sa precisionspartikeldistributio
nen kräver resurser , plus test
och kvalitetskontrollsidans labb . 

Magnetic Technology är ett 
joint ven ture mellan Hanny 
Magnetics och firman Lai Sun 
Company , som är ett bolag med 
stora investmentintressen och 
därutöver bl a sysslar med textil
industri. Hanny tillverkar f n vi
deokassetter av B- och V-typer
na med band man köper från 
amerikanska och japanska leve
rantörer. Hanny spottar också 
ut mängder av kompaktkasset
ter. 
~ Under augusti 1980 gick ame
rikanska Ampex ihop med mo
derbolaget till två kända fotoar
tiklar , Konica-kamerorna och 
Sakura-färgfilmen . Det är ja
panska Konishiroku Photo Indu
stry Company som är koncern
bolaget. Enligt det här avtalet 
skall Ampex leverera videokas
sett- och audioband från fabri
ken i Opelika, Alabama , till 
Konishiroku som skall sälja va
rorna i Japan under namnet 
Magnax. Ampex skall vidare 
förse japanerna med know-how 
på tapefabrikationssidan och an
nan teknologi , så att Konishiro
ku kan börja framställa sin egen 
tape i höst - tanken är att leve
ranserna skall inledas i septem
ber från den nya fabrik fotofir
man byggt nära Tokyo. 

Det har inte gått att avlocka 
parterna några närmare kom
mentarer, vare sig det gällt 
framtiden för Ampex , Konica 
eller Sakura, men det är ingen 
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Vännepulsmetoden -
Ny svensk metod 

Docent Jörgen Gundesen 
informerar 

för värdering av hudcirkulationen 

värmetillförsel. Störningen är en 
värmeimpuls som ger en tempe
raturförändring. Man tillför små 
energimängder på ca 50 mW un
der en lO-sekundersperiod . Ett 
problem med de tidigare meto
derna har varit att mätsystemen 
varit känsliga för hudens absolu
ta temperatur i en icke accepta
bel utsträckning. För att lösa 
dessa problem tillför man nu 
mycket korta värmepulser i stäl
let för som tidigare en kontinu
erlig uppvärmning . Vidare an
vänder man en mätprob , vilken 
är miniatyriserad och som har 
ett konstant , väldefinierat an
liggningstryck . 

* Institutionen för medicinsk teknik, Karolinska 
Institutet, har tagit upp en gammal ide för värdering 
av perifer cirkulation. Med nya grepp verkar man ha 
fått fram en metod som alla hittills misslyckats med 
att praktiskt använda. 

störn i ng .. I process I 
värmepuls .. Fl 

50 mw'n 
~ __ _ L 

10 sek 

Fig 1. Princip för värmepulsmetoden. 

2.3 """ 

-+ svar 

.. tempera turändri ng 

~ 
falltid 

/ ----_.- .. - -- "- -
S;IH'pl , H A / / / 

~Ut'o!'.stCl" 

Fig 2. Miniprob för flödesdetektion. 

Fig 3. Blockschema. 
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•• Den totala cirkulationen i 
en hel arm eller ett helt ben kan 
idag värderas med olika meto
der , som ger tillräcklig nog
grannhet för att bedöma om det 
föreligger sjukdom i blodådror
na. Ofta har man emellertid be
hov av att mäta cirkulationen på 
en mindre yta. Det kan tex vara 
behövligt vid lokala operationer 
på huden (plastikkirurgiska ope
rationer eller amputationer). En 
utmärkt metod är då givetvis 
den radioaktiva utvaskningen av 
ett hudområde. Man injicerar 
en radioaktiv spårsubstans. Ut
vaskningen mäts med en scintil
lationsdetektor. Ju större cirku
lationen är, desto snabbare sker 
borttransporten av radioaktiv 
substans. Även om metoden så
ledes medger kvantitativt hygg
liga flödesmätningar är den rela
tivt tidsödande och apparaturen 
så dyrbar , att den endast finns 
på de största sjukhusen . Det 
finns därför behov av enklare 
metoder för att värdera hudcir-
kulationen . ' 

Värmepulsmetoden 
Man har tidigare försökt vär

dera hudens cirkulation genom 
att tillföra en jämn mängd vär
me. Borttransporten av den vär
men blir proportionell mot hud
blodflödet. Flera praktiska vari
anter av metoden har lanserats 
men aldrig blivit av praktiskt 
värde. Vid Institutionen för me
dicinsk teknik , Karolinska Insti
tutet , har man tagit upp iden 
men i ny version: Man tillför nu 
korta värmepulser men mäter 
fortfarande omgivningens reak
tion på detta värmestimulus . 
Principen framgår av tig 1. 

En teoretisk bakgrund för att 
räkna ut blodflödet har man i 
den s kutspädningsmetoden , 
som ofta används för bedöm
ning av blodmängd . Om man 
blandar en känd mängd indika
tor i en okänd volym och sedan 
genom provtagning bestämmer 
koncentrationen kan totalvoly
men fastslås . Här tillämpas sam
ma princip (fig 1) . 

Man har en .störning i form av 

Hudblodflödet kan således 
beräknas ur den hastighet med 
vilken temperaturen avtar efter 
den kortvariga värmepulsen (fig 
1). Beräkningen liksom styr
ningen av mätförloppet utförs 
med mikroprocessorer som ock
så presenterar de medelvärdes
bildande mätresultaten på en di
gital indikator. 

Miniprob 
Detaljer av miniproben fram

går av tig 2. Själva proben be
står aven kappa och den fästs 
mot huden med dubbelhäftande 
tejp. En i proben inbyggd fjäder 
medger ett konstant tryck mel
lan pro b och hudyta. Proben har 
en diameter om 5 mm och ett 
anliggningstryck av 3-5 kN/m2 • 

Modellförsök hos friska perso
ner har visat att mätsystemet ger 
en flödesproportionell signal , 
vilken ej är känslig för den abso
luta temperaturen. Proben på
verkas av flöden ner till 1,5-2 
mm under hudytan . Eftersom 
det saknas objektiva referens
metoder har man haft svårt att 
kalibrera apparaturen i absoluta 
värden. 

Raffinerad elektronik 
Den elektroniska bearbet

ningen av signalerna framgår av 
blockschemat i tig 3. Hudblod
flödet är ingen absolut konstant. 
Många yttre påverkningar och 
även psykiska påfrestningar kan 
ändra blodflödet. Även under 
basala förh ållanden sker ofta en 
rytmisk ändring av hudblodflö
det , vilket styrs av det sympatis
ka nervsystemet. Dessa blodflö
desändringar påverkar givetvis 
även hudtemperaturen och ger 
således en baslinjedrift . Det tas 
emellertid med i beräkningarna 
genom en kontinuerlig interpo
lation . 

Pro ben består aven termiskt 
isolerad silverplatta , som värms 
upp aven värmespiral. I silver-



plattan, vilken har en liten vär
mekapacitet , finns en termistor 
monterad för temperaturmät
ning . För analys av temperatur
kurvorna används en Z-80 mik
rodator. I apparaten ingår en 
analog del för att mäta termis
torresistensen, en aJd-omvand
lare, en värmepulsgivare och en 
indikatorenhet. Instrumentet vi
sar även hudtemperaturen. 

Simuleringsmodell 
För att testa apparaturen har 

man utvecklat en speciell kalib
reringsenhj!t, vilken är en mo
dell för simulering av huden och 
dess blodflöde . Den består aven 
Wettexduk i en plexiglaskam
mare , vars ovansida utgörs aven 
tunn celluloidfilm. En blandning 
av vatten och glycerin med kon
stant temperatur och hastighet 
passerar duken. Med modellen 
kan mätmetoden utvärderas för 
olika temperaturer och flöden . 
Avsvalningskurvans falltid är en 
funktion av flödet genom mo
dellen och dessutom icke tempe
raturberoende 'som visas i fig 4. 
Flödet i modellen har varierat 
mellan 0,04-4 mi sek- 1 och tem
peraturen mellan 20-37°C. Me
todens känslighet beror på pro
bens yta. Flödet närmast proben 
inverkar mest . Blodflödet på 
mer än 2 mm djup registreras så
ledes icke . Mätupplösningen un
der konstanta förhållanden på 
modellen är ca 2 % av flödet . 
Standardavvikelsen vid uppre
pad avläsning under konstanta 
förhållanden är mindre än 1 o/c 
vid en avläsning motsvarande 
normalt blodflöde. Fig 5 visar 
baslinjedriften av hudtempera
turen . 

Pulslängden kritisk 
Vid mätningarna fann fors

karna, att det ej är temperatur
kurvans ytan utan tidkonstanten 
för avsvalningen som är intres
sant. Som mätparameter har 
man använt falltiden till en sjät
tedel av amplituden och integra
len dividerad med amplituden. 
Det är viktigt att mätproben har 
liten värmekapacitet med god 
överföring av värme från prob 
till hud samt ett ringa kontakt
tryck och små dimensioner . 

Pulsernas längd är också ett 
intressant problem. Den bör 
vara tillräcklig för att proben 
skall hinna överföra sin värme
mängd till huden och periodti
den bör vara så lång att själva 
probens avsvalning inte inverkar 
på mätningen . Detta innebär 
emellertid att mycket snabba 
flödesreaktioner inte registreras 

och att metoden även i tiden ger 
ett medelvärde av det lokala 
blodflödet. Forskarnas största 
problem har hela tiden varit att 
de fortfarande saknar en tillför
litlig referensmetod för sina 
mätningar . 

Försök i Lund 
Metoden presenterades första 

gången inför Svenska Läkarsä/l
skapets Riksstämma 1979. Man 
avser i första hand att genomtes
ta metodiken på ett patientrna
teriai vid neurologiska kliniken i 

Lund, liksom en ny prototyp är 
under utprovning vid klinisk-fy
siologiska laboratoriet inom Ka
rolinska sjukhuset. Dag Lin
narsson, som varit ledande fors
kare i projektet, har fått stöd 
från Styrelsen för Teknisk Ut
veckling (STU). Han anser att 
tekniken kan vidareutvecklas till 
att möjliggöra mätningar med 
nålformade prober, vilka kan 
mäta hudblodflödet mer spefi
cikt i underhud, muskulator el
ler djupa organ och organsys
tem. 

KONSTANT FLÖDE, TvA OLIKA TEMPERATURER 

2. 

o lO 
L--__ ~_. _ _ _ --'-_ _ _ ~ __ ~ ___ ~ 

TvA OLIKA FLÖDEN, KONSTANT TEMPERATUR 

2. 

lO ,. .. 
Fig 4. Temperaturändringen efter värmepulserna. Intressanta pa
rametrar är avsvalningskurvans tidkonslant och toppvärde. Som 
ett måJt på tidkonstanten används falltiden till 1/6 av toppvärdet. 
Mätning sker i modellkammare. 

--- --- ---
Basl i njedrift (hudternpe ratur) 

Fig 5. Mätning hos försöksperson utan kompensation för baslin
jedrift. 

USA-RAPPORT 
forts från sid 61 

hemlighet att de japanska elek
tronikgiganterna som Matsushi
ta, Hitachi och naturligtvis Sony 
m fl sedan lång tid arbetar inten
sivt på elektroniska kameror 
som skall använda video tape i 
stället för film, och Sakura är en 
av de få stora filmfabrikerna i 
världen som ännu inte gått in i 
tape business. Frågan många 
ställer sig är : Har Konica givit 
sig in i kapplöpningen i syfte att 
få fram en egen version av In
stant Home Movies? En del ta
lar för saken .. . 
~ Under tiden har vi också två 
f d ledande befattningshavare 
från MaxeIl Corporation of 
America som givit sig ut på låne
marknaden för att ordna finan
siering aven ny magnetbandfir
ma, inriktad på att få fram topp
kvalitet för både audio och vi
deo . 

De heter Gene LaBrie och 
Paul Miller, och de här två till
skrivs mycket av äran för fram
gången som MaxelI haft i USA. 
Vad som verkar klart i nuläget 
är att de här två har förhandlat 
med nästan samtliga parter som 
figurerat i mitt referat och att de 
av naturliga skäl är förtegna 
med vad nästa drag kan väntas 
bli . Men inte så lite intresse 
knyts till deras försök att slå sig 
fram i egen regi på en marknad 
som är ganska så het. 
~ Liksom händer i Europa får 
också amerikanska journalister 
lite inblick i de stora koncerner
nas inre liv: Nyligen inbjöd så
lunda BASF en skara audioskri
ben ter till den nya fabriken i 
Bedford, Mass. Där föreställdes 
BASF:s nya USA-ledning i form 
av vd Dieter Heuer, vice vd och 
sälj chefen Juergen Blank och 
marknadschefen Mark Della
fera. 

De inbjudna fick också höra 
en rapport om de framsteg lEe 
gör i arbetet med att etablera 
nya magnetbandnormer. Denna 
redogörelse stod dr Wilhelmus 
Andriessen för, som känt 
BASF:s produktchef och ut
vecklingsansvarige i Ludwigsha
fen, Västtyskiand. 

Andriessen berättade om de 
olika kommittegrupper vilka gi
vit sig på sådana ting som fysiska 
egenskaper , elektriska karakte
ristika och hur vi skall mätmäs
sigt ange de senare, plus sam
verkan mellan band och spelare. 
Det sker en hel del på den här 
allt viktigare sektorn , och And
riessens rapport möttes med 
stort intresse. 

• 
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Fig 3. PM 5134 är en annanfunktionsgenerator som täc~er 1 mHz till 
20 MHz. Den kanfrekvenslåsas till en kristall samt amplttud- eller 
frekvensmoduleras, och den ger hög utspänning. 

Fig 4. A nvändning aven plCCD-krets i Philips digitala minnes
oscilloskop PM 3310 eliminerar behovet av ~n dyrba~ ald-ol1!vand
lare. Kretsen förvandlar den inkommande sIgnalen tIll en ldgfre
k vent signalför vidflre omvandling till digitalform. 
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Okad efterfragan 
på instrument: 
Philips möter behoven 
med 1981 års mätprogram 
• Världsmarknaden för mätinstrument vän
tas få en tillväxt av 20 % unde~ de n~rm~ste 
åren och i Sverige kan efterfragan oka annu 
mer . 
• För aU möta det ökande behovet har Phi
lips kraftigt utökat sitt program av mätinstru
ment. 

•• Philips mätinstrument
program fick för en tid seda~ 
en rad nya tillskott. Innan VI 
går in på instrumenten och de
ras egenskaper skall vi först ge 
en kort orientering om mätin
strumentsituationen i stort: 

Världsmarknaden för in
strument ökar med hela 10-
20 % per år , vilket beror på 
den snabba utvecklingen inom 
speciellt digitaltekniken . Trots 
alla dystra profetior om Sveri
ges framtida och nutida eko
nomi väntar man här en upp
gång på instrumentsidan om 
hela 20-30 % . Det ökade be
hovet ligger framför allt på 
basinstrument som oscilloskop 
och universalinstrument. Att 
ökningen är större ä~ tillväx
ten inom användanndustnn 
beror på att elektronikdelen 
växer snabbast. 

Philips satsning på mätin
strument börj ade redan före 
andra världskriget. I dag är 
man den största tillverkaren i 
Europa och en av de tre störs
ta i världen. Tillverkningen är 
uppdelad på fabriker i olika 
länder. 

I Sverige närmare bestämt 
hos Philips Elektronik ab 
(PEAB) i Jakobsberg , produ
cerar och konstruerar man 
spänningsaggregat (som arbe
tar med en unik switch-tek
nik), viss automatisk testut
rustning och frekvensräknare. 
Vi skall heller inte glömma 
mikrovågsutrustningen från 
Sivers Lab som ju också är ett 
Philips-företag . Totalt innebär 
mätinstrumenttillverkningen 
sysselsättning för 300 personer 
i Sverige . 

Miiinesoscilloskop 20 MHz 
med nya digital kretsar 

I Philips nya digitala min
nesoscilloskop PM 3310 an
vänder man kretsar som har 
utvecklats speciellt för ända
målet. Kretsarna transporterar 
laddningar , d v s är en form a v 
ccd-kretsar som gör att man 
inte behöver ha en digital/ana
Iogomvandlare som arbetar på 
högfrekvens . En sådan ~r 
nämligen dyr. Den nya teknl
ken gör det möjligt att regi
strera 20 MHz-signaler men 
till rimliga kostnader. 

Digital lagring av informa
tionen har många fördelar: 
Obegränsad lagringstid , möj
ligheter till fjärrsty~d da~a?e
handling och relatIvt bIlhga 
bildrör. Det här är också några 
exempel på funktioner som in
te kan förverkligas med analo
ga metoder. 

Ett typiskt system arbetar 
med att omvandla den inkom
mande signalen till digital 
form och lagra den i ett halvle
darminne. Innehållet i minnet 
omvandlas till analog form för 
att återges på skärmen som 
fristående (diskreta) punkter. 
För jämn ljusintensitet måste 
tiden då innehållet i minnet vi
sas vara konstant. Det uppnås 
genom att man använder sepa
rata in- och utgångsminnen . 
Data växlar från ett minne till 
ett annat när ingångsminnet är 
fullt. Utgångsminnet används 
med konstant påfyllning för att 
man skall få en tydlig indike
ring. 

Ett system som det beskriv-
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FAN E 
FANE GUITAR 80B/2 
FANE besitter ett gediget "know how" när det 
gäller konstruktion av högtalare. Deras nya 
"specialist series" ger bevis på detta!, att det 
dessutom är bra priser kan Du nog konstatera. 
FANE GUITAR är lämplig för gitarr eller som 
driver i bashorn m.m. Ritningar finns. 
Frekv.omfång : 45- 9000 Hz 
Effekttålighet: 120 W 
Känslighet: 101 dB/SPl 
Impedans: 8/16 Ohm 
Pris: 495:-

•• 

FOR PROFFSEN! 

FANE DISCO 80/Z 
Samtliga bas o bredbandshögtalare i FANE:s 
nya serie är byggda med gjutna stålchassien, 
kraftiga magnetsystem samt talspolen lindad 
på extremt värmetålig glasfiberstomme. 
Denna modell lämpar sig för disco, sång och 
PA-system m.m. , för inbyggnad i reflex- eller 
hornlåda. Ritningar finns. 
Frekv.omfång: 45 - 15000 Hz 
Effekttålighet: 120 W 
Känslighet: 101 dB/SPl 
Impedans: 8/16 Ohm 
Pris: 545:-

BASS 100 
Har i likhet med sina mindre motsvarigheter 
extremt hög verkningsgrad, hög effekttålighet, 
så väl mekaniskt som elektriskt. 
Kanske marknadens mest prisvärda 15" bas? 
lämplig för PA, orgel och bas m.m. för inbygg
nad i reflex eller hornlåda. Ritningar finns. 
Frekv.omfång: 40 - 7000 Hz 
Effekttålighet: 150 W 
Verkningsgrad : 99 dB/SPl 
Impedans: 8 Ohm 
Pris: 785:-

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION V.G. KONTAKTA OSS 

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 

Dynavector 
Movlng Coil Pickuper 

Finns i fackhandeln. I fackhandeln får du råd. 
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 

-ta taCk, sänd mig mer information om Dynavector programmet 
och dess utbytessystem med garanterat andrahandsvärde. 

Namn 

Adress 

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

Tommy -tenving AB, 414 51 Göteborg 

RT 3-81 

Informationstjänst 16 
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Radio & Television har i dagarna sänt ut 
"Den snabbaste vägen ... " 
-en informationsskrift från annonsavdelningen. 

Den kan vara den snabbaste vägen till 
130.000 HiFi, TV, Video- och 
Elektroniken tusiaster. 

TACK! 

• 

r----------- -~ 
I Ja tack, skicka mig Er informationsskrift I 
I D "Den snabbaste vägen ... " I 
I I 
I Företag I 
I Namn I 
I I 
I Adress I 
I Postnrochort I I ~Wl I 
I Skickas till: Radio & Television, Annonsavdelningen, I 
I Box 3224, 10364 Stockholm I 

._------------------~ 



na är realistiskt att bygga för 
frekvenser upp till 100 kHz. 
Högre frekvenser kräver en 
extremt avancerad a/d-ofll
vandlare som därför blir myc
ket kostsam . 

I PM 3310 har man kringgåt't 
problemet med den snabba 
a/d-omvandlaren. I stället om
vandlas den inkommande sig
nalen till en lågfrekvent signal 
i de nämnda special kretsarna 
och a/d-omvandlingen kan se
dan göras med en relativt pris
billir, omvandlare. 

P CCD kallas de intressanta 
kretsarna och förkortningen 
står för Profi\es Peristaltic 
Charge Coupled Device. 

Vad som sker i p 2CCD-kret
sen är att laddningen förflyttas 
stegvis från dess ingång till 
dess utgång. Förflyttningen av 
laddningarna bestäms av 
klockpulser. I själva verket 
fungerar kretsen som ett ana
logt skift register . 

I det aktuella oscilloskopet 
PM 3310 matas laddning av 
hög frekvens in , medan utläs
ning sker med bara 78 kHz. 
För att klara oscilloskopets 
frekvensområde använder 
man samplingteknik för in
samling av laddning. Oscillo
skopskärmen klarar 256 sam
plingar per 10 rutor. Systemet 
kan behandla enstaka signaler 
upp till och med en tidbashas
tighet av 500 ns/ruta. Sam
plingtekniken tillämpas även 
då man vill återge frekvenser 
upp till 60 MHz vid tidbasin
ställningar mellan 5 och 200 
ns/ruta. Det gör att man kan 
utnyttja minnesupplösningen 
maximalt. 

Oscilloskopet 
har mikrodhtor 

Digitalkretsarna för bildlag
ring och övriga funktioner 
styrs aven intern mikrodator. 
IEC-bussanslutning i~går , vil
ken gör att oscilloskopet kan 
kopplas samman med en yttre 
dator för behandling av mät
data. Man kan också ansluta 
en x-y-skrivare för registrering 
av maximalt 40 timmars inre 
lagring. 

Tack vare den digitala för
dröjningen kan man välja en 
triggpunkt från nio rutor före 
önskad signal till 999 rutor ef
ter. 

Mikrodatorn gör att det 
avancerade oscilloskopet blir 
lätt att sköta och härtill bidrar 
även panelens logiska disposi
tion. 

Två instrument i ett: 
Logikanalysator/oscilloskop 

Logikskop kallar Philips de 
två instrumenten PM 3542 och 
PM 3543 och det betyder , att 
man i ett och samma hölje har 
både logikanalysator och oscil
loskop. De är främst tänkta att 
användas för mätningar i sys
tem som mikrodatorer och 
mikrokalkylatorer där det 
finns multiplexa buss-system . 

Instrumenten har två klock
ingångar , varierbar triggning, 
dump/load över RS 232 , disas
sembler och lEC625/IE
EE488-anpassning. 

Båda typerna är konstruera
de för att skilja ut de olika in
formationer som förekommer 
i multiplexade bussledningar , 
exempelvis adressdata samt 
läs- och skrivdata. Dubbla 
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klocksignalingångar förenklar 
återvinningen av data och man 
har möjlighet att välja mellan 
simultan, kvasi parallell och se
kvensiell triggning. 

Det är möjligt att använda 
två klo ck ingångar. Om vi t ex 
mäter på en mikrodator med 
processorn 8085 låter vi ALE
pulsen vara den ena klockan 
och Read/Write-pulsen den 
andra. På så sätt kan man skil
ja ut de olika informationerna 
som förekommer i multiplexa
de bussledningar , så att adress 
och tillhörande data presente
ras samtidigt , vilket är en stor 
fördel. Det antal länkar som 
behövs är då lika med antalet 
bussledningar och det innebär 
en besparing i fråga om anslut
ningar och tid . 

Binärkod, hexkod 
eller memosymboler 

Adress- och datainnehåll 
presenteras på samma rad. 
Man kan välja mellan binär el
ler hexadecimal kod. 

Vid parallell eller sekven
siell avkänning visar instru
menten radnummer , gällande 
klock- och podnummer för 
varje sampling. Vid kvasipa
rallell presentation kan PM 
3543 med 21 ingångskanaler 
visa upp till 37 kanaler , under 
det att PM 3542 med 13 kanal
ingångar kan visa upp till 21 
kanaler. 

Man kan välja till ytterligare 
ett presentationssätt. Instru
menten kan nämligen förses 
med en disassembler för de 
vanliga mikroprocessorerna 
8048, 8080, 8085, Z80, 6802, 
6502 och 6512 samt även 
ASCII. Det gör det enkelt att 
undersöka det aktuella datain
nehållet. 

Oscilloskopet har två kana
ler med 35 MHz bandbredd , 
vilket i sin tur möjliggör enkel 
feldiagnos så snart analysator
sektionen har lokaliserat fel
området. 

Kompakt, portabelt 
4-kanaIoscilloskop 

Ytterligare en oscillo-
skopnyhet är PM 3264 som har 
fyra kanaler. Uppbyggnaden 
är kompakt och i sitt portabla 
utförande lämpar det sig väl 
för service. Det har dubbel tid
bas och en bildskärm med 
storleken 8x 10 cm. Konstruk
tionen grundar sig på 2-kanal
oscilloskopet PM 3262. 

Bildröret återger samtidigt 
de fyra kanalerna eller något 
av alternativen A+B , A-B, 

c+b, C-D samt deras inver
terade värden. Genom att an
vända alternerad visning med 
den fördröjda tid basen kan 
skärmen återge ytterligare sex 
signaler samtidigt med huvud
tidbasen. En tredje kanal -
trigger view - för observation 
av triggpunkten finns också. 

De fyra kanalerna är värde
fulla då man vill mäta realtid i 
digital utrustning som t ex da
torer. l kombination med en 
logikprob eller en logikanaly
sator kan PM 3264 triggas från 
ett logiskt ord. Man kan där
vid utnyttja instrumentets hö
ga bandbredd , 100 MHz. 

Mikroprocessorstyrd 
digital multi meter 

Philips har introducerat en 
5Y2 siffrors digital multimeter 
som är mikroprocessorstyrd . 
Den är tänkt att kunna ingå i 
ett större mätsystem och har 
följaktligen lEC-buss-anslut
ning. PM 2528, som den heter , 
mäter likström och sant effek
tivvärde av växelspänning , lik
och växelströmmar, två och fy
ra ledningars resistans , tempe
ratur samt som option högfre
kvens och toppspänningar. 
Som standard mäter den väx
el spänningar med toppfaktorn 
4,5 upp till 100 kHz, men med 
en tillsats kan man göra mät
ningar upp till 700 MHz. 

Instrumentet är lätt att an
vända tack vare både automa
tisk områdesomkoppling och 
enkel tryckknappinställning. 

Sifferindikatorernq visar 
upp till 240000 och upplös
ningen är 1 I'-V eller 0,002 % ± 
en siffra . Mätningar av låga 
strömmar kan ske med en upp
lösning om 100 pA. Toppspän
ningar visas med 3Y2 siffrors 
noggrannhet. Man kan då mä
ta positivt eller negativt topp
värde samt topp-till-topp. 

I ett mätsystem använder 
man helst lEC-bussen , men in
strumentet har även andra ut
gångar: En bcd-kodad paral
lellutgång och en analog ut
gång som ger 1 mV/siffra för 
upp till tre valfria dekader. 

Också analog multimeter 
i raden av nyheter 

Man nästan förutsätter att 
en ny multimetertyp skall vara 
digital , men PM 2502 är fak
tiskt analog . Den är tänkt att 
användas i sammanhang där 
man kräver ett robust instru
ment som tål hårdhänt be
handling men som har data för 

forts på sid 68 
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ÖKAD EFTERFRÅGAN 
PÅ INSTRUMENT från sid 67 

att möta professionella krav. 
Instrumentet har 32 mätom

råden och tillhör klass 1,5 vad 
gäller likspänningar och 2,5 
för växelspänningar samt alla 
strömmar . Det är skyddat mot 
överspänningar , har linj är ska
la för växelspänning och ger 
hörbar signal vid lednings
provning. Känsligheten är 40 
kohm/V. 

Funktionsgenerator 
med många finesser 

En funktionsgenerator som 
täcker området 1 mHz (d v s en 
tusendels Hz) till 20 MHz är 
en annan instrumentnyhet från 
Philips. Den ger såväl sinus-, 
fyrkant- och triangelvågform 
som positiv och negativ puls
gång samt likspänning. 

Frisvängande eller kristall
styrd drift är möjlig. Den sena
re inkluderar frekvenslåsning 
som ger noggrannheter på ± 5 
x 10--6 . E nkelton eller tonskur 
finns också. Frekvenssvepet 
kan styras utifrå n e ller genere
ras intern t med va lfri start- och 

Philips 6-linjeskrivare PM 8226 har 12 mätområdenfrån 1 mV til/SV. 
Pappersmatningen sker med stegmotor. 

stoppfrekvens. Det kan va ra 
e tt enkelt svep eller kontinuer
ligt upprepade svep. 

Andra fö rdelar med genera
torn är am- och fm-module
ring, som kan styras externt e l
ler internt. Amplitudmodule-

ringen kan regleras fr ån O till 
100 % och frekvensmodule
ringen från O till 10 % . Ut
gångsimpedansen välj er man 
till 50 eller 600 ohm och ut
spänningen är upp till 20 Y 
topp-till-topp med kontinuer-

lig dämpning. 
Instrumentet finns även i en 

version PM 5133, som täcker 
frekvensområdet 10 m Hz-2 
MHz. I det finns inte möjlig
heten att kristallstyra signalen 
men väl logaritmiskt eller lin
järt svep . Frekvensområdena 
är delade i antingen sju linjära 
eller fem logaritmiska under
områden med kontinuerlig fin 
eller grovinställning. För båda 
generatorerna gäller att de i 
e tt svep klarar mer än fyra de
kader. 

Slutligen skall vi nämna att 
även två nya skrivare har ti ll
kommit i mätinstrumentpro
grammet : PM 8224 och PM 
8226. De skriver fyra resp sex 
linjer samtidigt och har 12 
mätområden från 1 mY till 5 
Y. Pappersmatningen sker 
med stegrnotor och 11 möjliga 
hastigheter. 

Philips mätprogram för 1981 
är all tså här. Kanske får vi se 
ytterligare nyheter under 
året? GL • 

INSTRUMENTNYHET FMN UNAOHM. 
Fyra instrument i en uni k kombination. 
Alla lika värdefulla för dig som jobbar 
med TV-antenner och centralantennsy
stem. A !ldeles särskilt just nu när text
TV kommer med sina höga krav pil per
fekta antennsignaler. 
,. Svart /vit kontroll mottagare. 

• Avslöjar reflexer, interferenser 
och andra störningar. 

2 Noggrann fältstyrkemeter med 
indi kering av fältstyrkan direkt 

pil bildröret. Avläsning i d Bf.lV. Grund
dämpning pil LED-display . 

3 .Spektrumanalys av valfritt band
avsnitt eller helt band. Ger klara 

besked om silväl niviler som förhilllan
det bild / ljudbärvilg. 

4 Oscilloskoppresentation av linje
synkpuls för kontroll av band

bredd, störningar och reflexer beroende 
pil t ex dill ig antennplacering. 

EP738 drivs friln 220 V, 50 Hz 
men har inbyggda ackumulatorer som 
standard. Levereras med bärväska. 

Ring oss eller skriv sil sänder vi 
mer information. Och frilga oss ocksil 
om resten av det verkl igt prisvärda 
Unaoh m-programmet. 

DECCR 
DECCA NAVIG ATOR OCH RADA R A B 
Box 27 105, 102 52 Stockhol m 
Tel 08-670080 
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PANORAMA·FSM EP738. 
Analys av 
linjesynkpuls 

Informationstjänst 17 

Grunddämpning 
pA LED·display 

Inbyggd 
dämpsats 

8 förinställbara 
kanaler 



Den TRS-80,S-lOO ~~~OCI?~~6~TN. 
TILLBEHÖR: SPECIFIKATION: ' 

• Expansionsbox ink. nätaggregat. 
med plats tör 3 st. S-lOD buss kolt . 

• F loppy disk kontroller .-klarar 
upp till 4 st. 5 1/4» mini drivar. 

• Centronies printer in terface. 

• RS 232 serie interfac8. 

• Minnes expansion 16 K eller 32 K 
dyn Rami . 

• Video monitor med grönt bildrör. 

. 16 K RAM expanderbar till 48 K . 

. 12 K Microsoft Basic i ROM . 

. Program Kompatibel med TRS-80 Leve I II . 
100 tals program finns tillgängliga . 

. 1 nbyggd nätdel. 

. Inbyggt kassettdäck . 

. Färd ig att anslutas till van lig TV 
och Video monitor . 

. Demo program samt 3 st. manualer 
medföljer. 

Information stjänst 18 

_electronics __ 
Butik: Bane'rgatan 50. St? ckholm 

Tel. OS/61 12 54 



"Klick" 

"Klosch" 

TV OCH KOMMUNIKATION 
forts från sid 58 

ner , kommer vi även när det gäl
ler television att dra samma slut
sats. Nuvarande marknät om
vandlar stora mängder elektrisk 
effekt ; en stor del strålas ut 
(elektromagnetic pollution) och 
en ännu större del kyls bort i 
sändarna . Detta är en sorts förs
ta generationens brutal-teknik 
som vi snarast bör ersätta med 
något bättre. 

Sett från rymden var jorden 
länge " kall " på radiofrekvenser
na. Trots att radiotekniken bör
jade utvecklas vid seklets börj an 
(första rundradioexperimentet 
1906) , märktes inte det utåt 
förrän ca 1930, då tv började 
sändas i stor skala på vhf och se
nare uhf, eftersom dessa fre
kvenser penetrerar jonosfären. 
Eventuella radiotekniskt begå
vade invånare i universum kan 
nu på 50 ljusårs avstånd från jor
den fascinerade betrakta tv-bil
der från Roosevelts valkampanj 
1930. De får dock vänta några år 
på Lödder. 

I ett större perspektiv är det 
troligt att planeten Tellus kar
ri ~r som lysande radiostj ärna 
bltr kort. Om förnuftet få r råda 
kommer vi att före sekelskiftet 
2000 ha ersatt marknäten (eller 
lagt dem i malpåse) med direkt 
sa telli t-television . 

Överspill - ett 
politiskt problem 

Helt utan svårigheter går det 
dock inte . Problemet heter 
"spillover" och innebär att 
sändningar riktade till ett visst 
land trots ansträngningar inte 
helt kan begränsas till det lan
det. Världens länder har kom
mit överens om att inte avsikt
ligt eller utan särskild överens
kommelse sända satellit-tv så att 
den kan mottas utanför det egna 
landets gränser. Begränsningar i 
antenntekniken , effektmargina
ler för regndämpning och vissa 
länders bisarra gränser gör det 
dock svårt att helt undvika spill . 
Detta har tett sig som ett hotan
de perspektiv för såväl maktha
vare som mediamonopolister . 

~~ektromagnetiska vågors 
ovilja att respektera nations
gränser har länge orsakat be
kymmer hos dessa kategorier. I 
Sverige var t ex rundradiomot -
tagning direkt förbjuden en tid 
före 1925 då vår egen rundradio 
startade . Under andra världskri
get lät Hitler operera bort kort
vågsdelen hos radiomottagare i 
de av honom behärskade län
derna. De kommunistiska län
derna använder fo rtfarande 

SUPER HORN- DISKANT 

"Vrrrrt" 
Fotografer är olika. 

Deras bilder är olika. 
Och deras kameror 

låter olika. 
Men en sak har 
dom gemensamt 

- tidningen FOTO. 

CS®LJ® 
Sveriges fototidning. 

\ 

NYHET 
f rän USA 

Typ : A 116 
Märkeeffek t: 300 Watt 
Frekvensomfäng : 3000- 40000 Hz 
Distorsio n: mindre än 1 % vid 105 dB 

mindre än 2% vid 115 dB 
Känslighet : 9 7 d B Iml l Watt 

PRIS 70 :-

Importera lltälv med vår hjälp 
D A VID HAFLER AMPS till o slag
bara p riser! ! Med upp till 44% ra
b.~tt p å sv:en~ riktp riserna!! Skriv. 
for y t terligare information !! 
D H 200 AE Skri D H 200 KE . . . . . . . . . ..v 
D H 10 1 AE . . . . . . . . . . f~r 
DH 1 0 1 KE . .. . . . ... . pns-
R EVO X band . . . . . . . . lista! 
B 77 . spelare. 
EMPIRi t OR-9 ' . . . . 5 .995 =: 
PICKERING xsvisoOö . . +~~ :.... 
SHURE V-1 5ll1He .. 4 9 5 :"" 
STANTON 8 . . . . . . 
SME TON E ll~s . . .. . 4 9 5 :-
3009/111 . . . . . . . . . 1.200:-

Skriv snarast till: PICUP CE N TER 
BOJ[ 4 207. 203 1 3 MALMö 

Bifoga svarsporto ! 

70 RADIO & TELEVrSION - NR 3 - 1 98:':'1----------~ 

SUPERHORN A10l 
(diska nthornl 
Märkeffekt : 300 Watt 
FrekvensomfAng: 4000- 40000 Hz 
Distorsio n: mindre än 1% vid 105 dB 

mindre än 2% vid 115 dB 
Känslig het : 97 dB Im/ l Watt 

PR IS 59 :-
Postadress: Box 2309B 
10435 Stockholm 
Bu t ik : S~ Eriksgata n 124 
T elefon : 08·33 5 1 51 

Frekvens H6Ilare Pris/st 
kHz 100-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 
* 51 85 -" - 7:50 
* 6000 -" 7:50 -
* 6144 -" - 7:50 

6667 -" - 7:50 
71 59,09 -" - 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 

*18000 -" - 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 

~""N ~~;' ~N oJ: ~J: 
O ~ O ~ .... I , .... 
I ~ [I I ~ 

1*I.iQ'i'§1 
Box 1235 • 181 12 Bromma 
Tel 08-28 25 30 

BESTÄLLNINGSKUPONG 

I 
Till EKB·Produkter AB 
Box 1235, 161 12 Bromma 

Pricka för här nedan 

I O Sänd mig . s.t.k.r.is.t.a.lI.e.r I 
frekvens . . ..... . .. hållare . 

O Sänd mig ytterligare information I D Ring mig I 
Företag: ........ . . .. ••••• • " •..• • • . •.. . .. 

I Kontaktman: . 

Adress: . .. . . . ::::::::: :: ::::::::: I 
I 

Postadress : ....• . ... . .. •• • . •. ... • • • • ..... I 
Telefon: .......••............... • •• ••. . .. ___ _ ~3~~ 

Informa tionstjänst 2 1 



Amatörradio • Datorer. Hemelektronik. Mätinstrument. Utbildning 

BESTÄLL NYA BYGGSATSER FRÅN HEATHKITI 
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 fack män över 
hela världen för sin höga kvalitet och för de utförliga och överskåd
lig~ bygganvisningarna. 

Aven med mycket begränsad erfarenhet av tid igare elektronik
byggen kan du bygga avancerade utrustningar. 

Vi garanterar funktionen hos din byggsats när du följer anvisning
arna. Över två hundra olika byggsatser finns att välja bland . 

I vår 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 
7'NI'N 

Informationstjanst 22 

Digital regnmätare 1.065:-

- , , 

- » _'''''/1111 ___ vtm:' klUlJt 

ID-1790 

-----------
JA, TACK! Sänd snarast nya HEATHKITKATALOGEN 
till mig! (Texta, tack!) 

Namn __________________________________ ___ 

Adress __________________________________ __ 

Postnr _ _ _ Postadress ____________________ _ 

Lägg kupongen i frankerat kuvert, adresserat till 
HEATHKITSCANDINAVI A AB, Box 12081, 
10223 Stockholm . Tel. 08-520770. 
Butik: Norr Mälarstrand 76. 

RT 3 81 

CUJ@@ BASS DRIVER~c=J@J 

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. 
Efter hand började vi få frågor om möjligheterna att göra 
en något mindre effektstark, billigare men lika välljudande 
basförstärkare. 
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 

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. 

P.S. B-4 kostar bara 1.225:- inkl. moms. 

u SS ELEKTRONIK AB 
kontor 
Silvergransgatan 5 
42174 V :a Frölunda 
Tfn 031/ 29 33 85 

butik 
Bangatan 36 
414 64 Göteborg 
Tfn 031 / 12 14 80 

butik 
Skeppargat an 70 
114 59 Stockholm 
Tfn 08/ 61 36 98 
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Bygg själv med 
instrumentbyggsatser 

Sabtronics byggsatser 
ger Dig mer för pengarna 

2010A,3 1/2 siffrors multimeter. AC/DC vo lt : 
100 ~V · l000V . AC/DC amp: 10 nA-l0A. Re· 
sistan s O, Hl-20 M!]. Noggrannhet 0,1 'lo. 
LED·displ. Minnesfunktion. 
Kompl. byggsats 659:- exk l moms. 

2015A. Samma som 2010A, men med LCD· 
display. 
Kompl. byggsats 765:- exk l moms. 

2035A, 3 1/2 siffrors mu lt imeter. AC/DC vo lt : 
100 ~V- l000V . AC/DC amp: 0,1 I.A - 2A. Re· 
sistans O, Hl-20M!]. Noggrannhet 0, 1% . 
LCD·d isp lay. Minnesfunktion. 200 lim drifts· 
tid med 9V batteri. 
Kompl. byggsats 565:- exk l moms. 

2037 A. Samma som 2035A, men har dess· 
utom temp.mätning -50· C- + 150· C. 
Kompl. byggsats 745:- exk l moms. 

5020A, funktionsgenerator. 1 Hz-200 kHz. 
Sinus , triangel , fyrkant. TTL·utg ång. Ampli · 
tud l OV t·t , dämpning 40 dB. Ext.svep ingång 
100:1, input ±10V. DC·offset ±5V. 
Kompl. byggsats 535:- exk l moms. 

8110A, 8 siffrors frekvensräknare. lO Hz-
100 MHz. Gate time: 0,1 sek, 1 sek , 10 sek. 
Kän slighet : lO mV. Noggrannhet 1 ppm ± 1 
siffra. 
Kompl. byggsats 575:- exk l moms. 

PSC·61 , 600MHz prescaler till 8110A. 
Kompl. byggsats 225:- exkl moms. 

8000B, 9 siffrors frekvensräknare. lO Hz-
1 GHz. Gate time : O, l sek, 1 sek, lO sek. 
Känslighet: lO mV. Noggrannhet l ppm ± 1 
siffra. 
Kompl. byggsats 1.395: - exk l moms. 

Svenska bygg beskrivningar. Rikt program av tillbehör. 

1- - - - - - - - - - - - - -

1 
mefa Electronic Import 

1 

1 

1 

1 

1 

Box 4029, 281 04 Hässleholm. Tel 044·841 49 

Sänd mig mot postförskott. 10 dagars returrätt. 

.. . . . . . . st modell . . .......... byggsats il kr ...... exkl moms 

.... . . . . st modell . ....... . ... byggsats il kr . . .. . . exkl moms 

Namn .. ... .. .. . . . . . . ... ........ . ... ..... . . . . . . . . . . .... .. . 
AT 3-81 

Adress ....... . . . ... .. .. . . ... . . .. . . . .. . . .. . . ... . .... ... . . . 

Postnr . ...... ... Postadress .. .... . ... . . ... . .. ....... .. . . . . 

Informati onstjånst 24 

SKRIVARNVHET från LLOVD 
nu hos TERCO 

• Kristallstyrd stegmotor 

• Skrivhastighet 1000 mm/s 

• Känslighet 25 pV/mm 

• Noggrannhet 0,1 % 

• Papper upp till A3 

• 1 - 3 pennor 

TERCO 
Box 2025, 127 02 SKÄRHOLMEN 

PL 2500 

För ytterligare information ring: 

Instrumentavdelningen 

08 - 88 02 00 

Informationstjänst 25 



~ RadiometerElectronics% 

Nu gör datorn dina mätningar pi 
stere~ och HiFi-utrustningar 

RE 104 är en 

Här presenteras RE 
Instruments nya ge
neration av SIGNAL
och STEREOGENE
RATORER. 

".synthesized SIGNAL GENERATOR" som är fullt programmerbar 
för FM-AM och täcker områdena 150 kHz till 29 999 MHz och 
86,000 till 129,999 MHz. ' 

Ett ideali.skt, t idsbesparande instrument för service, produktion 
och kvalitetskontroll av stereo- och HiFi-utrustningar. 

RE 501 
är en programmerbar stereogenerator. 
65 dB kanalseparation 
0.02% distorsjon 
5 funktioner : LdR, L = R, L = -R, L, R 
Tillbehör upp till 8 interna modulationsfrekvenser 
Kan anslutas till BCD int, IEC/lEEE BUS 

Prog,amms,ingsexpertis finns att tillgA 

~ AD-TE~~!G~LAKI! 
V Y Box 130, 17523 Järfälla, Tel 0758-561 70 

Informationst jänst 26 

MIRSCH 
0160 
Nu kall du själv sätta ihop ett 
par Mirsch-högtalare. 
OM 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: Monteringssats inkl. fabriksgjord 
låda och tygfronter. 
Frakt tillkommer. PRIS / st 

395:-
795:-

r-Mn\~Qtt~: 
I 

S kIcka mformatlOn om OM 60 och övriga Mirsch- I 
högtalare. I 

I N I I AM N .................... . ............... ~ I 

I ADRESS . .................. .. .. .. ......... iI: I 
I POSTADRESS ............................. I ------------------

Informationstjänst 27 

ALLTFÖR 
HÖGTALAR
BYGGAREN 
60 Olika kompletta byggsatser 

Pris: 1. 590:- ink/o moms 

Acoustic DISCO 
160 liter 200 W 
Acoustic - högtalarbyggsatser be
sUr av fiirdigmonterade lido r, val
nötsfanerade eller i svartbetsad ek. 
Med byggsatserna följer allt som be
hövs för att fi ett par helt fiirdiga 
högtalare i samma finish som ett par 
fabriksbyggda men till ett mer tillta
lande pris. 

ACOUSTIC 
CORAL 
OS 
ELECTRO
VOICE 
FANE 
GAMMA 
GOOOMAN 
ISOPHON 
JBL 
KEF 
PEERLESS 
PHILIPS 
RCF 
RILA 
SEAS 
SIARE 
SINUS 

HDGTALAR
ELEMENT 
FILTER 
TRA"SATSER 
70180 HORN 
SPOLAR 
KONDENSA
TORER 
PICK UPER 
TYG 
SKUMFRONTER 
M.M 

NY KATALOG FÖR 1981 
Demonstration och butiksförsäljning: 

Öppet: månd. - fred. 11 - 18, lörd. 11 - 14 

SÄNÖMiGGRATISK-ATÄCOC-;8:;-----~ 
Namn ... ... .. .... ....... ........ .... .. ... ............. . 

AT 3-81 

Adress .......... .......... ... ... ..... ... .... ...... ... . . 

Postnr .... ......... Ort ... ......... .. .......... ... .... . 
Informationstjänst 28 
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PROGRAMMABLE DRUM SET, 
den amerikanska rytmmaskinen ! 

Detta är en av vära mänga roliga byggsatser. Du har 
7 trumlj ud att välja pä som du kan programmera i 
tvä program om sammanlagt 256 steg . Truml'juden 
kan blandas med pausar för att skapa alla tänkbara · 
rytm mönster. Varje program har ett so lo i vilket 
en annan ryttn kan programmeras in och snabbt 
väljas vid behov. Solot slutar automatiskt. Alla 
tan genter är av "touchtyp" vi i ket medför lång 
livslängd . All elektronik sitter pä ett kort med 
ett minimum av sladdragningar. En verkligt rolig 
byggsats. 

GLÖM EJ VAR NYA KATALOG ME D ALLT 
IN OM LJU D, LJUS OCH MUSIKE LEKTRONIK . . -----------------, D Skicka en PROGRAMMABLE DRUM mot postf . 795:-

I D Skicka en 1981 års Katalog med mängder av rol iga byggsatser mot 5:- I 
I som jag få r tillbaka vid fö rsta bestä lln ing. I 
I NAMN ... .. .... .. .. .. ...... .. . .. . . ... .... ... .... ... I 
I ADRESS . . . .... .. .... .. ... . . .. ........ .. . . ..... . . .. I Tilskogsvägen 16 B 

19300 SIGTUNA 
Tel. 0760-511 53 L 

POSTNR . . .. ....... . .... . . . POSTADR .. . .. . . .. ... . RT '3~B i I 
------------------

Informationstjänst 29 

DIGITAL ELEKTRONIK 
Vi leder utbildningen inom Digita l Elektronik 
NT I- Skolan har många års erfarenhet av praktisk - teoretisk undervisning per korrespon
dens. Vi utvecklar vårt kursmaterial i Sverige och anlitar specialister från industrin. På så 
sätt kan vi erbjuda litteratur och laborationer som tar sikte på industrins behov av kunnigt 
folk i dag och fö r framtiden. 

Teori - Praktik - Material - Handledning 
Allt detta ingår i varje NTI - ·kurs. De lättlästa och instruktiva kursböckerna kombineras 
med omfattande materialsa tser för de praktiska övningarna . 

Digi talkursen omfa ttar hela 41 lektionsgrupper 
Varje lektionsgrupp innehåller Teori, Praktik och Fysjk. Totalt över S 200 sidor. Dessutom 
ingår databöcker , schemasamlingar, lexikon , teoretiska och prakt~ka prov etc. Praktikdelen 
ger Dig omfattande laborationsuppgifter , som hjälper till att förklara teori- och praktiklek
tionernas innehåll. 

Mikrodatorn intar en central pla ts i denna kurs 
Efter den grundläggande digitaltekniken kommer Du att arbeta med den mikrodator som 
NTI - Skolan har utvecklat , och som Du själv bygger. Du kommer att lära Dig systemut
veckling och programmering. Datorn är baserad på processorn 808S , men Du kommer även 
att få lära Dig andra processortyper, såsom 6800 , 8086 , Z 80 och Z 8000. 

MIKRODATOR 

Materialsatserna innehåller alla delar och 
komponenter Du behöver för att utföra 
labora tionerna. 

r-----------------------------
Sänd in kupongen redan i dag 

så får Du veta allt om vår 
kurs i digital elektronik. 

'.v6/ NlI SlI"lOLAN Box 4116, 
VV ~ 10262 Stockholm 

74 RADIO & TELEVISION - NR 3 - 198 1 
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Ja , jag vill veta mer om kursen i Digital Elektronik. 

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

Adress ..... . .... . . ...... . .. . 

I Postadress ............... . . . ... . . . ..... . . . 

: Telefon ................ . . . Ålder ..... . ... . L _________________________ ~~~~ 
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-
Kvalitetshögtalare direkt från fabrik 
Äve~_per postorder 

HORN-77 
Helt flrdigmonterad med avtagbar 
akumplaattront 
80 W, 80 liter, ca pria 1 800:-/at 

NU HAR DU 
CHANSEN 
att köpa en riktig horn högtalare till 

FABRIKSPRIS 

650:-/5t 
mkl moms 

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 ---------------------KAMMAATON, SlottavIgen 32, 183 52 Tlby 

Slnd mig information och priMr IM! Era h~talare 

Kl n".r Du far en .Itremt liten 
pollaacenner byggd p' a"enak 
datorteknologi med fln •••• r vi I , 
helt en •• mma om I hela v i riden. 
D' finna det bare en typ: DLS·aO. 

Det mest fantastiska som 
hänt på polisradiofronten 

• SÖKER HELA 78-79 (80 KANALER) MHz 
BANDET pA, 1,5 SEK. 

• INGA KRISTAllER 
• INGEN PROGRAMMERING 
• KANALER KAN KOPPLAS BORT 
• SÖKNING KAN oeKS'&' SKE MANUELLT 
• SVENSK KVALITET 

Kan köpas hos radiofackhandlare 
över hela landet. Eller ring Tel. 031-8412 47, 841222 

SVENSKA D LS ELECTRONIC AB 

Informationstjänst 32 
Informationstjänst 33 

•• 
RENGOR 
UTAN 
SLITAGE I 
Allsop Automat ic, USA, intro
ducerade för ett år sedan en 
helt ny metod för ren göring av 
kassettbandspelare, som blivit 
en stor succes över hela 
världen . 
Nu har ture n kommit ti ll VHS
videobandspelaren, där man 
också gått sin egen väg och 
undvikit principen med ett 
"slipande" band. 

VHS-VIDEO 
Samtliga de viktiga delarna 
videohuvud, tonhuvud, kapstan
axel och driv rulle rengöres 
samtidigt. 
Sämskskinn och filtkudde fuktas 
och kassetten läggs in i 
kassettfacket. Avspelningstan genten 
trycks in. Efter 4 sekunder av bry ts 
rengöringen automatiskt. 

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

mNOIA 
GRP.M/V1DF G I'" AB 

Box 11061 40030 Göteborg 
Telefon 031-418814 

Informationstjänst 3 4 
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NYHET FÖR 1981! 

Bygg Själv Dr 6 
-DATORER-

med specialpris 
för 
prenumeranter 
I årets BYGG SJÄLV, som 
just kommit ut, får du lära 
dig all bygga din egen 
dator. 
Som prenumerant på 
Radio Be Television köper 
du den med 34 % rabaH, 
d.v.s.25: -

Du kan naturligtvis också 
fortfarande köpa Bygg 
Själv nr 5 (Elektronik). 
Beställ böckerna redan 
idag! 

= BYGG SJÄLV 5 - Elektronik 
Boken är indelad i olika kapitel 
med speciell inriktning . Be
skrivningarna är valda så att de 
har olika svårighetsgrad, Irån 
enkla instrument och tillbehör 
upp till avancerade system lör 
radiostyrning och amatärradio, 
med prestanda av nästan pro· 
lessionelI klass . 

• 

Gunnar LiIliesköld 
Boken lör dig som vill bygga datorer . 
Här linner du inte bara byggbeskriv
ningar för datorer, periferiutrustningar 
som dataterminaler och Ilexskrivsystem. 
Du lår dessutom veta hur en mikrodator 
lungerar, vad den arbetar i lör språk 
och hur den kan programmeras . För att 
sedan komma vidare i din nya hobby lår 
du lips om litteratur och data klubbar . 
Cirkapris 40: -
Prenumerantpris 25: -

llYGG SJÄL V 6 - Datorer linns också all 
köpa där böcker och tidningar säljs. 

Beställ böckerna redan idag! Kl ipp ur 
kupongen och lägg den i brevlådan. 
Portot är redan betalt. 

-------- ------------J a, jag beställer mot postförskott I 
Frankeras 1 

.. .. . .. ... ex av BYGG SJÄLV 6 
- Datorer 
Jag är prenumerant och betalar 
kr 25 :-
Jag är inte prenumerant och betalar 
kr40:-

_ .. . . .. . _. ex BYGG SJÄLV 5 
- Elektronik 
till förmånspris kr 25: -
(så länge lagret räcker) 
Porto och postförskottsavgift 
tillkommer. 

Postadress ... .. ... .... _ . ...... ... .. .... . .... . .. . 

ej 
Radi o & Television 1 

betalar portot 1 

SPECIAL TIDNINGS
FÖRLAGET AB 
Radio & Television 
Boksektionen 

SV ARSFÖRSÄNDELSE 
Kontonummer 6820 
10364 -STOCKHOLM 3 

1 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 

OBS! Du som är bosatt utan för Sverige kan enbart köpa boken genom att i kuvert sända bestälI -

1 ningskupongcn och en check (k öpes i bank) på summan av bestalIda böcker. Adress: Specialtid-
ningsförlagel AB, Boksekl ionen, Box 3224, 10364 STOCKH OLM. 1 

IJ 1 
I~ 1 
I • 

Samtliga JOSTI BYC;GSATSER 
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:-

27.85 
" 84.50 

Byggsats AT 761 hållkrets för relä 
Byggsats AT 765 ultraljudssändare 

Tyristor som "tänder" din moped: 
Byggsats TT 670 ca 109.80 
IAC-STöRÄ T AREN!!! 
Nu finns Philips berömda lAC som byggsats aN montera I bil el. 
vanlig FM-radio för aN eliminera störningar 
Drivsp. 12 volt 20 mA. 
Byggsats FM 680 89.75 
DIGITAL-VU-meter 
12 volt 
MI915MONO 

m. 10 Iysdiod,er, drivsp. 

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 

.lOSTI ELECTRONtCS "GENERALKATALOO" på ca 400 sidor innehåller beskrivningar, bilder 
och dala på inte mindre än 2 125 olika elektroniska prylar bl. a. byggsatser, högtalare och 
delningsfi~er med sammankopplingsexempel, halvledare, dala- & ekvivalentlisior och mycket, 
mycket merll Flerfärgstryck. 15:- plus porto. ' 

DlAGRAMMAPP - ' NY '" SVENSKA - med dleg .. m, koppllnguchema, komponentför
teckning, byggviglednlng .. mi utförlig brukunvtanlng till JOSTl bygg_o 
Verje kon8truktlon Ir IItIf8ItIIgt uppbyggd" INIn boIhöYllr Inte v ... " _Ikgeni" för 
ett Ile glldje ev elenne bok. JIttetInt blldlNlterlell Verunr 1000 ce 500 sidor. 

45:-
____ ~_"_~ _____ H_~ ___________________________________ _ 

Till BOK 1107, 
ELECTRO-BYGG • JOSTI ELECTRONIC 251 11 Hellingborg 
Namn ______________ Ev Kundnr ____ _ 

Adress ______________________ _ 

Postadress _________ ____________ _ 

Obs Glom ej fylla I namn o itdress' AT 3-B1 

o Sänd mig "GENERALKATALOG"pris 18 i- i förskott el. 22 i- mot 
postförskott. (inkUraktI 
O Sänd mig DIAGRAMMAPP. varunur. 1000 mot postförskott, frakt 
tillkommer. 
O Sänd mig ...... ...... .. ... .... . ... .......... .. ......... mot postförskott 

.=~~ 
ALLA PRISER INKL MOMS Leveranser ov., eoo - IrallHrin, 
Forskoltsbetalntng kan ske g&nom ,nsann'ng pj v," postg'ro 298171-7 eller bankgiro 162· 
8098 eller g&nom check utst.11d på oss OBS' 14:- frekt vid fOrskoltSbetalntng, 
VoII Du veta mer .. nng eller skrov IIiIoss - I~fon 0C1 -1 3 33 73 Afl8tsedress K-"-tan 
9 Dar Irana. VI mellan 930 och 17 JO, Lördeger -.gt QRDERMOTTAGNING 
DYGNET RUNT 



"Klick" 
Fotografer är olika. 

Deras bilder är olika. 
Och deras kameror 

låter olika. 
Men en sak har 
dom gemensamt 

- tidningen FOTO. 

~®u® 
Sveriges fototidning. 

I g,rsltolf I§I SEMI BYGGSATSER 
Chassin och kretskortsmoduler, som kräver professionell 
tillverkning och instrument kontroll , levereras färdig
monterade. Begär darablad med kurvor. 

MOS FlT fhl s, •• r_ 6Ofl. 

<.- . ,<.- • 

=- '"0'' ' ",,? O' . ' ;- .' . ' " ·0 
STEREO FM TUNER I STEREOFÖRSTÄRKARE 
MOS·FET · 1 pV 2X33 W sinus 
Distortion 0,1 % Kr , 440:-
Kr . 485 :-

LARSHOL T A/S 
Hovedgaden 24 
DK-4622 HAVDRUP 
DANMARK 

Tull· och fraktfri leverans. Moms tillkommer, Tlf . 009-45-2 ·385321 

Informationstjänst 35 

TRANSFORMATORER 
VI UTVECKLAR 
OCH TILLVERKAR 

STORT 
LAGERSORTIMENT 

• Behöver Du snabb leverans av prototyp eller mindre 
kvantitet, har vi möjlighet att hjälpa till. 

Ring Bertil Naven eller Sven Pettersson. 

I RANSFORMATOR-IEKNIK AB 
BOX 28 662 00 AMAL TELEFON 0532- 149 50 . . 149 58 

Informationstjänst 36 

Informat ionstjänst 37 

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:- bit. i kuvert eller post
giro 2 02 77.(J. Beställ den 
det tjänar du på. 

LÄGPRISLlNJE 

~ 
U. Jonsson 

KOMPONENT TJÄNST 
Box 20916, 93102 Sk_II_Itel 

Informationst,än st 38 

148.000 
läsare. 

AB Pearl Mikrofonlaboratorium har sedan 1941 av 
audioproffs och ljudmedvetna erkänts som en av 
varldens bästa tillverkare av kvalitetsmikrofoner. 

Därav 
89% män som läser 

Radio & 
Television. 

Enligt Orvesto 
1979-11 

l]]~rnD~w~TI~@ 
o 

Läs och lär på s ven s k a: 

VAR NYA DIGITALKURS 
51ärobrev och lab-sats som ger mera kunskap än gymna
siets kurs i digitallära. 

VÅR OMTYCKTA DATORKURS 
nu omarbetad tör att motsvara dagens krav. Materialsats 

och 8 lärobrev. Beställ kurs eller broschyr nu! 

I ~ ! g S a ; I i ! i I R a e i ! sj et 
Box 40 · 54400 Hjo ' T el. 0503 -1 23 94 

Informationstjänst 39 

Vi är stolta att under vårt nya namn MILAB, introducera 
samma gamla sak : noggrann yrkessk icklighet, över
lägsen ljudåtergivning och långvarigt värde. Vårt namn 
har ändrats , men inte målsättningen att ge det superba 
alternativet . 

Från fullvuxna studiokondensatormikrofoner till enkla 
dynamiska. 

Kontakta din närmaste audioförsäljare 
eller oss direkt för vidare information 

Vi finns på 

AES 
Los Angeles , 
maj 12-15 1981 . 

We're Still The Swedish Steall 

Creative Trade, CT AB AB, 

Knutsgatan 6, 265 00 Åstorp 

Tel.: 042-51521 

om det verkliga alternativet : 

MILAB. 

DC96 

Ii) 1980 MILAS 

In formationstjånst 40 



radio & 
television 

IIr3-1981 

JI 
SPARSAM? Bygg ljudledning 
själv. Typ CM-3 800 :-, Strid
beck IMF 950:-. Elem. & Filterd. 
& ritn. HORNSATS 30/37 & 
klipsch & T35B & Filterd. & ritn . 
850 :- m.m. m.m. (sänd porto) 
H-E Jansson, Box 77, 
191 21 Sollentuna 

Säljes 
Stereo oktavequalizer inbyggd i 
låda med Cannon-kontakter 
500 :- . Tel. 0846 38 97 

Headset med bommikrofon, 
4 st AKG K36/1 2 x 600 ohm 
250 :-/st. Tel. 0522-338 68 

Komponentutförsäljning. 
Häfte & info om kretskortstillv. 
rekvireras gratis från Bo Nilsson, 
Ekuddsv. 4, 9 tr, 131 38 Nacka. 

4 st Yamaha mellanregisterhög
talare JA.{)80f. ingår i NS 1000M, 
säljes från 850 :-/st, 4 st Fisher 
bas 12" metallmembran 
1.450:-/st. Tel. 08-15 89 96 
Kenneth . 

EXPANDERA DIN SINCLAIR 
ZX80! Komplett exp.chassi m 
nätdel. Samtliga in/utgängar 
buffrade & adressavkodning. 
Pris 999:-. Prgmbar. Ljudgen . t. 
dito 399 :- 16k minnesexp. 
Printer och V24-snitt under ut
veckling. Tel. 0755-132 13 Tomas 
e. kl 17 

LJUD till Sincl;Jir ZX80!! 
Prgmbar Ijudg . ansluts t expkont 
Inkl utförlig dok.m program ex . 
495:- utan batt.ack 565 :- med . 
Tel. 0755-132 13 Tomas e. kl 17 . 

•• ALLT MOJLIGT 
Det kostar bara 15 kronor per r ad att annonsera under 'ÄLLT MöJLIGT" 

-Radio&'fulevisions radannonser. Annonsen skall i nte vara längre än 10 rader. 
Ulgsta pris är 45 kronor (3rader). 

Har du något att säJja skall du prova 'ÄLLT MöJLIGT". 
Använd kupongen. Den finns i tidningen. 

Mikrodator Till Salu! 
Nascom 1 med buffert kort, mo
derkort , Eprom-kort , Eprom
prog, RAM-kort 32k, Basic och 
Assembler, Nypris 9 .000 :-, 
säljes för 6.000 :-. Ett antal 
kretskort för Eprom-prog till 
Nascom säljes också för 250 :-/st 
inkl bruksanvisn . Ring 
0303-811 88 (17-20) för mer 
information. 

Ordbok för micropolis-sys med 
2 tang, nås 16 tecken och 64 ord. 
På diskett 200 :-. För info 
040433201 

Billigt! Sammankoppi filter, UHF 
o VHF, BDsch MF30-34, 
240/300 ohm 9:-/st. Bosch 
EF207/34 koaxansl 12 :-/st, 
Bosch 207/45 koaxans! 
12:-/st . Bo Björnberg, Bang 9A, 
72228 Västerås. 
Tel. 021 -18 9536,182918. 
Privat . 

SPELPROGRAM TILL ABC 80! 
Spännande realtidsspel. Trevliga 
input-spel. Stort programutbud! 
Vettiga priser! Tel. 0755-13213 
Tomas e. kl 17 

REVOX-BANDSPELARE 
Jag säljer min B 77:a billigt . Den 
är oanvänd o helt fabri ksny! 
Anders Clauson, 040-91 1990, 
Box 20018,200 74 MALMÖ 

Säljes 
RT -3 bashorn 2 st sidosystem 
Lowther PM2 MKI E-V T-35B 
U66 el delnsf A2 2 st 70/80-
horn. Tel. 021-111148 helger. 

Säljes : Monterad Sinclair ZX80. 
1 K RAM. 3 mån gammal. 
1.200 :-. Tel. 08-31 9685 mellan 
18 och 21 . 

Practical Electronics, Television , 
Everyday Electronics, Foto, 
Radio & Television, Practical 
Wireless. Hundratals tidningar 
från hela 70-talet säljes. Skriv 
i dag efter gratis lista från : 
Anders Olsson, Formansgatan 11 , 
216 21 Malmö. 

Svarta Linn Sondek LP 12 med 
Infinit y Black Widow " GF . Ny
pris 7.400 :- . Beg 8 månader. 
Säljes för 4.400:-. 
TeI.0961-11113. 

Förtörstärkare Yamaha C-2 med 
lågbrusig MC-ingång. Nyskick, se 
test i RT 4/77 . Nypris 4 .900:
säljes för 2 .150. Tel. kvällstid 
046-11 61 38 

Printer till TI-59 eller TI -58 . 
Med transformator som omvand
lar 220V till 110V (printerns nät
spän). Printern PC-l00C är 
endast använd 2 ggr. I setet ingår 
matematikmodul m tillbehör, föl
jande paketter; Printer Utility, 
TI-59 Fun. Allt för 1.500 :- pga 
intensiva studier. Ring 
0456-11872 efter 16. Fråga 
efter Jan. 

En ABC80 säljes privat. 6.000 :-. 
Tel. 0155-234 78 

Nakamichi 480. Nyskick. Pris 
1.950 :-, Sony TC377 välv & 13 
st 1800ft 7" rullband . Pris 950:-. 
Tel. 060-5737 10 

GE Terminette 300 V 24 traktm 
tillfälle för datoramatör . 
Tel. 054-15 83 70 eller 288 23 

Oslagbart? 16K RAM 4116 
2oons. Sats om 8 st 140:-. 
Tel. 013-16 0746 kl. 20-21. 
Privat . 

Datorstyrt kassettdäck 
Hitachi 0-5500 2.700 :- , 
Sendust kassettdäck Yamaha 
TC-l000 2.400 :-, 2 x 80 W 
receiver Yamaha CR -l020 
2.500 :-,2 x 100 W Revox-
högt 1.200 :- . Obet. beg. 
Tel. 060-12 76 50 , 171720 

ABC 80 ABC 80 ABC 80 ABC 80 
Assembler/Editor 450 :
Disassembler/debugger 250 :-
Assembler, komplett 600:-
Enbart editor 150:-
Ring : 013-13 05 30 

Div. högtalarelem horn, beg, 
skönhetsfel m.m . Ex T35B fr 
250 :- . Gar returrätt . 
Tel. 08-964376 månd-onsd. 

Kalkylator HP-67. Fint skick. 
Säljes för 3.000 :- . 
Tel. 08-719 59 75 dag, 
46 60 04 kväll . 

SWTPC : CPU-kort MP-A2 450:-, 
4k statminne 350 :-, 32k dyn 
minne 2 .300 :-,150 st 2102 
500 :- . Tel. 0472-710 45 

Dator Datapoint 2200 8 k 
2 kassd, bildskärm, keyboard, 
div. progr. 5.000 :-
Tel. 0322-541 56 J-O Lönn 

Mik-kompander R 1-4-80 fabriks
byggd, aldrig använd 800 :- eller 
byte mot equalizer. 
Tel. 0370-822 04, 0841 0278 

ABC 80 beg med div böcker, 
säljes för ca 6.500:-. 
Tel. 019-189661 eft. kl. 17 .00 

Säljes! 
Rullbandspelare Philips PRO 12, 
2-spårs, endast demonstrations
använd . Pris 1.400:-. 
Tel. 018-15 0962 Torbjörn 

Säljes : Kopieringsmaskin för 
stereo kassetter . 
Wollensak 2772E . 
Tel. 08-765 58 64 

I[ •• 
KOPIK 

JI 
Mikrodat - Kringutr köpes. 
Dicom Data . Tel. 031-27 85 53 

Köpes : Fältstyrkemätare VHF 
UHF, 40-830 MHz, beg, felfri . 
Tel. 0522-16687, Evert 
Johansson 



Billigt 
Det kostar bara 15:- per 
rad att annonsera under 
''ALLT MÖJLIGT" 
Radio & Televisions rad
annonser. Med kupQngen 
här intill är det enkelt att 
fylla i en bokstav i varje 
ruta och lämna en ruta 
tom mellan varje ord. 
Du ser genast hur många 
rader det blir och vad an
nonsen kostar. Annonsen 
får inte vara längre än 10 
rader. Lägsta pris 45:-
(3 rader j. Har du något 
att sälja eller vill du köpa 
något eller kanske byta -
då skall du prova 

"ALLT MÖJLIGT"! 

: ~;";'fRT-:R- .. (~:;~~i:i 
I ~tltWil. frrtv \ -'\./ I 
I P'{lIf{.MiHeJl,\ , ....... . 
: 4fl~vtlaJlJil ,I 

~ ~ !/i -Fi ' rw~) ~ I 
\~P;~{/~- r I 

Att tycka om 

radio & 
television 
är ingen konst. 

. Det är heller ingen konst 
attfådenisin brevlåda 
varje månad. 
Det är bara aU 
PRENUMERERA! 

Vill du veta I 
. mer? I 

Radio & Television hjälper I 
dig gärna med ytterligare I 
upplysningar om de pro
dukter som annonseras i I 
tidningen. Ringa in num-
ren på de annonser som I 
du vill veta mer om. Varje 
annons är ju försedd med I 
ett nummer. Det är bara 
att fylla i kortet med I 
namn, adress etc och posta 
det till oss. Vi ser till att I 
du snabbt får svar. All 
informationstjänst är kost x

nadsfri! Sänd in kupongen 
i, ;om 6 månader. 

Manus till ALLT MÖJLIGT 
radio&televisionsradannonser 1981 

~gWnm~g~och ~N~um~m~e~r __ ~2 __ ~3 __ ~4 __ ~5 __ ~6/~7-+~8 __ ~9 __ ~1~0~~1~1~~12~ 
manusdagar 1981: Utg.dag 4.2 4.3 1.4 6.5 3.6 22.7 26.8 23.9 28.10 25.11 

Skriv din annons här! Manusdag 18.12 23.1 17.2 23.3 21.4 9.6 14.7 11.8 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 ... .... ... .. .... .. ..... ... .... ... ... . 
OBSl Endast förskottsbetalning med check eller per postgiro!! 

~Pg..::44~M=talong~m~RT~d~ons") DCh~b~a:.... ____ ~ 

PRENUMERATION 
Ja, jag prenumererar på RADIO & TELEVISION ett år 

framåt och får 12 nummer (11 utgåvor) för kronor 128:-. 
Jag betalar senare när inbetalningskortet kommer . . 

VAR GOD TEXTATYDLlGTI 392 

Efternamn ... .... ......... ....... .... ......... ................. Förnamn ............. ...................... c/o ... ...................... .... . 

Adress .. ....... .. ... .. ..... .... ............... ....... ... Fbslru ................. ... ... . Ibsladress ...... ... .... ............................ . 
Gata,postlada,boxetc 

Land ........................ ................. .. ............................... .............. . 03 

-------------
•• 

INFORMATIONSTJANST 
Jagvillvetameromhärförkryssadeannonser: CD CD CD 0 CD CD 0) CD CD ® 
® ®@~@ . ®®®®®@®®®®®®® 
® 32 @®:®®®®®@®®®@@@@@@@ 
®®®®~@®®®®®@@®@@®@®@ 
®®@@@®®@®®®@@@®®@®®® 
®®@@®®®®®@@@@@®@@~@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@®®@@@@@@@@ 

Förelag ........ ...... .. ............... ... ... ...... ........ .. ...... .. Namn .. ....... .. .......... .......... ... ....... ...... ... Cfo· ····· ··· .·· .·· ······ .. ···.··.·· ·· 

Adress .......... .. ... ...... ..... ....... .. .. ... ...... ........ Poslnr ... ... .... ...... ......... Postadress ... ... .. .... .... ...... ..... .. ... .. ..... .. ... .. . 
Gata.postlada.bo.etc Land ....................................... :............... I RT I 81 I 03 
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radio & 
television 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

------_._._._.-._._.-._ ._.-._._._._._._ .-

radio & 
television 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 

_. _._. _. _. - - _.- ._. -. -. -. _. - __ • _._. _. ___ .1 

rs::l 
~ 

Informationstjänsten 
radio & 
television 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

TV OCH KOMMUNIKATION 
från sid 70 

störsändare för att förhindra 
mottagning av icke önskade pro
gram . Risken att information 
passerar obehindrat genom luf
ten ger dem frossa och tv-me
diets stora genomslagskraft ökar 
den . 

En sådan rädsla kan i hög 
grad utläsas ur debatten kring 
Nordsat, förslaget till en nordisk 
tv-satellit. Som förslaget nu ser 
ut skulle det ge åtta kanaler till 
Östnorden (Danmark, Finland , 
Norge och Sverige) som för när
varande producerar sex . De ext
ra två kan användas till ytterli
gare en norsk och en dansk ka
nal eller till det isländska pro
grammet och alla ljudradioka
naler. 

Västnorden får fem kanaler. 
Västnorden är Island och Fär
öarna, som har var sitt program 
och därtill skulle kunna se tre av 
de sex som produceras i Östnor
den . 

Den stora flexibiliteten med
ger ökat kulturutbyte i Norden 
och förbättrade tv-förhållanden 
för nordiska invandrare samt 
allmänt ökad valfrihet. Att val
friheten är önskad bevisas av de 
många invånare i gränstrakter 
som betalar extra antennkostna
der för att se ytterligare en ka
nal , t ex alla de skåningar som 
tar in Danmark. Ytterligare ett 
stort antal lägger ned förbluffan
de stora antennkostnader på 
möjligheten att se Öst- eller 
VästtyskIand, trots att dessa 
sändare ligger under horisonten 
och god bi ldkvalitet kanske bara 
uppnås varannan dag , beroende 
på vädret. 

Nordsats framtid är politiskt 
sett osäker , kanske av rädsla på 
vissa håll för en mindre ensidig 
politisk och kulturell informa
tion? Om den inte byggs kan 
man trösta sig med följande re
sonemang: Det viktigaste för ett 
antal små närliggande länder 
med en isolerad kulturutveck
ling kan inte vara att umgås mer 
med varandra utan i stället att få 
friska kulturfläktar utifrån. Det 
kan vi få genom överspill , t ex 
från satelliter i det tysk-franska 
projekt som redan pågår med 
beräknad sändningsstart 1984. 
Den tyska satelliten bedöms ge 
spillover som (när det inte reg
nar) kan tas emot upp t o m 
Umeåtrakten . 

Hur det än går , tror förf att 
satellittekniken kommer för oli
ka ändamål, även för televi
sionsdistributionen. Det är en 
elegant och sparsam teknik i ti-
den. . 



r 
Vi har gjort det lättare för dig att hitta rätt produkt och tjänst 

Byggsatser 
BYGGSATSER & 
KOMPONENTER 
köper du billigast frän oss. 340 
olika byggen. Allt frän PREAMP 
55 :-, RÖRFUZZ 55 :-, COM
PRESSORER 124:-, PHAZER 
fr . 166:-, FLANGER fr . 255 :- , 
MIXER fr . 99 :- samt Sver iges 
lägsta komponentpr iser. 
För 15 :- fär du katalog m. 
priser. 

MUSICAL ELECTRONICS 
DEVICE 
Box 134 
617 00 Skärblacka 
Pg : 450 37 86- 8 

Datorer 
Studiepaket med Basicdator ! 
G rundbok . st udieh andledning 
och BasicdalOr (ZX BO) i 
byggsats . Allt på svenska . 
Pris 1.611 :-

Studieförlaget 
Box 386. 75 I 06 Uppsala 
Te l 018/ 155390 

Elektronik 
PCM med IR-LJUS 

Begär information frän 

Sv. ELEKTRON TEKNIK 
St . Södergatan'54 
22354 LUND 
Tel. 046-1306 70 

....--------... 
, DECIBELSTICKAN I 
I "DKD2" I 

omvandlar lätt volt eller I pa.scal till dB och 
tvartom. 

I DEKAD 98:- : 

'

Box 9120, 102 72 Stockholm , 
Tel. OB·84 4796 (dygnet runt) --------
Stereo-HiFi 

TJÄNA PENGAR! 
Adressförteckning pä skivor, kas· 
setter fr . USA, England . Pris 30 :
Uppl. & statpacket = 30 :- till 
Pg : 416271-5. 
JIO-CENTRA 
Box 33013, 200 50 Malmö 

Stereo-HiFi 
ELEKTRO VOICE 1.150:-

12 x 15" element för PA & Disco . 
500 W slutsteg 19" rackmontage . 
Vi sänder postförskott till hela 
landet, full returrätt . 

MUSIK DE LUXE 
Box 8125 
10420 Stockholm 
Tel. 08-50 91 40 

HI-Fl & ELECTRONIK 

Alpage FL·5100 
Teac Xl0R 
SN7400N 
8080A 
Z80 

1450:-
5750 :-

1 :50 
69 :-

145:-
m.m . m .m. m.m . m.m . 
Lista mot 1 :50 i frimärken . 

BEPES 
Box 1054 
50013 Boräs 

STELLAVOX 
BANDSPELARE 

med alla möiliga tillbehör. 
MIKROFONER : AKG C33, Neu 
mann KM 84, Sennheiser 
MKH416, Elektrovoice 635, 
Beyer DT 48, AKG 160 hörlurar. 
Olika grafiska oparametriska 
equalizers bl.a . MXR, UREI o 
TECHN ICS. Toppvärdesinstr . 
NTP 177·800 . Noice-gate, Roger· 
Mayer och annat smätt och gott . 

Bengt·Olof Äström 
Tel . 060-171650eI.91046 

TILL VARJE PRIS - EN NY 
PICKUP 

Originalpickuper med garant i. 
Pickering, ADC, Stanton , Sonus, 
Micro-Acoustics, Denon, Entre, 
Ortofon, Acutex, Empire, Shure, 
m .m . m .m . 
OBS! Vi har även nälar 
Ex : Pickering XSV / 3000350:
Shure M97HE 495 :-
Empire 2000X 395:-
ADC ZLM 485:-

LJUDVÄGEN AUDIO 
Tel. 08-31 4434 

Tillbehör 
FOTOLACK 
tillfälle för kretskortstillverkning 
i aerosol om 100 mi 45 :-/51 plus 
porto . Kvantitetsrabatter! 
SPRAYLAT 
Box 15001,20031 Malmö 15 

televISion 

Utgående modell! 
Lagerskadad! 
Liten kvantitet! 
mmmmmm 
Sådana orsaker som gör det väldigt kostsamt 
ot, 'ölj, ,;n, pccd,.'''_ O I 
PassaPa. 
för att här kommer kanske Erbjudandet som passar dig som 
handsken. Sälj din produkt/tjänst genom Radio & Televisions 
eftertext för småföretagare - Erbjudandet. 

Regler för annonseringen: 
Endast insänd kupong gäller som manus. 
Öppen endast för småföretagare. 
Bifoga inga pengar. Vi fakturerar efter införd annons. --------------Manus till: 1~lllltJ(JI)l'NI)I~l' 

Radio & Televisions eftertext
annonser för smäföretagare. 

Nummer .... .. .. ....... ....... .. .... .... .... ... ..... ... ....... .... ... .... ...... ... ............. .. ..... . 

Utgivningsdag .. ..... ...... .......... ..... ........ ....... .. ...... .... ... ........ ..... .. ............. . 

Manusdag ... ...... ..... ......... ... ..... ......... ....... .... ... .......... ..... .. .. ... .. ... .. ... .. .. .. . 

Rubrik 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Text 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Namn ...... .... ..... .............. ..... ..... ....... . : ..... ..... ........ ... .... ... .. ... ....... .... ...... . 

Adress ... ..... .... .. .. ..... ....... ...... ............ ................ .......................... .... .. ... . 

Postnr ............... ... .. Postadress ..... .... .... ... ...... ..... ... ........ ... ......... ........ .. . . 

Telefon .... ...... .... ... .... .. ..... ..... ........... .. ............ ..... ... ..... ....... ..... .... ...... .. . 
VAR VÄNLIG OCH TEXTA 

Kupongen skickas till 
Radio & Television, Annonsavd./Erbjudåndet 

L
BOX 3224, 10364 Stockholm . ---------- -



i\GIlIIra typer i lager varav 
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FÖRSTÄRKARE 100/160 W! 

• En slutstegsmodul av mycket modern typ och till mycket lågt 
pris. Lämplig för hemmet, mindre d iskotek, allmänna lokaler , även 
som gitarrförstärkare etc. 

• En osedvanligt kraftigt tilltagen säkerhetsmarginal, (sluttrans isto
rerna har en sammanlagd tillåten effektangivelse av 500 W). 

• Utrustad med en elektronsäkr ing för felakt iga laster och kort
slutning. Denna elekt ronsäkring har p .g.a . den kraftiga överd imen
sioneringen kunnat göras ovanligt okänslig mot reakt iva last er, 
vi lket som bekant är vad högtalare just är. 

DATA : 
Matningsspänning : 
Frekvensområd e: 
Distorsion : 
Ut-effekt : 
IngAngsimpedans : 
In-signal : 
Belastningsimp . : 
Mått : 

± 50 V DC 
10 - 50 .000 Hz 
0 ,02 % max 
160 W vid 4 ohm, 100 W vid 8 ohm 
35 Kohm 
0,5 V RMS v id full effekt 
4 - 16ohm 
180 x 75 x 68 (passar även 19" racket) 

MaTer elektronik 
POSTORDER Box 2135 , 220 02 Lund . Tel. 046-14 77 60 

Butik HELSINGBORG Gasverksgatan 31 
Butik LUND Karhögstorg 2 
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ANNONSÖRS REGISTER 
RADIO & TELEVISION 
3 / 81 

AD-Teknik 
Agfa-Gevaert 
Audio S 
8ASF 
8eckman Innovation 
8etoma 
Creative Trade AB 
Decca 
Del tron 
EKB Produkter 
Elektrobygg 
Elektronikt jänst 

73 
7 
8 

83 
25 
29 
77 
68 
24 
70 
76 
77 

Elfa 39. 45, 84 
Frekvensia Gete A8 17 
Gylling Electronik AB 4 
Heathkit Scandinavia 71 
Hifi Kit Electronic 65 , 70 , 73 
Hobby Elektronik 82 
JBN Elektronik 75 
Jenving A8 , Tommy 65 
Josty Kit AB 2 1 
Kammarton 75 
Komponenttjänst 77 
Larsholt Electronik 77 
Ljudia 77 
LSI Elektronik 69 
Luxman 18 
Luxor 45 
Mater Import 82 
Mefa Elektronik 72 
Mirsch, Olle 73 
NTI Skolan 74 
OPUS 3 47 
Rydin 2 
Saven 69 
Scandia Metric 24 
Sentec 27 
SV DLS 75 
Terco AB 72 
Thellmod AB, Harry 27 
Tonola Grammofon 75 
Transformator Teknik 77 
U-66 Elektronik 71 
Wetab 74 

Prenumerationstjänst 
Postadress: Box 3263, 
10365 Stockhol m 3 
Telefon : 340790 
Postgirokonto : 889500-5 
Prenumerationspris: 
Helår 12 nr 128:-
(OBS! det nya priset gäller 
inkl den nya momsen 19 %) 

Prenumerationer kan besU.lles 
di rekt till Prenum erationstjänst, Box 3263, 
10365 Stockholm 3, i Sverige på närmaste 
postanstalt med postens ti dningsinbetal· 
ningskort postgirokonto 889500-5. 

Definitiv adressändring. som måste vara 
förlaget till handa senast 3 veckor innan den 
skall träda i kra ft , gö rs skrift ligt antingen på 
av förlaget utsänd blankett eller postens 
adressändringsblankett 2050.03. (Adress· 
ändringsavg ift 2:50.) 

Nuvarande adress anges genom att ad
resslappen på senast mottag na tid ning el 
ler dess omsla g klistras på adressänd· 
ringsblanketten . 

Adressändring på utländskt postabon. 
nem ang verkställes på posten i respektive 
land. 

Ä ldre lösnummer kan rekvi reras genom 
Pressbyrån eller direkt från Åhlan & Åker· 
lunds Förlags AB, Torsgatan 21, 10544 
Stockholm , tel 736 4000 - Lösnummer· 
expedit ionen. Som regel finns dock endast 
ett halvt år gamla tidningar att t i l lgå . 

Bifoga inga pengar ; tidningen sänds m ot 
postförskott. Redaktionen kan inte effektu· 
era beställninga r på kopior av artik lar ur 
äldre nr. Vissa bibl iotek har inbundna år
gångar och kan ibland stå ti ll tjänst med 
kopior. 

ADVERTISING REPRESENTATIVES 
Belgium 
Publicitas Media, Avenue de Terveuren 
402, B·1150 Brussels, Telephone 027(1 1 98 
12-13, Te lex 33795 
France 
R.I.P.S.A. 26 Avenue Victor·Hugo, F·751 16 
Paris, Telephone 01 /5006608, Telex 61067 
Danm.rk 
Civilekonom Bent S Wissing , International 
M arketing Service, Kronpri nsensgade l , 
DK· 1114 Köpenhamn. Tel 01 / 11 5255 
Germany 
Publ icitas GmbH, 2 Hamburg 39, Bebelallee 
149, Tel 040/ 511 00 31 ·35, Telex 0215276 
HolI.nd 
Publicitas, 38, Plantage Middenlaan, Am· 
sterdam 1004, Telephone 020/ 232071 , Te· 
lex 11656 
It.ly 
Etas Kompass. Riviste Estere, Via Manteg
na 6, 20154 Milano, Telephone 02/ 34 7b 51 , 
Telex 33151 . 
Switzerland 
Mosse-Annoncen AG , CH·8023 ZGrich, 
Limmatqua i 94, Tel ephone 01 / 473400, 
Telex 55235 
United Kingdom 
David Todd Associates Ltd , 11 7 Cmaber
w eIl Road, London SE5 OH B, 0117036207 

Principscheman 
Principscheman i RT är ritade enligt följan 
de riktlinjer: 

Komponentnumren korresponderar mot 
motsvarande nummer i ev styckfistor. 

Beträffande komponentvärdena i sche
mana gille, att för mot.t'nd utelämnas 
ohm-tecknet. och för kondensatorer ute
lämnas F. 

SAledes iir 100 ~ 100 ohm, 100 k ~ 100 
kohm, 2 M ~ 2 Mohm, 30 p ~ 30 pF, 30 n ~ 
30 nF (1 n = 1000 p). 3 u = 3 uf osv. All. 
motst'nd 0,5 W, .11. kondens.torer 250 V 
provsp om ej annat .. nges i stycklista. 

All. lörfr'gning.r som .vs.r i RT publi
cerat materia r - artiklar, produktöversikter 
m m samt byggbeskrivningar scheman och 
komponenter liksom kretsar - resp all
miinn. Ir'gor sk.1I gör. s skriftligen till red. 
Telefonförfri gning.r k.n i .lImiinhet inte 
besv.r.. p 9. tidsbrist. För .11. upplys· 
ningar om äldre RT-nr: s innehåll hinvisas 
till bibliotekens inbundna 'r9 med 'r.re
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 tyd ligt när du spelar in 
på BASF Svart (Chromdioxid super Il). 
Och här är några siffror som visar svart 
på vitt varför krom ljud 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 vi lket 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. 

*) Enligt Stereo Hi/i handboken 198/. 

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 
annan. Mättningsnivån där ligger 
i metallbandsklass och överträf
far t o m ett av dem med 1 dB. 

En annan fördel med 
krombandet BASF Svart -
det är skonsammare mot 
huvudet än de flesta '" 
band. Förklaringen ligger i 
ytskiktets uppbyggnad - krom 
oxid parti klarna är nålformiga 
orienteras i bandriktningen. Detta ger en 

~. ,BASF 
BASFSvenska AB. Te/ 03/- 8/32 60 

högre täthet och tillsammans med ett 
speciallack en jämnare bandyta än t ex 
järnoxid. Och en jämnare bandyta sko
nar tonhuvudet. Ävenjämfört med andra 
kromband eller andra band som rekom
menderas fö r krominställning och 70 ps 
eq har BASF Svartettklartmindreslitage 
på tonhuvudet - bara 0,7 ,um 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 tillfållighet att all t fler 
musikproffs använder BASF. Har man 
hög kvalitet på sin musik ska man också 

hög kvalitet på sin 
återgivning. 

Kromljud 
kostar inte 
så mycket 
som det låter. 
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