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I receivern , hjärtat i anläggningen , ingår en kristallstyrd syntestuner 
som ger exakt avstämning under alla förhållanden . Hela 12 stationer kan för
inställas för blixtsnabbt stationsval. I anläggningen ingår också en direktdriven 

skivspelare , JVC:s L-A31 , samt ett relästyrt kassettdäck, KO-03, med lättgående logik
styrda tryckknappar och med Super ANRS och Oolby brusreduceringssystem . 
Högtalarna är 3-vägs med fina värden. Möbeln , som ingår i J ve 
priset , har hjul och glasdörr. 
Idag kan du få hela anläggningen för bara ca 4.595:- 1 Vill du 
ha en ännu mer prisvärd anläggning med samma förnämliga 
receiver men med ett något enklare kassettdäck (KO-02) och MUSI(ENS OCH VI)E()NS 

skivspelare (L-A21) kan du få den för bara ca 3.995:- 1 MÄSTARE 

Generalagent: Rydin Hemelektronik AB , Spångavägen 399-401 ,16355 Spånga. Tel 08-7600320 
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Åhlen & Åkerlunds Tryckerier 1982 

OMSLAGET: Oscilloskop stå r i för
grunden för intresset i det här numret 
som beha ndla r synpunkter på begag
natköp men främst tar upp till test ett 
anta l av marknadens mest gå ngbara 
oscilloskop i prisk lasse rna 2 000-
4000 kronor. oavsett bandbredd och 
sä rdrag i öv rigt. Testet inleds på sidan 
JO. 
RT-foto: Lennart Edling, 
Kamera-Bild. 

INNEHÅ.LL 

Brev 4 
Brev besvaras, beaktas och bespottas å sid 

Film vs video? 6 
Är videon ett ohjälpligt sämre medium än 
filmen? Det hävdar en belgisk filmarbetare, 
vars rön vi återger och kommenterar. 

Ny videostandard siktas 8 
Det pågår nu intensiva underhandlingar om 
ett nytt videosystem för i första hand portabla 
system. Av riktmärkena att döma kan det 
emellertid bli mera universellt än så. 

Minsta videon 
på marknaden! 9 
Från japanska Funai kommer nu till Sverige 
ett videosystem med bara ljudkassettstora 
band. 

RT provar: 13 oscilloskop 10 
Här ett storlest av intresse för många, efter
som oscilloskopet är en dyr och tung investe
ring vare sig det gäller yrkesanvändning 
eller bara hobby. Vårt urval omfattar en 
vanlig och populär grupp instrument i prislä
gena 2 000 - 4 000 kronor. Vad får man för 
pengarna? Hur användbara är scopen? Vad 
saknar man? Läs våra resultat. Testledare: 
Gunnar Lilliesköld. 

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

Nya produkter 

Ljudnytt 1982 från 
J apan och USA 

20,64 

24,50 
Teknik och trender belyses i den här stora 
översikten som ~r en personligt kommente
rad rapport från Tokyo av Ulf B Strange: Här 
möter vi den nya vågen av mini-anlägg
ningar, bärbara staplar och nya effektivare 
brusminskn,ingskretsar, su per -skivspelare 
och mycket annat. 

Videospecial: Tar kabel
tv-näten över helt i USA? 36 
En intressant debatt har utbrutit i USA sedan 
en mediaman kritiskt synat de som han 
menar egentliga framtidsutsikterna för video
kassetter och -skivor. Allt går att abonnera på 
mycket snabbare, billigare och bättre med 
kabel-tv, är tesen. 

För 50 år sedan 37 
moderniserade man sin mottagare genom att 
förse den med skärmgallerrör. Populär Radio 
beskrev givetvis hur det gick till. 

Bygg själv laddare 
som "motionerar" 
ackumulatorn 40 
Nickel-cadmium-ackumulatorer måste lad
das och urladdas rätt, annars kan man inte 
utnyttja deras kapacitet till fullo. Laddaren 
här ger ett perfekt laddningsförlopp. Den kan 
även kombineras med ett digitalur, så att man 
får kontroll över antalet mA-timmar. 

Dumpen 44 
tar den här månaden upp problemet med 
inkompatibla datanät. 

Högtalaren och 
lyssningsrummet 46 
Mannen bakom "Carlsson-ljudet", civ-ing 
Stig Carlsson, skriver här om de rumsakus
tiska faktorerna som avgör intrycket vid 
stereolyssning och samtidigt är artikeln en 
bakgrund till och redogörelse för den första 
nya konstruktion av honom som tillförs mark
naden på åtskilliga år, OA-51. 

Dx-forum 61 
är återigen nordiskt orienterat och sysslar 
med rätt okända grannen Islands rundradio
struktur och särdrag. Stig Adolfsson tar oss 
med. 

Mätinstrument från B&O 62 
Tre instrument från den danska hemelektro
niktillverkaren har praktikprovats i vårt lab. 
Två spännings- och effektmetrar och en 
svajmeter granskas. 

Begagnat oscilloskop: Radioprognoser 69 
_E_n_c_h_a_n_s_n_i_n....;g=--! ______ 2_9 för mars 1982 

Sverige har visserligen en jämförelsevis liten 
andrahandsmarknad för sådant som oscillo
skop men många försöker ändå komma över 
ett den vägen. Då skall man ha en del faktorer 
klara för sig, annars blir risktagningen lite för 
stor. Vi har granskat de kritiska punkterna 
oc.h kontE;)ntan är att man bör avråda i flertalet 
fall. Ett nytt scop blir nog billigast i längden. 

Månadens USA-krönika 30 
Extra rikligt tilltagen den här gången av Bob 
Angus, som snappar stort som smått ur 
hemelektronikbranschen på sin kontinent. 
Nyheter, marknader, framtidsperspektiv, pu
blikpreferenser .. . 

Varför störs stillbilden? 70 
Stillbilden i videos pelare kan vara av högst 
skiftande kvalitet. Vi förklarar här vad som 
egentligen händer och varför en del spelare 
kan och andra,inte. 

Video: 2 x 4 Super 
från Gru..,dig 72 
En av världens mesta avancerade videospe
lare tillverkas av Grundig och provas här av 
HT. Man har haft en aktningsvärd ambition, 
finner vi, något vi ändå måste hålla oss 
kallsinniga inför. 
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Här svarar vi på läsarbrev av allmänt intresse. 
Adressera breven till Radio & Television, 
Box 3224, 10364 Stockholm. 

Ljudbrus· 
i videon 

Jag läste i nr 110m "High Com 
i byggsats". Jag har en Sony 
Betamax och undrar om det går 
att köpa eller finns något brusre
duceringssystem som går att an
passa till Sonys konstruktion. 
I) Går det att anpassa "High 
Com" till Betamax? 
2) Var får jag reda på ritning för 
ombyggnad? 
3) Jag är ute efter display för 
bandräknare (tid) som räknar fram 
och back. Lämplig firma eller 
någon lösning? 

Och till sist tack för ett upp
skattat videotest i nr lO som ni 
utfört med mycket information 
och jämförande fördelar och nack
delar. 

Svar: 

Roland Stjernström, 
Lidköping 

l princip kan man använda 
vilket brusreduktionssystem som 
helst till Betamax, eller annat 
videosystem. Det finns t o m ett 
särskilt system för Beta, och det 
finns inbyggt i en modell från 
Toshiba. Systemet kallas BNR, 
Beta Noise Reduction, och det 
skall ge en brusreduktion av 
ungefär 7 - 8 dB efter vad som 
framkommit. Den spelaren finns 
emellertid inte i Sverige. 

Återstår då att bygga in egen 
brusreduktion. Och det bör gå 
bra, även om det kräver att man 
finner rätt punkt i maskinens 
schema. Alla videospelare arbetar 
ju med automatisk nivåhållning 
på ljudet, och för att man skall få 
vettigt resultat bör man därför 
lägga brusreduceringens inkod
ning eft e r nivåhållningen. An
nars kan man kanskefå underliga 
effekter. Vid avspelningen är pla
ceringen mindre kritisk. 

Eftersom inbyggnad av brusre
duktion på det här sättet ändå 
kräver ingrepp i apparaten är den 
besvärlig, och kan komma i kon
jlikt med garantivillkor och 
S-märkningsbestämmelser. 

En enklare, men inte fullt så 
effektiv, lösning vore att i stället 
koppla en brusredilktion av typ 
DN L på utgången av spelaren, och 
återge ljudet genom hi fi
anläggningen. Fördelen är att 
man inte behöver göra några in
grepp alls. 

En sådan typ av brusreduktion 
arbetar bara vid avspelning, och 
kan därför kopplas in oberoende 
av hur inspelningen gjorts. Bygg
beskrivning på DNL fanns i RT 
1972 nr 3, vilken tidning bör gå 
att låna på bibliotek. Vi kan i 
sammanhanget nämna att vi inom 
kort kommer med ett nytt och 
effektivare brussystem som lik
som DNL också arbetar enbart 
vid avspelning. Det nya systemet 
bör också kunna användas i vi
deosammanhang, och vi kommer 
med fullständig byggbeskrivning. 

Om du ändå vill ge dig in i 
spelaren, skaffar du ritning på 
den från generalagenten Gylling, 
tel 08/ 98 1600. 

När det gäller det tidvisande 
bandräkneverket antar jag att du 
även där talar om video. Det finns 
ju några spelare på marknaden 
redan som ger rättvisande tid som 
mått på bandförbrukning. De ar
betar efter två olika principer. 

l Grundig 2 x 4 Super, som 
provas i detta RT-nummer, kän
ner en mikroprocessor bandspo
larnas rörelser och beräknar hur 
lång tid varje bandvarv motsvarar. 
Den tiden är inte konstant utan 
följer ett ganska knöligt matema
tiskt samband. Men med en mi
kroprocessor räknar man ändå 
snabbt ut rätt värde. De flesta 
räkneverk visar dock bara antalet 
varv på den ena bandspolen. Om 
man har en programmerbar räk
nedosa kan man emellertid räkna 
fram vad varje mätarställning 
motsvarar för tid. Program för det 
fanns i RT 1978 nr 3. Givetvis kan 
man också koppla in en dator i 
systemet, men det är kanske att gå 
för långt. 

En annan metod att visa verklig 
tid använder Sony i SL Fl. Där 
räknar man de synkpulser som 
spelas in på bandet för varje 
delbild, och summerar dem och 
räknar om till tid. Det är enklare 
så till vida att förhållandena blir 
linjära. Noggrannheten blir 
också större än om man utgår från 
spolarnas rörelser. Nackdelen är 
att man bara får den flutna tiden 
mellan två punkter på bandet, inte 
absolut från bandets början så 
som i Grundigs system. 

BH 
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Metallband 
i fel däck 

Jag har ett kassettdäck som 
heter Hitachi D 90S. Det är väl
digt bra, tycker jag, men det finns 
inte något läge för metallband på 
det. Jag har provat att spela me
tallband och det låter bra om man 
ökar biasen med ratten som finns. 

Nu undrar jag om jag kan skada 
däcket om jag kör metallband eller 
om man kör med biasen på max. 
Sliter metallbanden på huvudet? 
Blir elektroniken ansträngd av att 
man kör biasen på max? Med tack 
för en bra tidning 

Svar: 

Roger Eriksson, 
Göteborg 

Om det låter bra med metall
band kan du lugnt köra metall
band. Vi får ofta den här och 
liknande frågor till redaktionen, 
och svaret är alltid detsamma; det 
skadar aldrig spelaren. 

Däremot är det ingalunda all
tid så att metallband låter bra i 
spelare som inte är konstruerade 
för det. Den Hitachimaskin frå
garen har är utrustad med sepa
rata tonhuvuden för inspelning 
och avspelning. Det innebär att 
inspelningen kan göras effektiv, 
och förmodligen fungerar det väl 
om man ökar förmagnetiseringen 
så långt det går. 

Troligen kan man väl inte öka 
den sd ·1ångt, att bandet arbetar 
under itl~la, jifrnållanden, men 
eftersom m7fn spelar för örat, kan 
man lugnt låta det avgöra vad som 
låter bra och inte. . 

Omförmagnetiseringen bara är 
lite för låg får man i stort sett en 
högre diskant, som i en del fall 

kan upplevas som ett briljant och 
tilltalande ljud. Det går också 
lätt att till nöds anpassa fre
kvensgången genom att vrida ned 
diskanten vid avspelning. Då 
sjunker också bandbruset. 

Om man använder alltför låg 
förmagnetisering, däremot, sjun
ker känsligheten mycket starkt 
och distorsionen blir olidlig. 
Detta händer om man utan vidare 
kör bandet i kromläge på spela
ren. De andra lägena ger än sämre 
resultat. Man utnyttjar då bandet 
grovt fel och får betydligt bättre 
resultat med ett billigare krom
band. 

Spela a v metall band kan man 
däremot göra med alla spelare 
som har rätt tidkonstant, 70 ilS, 
vilken användsför ferrokrom- och 
kromband. Ja, man kan förstås 
också spela av på spelare utan de 
lägena också, men man får då för 
hög diskant. 

Olika band kan slita tonhuvu
dena olika mycket. Det är emel
lertid inte så att kromband i 
allmänhet sliter mer än järnoxid
band, t ex. Slitaget beror av egen
skaperna hos bandy ta n, medan 
det använda materialet spelar 
mindre roll. Det finns sålunda 
järnoxidband som sliter mångfalt 
mer än kromband, liksom det 
finns krom som sliter mer än järn. 
Metallband intar inte någon sär
ställning därvidlag. 

Dessutom använder alla spe
lare i dag mycket slitstarkt mate
rial i huvudena (ferrit, sendust, 
hård permalloyetc) så inte ens de 
mest slitande banden utgör i regel 
några problem. BH 
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OCH EN fOR DIN PLAN80KI 
Att en prisbillig kvalitetsprodukt i dessa 
tider plötsligt blir ännu mycket billigare, 
det låter väl otroligt? 
Från l febr. 1982 kommer vi att sälja NAD direkt 
istället för via fackhandeln. I fortsättningen ska du 
alltså ringa in och beställa från NAD Svenska AB. 
En form av postorder med andra ord. 

FtJR5ÄIJNINGS
KOSlNADER 

PRODUKTPRIS 

Fackhandeln 

MOMS 

FtMSÄlJNINGS
KOSlNADER 

PRODUKTPRIS 

NAD SVENSKA AB 

Tack vare den förenklade distributionen kan vi 
nu erbjuda dig smått sensationella priser på NAD. 
Några exempel, se själv: 

NAD 3020 NU: 87S:-! FORR: 1.250:-
Förstärkare 

NAD 3140 NU: 1.7S0:-! FORR: 2.450:-
Förstärkare 

NAD6150C NU: 1.7S0:-! FORR: 2.500:-
Kassettdäck 

Sannerligen goda nyheter för din plånbok! 

Från och med nu kan du också köpa 
pickuper, skivspelare och högtalare 

som heter NAD. 

Kvaliteten är givetvis lika 
hög på alla NAD-produk
ter. Vår" enkla" filosofi 
- Hög kvalitet till lågt pris -
vill vi inte överge. Och det 

är ju dessutom så att en förhållandevis billig del av 

en hifi -anläggning som pickupen kan ha en väldigt 
stor inverkan på ljudet. "En kedja är aldrig starkare 
än sin svagaste länk." Det vet ju både du och dina 
öron! 

Visst finns det en nnckdel med det här 
också. 
Du kan inte provlyssna. Men, allvarligt talat, ta dig 
en titt i ljudfackpressen från hela världen. Ledande 
svensk fackpress, hårdflirtade undergroundtidningar 
från USA, de stora engelska franska och tyska hifi
magasinen, alla är de rörande eniga om NADs 
prisvärdhet! 

NAD 3020, hifi-experternas älskling. 

Dessutom har vi redan sålt mycket NAD till hifi
vänner i Sverige. Chanserna är alltså goda att du 
kan provlyssna hemma hos någon. 

Servicen (i den mån det ska behövas) fungerar 
så här: Du kan alltid ringa vår tekniker och få råd, 
kanske kan ni klara ut ev. problem på telefon. 
Annars betalar du frakten till oss, så betalar vi 
frakten tillbaka till dig. 

BÖrla ett gott nytt liudår med att skicka 
efter broschyrer och pris- N A 
listor. Vill du köpa direkt, D 
så ring bara 031/690790. 

Både mina öron och min plånbok 
säger mig att jag helt enkelt måste SVENSKA AB 
skicka in den här kupongen. Skicka NAD
broschyrer och prislista fortast möjligt! 

Namn ________________________ ___ 

Utdelningsadress __________ _ 

Postnummer och Postadress -----------n-;:-;;--;;-;;-______________________________ ~3~~ __ 

NAD SVENSKA AB. BOX 4046.421 04 VÄSTRA FRÖLUNDA. 
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Fill1\ förnöjer, 
video flimrar? 
Att det är en större upplevelse att se en film på bio än 
på video, det vet vi. Men beror skillnaden på att själva 
tv-systemet skiljer sig från filmen på ett avgörande 
sätt? 

Ja, menar den belgiske filmenaren Dimitri Bala
ehoff. Nja, menar vi, men håller med om att teorierna 
är intressanta. Sista ordet är nog inte sagt ännu. 

Video är Dåligt. Film är Bra . 
Ungefär detta har varit kontentan 
av diverse skriverier i bl 'a dags
press under januari . Vår blixt
snabba bevakning tillåter oss inte 
att kommentera det förrän nu. 
Skriverierna diskuterade filmens 
och videogrammets skilda intryck 
på betraktaren, och utmynnade i 
att film vore ett "va rmt" medium 
och video ett "kallt" . 

Det mesta kunde härledas till 
en artikel som Filminstitutets tid-

ABC 

skrift TM publicerade i sitt de
cembernummer 1981. Där återges 
ett SMPTE-föredrag som hållits 
av Dimitri Balachoff, chef för 
Titra-Meuter-Iaboratoriet i Bel
gien. 

Han har haft tillfälle att under 
många svåra år se produktioner 
både på film och video, och har så 
småningom alltmer befästs i sin 
övertygelse att videon inte alls 
förmår överföra samma upple
velse som filmen. 

-

Och det kan nog vara så, kan 
väl envar videoavsmakare in
stämma i. Skälen till det är ju 
många, men Ba lachoff underkän
ner genast de man först tänker på. 

Sålunda skall skillnaderna inte 
ligga i att videosystemet ger 
sämre skärpa, att skärmen i regel 
är mindre, att kontrastomfång etc 
är a nnorlunda än filmens. Nej, 
menar Balachoff, hur man än 
förbättrar videobilden blir den 
ändå underlägsen filmen. 

~ Kvaliteten, den tekniska, är oer
hört mycket högre på dagens 
massproducerade videokassetter 
än vad som var tänkbart 1930. 
Å'ndå felar en hel del i kvalitet 
innan man når upp till vad som 
förmedlas i ett direktsänt tv-pro
gram. Men även om kvaliteten 
höjs dithän: Å'r videokopiorna 
bara en blek avbild av filmens 
originalbudskap? 

Ger tv-tekniken "sämre" kvalitet 
på bilderna än film? Skall man 
döma efter denna bild från ett 
försök med katodstrålerör från 
1930 är det givetvis så. Men kan 
tv-tekniken någonsin ge bilder 
som ger samma intryck som en 
god filmbild? ~ 

En annan tänkbar nackdel för 
videon skulle hänga samman med 
hela den situation som uppstår när 
man "går ut" och ser på film , 
jämfört med a tt man sjunker ner 
i den vanliga passivitetsfåtöljen 
och ser videogram. Förväntning
arna stiger i biografen , social ge
menskap uppstår vid biogra(besö
ket kan man mena, etc. Men nej 
då, detta är inte det verkliga 
skälet till den tunnare videoupple
velsen. 

tör kontoret~ 
-------. 

Ord 800. Kraftfull ordbehandling med många avancera
de funktioner. Pris exkl. moms 3.00(J:-
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En tredje tes som Balachoff 
stä ller upp, för a tt genast för
kasta, är a tt videon i sig ha r ett 
annat "språk", ett an na t sätt att 
gestalta sitt "budskap" . Video 
skulle då va ra det sämre sättet 
som inte kan å tergt; filmens språk 
annat än som en dålig "översä tt
ning". Denna förklaring är, säger 
Balachoff, subtil och komplice
rad. Jo män. H ur som helst för
kastas även detta , eftersom den 
hypotesen knappas t svara r på frå-

ga n utan bara beskriver förhållan
det. 

Vad å terstå r då ? Jo här kom
mer Ba lachoff med sitt dråpslag . 
Förklaringen är enkel, mena r han : 
i en film utsätts öga t för hela 
bilder, som projiceras efter var
a ndra på duken. I television , och 
video, utsätts öga t bara för en kort 
ljusglimt som irra r omkring på 
skär men . 

Film = en bild 
Video = en punkt 

Rel at ionen mella n den stimu
la ns öga t får av film och den det 
får av video sätter han till 400 000 
gånger. Det vill säga att ögat 
stimuleras av ba ra l bildpunkt å t 
gången från tv-skärmen, medan 
hel a bilden ramlar in i ögat på en 
gång från fi lmduken. 

Videobilden ä r a lltså segmente
rad i icke blott rum, utan också 
tid , och detta skall ge den "ble
ka re" upplevelsen av videopro
gram. Tesen är nog så intressant, 
men· bör inte stå alldeles oemot
sagd. 

Relationen på 1/ 400000 ska ll 
a lltså komma av a tt tv-skä rmen 
ba ra exiteras i en bildpunkt å t 

gången . Det finns alltså ingen hel 
bild att se på skärmen. Nu är det 
emellertid så att en tv-skärm inga
lunda slocknar så snart elektron
strålen försvunnit. Ett normalt 
värde på efterlysningen är ca 400 
ilS. Det innebär att det inte alls är 
en enda punkt som lyser utan att 
mer än 6 hela linjer lyser samti
digt. Det innebär att "stimulans
kvoten" mellan film och video 
raskt sjunker till ca 4 000. 

Men ändock kvarstår förvisso 
en viss skillnad mellan filmens 
framtoning och videons . Filmen är 
mera "kontinuerlig" i det att hela 
bilden visas samtidigt. Helt konti
nuerlig är den ändå inte: också 
filmen återger ju en sönderhackad 
verklighet, som väl öga och hjärna 
också måste extrapolera fram ett 
slags kontinuitet ur . 

Frågan är om ens verkligheten 
är kontinuerlig ? Och om ögat 
verkligen ser en hel bild som en 
enhet? Är det inte så a tt ögat 
också avsöker bilderna med den 
detalj seende gula fläcken ? 

Vi vill hävda att det ingalunda 
föreligger en artskillnad mellan 
film och video, men väl en grad
skillnad. "Verkligheten" är 

mindre sönderdelad i filmen än i 
videon, men likafullt sönderdelad 
och därmed utsatt för en tolk
ningsprocess i öga och hjä rna . 

Den bristfälliga 
verkligheten 

Men den skillnad ~om därmed 
kan finnas mellan film' och video 
på det teoretiska planet drunknar 
dessutom helt i bristfälligheterna 
hos den praktiska kvalitet man i 
dag få r från video. Åtminstone så 
länge man med video menar vi
deokassetter av konsumentkva li 
tet. Från sådana få r man, som 
möjligen beka nt, en kva litet som 
ligger långt under vad tv-syste
men tillåter. Balachoff räknar 
med att tv-sys temet delar upp 
bilden i 400 000 bildpunkter. Den 
siffran torde gälla för det ameri
kanska tv-systemet, som teore
tiskt ger det a nta let bildpunkter. 
Det europeiska PAL-systemet ger 
däremot över 500000 bild punk
ter , teoretiskt. En hel del går 
emellertid bort i bildens släckin
terva ller , och den praktiska upp
lösningen mätt i antal bildpunkter 

forts på nästa sida 

ostsamma rutiner. 

~alkyl 800. För avancerade simuleringar, beräkningar 
>ch analyser. Pris exkl. moms 1.750:-
ormationstjänst 2 

Datorhandlarna Team 100. 
Finansiering, information, utbildning 
och service på ca hundra platser 
runt om i landet. 

-------------------------, 
Jag vill veta mer om 
O ABC 800 Ordbehandling (1). 
O ABC 800 Registerhantering (2). O ABC 800 Administration (3). 
O ABC 800 Kalkylering (4). O ABC 800 Grafik (5). 

Namn Företag 

Adress 
ro 
<ii 
ö 
~ 

Postnr/ort Tel RT 3-82 C') 

Sändes till Luxor Katalogservice, Box 10000, 43401 Kungsbacka. 

----LUXDR.------_ 
Datorer 

Två av tre smådatorer kommer från Luxor. 
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l>iSJitClIIJl111tilJl~t~r 
I>T-830 
DT-830ärenrobust,31 /2-siff
rig digitalmultimeter för mät
ning av ström, spänning och 
resistans. Den är även utrus
tad med diod-test, transis
tortest och kortslutningspro
vare med summer. 
DT-830 är konstruerad för 
hård daglig användning i 
tuff miljö. • 

~;l;;:~;;;,;;;~~;;:i ~ 
säkring och bruksanvis- ! 
ning. A 

Oscilloskop 10 MHz 
Leader LB0-514 

Leader LBO-S14 är ett 
2-kanals oscilloskop, 
utvecklat för att passa 
som service-instru
ment i radio-, TV- och 
audiobranschen men 
även inom skol- och 
hobbyområdena . 

• Stor, ljusstark bildskärm (8 X 10 cm) 
• Trace rotation på frontpanelen 
• Hög känslighet (l mV/cm) 
• Äkta X-Y funktion 
• Z-modulering med TTL-nivå 
• 2 st probar ingår i priset 
• 2 års garanti 
LBO-S14 levereras med en utförlig bruksanvisning som 
även ger tips om olika mätförfaranden. 

~[ID~METRICm 
BANVAKTSVÄGEN 20, BOX 1307, 17125 SOLNA, TEL 08/82 04 00 
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FILM FÖRNÖJER ... 
forts fr föreg sida 
blir också minskad av att bild
punkterna kan falla hur som helst 
i förhållande till tv-bildens raster. 
Dessa faktorer gör att man prak

,tiskt kan räkna med att en video
bild kan innehålla 250 000 bild
element. I gynnsamma fall och då 
tv-systemet är maximalt utnytt
jat. Detta är vad man kan se i en 
direktsänd tv-bild i en god motta
gare. Om man sedan spelar in 
bilden på hemvideo sjunker anta- -
let bildelement ned mot hälften. 

Den skillnaden gör videobilden 
mindre skarp och all mänt "kraft
lösare" till sitt uttryck. Lägg där
till att hemvideospelarna adderar 
brus till bilden, som ytterligare 
späder ut verkan, så kan man nog 

ana sig till att videon verkligen är 
ett filmen underlägset medium. 

Men på det stadium utveck
lingen befinner sig ligger den 
största delen av skillnaden tvek
löst i apparat urens begränsa nde 
inverkan . Inte i tv-tekniken i sig. 
Den påverkan på innehållet som 
kan ske på grund av tv-tekniken 
drunknar för närvarande helt i 
alla de praktiska ofullkomligheter 
som ännu vidlåder mediet, enligt 
vår mening. 

Och sådana brister kan göras 
mindre. I ljudteknikens barndom 
ansågs det både oförskämt och 
onödigt att kräva ett tonomfång 
ända till hörbarhetsgränsen. Nu 
är det en självklarhet. Videon 
mognar nog också med tiden. 

BH 

StandardvIdeo 
siktas snart? 
En Beta-kassett passar inte i V 2000 
eller i VHS. Detta är naturligtvis till 
nackdel för konsumenten. Några vi
deotillverkare samlades för överlägg
ningar om kompatibla videosystem i 
Japan under januari, och av rapporte
ringen därifrån kan man ha frestats 
att tro att man försökte anpassa de 
nuvarande kassetterna så att t ex 
Beta-kassetter skulle gå att spela i 
V 2000-spelare. 

Det går naturligtvis inte. Vad man 
i stället, mera officiellt , samlats kring 
är att försöka ena sig om en standard 
för den nya mikrovideon, den som 
alltså skall arbeta med kassetter av 
vanligt ljudformat ungefär , och som 
gör det möjligt att bygga samman 
kamera och videospelare. 

Det finns nu ett antal , helt inkom
patibia , sådana system med speltider 
mellan 20 minuter och 2 timmar per 
kassett. (Detaljer om de experimen
tella systemen finns i RT 1981 nr I I). 
Diskussioner om att få fram en ge
mensam standard skall ha skett under 
en tid mellan Sony, Matsushita (Pana
sonic). Hitachi, JVC och Philips. De 
här mera inofficiella underhandling
arna har uppmuntra ts av japanska 
Ministry of International Trade & 
Industry. MITI , som med skärpa 
tryckt på nödvändigheten av att få 
fram ett gemensamt system. 

Därför skall nu en större grupp 
tillverkare träffas under mera offi 
ciella former för att diskutera frågan. 
Det talas om 15 stora intressenter, 
varibland nämns de fem tidigare samt 
Mitsubishi, Toshiba, Sharp, Sanyo, 
Can on, Oly~pus, Fuji och Hitachi / 
MaxelI. I listan finns sålunda icke 
blott videotillve rkare utan också foto
företag och bandtillverkare. Bland fo
toföretagen saknar man dock Kodak, 
som a vall t a tt döma också borde ha 

stora intressen i den nya tekniken. 
Vad man egentligen syftar mot i 

överläggningarna råder det lite delade 
meningar om. Gemensamt är dock att 
den nya kassetten alltså skall vara 
liten, den skall arbeta med metall band 
i någon form och att kassettapens 
bredd skall vara mellan 7 och 8 mm. 
Det som skiljer något är anspråken på 
speltid. Från Japan talas om ett mål 
på tre timmar per kassett. Philips i 
Europa har gått ut med meddelande 
om att man siktar på en timme. 

Den skillnaden är ganska intressant. 
Ty: om man nöjer sig med en timme, 
eller mindre, har man gjort ett system 
som i stort sett blott och bart är ett 
"kamerasystern" . Speltiden är tillräck
ligt lång för inspelningar med kamera 
som ersättning för super 8, men för 
kort för att konkurrera med de etable
rade videosystemen. 

Om man å andra sidan får en speltid 
på tre timmar har man genast ryckt 
undan grunden för de förefintliga 
systemen och skapat ett nytt , enhetligt 
hemvideosystem. Men' här föreligger 
säkert delade meningar inom tillver
kargruppen om vad som är mest gynn
samt. Vi för vår del både hoppas och 
tror att det verkligen rör som de första 
officiella stegen mot Det Nya Hemvi
deosystemet. 

Det har talats om att det, vilken 
inriktning det nu tar, skulle bli ganska 
likt vad Matsushita har visat som 
prototyp. Ganska likt Matsushitas för
slag är Hitachis , som dock på en punkt 
är överlägset de övriga: ljudet spelas in 
frekvensmodulerat i videosignalen, 
varigenom man får en ljudkvalitet som 
för första gången i amatÖrvideosam
manhang kan ge hi fi-kvalitet. 

Tidplanen för det nya systemet är 
ingalunda fastlagd. Det har talats om 
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Denna bild antyder något vilka dimensioner eVe-spelaren har. Måtten 
anges till 246 x 77 x 259 mm och vikten till 3,2 kg med batterier. 

Storlekarna på videokassetter har faktiskt inte sjunkit från vänster till 
höger i jämn takt, som man kan tro av bilden. Den äldsta av kassetterna 
här är Beta, den mittersta kassetten, därnäst kommer VHS, tvåa från 
vänster, och ännu något senare V 2000, längst till vänster. Näst längst 
till höger är den nya eve -kassetten med 1/ 4 tums band och som 
storleksjämförelse längst ut till höger en vanlig /judkassett. 

Det znlnsta.sYsteznet 
nu på znarknaden! 
Nu finns det jnte längre tre videosy
stem i landet. Förutom VHS, Beta och 
V 2000 kommer nu också CVC·syste
met. eve stå r för Compact Video 
Cassette och har tillverkats av Funai i 
Japan under något år . På radio- och ' 
tv-utställningen i Berlin i höstas visa
des systemet för första gången apterat 
för det europeiska tv-systemet. Det var 
Grundig som låtit tillverka spelare som 
komplement till sina sta tionära 
V 2000-maskiner. 

De eVe-spelarna ha r nu börjat 
säljas i Västtyskiand, men hit kommer 
de inte förrän i slutet av detta år. 
Däremot har systemkonstruktören 
själv, Funai , fått in produkten på inte 
mindre än två andra vägar till Sverige. 
Den ena vägen heter Ekman & Co 
Import AB, tel: 031/ 17 45 80. och den 
andra går omvägen över USA. Agent 
och samarbetspartner för Funai där är 
nämlig\!n Technicolor, som säljer vi
dare spelaren genom sin svenska 
agent, Lany Fax AB, tel: 08/830605. 

I båda fallen rör det sig om samma 
portabla spelare, med något olika typ
beteckningar dock. Det mest intres
santa med såväl system som spelare är 
det lilla formatet och den ringa vikten. 
Med batterier väger spelaren 3,2 kg , 

ett-två år fram i tiden men det hela 
beror på hur man vill introducera det 
med hänsyn till vad som redan finns . 
Om man enar sig om en standa rd på 
två eller tre timmars speltid kommer 
man att riskera att de befintliga syste
mens försäljning störs. Det gäller där
för för tillverkarna att finna en lämp.
lig tidpunkt som de kan vilja lägga 

vilket är nära 2 kg mindre än vad 
"dinosaursystemens" lättaste spelare 
väger . 

Men ännu lättare kan det bli: Grun
digs eVe-spelare lär inte vara tillvef
kad av Funai och väger blott 2,3 kg 
med batterier! Därmed har man ha l
verat vikten, och minst fördubblat 
användbarheten, jämfört med de stora 
systemen. 

Men Grundigs system är alltså ännu 
inte aktuellt. Men vikten på Funais 
och Technicolors spelare är ändå re
kordliten . Speltiden på den lilla kas
setten är ännu begränsad till en 
timme, men man skall "under året" få r 
fram tvåtimmarskassetter , lovas det. 

I handeln kostar ett system med 
ka mera och spela re mellan 14 och 15 
tusen kronor, meda n enbart spelaren 
bör gå att köpa för 8- 9 tusen. 

De här nya spela rna, de hittills mest 
portabla, kommer vi att prova i RT så 
sna rt vi hinner. De innebä r ju ett raskt 
steg mot vettig vikt och vettiga dimen
sioner på videoutrustningen. Och till 
skillnad frå n de japanska undren med 
sammanbyggda ka meror och spela re 
finns Funai och Technicolor reda n här 
på ma rknaden! 

BH 

betryggande långt fram i tiden . Å 
andra sidan kan systemet tekniskt 
sättas i produktion mycket snart. Det 
gäller då för tillverkarna att ha is i 
magen och våga vänta. Om någon 
"släpper" det nya systemet i förtid ka n 
alla övriga tvingas a tt gå med mot sin 
vilja. 

BH 

SENTEC 
Big Board 

~ 
~'OO~l 

MONITOR 

nAsr "AillALLELL 110 
' .... · 1 

""'"°

1 , .. "., 
IEllll lIO 

· 5V.'AAPS 
' I2V . O.SI'oMP'S ~., r ~,-,.sI" 

DU FAR ALLT DETTA pA ETT ENDA KORT 

Hela RAM·arean på 64K ar t lllgAnglig med :~nåkl~dk~~;~:~I:~ ~1~~re:~~:~~~ ·T~~::n~~~era . 
standard 4116 RAM . EPAOM oct! yjdeoul rym· tOfn l igger 1 2716 EPROM (du gOr låH en egenl. 

84K RAM 

met ar " bank seleeted" . Slandardgenerator lö, PASCAL, FORT AAN 
Z·SO CPU Helt bullrad . Tar aU ZBOI8080'kod , Mode 2 o s y eller svenska l&eken för ordbehandling . 

Interrupt. 1/0 Separat para llell 280 PIO för standard ASCii 
a" Floppy Disk WO,77, controller med TTL dataseparator. tangentbord. Utg.!!ng för direkt anslutning t ill 
Controllir IBM 3740·kompatibel. Han'erar 4 SI 8" SO drl· monitor 

var (2.3 K formaterat ) och ar d irekt anslut· 2K Sysl,m Med kommandona: Bool CPIM, Oump memory. 
nlngsbar med standardkabel - ell:empelvis l i ll Monllor Copy, Eumine, Fill memory, Tesl memory, Go 

~~~~a;~2 SA8OOI80t , TidslOrdrOjd mOlorkontroll . :~~c~~~~c~~) :~es~~r~~.r~~~,\s:r~e,~gg~rriiv:~ 
24 .. aOtlck,n Perl ekt , skarp, stad ig bi ld med h.!irdvaruscroll. 

lull markOrkontroti, sammansallellerdelad 

Vissa människor nöjer sig med att det 
fungerar - andra vill veta hur och varför. 

Det är klart att om man satsar på ett mo-
dernt mikrodatorsystem så är prestanda 
det viktigaste. Men om du vill veta mer, är 
kostnadsmedveten och vill skräddarsy det 
hela lite själv så passar Big Board perfekt! 

Sentec Big Board är ett generellt mikroda' 
torsystem som jobbar under CP/ M. Det be
tyder att du har tillgång till ett enormt 
utbud av programvara inom alla områden, 

Och vi tror att du vill veta hur och varför! 

Därför erbjuder vi Big Board systemet upp' 
delat i komponenter - processor, nätaggre
gat. tangentbord. bildskärm. hölje. diskdrives 
osv. Du har alltså stora möjligheter att an
passa ditt system ergonomiskt. Du får dess' 
utom total dokumentation - kopplingssche
man, funktionsbeskrivning och listning på 
all programvara - vi håller allting öppet. 

Vet du om att du kan ansluta en 
bildskärmsterminal direkt till Big 
Board? Du kan till och med 
styra Big Board via 
modem - och om du vill 
använda Big Board som 
terminal så har vi 

av lem l illganghga EPROM och tar ej upp plats 
i 6.K RAM arean. 

SAMT DETTA SOM 
EXTRA TILLBEHÖR 

SirI, 110 Tv.!! kanaler med 280 510 och SMC 81 t7 Baud 
rate generator. Komplett RS232, asynkron eller 
synkron kommun ikation fOr terminal . modem 
eller skrivare. 

P,r,1I11I 110 Två kan aler med Z80 PtO lOr total! 16 bi l bull· 
fad parallelllvåvags IIQ med handsl'lake fOr 
Skrivare mm. 

R"ltld klocks Med Z80 CTC. Dygn, l im, min . sek 

programvaran för det. -:::~ _____ ... ~ 
Men det viktigaste är väl att du kan " öra 
dina CP/M program - utan problem. - ----

---------------
Ja, jag vill gärna veta mer om Sentec Big Board 

Namn 

Adress ________________________________ __ 

Postadress 
RT 3-82 

SENTECAB 
UPPLANDSGATAN .39 - 11328 STOCKHOLM - TELEFO N 08 324600 
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~=r ~~~~~~ OSCILLOSKOP 

Tretton oscilloskop 
för service och hobby 

o Den som tänker köpa e 
oscilloskop i dag står infi 
ett svårt val eftersom det 
finns mycket att välja på. 
O Hur stora är skillna
derna? Vad får man för 
pengarna? 
O Vi har mätt på och 
praktiskt provat ett antal 
oscilloskop i mellanpris
klassen, lämpliga för ele~ 
tronikservice och ändå i t 
prisklass som är tänkbar 
för amatörer. 
Text, mätningar och foto: 
GUNNAR LILLIESKÖLD 

•• På svenska marknaden 
finns ett hundra ta l olika model
ler att vä lj a mellan om man 
räknar samman a lla typer från 
resp leverantörer. För att få en 
hanterbar mängd i vårt test har 
vi gjort ett urva l i en vanlig 
prisklass, mellan 2 500 kr och 
4000 kr på ett ungefär (exk l 

Moving-coil-ersättaren från Stan ton Magnetics ... 
den revolutionerande 980 LZS. 

Nu kommer det en lågimpediv pickup som ger alla rörlig
magnet-pickupens fördelar utan att ha moving-coil-pickupens 
nackdelar. Den ger ett nytt otroligt klart ljud, vilket beror på den 
enastående snabba stigtiden av mindre än 10 mikrosekunder. 
Låg dynamisk nålspetsmassa (0,2 mg) med extremt stor 
rörlighet för maximala spårningsegenskaper. 980 LZS kan 
anslutas antingen till en moving-coil-ingång eller till en separat 
förförförstärkare. För moving-coil-fantasten erbjuder 980 LZS 
en ny standard av tillförlitlighet som hitiIIs inte funnits. För de 
som föredrar rörlig magnet ger detta helt nya koncept en ny 

nivå av ljudupplevelse utan att offra den pålitlighet och de fina 
ljudegenskaper som sedan länge sammanknippats med de 
bästa konstruktionerna med rörlig magnet. 
Från Stanton .. . de professionellas val. 

STaNTOn 
THE CHOICE OF THE PROFESSIONALS'· 

För mer information, kontakta: 
ELFA HIFl AB, Box 1273, 17124 Solna - Tel. (08) 7300280 
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moms). Frå n börj a n va r ma llen 
snäva re, men vi va r tvungna att 
till å ta viss spridning med hä n
syn till vad leverantörerna sat
sade på och så lde mest av. Att ta 
upp en modell för provning som 
ha r begränsad spridn ing förefa l
ler mindre meni ngsfullt. Den 
här prisk lassen är a ttra kt iv för 
radio- och elektronikservice. 
Den är också överkomlig för 
a matörer. Det innebär ba nd
bredder upp till 20 MH z enligt 
tillverkarnas specifikationer och 
kl assninga r av' sina produktlin
jer. Vi skall ka nske även tillägga 
a tt snabbare oscilloskop ha r 
ökat i omsättning. De japanska 
firmorna sta rtade med "många 
MH z per krona" och europeiska 
och a merikanska tillverkare har 
fö ljt efter och leder inom vissa 
pri ssegment. Se t ex tidigare a r
tikl ar i RT om 60 MH z resp SO 
MH z-skopen frå n Tektronix 
och Philips! 

Anger tillverkarna 
realistiska data? 

Stämmer tillverkarens upp
gifter? Det är en fråga som den 
presumtive köpa ren naturligtvis 
stä ller sig. För a tt ge svaret på 
fråga n har vi utnyttja t RT-Ia bs 
resurser och mätt på 13 oscillo
skop. De punkter vi har gått 
igenom ä r: 

Ba ndbredd vid - 1, - 3 och - 6 
dB med mätsignalen direkt t ill 
oscilloskopet (SO ohms avslut
ning direkt vid ingå ngskonta k-

ten för a tt undvika reflexioner i 
kabla rna), över prob med 10 x 
dä mpning och om så finnes 1 x 
prob. Det visa r sig a tt oscillosko
pen över lag gav bästa resulta t 
med 10 x -proben ansluten, me
dan den direktkopplade proben 
i vissa fa ll gav avsevä rt reduce
rad ba ndbredd , något man få r se 
upp med i praktiken. Ba nd
breddsmätninga rna föregicks av 
en kontroll av noggrannheten 
vid låg frekvens: 100 kHz. 

För a tt undersöka svepets 
noggra nnhet tittade vi på fre
kvensnormalen i vå r räkna re 
(Philips PM 6624) som ger 10 
MH z fy rkantvåg med god pre
cision. 20 pulsers längd mättes 
på skärmen och jä mfördes med 
rutmönstret på skärmen. Med 
litet vi lj a kunde man på så sätt 
läsa av felet med någon procents 
noggrannhet. I praktiken är det 
ju så osci lloskopet a nvä nds och 
en noggra nna re mätning, som 
ba ra kunde göras genom att 
ma n tar ut sveposcillatorsigna
len och mäter den med frekvens
räknare, ha r enba rt akademiskt 
intresse. 

ågra fel som betyder något 
i praktiken fa nn vi inte vid den 
hä r mätn ingen, men däremot 
kunde vi notera a tt avvikelsen 
kunde va ra ga nska stor då 
"magni fiern" anvä ndes. I två 
fa ll , Hameg HM41 2-5 och 
Chrotec 3131 fa nns det ingen 
klart definierad multiplikations
faktor uta n i stället en va riabel 

Läsvärda böcker om oscilloskop 
Liber läromedel har två böcker om 
oscilloskop för dem som vill lära sig 
mer i ämnet . Oscilloskop, mätteknik 
heter den ena med Arne Bergholz 
som författare (ISBN 9 1-
4011076-1 l. Den är anpassad för 
läroplanerna i gymnasieskolan men 
passar även väl för självstudier . 
Boken är upplagd i form av laboratio
ner. Efter en kort inledning om 
oscilloskopets historia, dess kon
struktion och vanliga tekniska termer 
i sammanhanget följer så 22 öv
ningsexempel. De är alla pedago
giskt gjorda och omfattar en defini
tion av målet med uppgiften , lämplig 
utrustning, en teorirepetition och 
slutligen en handledning i hur öv
ningen lämpligen bör utföras. Öv
ningarna handlar bl a om tid-, fre
kvens- och fasmätning , avstämda 
kretsar , spektrumanalys O). tyristor
kretsar , mätning av ljudhastigheten 
och matematiska funktioner åskåd-

liggjorda på oscilloskopskärmen . 
Tillsammans med Philipsoscillosko
pet PM 3207 bildar den här boken 
ett självinstruerande utbildningspa
ket . 

Den andra boken Oscilloskopet av 
Lennart Grahm (ISBN 91 -40-
1107B-BI är en ren läsebok i ämnet . 
Den är lämplig för dem som vill veta 
litet mera om själva oscilloskopet . 
Även här får man dock veta en hel 
del om lämplig mätmetodik . Sedan 
följer beskrivningar av instrumentets 
ingående delar, t ex hur katodstråle
rören är uppbyggda, vad som skiljer 
mellan olika typer, vad man ställer 
för krav på spänningsaggregatet , 
förstärkarna , svep- och triggkretsar 
samt kalibreringsenhet . En intres
sant del är kapitlet speciella oscillo
skop , som i huvudsak tar upp två 
typer: Minnes- och samplingoscillo
skop . 

inställningsmöjlighet av svepex
pa nsionen . 

Triggeregenskaperna är vik
tiga . En tumregel är a tt oscillo
skopet ska ll kunna triggas upp 
till dubbla a rbetsfrekvensen. 
Det är dessutom en fördel om 
triggn ingen ka n ske med lik
spänningsändringa r. Några av 
de provade oscilloskopen har 
dc-trigg på externingången, me
dan triggningen internt sker ge
nom att känna växelspänningen . 
DC-trigg kan t ex va ra en förd el 
då man skall trigga på osym
metriska vågformer (korta pul
ser) . 

Mäter ma n på ' signaler som 
arbeta r på nätfrekvens slå r man 
om osci lloskopets t riggerom
kopplare till läge "line". Det kan 
va ra t ex en tv-apparat va rs bi
frekvens ju är SO H z. Oscillosko
pet kan dock ha ett speciellt läge 
för tv , Med en synksepa rator tar 
man ut triggsignaler för a tt få 
stabil bild då ma n t ittar på 
innehållet i en tv-linje . Tv-trig
gern kan ha två lägen för linje 
resp bildfrekvens. Ibland ställer 
man alltså in tv-f för a tt trigga 
på bild frekvens, i andra fa ll i 
läge "line" . En del appa rater har 
hf-undertryckning för a tt skilj a 
bild- och linjepulserna. I några 
av oscilloskopen stä ller ma n in 
triggern i läge tv. Om oscillosko
pet triggar på bild ell er linje 
avgörs så genom va l av svep has
tighet eller med en separat om
kopplare. Det hela framstår 
alltså som ytterst förvirra nde 
inna n man ha r kla rt för sig a tt 
till synes olika triggermöjlighe
ter kan va ra ungefär samma i 
grunden. 

Fördröjt svep bruka r ba ra de 
riktigt dyra oscilloskopen ha, 
men fa kt iskt finns det ett sådant 
på Hameg H M 41 2. Det innebär 
t ex att man kan trigga på en 
tv-bild och leta sig fr am till 
önskad linje som då ka n under
sökas i detalj. 

I dyrba ra re oscilloskop bru
ka r det finn as en fördröjnings
ledn ing som signa lerna som vi 
vill se på passerar inna n de når 
skärmen . Triggerpulserna ta r 
man ut från den ursprungliga 
signalen och resulta tet bl ir a tt vi 
på skärmen får med även börja n 
på en puls. Ingen av de här 
testade modellerna har svepför
dröjning . 

Kalibreringskällan slutligen 
bör ju stämma. I huvudsak har 
tillverkarna inrikta t sig på att 
spänningen skall va ra korrekt. 
Dess ändamål är ju a tt tjäna 
som referens då proba rna juste
ras. Det kan j u va ra intressant 
a tt även veta frekvensen för att 
kontrollera sveptiderna. Det vi
sade sig att bara några av oscil
loskopens frekvenser höll sig t ill 
de nominella, som brukar va ra 
specificerade t ill I kHz. Ibland 
står det faktiskt ca l kHz i 
databladen. Det här är a lltså 
ingen källa a tt lita på. Svepti
derna stämde mycket bättre! 
Behöver de tr immas bör man 
alltså a nvä nda en ytt re källa 
med känd och noggra nn fre
kvens. Två av oscilloskopen, Te
lequipment DI OIO och Philips 
PM3207 gav i kalibreringsurta
get en frekvens som stod i rela
tion till svepfrekvensen . I de 
fallen ser man därför inte en 
komplett kantvåg på skärmen 
utan ba ra dess ena flank . De 
flesta föredrar nog en kantvåg 
med definierad a mpl itud och 
helst även känd frekvens, 

Ytterliga re en egenskap som 
kan vara värd a tt kontrollera är 
ljuset vid snabba repetitionsför
lopp, Det är dock besvärligt a tt 
mäta och därför å terstod en 
subjekt iv bedömning . Chrotech 
3131 och Thandor se 110 tap
pade ljus vid snabbare svep me
dan de övriga bara gav en knapp 
ljussänkn ing. 

Små skillnader 
i praktiken 

Ett förbluffa nde resulta t av 
testet va r a tt oscilloskopen in
bördes uppförde sig mycket lika. 
Konkurrera nde modeller kunde 
skilja några MH z i ba ndbredd , 
något som kna ppast har någon 
större betydelse i praktiken . 
Triggeregenskaperna visade 
större spridn ing. Anta let fines
ser är tä mligen lika i de sta t io
nära osci lloskopen meda n man 
får göra ett visst avka ll på det i 
servicemodellerna. Pris, pre
standa, mekansikt utförande, 
ga ranti och service är sådant 
ma n få r väga in i va let. Utslags
giva nde är ka nske vil ken leve
rantör ma n brukar anl ita. Att 
köpa fl era instrument frå n 
samma leverantör ka n ibland ge 
ett fördelaktiga re köp. • 

MÄ TRESUL T AT OCH TEST DAT A : SE NÄST A SIDA ~ 
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~llr f->~~~~~ OSCILLOSKOP 

Hitachi V 202 

Många megaherz 
per krona 
D D Det här oscilloskopet har bra 
mycket mer bandbredd att bjuda 
på än vad tillverkaren lovar. Över 
31 MHz vid -3 dB direkt på 
ingångarna. Med prob blev den 
något lägre, 27 MHz, och ungefär 
samma som för T rio CS 1566A 
och Gould OS 3000. Kravet att 
triggning skall kunna ske upp till 
dubbla band bredden uppfyller in
strumentet dock ej . Här n~dde vi 
en maxgräns på 35 MHz med vårt 
testförfarande . Gränsen beror ju 
litet på hur triggsignalen ser ut 
och vilken amplitud den har. Vi 
mätte med sinusvåg och 100 m V 
rms då oscilloskopen var inställda 

Trio CS 1566A 

God representant 
för Japan
instrumenten 
•• T rio CS 1566 A ligger pris
mässigt i mitten i den här testom
gången . Våra mätresultat peka r 
på att instrumentet fungerar väl: 
Bandbredden är god, 2 1,5 MHz 
vid - l d B, liksom triggeregen
skaperna. Panelen är relativt vet
tigt disponerad med X-förstärka
rens båda kanaler nederst. Det är 
en klar fördel att ingångskontak
terna ligger lä ngst ned så att man 

på 50 m V l ruta - ett ganska snällt 
prov. 

Till det yttre påminner V 202 
mycket om CS 1566 . Rattarna är 
grupperade på ungefär. samma 
sätt, panelen har en gjuten ram, 
höljet är av plåt och plastfötterna 
fungerar som sladdvinda. Höljet 
är relativt stort. Panelen är lacke
rad på ett sådant sätt att grade
ri ngen i n te ska II försvi nna vid 
tumavtryck, något som bl a sko
lorna har som krav. 

Det här är ett av få i testom
gången som har belyst raster vil
ket är användbart då man vill 
fotografera oscilloskopskärmen. 
Ljuset är kontinuerligt justerbart. 

V 202 saknar egentligen inte 
något som konkurrenterna har. 
Det måste betecknas som prisvärt. 
Trots att märket bara har funnits 
i två år i Sverige har försäljningen 
tagit ordentlig fart. Bland de öv
riga i programmet kan vi nämna 
V 152 B som har IS MHz band
bredd, två kanaler och kostar 
2 705 kr och 100 MHz 4-kanalos
cilloskopet V- I050 för II 075 kr. 
Generalagenten Terco AB säljer 
även ett litet serviceoscilloskop 
från Kikusui skall vi tillägga. 

slipper sladdar som hänger i vägen 
för reglagen . Däremot är trigger
ingången placerad högt upp. Det 
är dock lätt att finna reglagen 
snabbt. 

Vad vi möjligen skulle vi lja ha 
är ett belyst raster och en lik
strömskopplad triggkrets. Rastret 
ligger i själva oscilloskopröret vi l
ket innebär att avläsningen är fri 
från parallaxfel. Röret är aven 
typ som ger fullt ljus, även på 
högsta svepfrekvensen. Ingen fo
kusförändring kunde noteras. 

Mekaniskt sett finns det inget 
att klaga på. Fronten har en 
gjuten metallram. Botten är till
verkad av gjuten plast med fötter 
så att oscilloskopet kan ställas på 
högkant. Benen fungerar samti
digt som sladdvinda för nätanslut
ningen. 

Det oscilloskopprogram från 
Trio som EIJa tar hem till Sverige 
är omfattande med priser från 
1 100 kr och uppåt. Steget över 
CS 1566 heter CS 1820 med 
samma bandbredd, 20 MHz, men 
med bl a signalfördröjning, enkel
svep och "hold off'. En bärbar 
motsvarighet till B + K 1420 är CS 
1352, som kan drivas från batte
rier eller nätadapter. 
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Mätresultat och testdata 
för Hitachi V - 202 
Vertikaldelen: 
Amplitudfel vid 100 kHz: o %. 
Bandbredd, mätt direkt utan probar 
och 50 ohms matningsimpedans. 
- 1 dB 24 MHz 
-3dB 31 ,5MHz 
- 6 dB 39 MHz 
Bandbn!dd. mätt med probe 

x 10 x 1 
- 1 dB 18,5 MHz MHz 
- 3 dB 27 MHz 12,5 MHz 
- 6 dB 35 MHz 18,5 MHz 
Horisontaldelen 
Noggrannhet för tidbasen 
Område Avvikelse 
0 ,2 J.Ls/ cm 0 % 
Med "magnifier" inkopplad: 
Område Avvikelse 
0 ,2 J.Ls/ cm + 10 % 
T rigg er egenskaper 
Intern triggning, 50 mY/ ruta 
Minsta spänning som krävs vid 
100 kHz: 4 ,5 mV 
vid 10 MHz: 18 mV 
Max frekvens 
vid 100 mV in: 35 MHz 
Kalibreringskilla 

Mätresultat och testdata 
för Trio CS -1566A 
Vertikaldelen: 
Amplitudfel vid 100 kHz: 0 ,5 % 
Bandbredd, mätt direkt utan probar 
och 50 ohms matningsimpedans 
- 1 dB 17 MHz 
- 3 dB 25 MHz 
- 6 dB 32 MHz 
Bandbredd, mätt med probe 

x 10 x 1 
- 1 dB 21 ,5 MHz 12,7 MHz 
- 3 dB 26 ,5 MHz 18.4 MHz 
- 6 dB 32,5 MHz 24,5 MHz 
Horisontaldelen 
Noggrannhet för tidbasen 
Område Avvikelse 
0,5 J.LS/cm 5 % 
Med "magnifier" inkopplad: 
Område Avvikelse 
0,5 J.LS/cm 5 % 
Triggeregenskaper 
Intern triggning, 50 mY/ ruta 
Minsta spänning som krävs vid 
100 kHz: 4 mV 
vid 10 MHz: 
Max frekvens vid 
100 mV in: 

2.5 mV 

60 MHz 

Spänning Ö,50V kantvåg 
Frekvens 992 Hz 
Tillverkarens uppgifter 
Bandbredd: 20 MHz 

(- 3 dB) 
Känslighet: 

Max inspänning: 
Inimpedans: 
Sveptider: 
Tidfaktorer 
Accelerations
spänning: 
Dimensioner: 

Strömförsörjning: 
Vikt: 
Pris exkl moms: 
Probar ingår: 
Garanti : 
Service: 

Kalibreringskilla 

5 mV (jnv med 
7 MHz bandbr) 
500 Vtt 
1 Mohm/ 30 pF 
0,2 J.LS till 0 ,2 s 
1-2-5 

2 kV 
310 x 180 
X410mm 
V W 
8.5 kg 
3285 kr 
ja 
2 år 
Ombesörjes ge
nom general
agenten T erco 
AB , Skärhol
men, pris per 
timme. 

Spänning 0 , 10 V 
Frekvens 990 Hz 
Tillverkarens uppgifter 
Bandbredd: 20 MHz (- dB) 
Känslighet: 5 mV (i steg) 
Max inspänning: 600 Vtt 
Inimpedans: 1 Mohm/2 7 pF 
Horisontal-
förstärkarens 
övre gränsfrekv: 
Sveptider: 
Tidfaktorer: 
Accelerationssp: 
Dimensioner: 

Strömförsörjning: 
Vikt: 
Pris exkl moms: 
Probar ingår 

2 MHz (- dB) 
0 ,5 J.LS till 0 ,5 s 
1-2-5 
2 kv 
260 x 190 
x 328 mm 
220 V 47 W 
8.4 kg 
3445 kr 

Instrumentet har två års garanti. 
Service utförs av generalagenten Elfa 
Radio & Television, Solna. Efter 
garanti tiden tillämpas ersättning per 
arbetstimme. Däremot debiterar 
man ej reservdelarna. 
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Iwatsu SS 5702 

Japanveteran 
på svensk marknad 
•• Ena av de första, eller ka n
ske rent av den första ja pa nska 
oscilloskoptillverkaren på den 
svenska ma rknaden va r Iwatsu 
med Teleinstrument AB som re
presenta nt. Det innebär att kun
den ka n rä kna med a tt service och 
a ndra å taga nden bör fungera väl 
i praktiken. 

National 
VP-5220A: 

En bland många 
österlänningar 
•• Mitt i gröten a v täm ligen 
jämbördiga japane r ligger den här 
produkten . Det mesta finns som 
konkurrenterna har: Addition av 
ka na lerna, inverter ing avena ka
na len, linje- och bildtri gg av 
tv-sig na le r m m. 

Rutmö nst ret ligger parallax
fritt i glaset men vi saknar belys
ning för osci lloskopfoton. 

Det hä r oscilloskopet SS 5702 
är a lldeles nytt i progra mmet. 
Pris- och presta nda mäss igt ha m
na r den i ett riktigt getingbo av 
konkurrenter. Vår bedömning ä r 
dock a tt det ger mycket för peng
a rna. Tillverka rens uppgift på 
ba ndbredd uppfylles med råge. 
Dock finn s det a ndra oscilloskop i 
samma klass som trigga r på högre 
frekvenser. 

Pa nelen ä r logiskt disponerad 
med X-kanalerna till vänster, in
tensitet och fokus under röret och 
tid basen med triggerreglagen till 
höger. En nackdel ä r a tt ingångs
konta kten till ka nal I sitter en bit 
upp på pa nelen så a tt man få r en 
sladd i vägen i pra ktiken. Bla nd 
finesserna mä rks reglerba r bel ys
ning av rastret. 

Formatet ä r mindre ä n hos mot
svarigheterna från Hitachi och 
T rio och vikten ba ra 6,5 kg. För 
fältbruk finns minia tyren SS35/0 
som förutom litet format, 
210 x 100 x 300 mm, låg vikt , 3,9 
kg, erbjuder SO MHz ba ndbredd . 
I Iwa tsus progra m finn s det mesta 
med digita la minnesoscilloskop, 
sa mplingoscilloskop för G H z-om
rådet och kompletta FFT-a na ly
sa torer i toppen. 

Med reducerad ba nd bredd, S 
MHz, ä r det mycket kä nsligt : I 
mV / ruta . Över S mY / ruta har 
ma n full ba ndbredd . 

Regl agen på pa nelen finn e r 
ma n ganska lä tt. U nderst finns de 
två ka na lerna som är avmaskade 
med färgfält. Över dem finns tid
bas och triggerkontroll er. Även i 
den här apparaten finner vi stan
da rdfelet med den högt placerade 
ingå ngen för ytt re trigg. S laddar 
som hä nger ned över panelen vi ll 
vi inte ha , me n bättre då a tt 
triggeringå ngen ligger högt ä n a tt 
ena kanalens konta kt ligger här. 
Det ä r ju inte a lltid ma n a nvä nder 
yttre trigg . 

Z-modulering finns och här no
terar vi den ovan ligt höga band
bredden S M H z. 

Triggerkretsa rn a innefa ttar 
möjlighet före både bild- och lin 
jepuls. Ma n ka n också vä lja me l
la n ac- och dc- trigg vilket ä r en 
fördel då man vill studera lå ng
samma förlopp eller har besvär 
med störningar. 

Mätresultat och testdata 
för Iwatsu 555702 
Vert ikaldelen : 
Amplitudfel vid 100 kHz: o % 
Bandbredd. mätt direkt utan probar 
och 50 ohms matningsimpedans 
- 1 dB 19.2 MHz 
- 3 dB 25 MHz 
- 6 dB 31 MHz 
Bandbredd. mätt med probe 

x lO x l 
- l dB 17 MHz - MHz 
- 3 dB 23,5 MHz 13.5 MHz 
- 6 dB 30,5 MHz 20 MHz 
Horisontaldelen 
Noggrannhet för tidbasen 
Område Avvikelse 
0 ,5 ILs/ cm 0 % 
Med " magnifier" inkopplad: 
Område Avvikelse 
0 ,5 ILs/ cm 0 % 
T rigg er egens kaper 
Intern triggning. 50 mY/ruta 
Minsta spänning som krävs vid 
100 kHz: 4 mV 
vid 10 MHz: 7 mV 
Max frekvens vid 100 
mV in: 35 MHz 
Kalibreringskilla 

Spänning 0 .30 V 
Frekvens 992 Hz 
Tillverkarens uppgifter 
Bandbredd: 20 MHz (- dB) 
Känslighet: 5 mV (i steg) 
Max inspänning: 250 V (dc + 

Inimpedans: 
Bandbredd vid 
X-y-koppling: 

Sveptider: 
Tidfaktorer: 
Accelerationssp: 
Dimensioner: 

Strömförsörjning: 
Pris exkl moms: 
Probar ingår: 
Garanti : 
Service : 

spänningstopp) 
l Mohm/30 pF 

0,5 MHz 
( - dB) 
0 ,5 ILS till 2 S 
1-2-5 
2 kV 
260 x 160 
x 400 
220V 32 W 
2975 kr 
ja 
l år 
enl im-förening
ens rekommen
dationer hos ge
neralagenten 
Teleinstrument 
AB . Vällingby 

Mätresultat och testdata för National VP 5220A 
Vertikaldelen: 
Amplitudfel vid 100 kHz: - 9 % 
Bandbredd. mätt direkt utan probar 
och 50 ohms matningsimpedans 
- l dB 9 .5 MHz 
- 3 dB 19.5 MHz 
- 6 dB 33 MHz 
Bandbredd. mätt med probe 

x lO x l 
- l dB 13 
- 3 dB 32.2 

MHz 12.8 MHZ 
MHZ 22 MHz 

- 6 dB 36 MHz 35 
Horisontaldelen 
Noggrannhet för tidbasen 
Område Avvikelse 
0 .2 ILs/ cm 3 % 
T riggeregenskaper 

MHz 

Intern triggning. 50 mY/ ruta 
Minsta spänning som krävs vid 
100 kHz: 4 mV 
vid lO MHz: 7 mV 
Max frekvens vid 
100 mV in: 50 MHz 
Kalibreringskilla 
Spänning 0 .30 V 
Frekvens 992 Hz 
Tillverkarens uppgifter 
Bandbredd: 20 MHz (- dB) 
Känslighet: l mV (5 MHz. 

- 3 dB vid l 

Max inspänning: 
Inimpedans: 
Vid X-Y koppling 
gäller 
övre gränsfrekv: 

Sveptider : 
Tidfak torer: 
Accelerationssp : 
Dimensioner: 

Strömförsörjning: 

Vikt : 
Generalagent: 

Pris exkl moms: 
Probar ingår 
Garanti: 
Service: 

mV känsel) med 
begränsad 
bandbredd 5 
mV med full 
bandbredd 
600 Vtt 
l MOhm/ 30 pF 

0.5 MHz 
(- 3 dB) 
0 .2 ILS till 0 ,5 s 
1-2-5 
2 kV 
188 x 312 
x 530 mm . 
100 - 240 V 
55W 
8 kg 
SRACommuni-
cations AB . 
Spånga 
3600 kr 

2 år 
Egen service 
med timpris enl 
im-föreningens 
rekommenda
tioner 
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Gould 08300: 

Väldisponerad 
panel 
Hög känslighet 
D D Det här engelsk byggda 
osc illoskopet har en instru
mentpanel som i fr åga om 
ergonomi ka n mäta sig med 
den hos Phil ips-oscilloskopen. 
I tre grupper bredvid va ra ndra 
med kontakterna längst ned 

fi nner man kana l I , ka na l 2 
resp tidbasen. Allt är lä tt a tt 
hitta . Trigge rkretsa rna omfa t
ta r tv- trigg som kan stä llas på 
såväl ac som dc . En synksepa
rator vä lj er ut linje ell er bild , 
beroende på hur tidsra tten ä r 
i nstdlld . 

Mätresulta ten peka r inte på 
någ ra speciell a brister. Ba nd
bredd och triggeregenska per 
är utmärkta. Känsligheten , 
med full ba nd bredd, är ovan
ligt hög: 2 mY . C hopperfre
kvensen ä r hela 500 kH z. An
na rs är det va nl igt med 100 
ell er 200 k H Z. 

Något vi sa kna r är en para l
laxfri skärm . Här ligger rut
mönstret på film ova npå ka
todstråleröret. 

Den tes tade modellen är den 
bill igaste i Goulds sortiment. I 
översta skiktet hitt ar vi 
OS3 600 som kla rar 100 MHz 
och OS 4020 som är ett digi 
ta lt minnesoscilloskop med J O 
M Hz bandbredd. 

Till OS 300 ka n ma n be
stä ll a en svensk bruksa nvis
ning och tonba nd instruktion. 

M ätresultat och test data 
för Gould OS 300 
Vert ikaldelen : 
Amplitudfel vid 100 kHz - 3 % 
Bandbredd, mätt direkt utan probar 
och 50 ohms matningsimpedans 
- 1 dB 16 MHz 
- 3 dB 24 MHz 
- 6 dB 34 MHz 

Bandbredd , mätt med probe 
x10 x1 

- 1 dB 17 ,2 MHz - MHz 
-3dB 25 MHz12 MHz 
- 6 dB 33 MHz 17,7MHz 

Horisontaldelen 
Noggrannhet för tidbasen 
Område Avvikelse 
0 ,5/.1s/ cm 2 ,5 % 
Med " magnifier " inkopplad: 
Område Avvikelse 
0 ,5 /.Is/ cm x 10 3 % 
T riggeregenskaper 
Intern triggning, 50 mV / ruta 
Minsta spänning som krävs vid 
100 kHz: 4 mV 
vid 10 MHz: 
Max frekvens 
vid 100 mV in : 
Kal ibr eringskälla 
Spänning : 0 ,50 V 

19 mV 

58 MHz 

Frekvens : 1132 Hz 

Till verkar ens uppgifter 
Bandbredd: 20 MHz 

(- 3dB) 
Känslighet : 
Max inspänning: 
Inimpedans: 
Horisontalför
stärkarens 
övre gränsfrekv: 
Sveptider: 
Tidfak torer : 
Accelerationssp : 
Dimensioner: 

2 mV (i steg) 
400 V 
1 Mohm/ 28 pF 

1 MHz (- 3 dB) 
0 ,5 /.IS till 0 ,2s 
1 - 2 - 5 
2 kv 
140 x 305 x 
460 mm 

Strömförsörjning: 100 - 240 V 

Vikt: 
Pris exkl moms: 
Probar ingår 
Generalagent : 

Garanti: 
Service: 

40W 
5 ,8 kg 
3 500 kr 

Scandia Metric , 
Solna 
2 år 
Egen service
verkstad . Kost
nad debiteras 
per timme enl 
im-föreningens 
rekommenda

tioner 

frekvens men det har inte möj
li g he~ till dc-trigg. Andra brister 
är att rörets rutmönster ligger 
utanpå glaset och att instrumen
tet inte har Z-modulation. 

Mätresultat och testdata för Philips PM 3207 

Philips PM 3207: 

Ergonomisk 
vinnare 
med bra 
bandbredd 
•• 15 M Hz står det i databla
den att PM 3207 skall kl ara. I 
praktiken mäter det sig vä l med 
andra 20 MH z-skop har vi fun 
nit! Det trigga r långt upp i 

Att det sa knar en del finesser 
uppvägs av den ergonomiska, 
log iska panelen där all a reglage 
är lätta att hitta. Det gör att 
oscilloskopet har blivit mycket 
uppskattat i skolorna. Till det 
bidrar också en lärobok i oscillo
skop-mätteknik av Arne Berg
holz. Se separat presentation. 

En finess hos Philipsoscillo
skopen är den switchade, dub
beli solerade nätdelen som ger 
låg effektförbrukn ing och tålig
het mot nätspänningsva ri atio
ner. Höljet är vidare helt slutet. 
Det är gjutet i plast men förefa l
ler tåligt trots det (e ll er kanske 
tack vare det ?). Omkopplarna 
ger dock fr ågetecken. De verkar 
något "sladdriga" och odis
tinkta. Håller de i längden ? 

Det här oscilloskopet är det 
billigaste från Philips. Två in
tressa nta nykomlinga r är nya 
PM 3215 och PM3 217 i 50 
M Hz- kl assen till rimliga priser. 
Se föregående RT-nummer! 
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Vert ikaldelen: 
Amplitudfel vid 100 kHz : 0 ,5 % 
Bandbredd, mätt direkt utan probar 
och 50 ohms matningsimpedans 
- 1 dB 16 ,5 MHz 
- 3 dB 24,5 MHz 
- 6 dB 36 MHz 
Bandbredd, mätt med probe 

x10 x1 
- 1 dB 16, 1 MHz 23 MHz 
- 3 dB 23 MHz 16 ,5MHz 
- 6 dB 33,5 MHz 24 MHz 
Horisontaldelen 
Noggrannhet för tidbasen 
Område Avvikelse 
0 ,5/.1s/ cm 0 % 
Med " magnifier" inkopplad: 
Område Avvikelse 
0 ,5 /.Is / cm x 5 2 % 
T riggeregenskaper 
Intern triggning , 50 mV / ruta 
Minsta spänning som krävs vid 
10 0 kHz: 8 mV 
vid 10 MHz: 10 mV 
Max frekvens 
vid 100 mV in: 70 MHz 
Kalibr eringskälla 
Spänning: 1,43V 

Frekvens: Beroende på tidom
råde 

T illverkarens uppgifter 
Bandbredd: 15 MHz (- 3 

dB) 
Känslighet: 
Max inspänning: 
Inimpedans: 
Horisontalför
stärkarens 

5 mV (i steg) 
400 V 
1 MOhm/ 35 pF 

övre gränsfrekv : 2 MHz 
(- 3 dB) 

Sveptider: 0 ,5 /.Is till 2 s 
Tidfaktorer: 1 - 2 - 5 
Accelerationssp 1,5 kV 
Dimensioner: 300 x 130 x 

370 mm 
Strömförsörjning: 110- 240 V 

25 W 
Vikt: 4 ,7 kg 
Pris exkl moms: 4 2 10 kr 
Probar tillkommer . Ett par för 10 ggr 
dämpning kostar 480 kr . Service 
görs i Philipshuset , Stockholm. Det 
kan antingen ske till fast pris, 950 kr 
(om det inte rör sig om ett bagatell
feI) eller med servicekontrakt som 
kostar 500 kr/ år för enbart repara
tioner . Inkludera en kalibrering/ år 
och priset blir då 915 kr/ år . 



Hameg HM 412-5 
Positiv 
överraskning 
o o Västtyska Ha meg har sedan 
19 75 va rit representerat av Liber 
skolektro i Sala . Tidigare har man 
inte gjort så mycket väsen om 
märket om är okänt för många. 
Testet av HM 41 2-5 visade sig 
överraskande posi ti vt. Det har 
fl era finesser som sa knas hos de 
öv ri ga provade. Förutom de obli
gatoriska svepkretsa rn a finns det 
en fördröjd tidbas. Med dess hjälp 
kan vi t ex trigga på en tv-bild och 
vä lja vilken linje vi vill studera. Vi 
söker oss fram till den speciella 
linjen och koppla r därefter om 
hu vudtidbasen så att vi får en 

Telequipment 
01010: 

Konservativ 
engelsman 
o o Oscilloskopet ger en känsla 
av konserva ti sm med en viss å ter
håll sa mhet i fråga om fin esser och 
en "ä ldre" design. Internt är det 
byggt i tre modul er: X-förstär
karna, bildrörsenheten och tidba
sen. Återhå llsa m är även specifi
kationen som säger 10 MH z 
band bredd . Det kl arar instrumen-

deta ljförstoring av det önskade 
fö rl oppet. På så sä t.t kan vi t ex 
studera text-tv-informati onen i 
den utsä nda tv-bilden. 

En annan finess är "hold off
tri gg". Med en ratt kan vi ställa in 
en tid under vilken triggerkret
sa rna inte reagerar. På så sätt kan 
vi vä lj a ut pulser i en sammansa tt 
signal för triggnin g. Det kan va ra 
en stor fördel om det förekommer 
mycket störnin ga r på triggersig
nalen. Man kan koppla om för 
såväl ac- som dc-trigg . Med den 
senare kan man få stabil a bilder 
även på mycket långsamma för
lopp. 

Skopet kan givetv is Z- och 
X- y -moduleras. Bredvid Z-in
gå nge n fann vi en kontakt märkt 
S. Efter litet efterforskningar kom 
vi fram till att man här kan få ut 
svep pänningen för att styra en 
svepgenerator vilket radiotekni
kern sä tter stort vä rde på . 

En liten deta lj saknar vi. Det 
finns inget riktigt tv-läge på trigg
omkopplaren . Ett lågpassfilter 
(L F) kan kopplas in då man 
tri ggar på bildpulsen , men inget 
läge finns för bildpul s. Kanske har 
man tänkt sig a tt de övriga möjlig
heterna är så omfattande att de 
täcker den här funkti onen . 

tet vid - I dB nivåfa ll och I S - 16 
MHz vid - 3 dB. 

Egentligen hade vi tänkt att 
prova det litet kapabla re DI OII . 
men ett sådant gick inte att upp
båda vid testtillfä llet. D I O I I har 
en rad finesser som vi saknar i 
DIOlO: Inverteringsmöjlighet för 
kanal 2, adderingsmöjlighet (sub
.trahering med ena kanalen inver
terad), X- Y koppling, känslig
hetshöjning med en faktor S och 
en steglöst va rierbar tid bas som 
tillåter sveptider ned till has tighe
ten 0,5 s/ ruta. I övri gt är pre
standa lika så mätresultaten kan 
anses gälla för bägge oscilloskop
typerna. 

BNC-kontakterna fö r slad
darna sitter på sidorn a, ej på 
panelen, vilket verkar en smula 
oprakti skt. Vid bildrutan finn s ett 
bärhandtag. Det går att fälla ut en 
bygel på undersidan så att instru
mentet får en lämplig a rbetsv inkel 
D I O I O är billigast bl and Tele
quipmentoscilloskopen som i sin 
tur är ett lågpri a lternativ till 
Tektroni x. Att rä kna upp vad som 
finns i det programmet skulle 
sträcka för långt : Här finns allt , 
kort sagt. 

ätresultat och testdata 
för Hameg HM 412-5 
Vertikaldelen : 
Amplitudfel vid 100 kHz: o % 
Bandbredd , mätt direkt utan probar 
och 50 ohms matningsimpedans 
- 1 dB 9 MHz 
- 3 dB 16.4 MHz 
- 6 dB 28 MHz 
Bandbredd , mätt med probe 

x10 x1 
- 1 dB 15 MHz MHz 
- 3 dB 20 
- 6 dB 29 

MHz 7,5 MHz 
MHz 15 MHz 

Horisontaldelen 
Noggrannhet för tidbasen 
Område Avvikelse 
0 ,5 Ils/ cm 1 % 
Med " magnifier " inkopplad: 
Ca O - 3,5 ggrs förstoring 

Triggeregenskaper 
Intern triggning, 50 mV /ruta 
Minsta spänning som krävs vid 
100kHz: 8mV 
vid 10 MHz: 8 mV 
Max frekvens : 
vid 100 mV in: 62 MHz 
Kalibreringskälla 
Spänning: 0 ,20 
Frekvens: 1003 Hz 

Tillverkarens uppgifter 
Bandbredd: 20 MHz (- 3 

dB) 
Känslighet : 5 mV (j 12 steg) 
Max inspänning: 500 V 
Inimpedans: 1 Mohm/ 25 pF 
Horisontalför-
stärkarens 
övre gränsfrek: 

Sveptider: 
Tidfaktorer : 
Accelerationssp 
Dimensioner: 

2 ,3 MHz (
dB) 
0 ,5 ,",s till 2 s 
1 - 2 - 5 
2 kV 
212x237x 
380 mm 

Strömförsörj,:!ing : 110 - 240 V 
36W 

Vikt : 8,6 kg 
Pris exkl moms: 3 750 kr 
Probar tillkommer: 210 kr för x 1 O 

och x1 
310 för x100 

Garanti : 1 år 
Service hos generalagenten Liber 
Skolelektro, Sala , till vanlig timdebi
tering. 

Mätresultat och testdata för Telequipment D1010 
Vertikaldelen : 
Amplitudfel vid 100 kHz: O % 
Bandbredd, mätt direkt utan probar 
och 50 ohms matningsimpedans 
- 1 dB 10 MHz 
- 3 dB 16 MHz 
- 6 dB 23 ,5 MHz 
Bandbredd, mätt med probe 

x10 x1 
- 1 dB 10,2 MHz MHz 
- 3 dB 15.2 MHz MHz 
- 6 dB 22 MHz MHz 
Horisontaldelen 
Noggrannhet för tidbasen 
Område Avvikelse 
0 .2 Ils/ cm + 4 % 
Med " magnifier" inkopplad: 
Område Avvikelse 
0 .2 ,",s/ cm x5 10 % 
T riggeregenskaper 
Intern triggning, 50 mV / ruta 
Minsta spänning som krävs vid 
100 kHz: 2 mV 
vid 10 MHz: 2 mV 
Max frekvens 
vid 100 mV in : 37 MHz 
Kalibreringskälla 
Spänning: 0 ,25V 
Frekvens : Beroende' av svep

frekv 

Tillverkarens uppgifter 
Bandbredd: 10 MHz (- dB) 
Känslighet : 5 mV (i 12 steg) 
Max inspänning: 500 V 
Inimpedans: 1 Mohm/ 45pF 
Horisontalförstär-
karens övre 
gränsfrekv: 

Sveptider: 

Tidfaktorer: 
Accelerationssp 
Dimensioner: 

Strömförsörjning : 
Vikt: 
Pris exkl moms: 

Probar tillkommer 

Garanti : 
Service: 

1.5 MHz 
(- dB) 
0 .2 ,",s till 0 .2 s 

1 - 2 - 5 
1.8 kV 
160 x 300 x 
420 mm 
220 V 50 W 
8 kg 
3 750 kr för 
01010 
4 100 kr för 
01011 
il 245 kr (x1) 
el 290 kr (x10) 
1 år 
Full service 
Sverige 

Priser ungefär enl im-föreningens 
rekommendationer 
Generalagent : Tektronix . 
(Testexemplaret från Multikompo
nent). 

~--------------------------------------------------------------------~~ 
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~1lr rr~(©)~~~ OSCILLOSKOP 
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Aaron 8S-601: 

Bra oscilloskop 
med 
komponenttest 
o o Aaron hette tidigare Appli
cation och dessförinnan TTM 
Electronics. Namnbytena beror 
på att det tidigare fanns kinesiska 
intressen i firman . Det förhind
rade dock exportchanserna, så 
verksamheten fick ombildas med 
japanskt kapital. 

Den modell vi har tagit upp för 
provning är klassad för 20 M Hz. 

Komponenttestern 
- enkel men funktionell 

Komponenttester är en funk
tion som är inbyggd i två av de 
provade oscilloskopen: Aaron 
BS-601 och Chrotech 3131 . Med 
dess hjälp kan man t ex på ett 
kretskort göra en snabb test om 
motstånd, kondensatorer, spolar, 
transistorer, dioder och zenerdio
der är hela . 

Principen är mycket enkel. 
Kopplingen ser vi ifig I. I princip 
är det fråga om en slags brygga. 
Avkäriningen sker med X-y kopp
lat oscilloskop. 

Resultaten på skärmen framgår 
av fig 2. En öppen ingång eller ett 
mycket högohmigt motstånd ger 
en horisontell linje medan kort
slutning ger ett vertikalt streck. 
Resistanser däremellan ger linjer 
med olika lutning beroende på 
vä rde. 

Kondensatorer och induktanser 
ger ri ngar (Lissajou-figurer) med 
olika lutningar beroende på fas
läge och impedans. 

Tydligast ser man halvledare 
med sina typiska diodknän . Fak
tiskt kan man på skärmen mäta 

Som oscilloskop fungerar det bra 
och dessutom har det en inbyggd 
komponentprovare. En utmär
kande egenskap är att det triggar 
ovanligt långt upp i frekvens. 
Triggerkretsarna omfattar en 
sy nkseparator för att låsa svepet 
på antingen linje eller bild. Om
ställningen sker med tidbasom
kopplare . Bildsynk sker på 0,5 s 
till 0.1 ms och linjesynk på 50 ilS 

till 0.5 Ils / ruta. 

Komponenttestern är verkligen 
praktisk. Kalibreringen är gjord 
så att man t ex kan mäta fram
spänningfall i dioder för match
ning eller kontroll. 

Skärmen är fyrkantig och helt ' 
para ll axfri som i V-202. CS 
1566A .HM412-50ch VP5220A . 
Som tillbehör finns en oscilloskop
kamera som kan hängas direkt på 
bi Idrörssa rgen. 

Några andra instrument från 
Aaron är det lilla serviceoscillo
skopet BS 310S med 15 MHz 
bandbredd och 2 kanaler samt BS 
625 med 45 MHz bandbredd. 
Deras priser är 4 150 resp 7 450 
kr. 

t ex fram- eller zenerspänningen. 
Sitter komponenterna på ett 
kretskort kan man förstås råka få 
kombinationer mellan de olika 
figurerna, t ex från en zenerdiod 
parallellt med en kondensator el
ler i serie med ett motstånd. Med 
litet träning lär man sig dock snart 
.att tyda resultaten på skärmen. 
Det här är ett lika enkelt som 
effektivt hjälpmedel för den som 
arbetar med service och felsök
ning! Det här kan vara något att 
bygga som komplement för dem 
som redan har ett oscilloskop. Det 
måste givetvis kunna X-Y -kopp
las. Men givetvis kan det vara en 
stor fördel att redan ha kompo
nenttestern inbyggd i oscillosko
pet så att man bara behöver släpa 
med sig en låda på fältet' 

'Ivk 
r-----~~~~~~ ••. • , n) •• 

:) 

)(. r 
Fig l. Komponenttesterkretsarna hos 
Aaron BS 601 
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Mätresultat och testdata för Aaron BS 601 

Vertikaldelen: 
Amplitudfel vid 100 kHz: - 3 % 
Bandbredd. mätt direkt utan probar 
och 50 ohms matningsimpedans 
- 1 dB 18,4 MHz 
- 3 dB 24 MHz 
- 6 dB 28.5 MHz 
Bandbredd. mätt med probe 

x l0 x 1 
-ldB 17.5 
- 3 dB 23 
- 6 dB 29.5 

MHz MHz 
MHz 11 .8 MHz 
MHz 16.5 MHz 

Horisontaldelen: 
Noggrannhet för tidbasen 
Område Avvikelse 
0 .5 Ils/ cm 2 .5 % 
Med '" magnif ier '" inkopplad: 
Område Avvikelse 
0 .5 Ils/ cm X 5 1 % 

T riggeregenskaper 
Intern triggning. 50 mV / ruta 
Minsta spänning som krävs vid 
100 kHz: 8 mV 
vid 10 MHz: 30 mV 
Max frekvens 
vid 100 mV in : 

resistans 
~ 

80 MHz 

kapacitans ~ 
----I J-- ---w-

spole 

~ 

~--h 
zeneroiod, kondensator 

~Q'O~ 

Kalibreringskälla 
Spänning: 0 .25V 
Frekvens: 1 027 Hz 
Tillverkarens uppgifter 
Bandbredd: 20 MHz 

dB) 
(- 3 

Känslighet : 
Max inspänning: 
Inimpedans: 
Sveptider: 
Tidfaktorer: 
Accelerationssp : 
Dimensioner: 

Strömförsörjning: 

Vikt : 
Pris exkl moms: 
Generalagent: 

Probar ingår 
Garanti : 
Service: 

diod 
---t>I--. 

5 mV (i steg) 
600 Vtt 
1 Mohm/ 20 pF 
0 .5 ilS till 0 .5 s 
1 - 2 - 5 
2 kV 
162 x 294 x 
352 mm 
100 - 240 V 
20W 
7 kg 
3950 kr 
Lagerkranz el 
ab. 
Upplands Väsby 

1 år 
I Lagerkranz 
egna 
serviceverkstä
der . Pris per tim 

+ 
CM"diod, "'i~ 1. ser1.e 

~ 

Fig 2. Sil här ser det ut pil oscilloskopskärmen dil man testar olika komponenter. 
(se ovan) 
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Leader LBO 514: 
Hög känslighet 
Måttlig band bredd 

. D D Måttlig bandbredd är 
kanske en något oförtjänt ru
brik till L BO-514, som trots 
att det är det näst långsam
maste i den här omgången 
ändå klarar 12,5 M Hz vid - 3 
d B. Specifikationerna lovar 10 
MHz. Känslighetens lägsta 
gradering är 5 mY, men ge
nom att dra ut en ratt får man 
ytterligare 5 ggr vilket innebär 
I m y! Det skall till speciella 
mätningar för att kräva mer . 

~ '. • -- -- r • -- r 
1-

• r 
r 
r 

-- -
- -----

r-
r 

Chrotech 3131: 

Från Indien 
till Hässleholm 
D D Chrotech är en engelsk 
firma som har förlagt sin till
verkning i Indien . I Sverige re
presenteras den av Skandina
viska elektronikcentralen AB i 
Hässleholm sedan något år. Det 
rör sig om en ren lågprissatsning 
där det billigaste enkanals 

Triggerkretsarna hänger 
med högt upp i frekvens, som 
framgår av resultaten. Något 
speciellt tv-läge finns inte. I 
stället kan man vä lja mellan ac 
och "hf-reject" dvs ett lågpass
filter för att trigga på bild resp 
li nje. 

Dispositionen av panelen är 
bra vad gäller tid basen vars 
reglage och knappar ligger till 
höger om katodstråleröret. 
Till vänster har vi överst kanal 
I och under den kanal 2. Det 
innebär att sladden till kanal I 
kommer att hänga ned över 
rattar och omkopplare. Dispo
sitionen är alltså inte helt in
vändningsfri . 

Röret är runt med avmask
ning och rutmönstret ligger 
framför skärmen. F ö saknas 
finesser som addition av kana
lerna , invertering, Z -module
ring m m, men det rör sig om 
ett lågprisoscilloskop. F ö är 
det gediget uppbyggt. Leader 
har funnits ganska länge i 
Sverige även om agenturen har 
vandrat. I dag är det Scandia 
Metric som representerar 
märket. 

15 M Hz-skopet kostar I 490 kr. 
För 800 kr mer får man det 
testade tvåkanaloscillosopet 
3131 och därtill en ovanlig fi
ness: En inbyggd komponent
provare. H ur den fungerar 
framgår aven separat artikel. 
Med skärmen som indikator kan 
man enkelt se om motstånd, 
kondensatorer eller spolar och 
halvledare fungerar i en kopp
ling. Det är en mycket använd
bar finess i fältmässiga tillämp
ningar. Komponenten ansluts 
till triggeringången och en 
knapp trycks in för komponent
test varvid oscilloskopet X-Y
kopplas till bryggan en l vidstå
ende figur. 

Röret ha r rund skärm och 
utanpåliggande rutmönster. 
Ljusstyrkan är något svag på 
höga frekvenser . 

Höljet är av plåt och det 
mesta finns på ett stort kretskort 
av glasfiberlaminat. 

Det här är ett intressant låg
prisoscilloskop som ger en hel 
del för pengarna. 

Mätresultat och testdata för Leader LBO-S14 
Vertikaldelen: 
Amplitudfel vid 100 kHz: - 3 % 
Bandbredd. mätt direkt utan probar 
och 50 ohms matningsimpedans 
- 1 dB 9 MHz 
- 3 dB 12.5 MHz 
- 6 dB 18 MHz 
Bandbredd. mätt med probe 

- 1 dB 9 
-3dB 12.5 
-6 dB 17.5 

x 10 x 
MHz - MHz 
MHz 10.8 MHz 
MHz 13 MHz 

Horisontaldelen 
Noggrannhet för tidbasen 
Område Avvikelse 
0 .5 J.l.s/ cm 0% 
Med " magnifier" inkopplad: 
Område Avvikelse 
0 .5 J.l.s/ cm x 5 2 % 

T riggeregenskaper 
Intern triggning. 50 mV / ruta 
Minsta spänning som krävs vid 
100 kHz: 5 mV 
vid 10 MHz: 
Max frekvens 
vid 100 mV in : 

Kalibreringskilla 
Spänning: 0 .5 V 

4mV 

70 MHz 

Frekvens: 1 028 Hz 

Tillverkarens uppgifter 
Bandbredd: 10 MHz (- 3 

Kanslighet: 

Max inspänning: 
Inimpedans: 

dB) 
5 (1 mY) mV (i 
steg) 
600 V 
1 Mohm/ 35 pF 

Horisontalförstärka-
rens övre 
frekv: 

gräns-

Sveptider: 
Tidsfaktorer: 
Accelerationssp : 
Dimensioner: 

Strömförsörjning: 

Vikt : 
Pris exkl moms: 
Probar ingår 
Generalagent: 

Garanti 
Service : 

0.8 MHz (- 3 
dB) 
0 .5 J.l.S till 0 .2 s 
1 - 2-5 
1.8 kV stab 
160 x 290 x 
375 mm 
117/ 290V 
33W 
6 .5 kg 
2590 kr 

Scandia Metric. 
Solna 
2 år 
I egen service
verkstad 
Debitering per 
timme enl im
föreningens 
rekommenda
tioner 

Mätresultat och testdata för Chrotech 3131 

Vertikaldelen: 
Amplitudfel vid 100 kHz 
Bandbredd. mätt direkt utan probar 
och 50 ohms matningsimpedans 
- 1 dB 13 MHz 
- 3 dB 16.6 MHz 
- 6 dB 26 MHz 
Bandbredd. mätt med probe 

xl0 
- 1 dB 12.2 MHz 
- 3 dB 16. 1 MHz 
- 6 dB 24 MHz 

Horisontaldelen 
Noggrannhet för tidbasen 
Område Avvikelse 
0 .5 J.l.s/ cm 5 % 
Magnifiern klarar 0-3 ggr (ungefär) 

Triggeregenskaper 
Intern triggning. 50 mY/ ruta 
Minsta spänning som krävs vid 
100 kHz: 4 mV 
vid 10 MHz: 6 mV 
Max frekvens 
vid 100 mV in : 60 MHz 

Kalibreringskilla 
Spänning: 0 .2V 
Frekvens: 1 286 Hz 

Tillverkarens uppgifter 
Bandbredd: 15 MHz (- 3 

dB) 
Känslighet: 
Max inspänning: 
Inimpedans: 
Horisontalförstärka-
rens övre 
frekv: 
Sveptider : 
Tidfaktorer: 
Dimensioner : 

gräns-

5 mV (i steg) 
400V 
1 Mohm/ 35 pF 

1 MHz ( - 3 dB) 
0 .5 J.l.S till 0.2 s 
1-2-5 
220 x 273 x 
425 mm 

Strömförsörjning: 115 - 240V 
30W 

Vikt: 8 kg 
Pr is exkl moms: 2 260 kr 
Probar tillkommer 
för 170 kr/ st (x 10 
och xl ) 
Garanti: 

Service: 

1 år 

Hos general
agenten Skandi
naviska Elektr0-
nikcentralen • 
Hässleholm 
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OSCILLOSKOP 

B+K Precision 
1420: 

Bra prestanda 
trots batteridrift 
o O För service är det här in
strumentet utomordentligt med 
litet fo rmat och batteridrift. 
Dock väger det 3,6 kg. Jämfö r 
med Thandor se 11 0 som bara 
väger 0,8 kg. B + K 1420 ligger 
dock i en högre kl ass. Med 
10 x jJrob mätte vi hela 19 MH z 
ba ndbredd (-3 dB). Det har två 
ka naler, som dock inte kan ad
deras ell er inverteras, och tri g-

Thandor se 110: 

Miniatyrskop 
till mini pris 
•• Thandor se 11 0 står i en 
helt egen kl ass . Det ä r ett 10 
M Hz-oscilloskop med mycket 
litet format och ett pris som 
ligger under 2 000 kr. Främst är 
det vä l avsett fö r hobbyä nda
mål, men det kan även duga fö r 
service av t ex tv-apparater på 
fä l tet. 

Det hå ller 10 MH z band
bredd och trigga r på såvä l 
tv-linje, tv-bild , ac som dc. Där
emot hänger triggningen inte 
med upp särskilt långt i fre
kvens: ca 10 M Hz. Det dubbla 
hade va rit önskvä rt. 

Man har a lltså främst tagi t 
sikte på ett litet format och låg 

FORTS PÅ SID 29 

ger för bl a tv-s ignaler med 
synkseparation fö r bild resp 
linje. Valet sker med tidsratten. 
X- Y koppling är möjlig men 
däremot ej Z-modula tion. . 

Röret ä r av den runda typen 
med vä lvd skärm och utanpålig
ga nde raster. Det är kanske en 
nödvändighet när det gä ller ka
todstrålerör i det här formatet? 

Oscilloskopet matas med 
10- 16 V likström och effektför
brukningen ligger på 16 W. 
Inuti lådan finns det plats för 
laddn ingsbara ackumulatorer. 
Man kan alternati vt anvä nda en 
yttre nätspänn ingsadapter. 

Det finns fl er serviceoscillo
skop av det här laget på mark
naden från Kikusui (Terco), Trio 
(Elfa ), Leader (Scandia Metric), 
Balantine (Scandia Metric), 
Iwatsu (Teleinstrument), Aaron 
(Lagerkranz) och säkert fl era. Vi 
tyckte det kunde va ra intressa nt 
att ta med ett litet serviceoscillo
skop av god klass som jämfö
relse med de stationära. Visst 
saknar det finesser som de stora 
ka n bjuda på men grunddata få r 
ses som hyggl igt goda. 

vikt, bara 800 gram med batte
rier, vi lket gör a tt finesse r som 
finns på de sta tionära bröderna 
har måst utgå. Det har t ex bara 
en kanal. Röret ger ganska svagt 
ljus och fokusen kunde ha va rit 
bätt re. Men visst är det anvä nd
bart i många sa mmanhang. Det 
är inte mycket större än en 
ord inär digita lmultimeter och 
gå r till och med ned i en större 
.ricka på t ex en arbetsoverall. 
Till se 110 finns väska, ba tte
ri eliminator, va nliga al kali ne
batterier eller laddn ingsbara ac
kumulatorer sa mt probar som 
kan kopplas om för l ell er 10 
ggr dämpning. I första hand 
anvä nder man det här oscillo
skopet till att studera vågfor
mer, snara re än att göra mät
ninga r av frekvens, ampl itud , 
sti gtid mm. 

Några läsa re minns kanske 
att det stod Sinclair på de förs ta 
exemplaren. Namnet ändrades 
på instrumenten eft er en om
bildning av fö retaget. 

Slutligen en kommenta r till 
mätninga rna: Vi har redovisa t 
bandbredden enbart vid -3 dB 
med probar eft ersom frekve ns
gå ngen är ga nska ojä mn inom 
hela arbetsområdet. 

18 RADIO & TELEVISION - ~ R 3 - 1982 

Mätresultat och testdata för B + K Precision 
Vertikaldelen : 
Amplitudfel vid 100 kHz : 0 % 
Bandbredd, mätt direkt utan probar 
och 50 ohms matningsimpedans 
- 1 dB 9 MHz 
- 3 dB 16,5 MHz 
- 6 dB 18,3 MHz 

Bandbredd, mätt med probe 
xl0 

- 1 dB 10 MHz 
-3 dB 19 MHz 
- 6 dB 22 ,5 MHz 
Horisontaldelen 
Noggrannhet för tidbasen 
Område Avvikelse 
1 Ils/ cm 6 % 
T riggeregenskaper 
Intern triggning, 50 mV / ruta 
Minsta spänning som krävs vid 
100 kHz: 9 mV 
vid 10 MHz: 
Max frekvens : 
vid 100 mV in: 

9 mV 

31 MHz 

Max inspänning: 
Inimpedans: 
Horisontalför
stärkarens övre 
gränsfrekv: 
Sveptider : 
Tidfaktorer : 
Accelerationsspän-
ning: 
Dimensioner : 

Strömförsörjning : 

Vikt : 

Pris exkl moms: 
Probar ingår : 

Garanti: 

300 V 
1 Mohm/ 26 pF 

1 MHz (- dB) 
1 ilS till 0 ,5 s 
1 - 2 - 5 

1 kV 
89 x 220 x 
305 mm 
Batteri resp nät
adapter för 220 
V 
3 ,6 kg inkl bat
teri 
4 175 kr 
(10 x dämp
ning) liksom 
ac-adapter och 
motljusskydd. 
1 år 

Kalibreringskälla Service : Hos general-
Spänning : 1,0 V 
Frekvens : 1 130 Hz 
Tillverkarens uppgifter 
Bandbredd: 15 MHz (- 3 

dB) 
Känslighet : 10 mV (i 1 1 

steg) 

Mätresultat och testdata 
för Thandor se 110 

Vertikaldelen : 
Amplitudfel vid 100 kHz: O 
Bandbredd, mätt direkt utan probar 
och 50 ohms matningsimpedans 
- 3 dB 10,2 MHz 

Bandbredd, mätt med probe x 10 
- 3 dB 9 MHz 
Horisontaldelen 
Noggrannhet för tidbasen 
Område Avvikelse 
0 ,2 Ils/ cm O % 
Med " magnifier" inkopplad: 
Område Avvikelse 
0 ,2 Ils/ cm - 2 % 
Triggeregenskaper 
Intern triggning, 50 mV / ruta 
Minsta spänning som krävs vid 
100 kHz: 4 mV 
vid 10 MHz: 80 mV 
Max frekvens: 
vid 100 mV in: 11 mV 
Kalibreringskälla 
Spänning: 0,95 V 
Frekvens : 1 112 Hz 

agenten 
Elit , Järfälla . 
Kostnad per 
timme debiteras 
enl im-förening
ens rekommen
dationer. 

Tillverkarens uppgifter 
Bandbredd: 10 MHz ( - dB) 
Känsligh;t : 10 mV (i steg) 
Max inspänning: 350 Vtt 
Inimpedans: 1 Mohm/ 47 pF 
Horisontalförstär-
karens övre 

gränsfrekv: 
Sveptider: 
Tidfaktorer: 
Dimensioner : 

Strömförsörjning : 
Vikt: 

Pris exkl moms: 
Probar tillkommer fl 
165 kr 
Garanti: 
Service : 

2 MHz (- 6 dB) 
0 , 1 ilS till 0 ,5 s 
1 - 2 - 5 
255x 148x 
40 mm 
6V 
0 ,8 kg med bat-
terier 
1 950 kr 

1 år 
Hos Elfa (distri
butör) eller hos 
generalagenten 
Beckman Inno
vation AB 
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Redaktör: Ulf B Strange 

Trots traggeJ och långbänk 
om rättsläget för tråd-tv . .. 

Satellitmottagning förbereds: 
Svenska kabelnät provanläggs 
med fiberoptik för 1990-talet 
•• Det dröje r troligen till nästa 
regering träll till i Sverige innan 
vi får någon konturkl a ra re policy 
beträffande det som i dag kallas 
etableringsräll på broadcastområ
det : det näm li gen som omfa lla r 
sä ndning ell er överföring av ljud 
och bild öve r kabel , "intern-tv", 
och video. Även om S~eriges Ra
dio-koncernen indirekt berörs en 
hel del av det här gä ll er saken inte 
SR och dess faktiska etermonopol 
i den här vä ndan. Det sä lts ur spe l 
eher milten av I 980-ta let, då 
"rik tiga" och auk toriserade 12 
G Hz-satellitöverföringa r börj ar 
och vil ka kräver en omformule
ring av nuvara nde radiolag. 

Det som hänt under vintern nu 
är a tt en politisk blockering inträf
fat i fo rm av motsältningar mel
lan två part ier inte ba ra i fråga om 
närradio utan också om s k tråd
överföringar och den etablerings
rä ll som dessa förutsälter. Det är 
de numera kända antagonisterna 
i mediesammanhang, centern och 
fo lkpartiet , vilka ännu en gå ng 
bli vi t oförmögna a ll enas. Därför 
se r det inte ut som om någon 
proposi tion kommer alt fö reläg
gas riksdagen under vå ren. Sen 
tar ju dels riksdage n feri er, dels 
inleds den ege ntliga va lrörelsen 
för alt kulminera sensommaren i 
å r. 
* Bakgrunden ä r den utredning 
kulturminister Wikslröm (fp) be
gärde i maj 1979, den s k radi o
rällsutredningen. med uppgift a ll 
sy na vissa frågor inom radi olag
komplexet. I hög grad skulle a rbe
tet belysa vilka slag av sändningar 
som kunde tänk as få fram tida 
san ktion i form av befriel se från 

regerin gstill stånd för verksa mhe
ten . Upprinnelsen till del. i sin tur , 
va r bl a de uppm ärksa mmade oc h 
i dessa spa lter refererade fa llen 
med sportga lor och gudstjänster 
vilka änd at inför domstol. Etabl e
ring. Yllrandefrihet och ansva rig
het va r några nyckel begrepp i 
direktiven , som också tog upp 
definitionsfrågor och, naturligt
vis. hela det komplex som de s k 
nya medierna utgör i form av 
tex t-tv, teledata och a nn at. Upp
draget till fö ll rällschefen i Utbild
ningsdepartementet Jan Pennlöv, 
som i si n tur biträlls av både 
jurister och fo lk från SR och 
Televerket. Arbetet avsa lle betän
kandet Översyn av radiolagen i 
seri en S Iar ens offelll liga !llred
ningar. 198 1: 19. 
* Bland de frågor Pennlöv för
djupat sig i å terfinns den väsent
liga om direktsä nda, tidsynkrona 
och oredi ge rade överföringa r av 
evenema ng som just gud stj änster, 
idrollstäv linga r, politiska möten 
oc h kulturell ve rksamhet. I avs nit
tet "Trådsä ndningar som inte ä r 
avsedda för bostäder" a rgumente
rar han om sk illnadern a mellan 
delta och sä ndningar avsedda för 
hemförhå ll a nden. Gränsd rag
nings problem uppstå r, rättsosä
kerheten ä r icke obetydli g liksom 
möj li gheterna all kringgå rundra
di oförfaltningarna är räll stora, 
fin ner han: med ga nska ringa 
tekniska insa tser kan man "så a ll 
säga förvandl a en rundradi osä nd
nin g till en visning av ell video
gram eller en film . .. ". Dels mot 
den båkgrunden. del s mot a ll 
någ ra andra väga nde skä l inte 
gå ll all fi nna, anser utreda ren all 

dylika trådsändningar, som inte är 
avsedda för bostäder, bör kunna 
få förekomma utan krav på några 
formella tillstånd . 

GOll oc h väl - men regeringen 
kan a lltså inte kom ma till beslut. 
C ä r emot och fp för saken. 
Cen tern moti vera r Sill nej med all 
de fö res lag na lällnaderna skulle 
kunna skada Sveriges Radio. SR 
ha r genom sin ledamot i utred 
ningen bl a mena t, att en libera
lare sändningsrätt kan få följden 
att "a llmänheten" utestängs från 
vissa evenemang om någon köper 
sändningsrätten till det. SR har en 
rad a rgument för sin dogmatiska 
monopolism, inget sä rskilt håll
bart i ljuset av utvecklingen . Men 
den politiska konsekvensen just nu 
är att ingen proposition kan vän
tas. Man kan ha sina aningar om 
den egentliga bakgrunden: en li gt 
vad som läckt ut - se bl a Pejling 
fö r februari i å r - boltnar mot
sä ttningarna I närradiofråga n 
(också Wikströms fögderi) i a tt 
centern vill hämnas på folkpartiet 
för att detta inte del a r sy nen på 
kyrka -sta t-fråga n i pa rtiet. Fp 
får det då motigt med närradio
fråga n. u ser centern en bra 
chans till att nypa tillbaka med 
kabel-tv-rätten . som onekligen 
också ligger Wikström varmt om 
hj ärta t. 

Det blir i stä llet så, att tre 
fo lkpartister i kulturutskottet -
där socialdemokraten Georg An
dersson är ordförande och defini
tivt ingen vän av någ ra uppluck
rade radiomonopol i frihetlig anda 
- kommer a tt driva sa ken vidare 
motionsvägen . Det hel a blir då ett 
a rbete på lång sikt och bara med 
utsikt till framgång om en riks
dagsmajoritet går a ll sa mla kring 

kravet på tillståndsbefrielse. * I samma veva som det här 
aktualisera ts ha r Televerket, till 
viss förvåning för många , fört 
fram tanken på kabel-tv-nät över 
Sverige. Verket har nu under bil
dande en projektgrupp som skall 
hå ll a i förberedelserna för infö
ra nde av kabel-tv . De ta r fa sta på 
loka lisering av elt eller två prov
nät: Troligen blir det Mäla rd alen 
respektive Skåne som utses. De 
tankar som rör sig inom verket 
handl a r om ett perspektiv 5-8 å r 
framåt i tiden , under vilka en 
utbyggnad bör ske till de mera 
tätbefolkade regionerna. Med 
detta skulle 2/3 av landets 3,4 
miljoner hushå ll kunn a tillgå ka
belanslutning. I runda tal skulle 
det kosta 2-3 milj arder kr; inves
teringen per å r uppges till 400 
miljoner, en summa som inte är 
direkt avskräckande sedd i förhål
la nde till verkets nuvarande å rliga 
inves teringsbudget om fyra mil
ja rder kr . 

Televerket menar dock att 
dessa pengar inte a ll s behöver 
skaffas fram över statsbudgeten, 
vilket knappas t heller vore möj
ligt. I stä llet kan man ta upp lån 
på den vanliga kapita lmarknaden. 
Verket ha r i en egen utredning, 
som nu delgivits Utbildningsde
pa rtementet , deklarera t a tt från 
1985 kommer folk "i snabbt väx
ande utsträckning" a tt kunna ta in 
både Tele-X och de franska och 
västtyska sa telliterna. Obs de{{a ! 
Den franska ha r ju tidiga re an
setts ha sin lob riktad så, att 
signa lsty rkan över större delen av 
Sverige blir ytterst låg . Därför vill 
Televerket ha i drih ett pa r prov
nät från 1983 - 1984 red an. - Ev 

forts på nästa sida 

- Hur multiplicerar man 
MDCXII med l VI på den här ... ? 

(M anuel D Juan i Byte) 
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ELEKTRONIKBYGGARE! Det här är en bok för dej ! 
AE-bokens två delar ger dej dels elekt roniken från grunden fram till 

dagens avancerade datorteknik, dels även möjligheten att själv bygga en 
mängd intressanta konstruktioner. Del 1 innehåller grundläggande kom
ponentlära, transistorteknik , operationsförstärkare , digitalteknik m.m. 
Du lär dej, vad som sker från ingång till utgång med frågor som skall 
besvaras enligt den programmerade undervisningen med feedbacklista . 

Del 2 är den mera praktiska delen med alla Josty Kit konstruktionerna. 
Både lätta och svåra. Varj e konstruktion förklaras väl. I anslutning till 
AE-boken finns 6 konstruktioner med kretskort utvecklade för prak
tiska experiment. AE-boken är på ca. 900 sidor med över 1000 illustra-
tioner/bilder och är naturligtvis skriven på svenska. . 

Över 6000 st. AE-böcker har redan blivit sålda sedan december 1981. 
AE80 DEL! Inbunden Kr .. . . ... 84:50 Häftad Kr .. .. ... 69:50 
AE80 DEL2 Inbunden Kr ... .. .. 74:50 Häftad Kr .. . . . .. 59:50 

OBS! Vid köp av båda böckerna får du 15 kronor rabatt. 

L 450 ... . Kr 59:00 L 465 . . . . Kr 65 :00 L 470 .. .. Kr 125:00 

PIEZO - diskanthorn kopplas till befintligt högtalarsystem utan delnings
filter . Låg förvrängning och hög verkningsgrad. Effekttålighet över 300 W 
vid 4 ohm - 150 W vid 8 ohm. Frekvensområde 3000 - 30.000 Hz . 
L 465 är lite mer exklusivt utformad i förhålland e till L 450 . L 470 är 
prestandamässigt samma som L 465. L 470 är dock inmo nterad i en liten 
elegant plastlåda 87x95x102mm. L 450 84x 71mm. L 465 95x60mm. 

Jag beställer följande: 

AF 312 är en universal effekt
förstärkare för mono/stereo . 
Vid 12V erhålls effekten 10W 
eller 2 x 5 ,5W. Vid 24V erhålls 
effekten 25W eller 2 x 15W. 
F rekvensområde 20 - 20.000 
Hz . Förvrängning 0,2%/ 1 kHz. 
Strömförbrukning 50 - 2000 
mA. Ingångskänslighet 150mV 
AF 312 byggsats .. Kr 115:00 

o 
O 

st. av mot postförskott kr 

st. av mot postförskott kr 

Namn . 

Utdelningsadress 

Postnummer & Ort . 

JOSTY KIT AB BOX 3 134 
AT 3-82 

200 22 MALMÖ 3 
Vill Du ringa till oss, finn s vi på 040/ 126708 el. 1267 18. Butik MALMÖ 
Ö. Förstadsgt. 8. Butik i GÖTEBORG Övre Hu sargt. 12. Vardagar 10-18 . 
Lördagar 10-13. Alla priser inkl. mom s. Porto tillkommer. Ring oss för 
hänvisning till närmaste återförsälj are. 

Informattonstjanst 39 
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16-bit D-A för audio 
För första gången erbjuds en 

A-D-omva ndl a re i hybridutfö
rand e d ~i r man ha r speeificerat 
ha rm oni sk dist orsion (T HD ). 
Bur r-Browns PC M75 är in strue
rad med hä nsyn till stora nog
gra n n hetsk ra v som i professio
nell a ins pe lningsstudi os, fö r ste
reou t rust ni ng, för i nd ustri e ll a vib
ra ti ons/ analys mätutru stn ingar 
samt också för ultra lj ud oc h a kus
tiska instrument. 

A-D-omva ndl are n ä r speciellt 
konstrue rad för a tt möta krave n 
från den digit ala inspelningsindu
st rin . 

Två modeller , PCM7S KG och 
PCM75JG, finn s tillgä ngli ga . 
Båda ha r hög uppl ös nin g och ett 
stort dyna mi skt om råde . Deras 
snabbhet til lå ter multipl exni ng 
mell a n två ka naler i ett stereosy
stem, med end as t en liten ökning 
av distorsionen . 

S pec ifika ti onerna möter Ja pans 
Specifikationer fö r aud iosys tem 
(E IAJ STC-007) . 

Kraftaggregat 
från Alinco 

Alinco, Ja pan, ha r nylige n 
släppt en ny se rie kra ftaggregat i 
ekonomiprisk lasse n. Dessa om fa t
ta r strömstyrkor upp till 55A men 
med nerta let runt 20- 30A. 

Man vä nder sig till såvä l labo
ra torier / test / provning som ner
användare och ha r dä rför ut fo r
ma t denna se ri e i ett nertal va
ri anter. 

Samt li ga typer lir överbelas t
ningssäkrade, okii nsli ga för hög
frek venss trå ln ing och har god sta
bi lisering . De gå r Uven att kom
piet tera för 19'" rack . 
Svensk representant : Inge Ek lund 
Elektronik AB, tel 060 / 1.'i 17 15 

PC M75 KG erbj ud er min 90 dB 
dynamik , 16-bit s uppl ös ning oc h 
0,02'lr maximal total ha rm oni sk 
dist orsion. med inni vå - ISdB 
från full skala (typ 0,004'~ vid 
fullskalenivå). 

Max omvandlings tid är 17 /-is 
för 16-bit a rs , kan reduceras till 
8pscc med något sUmre spec. 
PCM7.'i KG ~ir kompa tibel med 
F. IA.I STC-007 och den inter na 
D-A-omvandlaren ii r å tkomli g för 
a nvii nd a ren . 

PCM7 SJG med 16-bit ell er 
14-bit uppl ös ning ge r max 0,05 (~ 
THD med inni vå - ISdB från 
fu ll ska la. Omvandlingstiden 15 
psec ( I 4-bit a r) kan red uceras till 
8 psec med något ökande distor
sion . 

Bägge omvandla rn a ha r intern 
referens, och styrba r kl ocka. 
Ka pseln iir 32-bens keramisk 
DIL. 
Svensk represe nt a nt : 
Svensk Teleindustri A B 
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reklam inslag utgör tydligen heller 
inga hinder, störningar nämns ve
terligt inte (scrambling). 
Y:t Den positiva synen på kabel
television för svenskt vidkom
mande grundas på dels satelli
terna - inte tal här om någon 
diskutabel signalkvalitet, inte -
och, väsentligare ändå, på glasfi
bertekniken. FiberoptikIedarna 
och utvecklingen för dem ger helt 
andra möjligheter till snabb, billig 
och tillförlitlig signaldist ribution 
än den ä ldre koaxialkabeltekni
ken. Som känt har vi redan i 
provdrift överföringssträckor där 
fiberledare är mediet. Erfarenhe
terna är tydligen odelat goda . 

Det exis tera r alltså för verkets 
del inga hinder för en både omfat
tande och snabb utbyggnad i Sve
rige av kabel-tv-nät om vi lka man 
explicit förklarar , att satellitmot
tagning kräver parabolantenner, 
vilka blir " förhållandevis dyra" 
(ja, om 3-metersskivor måste till 
för ex-vis den fra nska Europa
satelliten ä r det korrekt). Kostna
derna för enskilda hushå ll kan då 
väsentligt nerbringas om ett större 
a ntal ans luter sig till en gemen
sam utrustning över ett kabel nät, 
heter det i verkets skrivning. (Till 
vilken av satelliterna?) 

Man kan naturligtvis ha syn
punkter på finansieringsfrågan, 
vi lken måhända inte blir fullt så 
problemfri som verkets visionärer 
ger uttryck åt. Men sä kert har de 
rä tt där i a tt saken går att ordna -
det finns internationellt kapita l 
som gärna investeras, lika mycket 
som i en bro över Sundet, minst. 
Y:t Däremot, och då ä r vi tillbaka 
något på Pennlövs domäner, vem 

Marknad 
Skivuthyrning blomstrar 
Skivindustrin processar 
Statliga åtgärder hotar 
Sedan några månader lever skivbuti
ken Skivfabriken i Stockholm ganska 
bra på att vara pionjär för något som 
snabbt vunnit internationell spridning: 
Att hyra ut skivor. Också i Helsing
borg och ett par andra städer börjar 
detaljisterna dra i gång hyrbusiness. 
Och stora KF är intresserat. 

Dagspressen har stort uppmärk
sammat nyheten, som konkret innebär 
a tt man för en ti a per dygn hyr hem 
valfri lp-sk iva efter att ha lagt en 
depositionsavgift om 45 kr. Tian dras 
från de 45 efter returen, så kunden får 
35 kr tillbaka . 

Grammofonbranschen har reagerat 
exakt som man kunde befara , med rop 
på polis' förbud! process! statsi ngri 
pande' lagändring! 

ska ll det hä r sorterna under ? En 
" huvudma n" måste ju givetvis fin
nas i varje svensk offentlig och 
sa mhällelig a ngel ägenhet. Likaså, 
vilken ställning inta r SR ? 

För vår del ka n vi inte se annat 
ä n att en motsva righet till det 
brittiska Independent Broadeast
ing Authority skapas och att SR 
får sa mma roll som BBC har. 
Monopolet bryts upp men är i 
stort under s k samhällelig kon
troll. Rekl a m blir en naturlig del. 
Regiona la och lokala intressen 
ka n få större utrymme i de redan 
etablerade ka nalerna osv . 

Den Pennlövska utredningen 
ger a nledning till en rad frågetec
ken och kritiska reflexioner. T ex 
i fråga om förslaget, att " tråd
sändningar avsedda för bostäder" 
fortSättningsvis bör kräva till
stå nd enligt a ntingen radiolagen 
eller närradioIagen. Utredaren 
skjuter problemet vidare och hä n
visar till a tt den om något år klara 

. Närradiokommitten får överväga 
etableri ngsregler och villkor. 
Penn Iövanför dock starka tvivel 
på a tt det finn s egentliga skäl till 
nuvarande rigorösa krav (där 
Skönsta holmsaktiviteterna ham
nade utanför) men slutför sitt 
resonema ng med att vissa gene
rella regler för sändningar över en 
centralantenn (? han' menar väl 
det bakomliggande distributions
nä tet i husen , nerledningar eller 
förgreningar , annars blir det ju 
fråga om etersändningar) bör fi n
nas. BI a ser han inga skäl till att 
fastig hetsägaren ensam skall få 
avgöra ("envä ldigt") "vad slags 
sändningar som skall få före
komma". Tja ... ! 
Y:t Någon "direktmottagning" för 

Ägaren till Skivfabriken, Charles 
Balzereit, tar ilskan i skivindust riiedet 
med ro. Upphovsrättsbestämmelserna 
är svårtolkade. Grammofonleverantö
rernas förening anser a tt avtalen för
bjuder uthyrning: butiksföreträda rna 
hävdar att deras juridiska experti s inte 
funnit några dy lika förbehåll. Förbu
den om rad iosä ndning, mångfaldi
gande etc gäller inte detta slags privat
uthyrning. Det går ju bra i t ex Japan 
och USA . 

De uthyrande rörelserna är samt 
och synnerligen bojkottade i fråga om 
leveranser fr ån alla svenska skivbolag, 
så möjligen kan en följdprocess tänkas 
dä r NO är part. I grammofonleveran
törernas klagan instämmer - förstås 
- STf M och Musikerfö rbundet på 
skilda grunder. Båda menar att hyr
publiken kopierar av skivorna . 

Många kunder hyr 10- 1 5 lp-plattor 
i stöten . Men hemkopiering är fullt 
lagligt. Motiven till a tt uthyra re och 
en stor publik funnit vara ndra - uta n 
minsta reklaminsats - är dock snara re 
a tt skivprise rna blivit avs kräcka nde 
höga, kvaliteten låg osv. Deta ljisterna 

a llmä nhetens del ser det inte ut a tt 
bli med den modell till ny radiolag 
som utredaren formar. Där krävs 
regeringsmedgivande, och rekvisi
ten ä r två : Program - det måste 
givetvis vara fråga om det som 
definitionsmässigt är " progra m" 
- skall vara avsedda a tt motta
gas, och omvänt, att de också kan 
mottagas . - Detta gäller a lltså 
inte rundradio av någon officiellt 
sa nktionerad typ. 

En kuriositet: i utreda rens För
slag till ändring i lagen J 966:78 
om förbud i vissa fall mot rundra
diosä ndning på öppna havet (Lex 
Radio Nord), har han övertagit 
lydelsen i § J om " ... radioan
läggning på öppna havet eller i 
luftrummet däröver, döms till bö
ter ... ", där man utan tvivel vän
ta t sig en gardering upp i tomma 
intet , dvs rymden . Visserligen dis
kutera r förf på annat stä lle be
greppet "space" vs " rummet" och 
" rymden", men skj uter någon upp 
en icke-auktoriserad satellit och 
"avser" (också ett flitigt analyse
ra t verb) blir mottagen i Norden, 
lär vederböra nde inte formellt 
kunna bli dömd efter pa ragrafen. 
Rymden ä r avgjort inget luftrum, 
per definitionem. - Att pirat
sända från fl ygplan verkar i dag 
I i te förlegat. 

Ur Pennlövs ändringsförslag i 
övrigt framgår att "med tv-pro
gram jämställs (-) stillbilder utan 
ljud", vilket verkar vara en helt 
onödig skärpning av Radioansva
righetslagen i ljuset av på a ndra 
stä ll en avha ndlade, tillstå nd sfri a 
text-tv-sändningar etc. Bestä m
melserna han inför i författningen 
1966:756 om straff för meddel an
den för offentliggöra nde i pro-

menar att många faktiskt hyr skivorna 
enbart för att lyssna. 

"Skivbranschen tjänar lysa nde 
ändå n, är också en vanlig kommenta r 
bland kunderna, som genomgående 
påpekar att det här är en bra metod att 
undgå dåliga köp. " Det man gilla r 
behåller man ." 

Justitieminister C A Petri har låtit 
fö rstå a tt man kan snabbutreda sk iv
hyrverksa mheten om det visar sig att 
den växer. Logiken är inte fullt klar . 
Han har f ö föreslagit drastiskt skä rp
ta straffsa tse r för piratkopiering av 
Ij ud - och bildprodukter. Om hyras pek
ten gäller att den statliga upphovs
rättskommitten kan få i uppdrag a tt ta 
upp den . Varför det ? 

Det förvånar in te att grammofon
leverantörerna gått till ak tion. Det är 
stilriktigt. Rop på förb ud och sta tl iga 
å tgä rder är det enda den branschen 
tycks känna till - den och videointres
sena. Den har redan dragit löje över 
sig genom aktionen - se Kajenns vers 
här intill ur SvD. Ty människor kan 
faktiskt inte se vad skillnaden mellan 

forts på nästa sida 

gram anordnade av utländskt pro
gramföretag etc ter sig åt mins
tone för mig obegripliga. Vad 
avses egentligen? 

Y:t Om överheten här i landet ha r 
några pla ner på a tt hindra privata 
kabel-tv-nät ä r inte bevisa t, även 
om krafter ä r i rörelse mot det 
målet. Må nga ha r befarat, a tt 
Verket avsett att i monopolställ 
ning censurera sä ndning och / eller 
a tt kunna utestä nga t ex främ
ma nde rundradiosändninga r över 
satelliter dä r reklam inslag ingår. 
Det låter f n knappast så, men 
säker kan ma n ju inte vara. Där
emot synes det ganska givet att 
Tidningsutgivareföreningen i hel t 
missriktat nit håller på att spela 
bort sina goda möjligheter att lå ta 
pressen upprätta t ex stads nät fö r 
teleda ta. Också på industrihåll ser 
man med förvåning på den nega
tiva håll ningen till de nya medier
nas möjligheter. " Pressen ä r ju 
den alldeles naturliga partnern för 
en marknadstäckning via tele
tjänster", menar med rätta 
många. l stället för att motarbeta 
a llting borde tidningspressen se 
den logiska framtidskomplette
ringen hä r - tjänster, a nnonser , 
förmedling, nyhetsa bonnemang, 
kontaktnät . . . l kabelanvändning 
ligger en ypperlig chans till en 
tidningarnas förnyelse och bredd
ning, vilket också är ett starkt 
samhällsi ntresse. 

Y:t Ju flera aktiva och krävande 
intressenter, desto mindre ut
rymme för monopolism och för
mynderi . Lå t oss försöka se fra m
tiden utan att gå vilse i fördo
marna från början . 

US 
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forts fr föreg sida 
böcker och skivor skulle bestå i -
böcker. som man alltid kan låna på 
a ll a slags bibliotek numera också jäm
sides med skivor . I båda fa llen får ju 
"upphovsmännen" - en term som 
börj a r bli larvig i de hä r bra nschernas 
mäs tra nde vokabulär - si na ersätt
ningar . Sak sa mma vid hyrköp. Sa k 
sa mma om jag köper en kassett i en 
butik i USA och ta r hit den . 

Något slags ma rknadsmäss igt ny
tänkande ä r tydligen gra mmofonbran
schen helt främmande. Man kunde ju 
lämpligen studera t ex bil- och video
intressena : leasing ä r i båda fallen en 
betyda nde affä r . Allt a nna t går a tt 
hyra. så varför inte ski vor? Tavlor, 
skulptur. video, bila r - a llt hyr man . 
Böcker "hyrs" också - avgifterna för 
kommunernas böcker tas ut över 
ska ttsedeln . Ersättning beta las förfat
ta rna. förlåt "upphovsmän nen" . Ski
vor frå n bibl ioteken väsnas ingen om . 
Va rför nu reagera så våldsamt på a tt 
en affä r hyr ut de som annars inte går 
att sälja i mer än ett fåt a l exempla r? 
Köpmotstå ndet är en rea litet! 

Jag minns hur inte för så väldigt 
länge sedan grammofonkoncernerna 
utgjorde en so rts I AT A-kartell, vars 
monopol ledde till ett i dag ofa ttba rt 
läge . All skivimport ka na li serades till 
bolage n. Den som "sva rtimporterade" 
riskerade ren fö rföljelse . Prissättning
en bestämdes givetvis av branschen 
ensam . Jag kommer vä l ihåg hur en 
dri stig pionjä r i Stockholms city fick 
må la över sina skivetiketter av formaI
juridiska skäl ; omisskän nligt va r de 
ändå Columbias och RCA :s etc, men 
det va r fa rliga saker a tt öppet vidgå . 
Det va r en helt ny musikvärld som på 
detta sä tt öppnades för en ny ma rk
nad . Jag ä r denne ma n djupt tacksam 
för ha ns pionjä rgä rning - och bestå
ende misstrogen gentemot alla ka rtell
och trustbi ldninga r mot en fri konk ur
rens för marknaden a tt sj ä lv avgöra 
urva l. pri s och se rvicegrad . 

Bok, videogram, grammofonskiva 
eller lj udba nd - det måste finnas full 
frihet a tt köpa, hyra eller lå na eller på 
annat sä tt disponera över produkten 
uta n inskränkningar från ovidkom
mande parter. Det ä r orimligt med 
dessa branschansprå k som hå ller på 
att ta form av något slags förfogande
laga r. 

Grammofonindustrin har det mo
tigt. Det ä r inte svå rbeg ripligt mot 
bakgrunden av den usla kva litet pro
dukterna numera hå ller och den i 
a lltför må nga fa ll misslyc kade a rtist
politiken . Men det finns goda möjlig
heter a tt tjäna penga r på a tt finna nya 
former för upplå tande av varan . T ex 
att hyra ut den. 

Nytt 

Konsumentverket 
vill deklarera 
pakethögtalare 

-e 

Sedan en tid pågår en vä rdering av· 20 
enklare hi fi-högtalare, typ "paket-" , i 
regi av Konsumentverket, där av allt 
att döma byrådirektör G E/ger. sedan 

ga mmalt in t resserad av området, tagit 
initia tivet. Med tiden ka n vi a lltså 
vä nta oss något slags utl å ta nde. ev i 
formen av köpråd i verkets tidning 
Råd och rön. enligt vad Pejling e rfa
rit. 

De utva lda hög ta larpa ren mäts 
först upp av S ta tens provningsansta lt 
va refter en mera ingående individuell 
bedömning görs. BI a kommer de ak
tuella högtalarna att sättas på prov av 
a ud io loge rna vid Tekniska högsko
lan/ Karolinska institutet för en a kus
ti sk klassni ng . 

Något eget försök till norma rbete ä r 
det inte fråga om - sådant sker ju 
internationellt i I ECs regi , men inte 
omöj ligt vill man försöka till ämpa de 
nya förslag till standardbedömningar 
som RT tidigare redogjort för. 

Konsumentverket ha r hittill s inte 
kunna t uträtta särskilt mycket på det 
hä r produktområdet men däremot ha r 
en del kontakter förevarit med bra n
schen i syfte a tt korrige ra fö rhå ll an
den ve rket ansett mindre tillfredsstä l
lande. Det har huvudsakligen rört 
rekla m- och marknadsföringsfrågor 
liksom nomenklatur. 

I ett d yl ikt fall möttes pa rterna 
198 1 hos Anders Appe/qvisl vid leve
ra ntörorga ni sa tionen och tog upp till 
behandling just språket i en broschyr 
om ja pa nsk stereo . Det skedde efter 
a nmälan om den begreppsa ppa ra t som 
a nvändes i trycksaken. Inga direkta 
felaktigheter eller vilseledande påstå
enden hade gjorts, men pa rt erna be
slöt i godo ändå att näs ta ka ta logupp
laga ska ll förenklas . 

A vtalsklart mellan 
EBU och EUTELSA T: 
Två tv-kanaler i ECS 
Den i februarinumret ski ldrade nor
diska satellitterminalen i Ågesta , kla r 
för drift vintern 1984, skall bli nertag
ningspunkten för den europeiska kom
munika tionssa tellit ECS som skjuts 
upp å r 1983 och kring vi lken det nu i 
vinter trä ffats avtal mellan EBU, ra 
diounionen, och EUTELSA T , de eu
ropeiska teleförvaltningarnas sa mar
betsorgan. Enligt detta hyr EBU två 
ka na ler i ECS. För svensk del innebär 
deltagandet en andel om ca två mkr 
1984- 1985 . 

yligen meddelades också a tt det 
rymdkonsortium som arbetar med de 
franska Ariane-raketerna nu kunnat 
säkra ett pa r hundra mkr i ökade 
medel , vilket möjliggör en seda n länge 
önskad och nödvändig effekthöjning 
av raketen , som skall ges större ka pa
citet och säkrare system . 

EBU ha r sett som en tvinga nde 
nödvändighet att lita till rymdtekni
ken, eftersom alla prognoser peka r på 
en tra fiktä thet mot 1990-ta let som 
nu va rande marknät inte kan klara av. 
Sa telliterna blir billigare ä n a tt bygga 
ut marknä ten . De måste dock behållas 
eftersom de inte , i motsats till sa tellit
distributionen, blir blockerade av de 
allt vanliga re s k unilaterala progra m
men mellan länderna . Unilateraltrans
mission - överföring till ett avgrä nsa t 
land dä r ursprungslandet icke delta r. 
Överföringen kan gälla a ntingen 
ba ndning eller utsändning i realtid . 
Motsa tsen ä r multilatera l överföring 
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= ett land delta r samtidigt som ett 
eller flera länder ä r mottagare för 
a ntingen sändning eller inspelning av 
ma teri a let. 

Ina lles ä r 16 marksta tioner projek
terade fr am till 1986. Knutpunkten i 
Europa kommer som nu a tt fi nnas i 
den tekniska kontroll centra len i Brys
sel , dä r både ma rknät och rymdöver
föringa r öve rva kas och leds vidare. 

Hänt 

Gnissel hos Track 
M a n ha r haft problem med gnissel i 
banden hos svenska ba nd tillverka ren 
T rack. Det ha r fört med sig produkt
störninga r, som få tt Dagens Induslri 
a tt uppmärksamma tillverkningen . 

I DI säger marknadschefen Tomas 
Carlson bl a om RT:s test av Trac k
ba nden: 

- Vi godkänner inte tidningens 
testmetod . 

- Godkänner ? ringer vi genast upp 
och frågar. 

- Nja, rätta r Tomas Carlson, vad 
jag menade var a tt det finns olika sä tt 
att testa banden och a tt vå ra mä t
ninga r hos S ta tens provningsansta lt 
ger bä ttre vä rden . 

Om ma n studera r de resulta t RT 
resp Statens Provningsansta lt kommit 
fram till, finner man a tt de överens
stämmer mycket väl. Banden ligger i 
båda fallen en bit under Maxe lI s. 

Ma n kan ändå a lltid ha olika me
ning om provningsmetoder och testre
sultat. Men knappast om Trackpro
dukten som sådan i det här fa llet. 

Aktuellt 

Växande jurist-oro 
för svensk polisstat 

BH 

Va r det nödvändigt a tt bomba Hiro
shima ba ra för a tt tekniken fa nns? 
Frågan kom upp vid ett möte i Svea 
hovrätt i Stockholm inför svenska 
avdelningen av Internat ionella jurist
kommissionen . Ämne: Modern poli s
teknik - mera specifikt den som 
Sveirge håller på a tt tillföras enl igt 
riktlinjerna som beskrevs i RT:s leda re 
i februa rinumret , sida n 19. 

- Få ting har ingett mig sådant 
obehag som förslaget om avlyssning 
med dolda mikrofoner och hemliga 
tv-ka meror . Sä tt in tortyr i resone
manget och vi stä ll s inför sa mma 
otäcka problemstä lln ing! 

Detta yttrade advoka t Dag Ed/und 
inför sess ionen , och det framgick a tt 
en växande upprördhet kan mä rkas i 
la ndet inför perspektivet a tt avs tå ndet 
till polissta ten krymper. Anspelningen 
på Hiroshima grundade ta la ren på att 
har man en gång infört tvångsmedel i 
polisens händer, går det kna ppast att 
sluta . 

Rikspolisstyrelsens Tommy Lind
ström. krimina lchef som nämndes i 
vår leda re, visade sig vara nöjd med 
förslaget och menade, att då det gäller 

vissa brott finns sä ll a n någo n a nmä
la re: a lltså måste polisen sjä lv med 
olika hjälpmedel finna gärningsman
nen , hette det. 

Att vi ka n dra bbas av inskränkt 
pressfrihet om försl agen förve rkligas 
underströk J ourna listförbundets tales
ma n Lars Rabenius. som i den a ktu
ella kom mitten reserverat sig mot 
förslaget. 

- Ett förskräckligt förslag, a nsåg 
också advokat Ragna r Gottfa rb_ Vi ä r 
på väg in i polissta ten . Gottfarb sade 
sig va ra besvi ken på utreda rna som 
inte vägra t si n med ve rka n då direkti
ven blev kända . J a, a nsva ret känns 
tungt , bekrä ft ade lag ma n Bertil Wen
nergren. som försvarade sig med a tt 
a ll a kontroversiell a direktiv kom se
nare i form av till ägg frå n Rikspolis
styrelsen . Wennergren menade dock 
a tt vi måste få regler för hemlig 
av lyss ning, "a nna rs faller man ändå 
för frestelsen" . 

Debatten går vida re . Också RT har 
mottag it en rad sta rka reaktioner på 
förslaget om i princip helt godtycklig 
polisavlyssning, skuggning och över
va kning . M ånga läsa re som hört av sig 
se r i det hä r en log isk - men lika 
motbjuda nde - fort ä ttning på den 
Wikströmska tv- pej lingen, den sta t
liga elektroni ska avsökningen av våra 
bos täder i Televerkets regi. 

Konferenser 

AES-konventet 
i Europa, nr 71 

- e 

pågå r 2-5 mars 1982 och platsen ä r 
kongressha llen i Montreux , Schwei z. 

Som vanligt ä r progra mmet indela t 
i ett antal sess ioner, i å r A - E. vi lka 
äg nas speciella om råden som t ex in
spelning, estradlj ud & akustik , digi
ta lteknik, mätteknik och instrumente
ring och slUdioteknik och omvandla re. 

Ordföra nde för den 71 :a sa mma n
komstens föreläsningsdel ä r dr Ben 
Bernfie/d och reda n preliminä rpro
gra mmet upptar ett 40-ta l föredrag 
över de skilda ämne om rådena. BI a 
ser vi att det nya CX-a ntibrusreceptet 
från CBS i USA ska ll ventileras av 
sina upphovsmä n, Abbagnaro och 
Gravereux. Av intresse torde också 
va ra medverka n från danska O rtofon, 
som sänt sin tekni ska sta b a tt ta la om 
metoder för optimering av ljudkva lite
ten från mc-pickuper. 

Och vad kan dölj a sig bakom titeln 
Digita laudions Filosofiska Fäll a . som 
en av teknikens föregångsmän, Barry 
B/esser. hå ller föredrag om? 

Som vanligt hå ll s en stor industriut
ställning i sa mba nd med konventet. 

AES konvent stå r öppna också för 
icke medlemmar. Kontakta AES Eu
rope Conventions, Ms Titia K S Bak
ker. P olygra m B V, P O Box 23, 3740 
AA Baarn, Holland . - Det bruka r gå 
bra att registrera sig också direkt på 
konventet, men va r beredd på långa 
köer. Hotellreserva tion måste man ha 
ordnat redan från Sverige eller det 
la nd där man befinner sig' 
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AID omv. 
I/O-kort 
PRINTER 
Mer om BASIC, lXBl 

Sinclair först igen 
19BO var Sinclair först i världen med en riktig dator un
der kr 1_500:- - ZX -BO . Över 50.000 st såldes på ell 
år och kritiken rosade ZX ·BO:s förtjänster. 
Nu tar Sinclair ell nyll stort steg framåt. Den betydl igt 
mer avancerade efterföljaren ZX-Bl kostar runt kr 
1.000:- . En ny sensation. Radio och Television skriver 
eller test: "Det finns knappast något bällre och billigare 
säll all bli bekant med riktig BASIC än all köpa ZXBl " . 

ZX·B1 för kunskapstörstiga 
ZX·B l är gjord för Dig som vill lära Dig hur en dator fun· 
gerar, hur man programmerar, beräknar och ritar, hur 
Du styr och övervakar med dator, hur Du spelar dator· 
spel etc. etc. ZX-Bl och medföljande svenska BASIC
kurs lär Dig della steg för steg_ Roligare och roligare blir 
det allt eftersom Dina kunskaper växer. För skolor & 
studiecirklar finns speciell ZX-Bl kurslilleratur. 

Använd din TV 
ZX-Bl behöver ingen speciell bildskärm: den använder 
Din vanliga TV. Din lilla kassellbandspelare kan Du an
vända som programminne. Sladd till både TV och band
spelare ingår liksom näIadapter. 

Funktioner i mängd 
ZX-Bl har massor av funktioner. Över 60 olika BASIC
j(ommandon. Matematiska och grafiska tecken, bokstä
ver, siffror, symboler. Slumpgenerator och tidmätning 
finns. Anslutningsmöjlighet för minnen, printer, styrmo
duler, bandspelare, TV och nätadapter m.m. 
Matematikern har nio siffrors noggrannhet, decimalkom
ma, trig -, log.- och exponentialfunktioner, exponent
redovisning. 
Rörlig grafik för t.ex. datorspel. 
Med 16K extra RAM-minne kan Du läll göra ell datare
gister för telefonnummer, skiv- eller boksamlingen. 
ZX-Bl kan själv leta efter namngivna program på band. 

Din dator 1.095:-
Komplett byggsats lX-Bl & svensk programmeringskurs i BASIC. 

sinclair' 
ZXBl 

För Dig som kan lite mer: 
cpu: 
RAM: 

ROM: 

Bus: 

K,ssell· 

l80A, 3,25 MHl 

1- 16K 

8K 

44 polig konlroll-, ,dress-, d,I,- och 
memory, electledning" , 5V , 9V , OV , klock, 

inlerface: 250 Baud, söker namn eller tar törsta program 

Måll: 167 x 175x 40 mm 

Vikt: 350 gram 

Malning: 7,5-10V , 400 mA. Inlern 5V regul,lor. 

• 32 bitars aritmetik 

• multidimensionella matriser fö r både strängar och variabler 

• PEEK, POKE, USR lör masklnkodsru liner 

• 6h 44 pkl upplösning 

• 24 rader med 32 lecken 
• 40 ,I plan, Irycklangenler 

• Automatisk syn taxkontroll töre exekvering 

• En langenIIryckning per 8ASIC komm,ndo 

• Fullständiga edileringsmöjligheter 

UHF·TV modulator 
Gor Din TV 11 11 
datorbildskarm 

Ullag lor TV . 
bandspelare 
natadapter 

laDA mikroprocessor 
Ny snabbare verSion 
av den beramda lBO 

I 

Bus. 44 pol. ullag lor 
rnmnen, printer etc. 

/ 

IK RAM 
-- minne 

Regulator.· SV-Iemperalursaker BK ROM BaslC tolk 

Byggsats eller färdig 
ZX-Bl finns monterad och i byggsa ts. 
Byggarbetet är mycket enkelt. 
Svenska bygganvisningen går steg för steg. Har Du 
bara någon löderfarenhet så kommer Du all börja pro
grammera BASIC samma dag Du hämtar Din ZX-Bl . 
Har du ZX·BO? 

ZX-BO ägare kan göra sin dator betydligt mer avancera
de genom all köpa Sinclairs nya BK ZX-Bl ROM . Den 
nya IC-kretsen är en ren plug-in enhet som monteras på 
några minuter utan verktyg. Ett nyll tangen tbordsöver
lägg medföljer liksom ny manual. (Efterfrågan är mycket 
stor. Räkna med flera veckors leveranstid) . 

Lång beställningskö - beställ omgående 
Efterfrågan på ZX -Bl slår alla rekord . Totalt är c:a 
250.000 st. tillverkade (världens mest så lda dator) och 
köerna i alla länder är långa. 4- B veckors leveranstid 
har snarare varit regel än undantag . Kort sagt - beställ 
omgående. 
Tillbehör: 

ZX Printer 
16 K Byte 
Ram 1/0 
A/D Omv. 
Kursbok 2 

Kursbok 3 
B KROM 

Besl.nr 
Med nätadapter l O l 3 
Ram minne 1003 
Universellt IN/UT-kort 102i 
För Ram l/D kortet 1023 
Svensk datorkurs 1011 
Lärarhandledning 101 2 
Mer om Basic, ZX-Bl 1026 
Till ZX-BO 1004 

Välkommen att besöka oss 
9.00-12.00, 13.00-17.00 

å·pris 
995:
B95:-
740:-
520:-
136:-
45:-

120:-
350:-

20 m från T-banestation Sandsborg. 

/ ~ 1,!lJU'J'1 
~ ___ Generalagent ____ .... ~-:-~:-:--:---..:~---~~~---:-~ ...... ---...... ------..;;;;;,;;,,;;;;;;;;;;;,,( 

BEr-KmAn Javisst jag beställer st ZX -Bl Byggsats å 1.095:- st ZX- Bl Monterad a 1.295:-
L st. Best.nr st. Best.nr. . st. Best.nr st Best.nr 

Beckman Innovation AB 
Telefon 08--390400 
Postbox 1007 
5-12222 Enskede 

Telex 10318 Beckman 

Gamla Dalarövägen 2 
Stockholm SWEDE 

Jag har 14 dagars returrätt på oskadade varor och 1 

Namn 

Adress . 

års garant i. Porto till kommer 

Postadress 
Alerlörsällare: Slhlm. Kommunsamköp. Dellron. Elek Uppsala. Sludielarlaget Göleborg. DeiIron. CB-RadlO .Josty Kil M,lmö. JOsly Kil Molal,. Hem & Kontorseleklronik Linköping. Ellema Väslerås. Mikrokil 
Sundsvall. Amitron Örebro. Eartene 
Bestä llningar trån Finland. Minska priserna med 19% (svensk moms) och lägg på SEK 60:- for Irakt & expo Betalning I lorskott Via postgiro eller Bankcheck. Valkomnal 

. !.nformatlOnS1Janst 40 RADIO & TELEVISION - NR 3 - 1982 

N ,,:o 
' M 

t
. a: 

23 



Genie System 

Genie I Microdator 
16 KRAM 12 KROM Microsoft 
Basic. TV interface. Videointer
face. Inbyggd kassettband
spelare. Strömförsörjning. 
Pris 4330:-

: I ~ -~fi- _ VI 
) - 1\ 
~ •. 

Genie II Microdator 
16KRAM 12 KROM Microsoft 
Basic, l KROM Terminalrutiner. 
Videointerface, bandspelare 
interface, numeriskt tangent
bord, funktionstangenter. 
Strömförsörjning. ~ 

~~ 
Genie Expander. 
Printerinterface. RAM 32 K 
byte. Floppycontroller för 4 st 
d river. Interface: RS 232 C och 
S-lOO bas. Strömförsörjning. 
Pris 3220:-
Genie Floppydisk 
5W' minidrive fabr. MPI B51. 
125 K singel dens. 250 K dub
beldensitet. Strömförsörjning. 
Pris 2730:-
Genie Monitor 
12" bildskärm med grönt bildrör. 
Pris 1517:-
Återförsäljare: 
Varberg: Cederholms hemelektr 0340·87105 
Göteborg: CB RadlO AB. 031·1341 21 
Norrköping: DATAX. 011·1621 79 
Linköping: EL· TEMA. 013·134660 
Grums: Elektronisten. 0555·13279 
N_iö: Ekdals TV AB. 0380·10542 
Vloby: AB EDW Löwgren. 0498· 76080 
Malmö: Hobbydata. 040·91 O 191 
Karlakoga: K·DATA. 0586·30061 
Stockholm: Mtcrotroruc 08·612204 
JiJ.,.jö: Mjukvarukraft .08·993028 
Kalmar: Semitron. 0480·74497 
Hed.mora: T. Nilsson unp. 0225·10389 
Tonlanda: Torsdata. 031 ·562637 
o...rhörnös: TEW·Lab. 066O·70000 
Norge: Avant Elec. 02·565931 

o Ja tack, jag vill ha mer 
information om Genie System. 

Namn: . 

Företag: 

Adress: . 

Postadress: 

Tel: . 
RT 3-8 2 

LSJ Electronics AB, Skeppsbron 10 
11130 Stockholm, Tel. 08·142235 
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Clarions framtida väg 
synes gå över "aktiv" 
elektronik, hybrider av 
orkester- och musik 
elektronik och hi fl. En 
hel serie intressanta 
ny heter har debuterat, 
som den här mixern / 
gi tarrstärkaren/ kas
settdäcket / fö rfö rstär
karen/fm -tunern etc. 
Bärbar, fö rstås. "Cen
tralstati v" finn s. Mo
dellen heter Excite 
XC-SSOO. 

Hemelektroniken 
m/82 från Japan: 
Från japansk horisont kan rapporteras ett lakoniskt: 
På högtalarsidan intet nytt. 

Då bortser vi från diverse hugskott, t ex de amatör
konstruktioner en del firmor låtit ta fram för bedöm
ning av publiken, typ märkliga reflexionsljudkällor, 
trekantiga kurar och annat. 

En hel del nytt finns annars på områdena diamant
nålslipning och -spetsar, videoavkänning och diverse 
tillbehör i sammanhanget. 

Här presenterar vi i anslutning till Tokyo-rapporten 
återstoden av hemelektroniknyheterna som avhandlas 
i textdelen på annan plats. 

Trängsel kring N a
kal1/ichi och the com 
puting turntable med 
sina dubbla S M E
armar och den extra 
lilla robotarmen som 
avgör skivcentrums 
"sanna" läge. 
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LJUDTEKNIKER-KURSEN 
•• 

I GOTEBORG 
Lärare: ÅKE ELDSÄTER 
Våromgången har startat! Nästa startdatum 
15 mars resp. 19 april. Beställ broschyren med 
all information om kursen. Skicka bara in namn 
och adress så kommer broschyren på posten. 

§~@~@ ~ §~~cdJ~© @©; 
Utbildningsavd. 
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg, Tel 031-22 40 90 

Informatlol1S1Janst 4 2 

Platsannons 

LAMCO 
i LIBER lA söker 

LAMCO I Ltbena ar ett foretag vars drift anfomorts Granges Pro 
duktIOnskapaciteten ar 13.5 milJ ron jamma/m per ar I tVBttve,ket I 

ltbeflB kan årligen produceras omkrmg 12 mill ton smtefsl!g Ama· 
let anstalfda ! 9ruvsraden Yekepa och hamnstaden Buchanan ar ca 
3800 varav 350 europeer 

radiolänkingenjörer 
eller tekniker med grundutbildning inom 
radiolänk samt några års praktisk erfarenhet. 

Goda kunskaper i engelska. 

För närmare upplysningar ring gärna 
Lennart Johansson, tel 08/781 03 75. 

Ansökningshandlingar insändes snarast till 

GRÄNGES INTERNATIONAL MINING 
Personalrekryteringen 
Box 16316 
103 26 STOCKHOLM 

dbx 
224 

NY 
ENHET! 

Rennemarks 
Box 2041.135 02 TYRESÖ 

08-712 03 35 
InformallonSlJanst 43 

Lsr DATACENTER 
BANER GATAN 50 
• Utställning nya 

GenieSystem. 
• Programvaror. 
• Datalitteratur. 
• Datamedia . 
• Stort urval på LSr 

komponenter 
• Öppet vardagar 9-18 

Lördagar 9-13 

08-142235 

Nya Genie Program 
D LDOS 
det mest kraftfulla operativsystemet 
till Genie System. 
Begär ytterligare information. 
Pris 1517:-

D Visicalc 
Ett budget- och beräkningsprogram 
Begär ytterligare information. 
Pris 955:· 

o Scripsit 
Ett snabbt och lättarbetat ordbe
handlingsprogram inkl. 6 st lektioner 
på ljudkassett. 
Begär ytterligare information. 
Pris 955:-

O MuMath 
Ett av marknadens mest kraftfulla 
matematikprogram (Algebra, Trigo
metri , kalkylering, integraler och dif
ferentialer) med en noggrannhet på 
611 (sexhundraelva) siffror. 
Pris 685:-

Assembler. 
O Tape. Pris 390:
O Disk. Pris 685:
Basic Compilator. 
O Disk. Pris 1765:
Fortran. 
O Disk. Pris 955:
Pascal. 
O Disk. Pris 1075:-

- Spelprogram -

o Adventure Disk. 390:
O Draught Disk. 265:-
O Draught Tape. 205:
O Dominoes Tape 120:-
O Galac!ic Empire Tape. 120:
O Golf Disk . 205:-
O Graf Plotter. Disk . 265:
O Invaders Disk. 205:-
O SchuttIe Tape 205: -

.0 Zchess Disk. 265:
O Zchess Tape. 205:
Alla priser exkl. moms. 

LSIElectronicsAB, Skeppsbron !O 
11130Stockholm, Tel. 08-142235 

InformatlonstJanst 44 
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HEMELEKTRONIKEN m/ 82 från Japan forts fr sid 24 

. " 
Japanen kan välja allt, från Altec-Lansings kioskstora Manta Ray
horn . . . 

. . . till en 2-vägshögtalare utförd som ett utsökt japanskt träskrin med 
inläggningar! Foster står för den här iden med diskanten lagd i 
locket . . . 

26 RADIO & TELEVISION - NR 3 - 1982 

Digital Sensation . .. 
ja Technics har fak
tiskt CD-projektet i 
gång, men marknads
värdet av det går ju 
att överföra till lite 
av varje! 

En ny avancerad filterbank från Technics med finessrik spektrumvis
ning och en rad andra proffsdrag. Två stereokanaler kräver lika många 
I'ariatorer. Priset i Japan är inte avskräckande. 

Hos Sharp visades på Audio Fair en hel rad små tillsatslådor för 
pcm-Ijud enligt projektet RX -2 och RT-XS för digitalisering av 
signalen in på ett cc-däck. 

Spelande chokladhjul ... Sharps VZ -V2-spelare med vertikalställd 
skiva och nedtill utåtvinklad panel. "Auto Disc" heter den rätt stora 
pjäsen. 



Professionella musikmänniskor världen över använder till 
stor del AGFA tonband och A6FA 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 AG~A SUP~CHROM är de enda kassettterna 
som har 6 minuter längre speltid. Det gör det ändå lättare att HÖR SOM PROFFSEN. HÖR MED AGFA. 
välja. Agfa·Gevaert AB, Box 6 , 16393 SPÅNGA 
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ERi 
~~~ SAVEN STF '---...... 

\f.,>~~'J Prob/em/ösaren 
, 488-&ls-analysator 

från Racal-Dana 

Arbetar på något av följande tre sätt: 
1) TRACE - registrerar 40 program-

steg före, efter och om
kring definierad trig , från 
010, SRQ, ATN och EOI
linjerna. 

2) SINGLE STEP - stegning av ett program
steg i taget. 

3) PASSIVE - kontinuerlig registrering 
av bus-aktivitet. 

Enkel att använda - Batteridriven -
lågt pris - från vårt lager i Waxholm. 

5RVENRB 
Strandgatan 3·18500 Waxholm· Telefon 0764-315 80 
Saven AlS: @sfensjfJveien 62 · Bryn. Oslo 6 · TIf (02) 26 6730 

Informatlonstjansl 7 

LÄTTVIKTSWR 
FÖR TUNG LYSSNING. 

AKG:s senaste tillskott utmärks av: 
• God basåtergivning 
• Distorsionsfri återgivning även vid 

högt ljudtryck (akta öronen) 
• Bekväm även vid långtidslyssning 

'I\KG K 130 är för sitt pris en synner
ligen bekväm lur med låg vikt 

(130 g) och utmärkta 
prestanda." 

AKG K130 
cirkapris: 295:-

R"'~_ ...... 
, ~ SAVEN s/I# . 

'HELPER 
HJALPERI 

Automatisk Sinadmeter/AC Voltmeter. 

Lågt pris! 

Direkt från vårt lager i Waxholm! 

5RVENRB 
Strandgatan 3 • 18500 Waxholm • Telefon 0764-315 80 

Informationstjänst 8 

AKG 

R/THELLMOD 
SOAT~AARGATAN 2 - 16226 VÄLLI NGBY - TEL, 08-7390145 

Informationstjänst 9 
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11=w ~11(@~~11 OSCILLOSKOP forts fr sid 19 

Nytl eller begagnat? 
Köp rätt oscilloskop 
undvik fallgroparna 
Oscilloskopet är ett nödvändigt inventarium i labbet, 
vare sig det gäller serviceverkstaden eller hobbyhör
nan. "Scopen" är dessutom en tung investering och 
det gäller att välja rätt. 
Det kan vara frestande att försöka få ~ag i ett 
begagnat, men det har vissa risker, som vi tar upp här. 

•• Oscilloskopen är en produkt
grupp som på inget sätt lider av 
uttunning eller utglesning: På vår 
marknad finns en mängd fabrikat, 
och flera verkar vilja pröva lyckan 
för varje år som går. Antalet 
utföranden, typer och modeller är 
rikligare än någonsin . 

Det här brukar fö'rvåna en del, 
som felaktigt bibringats uppfatt
ningen att oscilloskopet detronise
rats som "elektronikerns verkliga 
universalinstrument" till förmån 
för en rad andra, mera specialise
rade redskap, t ex logik- och spek
trumanalysatorer. Men sanningen 
är alltså den, att oscilloskopet 
också i de mycket snabba kretsar
nas och de högt avancerade kom
ponenternas epok är oumbärligt i 
alla led där man analyserar sig
nalformer, utövar kontroll och 
provar. 

Oscilloskopet 
- en tung investering 

I ett avseende har nästan inget 
förändra ts på årtionden, och det 
handlar om amatörelektroniker
nas utrustning: Där är anskaffan
det av ett oscilloskop den i sär
klass tyngsta investeringen man 
gör - om man alls tar ett sådant 
steg. För många amatörer förblir 
drömmen om ett eget oscilloskop 
bara en dröm. 

Den välförsedde amatörens 
" labb" brukar som mest omfatta 
ett universal instrument plus ett 
litet. oscilloskop. 

Jo, vi vet att det finos undantag . 
Men just oscilloskopet har vi 
märkt brukar föranleda bekym
mer bland RT:s tusentals hem
byggare. Kalibreringar, koll av 
vågformer och signalled har 
många svårt att utföra . (Alla kan 
inte ta med sig hempulet till 
jobbet och utnyttja ett proffslabbs 
resurser, tyvärr.) 

Att oscilloskopen är så begär-

liga hänger inte så lite ihop med 
att Sverige - i olikhet mot t ex 
kontinenten och England , att inte 
tala om USA - uppvisar en så 
liten andrahandsmarknad. Det 
verkar helt enkelt inte komma ut 
särskilt många begagnade instru
ment som secondhand goods. För 
flertalet svenska stora och medel
stora elektronikföretag verkar til
lämpas långa avskrivningstider 
för instrument, och därför letar 
sig bara ett fåtal begagnade ut
rustningar ut. En del företag före
drar också att deras surplus inte 
alls kommer ut på allmänmarkna
den. Instrumenten "förbehålls" 
interna intressenter, och typiskt är 
en stor årlig försäljning i Stock
holm, som vi har inblick i - på 
papperet skall en hel del intres
santa saker gå, men i verkligheten 
kommer bara ett fåtal apparater ' 
ut: De begärligaste grejorna har 
"öronmärkts" av insiders, som ser 
till att de själva (eller några brö
der i ligan) ropa r in dem. Mygel , 
men mycket vanligt. 

(nbytta instrument 
går till skroten 

Ett stort vä rldsnamn på oscillo
skopområdet hade också under 
många år den praxis att äldre, 
inbytta instrument helt enkelt 
som policy inte fick komma i 
omlopp igen utan slaktades! 

I utlandet verkar dels de s.tora 
industrierna ha mycket frekven
tare utrensningar av materiel och 
ett liberalare anbudsförfarande, 
dels förekommer där något som 
nästan helt saknas i vårt land: 
Mäklare och säljare av uteslu
tande begagnade elektronikin
strument. Hur många svenskar 
som vid det här laget försett sig i 
London t ex är svårt att ha en 
uppfattning om, men åtskilliga är 
det. Till dylika rörelser finner 
regelbundet vägen dels från fir-

morna utrensade instrument, dels 
hela slutpartier av obsoleta eller 
utgående modeller, vilka sedan 
kan erbjudas amatörer och småfö
retagare förmånligt. (Andra
handsdatorer är väl det senaste i 
branschen.) 

Envar som försökt sig på ett 
bättre begagnat oscilloskop vet 
hur besvärligt det kan vara att 
bilda sig en grundad uppfattning 
om instrumentets reella kondi
tion . Att köpa begagnad och rela
tivt komplicerad materiel som 
oscilloskop är att ta en risk. Är 
instrumentet i ett mekaniskt risigt 
skick, finns skäl att varna redan 
på den grund, att en renovering 
hos generalagenten kan bli syn
nerligen kostsam. Bara att få tag 
i rätt sorts rattar och reglage är 
jobbigt, och ett par firmor debite
rar här minipris om åtskilliga 
hundra kronor för bara en liten 
plastknapp. Sådant är inte upp
muntrande. 

Gamla rördrivna kopplingar i 
oscilloskopen utgör också ett hin
der. Vi vill generellt avråda från 
köp aven så gammal generations 
grejor. Ofta nog rör (ursäkta) det 
sig om elektronrör som inte längre 
finns och inte några ekvivalenter 
heller, och så står man där. Lita 
inte på löften från säljaren om att 
"det fixar sig" , om något vitalt är 
trasigt eller håller på att lämna in. 
Erfarenheten talar för att det inte 
blir vare sig lätt eller billigt att 
åtgärda! 

Uddamärken 
ej attraktiva 

I linje med detta måste man 
också vara starkt återhållsam med 
att köpa materiel av märken som 
aldrig marknadsförts i Sverige 
eller vilkas agenturer upphört för 
åratal sedan. Den frestelsen vet vi 
är stark särskilt i fråga om oscillo
skop som många hemelektroniker 
ser utannonserade i småannonser 
baktill i engelska och ameri
kanska facktidningar. Vi får ofta 
besvara frågor om det eller det 
kan vara ide att skicka efter. 

Nej , det säkraste är att avråda, 
för dels handlar det inte sällan om 
grejor som är okända hos oss, dels 
kan ett sådant köp bli långt dyrare 

än det kanske förledande låga 
annonspriset ger vid handen. 
Frakter, försäkringar , tull och 
moms etc måste betalas, och det 
hela brukar gå på köparens .fulla 
risk. Ångervecka och belåtenhets~ 
garanti är ganska okända, såker i 
stora delar av världen . ChaRsen 
att få rättelse i efterhand ä'r liten . 

Utvägen att bygga själv t ex ett 
oscilloskop efter en fackmässigt 
hopkommen byggsats ' är mycket 
begränsad numera . ' Den firma 
som framför allt erbjöd ameri
kanska konstruktioner i kitform, 
Heath, har i dag bara två oscillo
skoptyper i Sverige, möjligen för 
att priserna till slut inte blev ' 
attraktiva gentemot många fär
diga, intrimmade enheter av 
främst japanskt ursprung. Det 
fanns under rätt många år också 
andra leverantörer av byggsatser, 
men de striktare bestämmelserna 
rörande hem byggd elektronik och 
kraven på utförande som Industri
verket kom med under 1970-talet 
torde ha gjort sitt för att decimera 
antalet kits . 

De nordiska länderna uppvisar 
lite olika utseende när det gäller 
amatörattraktiva oscilloskop på 
marknaden. Finland och Dan
mark har t ex flera mindre mär
ken än vi och ett bestånd av 2-10 
MHz-scop (ofta av enkanaligt ut
förande), som tycks ha försvunnit 
från vår horisont. Deras a nvänd
barhet är naturligtvis också be
gränsad, känsligheterna låga och 
möjligheterna med dem rätt få . 

ågot som är trist är det up
penbara faktum, att på högskolor, 
institutioner och forskningslabb 
står ofta fina men oanvända äldre 
instrument och , bara samlar 
damm . .vi har belyst det här förut 
och giltigheten tycks inte ha änd
rats sedan dess : Massor av mätut
rustningar, däribland då givetvis 
oscilloskop, anskaffas vid olika 
tillfällen på specialla anslag, vilka 
knyts till särskilda personer och 
särskilda projekt. När arbetet , 
som kanske tar något eller några 
år, är avslutat, dras bokstavligen 
dammhuvarna på och ingen an
nan bryr sig om grejorna . Av 
administrativa och ekonomiska 

forts på sid 60 
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"Framtidselektroniken" 
får det kämpigt .. 
Mexico satsar oljepengar 
på superskivor ... 
Hi fi-handeln rasar ihOp, Walkman går upp ... 
•• Är 198 1 gå r kn appast till 
historien som något stort hi fi- å r i 
US A. Det bl ev ett å r i marka nt 
avsaknad av några slags "genom
brott ". det slags tekniska eröv
ringa r och tillskott vilka tillver
karna brukade hävda med förvå
nande regelbundenhet under 
1960- och 1970-ta len . Likaså kom 
föga i fråga om produkter med 
reellt nyhetsvä rde. 

En hel del av deta ljha ndlarn a 
andades belå tenhet nä r de vid 
å rsslutet upptäckte a tt a ffä rerna 
knappast gå tt sä rskilt mycket 
sä mre ä n å ret fö re. l de fa llen 
bidrog nog en ga nska sen julvåg 
för ha ndeln a tt - på si na hå ll -
hjäl pa upp en annars låg omsätt
ning t ill omkring de sä ljsiffror 
som gä llde 1980. Men andra hade 
des to mindre orsa k a tt rosa ma rk
naden . Julh andeln blev på må nga 
håll en kla r besvikelse med om 
inte sä lj ras så dock på tagligt svag 
utveckling, beroende på lands
ände och region. A rbetslös heten 
är hög, kna ppheten på penga r 
besvära nde, räntorn a skyhöga och 
det a llmänna kostnadsläget högt. 
~ Bland det som hänt (se också 
längre fra m i krönika n) ä r a tt 
ferrokrombanden dog i tysthet 
under 198 1 och likaså va knade 
a udi ovä nnerna upp på nyå rsdagen 
fö r a tt u pptäcka a tt den a u toma
tiska kivspela ren , ända in på 
I 970-ta let något av ryggraden i så 
där 90 % av a ll a sepa ra t
anläggninga r, prakti skt taget 
hade fö rsvunnit, dött ut. 

Ser vi till de en gå ng stora 
nam nen i den businessen har M i
racord försvunnit tota lt. BS R, 
fortfara nde största levera ntör av 
s k multipl ay units i USA, ha r 
bytt sida t ill pickuper, högta la re 
och ett fjä rrkontrollsystem för 
hemanvändning . United Audio, 
som är tyska Duals sä ljagentur, 
säger a tt man kommer a tt sä lja 
gra mmofonverk så länge som 
Dua l tillverka r dem, men under-

stryker också a tt firma ns egent
li ga tyngdpunkt numera ligger på 
enkelspela rmodeller mera än på 
de växla re med vi lka bolaget en 
gå ng va nn erkännande på mark
naden . 

( Red.·s anm. Dual ha r som känt 
gjort konkurs, även om till verk
ningen av huvudsa kl igen skivspe
la rna fortsä tter t v.) 

Garra rd, som 1979 övertogs av 
en bras ilia nsk industr igrupp, av
ser a tt sätta i marknaden en serie 
stä rka re, receivers, tuners och 
däck utöver de sex gra mmofon
verk av enkelspela rtyp ma n f n 
ha r. Deta ljer om nyheterna kom
mer en bit in på 1982 . 
~ Det är j u inte omöjl igt a tt 
DA D , som stå r fö r Digita l Audio 
Di sc och ä r P hilips-Sonys kom
pa ktskiva , utöva r en avkylande 
inverkan på indust rin i övrigt i det 
att anta let produkte r av gä ngse 
slag verka r sjunka. Också om 
DA D-la nseringen inte ä r a lldeles 
nära fö restående ännu verkar det 
komma ga nska få skivspela re och 
pickuper på marknad firmamen
tet. Thorens VCM för 2 000 dol
la r med vakuumpump och Naka
michis nya superspela re utgör tro
ligen sistlidna säsongs exklusi
vas te saker, men bolag som De
non, Technics, Sansui m n bidra r 
också , ehuru med mera modest 
pr issa tta produkter. 

Denon hör till de t illverka re 
som är redo med en digita ldisk
spela re för USA-ma rknaden in
na n 1982 gå tt till ä nde. Andra 
fi rmor är Sony, Marantz, Ya
maha, Sansui, Kenwood, Pioneer 
- förstås - och JVc. Ingen ha r 
vela t binda sig för några detaljer 
ä nnu , men det som a llmä nt tros 
vara tillgä ngligt i orda merika 
till julen 1982 i den vägen borde 
kosta omkring 500 dolla r. Hå ller 
vi oss till Denon, så ha r man 
därifrån sagt a tt spela ren släpps 
ihop med "en avsevä rt stor" ka ta
log med CD-skivor. 
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Denon påpeka r, att firma n re
dan har 450 digita lt inspelade 
ba nd i a rk ivet (en del dock gjorda 
med 13 bitars t id iga digi ta lsy
stern ; red.·s komm) och att ma n 
har ha ft i drift ett CD-presseri i 
Kawasa ki i J apan under mer än 
ett å r nu. Det ä r dä r Denon 
(= Nippon Columbia, dotter t ill 
Hitachi-koncernen) avser a tt 
"matrisera " och pressa skivor inte 
bara fö r egna behov och under 
eget na mn uta n också fö r ca 
dussinet övriga kunder. 

Även Sony avser a tt få fram 
digita lskivor för både egna behov 
och för CBS och nera a ndra 
na mn, framgår det. 

Vad DA D påverkar gä ngse 
a naloga spel a re och pickuper med 
kommer pcm-adaptra r a tt göra 
med vanliga kassettdäck. Son y 
jämte några andra firmor hade 
kla ra både ada ptrar och a ppara
tur för in- och avspelning i tid till 
vinterns CES i Las Vegas, den 
stora mässa n. Ingen släppte ut 
särsk ilt deta ljerad informa tion om 
det hä r i förväg, men onekligen 
visar nyheterna vilken väg utveck
lingen nu på a llva r slår in på . 
~ En fä rsk undersökning visa r a tt 
amerika nerna ka n väntas lägga 
ned så mycket som 200 miljoner 
dolla r på DA D-spela re å r 1989. 

Det ä r kontentan aven mark
nadsstudie frå n Venture Develop
ment Corporation i Wellesley, 
Mass. Vi ha r tid igare referera t 
deras enkä ter och specia liserade 
undersökninga r för elektronikin
dustrin . 

Om de nya siffrorna lå ter impo
nerande är det ändå fråga om 
hälften av vad branschen vä nta r 
a tt sälj a fö r det å ret. De " tunga" 
handla re av "audiofilklass" som 
intervjua ts för undersökningen 
fra mhöll överlag, a tt de vä nta r a tt 
sälj a nerta let spela re det ha ndlar 
om, å tminstone i ini t ia lskedet. . 

Då mena r de a tt de bör sä rskil
jas från "va nliga" ,radiohandla re, 

Robert Angus: USA-rapport 

rad io-tv-affärer och "elektriska" 
butiker resp varuhusavdelningar 
liksom musikaffä rer , som a lla till
handa håller gä ngse grejor ss spe
la re etc men vilka icke väntas ge 
si'g in i d igtia Isidans nya utrust- · 

. ningar på ett bra tag . De här 
specia liserade och exklusivare bu- ' 
t ikerna ta r a ll tså ha nd om busi
ness, mena r man däri frå n, men 
däremot t ror man inte på a nna t ä n 
en så sakteliga sä ljökning av det 
nya. 

S tudien visar a tt det ex istera r 
nera bekymmer och fa rhågor om 
och kring DA D-tekniken : 

En kanske bestående öppen si
tuat ion på sta nda rdiseringssida n 
och likaså en fo rtsatt br ist på 
enhetl ighet i fråga om formaten . 
Vida re fa rhågor för a tt det ska ll 
bli en såda n uppslutning inom 
industrin - den delen som inte ä r 
särskilt fö rtjust över digita lfra m
stegen, a lltså - kring system som 
CX eller DBx m n , a tt de med lite 
utveckling skulle kunna rycka un
da n grunden fö r digita lkva liteten 
(fast risken nog inte ä r speciellt 
stor) etc och sist, men inte minst, 
rädsla fö r att det ska ll uppstå en 
ödesdiger knapphet på progra m
rna teria I. Det ä r ka nske en mera 
väga nde invändning. Det ä r kne
pigt a tt t ex fra mstä lla kompa kt
skivorna med erforderlig preci
sion . Och vad få r de egentligen 
kosta? 
~ Med unda ntag av BAS F och 
Sony har a lla de ledande ba ndtill 
verkarna i tyst het begravt sina 
fe rrokromband . 

3M med Scotch hörde till de 
tid iga fer rokroma nhänga rna. 
Däri från hörs nu inget sedan kon
cernen gjorde om hela sin kassett 
li nje med nya oxidtyper och änd
rade hölj ena. Men de hä r skä len 
menade ma n sig ha : övriga oxidty
per gick a tt få så förbä ttrade, a tt 
de enkelskiktsba nd ma n på så vis 
kunde få fra m visade sig så kl a rt 
konkurrenskrafti ga i förh å llande 
t ill ferrokromens två lagersbe
skiktning a tt ma~ inte ville fort
sätta. Vidare såg ma n a tt må nga 
kasse ttdäck i US A fortfa rande 
sa kna r FeCr-l äge. 

Bla nd de nya försöken å terfinns 
Sonys ba nd UCX-S. som ä r en 
koboltdopad fe rrooxidta pe som 
uppges ha högre retentivi tet än 
något anna t utom rena meta llpul
verband . UC X-S ä r basera t på en 
pa rtikelformel som kommer frå n 
Pfizer & Co och vilken Son y ha r 
till fö rt kobolt efter egna recept. 
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~ HITACHI OSCILLOSKOP 

V "'050 100MHz-SOO,uV/div 
-I Ouad-Trace 

Pedagogisk desig'n kombinerad med ypperl ig kvalitet kännetecknar Hitachi V -1050 oscilloskop. 

Hitachi har här använt sitt extrema utvecklingskunnande för att tillgodose de krav som ställs på 

ett 100 MHz oscilloskop. 

• Stor rektangulär skärm 

• Quad-Trace operation (2 + 2 kanaler) 

• Känslighet 500 jlV 

• Full TV-t r igg 

• A och B svep 

• Signalfördröjning 

• Lågt pris 11 075 :- (exkl. moms. inkl. probar) 

Fyll i kupongen nu ! 

Isä-::-ytterligare int=at io::-m-: - -- - - - - X 
I D V·1050 D .. .... ...... .... ........ .. ...... ........ ... .. .... . 

l Na mn ______________________________ _ 

I Firma -----------------

I Adress ------------ -----

I 
____________ Tel ___ ---,;:;-,.-....." 

TERCO 
Box 2025 Tel. 08 ·88 02 00 
12702 Skärholmen Telex 17776 t erco s 
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PM 2517E med LED 

~~~~~I~~~g~i:i~I~~~;iek~~P~~Y;E/ _______ ---'-P--"Mcc.=25:....:1..:...7=-E---'-'17
c..:.
X-'----'0:.:;...5 r-----------------

PM 2517X. Multimetrarna har 10 A (100 A) x x x Svenska AB Ph ilips. Avd . Mätinstrument, 
samma robusta och användarvän- True RMS x x 11584 Stockholm. Telefon 08/63 50 00. 

liga utformning. De tål hårda tör- 4 ful la siffror 
dB-skala 

nar tack vare väl berä knad kåp- Automatiskt mätom-
profil. , rådesval 
PM 2505 mäter upp till 1000 V Diodtest 
DC (600 V AC), 10 A (100 Al och Temperaturmätn ing 
30 Mohm. Diodtest, lednings- Minnesprob 
provare och dB-skala med 80 dB- HF (med tillbehör) 
dynamik. Linjära skalor 

LED-display 
Dom här multimetrarna kan du lita Display med flytande 
på i alla väder! Skaffa en- två eller kristall . 
alla tre. Ring eller fyll i och sänd Ledningsprovare 
oss kupongen redan idag. . Robust, handvänlig 

Testsladdar, mjuka 
obrännbara 

x x 

x x 
x x 
x 
x 
x 

x 

x 

x 

x 
x 
x 

x 

x 

x 

x PM 2517E PM 2517X PM 2505 

Jag bestä ll er .... ex O .... ex O .... ex O 
x Sänd offert på .... ex O .... ex O .... ex O 

Sänd data blad på O O O 

x 
x Nam n .. ........ ... ....................... .............. .. .. ..... ... ... .... . 

Företag ............ .... ............... ... ........ ..... .... .. ...... ..... .. . 

x Adress .... ........ .. ..... .. ... .......... ...... .. ... ... ... ....... .... .. .... . 

x Postnr /adress ............ .... .... , .... ....... ...... ..... ....... ...... . .. 

x Telefon ..... .............. ... ...... .. ... .. ... ............ ... ............ . . 
RT 3-82 

Svenska AB Philips, Avd, Mätinstrument, 115 84 Stockholm. Tel. 08/63 50 00. 

Mätinstru ment PHILIPS 
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Produkten sägs ha högre max 
utstyrbarhet jämte ma rkant 
bä ttre bandekoegenskaper än 
a ndra ba nd . 

Eftersom kemifirman Pfizer 
förser flera av världens ledande 
bandtillverkare med antingen li
censer eller råva ra ä r det inte 
otroligt a tt även ett a nta l a ndra 
fa brikat kommer a tt kunna er
bj uda liknande nyheter i den nära 
framtiden . 

- Dock, menar en ta lesman för 
Son y, vi a rbetade ensa mma fram 
processen vid vilken vi avstämde 
mängden kobolt som till fö rdes ur
sprungskonceptet och vi utöva r en 
minutiös kontroll över mängden 
för att nå de resulta t vi föresatt 
oss. Den resulterande partikeln ä r 
å tskilligt olik den som vi köper 
från Pfizer. Slutresulta tet efter 
vår behandling ligger rätt långt 
från det man börjar med . 
~ Mera magnetba nd nytt: I Santa 
Monica vid Ka liforniens Stilla
havskust finns InterMagnetics 
Corp. Det ä r ett bolag som gjort 
goda affä rer under senare å r med 
a tt sälja magnetband maskineri 
och teknik till utvecklingsländer 
som Egypten, Indi'en och Indone
sien . Nu ä r man frå n firma n i fä rd 
med att bygga upp den första egna 
fabriken inom USA:s gränser, och 
det blir en anläggning för tio 
miljoner dollar i Ga rdena, också i 
Kaliforn ien och Los Angeles-re
gionen . Där skall fra mstä llas både 
audio- och videotape för inhemsk 
avsättning . 

Kunden man sä tter upp fa bri
ken åt är American Video Tape 
Manufacturing Company, ett nytt 
företag grunda t av Irving Kal z, 
som hoppa t av frå n InterMagne
tics sedan han lett firma n till 
framgång . Han tänker a lltså sj ä lv 
koka ba nd och fabriken väntas 
vara i drift mot slutet av 1982. 
Katz avser att både tillverka vi 
deotape i bulkposter och färdig
konfektionerade kassetter. 
~ EAD eller Electro Audio Dyna
mics, bolaget som ihop med Cy
bernet numera äger KLH j ämte 
Infinit y Systems och därutöver 
hör ihop med Peerless Group, den 
danska högtalarfirman med sina 
Europaintressen i övrigt, fortsä t
ter att dras med dåliga a ffä rer. 

Budgetå ret 1981 uppgick 
EAD:s förluster till 3, l miljoner 
dollar mot 130 000 å ret före . Lä
get inför 1982 inger inte stora 
förhoppningar , meddela r bolaget. 
Orsakerna till raset ä r de fortsatta 
förlusterna hos Peerless och kost-

naderna för a tt stänga KLH :s 
fou-sida i Massachusetts sa mt ut
loka liseringen av å terstoden av 
högta la rfirma n till Infinitys fa 
brik i Kalifornien . 
~ Vare sig ma n mena r a tt de inte 
har mycket gemensa mt med a u
diogrej or i a llmä nhet eller ma n 
delar So nys ås ikt a tt de utgör en 
viktig del av " fra mtidsvågen", ver
kar s k personliga musikförnöjel
sea ppara ter - Gånglå ta r i denna 
tidning - typ Walkrnan/ Freesly le 
ha fas t rota t sig på ma rknaden . 

J ag nä mnde den matta julha n
deln i US A. De här lä ttvikta rna 
med lura r visade sig va ra en bes tå
ende populä r a rt ikel som julkla pp 
och en " het" sälja re på må nga hå ll 
- i sjä lva verket ä r det så, a tt en 
rad butiker ha r Wa lkmen a tt 
tacka för den lilla skillnaden mel
lan noll resultat och förlust 1981 : 

"Jag sä ljer a lla jag ka n komma 
över", säger t ex David Dyer. som 
driver en 14 butikers kedja i 
Texas. "Går knappast a tt göra 
några j ämförelser med fö rra å ret 
(1980)", menar Gary Th orne hos 
den 11 8 affä rer sta rka kedjan 
Team Central. " Men med visshet 
kan sägas att de hä r grejorna, av 
a lla fabrika t, ä r vå ldsa mt inne 
numera." 

Det som från börja n introduce
rades på en utprisnivå om 200 
dollar ha r också för pres tigefabri
ka ten Son y och Sanyo nu i kon
kurrensen sjunkit till omkring 70 

; ' 

dolla r . En del plagia t och snarlika 
kopior går a tt köpa fö r ba ra 30 
dolla r nu . Koss a m-fm-Iä ttvikta re. 
som vi visa t t idiga re, blev utså ld 
till julhelgen 198 1. Fabriken gick 
i fl erskift men kunde inte få fra m 
tillräckligt många enheter mot 
efterfråga n. 
~ Ka n ma n a nvä nda en priva tda
tor för a tt konstruera sitt eget 
högta leri? 

"Teoretiskt ja", mena r chefkon
struktören Tirn HolI vid Acoustic 
Research. " Men ser vi det pra k
tiskt , så lå t bli a tt försöka." 

Holls ma ning kommer i ett 
skede då priva tda tore rna ä r vå ld
sa mt populä ra och då ett vä xa nde 
a ntal av experimentl ys tna a udio 
fans hänger sig å t " the computer 
craze". " Det ä r sa nt a tt AR såvä l 
som andra proffsföretag a nvä nder 
da torer och även hemdato'rer. fö r 
a tt utröna vad olika elementa lter
na tiv ger för resulta t eller för a tt 
få fra m optimum vid ändring av 
de olika design fa ktorerna", säger 
ha n. " Men det krävs en insa ts av 
en proffsprogra mmera re under 
fl era veckor, t o m må nader, fö r 
a tt ska pa den nödvä ndiga pro
gra mva ra n. AR ka n slå ut dessa 
ofta dryga kostnader på må nga 
tusen högta la re. Det ä r opra kti skt 
för en hempula re a tt ge sig in i så 
omfatta nde projekt ensa m, ba ra 
för a tt få fra m ett enda pa r 
högta la re." 

Instämma nden hörs här från 

Sony lanserar nu "industrins första offset-diskant": En vinkling 
som avses enbart för bi/stereo. De här elementen är tvåvägshög
talare och har koaxialmonterade ljudkällor, där diskantdelen 
mäter 1,25 tum och lutats snett uppåt i högtalarens tvärriktning 
för att örat skall utsättas för så mycket högtonsstrålning som 
möjligt, menar fabriken. 

Högtalaren heter XS-301 och är enbart avsedd för infällning 
i bi/dörr. Lågtondelen mäter 5,25 tum och har monterats extra 
mjukt i periferin för långa konutslag och bättre basljud. 
Magneten är en kraftig ferrit som tar ringa utrymme. USA-pris 
per par 89,95 dollar. 

Marty Winston. sjä lv både da tor
och a udioentusias t och i egenska p 
av talesman för storkedj a n Radio 
Shack trovärdig också ha n: 

"När du äntligen ä r kla r med 
a tt kör a det jobbiga progra mmet 
och mata r in a lla deta ljern a om 
elementen du tä nker a nvä nda och 
bygger på med inda ta om höljet 
och a llt a nna t som filtret etc, nå r 
du i a lla fa ll inte bättre res ulta t än 
om du skulle ha sa tt dej ner med 
en vä lskriven ha ndbok om högta
la rbygge." 

Det ä r ändå inte så a tt hemda
torfo lket inte skulle va ra tillmö
tesgående och hjä lpsa mm a mot 
a udiofi lerna eller a tt en hemda tor 
inte skulle va ra till någon nytta 
a lls då det gä lle r a tt vä lj a ut 
passa nde lj udkä llor eller för a tt 
anpassa dem till rummet i fråga. 
Både Holl och Winston är villiga 
a tt medge att en medveten högta
la rköpa re a ntagligen kan göra ett 
bä ttre klipp ä n a ndra: Den, som 
gör sig möda med a tt slå in a ll a 
specen plus utfa llet av de egna s k 
subjekti va I yss ningspro~en i en 
hemdator och överlå ter å t den a tt 
sta nna för den optimala kombina
tionen , lyckas troligen bä ttre än 
den som enba rt hå ller sig till 
provlyssning i butiken och a nvän
der utslagningsmetoden på pla ts. 

På sa mma gång kan hemda tor
a nvä nda ren med a udiointresse 
och med någon liten kunska p om 
akustik också anvä nda sin da tor 
för a tt förbä ttra å tergivningen 
hemm a . 

"A ll t ma n då behöver ä r en 
signalgenera tor ell er -kä lla plus 
en rea ltidsa na lysa tor, vilken ma
teri el man ofta ka n få hyra över en 
veckohelg på många pla tser", på
peka r Holl. Flera hobbytidskrifter 
och gör det sjä lv- magasin har 
också publicera t program för de 
pra ktiska tillä mpningarna. I flera 
fa ll fi nns också färdiga progra m 
att köpa frå n maskintillverkarna i 
deras populära "pa ket" med pro
gra mva ra för hem, hobby och 
ha lvproffsi nri ktn i ng. 
~ Dolbys C-upplaga kom i de 
första kassettdäcken somma ren 
198 1, huvudsa kligen i dyra re upp
lagor, hä r prissa tta till 400 dolla r 
och mera. Seda n dess har C-Dol
byn vunnit terräng, så a tt den är 
va nli g också i utföra nden fö r ba ra 
ca 200, och mycket tyder på a tt C 
blir lika va nlig som B-föregå ng
a ren va r under 1970-ta let. 

Även mikroprocessorkretsa r le
ta r sig i öka nde a ntal ut på kas

forts på nästa sida 
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settdäck- och skivspela rmarkna
den . Radiodela r ä r också aktuella . 
På bandmaterielsidan ordnar 
mikroda torelektroniken sökning i 
rea ltid , biasändringar och nivåan
passning plus en mä ngd progra m
meringsmöjligheter. ågot som 
ännu saknas verka r vara dessa 
kretsa r i dubbelbanddäcken av det 
slag som vi sett från Onkyo, Cy
bernet, Sharp etc . 
~ Mexiko kan bli näs ta la nd vi 
hämtar s k audiofi lskivor frå n: 

Där tyder tecken på a tt ma n i 
det oljerika di triktet Veracruz 
överväger avsevä rda inves teringar 
för a tt stöda Xa lapa 's symfonior
kester världen över. Det skulle då 
mindre ske genom turneer och 
live-framträda nden utan mera ge
nom en serie s k high-tech-pla ttor , 
upptaga nde både gängse reper
toar och mexikansk musik av 
skilda slag . 

Regionala intressen ha r nu be
talat över 200000 dollar för digi
tal inspelningsmateriel från JVC i 
J apa n, tyska mikrofoner från 
Schoeps och Neumann, ett mixer
bord från Studer i Schweiz och 
övrig utrustning från skilda hå ll. 

Likaså har till Mexiko "impor
tera ts" en kompetent kraft a tt 
producera de tänkta inspelning
arna i gestalt av Thomas Frost , en 
vetera nproducent av seriös musik 
som gjort många Red S ea /- skivor 
för RCA och inte fä rre Master
works-titlar för CBS i si na da r. 
Mexikanerna har försäkrat sig om 
bistånd också från Moss Music 
Group, vilket företag skall di stri
buera ett minimum om tio lp-a l
bum per å r i orda merika med 
Xa la pa-verk på. 

Enligt Frost omfattar den hit
till s ba ndade musiken Tjaj kov
skijs symfonier nr 4, 5 och 6 -
knappas t något mera originellt 
eller udda, a lltså - jämte ett 
progra m med operaarior av Sher
rill Mi/nes . Vida re pekar han på 
Beethovens fjä rde pianokonsert 
och de Fa llas ä tter i spa nska 
trädgårda r, dä r i båda fallen hörs 
den mexikanske pia nisten Frede
rico Osorio. 

De närmaste pla nerna uppta r 
ba ndning av ett a nta l verk av den 
kände mexika nen Carlos Chavez, 
som onekligen borde ha stort in
tresse, liksom verk av Schostako
vit j och ett anta l andra, samtida 
komponister från ol ika länder. 

Xa /apa Symphony är ingen li
ten ensemble uta n omfattar fak
tiskt hela 125 ma n - medlem
ma rna ä r dock långt ifrå n alla 

infödda utan räknar bland sig 
invandrare från såväl USA som 
Sovjetunionen och Polen, även om 
merparten stämmor givetvis be
sätts av Mexikofödda och -utbil
dade musiker. Dirigenten heter 
Herrera de /a Fuenre. Vi ser med 
intresse fram mot skivdebuten för 
vå r del. Och att oljepengar an
vänds för att gynna kultur i en så 
förnämlig manifestation måste 
också anses som ovanligt. 
~ Vad den a merikanska institu
tionen Hall of Farne är för något 
ha r jag tidigare haft anledning att 
beröra: ett slags industriell eller 
bra nschvis meddelad hedersbety
gelse för bortgångna eller leva nde 
personer, vilka a nses ha stå tt för 
ba nbryta nde eller framstående in
sa tser. Inom audioindustrin finn s 
givetvis en Ha ll of Fa rne. Tre nya 
hedersleda motskap har nu instal
lera ts , postumt eller i livet : 

De nya ä r Herrnon Hosmer 
SCO((, vilken fått ära n av a tt ha 
framställt den första sepa ra ta för
stärka ren , dr Ray Do/by, den 

Hr K Matsushita, grundare av 
industriimperiet som bär hans 
namn. Det började 1915 med 
att han satte ihop en stickkon
taktplugg för en glödlampa. I 
slutet av 198 I gjorde koncer
nen, där han är styrelseordfö
rande etc, en mångmiljonsats
ni ng på forskni ng och bl a 
grundas ett fou-institut i 
USA, säkert också en good
will-gest i ett handelsklimat 
där USA på nytt visar rekord
underskott 'i bytesbalansen 
mot Japan och där protektio
nismen redan har miljoner an
hängare bland arbetslösa eller 
fristälIni ngshotade ameri ka
ner i utsatta branscher -
främst bilindustri och hem
elektronikdelen. 
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moderna antibruselektronikens 
förgrund sfigur, jäm te Jack Ber
man, vilken ä r den fö rsta försälja
ren som fått hedern a tt vara med 
i den illustra teknikersa miingen . 

Audio Hall of Farne kom till 
för nio år seda n och omfatta r 
sådana pionjä rer som Avery Fi
sher, John Koss, Sidney Harman, 
Sau/ Marantz och George Ara
tani, vilken kanske inte ä r så känd 
i Europa men som fått ä ran av att 
va ra den som allra fö rst la nserade 
Japa ngjord mater iel i USA. 
Branschtidningen Audio Times är 
det organ som sponsra r de här 
evenemangen med nya intag
ninga r. 

H H Scott, som avled 1975, 
hade mer ä n 100 egna pa tenträt
ter. Det kanske väsentligaste va r 
det han beviljades 1947 för sin 
Dyna ural oise Suppressor, en 
anordning som skulle minska Y t
bruset över shellackskivor. Den 
ledde omsider t ill a tt Scott å r 
195 2 skapade den fö rsta hi fi
förstärkaren som sådan. Ha n föd
des i SomrnervilIe, Mass, 1909 
och räknade sina a nfäder tillba ka 
till John Hosmer, en av de jord
bruka re vilka deltog i slaget vid 
Concord å r 1775, den dra bbning 
som sta rtade de a merika nska ko
loniernas frihetskrig mot härska
ren England . 

Efter elingenjörsexamen från 
MIT i hemsta ten börj ade Scott 
ägna sig åt rad io- och tv-kretsa r å r 
1931 . Efter a ndra världskriget 
blev han sin egen genom a tt inleda 
fabrikation av brusundertrycka
ren . Då emellertid de jämförelse
vis tysta vi nylytorna hos de nya 
lp-skivorna från 1948 kom a tt 
överflödiggöra sådana insatser, 
vände sig Scott mot utveckling av 
medlen för a tt å terge musik med 
så hög kva litet som ·möjligt. I den 
lå nga raden av fö rstlingsinsatser 
från Scott under de följande 25 
å ren märks den första bred ban
diga fm-mottagaren, horisona l
montage av elektronrör för a tt nå 
en låg appa ra tprofil , transistorbe
styckning och de första integre
rade kretsa rna för hemappa ratur. 
H H Scott Inc var också första 
a merika nska bra nschföretag a tt 
som fastlagd personalpolitik a n
ställa ha ndikappade medarbeta re. 

(Scott kan också nä mnas som 
en pionjär fö r a udiobyggsatser 
[liksom Dynaco] , vi lka fi ck myc
ket beröm å ren kring 1960. Ha ns 
Stereornasters var förstklassiga 
förstärkare, och ha n kom a tt in
föra må nga nya, intressa nta kopp-

lingar, inte minst tack vare den 
berömde chefkonstruktören Da
nie/ von Recklinghausen. Red:s 
tillägg.) 

Ehuru kritikern Irving K%din 
redan 1947 hade omvittna t a tt 
Scotts uppfinn ing, den dyna miska 
brusundertrycka ren , hade "fördri
vit a llt brus för ev igt" frå n skiva n, 
fanns det ä ndå å tskilligt av den 
varan omkring 1965 då Ray 
Do/by hade inspelningsindust rin 
a tt näs ta n stå på huvudet då han 
började intressera den för sitt 
Dolby A-system. 

Dolby var då 32 år och hade 
ba kom sig bl a två å r med Freds
kå ren i Indien, under vi lken tid 
han grubblat ut de teoretiska för
utsättninga rna för brusminsk
ningen . Sedan gick ha ns väg över 
London för a tt bilda fi rma n ha n 
gav namn åt för att försöka om
sätta ideerna i prak tiken. Ha n 
hade då en hel del erfa renhet a tt 
basera dem på, eftersom ha ns 
yrkesliv börj at i Redwood City, 
California , fak tiskt medan ha n 
ännu gick bara i lä roverket. Ha n 
hade då haft turen · a tt trä ffa 
A /exander Poniaroff Ampex 
grundare, och Dolby fick jobb hos 
honom . På så vis å terfa nns Ray 
Dolby sna rt i kretsen av de tekni
ker vilka höll på att sk ruva ihop 
vä rldens första videobandspelare, 
som Ampex premiärvisade 1956. 
Dolby avslutade si n skolgå ng och 
sedan tog två å rs militä rtj änst vid 
i a rmen innan ha n fick möj lighet 
att å teruppta st udierna, vi lket 
skedde vid Stanford University, 
där ha n gick ut med en examen i 
teleteknik och elektronik. Efter 
avgångsexamen och akademi sk 
grad följde sex år vid Cambridge 
Univers ity, där han nådde olika 
a kademi ska poster och va nn s k 
fellowships , vi lket kan innebä ra 
både stipendier och hedersbevis
ninga r. Ha ns lugna a kademiska 
tillvaro hade ka nske fortsatt un
der angenäma former om inte just 
ha ns musikintresse och hobbyn 
med a tt spela in hade försatt 
honom i irritation över detta med 
bruset: Han ägde vid den här tiden 
en Ampex 600 yrkesbandspela re, 
som ha n lä t olika loka la ensem
bler di sponera . Men bruset, också 
med den här fi na maskinen, var j u 
för dj-t ! 

Dolby tog med sig en funktions
duglig modell av sin a a ntibru s
kopplingar till teknikerna hos 
Decca, vi lka köpte de första nio 
lådorna till priset av 2000 doll a r 
stycket. Senare, i ma rs 1967, kon-



taktades han av uppfinnaren 
Henry Kloss (grundare av KLH, 
Advent och Kloss Novabeam och 
en av Acoustic Researchs grun
dare) med förslaget att Dolby 
skulle utveckla en lågprisupplaga 
av sin uppfinning för inbyggnad i 
de bandspela re KLH då plane
rade göra (inte kassettdäck, 
alltså). Det hela resulterade i att 
Dolby B kom till och vilken krets 
omsider återfanns i de första Ad
vent-däcken . Året var 1969 (Ad
vent gjorde också vid den här 
tiden ett stort, halvproffsbetonat 
B-system, som RT utförligt be
skrev och provade på sin tid) . 

Alltsedan sl utet av 1960-talet 
har Dolby blivit ett begrepp inom 
audio och även med framgång 
försett filmindustrin och rundra
diovärIden med apparatur, och 
mycket tyder på a tt videoindu
strin blir nästa må l: Där, om 
någonstans, behövs brus minsk
ning ... 

Ray Dolby har svårt att komma 
över sin besvikelse över att entu
siasmen för firman s HX-koppling 
- vilken blev till för över tre år 
sedan - va r måttlig. Likaså me
nar ha n att C-Dolbyn " ba ra lå ng
samt accepteras" av industrin , nå
got som verkar förvånande mot 
bakgrunden-av att så många stora 
mä rken reda n 1982 gått ut för 
fullt med C-elektroniken. 

- HX bevisade den grund
tanke jag utgått ifrå n under a lla 
år, menar ha n. Nämligen den , a tt 
man inte kan förm å folk att betala 
för högre kvalitet än vad man 
uppfatta r som behövlig ... 

Han tillstår att en av de stora 
missräkninga rna i ha ns verksam
het är det faktum, a tt människor 
alltid ä r benägna a tt nöja sig med 
en kvalitet som ligger lå ngt under 
hans egna idea l. 

Går vi till den ka rriä r som Jack 
Berrnan ha r blivit berömd för, 
handla r den om något som kan 
kallas säljträning och -skolning. 
Berma n föddes 191 5 i Centralia. 
Washington , och under sitt yrkes
liv har han sysslat med så gott som 
allt från journalism till ma nage
ment - han ha r sålunda varit vice 
vd inom Shure Brothers. Berman 
var en av de allra första re ande 
representanterna vilka tog ut prov 
på hi fi-appa ra ter med de a ndra 
grejorna i bilen . Ha n körde runt 
hela USA:s sydöststater i kontakt 
med handla re i varje liten stad . 
Handlare, studenter, vanligt folk 
överallt; Berman visade upp sina 
prover, talade för varan och sådde 

. ett positivt intresse. Men han hade 
också vidare ambitioner, och han
delsresa ndeåren följde av studier 
och efter hand även a kademiska 
sådana. Efter ett rikt liv pensione
rade ha n sig förra året. 

Bermans första studier och föl
jande journalistpraktik blev rä tt 
kortvariga . De bröts 1934 av de
pressionen i USA. På journalism 
blev det svårt a tt försörja sig, så 
han tog sig in i en helt annan 
bransch, den då unga ljudindu
strin. Han fick jobb hos Shure, då 
huvudsakligen tillverka re av mi
krofoner. Samtidigt, inna n ens en 
vecka gått på den nya anställ
ningen, hade han skrivit in sig vid 

orthwestern University, där ha n 
blev kvä llsstudent och fick ut en 
examen i Business administration . 
Vid tiden för 1940-talets ingång 
hade ha n arbetat upp sig till vice 
vd-skapet hos Shure. 

Efter andra världskriget nyt
tade ha n till Ka lifornien, där ha n 
fann ett tacksamt fält för sitt 
missionerande budskap om den då 
nya high fidelity-vågen. " På den 
tiden", erinrar sig en gammal vän 
till Berman, "fanns det också i 
stora städer som Phoenix och S ac
ramento möjligen en enda affär, 
dä r man hyste något intresse för 
så exotiska ting som hi fi-grejor. 
Den, som vi lle tjäna sitt bröd på 
dylikt, fick ligga på vägarna vec
kor igenom och hinna med ett 
rejält a ntal samhällen på den ti
den, bo på olika ställen varenda 
kväll. " Berma n skyggade inte 
utan gjorde det för både Shure 
och Radio Craftsman, en tidig 
föregångare i branschen med ra
diodelar och stärkare. På det sä t-

tet byggde han upp en rörelse , 
som från att ha omfattat bara 
honom själv och en gammal bil på 
27 år steg till 30-talet a nställda 
och en å rlig omsättning om mer 
än 20 miljoner dollar. 

Längs si n levnads väg grundade 
Berman något som kallas Institute 
of Agreeable Selling, ett tränings
institut och en skola, som bygger 
på inte bara på ha ns egna erfaren
heter i olika branscher utan också 
på ha ns tillämpade sälj psykologi 
och erfarenheter a lltsedan 40-ta
let som lä rare - Berman har till 
a llt anna t också hunnit med att 
fö rel äsa, stå för seminarier och 
lett gruppundervisning, "klasser", 
inte bara för blivande audiosälj
personal uta n också vid universi
tet som orthwestern , UCLA och 
New York University samt Har
vard Business School. S ä llsynt ge
digna och hedra nde erkännanden 
aven praktikens man! 

~ Matsushita Electric Industrial 
ha r donera t en miljon dollar till 
just Ha rvard Business School och 
inrä ttat en lä rostol, the Konosuke 
Matsushita Professorship of Lea
dership. 

Donatorn är dotterbolag till jät
tekoncernen i Japan med samma 
na mn . 

~ I samma anda har Sony Corpo
ration meddelat avsikt att grunda 
ett forskningslabb och -centrum 
för hemelektronik, vi lket skall för
läggas till Param us, ew Jersey, 
nä ra New York City. 

Vid den nya institutionen skall 
bedrivas forskning, utveckling och 
konstruktionsarbete med tyngd
punkten på framträdande ny te k-

Tyska högtalare skriver vi sällan om. Inte för att de inte skulle 
jinnas, tvärtomjinns mängder av alla de slag och en del är riktigt 
bra. Men ytterst få letar sig till Sverige. Flera försöker då sin 
lycka i USA, bl a fotots familj från Visionik, som säljer 
fördigbyggda högtalare på export. USA-pris för dyraste Ambas
sador: 930 dollar per par, beteckning A-ISO. De anses välgjorda 
och har tre års garanti. 

nik i USA. De områden man 
särskilt ha r i å tanke omfattar 
kabel-tv, terminaler och linjer, 
mottaga re för direktsatellitsänd
ninga r och videotext / teletext i 
skilda former. " Det nya labora to
riet kommer att erbjuda nya och 
troligen unika möjligheter för 
samverkan mella n amerika nska 
och ja panska tekniker, och detta 
ka n ge upphov till nya tillä mp
ning'a r för Sony-produkter vilka 
kan sättas i marknaden vä rlden 
över" , utta la r vice vd Kenji Ta
miya om projektet. 

~ Världens två ledande producen
ter av kromdioxid ä r duPont och 
BAS F och båda umgås med stora 
planer för denna substans fram
tid. Den förstnämda koncernen 
hoppas på en år lig tillväxt för 
både a ud io- och videokassetter 
med krom om 25 procent. Kemi
jä tten kommer därför att öka 
kapaciteten för den berörda fabri
ken i Newport, Delaware, något 
som nå r full effekt under 1982. 

erO, är också en duPont-pro
dukt från början och bolaget äger 
a ll a pa tenträ ttigheter till krom
dioxidtape. Man sä ljer antingen 
licensrättigheter världen över eller 
råvaran till slutanvändarna. 
BASF å terfinns i licenstagarläg
ret medan Agfa köper råvaran i 
färdig form från duPont. 

BASF hävdar, att kromrecep
tets kommande segertåg (det ä r ju 
ändå redan mycket starkt i Eu
ropa) huvudsakligen sker på vi
deosidan . Kromformeln bör ge 
bättre bildkvalitet än också ko
boltdopade ferrooxider. Ökningen 
kommer troligen att skapa en 
25-procentig efterfrågestegring 
under de nä rmaste fem åren, tror 
tyska rna . Just nu är deras mark
nadsa ndel i USA på videosidan 
blygsam, men redan 1986 tror 
BAS F-ledningen a tt man ökat 
20 % där. 

~ Digita l audio och små, små 
videokassettkameror jämte olika 
spelarkombinationer må ha sin 
lockelse, men det ä r ändå prak
tiska elektronikgrunkor som tjuv
larm, temperaturövervakning och 
annan mera handfast materiel för 
a tt underlätta hushållet , vi lka har 
konsumenternas gehör! 

Detta ä r budskapet efter bear
betade intervjuer med 680 högre 
inkomst-tagare i en marknadsstu
die hä r som gjordes 1981 . 

" Ma n slås verkligen av den rent 
praktiska inriktningen i folks in-

forts på nästa 'Sida 
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tressen", kommenterar Ray mond 
Baggs. en av undersökningsle
darna. "Vi trodde väl att flert a let 
skulle uttrycka upphetsning över 
sånt som nya videogrejor, satellit
elektronik och så . Visst var väl 
många fängslade av sådant också , 
men det som .en majoritet sa tt i 
första rummet är onekligen sånt 
som hj älper till i det dagliga 
hushållsjobbet. " 

De utvalda tillfrågades genom 
att presenteras ett uppbåd av s k 
elektroniska underverk, vilka kan 
väntas på marknaden under en 
fe'mårsperiod framöver. Alla om
bads ange vilka saker som mest 
intresserade, vilka som kom där
näst och vilka som inte a lls väckte 
något intresse, Det som placerade 
sig klar etta i den första kategorin 
med 27,6 % visade sig vara detek
torer och områdeskontroll j tjuv
larm. Tvåa kom flatpanelbildrör 
för tv med 25 ,2 %, bara lite före 
hemdatorer, som kan användas 
för en mängd vardagsuppgifter. 
Därpå angavs en automatisk ter
mostat som noga övervakar värme 
respektive kylning, 21,6 %, Pro
jektions-tv-system kunde 16,4 % 
tänkas vara lockade av, medan 
15,6 % menade att de gärna såg 
fram mot videokameror j spelar
kombinationer och överraskande 
bara 1 1,6 % var intresserade av 
videoinspelningsappara tur i första 
rummet. 

Boggs förbehåll vid tolkningen 
av utfallet är, a tt konsumentin
tresse i kommande produkter 
långt ifrån alltid leder till försä lj
ningar eller ens kan tagas till 
int'äkt för någon senare vi lja att 
köpa , men han tror att man av 
studien kan dra den sl utsatsen att 
s k sexiga produkter troligen får 
det kämpigt under 1980-ta let, om 
de vill ta någon mera signifikant 
marknadsandel. Någon lätt 
match torde det inte bli att över
tyga ens höginkomsttaga re om 
nödvändigheten aven mängd 
elektroniska mirakel, inte så länge 
mera närliggande behov icke har 
täckts på ett enligt allmänheten 
nöjaktigt sätt. 
~ Vilket till slut leder över till 
fakta , att många tecken tyder på 
en mindre produktintensiv säsong 
första halvåret 1982. Här i USA 
ser det ut som om vi berikas med 
nyheter man kan klassa som "just 
one more" snarare än innove
rande. Det behöver ju inte vara 
dussingrejor för det, men några 
nyheter å terfinns knappast i dem, 
ser det ut som. • 

VIDEONYTT FRAN USA .av ROBERT ANGUS 

Kabel-IV-näten konkurrerar ut 
videokassetter och bildskivor 
i nya USA-framtidsperspektiv 

En intressant - och för många i USA högst obehaglig 
- framtidsprognos har gjorts, där kabel-tv tilltros den 
stora slutsegern - videoskivspelare och kassettappa
rater är bara övergående fenomen! 

För svensk del lär inte de här spådomarna ha stor 
relevans, men onekligen blir de indirekta verkningarna 
på längre sikt påtagliga om pro~ramutbudet per 
kassett drastiskt avtar till förman för andra distribu
tionsformer. 

•• Eliot Minsker heter en av de 
mera reflekterande människorna i 
den amerikanska vi deobranschen 
och hans befattning är vd i Know
ledge Industry PubIications. För 
en tid sedan skrämde han nära 
nog byxorna av ett antal insider 
när han publikt uttryckte åsikten 
att det måhä nda blir kabel-tv och 
inte va re sig videodiskarna eller 
videokassetterna," inte Beta. inte 
VHS eller någon annan köp
hyr-kombination, som i slutänden 
ta r död på försäljningen och ut
hyrningen av spelfilmer, vare sig 
de överförts till disk eller band. 
Videohyra ndet har blivit big busi
ness i USA under 1981 och det är 
hyrverksamheten som ger åtskil
liga handlare deras reell a vinst i 
rörelsen. 

Enligt M insker är det så att ett 
överväga nde anta l människor 
bara har lust att se en viss spelfilm 
en eller högst två gånger - och 
detta enbart inom en viss period -
samt att pay-tv är ett jämförelse
vis billigt, likaså bekvämt medium 
för att tillhandahålla detta givna 
men dock begränsade filmin
tresse. Tittar man efter, finner 
man att nya succespelfilmer, 
"hi'ts", kost ar åtminstone 60 dol
la r att köpa och knappast mindre 
än 2,50 dolla r per kväll a tt hyra 
hem . 

Men - mot en månadsavgift 
om 5 eller 10 doll a r kan en kabel
abonnent njuta av 100 Ua, ett 
hundra ) nya eller nyare spelfil
mer, eller ännu flera! Till vilket 
kan fogas att i öka nde antal dyker 
kassasucceerna inom filmbran
schen upp på kabel-tv-näten flera 

månader innan de släpps som 
band eller skivor. Minsker påpe
kar a tt den som vill hyra något 
måste hur som helst göra två 
besök i affären för va rje tape, en 
gång för att hyra den och en gång 
för att returnera den - liksom att 
kunden måste binda pengar i en 
tape som han/ hon kanske a ldrig 
befatta r sig med efter andra eller 
högst tredje genomspelningen. 

Allt det här är oroväckande 
"nyheter" för videodiskintressena, 
vilka sa nnerligen inte är i behov av 
flera dåliga nyheter än de som de 
redan dras med från sälj fältet. 

Ty videodiskspel a ren, åtmins
tone i CED-upplagan, har ingen 
annan funktion än a tt återge pro
gram material man köpt eller hyrt 
från videobutikerna. Hittills har 
merparten av detta programrnate
riai utgjorts av spelfilmer, ehuru 
en rad know how-program också 
finn s. Interaktiva system, som kan 
göra mer än a tt blott återge en 
film, har tillämpningar inom un
dervisning, ekonomi och en rad 
andra områden och det räcker för 
att hålla dem vid liven särdeles 
lång tid, förutser Minsker. 

" In te ens videokassettspelarna 
är immuna", menar han vidare . 
Eftersom kabel-tv-näten tillhan
dahåller filmerna först och till 
lägre avgift , resonerar Minsker, är 
det inte otroligt att "förinspelade" 
spelfilmer försvinner från mark
naden till slut. Han menar kas
settöverförda filmer , givetvis. 
"Det enda som då blir kvar för 
kassettspelarna är porr och tid ma
skinmöj ligheten, a lltså att flytta 
om eterprogram i tiden så att de 

bättre passar vederbörandes va
nor. En annan sak som möj ligen 
kan återstå är användning av vi
deomaskiner ihop med enkla vi
deokameror ." 

"100-procentiga" kabelnät: 
Nej! 

i hans framtidsanal ys ingår 
också tankar om täckningen med 
kabel-tv: enligt Minsker ä r anta let 
kabel-tv-hushå ll i USA f n ca 22,3 
miljoner , eller något över en fj ä r
dedel av a lla Amerikas hushåll. 
Detta represent~rar omkring tio 
gånger antalet hushåll försedda 
med videokassettspelare . Minsker 
menar att "wiringen", nätanslut
ningen, av USA inte kommer att 
upphöra förrän hela kontinenten 
är total täckt. Och, heter det, av de 
22,3 miljonerna med tillgång till 
kabel har nu över hälften eller 
14, I miljoner någon form av 
pay-tv . 

Om en fjärdedel av USA
hemmen nu är ansl utna kabel-tv
nät återstår alltså tre fjärdedelar, 
vi lka inte är det. Vad man kan se 
själv är att i sådana metropoler 
som Boston, Philadelphia, Pitts
burgh och Houston, t ex, jobbar 
linjebyggarna övertid med att få 
ner kablarna på plats för system 
som kan ge upp till 105 kanaler, 
inklusive mångfaldiga specialka
naltjänster (multiple feature ser
vices). Där handlar det oftast om 
filmvisning . Men - det finns 
också tusentals mindre städer och 
samhällen, delar av storstäder och 
förorter , köpingar och lantliga re
gioner, där det knappast är troligt 
att några kablar dras i en över
skådlig framtid, om ens någonsin . 
Höga anläggningskostnader till 
sammans med låg befolkningstät
het - vilket också förefinns i 
perfierin av många befintliga sy
stem - är en rätt effektiv spärr 
mot att publiken i de här områ
dena kan hoppas på att snart bli 
ansl uten: kostnaderna för att 
länka dem till något större nät 
överväger kraftigt varje tänkbar 
inkomst som nätet skulle kunna 
avkasta. I reali teten måste miljo
ner amerikaner förbli utanför ka-
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bel-tv-gemenskapen dä r det biir 
fråga om j ust kablar. 

Äldre, lokala nät 
På sa mma gång måste ma n inse 

att det finn s hundra ta ls ä ldre ka
bels yste m, vilka a nlagts fö r a tt 
kn yta ihop både de mindre och de 
större städer dä r hela kabeltekni 
ken en gå ng uppstod i USA : 
W ill iamsport , Pa, Eko, Nevada , 
Grea t Ba rring ton, Mass, och 
McA llen , T exas, ä r exempel. De 
hä r sa mhä llena va r en gå ng a llt fö r 
små fö r a tt kunna bä ra upp en 
egen tv-sta tion oc h de kunde hel
ler inte med fra mgå ng fås a tt 
passa in i utoml igga nde stat ions
nät , eftersom de topografiskt sett 
helt enkelt inte passade för eter
mottagning, signa len bl ir fö r svag 
eller förvrä ngd. I stä llet fö r 105 
ka na ler kla ra r sig i dag de här 
regionerna med 12, högst 16. Det 
finn s va nligen inte pl a ts för mera 
ä n en beta l- eller a bonnema ngska
na i och inte heller a lltid ka pacitet 
a tt hysa såda na basprogra mtj ä ns
ter som Cable News , 24-timma rs 
sportspegl a r eller någon av dessa 
sports & movies-super-sta tioner , 
vilka ä r högattra ktiva a nna rs. 

Den hä r bilden kommer av a llt 
a tt döma inte att fö rä ndras myc
ket i en förutseba r framtid . Det 
skulle kos ta över en miljon dolla r 
att förbä ttra ett av de hä r syste
men , dimensionerade fö r 3 000-
5 000 hushå ll , upp till 35 ka na ler , 
ba ra det! Det ä r dock summor som 
ingen inves tera re ä r villig a tt 
lägga ned på den grund a tt det 
skulle ta evigheten för honom a tt 
få penga rna tillba ka . 

"Busknäten" 
sista skansen . .. ? 

Betydelsen i det hä r ligger bl a 
i a tt det ä r fullt möjligt a tt s k 
prerecorded entertai nment ka n 
komma a tt försvinna frå n de stora 
stadsregionernas nät men dä r
emot överv intra i smås täderna och 
ute på la ndet i dessa "busknä t" av 
liten omfa ttning, som en gå ng 
a nlagts . En a nna n tä nkba r ut
veckling vore en a nna n sorts pro
gra mpolitik frå n videoföretagens 
sida , ett frå ngående av nya H olly
woodprodukter t ill inslag , vilka 
inte hittills funnits a tt se per 
ka bel: filmkl ass iker, utbildnings
progra m , pra ktiska how to-pro
gra m och specia lprogra m , som lä r 
ut såda nt i hobbyväg som fri
mä rkssamla nde, na turkunska p, 
konstvetenska p och konstpro
gra m , med mera. Hä r ka n finn as 
må nga "sma lare" inslag och även 

rymmas en rad filmer , dä r vis
ningsrä tterna inte ligger hos 
några progra mtruster och "ba n
ker" av progra m uta n kanske till
hör enski lda eller små bolag. 
Onekligen intressa nta perspektiv 
för må nga! 

"Videodomen" ger genljud 
Inte så gl ada nyheter delgavs 

för en tid seda n US A:s 10 000 
ägare av hemtermina ler för sa tel
litsigna ler genom ett lagförslag, 
fra mlagt av kongressma nnen 
Henry Wa x rnan , Kalifornien. 
H a ns motion ta r fas ta på a tt 
hindra icke-a uktori serad mottag
ning av beta l-tv-progra m. T y kort 
dess förinna n hade en federa l dom
stol, andra insta nsen i den juri
diska kvarnen a lltså, i S a n Fra n
cisco avgjort a tt videoba ndning 
hemma av s k copyrightbelagt 
materia l ej ä r lagligt. Detta re fe
rerades utförligt i denna tidning 
nyligen . 

Det hä r utslaget ka n komma a tt 
påverka villkoren fö r hem mottag
ning av sa tellitreläad pay-tv 
också . M en näs ta n genas t efter 
det a tt domen blivit kä nd Ingav tre 
medlemma r av USA-kongressen 
motioner , vilka motsätter sig do
men i S a n Fra ncisco. W axma n
inl ägget ä r en lite mera seriös 
invä ndning, eftersom motionen 
ha r rä tt goda möjligheter a tt bi
fa ll as, liksom å tminstone en av de 
a ndra röra nd t; videoba ndning . La
gen av 193 4 som gav upphov till 
FCC, USA:s telemyndighet , ille
ga liserade a lla slags "uppsna p
pa nden" av radiosändninga r uta n 
tillå telse, ehuru lagen inte stadga r 
några speciella stra ffsa tser. U n
der sena re å r ha r FCC verka t a tt 
ignorera de hä r formell a laghind
ren. Motioner som W axma ns ho
ta r a tt olagliggöra också icke
vinstinriktade progra m ba nd
ninga r av enskilda i deras hem; 
det fö reslås nu böter om 100 
dolla r per överträdelse. Det ha nd
la r a lltså fortfa ra nde om "slutna" 
sä ndninga r, mä rk vä l. Lagförsla 
get tar fasta på a tt krimina lisera 
tillverkningen ,. försä ljn ingen och 
a nvä ndningen av s k black box 
decoders, vilka a nvä nds för a tt 
avkoda - " unscra mble" - pay
tv-signa ler som sä nds i etern . Hu
vudsa kligen sker det hä r i södra 
Ka li fo rnien. W ax ma ns hemväl
ja rdistrikt omfa tta r Holl ywood 
och dela r av Los Angeles, dä r 
må nga av de stora filmbolagen 
ha r sina kontor. 

För dyra diskar 
Ett av skä len till a tt videoskiv-

spela rna inte köps i USA är a tt 
folk finner priserna för höga. 

Detta fra mkommer vid en in
tervjuundersökning bla nd ett a n
ta l deta lj ister , ut fö rd av Video 
Business M agazine. I stä llet för 
nupriset om 400-700 doll a r , vil
ket CED och lasertyperna be
tinga r, och vilka summor ligger 
direkt i priskonkurrens med video
kassettmaskinernas, skulle ha n
deln vilj a rekommendera 250-
300 dolla r. En av ha ndla rna som 
fö rsökt fresta med ett lägre pris ä r 
Uncle Steves i N ew York, dä r ma n 
erbjuder en Hitachispela re för 
299 dolla r och mena r a tt ma n på 
så vis blir a v med a ll a a ppa ra ter 
ma n nå nsin ka n få tag i. S å finn s 
det ha ndla rna som "ger bort skiv
spela rna " , dvs de lova r a tt ge 
kunden en CED-spela re gra tis till 
motpres ta t ionen a tt denna teck
na r på ett kontra kt om a tt hyra ett 
visst a nta l bildskivor under å ret. I 
det lägret säger ma n över lag a tt 
enda hindra nde fa ktorn de kä nne r 
av ä r a tt det , trots a llt , ba ra finns 
ett begrä nsa t a nta l bildski vor 
ä nnu . 

H ur som helst , nä r detta läses 
ka nske Pioneer ha r a vtäckt sin 
a ndra genera tions-Iase rspela re 
som heter LD- II OO. Den sägs få 
priset 900 dolla r t ill kund och 
ska ll då omfa tta CX-a ntibrusdel, 
bättre a udio- och videospeci fika
tioner och en form , som gör a tt 
spela ren mera gå r ihop med a u
diogrejorn a ä n fö regående modell. 
Fj ä rrstyrning, som kosta r extra 
t ill nuva ra nde modell , bl ir sta n
da rd i LD- I 100, dä r den ä r in
byggd reda n. Maskinen har också 
a ndra fi nesser och den sä ljs seda n 
en t id i Ja pa n. 

Videokassettmaskinerna fort
sätter a nna rs a tt generera impo
nera nde säljsiffror i USA . Sta tis
tiken för november 1981 är kl a r 
och peka r på en 74-procenti g upp
gång mot 1980 och en stegring om 
43 procent mot sa mm a vecka 
1980! 

G oda nyheter , så lå ngt. Deras 
ba ksida ä r a tt sä ljet för a lla slags 
tv-a ppa ra ter beskriver rena raset : 
nedgå ngen för s/v ligger på 57 
procent mot 1980 och för fä rgtele
visionerna minst med 13,4 pro
cent. 

Videoka mera ma rknaden ha r 
öka t med hela 70,6 procent fö r 
198 1 mot 1980. En må nad före 
å rsskiftet 8 1/82 hade a merika 
nerna köpt I 059 53 8 videospe la re 
och 142 737 videoka meror. Utle
vera nssiffrorna för tv-mottaga re i 
s/v och fä rg: 4,6 miljoner resp 9,4 
miljoner mottaga re . • 

Skärmgallerrör 
i ä~dre mottagare 

Bättre känslighet i radiomot
tagaren utlovades i Populär 
Radio nr 3 1932 åt den som 
bytte sin gamla rör,riod mot 
ett ultramodernt skärmgaller
rör. Vårt sammandrag ger en 
inblick i dåtidens tekniska 
problem och apparatteknik. 

•• Som vå ra läsa re helt säkert 
känna till frå n tidiga re a rtikl a r skiljer 
sig skä rmgallerröret från det va nliga 
treelektrodröret - vilket tidiga re a n
vändes för högfrekvensförstä rkning -
dä rigenom a tt det ha r en fjärde elek
t rod , det s k skärmga llret, placerad 
mella n det ordina rie ga llret och ano
den. Detta ha r till uppgift a tt av
skärma anoden och det ordina ri e ga ll 
ret - styrga llret - fr ån va ra ndra så 
a tt den "direkta" kapac iteten mell an 
dessa blir så liten som möj ligt. Härige
nom reduceras återkopplingsverkan 
över a nodga llerkapaciteten i myc'ket 
hög grad , ya r fö r högfrekvenssteget 
blir stabilt , t rots a tt fö rstä rkningen 
tack va re skärmga llerröret blir avse
vä rt större än med ett va nligt rör. 

Det ä r dock ej så enkelt a tt man 
bara behöver byta ut det ga mla röret 
mot ett skä rmga llerrör för a tt få större 
fö rstä rkning och bättre stabilitet hos 
mottaga ren än förut. 

Vid utbyte av det ga mla rö ret mot 
ett skä rmga llerrör mås te först och 
främst koppl ingen vid rörhå ll a ren 
ändras, emeda n skärmga llerrö ret ha r 
anodkontakten i toppen och ej på 
"a nodbenet" . Det sena re ä r i stä ll et 
fö rbundet med skärmga llret. 

Spänningen på skä rmga llret bör 
va ra lika med eller något mindre ä n 
ha lva a nodspänningen. Vid en ba tteri 
mottaga re ka n man a nsluta skärm
ga lIret till ett lämpligt uttag på a nod
ba tteri et och prova sig fr a m till bäs ta 
resultat. 

Det enklaste sä ttet för skä rmning av 
en mott aga re med skärmgallerrö r ä r 
a tt placera en jordad meta llplå t mel 
la n ga lle r- och a nodspolatna . De se
na re böra då placeras med spolax la rna 
i rä t vinkel mot va ra ndra, för a tt den 
magnetiska koppl ingen mella n dem 
ska ll bli så liten som möjligt. Dess
utom bö r ma n till se a tt vridkondensa
torerna komma på va r sin sida om 
skä rmplå ten så a tt ledninga rna i ga l
lerkretsen blir skilda fr ån dem i a nod
kretsen. Denna enkla skä rmning med 
en enda meta llplå t ä r dock otillräcklig 
vid mottaga re med nera ä n ett högfre
kve nss teg eller då ma n vill ha ut 
största möjliga förstä rkning ur ett 
enda steg. I så fa ll erfordras en om
sorgsfull skä rmning av både spola r, 
vrid ko ndensa torer och ledninga r, va r
jä mte skärmga llerröret bör va ra me
ta llisera t. • 
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MTBF - 15000 timmar 
Två års garanti 

. Ny serie prisvärda oscilloscope 
med hög känslighet. 

D Autofix, ger snabb stabil bild 
D 15-, 20-, 30 MHz bandbredd 
D Ljusstark bild med hög skärpa 

Ring oss på Agenturavdelningen 

SRA 
SRACOMMUNICATIONSAB 
BOX 1, 16300 SpANGA·STOCKHOLM 
TELEFON : 08·75210 00, TELEX: 135 45 SRAS 

ERICSSON ~ Ett företag i Ericssonkoncernen 

InformatlonstJanst 12 

"Visst h"r du tid" 

Att vara tillsammans med barnen, så mycket du vill 
att sköta om hemmet, så att du känner dig riktigt nöjd 
att klara av jobbet utan att bli stressad 
och dessutom ha det lugnt och skönt och tid över för 
dig själv. Det är inte alls svårt att lära sig. 

På Affårsförlagets Time Manager kurser lär du dig 
att planera din tid och disponera dina insatser så att 
du gör det viktigaste först och slipper der dåliga sam
vetet för allt du inte hunnit med. 

Ring till oss, så skall vi berätta mer. 

(~~ir] 
Box 3188, 10363 Stockholm Tel. 08/7364000 
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SVERIGES 
RIKS-BANK 

WNE 
~R 15, UTGIVNINGSDAG 16 APRIL 

Jämförelse mellan chefslöner i olika länder 

Vilka svenska företag betalar bäst? Sämst? 

Lönestatistik för olika yrkeskategorier 

Lönefacit - har du rätt lön? 

ANNONSAVDELNINGEN TEL 081736 40 00 



inkl. moms 

ACOUSTIC 82 
80 liter 120 Watt 

SIARE 
~ DISKANT 4 ~ 

TWZ 

~ Ett.tålighet: 120 W 
Känslighet: 
96 dBISPL 
Frekv.omf: 
1.500 - 20.000 Hz 
Impedans: 8 ohm 

Pris 295:-

17 MSP 
MELLAN
REGISTER 
Eff.tå lighet. 100 W 
Känslighet: 
93 dBIS PL 
Frekv.om f: 
45- 12.000 Hz 
Impedans: 8 ohm 

Pris 398:-

31 TE 
BAS 
EfUålighet: 120 W 
Käns lighet: 
96 dBIS PL 
Frekv.omf. : 
23 - 5.000 Hz 
Impedans: 8 ohm 

Pris 895: '-

Välj bland 60 olika kompletta byggsatser för 
Hi-Fi, PA, disco, bil, båt. 
Reservdelar, filter, spolar, skumplastfronter m m. 

Acoustic 
Acoustic - högtalarbyggsatser be
står av färdigmonterade lådor, val
nötsfanerade eller i svartbetsad ek. 
Med byggsatserna följer allt som 
behövs för att få ett par helt färdiga 
högtalare i samma finish som ett 
par fabriksbyggda men till ett mer 
tilltalande pris. 

RI LA 12-hornet 2295 
RENT, RENT, RENT!!! 
RILA 12-hornet återger transienta 
förlopp med en exakthet och skärpa 
som endast kan jämföras med långt 
större och dyrare hornsystem. 
Detta är hornet med det stora ljudet 
men lilla formatet. 
För ytterligare info v.g. kontakta oss . 

•• 

BYGG SJALV! 

BILA 
MELLANREGISTERHORN 
MED DRIVER 

Komplett byggsats med 
element från ca 1 800: - /kanal. 

SUPERHORN 

A 155 
125:-

Förbättra dina 
högtalare med en 
extra diskant! 
Upplev den verk
liga briljansen. 
Plocka fram cym
baler och lägg 
märke till nyan
ser du aldrig tidi
gare hört. 

Frekvensomf~ng: 300 - 6.000 Hz 
Effektt~/ighet i system: 100 W 
Känslighet: 104 dB 
Impedans: 8 ohm Pris 540:-/st 

A 155 ansluts di
rekt till förstärka
ren och placeras 
ovanpå högtala
ren eller i bokhyl
lan. 

MH-75 
Frekvensomf~ng: 400 - 5.000 Hz 
Effektt~/ighet i system: 150 W 
Känslighet: 106 dB 
Impedans: 8 ohm 

Inform ationstjänst 13 

A 138 
65:-

A 105 
59:-

SUPERHORN -
SUPERTRYCK! 
Märkeffekt: 300 W 
Frekvensomf~ng : 
4.000- 40.000 Hz 
Känslighet : 95 dB 
Distorsion vid 105 dB : 
mindre än l % 
Färg : svart/krom 

Sänd mig gratis katalog 1981 

... Ort ........... ' I\t 3~ai 
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"Motionerande" laddare 
för NiCd-celler 
D Ackum'ulatorer av typ Ni,Cd måste 
laddas på rätt sätt, annars kan man 
inte utnyttja deras kapacitet till fullo. 
D Här beskriver vi en "ackumulator
motionerare" som ger riktiga ladd-

ningsjörlopp. Den kan kopplas 
samman med klockmodulen enl 

Av LENNART THÖRNELL 

•• För två år sedan publicerade 
undertecknad en a rtikel i modell
byggtidningen Allt om hobby om 
en ladda re för nickel-kadmium
celler speciellt gjord fö r radio
styrda modeller . Den blev mycket 
populär och har fram till i dag 
byggts i många hundra exemplar. 
Jag har få tt Oera förfrågninga r 
om att konstruera något likna nde 
för större ackumula torer (3 - 5 
Ah, 12 V) och här kommer nu 
resulta tet. Anvä ndingsområdet ä r 
naturli gtvis ej begränsa t enba rt 
till ie d-celler. 

Lådan ä r av samma typ som 
tidiga re. Locket är dock högre och 
ha r försetts med spår för kylning. 

Konsten att utnyttja 
hela kapaciteten 

Jag återger här någ ra rader 
från Noack ab angående ie d
ackumul a torer: " Det förekommer 
med jämna mell anrum rykten som 
ta la r om minnese ffekt er i nickel 
kadmium-ackumulatorer vilka är 
av nega ti v a rt. ämn as kan a tt 
det fa ktiskt finns en vis sa nn ing i 
dessa rykten. Om man tänker sig 
att man har en ackumul a tor där 
man enbart utnyttja r ca 50 % av 
dess ka pacitet under ca 20, 30, 40 
eller kanske 50 cykler , bildas i de 
återstående 50 procenten av ka pa
citeten ett kri sta ll gitter som elek
trolyten ha r svå rt att bea rbeta. 
Eftersom det är jonva ndringen 
mellan plus- och minusplattan 
som bestämmer det inre motstå n
det , stiger a lltså det inre motstå n
det ga nska kra ft ig t när krista ll
gittret ha r bilda ts. Det ger till 
resulta t ett kra fti gt spänningsfa ll. 
Ju kra fti ga re belas tnin g ma n ha r 
(alltså ju större ström man ta r ut) , 
desto större blir den märkba ra 
effekten . Kunden kan i det läget 
tro att ackumula torn är tömd och 
a tt den inte har någon ka pacitet 
kva r, vilket ä r felaktigt då fort fa
rand e 50 % kapaci tet å terstå r i 
batteriet , men han kan inte ut
nyttja den. Minneseffekten kan 

RT nr 2 så att man kan få en fullstän
dig kontroll över ackumulatorernas 
kapacitet. 

man ta bort genom att långsa mt 
ladda ur ba tteriet och långsa mt 
ladda upp det igen. En lämplig 
ström både för ur- och uppl add
ning är ca 0,5 x 11 0, och laddnings-
tiden är ca 28 h. J 

Som res ume av ova nstående 
kan man näm na a tt för att få 
längsta li vs längd på batteri et bör 
man anvä nda det med så full stän
di ga cykl er som möj ligt : Alltså 
bör man ladd a ur det till en 
minimin ivå på ca 0,9 - 1 V per cell 
och därefter ladda i 12- 14 tim
ma r. I de fall man int\! kan mäta 
spänningen vid url addningen bör 
man avbryta url addningen så fort 
man märker en förändring till det 
sämre i utrustningens a rbetssätt 
och om möjligt byta ackumul ator. 

ä r tillfäll e sedan ges, ladda det 
ej längre än ca 12- 14 timmar 
med O, I I. Detta förfa rande med 
s k utbytessystem ger två fördela r: 
Dels är ri sken för överladdning 
minimal, dels är ka pacitetsutn ytt
jandet 100-procentigt va rje gå ng, 
vilket garantera r att något spän
ningsfa ll beroende på eventuell t 
krista llgitter a ldrig kan före
komma. Med detta förfa rande 
kan man förmodligen öka batte
riern as livs längd både tre och fyra 
gånger, då det av erfa renhet till 
99 % är överladdninga r, p g a att 
batteri et inte urladda ts till mini
minivå för 14 timmars uppla dd
ning, som försä mra r batteriets 
livs längd ." 

Automatisk omkoppling 
mellan ur- och uppladdning 

Den beskrivna ladda ren är för
sedd med urladdning som sedan 
automati skt slå r om till uppl add
ning, vilken i sin tur avbryts efter 
15 tImma r. Tiden ha r va lts fö r a tt 
strömmen är mindre än 0, I x I. 
Lägs ta url addningsspänning trim
mas in till ca I, I V per cell. Det är 
inte bra att gå lägre då man ha r så 
många celler i seri e, i det här fa llet 
10 st (1 2 V). Någon cell kan ju 
va ra sämre än de andra, i sy n ner-

het då man inte ha r a nvänt motio
nerare från börj an och kanske 
redan skada t ackumulatorerna. 

Ladda ren sta rta r alltid med 
uppl addning. Om url addning öns
kas först mås te en tryckkna pp 
aktiveras. Urladdni ngen behöver 
inte göras va rje gå ng utan ba ra ca 
va r fe mte sa mt då man inte vet 
ackumulatorns laddn ingstillstånd . 
Det går naturligtvis bra a tt an
vända motionera ren som va nlig 
ladda re och att avbryta den ma
nuellt också. 

Laddaren är kortslutningssäker 
och kommer inte a tt ge mer ström 
även om utgången kortsluts. 

Så fungerar 
laddautomatiken 

Inkommande växelspänning 
likriktas med V8- V I I och filtre
ras med e5. R 19 och V 12 ta r ner 
spänningen och stabilisera r till 12 
V. Spänningen anvä hds för att 
mata le l och le3 . 

le2 är kopplad som strömgene
rator, vilken programmeras med 
R6 och R5. Spänningen över mot
stånden regleras internt till ca 
1,25 V. Normalt ska ll ' R9 va ra 
kortslutet , men genom a tt dra 
ström härigenom kan le 2 luras 
att tro a tt den leverera r fö r myc
ket ström, spänningen över R5, 
R6 och R9 verka r högre än 1,25 V 
och a tt le2 sluta r att ge ström. V I 
spärra r så a tt acku mulatorn inte 
laddas ur om nätspänningen för
sv inner. 

le l är till för a tt mäta spän-
. ningen över ackumula torn vid ur
laddning . Url addninge n startas 
med K I och av bryts nä r spä n
ningen på ingång 2 ( Ie l ) sjunkit 
till ca 4V. Utgång 3, som under 
urladdningen va rit ° V, blir nu 
+ 10 V och le2 kan leverera 
ström. V7 få r bass tröm över R 17 
och tidkretsen le3 sta rta r a tt 
räkna . e4, R 14 oc h R 13 ger 
frekvensen och nä r 65 536 pulser 
räkna ts (15 timmar) slår utgång 8 
om till ° V och le2 spä rras. P g a 
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Fig /, Ackumulatormotioneraren 
i sitt hölje, Hålen i locket under
lättar kylningen av kretsarna, 

Rl 8 kommer V7 fortfa rande att 
ha tillrä'ckligt med bass tröm för 
att leda. 

VI3 och Vl4 är till för att 
säkerställ a uppl addningssekven
sen efter nätspänningsav brott 
med större längd än några sekun
der. Ingång 2 på le I hå lls ned till ° V tills ma tningsspänningen bli
vit tillräckli gt stor. le I tror då att 
ackumula torn är urladdad och 
sta rta r laddningen. 

V2 lyser vid uppl addning och 
V6 vid url addning. Url addningen 
sker över R I ° och R I I genom att 
VS styrs ut. 

Bygget börjar 
med lådan 

Börja med att göra ventil a ti ons
hå l i lådans lock , både på toppen 
och på sidorna enli gt fo to. 

Lådbotten är int e sy mmetrisk . 
Hå len fö r lysdi oderna borras i 
gaveln dä r avs tåndet mellan fast
sä ttningsmuttra rna för kortet är 
störst. Borra hå l i lådgaveln och 
kyl plåten enligt j ig / . Montera 
a lla mindre komponenter först. 
Trådbygeln på le 3 monteras inte 
ännu . Bocka transformatorns 
nedre lödöron mot mönsterkortet 
samt löd fr ån dessa avklippta 
komponentben till kortet. Skruva 
fas t. transforma torn med två 
M3-skruvar efter a tt först ha ka
pat transformatorns fäs t bygel ca 5 
mm på va rje sida. le2 och VS 
skruvas fas t på kylpl å ten med 
mell anligga nde isolerski va so m 
helst bör va ra insmord med kisel
fett. Kontrollmät med ohm-meter 
a tt ingen elektrisk förbindelse 
finn s till plå ten . Benen på lysdio
derna måste förl ängas innan fas t
lödningen sker. ätsladden dras 
genom den bortre gaveln och löds 
direkt på tranformatorn . Lämna 
lite luft under effektmotst ånden . 

K2 ger möjlighet att ändra upp-
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och urladdningsströmmen om 
olika typer av ackumula torer ska ll 
användas. Om endas t t ex S Ah 
ackumula tor anvä nds, koppl as 
trådar i stä llet för K2. RS och R6 
dimensioneras enligt ohms lag 
med U = 1,2S V. Om RS = 6,8 
och R6 = 4,7 ohm blir uppladd
ningsströmmen 4S0 mA. Med ur
laddningsmotstå nden R I O och 
RII lika med 47 ohm va rdera blir 
urladdningsströmmen ca O,S A. 
Den kan ökas genom a tt R I O och 
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R II minskas ned till minimum 22 
ohm . Då det medför hög värme
utveckling måste kylhålen ytterli
gare ökas . Plas ten ka n i a nna t fa ll 
deformeras . 

Trimning av 
tid och frånslag 

Börja med a tt tr imma in tid
kretsen. Bygeln mell an ben 13 och 
14 ska ll ej va ra monterad än. Ben 
13 på le3 kopplas till O V, t ex 
minus på es. Koppla in ackumu -

o o • • 

s 

la torn ( 12 V) till laddaren och 
a nslut nä tspä nningen. Den gröna 
dioden ska ll lysa. Kontrollera a tt 
laddströmmen ä r den korrekta . 
Efter ca tre minuter ska ll ladd
ningen upphöra. le3, som i detta 
läge ä r progra mmerad a tt räkna 
till 2S6, ha r då gett funktion. 
Tiden trimmas in med R 13. 
Trimma för IS timma r i 3 1/2 
minu t. Återstä llning av kretsen 
sker så fort nätspänningen va rit 
borta några sekunder och ·på nytt 

L, 

kopplas in . N är rä tt t id ha r trim
mats in kopplas ledn ingen från 
ben 13 bort och en bygel löds in 
mell an ben 13 och 14. Tidkretsen 
kommer nu a tt avbryta ladd
ningen efter IS t imma r. 

Trimning av frånslagsspän
ningen går till på följa nde sätt : 
S tä ll R 3 på ca 20 % av full resis
tans. Anslut en spä nningsstabili
sa tor eller en urladdad ackumula
tor till ackumula toruttaget. Vid 

forts på nästa, sida 
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spänningss tabilisa tor stä lls den in 
på 11,4 V. Tryck på url addn ings
knappen . Den röda dioden ska ll 
då lysa . Trimma upp R3 , helst 
med en pl as trnejsel tills den röda 
lysdioden släcks och den gröna 
tänds. Kontroll era genom a tt ur
ladda ackumulatorn att frånslaget 
ligger mell an 11 ,2 och 11 ,7 V. 
Kontrollera urladdningsström
men genom att mäta spänningen 
över urladdningsresista nsen R I O 
och R 11 sa mt beräkna strömmen 
genom ohms lag (I = U/ R). Om 
ackumulatorn ä r fulladdad och 
instrumentet inte ä r för högoh
migt går det också att direkt mäta 
strömmen i ledningen till acku
mula torn . 

Ladda ren är nu kla r! 

Montera digitalklocka 
i motioneraren 

Om ma n vill utveck la motione
raren ytterligare kan en digital
klocka av armba ndsursmodell 
kopplas in för a tt mäta urladd
ningstiden och därmed också ac
kumula torns kapacitet. På så sätt 
få r ma n ytterliga re bättre kontroll 
över sina ackumulatorer. Klocka n 
ka n också startas ma nuellt för att 
mäta uppladdningstiden. Det kan 
vara bra om man vi ll avbryta 
laddningen inn an full tid upp
nåtts. 

~ Funktion 
Klockmodulen startas och stop

pas genom a tt + 1,3 V kopplas till 
uttagen för tryck kna ppa rna. Fig 5 
visar lämplig kretslösn ing. Mat
ningsspänningen 1,3 V tas över de 
två diodern a VI och v2. Ström
men till dessa a npassas med resis
ta nsen R. Signalen frå n laddaren, 
som stoppa r klocka n, kommer 
över kapacita nsen C. Utspän
ningen frå n ladda ren ä r 12 V. Det 
klarar inte klockkretsen. Där för 
finns dioden v3 . Den ligger kopp
lad i serie med v2 , vilket gör att 
insigna len klipps till ungefär 
samma spänning som klocka n ma
tas med . Dioden v4 förhindra r a tt 
signalen till klockan blir under 
- 0 ,7 V nä r insignalen skiftar från 
plus till minus. 

~ Montering 
Klockan monteras i ladda rens 

IQck och dc övriga komponenterna 
på lödstöd . Klockmodulen limmas 
fa st med silikongummi . Mät spän
ningen till klockmodulen innan 
den kopplas in . Om någon diod ä r 
tras ig ä r risken stor a tt mod ulen 
förstörs. 

Komponenter till motioneraren 

R1 , R17, R20, 
R22 47k 
R2 22k 
R3 200k Trimpot 
R4 56k 
R5 6 ,8 ohm, 1/ 2W 
R6 4.7 ohm , 1/ 2W 
R7 15 ohm 4W 

(3 - 4 Ah) 
R8 47 ohm 
R9 1k 
R10 , R11 47 ohm , 9W 
R12 270 ohm 
R13 100 trim 
R14 330k 
R15 1M 
R16 10k 
R18 2,2k 
R19 820 ohm, 1/ 2W 
R21 3,9k 
C1 1 nF 
C2 0 .1 ~F 
C3 22 nF 
C4 2 ~F PK 
C5 2200 ~F 40V 
C6 10 nF 
C7 22 nF 
V1 1N4002 
V2 LYSDIOD 50 mA 
V3 6 .8V ZENER 
V4 IN4148 
V5 BDX 34 
V6 LYSDIOD 50 mA 
V7 2N3704 
V8, 9,10, 11 1N4002 
V12 12 V ZENER 
V13 , 14 2N 547 
V15 , 16 1 N4148 
IC1 555 
IC2 LM 317 T 
IC3 MC 14541 
S 800 mAT 
TR 20V 15VA 
K1 1 POL SLUT 
K2 förbikopplad 

Låda 
150 x 80 x 80 

Komponentsatser med borrade 
kretskort : L T Elektronik, Lennart 
Thörnell, Kungsgat 70, 641 36 Ka
trineholm, tel 0150/ 13879, kväll. 

~ A nvändning 
N är nätspänningen kopplas in 

kommer klocka n troligen a tt 
ha mna i fel mod . Tryck då ma
nuellt fram rätt mod med S3 (för 
den modul som jag a nvänt) . 
Sta rta stoppurfunktionen och 
tryck på urladdningsknappen. 
N är ackumulatorn ladda ts ur 
stannar klockan och urladdnings
tiden ka n avläsas. Urladdnings
strömmen ä r i stort konstant un
der hela urladdningstiden och 
därför ä r det enkelt a tt beräkna 
kapaciteten hos ackumula torn , K 
= t X I Ah. 
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~ En klocka för två 
urladdningskretsar 

V3 

V2 

Den i inledningen nämnda mo
tionera ren med två laddkretsa r 
för sä ndaren och mottaga ren kan 
också förses med sa mma klock
modul , men ma n får använd a lite 
knep för a tt få den a tt fungera för 
båda ackumula torerna sa mtidigt. 

Motionera ren ladda r ur både 
sändar- och mottaga rackumula to
rerna sa mtidigt , men koppla r na
turligtvis bort varje ackumula tor 
för sig när urladdningen är kla r. 
Alltså behövs det två klockor. 
Genom att klockmodulen ha r 

VI 

VI D 

VII 

V4 

Fig 5. ScMm. lJ,er 
krets.rn. i motioner.
ren. 

• 2S 

·,2 

VI2 

1-

Fig 6. 1n-
koppling ., 
klockmodlll 
till mot;one-
r.ren. 

möjlighet a tt mäta två sluttider 
räcker det dock med en klocka om 
den kopplas in så att den första 
tiden stoppas med S2 och den 
andra med S 1. T yvä rr ka n vi inte 
veta vilken ackumulator som 
kopplas bort först. Därför mås te 
en del elektronik kopplas in för att 
styra den sekvensen . För ändamå
let används en dubbel vippa (4013 
CMOS) med da ta ingå ng. 

Med kopplingen enligtfig 7 får 
ma n den rä tta funktionen . ICI :3 
triggas aven positiv flank och 
utgå ngen IC I: 1 stä lls till da ta in
gångens (ICl:S) status. ICl: 2 är 
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inversen på le 1: 1. Koppl ingen ger 
en växelfunktion mella n " I" och 
"O" för va rje triggpuls på klockin
gå ngen le!:3. e l och e2 der ive
rar respektive stoppsigna l för a tt 
signalerna inte ska ll spä rra va r
a ndra . e 5 och e6 gör sa mma 
nytta, men då fö r a tt inte spä rra 
konta kterna K2 resp K3. 

Den nedre halva n av le 1 är till 
för a tt visa vilken av ackumula to
rerna som koppla ts ur fö rst. Om 
mottaga rackumulatorn slås ifrå n 
först blir le l :12 positiv och styr 
ut V l O och dä rmed tänds lysdio
den. e3 båda vi pporna 

vid spänningssättning så a tt le 1:2 
och 12 stä lls på O V. Motionera
rens urladdningskonta kt K 1 gör 
likadant. Dioderna V3, V4, V5 
och V6 klipper insignå lerna till 
klockmodulen så a tt ma n inte 
ska ll få spänningsgenombrott. 
S pänn ingsfa llet över V8 och V7 
ger rä tt matningsspänning. O m 
insignalen inte ä r helt ren uta n 
svä nger just vid omslag ser 
rc-kretsen R5 och R4 till så a tt 
endast en na nk ger omslag i vip
pa n unde.r fö rutsä ttning att fe lsig
na len kommer inom ha lva tidkon
sta nten. 

Klockan kommer a tt sta nna så 
sna rt den ena ackumulatorn lad
dats ur , men kolontecknet blinka r 
och det visa r att kl ocka n fort fa
ra nde rä knar. Nä r den andra ac
kumulatorn också har laddats ur 
sta nna r blinkningen av kolonet. 
O m lysdioden nu ä r tä nd gä ller 
den på klocka n visade tiden fö r 
mottaga rackumulatorn och om 
den är släckt fö r sä nda rackumula
torn . För a tt avläsa tiden fö r den 
a nd ra acku mula torn trycker ma n 
på S 2. Ytterliga re ett tryck på S2 
nollstä ller klocka n. • 

Komponenter till 
styrelektroniken: 
R1 , R2 100k 
R3 , R6 10k 
R4 , R ~ 100k 
R7 , R9 1k 
R8 4 .7k 
C1, C2 , C3 , C4 100 nF 
C5 , C6 4.7iJ.F16V 
V1 t o m V8 IN4 148 
V9 Lysdiod 
V10 8C547 
V11 12V zener 
K 1, K2 , K3 1 pol slut 
IC 1 CMOS 40 13 
1 st Klockkrets 
Komponentsatser med borrade krets
kort : L T Elektronik, L Thörnell, Kungs
gat 70 , 641 36 Katrineholm , tel 0150/ 
·138 79 , kväll. 
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Kaos väntas 
på data-nätsidan 
Billigare skönskrivare 
En trend just nu är att person
datorerna kopplas samman i 
datanät. Xerox Ethernet, som 
vi skrev om i datanumret, RT 
1981 nr 9, är väl det som 
hittills fått mest rubriker efter
som man var tidigt ute, men 
konkurrenterna ligger inte på 
latsidan . Tyvärr är det så att 
varje datatillverkare med 
självaktning håller på att ut
veckla sill eget system. Syste
men blir helt inkompatibla och 
kan därför inte kombineras 
utan omfattande anpassning i 
form av hård- och mjukvara . 
Det ser dock ut som om nerta
let smådatortillverkare kom
mer att anpassa sina datorer 
till Ethernet som därför har en 
viss möjlighet att bli allmänt. 
Men det finns andra. Ett av 
dem är Corvus Omninet sy
stem. Zilog har gjort sitt eget 
Z-nät med utgångspunkt i Et
hernet men det finns ingen 
kompabilitet dem emellan. 

Ethernet är ju mycket om
fattande och tar sikte på det 
da toriserade "pa pperslösa" 
kontoret. Ett steg åt det hållet 
är neranvändarsystemen som 
kommer till allt nera smådato
rer: Luxor A BC80/800, Apple 
II, Tandy TRS80 II och III 
(Arenet från Datapoint). I 
USA finns i dag en mängd 
neranvändarsystem med 
R086-processorer men det ver
kar som om det sker en viss 
förskjutning åt processorn 
68000. 

Skönskrivare 
i ny ABC-katalog 

Många har hittills fått nöja 
sig med "prickiga" utskrifter 
frå n ma trisskrivare därför att 
en riktig skönskrivare har varit 
för dyr. Nu finns det faktiskt 
sådana för under 8 500 kr (+ 
moms) från västtyska Olympia 
Werke AG. Skrivaren, Oly m
pia ESW 100RO, finner vi i 
nyutkomna katalog nr 6 från 
ABC Data med adressen box 
2002, 17502 Järfälla . De kan 

fö nås på tel 08/7616655. 
Skrivaren har utbytbart 

typhjul för olika stilar, möjlig
het till programstyrd propor
tionerlig skrift, 10, 12 och 15 
tecken per tum . Som standard 
levereras den med "traktor
matning" och som option finns 
arkmatning. Valsen är så bred 
(330 mm) att liggande 
A4-papper får plats. Anpass
ningskretsar för direkt anslut
ning till ABC 80 säljs av ABC 
Data för 960 kr (+ moms). 
Större delen av katalogen upp
tas dock av program med hela 
33 titlar. Bland nyheterna 
finns ordbehandlingsprogram 
och en två pass assembler, båda 
för under 400 kr. 

Bättre bokföring 
för ABC 80-datorn 

Datakraft i Lund har nu 
gjort en förbättrad version av 
programmet redovisning 81 
(R8l) . (Vad var det för fel på 
det gamla? frågar vi oss.) 
Bland finesserna märks auto
ma tkonton och säsongsvarie
rad budget. Vidare finns pro
jekt / kostnadsställen. Konte
ringen har automatisk mot
bokning, momsautomatik och 
aritmetikprocessor. Program
paketet R81 version 2 kan 
levereras till följande nexskiv
system: Luxor nex, FD2D, 
FD4D, MP2, MP2D m n. Da
takraft AB har tel 046 / 
Il 45 80 och adressen fack, 
22003 Lund. 

Ny kontrollkrets 
för flexskivor 

WD279 x är en ny kontroll
krets för nexskivor. Tillverka
ren, Western Digital, anger att 

·den har inbyggd dataseparator 
och tidskrets för förkompense
ring vid skrivning i M FM. Den 
här kretsen ersätter den tidi
gare typen FDI79 x samt öv
riga tillhörande kringkretsar. 
Separering eller synkronise
ring sker med den inbyggda 
spänningsstyrda och fastlåsta 
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oscilla torn. Fi lter kons ta n terna 
i den fastlåsta slingan stä ll er 
man in med yttre passiva nät 
och centerfrekvensen justeras 
med en yttre kondensator. 
Förkompenseringen är juster
bar med en potentiometer. 
WD279 x kräver således en
dast passiva yttre komponen
ter. Matningsspänningen är 
+ 5V (enbart). Kretsarna skall 
vara tillgängliga i mindre an
tal nu. 

Western Digital represente
ras av Teleimport AB, box 
5071, 16205 Vällingby . Tel 
08/890265. 

Ny bok 
om datorer 

EKSTRÖM CARL GUN
NAR BASIC programmering 
och DATALÄRA. Studentlit
teratur, ISBN 91 -44-43241-0. 
Pris 73 kr. 

Det här är en mycket bra 
bok för nybörjare om pro
grammering i basic. Efter en 
kort inledning med datalära 
hoppar författaren raskt in på 
programmeringen. Till varje 
ny instruktion eller nytt kom
mando finns det en övnings
uppgift. Läsaren / eleven kan 
då steg för steg arbeta sig 
igenom alla moment praktiskt 
och samtidigt kontrollera sina 
nyvunna kunskaper. I stora 
drag behandlar boken följande 
delar av basicprogrammering 
och kommandon till . datorn 
som i exemplen är en ABC 80: 
Redigering av utskrift, variab
ler, matematiska beräkningar, 
inmatning, ovillkorliga hopp, 
villkorliga hopp, sortering av 
tal och slingor. Till alla öv
ningsuppgifter finns det givet
vis ett facit. 

För novisen utan förkunska
per i ämnet, är nog den här 
boken f n bland det mest läm
pade på svenska språket. 
Nyheter i korthet: 
- Visicac finns nu för datorer 
med operativsystemet CP/ M 
x . I Sverige kan man köpa 

programmet hos Microtech, 
tel 08/69 O I 35 och Datamas
ter, tel 0753/55095. 
- Computerlandkedjan kom
mer att sälja Osborne l, datorn 
i portfölj som vi skrev om i R T 
1981 nr 9. 
- Att Apple har två nya dato
rer på gång har det talats om 
ett bra tag. Det senaste ryktet 
säger att den billigare av de två 
kommer att kosta under 500 
dollar som jämförelse (Com
modore VIC 20 kostar bara 
300 dollar) och ha Motorolas 
processor 6809. Den andra da
torn kommer att få 68000-pro
cessorn och upp till 760k bytes 
maximal minneskapacitet. 
När apparaterna kommer på 
marknaden är ännu okänt. 
- Äntligen en IEEE-standard 
för språket pascal! Det har 
man kommit fram till efter 
2 1/2 års överläggningar. I 
kommitten ingår företag som 
Intel, Motorola, IBM, DEC, 
Honywell och Microsoft. 
- Monolitiska minnen . i stor
leksordningen 256 kbit är inte 
längre någon fantasiprodukt. 
Den japanska firman OKI har 
redan börjat att leverera pro
ver. 
- Data kontor miljö 82 kom
mer att pågå den 30 september 
till 6 oktober. Det blir den 
största kontors- och datarnäs
san någonsin i Sverige. Den 
kommer att täcka sex . områ
den: Industriplanering cad / 
cam, kontorsmiljö - teknologi 
och ergonomi, handel - varu
distribution, ordbehandling -
tryck och smådatorbaserade 
rutiner. 
- En annan stor data mässa , 
världens största, pågår 7 till 
och med 10 juni i Houston, 
nämligen NCC - . National 
Computer Conference. Arran
görerna räknar med 600 ut
ställare. 
- Gylling Systemelektronik 
AB har nu släppt ut ett paket 
med administrativa rutiner till 
Apple II. Det heter Fal k II 
och omfattar fakturering, la
ger, ·leverantörsreskontra . 

- I 650 000 kr har Datakraft 
investerat på ett stort ADB
program för ABC 800. Pro
grammet, kallat Modul 800, 
innehåller redovisning, kund, 
order, faktura, lager, kund
och leverantörsreskontra . 
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a, STIG CARLSSON 

mro: nDYerIwen odI RT • 

•• Hoatalarna Ir den länk i 
ltergivninpkedjan som det är 
svIrast att ge en korrekt egen
-stapsredovisning för. Eftersom 
~lama normalt bar ltergiv
ninaskedjans största avvikelser 
frin rak tonkurva, föreligger ofta 
incitament till förskönande redo
visning. 

Problemet med bögtalarna är 
avsaknaden aven utgångstermi
aal dar frekvensgången och andra 
prestandakarakteristika enkelt 
kan mltas och entydigt fastläg· 
ps. 

Hos ÖVriga delar av återgiv
ftingskedjan är utsignalen entydig 
ocb tonkurvan därför lätt att 
mäta. Men att mäta hur ljudtryc
ket från en högtalare varierar med 
frekvensen vid konstant inspän
ning kompliceras av att ljudtryc
ket inte bara varierar med rikt· 
ningen ut från högtalaren utan 
även påverkas av reflekterande 
ytor i ljudkällans omgivning. Man 
kan mäta ett oändligt antalolikå 
tonkurvor ut från tJogtalaren. Vil
ken - om någon - representerar 
då högtalaren? 

Olika mätmiljöer är i bruk: 
högtalare mäts placerad i fritt fålt 
eller infälld i en vägg i fritt fält 
eller placerad i mätrum med lång 
efterklangstid. Olika mätsignaler 
likaså: dels sinuston som är en ren 
ton, dels utjämnande signaler, t ex 
brus med viss bandbredd. Oftast 
förekommande tonkurvor är upp
mätta rakt framför högtalaren i 
fritt fält, exempelvis i reflexions· 
fattiga mätrum utan reflekte· 
rande ytor. Sådana mätningar är 
väldefinierade och lätta att upp
repa vid andra akustiska laborato
rier. Men de säger mycket litet om 
högtalarens tonkurva vid använd· 
ning i normal akustisk miljö, t ex 
i bostadsrum. 

I ett bostadsrum utgör direkt· 
ljudet från högtalaren - även om 
högtalaren med en vilseledande 
benämning kallas direktstrålande 
- bara en mindre del av det ljud, 
som högtalaren överför till lyssna
ren. Under den första hundrade· 
len aven sekund efter direktlju· 
dets ankomst nås lyssnaren av 
ljud. som reflekterats från golv 
och tak, från väggen bakom hög· 

Högtalarna och 
lys sn ingsr u mmet 
D I anslutning till den förestående 
introduktionen av första modellen aven 
ny generation "Carlsson-högtalare" 
skriver här konstruktören, civ-ing Stig 
Carlsson, om de bakomliggande prin
ciperna för dessa nya s k ortho-akus
tiska system. 

akustiska faktorer som påverkar ste
reoljudet. Kriterierna för hörselns 
riktnings funktioner är strikt avhäng
iga rumsutformningen och vår upple
velse av musik synes vara direkt be
roende av de rumsbundna klangförlop
pen - mycket mera än ljudkällornas 
gruppering, hävdar förf. D Härvid har han analyserat de rums-

talaren. från sidoväggen närmast 
högtalaren och från väggen 
bakom lyssnaren. Kanske kom
mer även reflekterat ljud från den 
motsatta sidoväggen fram inom 
denna tid. Redan efter ytterligare 
en hundradels sekund har i ett 
vardagsrum av normal storlek re· 
flekterat ljud från ungefär sextio 
olika riktningar hunnit fram till 
lyssnaren. Om högtalaren är vänd 
rakt mot lyssnaren har direktlju· 
det en tonkurva som kan vara 
identisk med den under fri fälts· 
förhållanden uppmätta. Mer.par· 
ten av det reflekterade ljudet 
kommer däremot från sådana ut· 
gångsriktningar. som hos konven· 
tionellt utformade högtalare har 
mörkare klangfärg. 

Tonkurvan sammansatt: 
Direktljud ändrar i totalljud 

Återgivningen i lyssningsrum· 
met får alltså ett insvängningsför· 
lopp som börjar med direktljudets 
tonkurva och slutar med något 
som enklast kan kallas totalljudets 
tonkurva. Karaktären hos denna 
snabba klangförändring beror' 
både på hur högtalarens tonkurva 
varierar i olika riktningar ut från 
högtalaren och på hur lyssnings· 
rummets reflexionsegenskaper va· 
rierar med frekvensen. Hos kon· 
ventionellt utformade högtalare 
är skillnaden mellan direktljudets 
tonkurva och totalljudets ton· 
kurva ofta stor och kan sätta en 
karakteristisk prägel på klangför· 
loppet. 

Vid levande musik uppträder 
liknande förändringar av den 
spektrala balansen med varie· 
rande hastighet och dessa för· 
skjutningar utgör då i lonbild· 
niDgen från musikern och/eller 
instrumentet inneboende faktorer. 

De är tillika en följd av hur det 
omgivnings reflekterade ljudet på· 
verkas av tonkällans - röstens 
eller instrumentets - frekvensbe
roende gentemot . utstrålnings· 
mönstret från musikinstrumentet. 
Dylika tonala förändringar utgör 
viktiga inslag i det som karakteri
serar ljudkvaliteten för envar mu
sikljudkälla. 

OA-5 J har en snedställd och 
lutande frontpanel för att vända 
högtalarelementen mot lyssnings
området och snett uppåt. För di· 
rektljudets tonkurva medför 
denna patentskyddade utform· 
ning av högtalaren att variatio
nerna inom lyssningsområdet 
minskar. Samtidigt minskar skill· 
naden mellan det reflekterade Iju· 
dets tonkurva och direktljudets 
tonkurva, så att någon klangfärgs
förändring under insvängnings· 
förloppet i lyssningsrummet inte 
behöver uppstå. Den lösningen är 
essentiell då det gäller att uppnå 
och vidmakthålla musikaliska för
lopps naturliga timbre och "integ· 
riteten" i ljudbilden, alltså ur· 
sprungets egen karaktär vs åter· 
givningens. (Det reflekterade Iju· 
dets diskantinnehåll har betydelse 
också för den rumsupplevelse som 
återgivningen förmedlar.) 

De två å tre första ankomsterna 
av lyssningsrummets reflekterade 
ljud har stor inverkan på högtala· 
rens basåtergivning men påverkar 
även återgivningen av me Ila n re· 
gistret. Vid låga frekvenser (lägre 
än 1/4 å 1/ 3 av det inverterade 
värdet av skillnaden i ankomsttid 
mellan direktljudet och det reflek· 
terade ljudet) samverkar det re· 
flekterade ljudet med direkt ljudet 
till att ge en mot lägre frekvenser 
allt fullständigare addition av 
ljudtrycken. Detta ökar högtala· 

rens verkningsgrad vid låga fre
kvenser. Vid högre frekvenser ger 
emellertid det reflekterade ljudet 
upphov till interferenser, så att 
den resulterande tonkurvan kom· 
mer att pendla mellan maxima 
och minima (minima när frekven
sen är 0,5 och 1,5 och 2,5 etc av 
det inverterade värdet av skillna
den i ankomsttid mellan direktlju
det och det reflekterade ljudet). 

Den del av det reflekterade 
ljudet som kommer från nästan 
samma riktning som direktljudet 
saknar hörseln sannolikt möjlig· 
het att Särskilja från direktljudet. 
Därför har det reflekterade ljudet 
från väggen bakom högtalaren en 
inverkan, som i sig fJ'8mstår som 
en högtalaregenskap. 

För att minska störverkan av 
reflekterat ljud i lyssningsrummet 
rekommenderas ofta att högta· 
larna placeras på så stort avstånd 
som möjligt från rummets be· 
gränsningsytor: väggar. golv och 
tak. På så vis ökas skillnaden i 
ankomsttid mellan direktljudet 
och de tidigaste ankomsterna av 
reflekterat ljud. och detta reflek· 
.terade ljud får något minskad 
styrka. Samtidigt kommer emel· 
lertid det frekvensområde där in· 
terferenser uppträder att utvidgas 
i riktning mot lägre frekvenser. 

Reflexionsljud i samverkan 
med direktljudet till 300 Hz 

OA-5 J har konstruerats för att 
erbjuda en bättre lösning: med 
högtalarens baksida placerad tätt 
intill en vägg kommer det reflek· 
terade ljudet från väggen att sam· 
verka med och förstärka direktlju· 
det i hela basregistret. ända upp 
till ungefär 300 Hz. Den vid 
OA-5 J fästade absorbentpanelen 
(patentsökt) är främst verksam i 
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mellanregistret. Nyttiggörandet 
av väggens reflekterade ljud i 
basregistret i kombination med 
dämpningen av väggens reflekte
rade ljud i mellanregistret innebär 
att störni~gama från väggen 
bakom h&'italaren till stor del 
elimineras och att kvoten mellan 
direkt och reflekterat ljud ökar. 

. Detta utövar avsevärd påverkan 
på bastonområdets resp mellanre
gisterdOmänens "upplösning" el
ler klangliga jämnhet. 

Lyssningsrummet påverkar inte 
bara högtalarens tonkurva och 
dess tidförlopp utan även den 
rumsupplevelse. som återgiv
ningen förmedlar. Diskantinne
hållet hos det reflekterade ljudet i 
lyssningsrummet kan ge det re
flekterade ljudets infallsrikt· 
ningar till lyssnaren en funktion 
som komplettering av infallsrikt
ningarna hos högtalarnas direkt
ljud. Återgivningen kan på så vis 
få möjlighet att ge upphov till 
rumsintryck, när upptagningen 
innehåller rumsinformation. 

Hörseln förfogar över både bin· 
aurala och monaurala mekanis
mer för riktningsbestämning. Bin
aurala riktningsmekanismer, som 
utnyttjar tid- och intensitetsskill
nader mellan de båda öronen. 
lämnar viktig information för be
stämning av den horisontella rikt
ningen till ljudkällan. Monaurala 
riktningsmekanismer, som grun
dar sig på att ytteröronen utför en 
riktningsberoende kodning av dis· 
kantljuden. lämnar emellertid in· 
formation som är nödvändig för 
att ljud skall uppfattas som loka
liserade utanför huvudet och för 
att intryck av rumslig karaktär 
skall uppkomma. Att från lyss
ningsrummets väggar och tak re
flekterat diskantljud visar sig 

kunna fungera som ett slags kata
lysator för upptagningens rumsin
formation tyder på alt det är 
närvaron av reflekterat ljud från 
sådana riktningar som är avgö
rande för denna riktningsmeka
nism och betyder mer än exakt 
riktning och ankomsttid. 

Rumsintryck i ljudbilden 
omfattar bAde djup och höjd 

Vid stereoåtergivning är det 
stereohögtalarnas direktljud som 
ger hörseln underlag för bestäm
ning av riktningen till ljudkällan 
och - när upptagningen utöver 
ljudkällans direktljud också inne
håller reflekterat ljud från upp
tagningslokalen - underlag för 
bestämning av ljudkällans av
stånd. Men eftersom de båda hög
talarnas direktljud enbart kom
mer från två riktningar, kan det 
inte ge lyssnaren intryck av att 
befinna sig i ett rum, även om 
upptagningen innehåller reflekte
rat ljud från upptagningslokalen. 
förrän det kompletteras med 
också andra ljudriktningar i lyss
ningsrummet. 

När de båda stereohögtalarna 
och lyssningsrummet tillsammans 
förser lyssnaren med ljud från 
tillräckligt antal olika infallsriKt
ningar, kan återgivningen aven 
stereoupptagning, som utöver di
rektljud även innehåller reflekte· 
rat ljud från upptagningslokalen, 
framkalla intryck av "am biens", 
som härrör från upptagningsloka
len och inte från lyssningsrum· 
met, samt höjdintryck, som inte är 
låsta till högtalarnas höjd utan är 
beroende av upptagningen. 

Inom musiken förefaller klang
upplevelsen vara nära förknippad 
med rumsupplevelsen och återgiv
ningen av de rumsliga klangför-

loppen är ofta viktigare än åter
givningen av de enskilda musikin
strumentens rumsliga positioner. 
Sådant reflekterat ljud från olika 
riktningar, som når lyssnaren un
der de första hundradelarna aven 
sekund efter direktljudet. är känt 
för att berika klangen - ge full
het, "richness" - utan att uppfat
tas som efterklang. 

Balansen högtalardirektljud 
och rummets reflexionsljud 

Balansen mellan stereohögta
larnas direktljud och lyssnings
rummets reflekterade ljud är 
emellertid viktig. För stor andel 
reflekterat ljud leder till oskärpa 
hos eller maskering av detaljerna 
hos den stereoinformation, som 
högtalarnas direktljud förmedlar. 
Kvoten mellan direkt och reflekte
rat .Ijud i lyssningsrummet kan 
ökas med ett tillskott av Ijudab
sorberande föremål. t ex stoppade 
möbler med riklig stoppning och 
tjocka. mjuka mattor. 

Vad kännetecknar ny
skapelsen Carlsson OA-51? 

Här skall de väsentligaste sär
dragen hos konstruktionen DA-51 
redovisas i anslutning till ovanstå
ende resonemang och förutsätt
ningar. 
• Högtalarelementen 

För bas och mellanregister an
vänds ett speciellt 177 mm högta
larelement med unika prestanda. 
vidareutvecklat och specialtillver
kat för DA-51. Membranets bak
sida och delar av framsidan har en 
dämpande beläggning, som med
verkar till jämn tonkurva och låg 
distorsion. Talspolen av alumi
niumtråd på aluminiumstomme 
är tre gånger så lång som den 
magnetiska luftspaltens höjd. vil-

Fig 1. Si bilr ur I~" oriri_lIt 
s""/HIle C.,II,o" OA -51 ItI. I 
form., e" hiJgn""".'-lIiJgtlllcre. ",,1 mot lyssIUlre.. Syr,~'" 
miste fllsttu pi .. " och I~
rtu i form., e" IliJger- ocA .. 
"",tnlliJgt.l.re IMr le $p«i~lI .. • ""sti,"" .. ".",,,,." .... 
",i "g~" ", gn IIiJgt.'1IrIUI tIIINI 
silrpriigel illop mel I~" geomet
r;,"" ,i"ulforme". liir eklllllltet 
li"n riltlll f"""'- .pplt lINr 
I~, friimr~ ,i"u",."., odI ",-
""kt i lelltl. 

ket håller distorsionen IlS lIVen 
vid slora membranröte1scr. den 
har hög effekttålighet. 

Magnetpolkäman omsluts av 
en lång \copparcylinder enli,t 
Ragnar lians patent, tiditare be
skrivet i RT. vilket gör den eick· 
trodynamiska motorn praktiskt 
taget distorsionsfri. Chassiet Ir 
gjutet aven magnesiumlegering 
och resonansfritt . 

Diskantelementet har ett 25 
mm kalottmembran av syntetisk 
textil. Elementet har hög verk:
ningsgrad och god spridning även 
över 12 kHz och är dimensionerat 
för att kunna ge totalljudet en rak 
tonkurva . 
• HlJgtalarhiJljet 

Konstruktionsmålsättningen 
att placera högtalareiementen pi 
kort avstånd från högtalarens 
bakre väggplan, vända mot lyss. 
ningsområdet och lutande upplt. 
har givit upphov till en unik men 
dyrbar utformning av högtalar
höljet. 

Höljet har en vibrationshäm
mande konstruktion med en inre 
stagning, bestående av hörniister 
och en vertikal stödvägg, som 
förbinder samtliga väggar utom 
de båda sidoväggarna. Väggarna 
är utförda aven 16 mm tjock 
björkspAnskiva med hög densitet. 
kvalitativt överlägsen andra tri· 
material. Ytterväggarna ir fane
rade med ädelträ på båda sidorna. 

Högtalarhöljets form förhind
rar både störningar från diffrak
tionseffekter vid elementpanelens 
kanter och störningar frAn 4tå:
ende vågor inuti höljet. Innervoty. 
men är till stor del fylld med 
glasull. Den rörformiga öpptUna
en i högtalarhöljets mindre sidoo 
vägg ökar membranrörelaenl 

forts" lIIsta lida ~ 
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HÖGT ALARNA OCH 
L YSSNINGSRUMMET forts 

verkningsgrad i frekvensområdet 
30-100 Hz och bidrar till au 
distorsionen hålls låg även vid 
kraftiga bastoner. 

Den mindre sidoväggen har 
skruvförband för fäste av väggab
sorbenten och baksidan har in
fällda nyckelhålsbeslag för vägg
hängning. Det avtagba ra' front
skyddet är av skumplast med hög 
genomsläpplighet. 

• Delningsfiltret 
Högtalarelementen är fasrik

tigt inkopplade och samverkar i 
högtalarens direktljud inom fre
kvensområdet 2-4 kHz. Det 
större högtalarelementet är in
kopplat via en seriedrossel, medan 
diskantelementet är parallell
kopplat med en drossel och serie
kopplat med en kondensator och 
ett motstånd. Filterkomponen
terna är av högsta kvalitet: dross
la rna är luftiindade och kondensa
torn är en metalliserad polypropy
lenkondensator, som har låg di
elektrisk absorption och är dimen
sionerad för höga impulsbelast
ningar. 
• Kabelanslutning 

OA-51 är utrustad för anslut
ning av högtalarkablar med berö
ringsskyddade bananproppar från 
Multi-Contact AG i Schweiz. 
Även normala 4 mm bananprop
par och dubbla bananproppar 
med 19 mm centrumavstånd kan 
användas. 

Anslutningshylsorna är place
rade i den större sidoväggens 
nedre bakre hörn, är förgyllda och 
dimensionerade för 35 A. 

• Tekniska data: 
• Frekvensomfång: - 3 dB vid 
42 Hz och 17 kHz vid väggplace
ring. (32-19000 Hz, enligt 
DIN.) 

• Tonkurva: Direktljudets ton
kurva, uppmätt med sinuston och 
under frifältsförhållanden med 
mikrofonen placerad i högtalar
elementens symmetriplan, 0.2 m 
över högtalarens undre väggplan 
och minst l m från högtalaren, är 
ralt inom ± 2 dB från 300 Hz till 
17 kHz. Denna tonkurva har ett 
fall under 300 Hz som är dimen
sionerat au kompensera för den 
verkningsgradsökning, som en 
vägg omedelbart bakom högtala
ren inför. 

• Distorsion: Vid 9S dB ljudnivå 
i fritt fält l m från högtalaren är 
mellan 300 och 7000 Hz den 
totala harmoniska distorsionen 
lägre än 0,4 % med undantag för 
enstaka toppar vid 2 ä 3 kHz, som 
närmar sig 0,6 %. 

• Kilnslighet: 88 dB (1 W, l m) 
• Impedans: 8 Q(mellan S Hz 

och 100 MHz understiger impe
dansen ej 8 0) . 
~ Effekllålighet: 100 Wodistor
derat musikprogram. 
• Dimensioner: Bredd 430 mm 
(720 mm med väggreflexabsor
bent och kablar); höjd 296 mm 
(302 mm med frontskydd); djup 
248 mm (276 mm med front
skydd) 

• Vikt: 11 kg 
OA-51 levereras i par med en 

vänster- och en högerhögtalare. 
• Utforande: Vitlack, svartlack, 
palisander, valnöt, svart ask. 
• Tillverkare: Carlsson Ortbo 
Acoustic Systems ab, box 35, 
568 00 Skillingaryd. 
• Pris: Ej fastställt f n. Svensk 
distribution gm utvald hi fi
handel. 

(Underst pil golllet rakt nedanför 
DA-51 skymtar höljet till en all de 
blillande, större modellerna.) • 

Första tusen paren 
OA-51 under arbete 
N ya modeller följer 

Som RT-Iäsarna vet hade vi 
redan i november 198 1 fakta a tt 
meddela om den nya generat ionen 
Carlsson-högta la re, va rs första 
modell är den rela tivt lilla OA-5 1. 
Men större typer är under arbete, 
omtala r konstruktören fö r RT: 

- Det rör sig bl a om ett kom
mande 4-vägssystem men också 
om ett pa r andra större modeller, 
vilkas slutl iga modell beteckningar 
fö r ögonblicket inte ä r fas tställda. 
Arbetsnamn är OA-621 resp OA-
521 liksom OA-652. För samtliga 
gä ller att de kan få en siffra som 
tillägg efter huvudkoden . 

Aktivi teten fö r det nya bolaget 
ha r va rit intensiv under hösten 
och vi ntern och merparten av 
arbetet ha r gä llt avta l med ett 
a ntal exportagenter vä rlden över. 

- Vi kan glädj a oss åt främst 
ett bet ydande int resse hos dåva
rande Sonabs ga mla distributörer, 
säger civ-ing N ils Må rtensson, en 
av parterna i exploa teringsbolaget 
som bildats. 

- I ett pa r fa ll har man känt en 
sådan glädje över att i annan fo rm 
kunna fortsä tta de ga mla Sona b
kontakterna att man givit oss or
der in blanco, utan att ens ha sett 
högtala rna, ännu mindre hört 
dem! 

Lova nde kontakter är nu under 
eta blering med Ja pan, Sydafrika, 
ett par stora EuropaIänder och 
USA, inte minst . Intressenterna 
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bakom bolaget gör ingen hemlig
het av a tt den svenska ma rknaden 
bara vä ntas kunna absorbera en 
mindre del av produktionen . te i 
världen är minnet av Sti g Ca rls
sons olika skapelser fö r Sonab 
fo rt fara nde leva nde och reellt. 
Marknaden för exklusiva, sär
präglade lj udkä llor kan också be
dömas som tilltaga nde. 

I Sverige ska ll Ca rlsson-högta
la rna sä ljas genom noga utva lda 
hi fi -kanaler; vad RT har sig be
kant renektera r ma n kn appast 
över radiohandeln . 

Formen är a ll tså särpräglad, 
knappast överraska nde mot Stig 
Carlssons kända st räva nden och 
bakgrund som högta la rkonstruk
tör. Designer är den också under 
Sona b-epoken med högta lare och 
appa ratur verksa mme Lars-Erik 
Lallerstedt , SID: 

- Ja, La llerstedt ha r kunnat 
fö lj a mitt arbete med de nya 
högta la rna från förs ta början, be
kräft ar Carlsson. Han delgavs för
utsättninga rna från starten och 
ha r kontinuerligt a rbeta t med mig 
och är fo rmgiva re inte bara fö r 
den mindre OA-S l utan fö r hela 
serien av större moni lOravsedda 
högtala re, som kommer sena re. 

Monitormodeller följer 

RT har tagit del av prototy
perna till närmast fö lj ande mo
dell , och det handla r i nuva rande 

skepnad om en golvstående, mera 
kubiskt fo rmad högta la re. Här 
pågår bl a elementana lyser. Stig 
Ca rlsson fö rfoga r seda n några å r 
över mycket goda la bora toriere
surser i egen ägo och kan med dem 
utföra mätn inga r också ner i myc
ket små enskildheter på elementen 
han få tt fram. 

Av de fö rsta IS pa ren mer eller 
mindre handgj orda och intrim
made prototyperna ha r RT tidigt 
få tt disponera en uppsättning, och 
vi hoppas a lltså återkomma med 
test eller recension framöver. 

Den industri som tillverkningen 
sker vid ligger i Skillinga ryd och 
ha r som "moderfö retag" verk
stadsrörelsen Stilexo, som tidi
gare bl a gjort stativ och funda
ment jämte andra deta ljer. Den 
ursprungl ige äga ren och grunda
ren har av a llt att döma överlåtit 
driften på näs ta generation, och 
ledningen sköts nu av hrr Rune 
Jansson jämte Glenn Johansson, 
den sena re vd i fö retaget. Övriga 
pa rter är a lltså Stig Ca rlsson och 
Nils E V Mårtensson, verksam i 
England och Frankrike som indu
str ikonsul t, konstruktör och fa bri
kant på båda sidor om Kanalen 
och (TechnoTrend) . Han - och 
företagarna i Småland - har dess
utom goda bankkontakter och fi 
nansieringen av verksa mheten 
torde va ra säkerställd fullt ut. • 



PASSA pil 
Bra handböcker till förlIlånspris! 35 % rabaH . 

• Du som ar intresserad av foto, bilar, båtar eller att bygga elektronik 
sjölv bör passa på nu! Du får hör chansen att köpa bra handböcker 
inom Ditt specialområde till förmånligt pris - 35 % lign ön ordinarie pris. 

FOTOHANDBOKEN FOTOTESTER ALLA BILAR -82 
En handbok för dig som är litet osäker på hur du 
bäst använder din systemkamera. Du får råd 'om 
vilka objektiv och filter du skall köpa. 

Inte mindre än 18 systemkameror och 42 objektiv 
utvärderas med mätdata och synpunkter. Ett 
måste för alla fotointresserade . 22,S X 29 cm. 48 sid. 
C: a-pris: 35:-

Ett nyt! modellår. Hundratals nya bilar. I Alla 
Bilar -82 får du en utmärkt överblick över 
svenska bilmarknaden. 18,5 x 25 cm. 144 sid. 
C:a-pris: 33:-C :a-pris: 35:

DIll prII: 19150 

sKÄRGARDS
NAVIGATION 
Sten Ramberg . 
Boken behandlar allt som är 
väsentligt för att navigera 
inomskärs: hur man tar ut en 
kurs, pejlar, manövrerar i 
dimma. 
80 sidor. Inb. Färg. 
C:a-pris: 53:-
DItt prII: 34:-

• • • • • • • • • • 
SIdcka In 
kupongen nul 

) . • • • • 

DIll 231- DIll prII: 21:50 

________________ -:If;;, ___ .. BYGG SJÄLV 5 

JJ"'",la»', .. nedanstående • _ ELEKTRONIK 
Ir l h';';,.. Ir"T • 

Frankeras e j 
Vår exp .avgilt på 2 :50 per försändelse Specialtidninqs- • Behandlar radiostyrning, 

amatörradio , bilelektronik, 
mätinstrument, fotoelektronik 

samt postens portoavgilter tillkommer. förlaget 
betalar portot • 

DIll C :a .... pris 

.. .. .. ex Fotohandboken 19:50 35:-

...... ex Fototester 23:- 35:-

.. .. .. ex Alla Bilar ·82 21:50 33:-

.. .... ex Skärgårdsnavigation 34:- 53:-

...... ex Bygg Själv 5 - elektronik 25:- 40:-

.. .. .. ex Bygg Själv 6 - datorer 25:- 40:-

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

Adress .. ... . .. . . .. . . ..... . . ........... ... .......... . .. .. 

Postnr ...... . . Postadress ............ . .. . ... .. ... .. .. 
RT 3-B2 

• • 
mm . 
18,5 x 25 cm. 144 sid. 
C :a-pris: 40:-

Specialtidnings- • DItt prII: 25:-

förlaget AB I BYGG SJÄLV 6 

~ • -DATORER -----_. • • SVARSFÖBSÄNDELSE 
Kontonummer 6820 
10360 Stockholm 3 • • • 

För dig som vill bygga dato
rer . Även för dig som vill lära 
dig hur datorer fungerar och 
kan användas. 
18,5 x 25 cm. 144 sid. 
C:a-pris: 40:-
DIll prII: 251-



* RT har från japansk 
horisont granskat vad 
ljud- och stereoindustrin 
slår in påför vägar under 
1982. * Vägar, ja - att många 
är i färd med att rätt 
radikalt förny a det lite 
slitna hi fl-mön stret och 
har tagit avgörande in
tryck av bilstereobran
schens framgångar står 
rätt klart. * Intressanta trender 
till ett slags ny hy brid av 
hi fl / musikelektronik 
kan också skönjas. A llt

.'J;:;~~~ flera spelar själv något 
instrument. Det skapar 
ny a behov liksom en ak
tivare livsstil. * Kampen mot bruset 
har tilltagit och helt ny a 
lösningar debuterar nu 
från USA liksom ny a in
dustriversioner av de väl
kända Dolbykretsarna 
med bättre data. * Miniaty risering, di 
gitalisering, program
merbarhet är annars 
säkra kort för 80-talets 
inledning. Grejorna blir 
också allt läckrare -
"ljud" är fashion och 
mode i allra högsta grad! 
Det säljer långt bättre än 
trista data som ingen 
längre bry r sig om. * Grammofonskivornas 
usla kvalitet förleder in
dustrin till nästan osan
n.~lika ansträngningar. 
A r det så marknaden vill 
ha det? * Här följer Ulf B 
Stranges personliga och 
kommenterande rapport. 

Programmerbara mini-komponenter 
Nya, bättre industri-Dolbykretsar 
Datorhjälp för skivavspelningen 
•• (Tokyo, RT:s utsände) Vad 
kan man göra för att gjuta nytt liv 
i det vikande intresset för hi fi och 
audio på många marknader? Den 
japanska industrin går 1982 fram 
längs nera vägar och har i sina 
försök gott stöd från en vaken och 
intresserad sa mt , viktigt nog, köp
benägen hemmamarknad där 
nera trender nu slå r för fullt mot 
de olika tillverkarna och deras 
produktprogram. Reda n förra 
året fick ett a ntal industridesig
ners jobb i de annars på formgi
varsidan av tradition "självförsör
jande" stereoindustrierna - jobb 
med både färg, form och funktion. 
l år ha r trenden förstärkts att 
gälla en så fullständig harmoni se
ring med modern hemstil (sådan 
japanerna uppfattar den) som 
möjligt, tillika en trevande inte
gration med succemediet framför 
a ndra, video . 

Ett försök till en sammanfatt
ning av vilka trender som gäller 
efter Tokyo Audio Fair 198 1, 
som ägde rum på hösten och 
sa mlade sedvanliga mä ngder ut
stä lla re, ina lles ett 50-tal, där 
dock en del bekanta namn sak na
des, skulle kunna se ut så här: 
• Mikro-apparaterna är aktuella 
igen, så a tt säga bakvägen. Den 
nya vågen gäller något man skulle 
kunna kalla "mini " - små, hög
koncent rerade apparater, gärna 
med programmeringsmöjligheter 
och hopkopplingsbara till "stap
la r". Inte fullt så små som mikro
grejerna var men nästa n. Det nya 
ka llas ofta "personal a udio" och 
a nnat som skall antyda behändig
heten, portabiliteten och placer
barheten . 
• Antalet grammofonverk ver
kar vara i sjunkande. I stä llet 
dominerar kassettutbudet som 
a ldrig förr. 
• "Casseivers" är en komma nde 
appara ttyp som verkar börja fin na 
formen. Det handlar om fm-mot
tagare ihop med kassettdäck, eller 
tvärtom snarare. Många världs
marknader ser storsä lja re i den 
kombinationen . 
• Några firmor är föregångare 
med audioenheter med videoan
slutningar. Detta satsar de stort 
på i ljuset av att videoboomen är 
hä ftig i Japan och att ljudet från 

alla befintliga videosystem utom 
laserdiskens är otillfredsställande. 
"Fra mtiden handlar om integra
tion av ljud och bild", menar de 
japanska marknadssakkunniga . 
Få motsäger dem - även om 
många tvivlar på att behoven i 
Västeuropa än så länge kräver 
några större produktionsinsatser 
enligt det här mönstret. 
• Tvivlen på att något an nat 
medium än band , och då band i 
kassettformat, skall bli av intresse 
kan utläsas aven rad Japa n
koncerners satsningar på digita l
ljud . Man erbjuder överlag 
pcm-kretsar ihop med kassetter i 
olika format, långt ifrån bara 
videokassetter. Man kan se 
ganska tydligt utvecklingssträ
vanden till pcm-utförda kompakt
kassettdäck. Se februarinumrets 
USA- brev. 

Det här kräver några komplet
terande utläggningar: Som bekant 
existerar utbredda tvivel i många 
läger på att videoskivspelare och 
deras progra mvara , skivor av la
serlagrad information (och laser
utläst sådan) någonsin skall bli 
attraktiva. Marknadserfarenhe
terna från USA är hittills avskräc
kande. Mediet går ju inte att spela 
in något på. Att det pågår omfat
tande försök både i Holland och i 
J apan med att åstadkomma någon 
sorts inläsning i skiva n också är 
beka nt, och själva har vi kunnat ta 
del aven jättestor lab-anläggning 
i J apan för ändamålet. Men hur 
något slags konsumentelektronik i 
hanterligt format för en inspel
ningsbar skiva ska ll se ut har inte 
gått att få besked om någonstans. 

Den stora publi ken köper a ll tså 
videokassettspelare, och kassett
mediet har etablerat sig så starkt 
att det är populärt ifrågasä tta om 
det t ex någonsin sk ulle kunna 
uppstått några grammofonskivor 
om det historiskt sett varit mag
netbandet som kommit före Berli
ner och Edison på l 880-talet. Att 
digita liseringen tar fasta på något 
välbekant är därför följdriktigt 
och logiskt. Likaså att pcm-tekni
ken redan avsatt ett slags första
dium till komponenttänka nde 

. inom audio - en stor koncern har 
sålunda nera små "pcm adapters" 
med kretsar för inspelning och 

bearbetning av digitalljud per okas
sett. 
• Ännu ett steg lä ngre går de 
firmor vilka jobbar med pcm-ljud 
per mikrokassett , en knappast 
fullgången teknik men intressant 
som smakprov på långt driven 
miniatyrisering och en indikation 
på vartåt man siktar. 
• Kassettdäcken av den allra se
naste generationen i Japan är nu 
så fullsmetade med kringelektro
nik och mikroprocessorstyrda 
funktioner att det som återstår, 
själva digitaliseringen med en 
analogjdigitalomvandlardel och 
annan bandtransport plus utmat
ning till efterföljande led som kan 
återskapa analogsignalens inne
håll , för en del kan te sig som rätt 
enkelt att "också" bygga in .. . 
Men det handlar givetvis om en 
omvälvande ny metod, som dess
utom inte lär få någon program
vara på rätt lång tid . Digita lljud 
som inspelningsmedium är än så 
länge något våldsamt exklusivt, 
förbehållet en handfull av värl
dens mest avancerade studior. 
Med ett kassettdäck spelar ma n 
av köpt musik och kopierar av 
skivor från fm-radio, den egna 
samlingen eller lånade plattor. 
Allt hittills har gått ut på de 
funktionerna, och däcken i dag 
har fått en ibland till det löjliga 
driven automatik för indelning av 
låtarna, för sökning, lagring och 
tidfunktioner, för J<oll av banden, 
tiden och driftlägl!na . Flera brus
minskningssystem är nära nog 
standa rd nu - nera på en gång i 
samma däck, alltså. 

Och ändå ta las det både mycket 
och högt om lj udkva litet ihop med 
däcken . Annars kunde man lä tt 
undra om inte kapaciteten att 
kunna spela in och av ton frekvens
signaler egentligen är något allde
les ovidkommande. Ty ett kassett 
däck, som är ett slags förfinad 
äggklocka och även kan kopplas in 
i husets värmeledning utom att 
det självt sköter avbetalningarna 
och för kassa bok för åtta perso
ners hushåll, kanske man ändå 
inte omedelba rt känner förtro
ende för som vällj udåtergivare ... 
exemplet är konstruerat (och ill 
villigt), men näs tan sanning ändå 
1982. Kassettdäcket som husal-



tare och elektronisk förnöjelse
central för hemmet är nog en 
vision som finns lite varstans nu . 
Jag har t o m träffat japaner som 
säger sig ana en kombination av 
video- och audiokassettapparatur, 
formatskillnaderna till trots. Och 
visst härskar ett slags elektronisk 
Parkinson-lag redan nu: Varje 
tillgängligt tomutrymme och 
varje skrymsle i höljet som kan 
tänkas uppstå skall fyllas upp med 
något "extra" . Marknadsavdel
ningarna styr med järnhand. Mu
sikrobotiseringen drivs allt längre 
för varje år. Själva kassettinmat
ningen verkar att motoriseras 
inom kort! 

Bilstereon visar vägen 
Bilstereosidan erbjuder om nå

got bevis på detta att vad helst 
man k a n utföra också blir rea
liserat, hur fåniga och irrelevanta 
resultaten sedan än blir i prakti
ken. Men det är billigt att locka 
masspubliken med kvasi tekniska 
bländverk, och man kan undra om 
skratt eller tårar ligger närmast 
till hands då man t ex får se en 
extrem GT-bil (Alpines) utrustad 
med multikanalljud över en mitt_O 
konsol som mest liknar reglage
plinten på flight deck mellan pilo
terna i en Boeing 747 o c h bilen 
har försetts med vad som på 
flygsidan benämnes moving map 
display; en elektroniskt genererad, 
rörlig och terrängföljande kart
bildsprojicering av olika sektorer 
som man trycker fram i synkroni
tet med referenspunkten från ett 
s k R-Nav-system (area naviga
tion). Varför inte ta steget fullt ut 
och installera en digital väderra
dar också. En i färg, alltså. "Nej, 
ni körde inte för fort, ni flög för 
lågt", är en gammal sarkasm som 
kanske får sin sanna dimension 
uppenbarad om ett litet tag till. 
Att bilar heter sånt som Mach I 
och att Volvo har en blinkvarning, 
"Fasten Seat Belts", sedan några 
år ä r gäsp gäsp. The real thing is 
here. Inget kvasi längre. Go man, 
go! 

Största namnet på bilstereo
marknaden är Pioneer, som än så 
länge gör nyktra och nyttiga saker 
i den pragmatiska anda som präg
lar företaget. Hittills har inte 
bilstereoprodukterna influerat det 
vanliga hemelektronikprogram
met synbart, men frågan är om 
inte en viss växelverkan kan mär
kas hos andra företag . Bilstereo
tillverkarna som inte har några 
intressen i hem-hi fi känner sig 
uppenbart starka och har i några 
fall vidgat sina tillverkningspro
gram till att omfatta också både 
estradgrejor och orkesterelektro-

nik. De vill bredda sina sortiment 
men väljer att göra dels detta, dels 
som Clarion, en mängd rätt intres
sant musikerelektronik. Här är en 
rad nyheter aviserade till 1982. 
Därifrån kommer t ex en " ma
skin" som heter Excite XC-5500 , 
vilken är en gitarrförstärkare, en 
mikr9fonmixer, en rytmbox , en 
effekta1strare, en förförstärka re 
för övrig materiel, ett kassett
däck ... och det finns integrerade 
högtalare till den behändiga väsk
modulen med radioavstämnings
skala, infällt kassettdäck och hel a 
mixerpanelen. En ännu större och 
supersofistikerad maskin heter 
Srumix XA-5 och som ka n beskri
vas om ett mellanting .mellan or
kestermixer och kassettdäck -
japanerna kalla r den Hi Fi Hy
brid Mixing Machine for Sound 
Performance. En hel liten hemstu
dio med utbyggda klangform
ningsmöjligheter, ic-logik och 
rytm programmering. Det finns 
större och mindre grejor i serien 
jämte stora stativ för dem, men 
gemensamt har de mottot You can 
sing, play, listen to and record 
using this equipment. It is th e 
single-unit sound system for ac
tive people. Clarion gjorde tidi
gare extrem hi fi , bl a tuners i 
mitten av 70-talet, men slutade. 

Japanska marknadsförare jag 
talat med menar frankt att de står 
i mycket närmare kontakt med 
publik och trender "än de allt 
mera smalspåriga hi fi-firmorna ", 
som naturligtvis är både stora, 
trögvända och försiktiga med att 
ge sig in i nya produktområden . 
Detta enligt den energiska och 
uppkäftiga konkurrensen på bilsi
dan , som alltså inte alls bara är 
"bil" längre. Kopplingen bil-mu
sikutövning och "aktiv publik" är 
smart. Bilstereotillverkarna, de 
vilka alltså inte hör hemma under 
något stort hi fi-bolags paraply, 
menar sig företräda nyare, mera 
dynamiska insatser och siktar på 
en ung eller yngre publik som 
trends etter och förebild . Onekli
gen spelar dem härvid i händerna 
den moderna reklamen och en hel 
del idolmakeri. Nästan allt fram
ställs ju som "on the go"; dyna
miskt, rörligt, fritt , kom-loss och 
leende ungt i s k häftiga samman
hang. Den traditionell a hi fi-vrå n 
framstår som lite mossig vid en 
jämförelse, och sen superteknolo
gilooken blev ute återstår inte så 
mycket för marknadsförarna av 
de mera traditionella sakerna. 
Men vilka som på längre sikt 
influerar vem till vad och hur ger 
sig väl efter hand. Ostridigt har 
bilgrejorna skapat en för må nga 
intressantare profil inom stereo-

Framtiden: Trio-Kenwood blev 
först med att skapa en syntes av 
audio och video. VHS-spelaren 
KV-901 ihop med audio-video
förstärkaren KVA-S02 erbjuder 
det nya: Anslutning av två video
kassettdäck, en videoskivspelare 
och två färg-tv-mottagare. Man 
jobbar med audio-video- och 
tv-signal. Man kanJixa kvasi
stereo, di verse "enhancement", 
dubbing mellan audio och video, 
ljud över/yra högtalare och alla 
andra programkällor, inkl mi
krofoningång. En klart intressant 
nyhet i Japan med en rikedom av 
möjligheter och en kontrollpanel 
som är nästan professionell för 
signaldirigeringen. Ej till 
Europa under 1982. 

Här programmeras en ny, liten men exklusiv Sony-stapei av minikom
ponenter av avancerat utförande. "Linear Skating" och "Flat Roo}' 
lyder slagorden. Kan kopplas till tidursfunktionen i tunern. 

tekniken än vad hemljudet för
mått . 

"Fashion-hi fl" står sig 
Som känt räcker det inte med 

att något skall låta bra , naturtro
get eller plastiskt etc. Det måste 
låta m y c k e t, häftigt och ny
skapande och lå ta på ställen där 
vanlig hi 'fi inte passa r: Som gång
låt, som bil-ljud , ute i det fria, etc . 

Teacs 2-riktnings
maskin, nya X-
1000R med "riktigt" 
ränkeverk infällt och 
det "decilinjära" 
antibrussystemet från 
DBx inbyggt. 
Möjligheter! 

Detta då den vanliga hi fi-tekni
ken i stort nå tt en riktigt respekta
bel kvalitetsnivå. Grunden lades 
redan till föregående modellår, 
1980-1981 , då alla varianterna 
på klass A-kopplingen kom: Su
per-A , Non -Switching och a llt 
vad industrin ryckte ut med . Alla 
de stora tillverka rna slog in på den 
vägen och sa mtidigt accen tuera-

. forts på nästa sida 



des fashion tänkandet. Elega nsen i 
fo rm och fä rgsättning förtj änar 
nog benämningen raffin erad i en 
del fa ll , och det inneba r en vä l
kommen intressestimula ns bla nd 
publiken, som i ova nligt hög grad 
bytte upp sig fö rra å ret i J apa n. I 
synnerhet Pioneers exklusiva 
guld j cha mpagneton i fören ing 
med rekordrikliga finesser - den 
stora A 9j980-förstä rkaren är en 
gediget förnä ml ig och vä lutrustad 
pj äS med ypperligt ljud - slog an, 
och firma n ha r gi vet~i s fortsatt 
den linjen . 

Också Marantz höll sig t ill det 
förnä mt exklusiva i den nischen 

Nakamichis TX-
1000 Computing 
Turntable utan de två 
SME-tonarmarna. 
Under huven t v döl
jer sig sensorarmen 
och all korrektions
automatiken med 
mikroprocessorkret-

Här Diatones eleganta variation 
pil temat "stil-upp" -skivspelare 
med totalintegrerad förstärkare 
och ett kassettdäck inbyggt. X-Il 
heter modellen. Andra kommer 
/riln Hitachi - en mycket liten 
och nätt modell -, Technics mj1. 

och noterade succ!! för diskret 
jadegrönt, guld ton och massiv 
look med må nga häs tkrafter un
der huven. JVC litade till skim
ra nde ma tt silver och en likaså 
mycket god A-va ri a nt osv. Detta 
ha r stå tt sig. 

Ytterliga re teknik i å r erbjuder 
Varnaha, som ras tlöst jobba r vi
da re - ungefär som Kenwood, där 
nya distorsionsformer och nya 
knepiga stä rka rkopplinga r kom
mer va rje å r - och fö r 1982 heter 
Ya ma has. bidrag på kra ftsidan 
ZDR. uttytt Zero Distortion Rule. 
Ma n ha r behållit förra säsongens 
s k X-koppling fö r nä tma tningen 
men nu komplettera t med en "ne
gativ åte rkoppling", en egen va
ria nt på temat motkoppling, där 

Två studier av Akais eleganta 
nyhet "stapel med bandspelare": 

. Maskinen i sig som dels sluten 
med huv, dels öppen. Märk regla
gen nertill i basen. Sil visas den 
kompletta programstapeln där 
bandspelaren helt sonika ställts 
på ena kortsidan med övriga bitar 
som bas. T v TDK:s unika/m-an
tenn av aktiv typ /riln 1981 och 
vidare ett filter m m. 

ma n appl icera r både positiv och 
nega t iv återfö ring i en bryggkopp
ling över en kompara tor- och kor
rektionskrets på ingå ngen. Kopp
lingen är verksa m mot TlM ge
nom a tt elimi nera Millereffekten 
och fö rstä rka ren uppvisa r rekord
låg dist av a lla slag. 

En nyhet för å ret frå n Ya ma ha 
ä r den Threshold-likna nde sva rta 
B-la. som är mycket sofi stikerad, 
ger 2 x 250 W i 4 ohms last med 
a lla de nya fö rstä rkarfinesserna 
inu ti och ett stort " fönster" på 
fronten med sna bba nivåindika to
rer. Pris 180 000 yen i hemla ndet. 

F ö mena r några firmor a tt det 
ä r dags a tt rej ä lt slå in budska pet 
a tt kretsa rna ä r "distfria" - de 
har nogsa mt lä rt sig audiofilkra
ven. Sålunda mötte blicken på 
Audio Fa ir över en monter det 
lika stolta som definitiva budska
pet : DENN A FÖRSTÄRKAR E 
Ä R FRI FRÅN TIM , DIM, BlM 
och PHIM ' 

Boom i brusbekämpning 
En väsentlig förbä ttring ligger 

kla r runt hörnet, sä rskilt på bilste
reos ida n, näml igen effektiv brus
undertryckning. I höstas Kunde 
jag ta del av den lilla intressa nta 
prototypen t ill DBx nya specia l
krets för bilbruk och den har gå tt 
i produktion då det hä r läses . 

En sta rk konkurrent stå r också 
redo. Det ä r ett he lt nytt - nåja -
system frå n US A som ka llas 
DN R. Som såda nt ha r det va lts av 
G M, General Motors i US A, fö r 
a nvä ndning ihop med koncernens 
nya E-2000 bilradio. Det ä r fråga 
om vä rldens enda icke-inkoda nde 
brusminskningskrets i si tt slag och 
t ill verka ren, National Semicon
ductor, tä nker erbjuda den för en 
hel rad ända må l. 

Ba kgrunden ä r intressant och 
går ut på a tt S av a llt a tt döma 
få tt ensa mrä tten till a lla Dolby 
La boratories befintli ga och bli
va nde system vilka ka n utfö ras 
som monolitkretsa r och masspro
duceras . J apa n hösten 1982 blev 
sta rtrampen fö r N S stora ka m
pa nj, dä r ma n visade inte mindre 
än tre a ntibrussystem, i pra ktiken 
ännu nera, e ft ersom Dolbyvaria n
terna i dag ä r uppdel ade på ett 
a nta l versioner för B- och C-elek
troniken. 

a tiona i Semiconductor a rbe
ta r nu hå rt på a tt få massmark
nadsrä tten till CX-elektroniken , 
den beka nta nyheten frå n CBS 
som också RCA och Warners slu
tit upp kring, trots a tt fra mgången 
hittills varit måttlig. Det beror ju 
inte så lite på a tt näs ta n inga 
ski vor finns men också på inten-

sivt motstå nd mot nyheten frå n 
producenter, tekniker och a rtister 
i USA . Marknadsföringen ha r 
också skötts så ill a , att förtroendet 
för nyheten hota r a lldeles gå för
lora t. Försöken a tt introducera 
CX i Europa i höstas på Berlinut
stä llningen var också valhänta och 
med må nga frågor lämnade obe
sva rade. Fra mför a llt de, vilka 
gä ller kompressionen och hur man 
kompensera r den då kretsen inte 
a ktiveras vid "ra k" avspelning . 

S ha r a lltså la nsera t sitt nya 
Dyna mic oise Reduction Sy
stem DNR i form av kretsen LM 
/ 894, ett enbart avspelningsav
sett , helt kodningsoberoende sy
stem av kompatibelt slag - a ll a 
slags ba nd och fm- sändninga r du
ger . K retsen ger ca lOd B brus
minskning och a rbetar med psy
koa kustisk maskering och en 
adaptiv bandbreddsfunktion som 
erinra r något om det gamla Phi
lips-systemet som hette Dyna mic 

oise Limiter, DN L. DNR är en 
ic-implementa tion av ett dyna
miskt variabelt lågpassfilter, som 
dämpar mella nregister- och dis
ka ntförlagt brus " under no a udio 
signa l conditions" . Då signa lnivån 
ökar, kommer ba ndbredden a tt 
expa ndera motsva rande till dess 
responsen ligger rak med - 3 
dB-punkterna upp till 30 kH z. I 
realiteten utlovas upp till 14 dB 
undertryckning av bruset. 

- Ma n få r nog ha i minnet a tt 
en betyda nde del av vår musik
och ljudkonsumtion faktiskt hä r
rör frå n en rad a ndra kä llor än 
direkt avspelning av kassetter. 
Skivor och radiosä noninga r sva
ra r fö r merparten, faktiskt , mena r 
företräda re fö r S som RT ta la t 
med i J apan. 

Dolby B har visat sig vara en 
god lösning, men det ä r ju ändå 
fråga om en in- och avkodnings
process, heter det från NS: Till nu 
har inte funnits någon kommer
siellt a nvänd teknik mot det brus 
som ofrånkomligt vidlåder radio
sändningar och videoavspelning 
liksom skiva nvändning. 

- Den krets vi ha r aktuell a r
beta r i avspelningsläget och har 
som grundförutsättning a tt an
gripa det brus vilket ligger inbäd
da t i programkälla n, va re sig det 
skall spelas in eller återges. Vå r 
krets utgick frå n kravet, a tt ingen 
speciell inkodning skall behövas . 
Däremot ska ll alla origina l, oav
sett ursprung, kunna spelas av 
med DNR . Ga mla band, skivor 
och även dagens B-Dolbykodade 
kassettba nd , heter det. 

S ha r gjort en krets med ny 
linj ä r kretsteknik på en enkel ki -



sel bricka, som kan byggas in i 
bilradio, hi fi-apparater, videospe
la re eller vad man vill. Båda 
kanalerna blir processade i stereo. 

Två principer 

DN R grundar sig på två i och 
för sig välkända principer: Först 
den, att brusnivån vi hör är direkt 
avhängig av systembandbredden . 
En ofta anvä nd, och enkel metod, 
för att minska bakgrundsbrus är 
insats av enkla brytfilter, typ "nål
rasp". Bilradio har sen länge .Iitat 
till begränsade bandbredder för 
att ge mindre brus. NS resonerar 
nu så, att minskar man bandbred
den från 20 kHz, där så går, till 
bara 1 kHz kommer det hörbara 
bruset att dras ned med hela 14 
dB. Går man under I kHz uppstår 
ingen vinst, och ~år man över de 
20 sker ingen motsvarande pro
portionell ökning av bruset. Nå
gonstans mellan extremlägena 
finns ett optimum i fråga om 
bandbreddsreduktion vs brusnivå. 

Vid hög bandbredd får bruset 
en tätare karaktär och har ett rikt 
bestånd av högintensitetsspikar, 
hf-komponenter vilka örat uppfat
tar som ett ihållande starkt brus. 

Minskar man bandbredden 
dras bruset ner och det är uthärd
ligare, därför att det blir lågfre
kventare eftersom amplitudskif
ten sker mycket mera godartat. 
Eftersom hörseln fungerar på an
nat sätt vid låga toner än vid högre 
blir den reella och uppfattade 
brusminskningen högre än vad 
mätvärden i sig anger. De riktigt 
lågfrekventa hoppen kan vi inte 
uppfatta a lls lika bra som de, vilka 
sker mellan exempelvis 2 kHz och 
6 kHz, visar bl a S forskningar. 
Det är dock rätt etablerade san
ningar inom akustiken, men här 
har man specialstuderat pro
grambrusets inverkan på sinnes
funktionerna. 

Men minskar man bandbred
den drastiskt har man också tagit 
kål på signalens liv och lyster, om 
det är musik det gäller. Den kom
mer att klinga livlös, död och 
matt. För att undvika eller 
kringgå detta faller D R tillbaka 
på en andra bärande princip i 
sammanhanget, den som stå r för 
det psykoakustiska begreppet au
ditory masking, om vilket skrivits 
digra avhandlingar under hela 
1970-talet. Verkligheten bakom 
begreppet kan beskrivas som att 
vår benägenhet att uppfatta brus 
är starkt avhä ngig av programma
terialets karaktär, den program
signal vilken alltså existerar sam
tidigt som bruset. Skulle inga 
andra ljud återges uppstår ju en 

tystnad, som gör att vi genast kan 
uppfatta också knappnålar falla. 
Med ökande omgivningsljud 
minskar hörselns förmåga att ur
skilja annat som t ex lågnivåför
lagt brus. Det maskas bort i hjär
nan. Med detta sägs vår tröskel 
för brus- och biljudsurskillning ha 
höjts. Alltså kan systembandbred
den ökas i syfte att släppa fram 
alla programsignalens både 
grund- och övertoner för bästa 
återgivning. 

D R har fått en inbyggd de
tektor, skulle man kunna säga, 
som automatiskt värderar ett pro
grammaterials maskeringstäthet 
och drar ut band bredden i alla 
lägen så mycket, att önskvärd 
signal passerar genom kretsarna. 
Det sker kontinuerligt-dynamiskt, 
så att i det ögonblick bruset 
"känns" på väg att bli störa nde 
hörbart dras band bredden ner 
igen. 

Kretsen har två matchande fil
ter för full stereoverkan. Båda 
styrs aven parallell för.stärknings
kedja som avgör både amplitud
fördelning och spektrumformen, 
alltså frekvensinnehållet, hos pro
gramsignalen. Enligt vad C M 
Smaltz, marknadschef för områ
det Linjär teknologi hos NS, säger 
till RT - där vi inom kort kommer 
att kunna presentera en byggbe
skrivning på en i stora stycken 
snarlik brusminskningskrets som 
blir intressant enkel att sätta ihop 
hemma - fungerar de elektro
niskt övervakade tonfrekvensfilt
ren med låg distorsion över mest 
hela tonområdet och har givits en 
jämn, mjuk och "no-peaking" 
branthetskarakteristik, så att de 
allt avgörande bandbreddsföränd
ringarna inte vållar någon hörbar 
verkan på musik och tal. 

Reminiscenser av Burwen 
Jag har provlyssnat på NS

kretsarna i en demonstrationsupp
koppling och fann resultaten klart 
behagliga. Det handlade om en 
prototyp till vad som nu håller på 
att ta form som bilstereoappara
ten De\co 2000, som skall sitta i 
hela den nya flottan av s k J-Cars, 
GM:s nya världsbil, vilken är i 
va rdande. GM hoppas mycket av 
sin Delco-divisi'on här; köparna av 
den nya kompaktvagnen skall på 
flera sätt ges intrycket av att de 
får extra komfort och finesser och 
att en tystare, brusfriare radioste
reo effektivt samverkar med bi
lens isolering mot väg- och vind
ljud . (J-Ca r och Cadillac (!) skall 
2000 debutera i.) 

De s k side-chain amps som 
utgör styrelektroniken i kretsen är 

lika väsentliga som de goda filt
ren. DNR omfattar nämligen en 
speciell vägningsfunktion . Det 
räcker inte med att bara detektera 
förekomsten aven tonfrekvent 
signal "audio", och sedan öppna 
brusfiltren upp till full band
breddsverkan. Då skulle t ex mu
sik i alla fall gå igenom som 
brusbehäftad av det skäl att pro
gram med t ex övervägande bas
tonrikt innehåll icke kommer att . 
verka maskerande på bruset, näm
ligen de bruskomponenter vilka 
håller högre frekvenser. Här blir 
maskeringseffekten bara partiell 
- i stort sett förbehållen bara ett 
begränsat frekvensområde, som 
ligger omkring den ton vilken 
utlöser kretsverkan. Motsatsen 
gäller givetvis programsignal som 
är mera mättad med harmoniskt 
innehåll och omspän ner högre fre
kvenser: Maskeringseffekten ökar 
påtagligt. DNR:s vägningsfilter 
känner av det här och har fått sin 
insatsverkan definierad så, att de 
öppnar brusgrindarna mycket 
mera vid sådan frekvensmässigt 
rikare sammansatt musik än om 
det gäller lågfrekvenstoner av 
jämförbar amplitud. Detta avsät
ter också den önskvärda följden 
att systembandbredden blir an
passad till enskildheterna : Den är 
alltid, säger NS, vid nog för att 
låta högre deltoner i programmet 
slussas igenom. 

Det är intressant att notera hur 
likartad den nya L M 1894 och 

hela iden bakom S nyhet är med 
en annan amerikansk antibrus
koppling, Burwens s k Dynamic 
Noise Filter . Det är veterligt ned
lagt sådan åratal och var på sin tid 
- med de kretsar av diskret typ 
som stod till buds - oerhört dyrt 
att framställa, trots att med åren 
en "budget modell" gjordes. Få 
människor har någon erfarenhet 
av Burwen, men omskrivet blev 
det. Den medtävlare som efter 
hand dök upp i USA konkurre
rade ihjäl Burwen, nämligen Dave 
BIaekmers DBx redan i dess 
första version. Givetvis fanns 
också Dolby på alla berörda front
avsnitt, men Burwen gav mycket 
bättre resultat och det utan att 
pumpa, som t ex tyskarnas EMI
elektronik vid den tiden (och 
OBx!). 

Hastigheten hos kretsen ä r kri
tisk, medger NS-staben. Farten 
med vilken filtren ändrar band
bredden är en potentiell risk för 
välljudet och t o m uppfattbarhe
ten i vissa avsnitt. Filtren måste 
medge öppning så snabbt att våg
formens upptakt, transientens 
start, icke hörbart blir begränsad 
i bandbredd eller "klippt" på nå
got sätt. Det fenomenet har ju 
alltid varit den här teknikens stora 
risktagande. Attacktiden hos 
DNR ligger under en millisekund, 
vilket praktiska prov visar är till
räckligt för nästan alla slag av 
"brant" eller perkussiv musik med 

forts på nästa sida 

Aiwas många nyheter 
omfattar också den 
här "compo"
anläggningen med en 
bygel il la barnvagns
styre. Det är en av de 
nya mini-anlägg-
ni ngarna för 1982. 

Här är det senaste från Pio1Jeer i 
fråga om mini-anläggningar, 
med tydliga släktdrag från de 
större, framgångsrika appara
terna. 2 x 100 W! En lika liten 
mini-skivspelare finns att place
ras under stapeln, som heter X-50 
och bl a omfattar en syntestuner 
- ses längst upp. En annan, ännu 
kompaktare anläggning typ mu
sikmaskin heter Personna, S-9, 
"hy ll-stereo", ännu ej på mark
naden överallt. 



anslag som måste ha fulltonighet 
och obruten insvängning i ljudet. 

På samma sätt är kraven på 
släpptid och reciprokt förlopp lika 
höga. Den tid det tar för filtren att 
återgå till förinställt minimum 
efter att ha ställt om för erforder
lig bredd ä r lika kritisk den . Efter 
en passage får inte återgången ske 
så abrupt, att t ex det mått av 
rumslig och naturlig efterklång 
eller "am biens" som kan finnas i 
musiken , bara huggs av. Just 
detta "cut orr' låter S stab 
förstå har vållat mycken möda, 
och på sitt sä tt ä r problemet värre 
än öppningsförloppet. A t t nå
got kommer går tätt bra att få 
elektroniken att korrekt trigga på. 
Att något håller på att ta slut ka n 
vara knepiga re att detektera rä tt , 
beroende på vad slags musik det 
handlar om. Släpptiden har nu 
bestämts till 1/ 50000 s. vilket 
ligger så till, att örat inte hinner 
uppfatta något brusinnehåll men 
ändå är tillräckligt länge för att 
vidmakthålla eventuell "a mbiens" 
i signalen. De prov som S de
monstrerar med låter i varje fall 
rimligt naturliga över hörtelefo
ner , men givetvis kan man ha 
invändningar i vissa fall mot så
dana här lösningar, där dock för
delarna är lä tt insedda och pri
serna vid massframställning av 
kretsarna kan hållas låga . Man 
undgå r också alla problem med 
högkompressionsförlopp och ex
pansion i avspelningsledet, hela 
"kodningen", som alla gängse sy
stem nu står och faller med. För 
videoanvändning måste system 
som DNR lämpa sig utmärkt. RT 
återkommer med både bYl}ge och 
närmare detaljer senare. 

Nya, vässade Dolby-kretsar 
NS har också tagit hand om 

Dolby för massmarknaden . Allde
les ny är NS dc-switchade 
B-Dolby och likaså nya är ett pa r 
kretsar för resp B- och C-Dolby. 

Börjar vi med LM 9/// (och 
LM lill A-C) så är denna mono
litkrets en reviderad upplaga av 
den gamla B-brickan, helt pin
kompatibel med LM 1011 . Det 
handlar alltså om industristandar
den och berör egentligen bara 
däcktillverkarna världen över. 
Kretsen ersätter också Signetics 
N E 545B/6468. Den är förbättrad 
i främst åtta punkter mot II II . 

ågra av de nya fördel a rna kan 

- Mindre känslighet för kapa
citiva laster 
- Bättre stabilitet i avspelnings
Iäge. (Det medges ha varit ett 
problem tidigare med vissa däck) 
- Variationerna i fråga om sta
tisk frekvensrespons - som ändrat 
sig med variationer i matnings
spänningen hos den gamla kretsen 
- ha r "substantiellt bätt ra ts" 
- Vissa interna transistortole-
ranser ("back to back") ä r för
bättrade, i vissa fall med en faktor 
2 gentemot ä ldre Dolby B-kretsar, 
också de Signeticsgjorda vilka 
gäller som förbättrade enligt ovan 
- En del tröskelvärden har änd
rats och ligger bättre samordnade 
sa mt är höjda gentemot de interna 
impedanserna . Det gäller stat iska 
Dolbyfaktorer vilka normalt inte 
specas 
- Temperaturdriften har stabili
sera ts väsentligt 
- Ingångskänsligheten hos kret
sen vad avser elektrosta tisk ur
laddning ha r förbättrats, tack 
vare införande aven transient
spärr. Likaså har tillsl agsk näp
parna minskats. 
- LM 911 I har högre fordringar 
på sig i fråga om gränsvärden och 
testsvar vid tillverkningen än tidi
gare kretsa r. Ma n hoppas hos NS 
att spridningen , och i synnerhet 
dc-störinverkan under transient
betingelser. nu tagits ner. In
gå ngsdiodskydd finns numera 
också 
- S / n är höjt till 74 dB i inkod
ningsiäge, mätt enligt CC! R/ 
ARM. Kretsen kan drivas med 
praktiskt taget allt från 6 till 20 V 
och den kräver vidare ett mindre 
antal kringkretsar och komponen
ter än förr 

det till nyheten , som förelåg fär
dig oktober 1981. 

En ny " high performance Dolby 
C" finns också form av LM 1122 
och LM 1123. Kretsa rna ä r då 
uppdelade funktionsvis , så att 
1123 håller av kodningsförförstär
ka ren , utsteget och lågnivå brus
processorn . Tillsammans utgör de 
här två en komplett kanal aven B
och en C-Dolby och delar mella n 
sig a lla behövliga externkompo
nenter. Fördelarna med nyheten 
ä r ett uniformt utförande, en nog
grann samstämning av näten, 
större på litlighet och t ex lägre 
i n terrnod u la tion . u ä r det svå rt 
att egentligen hävda "förbä tt
ringar", därför att Dolby C är så 
ny och egentligen måste jämföras 
med de två nu befintliga, mer eller 
mindre diskreta C-kretsa r, vilka 
utgör den första generationen; 
"diskreta" i den meningen att de 
bestå r av två hopkopplade B-steg 
av äldre utförande i också de 
nyare däcken. Här kan man nu 
t ex justera utförstä rkningen in
ternt till linje. Nya filter med 
mättnadsmotverkande spärrfunk
tioner k.opplas automatiskt om vid 
de två kodlägena. Signaltålighe
ten har höjts, matningsspännings
beroendet är min ka t och kom
pensa tion insa tt för impedansva
ri ationerna. 

Det flitigt verk a mma labbet 
hos S har också skapat nyheten 
B-Dolby med dc-switchning. 
Kretsen skall heta LM 1/21 A 
(A-C) . Den ä r veterligt inte ännu 
levererad till industri då detta 

skrivs. 
Vi har där en krets med två 

separata in- och utgångspar för 
in/av-kodning, och både driftlä
gesvai och brusreduktion sker nu 
internt och styrs med externa 
likspä nningsnivåer. Kretsen ä r en 
16-bens och finns i två varianter. 

Superenkel 
talsyntesapplikation 

Vi skall lämna NS efter att ha 
noterat a tt man nu la nsera r något 
som kan få stor betydelse för 
talsyntestekniken , den första i 
världen som byggts upp med bara 
två kiselbrickor. DigiTalker heter 
nyheten, som jag sjä lv lyssnat till. 
Den digitaliserar och komprime
rar mönstren för tal på det sätt 
som Öra t uppfatta r det , säger S , 
och det hela ä r uppbyggt med 
ROM - den digita liserade våg
formen undergår fyra komp res
sionsförlopp och genom en ny 
teknik - och nya a lgoritmer - har 
man kunnat minimera kraven på 
ROM-kapacitet, enligt upphovs
mannen , dr Forrest S Mozer. Ett 
av stegen, det a ndra, arbetar med 
något han kallar ada ptiv deltamo
dulation och det tycks vara där 
som ROM-kraven drastiskt redu
ceras - tekniken är att lagra de 
aritmetiska differenserna mellan 
successiva vågamplituder i stä llet 
för att hysa a mplitudvärdena som 
sådana . I de olika faserna ta r man 
bort, genom kompression och filt
rering, tonhöjder som bedöms 
överflödiga och "skalar av" rösten 
en mängd ovidkommande egen-

Färre rörhäckar 
och "esoteriska" 

hi fi-apparater tycks finnas kvar i 
Japan mot tidigare. På Audio 
Fair i höstas saknades veterligt en 
rad av d~ små specia l märkena, 
och misstankar finns också om att 
Luxman minskat ner antalet rör
bestyckade förstärkare. 

Vi tittade förgäves efter sådana 
som Onlife (= Dyna~ectors varu
märke), Etone, som brukade ha en 
200-wattare att visa, Napolex och 
några till med rör och gammal
dagsfeeling. T ex Uesugi, ett rÖr
audiofilmärke, också osyn ligt nu . 

Inte heller har synts fabrikatet 
Accuphase på ett tag. Här hand lar 
det förstås om modern teknik. 
Stax är exklusivt men med på 
mässor. Däremot sällan såda nt 
som Quetsu (pick uper) och A & 
E, dyra stärkare. 

Ett mycket fint gjort rörsteg 
som lät ypperligt har vi upptäckt 

i form aven serie kits från den 
stora elektronikmaterielfirman 
Tamura Seisakusho Company, 
som bl a tillverkar en formidabel 
serie gammaldags audiotransfor
matorer, sådant som bara inte går 
att få tag i här. Förstärkaren 
BLX-550 var visserligen effekt
svag med 2x 15 W men ljudkvali
teten förnämlig. Chassiet också 
något av det renaste och vackraste 
vi sett. Flera varianter finns men 
tyvärr går inget alls på export och 
inga 220 V -utföranden finns hel
ler. 

Så kan noteras att vår gamle 
vän RASK gått mot nya klarheter 
- detta fina akustiska dämpmate
ria I med utmärkta egenskaper an
vänds nu av så gott som hela 
Japanindustrin för olika ändamål, 
inte minst till att dämpa ljudrum 
med . • 

G år vi till nästa nyhet kallas 
den LM 1131A,B och C. Det 
handlar om en Dual-Dolby, en 
monolit -ic med två fullständiga 
och separata antibruskretsar i 
form av processorer som kan stäl
las i båda in- och avkodningsläge 
och vilka speciellt si ktar till ste
reoapplikationer i "kompakta" 
apparater och / eller för inbyggnad 
i 3-tonhuvudmaskiner, där två 
processorkretsar med mycket 
snävt matchade interna förstärk
ningsegenskaper är önskvärda . 
Fullvågslikriktning sker i båda 
kanalerna hos LM 1131 A-C (det 
handlar a lltså om tre nya kretsar, 
A ' till C, med samma identifika
tionsnummer NS-familjen.) . 
- Dual-Dolbyn kan handskas 
med mycket höga signal nivåer, 20 
dB (Vs= 20 V). S / n anges i inkod
ningsmode till 79 dB, 90 vid av
kodning. "Excellenta tra nsient
egenskaper", heter det i databla-

~~====================~ 



skaper. Sen avlägsnas alla rikt
ningskomponenter i talvågformen 

fasvinke lkorrektion kallas 
detta. Den slutliga kompressionen 
omfattar reduktion av lågampli
tudvärden till noll (ännu mindre 
ROM behövs). "Nettoverkan" av 
de fyra datakompressionsstegen 
är en ganska unik förmåga till att 
lagra, åter sammanfoga och ge
sta lta "h igh quality spoken messa
ges" med ett minimum av ROM . 
"Teknologi som talar för sig 
själv" , menar de outhärdliga vit
smakarna i sitt genomroliga blad 
National Anthem. Vi ha r kommit 
långt, långt från "Goodag, jag 
heter Ooove" , som den snuvige 
pionjären vid KTH skrovlade 
fram . Heder å t honom och alla 
hans rör, eller vad han nu gick på. 
Talsyntes - "the voice of things to 
come." Kanske också för hem
och priva tbruk. 

Som läsaren märker handlar 
mycket av nyheterna på ljudområ
det mera om kretsteknik och akus
tiska applikationer än om några 
egentliga apparater och burkar i 
konsumentledet. 

Brusbekämpning 
i det tysta ... ? 

En fängslande burk är dock 
DBx, menar vi. För bra många ä r 
den yttersta kicken i å tergivnings
sammanhang ("the OBx Impact") 
att lyssna till digitalinspelad mu
si k som sedan återges med 
DBx-kretsar. En smått fantastisk 
upplevelse i vissa fall , och DBx är 
utan vidare en av de stora vin
na rna i den här branschen. I 
Japan växer a ntalet DBx-kodade 
skivor för varje år på ett rätt 
sensationellt sätt . Skivorna är na
turligtivs inte nödvändigtvis digi
talinspelade i en mängd fall. Det 
finns betydligt mera än ettusen 
DBx-skivor av alla märken och 
genrer vid det här laget. 

Om antibrussystemen gäller 
annars att flera hi fi-bolag, t ex 
Sony, fo rtsätter att så stil la lan
sera egna kretsar. Just i Sonys fall 
har man sett det i produktion i 
mycket dyra modeller för hemma
marknaden. Informa tionen är ma
ger överlag, och flertalet firmor 
verka r vilj a ligga lågt med dessa 
icke-kompatibla system, troligen 
för att utröna någon mera mar
kant reaktion från marknaden. 
Man "smyger" in si na nyheter, 
som tvivelsutan är mycket effek
tiva; om detta handlade redan 
1980 års modellmöristring i Japan 
till en del, men då bidrog givetvis 
den illa lanserade Dolby C att 
ställa till med förvi rring i särk lass. 

Mini-staplarna nästa 
Något vi redan börjat få hit och 

som kommer starkt under 1982 är 
de nya små "staplarna" av hop
kopplade enheter, där litenheten / 
till trots uteffekterna ledigt kan 
nå 2 x 100 W. Det gäller att skapa 
kallgående förstärkare med de 
små dimensioner det blir fråga 
om, fönstersmyglitenhet. Hos oss 
har Pioneer redan börja t Sälja 
dylika anläggningar, där touch
kontroller och automatik ingår. 
Flera firmors produkter finns 
också klara. Hela Japanindustrin 
jobbar nu fram de här mini
anläggningarna i totalintegrerat 
utförande, där Technics slagord 
skulle kunna stå för hela bran
schens bemödanden: Just Jacket 
Size - 315 mm. Vad är då det ') 

Jo, ett ytmått för anläggningen 
som inte bör vara millimetern 
större än lp-mappens dimensio
ner, alltså albumet. Skivan skall 
precis få plats - eller möjligen 
t o m hänga ut med periferin mot 
användaren. Flera fabrikat sätter 
in skivspelare med s k linjär ton
arm i de här minstingarna, vilket 
ju krymper omfånget ännu effek
tivare och ger ännu lägre, plattare 
lock. Armrörelsen och -kontrollen 
låter sig då också styras ännu 
lättare än med gängse tonarmar. 

Litenhet är lösen just nu. Inom 
ramen fö r mini-tänkandet kan 
man få en uppsjö av utföranden, 
kvaliteter och finess laddning. Lite 
färre golvstaplar erbjuds i år mot 
tidigare. Det finns ändå hundra
tals till förväxling lika sådana 
"compos" i Japan, alla efter 
samma mönster. Men minigre
jorna är otvetydigt läckrare, frä
schare och skojigare och tycks ha 
stimulerat upphovsmännen till 
kreativa lösningar över lag. Mate
riaIfinish och funktion blir ännu 
viktigare hos de här små, och till 

. dem kan man med framgång göra 
rätt djärva tillbehör, t ex en helt 
omslutande stålbygel , vilket bl a 
Aiwa lanserar. Grejorna är ju 
också ganska lättflyttade och hela 
iden med dem är placerbarhet, 
nätthet och personlighet. Finishen' 
är ljus och mattglänsande, de här 
donen gör sig inte som svarta eller 
mörkmurriga. De är i vissa styc
ken påverkade av bilstereons form 
och dess miniatyriserade reglage, 
indikatorer och skalor. 

Fjärrstyrda hi fl-stativ 
Styrning, nämnde jag. Ett a n

na t intryck av 1982 års japanska 
hemmamarknadsmodeller är att 
de nya minisakerna och all denna 
"personal audio" man excellerar i 

Muskel l: Marantz slutsteg Sm 
1000 ger 400 W per kanal. 

samt och synnerligen går att förse 
med fjärrstyrning i de dyrare utfö
randena. Några av de mest påkos
tade har utrustats med ir-fjärr
kontroll, och ett par erbjuder 
t o m samtidig synkronisering av 
två apparater som däck plus skiv
spelare och någon har dessutom 
tv-pås lag etc! 

Annars står sig intrycket av att 
Sonys demonstrerade lösning är 
den elegantaste och mest intres
santa: I den lilla stapel det gäller 
- med högklassiga enheter i kom
paktform - går det att dra ut en 

Muskel 2: Denons futuristiska 
kraftdelar SP-I med jättestora 
visarinstrument av det slag som de 
äldre Threshold bildade skola 
med. 

Proffs verk: En av De
nons skivspelare för 
studiobruk med möj
ligheter till diverse 
specialtlektronik ss 
fjärrstyrning genom 
insticks kort i ramen 
under chassiet. Oer
hört gediget byggt. 
Modell: DP-IOO M. 

Å'nnu en ministapel: "Point One" 
från Trio-Kenwood. 

Liten, lätt men högeffektiv: DBx 
nya 22:a för installation i bilen. 
"Auto Decoder", 100 dB ver-
kan . .. Från DBx kommer nu en 
hel serie nya, tunga ljudprocesso
rer, t ex 20/ 20, en datoriserad 
equalizer / analyzer med spek
trum-display. (Bilden under) 

liten låda, mycket lik en tv-motta
gares kanalväljare, och med små 
knappar och rattar programmera 
hela stapeln , t ex att fm-radion 
skall börja söka själv en passande 
station och då den hittats och lås ts 
låta en aktivera nde signal starta 
kassettdäcket för viss inspelnings
tid och samtidigt hålla volymen på 
en förutbestämd nivå, och . .. 
Troligen är avsikten också a tt 
installera något slags programin
dikering ä la Televerkets teknik, 
d v s att ägaren skall kunna pro-

forts på nästa sida 



grammera radiodelen till att slå 
på då viss typ av sändning före
står, därför att efterfrågad infor
mation ingår där. Det hela låter 
sig lätt utföras med de digitalise
rad e funktioner tekniken baseras 
på . I något fall kunde man också 
på Audio Fair och senare se en 
typisk programtablå, en display, 
där programtypen angavs i klar
text eller 'en där man kunde 
"skriva in" önskemål. Också detta 
har med säkerhet kommit från 
bilstereosidans idegivare till hi 
fi-sektorn . 

Ministereo slår ut koffert? 
Steget från de högförfinade 

småapparaterna med fullständig 
uppsättning enheter och de platta, 
smäckra skivspelarna och byrå
lådstänkandet till en annan ny 
sorts apparater är inte stort. Den 
kategori det gäller har skymtat i 
Sverige som postorderartikel i 
första hand. 

Det handlar om mini-anlägg
ningar utan t ex kassettdäck i 
form aven förstärkare och en 
radiodel i metallhölje ,omgivna av 
två matchande, formatmässigt an
passade små högtalare. Partyan
läggning, andrastereo, sommar
musikpaket, tonårsglädje . .. som 
förstås är nära släkt med de nya 
japanska mini-anläggningarna 
enligt ovan av mera sofistikerat 
slag men vilka inte i första hand är 
avsedda att bäras omkring i hand
tag eller bygel, som de här. Japa
nerna kallar dem "Standard com
ponents" och upp till fyra högta
lare kan vara inbyggda, som t ex 
hos Diatone. Bärbara: Nykom
lingarna är utvecklade ur de tidi
gare stora, klumpiga radiorecor
derapparaterna i metall och krom 
och svullen elektronikbarock -
dem tog redan Walkman-genera
tionen död på ganska bra. Utveck
lingen har definitivt gått förbi 
koffertarna och det dånande oljud 
de sprider. Den apparatur som 
japanerna nu lanserar är Ijud- och 
funktionsmässigt vida bättre än de 
gamla kassettradioportablerna. 
Man kan se nyheterna som en 
korsning av koffert, bilstereo och 
de nya mini-staplarna, fast enk
lare och robustare. Skivor är tyd
ligen inte meningen att spela av 
med dem utan i första hand pop
radioprogram och förstås kasset
ter; "alla" förutsätts ha kassett
däck att plugga in, där så önskas. 

Slagorden styr 
Hela Japan ekar f ö nu av 

slagord från de stora hemelektro
nikkoncernerna som funnit nya 
begrepp att kalla produkter och 
stilar efter: Det heter Digital Sen
sation eller Real Time och Flat 
Roof, vilket allt - på sakliga 
grunder eller bara som kittlingar 
av framtidsvågen - antyder avan
cerad teknik respektive fysiska 
egenskaper hos materielen eller 
någon annan förtjänst, verklig el
ler fiktiv. Andra slogan som indi
kerar Japanindustrins nya lockel
ser är såQant som "Touch Open", 
"Linear Tracking" och "Compu
ter Servo" - alla de här mode- och 
inne-uttrycken är alltså hämtade 
ur i sig seriösa sammanhang, vilka 
sedan hämningslöst bryts loss ur 
verkligheten och laddas med di
verse mystiska och halvt magiska 
föreställningar, precis som den 
japanska konsumentvarurekla
men gjort under många år nu . 
Den är verkligen beundransvärt 
fyndig i att förnya sig, år efter år , 
säsong efter säsong. Att man som 
sker kallar ett program för Digital 
Sensation utan att där finns ett 
spår av digitalteknik i en hel 
massa varor utom en enda, gene
rar ingen här. Japanen uppfattar 
budskapet i dylika, något missför
stådda anglicismer och jargong
fraser som positiva, progressiva 
och symbolmättade. De har alltid 
ett värde i sig som har att göra 
med den restlösa identifikationen 
japanen antas känna med pro
dukten, företaget, iden eller nyhe
ten överlag. Allt flyter ihop i den 
här märkliga kommersiella fram
toningen av image och hårdvara, 
lockelser och underförstådda hot
bilder: Du är inte inne om du inte 
intresserar dig. Du är inte lojal om 
du inte byter upp dig. Du sviker 
oss och därmed alla japaners strä
vanden . Kollektivet har föga 
chans att kritiskt bedöma det 
egentliga värdet av nyheterna -
även om naturligtvis många nog 
är sysselsatta i de industrigrenar 
som är direkt eller indirekt be
rörda och borde kunna bilda sig en 
uppfattning. Men paradoxalt nog 
tycks sådant bara minska distan
sen till utbudet man omges av! 

Spela skivor uppåt väggarna 
Typisk smak av detta sätt att 

anamma och anpassa terminologi 
och språk bär de nya samlings
namnen på det slags skivspelare, 
vilket kommer starkt under 1982. 
De är vertikalarbetande och har 
tangentialtonarrnar och verken 

byggs ihop med annan elektronik, 
där slutresultatet faktiskt utgör en 
helt ny apparatkategori . De kallas 
"Stand-Up Compos" eller "Set
Up Compos" m fl namn och ap
pellerar genast till japanen, som 
har trångt hemma och finner det 
helt i sin ordning att också kunna 
spela av skivor uppåt väggarna, 
bokstavligen! Technics var före
gångaren för några år sedan med 
en behändig liten låda att hänga 
på vägg, detta sedan man överta
git tekniken från den första vågen 
av "byrålåds-hi fi", de ytterst 
slimmade, slanka staplarna där 
skivan och dess tallrik kunde skju
tas ut och in som en låda för att 
spara plats och ge en . elegant 
profil åt helheten. Det kom på 
70-talet sedan frontmatningskon
ceptet debuterat med växlande 
framgång. Grammofonskivan 
skulle alltså kunna läggas på tall
riken utan att någon huv behövde 
lyftas. 

De nya stand-u p-grejorna hål
ler nu på att göra ett stort mark
nadsgenombrott. Kanske inte så 
konstigt. Här går man nämligen 
ifrån allt trist och murrigt och all 
gängse hi fi-prestige, designar 
nära nog bedövande och lackerar 
de inglasade jukeboxarna uppfris-

kande i klarrött, gult eller blått 
och svart, med förföriska kromde
taljer inkomponerade under det 
tonade plexiglaset och med fint 
formade paneler längst nertill . 
Mitt första intryck för några år 
sedan, då jag kuride se prototyper 
i industrilabbens experiment
showrooms, var "elektroniska 
chokladhjul", men nu är de här 
flata spelverken hi fi-specade 
överlag och har fått kosta sina 
slantar i utveckling. Motorer och 
lager jämte balansering verkar 
inte erbjuda större problem, utan 
man har väl snarare haft att göra 
en vettig helhet av de lösa deI'arna 
det gällt att sammanfoga. Inget 
säger ju egentligen längre att en 
grammofonskiva nödvändigtvis 
måste spelas av just liggande, inte 
nu, då extremt lätta, massa fattiga 
och resonanslättade småpinnar 
till tonarmar kilar ut och linjär
fungerar över skivytan. Jo, en 
faktor finns. Den undermåliga 
kvaliteten på grammofonskivor i 
Europa och tyvärr ofta nog i USA 
är ett hinder. Japanska skivor är 
plana och tjocka, som våra en 
gång var. Men inte ens måttligt 
skeva plattor utgör något avgö
rande hinder för avspelning längs 
andra axlar än det brukliga. 

Aiwa hör till de kassettdäckframställare vilka gör verkligt attraktiva 
däck, där finessrikedomen ändå fått en tilltalande disposition. Här 
nya FF-8och FF-5, märkets topprodukter med enfinesskoncentration 
som är typisk for dagens nyaste kassettdäck. 

Kuriositet eller 
framtidsvision: Sol
celldrivning av au
diogrejor . .. "Son of 
Sun" i Japan matar 
en gånglåt genom in
strålad energi, som 
alltså strax strålar ut 
igen i form av akus
tiska watt. Lär fun
gera ganska bra. Fir
man heter Kyocera. 3 
V eller 6 V finns från 
modell SB-II på bilden. 



Elefantiasis på verksidan 
Med detta är vi inne på hi 

fi-prestigens klassiska domäner. 
De stora, tunga och exklusiva 
skivspelarna . Som inte är så 
många som de brukade men där 
de nya (och de kvarvarande 
gamla) ibland kostar närmast löj
liga summor. Nytt i år är Vic
tors-JVC:s komplicerade " Elect
roservo Full Autoplay System" 
med en mängd tillsatselektronik . 
Sony fortsätter att lansera Biotra
cer men går överlag in för linjära 
tonarmar och ännu mera styrser
von och loopar. Från Technics 
kommer inte oväntat nu version 
SP-IO Mk 11/, där man byggt in 
lysande röda displaysiffror om 
varvtal etc i en stor tillsatsburk, 
där Mk II bara hade själva st yr
kretsarna förut. Det är mycket 
vackert och proffsigt. Själva ver
ket har troligen inte gjorts så 
mycket åt. Luxman, som kan sä
gas ha startat en ny trend med 
förra årets vakuumpumpdrivna 
låsning av skivan mot tallriken, 
har fått några efterföljare med 
olika variationer på temat men om 
man tänker producera dem har 
inte gått att få fram . - Luxmans 
nyaste kostar I 000 dollar jämnt. 

Sedvanliga gigantverk med ge
diget massiva detaljer kommer 
från Micro och Kenwood jämte i 
viss mån Marantz och förstås 
Denon, som dock håller en proff
sigare linje med ett EMT-inspire
rat storverk för instickskort och 
diverse specialbestyckning; fir
man gör ju yr.kesmässigt använda 
grejor sedan årtionden . 

Det som stal showen 1981 var 
Nakamichis nya produkt TX-
1000, the Computing Turntable! 

Det är säkrast att rapportera 
att den här mastodonten, som i 
USA prissatts till 7000 dollar -
rakt av innebär det f n ca 36000 
kalla - icke kommer att tas till 
Sverige av Elfa. 

Det i svart och lysande kontrol
ler designade teknikunderverket 
har tillkommit mot bakgrund av 
problemet med ocentrerade och 
toleransglappa grammofonskivor 
i västvärlden. Nakamichis tekni
ker menar att det utgör den främ
sta orsaken till svajet och odis
tinktheten i dagens ljud. OK, inte 
alldeles fel. Till den änden har 
man lagat till ett superförfinat 
verk med något som kallas Abso
lute Center Search System. 

(Det kanske kan intressera 
RT-audiofilerna att en grammo
fonskivas mitthål för spindeln 
skall hålla 7,24 +0,0,9 m m enligt 

- O 

/Ee Standard 98 A, medan den 
genomsnittliga skivspelarspin
delns diameter i industrin varierar 
från 7,05 till 7, 15 mm, vilket i 
praktiken betyder ett glapp mel
lan de två med så mycket som 0,28 
mm i värsta fall - alltså en 
koncentrisk fellokalisering med 
0, 14 mm, vilket kan stiga till 
inalles 0,34 mm mittfel om vi 
medger max mitthålsfel om 0,2 
mm. Skivspelaren må ha no wow 
i sig själv, svajet kan ändå bli 
avsevärt; v.s.b!) 

Det är något av ett mekaniskt 
mästerverk och "mekanistens 
dröm". Ty verket bär två skivtall
rikar över varandra. En massiv 
"main platter", som drivs aven 
modern borstlös direktdriftsrnotor 
och en lättare s k center-search 
platter, vilande på undertallriken. 
Den övre kan relokaliseras hori
sontellt längs två axlar för att 
bringa skivans spår i "perfekt" 
symmetri med datormodellens 
mönsterföreställning om dem. 
När den lycklige ägaren placerar 
sin skiva på mittdelens tallrik, den 
övre, och aktiverar apparaten, 
bjuder den förnöjelsen att svänga 
ut en tunn sensorarm från sitt 
inre. Den här roboten känner då 

. av skivans utgångsspår. Skulle nu 
skivan vara behäftad med vad 
datorkretsarna anser vara excen
tricitet, återvänder spökarmen 
med beskedet att det här måste 
fixas! Signal går då till verkets 
analogjdigitalomvandlingselek
tronik och den nu digitaliserade 
signalen matas in i en åtta bitars 
mikroprocessor. Den gör så konst
stycket att "omlokalisera" cen
tersökningstallriken i mitten till 
dess att den kommer att vila i ett 
läge som kretsarna bestämt som 
"absolut mittpunkt". Nu kan sig
naler gå till den tonarm som är 
standard, lite förvånande är det en 
specialversion av SME, trean, som 
ju är helt mekanisk men som här 
hottats up lite för att passa. Den 
svänger ut och välljudet kan börja, 
helt centerriktigt och småskaligt. 
Nakamichi-teknikerna anger ver
kets reella svaj, det som alltså 
gäller med skiva i gång och pick 
up i spår, till 0,02 %, wrmsjJlS. 
och att fas-låsningen av hela sy
stemet till en kvartsoscillatorsig
nal sedan eliminerat varje fel i 
hastighetskonstansen och driften . 

Jag har sett det här demonstre
ras och fått detaljritningar över 
verket av Messrs Nakamichi. Det 
är något av ett mekaniskt och 
elektromekaniskt non plus ultra 
över det här, men kunde det inte 
gjorts enklare? Finishen är fan-

tastisk, funktionen bedövande, ge
digenheten absolut. Priset också. 

Jag har fått åtskilliga samtal 
om sådant som inspirerats - ut
lösts? - av Luxmans vakuum
pumpmaskin och den, plus Tho
rens gigant jämte det här super
verket, kan ju få en att falla i 
grubbel på allvar över den s k 
utvecklingen. 

Är det här sund utveckling! 
En skivspelares enda uppgift ä r 

ostridigt att vrida tallriken runt 
och att tillhandahålla ett om möj
ligt stabilt underlag samt ev ge 
plats för en tonarm med tillhö
rande avkännare. Men den kan ju 
lika gärna lagras separat, utanför. 

Detta enkla koncept av meka
nik och lite elektronik har indu
strin gradvis lämnat bakom sig för 
att skapa korsningar av ångmaski
ner i guld och mässing och sug
pumpar eller datorförsedda lant
mäteriartiklar eller kursgyroplatt
formar. Det är ju - anser åtmins
tone jag - direkt vanvett att på 
det här sättet försöka tackla det 
enkla faktum att våra grammo
fonskivor är ospelbara (eller nä
rapå) . Ingen vågar tydligen gå till 
botten med problemet och angripa 
det där det måste angripas: Hos 
grammofonindustrin och dess 
presserier. Skeva, ocentrerade och 
fel pressade eller acceptabelt 
tunna och deformationsbenägna 
plattor kan alltså, enligt fram
stående facktekniker, helt enkelt 
inte spelas av, inte användas, med 
mindre vi applicerar doningar för 
tiotusentals kronor för att försöka 
överkomma felen och bristerna . 

ota bene, om vi verkligen vill ha 
ut den kvalitet som mediet reellt 
kan prestera. Också om vi drar av 
hälften av uppbådet teknik åter
står tillräckligt mycket för att 
man skall undra hur länge världen 
tänker låta sig bedras? 

Visst är t ex böcker omvittnat 
dåliga i dag som grafiska produk
ter , fulla av okorrigerade fel och 
tryckta på jämmerligt papper 
samt bundna på enklaste sätt. De 
går dock att läsa . Men tänk för ett 
ögonblick om det för en avsedd 
upplevelse av verket krävdes om
fattande läsmaskiner, "av kod
ning" och fysiska attiraljer - det 
skulle givetvis väcka våldsam opi
nion. Men grammofonskivorna 
reagerar inte många mot. Jo, man 
så att säga röstar med fötterna. 
Man köper kassettband i stället. 
Sägs det ju. 

Det finns verkligen fog för digi
taldiskarna, deras oföränderlighet 

och icke-mekaniska .avspelning, 
det inser man! 

Bärbar huvudstereo en masse 
Ett talande bevis för kassettme

diets oerhörda genomslagskraft 
och mångsidighet är Gånglåtarna , 
om vi nu skall övergå till grammo
fonmastodonternas absoluta mot
sats. Uppsjön i Japan av Walk
man-epigoner går nu knappt att 
överblicka. 

För industrin gäller att den i ett 
antal fall samlat sig till nästan 
otroligt läckra variationer på te
mat. Färger och former vittnar 
om vilken inspiration designer och 
marknadsförare känt och hur väl 
de fått med sig konstruktionsav
delningarna. Allt är förvisso inte 
tekniskt bra, men den lockelse det 
ligger i de här grejorna bekräftas 
varje dag världen över. Tittar man 
på alla de här nu väl utvecklade 
små hörtelefonstereoapparaterna 
finner man att de har tvingat fram 
massor av nya integrerade kretsar 
för flera funktioner och inte bara 
avspelning. En hel del erbjuder 
också inbyggd fm-radio, komm
möjligheter och i några större 
exemplar, inspelning. Den nyhet 
som t ex Diatone visade mot slutet 
av 1981 i Japan skulle förf aldrig 
kunnat ens drömma fram. En 
liten, hoppfällbar (!) apparat i 
lysande blodrött, gjord efter allde
les egna ideer om Gånglåt. 

En tillbehörsmarknad håller 
också på att växa fram med sport
kläder, väskor och bagar, bärselar 
och bälten, mössor, bilhandskar 
(öppna och perforerade) och 
mängder av andra s k häftiga ting, 
som lanseras i form av samstämda 
program kring en viss ljudgrej , 
allt inriktat på "de aktiva". 

Man skyr knappast några mö
dor och kostnader i Japan för att 
kasta sig in i det jorden över 
pågående, kolossala marknads
krig som utspelas med Freestyle
apparaterna som insats. Ta USA: 
Där är säljet av de här småstereo
bitarna det som håller liv i den 
gamla hi fi- och radiohandeln i en 
hel lång rad fall. Priserna har 
visserligen sjunkit drastiskt på två 
år men alla tycks ännu kunna göra 
hyggliga vinster på grejorna, 
också om de i billigaste upplagor 
har sjunkit i pris ner till 30 dollar. 
Utgångsnivåer om 200 dollar var 
det gängse för 18 månader sedan. 
D v s prestigemärkena är ännu 
rätt dyra; i varje fall söker män 
hålla viss prisnivå på dem och 
tillgången är knapp ibland. Men 
mängder av asiatiska plagiat och 

forts på nästa sida 



billighetsvarianter från Taiwan 
och Korea väller in på många 
ma rknader. Potentiella köpare är 
ju varje skolbarn och tonåring. 

Sociologerna må jämra sig över 
tilltagande individualisering (?) 
och slutenhet men nog torde åt
skilliga känna dj up tacksamhet 
över hörtelefonf1ugan, som bespa
rar omgivni ngen ett annars svår
uthä rdligt dunkande och distande 
från kringburen, "öppen" ste
reoarsenal i världens städer. Un
der den ovanliga kylan i vinter i 
t ex England har många funnit att 
mini hörlurarna också utgör ett 
värmande öronskydd - före
ningen av sk umplast och heta watt 
mot musslan kan vara behag
lig ... 

Stark radiorörelse i gång 
Från japansk horisont 1981 -

1982 kan vidare noteras, att 
fm- radiolyssning äntligen blivit 
" inne", också här. Japanen har 
fö rstås radiodel i sina hi fi-grejor 
men det är omvittnat att han 
sällan eller aldrig lyssnar på allvar 
t ill den. T rots en icke fö rakt lig 
förekomst av goda musikprogram! 
Men mottagningen är ju inte säl
lan erkä nt knepig, vare sig man är 
va nlottad grottma n eller råkar bo 
lite högre upp i kasernen . Grott
männ iskor kallas lite brutalt de, 
vi lka bor längst ner i storstädernas 
jä ttekonglornera t eller i botten
planen till de höga, smala husen 
som ligger inklämda mella n sky
skrapor och industrikomplex i en 
obesk rivlig röra. R isken i båda 
fa llen är också överhänga nde att 
man råkar hamna precis under 
(eller metern intill) någon motor
t rafikled med åtta filer eller en 
järnväg. Bl ixt och dunder i stugan 
ti ll kryddan av mättade avgasdun
ster och sotregn är dock numera 
inte någon specifikt japansk mi l
jöfaktor. Tv och radio lä r sig dock 
a ldrig att tr ivas i sådana samman
ha ng, också om ägarna inte ha r 
något val. 

"FM is fashion" har kunnat 
läsas på f1era stora reklamytor i 
Tokyo och Osaka under senare 
tid . Ja , rad iomediet har tradito
ne lI t setts över axeln i Japan i 
konkurrensen med de utsökta ski
vorna ma n pressar. Men troligen 
hänger den nyvunna uppskatt
ningen rätt nära ihop med Free
stylevågen och den mobila mot
tagningsmöjligheten, att inte be
höva vara låst till en stationär och 

kanske permanent störd radio. 
Några som hakat på här är band
tillverkarna, vilka raskt konstrue
rat samband med t ex rundradio
stationernas program för USA:s 
västkust. De ger ut tidningar och 
blad med för japanen lockande 
interiörer av discjockeystudior 
och hela USA-köret av häftiga 
fm-program , vilka då förstås an
tages bli bandade på japansk tape. 
Det säljs givetvis, precis som hos 
oss, band kopior av heta program, 
avdragna live-sändningarna och 
helt ofriserade. " FM N ice Catch" 
hade en fabrikant som något kryp
tisk slogan härförleden. Man skall 
lyssna och banda, är innebörden 
för japanen. "Air Check Amp" 
lockar en annan med! 

I Japan går intresset för olika 
saker vanligen i vågor eller antar 
en cyklisk karaktär. Ett eller ett 
par år skall t ex förstärkarna stäl
las i rampljuset, som de gjort nu 
ett tag med allt A-kopplande och 
allt prat om ostörd vågform och 
till förbannelse konkurrerande 
analyser av signalrenhet mellan 
märkena X, Y och Z . Men resul
taten är aktningsvärda, eftersom 
alla d river på alla. Andra saker 
kommer då naturligtvis lite mera 
i skymundan. Man kan knappast 
ens från de största firmorna alltid 
satsa utvecklingspengar på precis 
allt samtidigt eller hålla en konti 
nuerlig förnyelse . Förstärkare och 
kassettdäck har till följe sina 
marknadspotent ia ler varit de · 
säkra korten i den här given under 
åratal. Nu kan skönjas en lite 
allmännare trend till också för
bättrade radiodelar , och då räk
nar jag inte de försök man hittills 
gjort att bara förnya syntesmotta
garna , som fortfarande knappast 
är särskilt bra . Flera bolag inledde 
1980-1981 en målinriktad an
st rängning att grunda en ny appa
ratgeneration, t ex Pioneer, där 
mycket dock hängde på att skapa 
en tuner som designmässigt gick i 
sti l med övriga nyheter i det övre 
prestigeprogrammet. Därifrån 
medgavs också att de dittillsva
rande mottagarna med syntestek
nik hade sina brister. Likafullt 
ville man inte fortsätta med den 
gamla tekniken . Likadant kände 
man på andra hå ll. Det måste bli 
enklare att ta in programmen, 
digitaliseringen skulle permanen
tas. Likaså "ville folk ha" f re
kvensdisplayer, inte avsökni ngs
skalor och visare. Jaha . Att sig
nal/brusförhållandet blev dåligt 
och funktionerna något kryckiga 
ibland fick man väl ta, ma rknads
fö rarna bestämde. Inte lät det 
något vidare heller, kan sägas. 

många fall, låter vid sidan aven 
god med analogteknik byggd mot
tagare burkigt. 

u har jobbet på bättre krets
lösningar fortsatt ännu ett steg. 
Nya kopplingar av ibland inveck
lat slag har debuterat. Sålunda 
har t ex Yamaha ett alldeles nytt 
koncept med en ny syntesteknik, 
som i förstone gör intrycket av a tt 
vara en hybrid mellan digital och 
analog teknik. Signalbearbet
ningen ändar i en analog "sista 
delning" över en va nlig avstäm
ning. Man har byggt på tekniken 
med servolåsning över en mikro
processor och likaså servostyrd 
hf-förstärkningskontroll. Den 
"ultralinjära" direktdetektorn 
fi nns kvar, och på några modeller 
kan man förinställ a t ex tio statio
ner vilka sedan kan tryckas fram 
med automatik. En del av det nya 
ligger i en funktion som kan kallas 
"initial station set" och som utgör 
en väljar/sökarautomatik. De ti
digare införda valbara band bred
derna har nu anpassats bättre och 
följer a utomatikens avgöranden. 
O s v. 

Alfanumeriska fm-stereo-delar 
En typisk företrädare för den 

senaste och mest ava ncerade fa
miljen av automatiska fm-tuners 
är Toshibas ST-S80, som är en 
alfanumerisk mottagare. I den 
Aurex-märkta långa och låga lå
dan ryms åtskilliga resurser. T ex 
ett 30 stationers " minne" (Ran
dom Memory Capability), förin
ställningsmöjligheter i mängd och 
"pre-set scanning", automatisk 
avsökning av bandet. Mest avan
cerade finess är givetvis det alfa
numeriska avstämningsförfaran
det. Utöver a tt stämma av mot en 
infångad station eller en, som 
mottagaren programmerats att 
"minnas" på viss frekvens, kan 
ST-S80 fånga in bandets sända re 
genom deras stationskoder eller 

identifikationssignaler, "ca ll let
ters". Ty i normalfallet är givetvis 
lyssnaren mera bekant med dessa 
stationsbenämningar än med 
själva sändarfrekvensen. I Aurex
mottagarens minne kan man lagra 
en sådan kod upp till fyra tecken 
i godtycklig kombination. Trycker 
man in rätt identitet - antingen 
som stationskod eller i form av 
frekvens - "vet" mottagaren detta 
jämte önskemål om mottagning i 
mono eller stereo (känns förstås 
också av automatiskt) . Sen har 
man en mottagare som arbetar i 
" the preset reception mode" -
ST-S80 har i realiteten fem av
stämnings möjligheter: Genom 
stationsanrop, frekve ns, fö rins la
gen pOSitIOn, "svepavsökning" 
över kanalerna och, slutligen, fak
tiskt också rent manue.!l' rattning . 

Minnesfunktionen är uppdelad 
på tre "kanaler", A-C, där varje 
kanal har kapacitet att lagra tio 
stationer, inalles har man alltså 30 
att välja på - lämpligen bör man 
då också bo i New York-områ
det ... 

Frekvensen annonseras över en 
femställig indikator med FL-tec
ken, alltså f1uo rescenssiffror, me
dan stationskoderna anges aven 
4-ställig luminansgrupp. Den ma
nuella avstämningen är inte spe
ciellt "manuell", man trycker in 
UP-resp. DOW -märkta knap
par och lysdiodramper anger alla 
slags signalt illstånd på både fm 
och am. Både signalstyrka och 
mittIäge, " tuning" anges med dio
der. Kä nsligheten på fm: 1,9 !Jo. V 
icke närmare specat, s/n enligt 
JHF A: 69 dB i fm-stereo. Klirr i 
stereo: 0,25 %, en ligt data som 
inte är relaterade till vilka mät
ningar som ligger bakom. Motta
garen väger 3,5 kg . 

Alla ä r som antytts inte så 
lyckliga över ljudkvaliteten från 
de här nya och högautomatiserade 
radiodelarna . Men högst troligt 

Danska Ortofon 
digitalforskar 

Danska pickup-fi rma n Ortofon i 
Köpenhamn har inlett samarbete 
med f1e ra av de leda nde japanska 
och a merika nska fir morna, bl a 
Sony, fick vi bekräfta t i Tokyo av 
nye ägaren och vd Erik Rohman. 

- Vi tror visserl igen inte på 
något sätt a tt vi sett slutet av 
a na logteknikepoken ännu utan 
pickuper måste fortsä tta a tt ut
vecklas. Men visst förbereder vi 
oss på olika sä tt fö r digi ta lljudet. 
Med Sony ha r vi nu avta l om a tt 
få t illgång till en helt ny integre-

rad krets, mycket komplicerad, 
fö r in- och avkodning och även 
a nna t material. 

Frå n Olympus få r vi disponera 
deras kända mini-laser för egna 
ex periment med laserskivor, säger 
ha n till RT . 

Och a propå pick uper och rörlig 
spole : Den japanska industrin 
Musen Sato har la nsera t "vä rl
dens fö rsta di rektkopplade mo
ving coil pickup" . N ärmare upp
gifter ännu inte tillgä ngliga. Mo
dellna mn: Zen. • 

Radioljudet saknar "rymd~"~i_"'::::===========::;::============:::::_l 



kommer vi inte all erbjuda anna t 
i de mera pres tigetyngda apparat
klasserna. Återstår frågan om bil-

. li ga re och enkl are mOllaga re kan 
leva kva r i de and ra sa mman
hangen. Med någon kä nn edom 
om japa ner nas ru tine r och !lin
kande ä r det tvive lakti gt. Snara re 
bli r det. tyvä rr . enk la re oc h än nu 
sä mre radiodelar där. Datamäs
sigt inte a lltid sämre än fö regå ng
arna men enligt mångas me ning 
inte så lyckade i lj ud et. a lltså. 
Eller hu r man nu ska ll be nämn a 
den signa l som en fm-de l ger ut ti ll 
fö rstärkerie t i övrigt. Låg fre
kvensprodukten kan j u va ri era av
sevä rt - frå n god klarhet och 
"rymd" i lj udet till de t rent tröt
tand e. 

Nya stora bandmaskiner 
Medan på vå r markn ad det lill a 

bestå nd av goda. "stora" ba ndspe
la re som fi nns kva r te nderar all 
genomgåe nde börj a kos ta 1 0000 
kronor. jobbar de japanska fir
morna som ännu är i business med 
ell både fö rbällrat och breddat 
progra m för 1982. Trots åtskilli ga 
dödfö rklar inga r är bandspelarna 
tydli ge n änd å intressa nta fö r t ill
räckli gt många ännu . Intressa nt 
är ju också a tt 1981 såg lanse
ringen aven ny ge nerat ion tape 

. som skall till fö rsäk ra anvä ndaren 
"meta llkva litet" med dessa sto ra 
maskin er men då redan på lågfa rt. 
9,5 cm/ s. 

Det trad iti onellt to ra och le
dande namn et i Japan är Teac, 
och härifrån ha r vi främs t nya 
fl aggskeppet X-I OOO R , se bi ld. 
X- maskinen ha r ell stort fö lje av 

en rad varianter frå n sam ma fa
bri k och Teac. som u ndergå Il 
direkt ionsbyte och ryckt upp sig 
ord entl ig t i den bi ll ra kampen 
mot Foster - se tidi ga re refera t 
av nya 4- oc h -kana lare m fl -
kommer med nya tag både på sin 
Teac-sida oc h fr ån mörkrets ha lv
oc h helproffsdivisio n i USA. Tas
cam. Teac är också in tensivt invol
ve rat i lase rdi skfo rsknin g oc h ha r. 
som noterades i börja n. en a nl iigg
ni ng för också inspelni ng på laser
skivorna. DR A W - Ull YlI Direc t 
Rea d Arter Wri te Sys tem. En 
rejäl t stor oc h rumsfyl lande he
ja re till elektronikkonsol in gå r fö r 
" inl äs ningen" på disken oc h upp
värmnings tiden är "ieke un der 30 
minuter". Jag hade nöjet träffa vd 
oc h hans ledande krafter på kon
st ruktions- oc h ma rknadssida n 
oc h det framgick. a ll Teac nu 
intensivt sa tsa r på videotek ni k. på 
sk ivminne n. diskelldri vni ng och 
kringut rustnin g (som man dock 
tidi ga re va rit stor på) jä mte bil d
ksivteknologi. dä r ma n ligger 
långt fra mm e. 

(nspelbar laserdisk 
Model 151 ä r in gen hi fi

grunka men ka n va ra vä rd någ ra 
rader : Denna anläggni ng sköter 
a lltså inspel nin g på en bildsk iva 
oc h gör det som N TSC-kodning. 
Det ä r en "direk t fm- teknik" som 
är inspe lningsmediet. Två audio
ka na ler ha r man och ut rustni ng 
fi nn s fö r yller li gare på lUgg. Sk i
va n snurrar med 1 800 va rv/ mi
nut och inspelni ngsytan anges 
140-290 0 . Medhörn ing fi nns 
liksom bildöverva kning. Video-

"The cassette power base". S onys TC-PB-IO är en bärbar mini, enbart 
avsedd för avspelning. en variant av många på temat "extra anläggning" 
o dy l. Klart användbar för t ex klubbar och föreningar som ibland 
behöver ljudanläggningar både stationärt och mobilt. Man kan 
nämligen prata i mikrofon och mixa in eget tal till musik. Uteffekt 12 
W. både nät- och batteri'drift. Säkert f år vi både se och höra mycket om 
den här typen av flex ibla ljudgrejor i framtiden. Vikt: 9.5 kg. 

bandbredd upp til1 6 M Hz. to nfre
kvent bandbredd upp till 20 kH z. 
Sjä lva disken heter 30 I och spela
ren med sin styrelek tronik kal las 
III . Playback-tid : 20 minuters 
program frå n inspelning man gör 
sjä lv. 

I övri gt uppta r da ta bladen öve r 
anl ägg ni nge n för oss (ite a rt frii m
ma nde pa rametra r som kylva ll en
tempera tur, kompressionsluft 
tryck, fukti ghetsg rii nser oc h om
givningstemperat ur sa mt drift 
med trefasnät' In ge n rikti g hem
grej ännu . 

Audiosidan hos Teac ha r utom 
de n stora mikrodatorstyrd a oc h 
reverse rande maskin en X- I 000 R 
ut veckl inga r av tid iga re serier i 
fo rm av X-20 R, X- I OR oc h X-7 R 
m fl. a ll a snar li ka de föregåe nde 
Teac-ba ndspe la rna. Toppu tföran
dena ha r tre dc-motorer oc h dub
bel kaps tandri vnin g och na turli gt
vis som en Teac- pecia lit et, in
byggd ell er inpluggbar DBx-e lek
troni k. Kapstanl agrin ge n kallas 
Magnefloar oc h innebär ell nyll, 
paten terat fö rfa rande med mag
netkra ft styrnin g uta n meka ni ska 
berörin ga r och justeringa r. Band
tra nsporten har fö rbä ttra ts också 
i andra avsee nden. Med DBx an
ges öv re frekvensgräns till 34 kH z. 

Raffig ny Akai 
En ova nl igt intressa nt oc h raf

fi nera t gjord nykomling noteras 
från a nn ars mest kassellproduce
ra nde Akai (det finn s dock fortfa
rande en del bandspela re kva r i 
programmet). För 1982 ha r ma n 
en ha lvdussinet sta rk serie appa
ratmodul er som småll ge ni alt kan 
kombineras ihop med va randra, 
a ntinge n fr ikopplade från ell er 
också anslu tna till en ny bandspe
lare med S-tumsspola r oc h topp
värdes indika torer - man kan 
bygga ihop hela programmet till 
en stapel på höjden eller man kan 
rada upp grejorn a på längden, 
res ult ate t bli r lika tillta land e och 
kompak t. Utöver tun er, förför
stärka re etc finns bl a en filt er
bank från J\ka i. - Den nämnda 
bandspela'ren ha r enormt ny. fyn
di g design ell er va d sägs om a ll 
hela fronten kan täckas fö r med 
ell elega nt lock, som bara lämnar 
öppet det man behöver titta på, 
lj usv isa rinstrumenten och touch
reg lage n'l Två sl itsa r i hu ve n ger 
bes ked om spola rnas rota tion. 
S tä lld inför a ll a dessa omvä lva nde 
nya grepp undra r ma n ba ra, som 
va nli gt: Varför ha r inge n kommit 
på det tid iga re'l 

"MaxelIs år" 1982? 
Till slut några ord om magnet-

banden . In trycket av a tt 1982 är 
MaxelIs å r är kn appas t orättvist 
IllOt TOK, fuji oc h den med bedö
va nde reklam lanserade nykom
linge n Magnax, som det tog en 
stund a tt uppt äc ka a tt det ä r 
Japa nåteru ppståndelsen av gam la 
Ampex konsumentband frå n USA 
i nya ut fö randen. Progra mmet 
därifrån är ko mplett med både 
audio- oc h videotape, meta llband 
och minst tre so rters s k GM-band 
fö r kompak tkasse tl. (G M stå r för 
Ampex ga ml a Gra nd Master.) 

Varje å r brukar någon av de 
stora magne tba nd industrierna do
minera scenen i Japan, detta till 
följd av markn adssa tsning oc h 
bakom liggande labbjobb och ny
heter. Förra å ret va r nog TDK :s 
oc h i viss mån Sonys. 

MaxelI lanse ra r fö r 1982 både 
fö r Japan och intern ationellt en 
hel mängd nya mag netpa rtikel
slag och ba nd fo rmler, fl era än 
någon an nan, och de demonstra
ti oner med bl a di gita lbandning 
oc h -u ppspe lning jag bevistade. 
liksom den nya mätteknik man 
present erade från Maxe li , ha r inte 
oberä lligat läm na t intrycket av 
ett fö rsprång just nu . Epitax ia l
tekniken ha r fö rbättrats i fl era 
steg av Hi tac hi-M axe ll oc h den 
pa rti ke l mini a tyrisering och dis
persionstekni k ma n redov isa r 
torde fö r ögonbli cket inte ha mot
sva ri ghet. Men i Japan ha r man 
ba ra fö rsprång ett å r, sen kommer 
det öv ri ga kopplet jaga nde i kapp. 
Maxe li hade på Audio Fa ir också 
den kla rt ve tenskapligaste inrikt
ninge n med mycket tunga och 
seri ösa demonstra ti oner där kon
kurrenterna showade. De nya 
Hi gh Pos ition High Epirax ial
ba nden (oc h "M etax ia l" ) av ty
perna X L oc h UD-II-S är förbätt
rade både pa rtikelmässigt och me
kaniskt (hölj ena). Alla ha r högre 
utsty rba rhet och MOL- gräns. Det 
gä ller också "rullbanden", där 
X L-II ska ll ha EE-Iäget , d v s 
högbias instä ll ninge n. 

Möjligen kan det fö rh åll a sig 
så, a tt öv rig japansk ba ndindustri 
ha r haft skäppan full 198 1 med 
att utveckla videotape mera än 
någ ra nya audiova rianter . Nya 
videoband finns nu också en del 
av. Men det är ju en ann an 
historia . Vad som å terstå r all 
notera frå n Japan om banden är 
a tt a ll t fl era firmor följ t Pi oneers 
exe mpel och nu ha r "egna" band 
a tt erbjuda. Senas t nu ha r vi sett 
Kenwood-Trio gå ut med ell "hu
sets bandprogram". Vem som gör 
dem har inte meddelats. Kenwood 
lanse rar sig f ö i Japan nu under 
det fö r oss lite förvånande namnet 
"Expert ". • 
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skä l bokförs utrustnin.gen fortfa
rande som inventa rier. Man var
ken kan ell er vill sä lj a ut sa kern a, 
fast de skulle göra ojä mförli gt 
bättre nytta i nästa anvä nda rleds 
händer . 

Svårigheter att trimma 
kan bero på rörfel 

Äldre osc ill oskop behöver näs
tan a lltid trimmas oc h ka libreras. 
Vill man vara noga , bör det fa k
ti skt göras å rli gen. Efter en tid 
stämmer sällan amplitud och fre 
kvens . Särski lt gä ll er det rör
drivna a ppara ter där del s rören 
förbrä nns, dels omgiva nde kom
ponenter blir upphettade och änd
ra r vä rden . Det kan t ex va ra 
omöj ligt a tt trimma likströmsba
lansen, vi lket innebär a tt strå len 
inte li gger kvar i si tt läge då ma n 
vrider på ingångens dämpsa ts. 
Förstärkningen i rören kan ha 
gå tt ned så a tt man inte ka n nå 
upp till rätta vä rden . Oftast behö
ver ma n då byta rören. 

Läcka nde konde nsatorer li r en 
annan van li g fel bila i iildre scop. 
I det fa llet bruka r det gå att f~1 tag 
i moderna re motsva ri gheter. men 
rör av de aktu ell a slagen blir a llt 
sä llsy nta re oc h int e minst dyra re' 
Mell an 25 och 100 kr får man 
räkna med . om ma n ha r tur a tt 
a lls få tag i dem. Det kan bli 
dyrbart med ta nke på a tt det kan 
fi nn as mell an 5 och 10 rör i 
a ppara ten dä r ka nske de nes ta lir 
utbrända. 

Värre är det om det kostsamma 
katodstrå lröret är skadat eller 
nedgånget. Det ka n va ra tvive la k
tigt om det öve r huvud taget gå r 
a tt skaffa i Sverige. Omkopp la re , 
ratt a r oc h specialdeta ljer ka n 
också va ra omöj li ga at t få tag i så 
långt efteråt. 

Vad skall 
man betala? 

Nä r så köpa re har funnit slil
jare å terstår summ an för öve rl å
telsen. Vad är ett gammalt scop 
värt') Ja. det beror na turligt vis på 
å lder. skick oc h fabrika t. 

Går vi rikti gt långt tillbaka, i 
början av 60-ta let. fanns det fak 
tiskt osci lloskop som inte hade 
riktiga triggkre tsa r. utan enba rt 
synkronise rin g. De är i dag kn a p
pas t vä rda mer än skrot vä rd et hos 
plå tbit en i hölj et' 

Triggkretsa rn a. för res ten . li r 
också ett känsl igt kapite l. Ofta 
blir de t fel just här. och den 
funkti onen bör man definitivt 

kolla före köp. Gör över hu vud 
taget en noggra nn kontroll av alla 
fu nktioner' Ha r man in ga a ndra 
instrument i nä rhete n kan man 
a nvänd a ka librer in gs klill a ns sig
na l för a tt på ett un ge fä r kontrol
lera dämpsa tsernas funktion (hlir 
kan det fi nn as uppbrända mot 
stå nd p g a för sta rk ingå ngss ignal 
vid någo n mätning). oc h om in
stru mentet verkar tr igga OK . Ult 
scopet va ra tillsl age t en st und för 
observa tion av eventuell frekven,
drift oc h sta biliteten a llm li nt. 
Flimmer oc h in stab il a ni våe r lir 
va rningssignaler' 

När så ge nomgången lir kla r lir 
det dags a tt börj a summera. Frå n 
utgå ngsp ri set för ett full t funge
rande osc ill oskop få r man dra 
kost nader fö r repa ra t io ner. Dc 
kan . som framgår . bli gan,ka om
fa ttande om det vill sig ill a oc h 
kanske ä r det inte vlirt (Iver huvud 
taget a tt göra et t köp . 

I första ha nd bör ma n försöka 
få tag på osci Iloskop a v fa bri ka ten 
Tetronix oc h Hewlett Packard. 
För en ca 10 å r gamma l "låda" 
bör man räkna med minst en 
tu se nl ap p om det in te rör sig om 
en myc ket specie ll produkt som 
minnes- ell cr sa mplin gosc ill os kop 
som ka n vara bra mycket dyra re. 
trots hög å lder. (De kan va ra i 
högst skiftande kondition .) Äldre 
oscilloskop av andra fabrikat bör 
man int e beta la så mycke t för. 

För tuse nl a ppen få r man dock 
ba ra grise n i säcken. Att ka lib rera 
oc h repa rera ta r tid . och de som 
slilje r "rekonditi onerad" materi el 
tar ut bet ydligt hög re pri se r. 

En fi rm a som sä ljer på det 
,littet är t:lect ronics Broken Ltd 
i London med nya adresse n 6 1-
65 Kin gs ross Road. Ett Tektro
nix 5R5med 80 MH z bandbredd 
oc h elektronrör kosta r dä r, om det 
finns inne fö r tillfä llet. omkring 
400 pund. ca 4200 kr . Det låter 
mycket men då ä r det ge nom
gånget. ka librerat oc h har ett års 
ga ranti . Det rör sig dock om en 
ga nska stor summ a pengar och 
frakt. moms (tull '?) tillkommer. 
Nat urli gtv is kostade ett oscill o
skop av det hä r slaget massor på 
den tid en det begav sig . Sedan 
dess ha r ja pa nerna pressa t den 
totala prisbilden på nya instru
ment. oc h de t är fr åga om det inte 
li r bä tt re a tt sa tsa på ett moder
nare. fab riksnytt oscilloskop med 
ha lvledare . Det kan vara a ttrak
ti vt a tt sa tsa på ett plug-in-scop. 
men då bör man i så fall se till att 
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köpa alla önskade pluggar samti
digt. eftersom det i efterh a nd kan 
va ra svå rt a t t kom plett era. M a n 
bOr ge akt på a tt o li ka ge nera tio
ners plugga r f ö inte är kompa
tibl a ' Många ha r blivit besv ikna 
(Ive r a tt inte kunna komma över 
t ex insa tsmodulerna till äldre 
br ittiska oc h a merikanska instru
ment. O lika "genera tioners" plug
gar passar inte unive rse llt hos 
nera fa brikat - man mås te ha rätt 
,erie oc h ut fö ra nd e till va rje oscil
loskop. trots a ll a likhete r. 

Varning för 
portabla 

Många är på jakt efter ett litet , 
kom pa k t se rviceosci Iloskop för att 
kunna ta med på olika mä tninga r, 
se rvice u ppd rag ell er hobbypro
jekt. Det är dock tve ksa mt om det 
hlir flil tet ä r något att sa tsa på: 
Det lir j u just så in,trumenten ä r 
anvlinda: Släpade fram och åter. 
ut sat ta för slag. fukt oc h tempe ra
turvlix lin gar. Nlir ett sådant scop 
sälj, ut är det nog tyvärr ga nska 
, lut oc h troligen inte lönande att 
,litta i skick igen. Tänk lite på 
,lilja rens liige dli r: Varför behå ll er 
ha n inte skope t om det ännu ä r 
bra'? Fynd kan man däremot göra 
um man har turen a tt få tag på ett 
in strument som har stått och 
dammat på hyllan hos något stat
li gt verk eller ind ustr ila borato
rium . Dli r köpe r manju int e sällan 
in dyra instr um ent fö r a tt gö ra av 
med anslag som a nna rs avs krivs 
oc h kans ke skä rs ned nästa år. om 
de inte förb rukas. Så står de 
oa nviind a på hyllorna . år efter år. 
oc h säljs så små nin gom ut i prak
t isk t taget origi na Iskick. Lyc k I ig 
den som kommer över ett sådan t 
instrument' - Ofta med fulls tän 
dig "littera tur" i fo rm av brux och 
serviceschema och komponent
lista. ,V1 ånga stora kunder kräve r 
att en leverans ska ll va ra så kom
ple tt. vilket är idea let för amatö
rer = ev äga ren nr två. 

Be\'aka konkurse r 
men se upp för stulet! 

All beva ka konkurser ka n va ra 
ett sätt att komma åt ava ncerade 
instrument till rimliga pengar . 
men det kräver en del "inside 
inform ation" och ett snabbt hand
lande . Men inte a lltid bjuds ju 
in strument en ut. Någon kan 
norpa dem på ett tidi gt stad ium 
Innan konkursförva ltaren har 
hunnit gå igenom inve nta rie rna . 
oc h instrumentet ifråga kommer 

då a ldrig ut på marknaden likso m 
den tänkta inkomsten und andras 
kredit orerna. Men man ha r kun
nat iaktt a det här mönstret under 
se na re å r - sä rskilt ifråga om 
bä ttre oscilloskop och a ku stik
mä tutru stn inga r. De ha r "så lts" 
ur bolage t (till äga ren) i tid, ell er 
också ha r inside rs "Iyft bort " gre
jorna ur tillgånga rn a. Över hu vud 
ha r elek troniska instrument under 
senare å r blivit så begärliga som 
kapita lvaror att också rena be
ställningsjobben kunna t noteras 
av krimin al poli s och försä krings
bolag . Vä rde full a tillgånga r har 
stulits, ett rätt kunnig t urva l ha r 
int e sä ll an gjort s ur verks täde r 
och la bb. men va rt gå r då stöld
godset ~ 

Med det är vi inne på ett tri st 
ka pitel. näml igen häla rverksam
het oc h den sortens hel- oc h ha lv
skum ma affärer som kan leda till 
tråkigheter fö r en aningslös kö
pa re. också om han kan hävda a tt 
han va rit i god tro. RT ha r då oc h 
då haft a nl ed ning till intresse fö r 
"erbjudanden" . vi lk a va rit värda 
att synas närmare. Ma n kan så 
lund a ibl and hitt a in tressanta "e r
bjuda nd en" bland sto rstadstid
ni ngar nas pryla nnonse ring. där 
hä ler igods och "heta" sa ker kan 
försvinn a i mängden och ge oan
tastliga penga r. Annonser till 
ibl and också ava nce rade instru
ment kan dyka upp av och till. 
mitt bl a nd bi ld elar. sla lom kor 
oc h hobbyjä rnvägsmate ri el etc. Vi 
har kunnat mä rka att en på ring
ning med syfte t att efterforska 
ursprunget inte a llt id va rit popu
lär. Vederböra nde ha r sva ra t und
vika nd e ell er lagt på efter ett litet 
tag. Det hel a har betänklig likhet 
med skumma bilaffärer och "be
fi ntligt skick". "priva t oc h direkt 
av sä lj a ren" . 

Häler i är efte r 1982 en ännu 
a llva rliga re fö rsynd else i lagens 
menin g än tidigare . Gå inte på 
diverse erbjudanden. om int e klar 
och otvetydi g redovis nin g läm nas 
om inst rumentens bakg rund och 
skä len till at t de erbjuds markn a
den' Bli mi ss tänksa m om grejor na 
bä r spår av lossbrutna skyltar och 
märkninga r etc. så är industrins 
ma teriel märkt. "Vit" sur plus är 
givetvis OK so m hos Fabriksför
säljningen. 

Köp helst fabriksn ytt! 
Det ä r avgjort bijst att all tid 

köpa använda osc ill os kop oc h 
forts på sid 67 



~}~~=~~llU)Jm Stig Adolfsson rapporterar 

Island, "okänd" nordisk 
granne med särpräglad 
rundradiotjänst 

Island har in i vå ra dagar bevarat åtskilliga åldriga 
traditioner och även ett karakteristiskt, arkaiserande 
språ k jämsides med all gängse modernitet. Republi
kens rundradiostruktur skiljer sig också påfallande 
från t ex vå r egen. Här en redogörelse för stationsnät 
och sändningsty per, där inte minst kontakten med den 
stora fiskeflottan ute till havs är väsentlig. 

Militä rens maktövertagande i Polen har demonstre
rats med all önskvärd tydlighet i eterkommunikatio
nerna . Radioamatörerna har tystats och tydligen gick 
första tidens rundradiosändningar från Moskva. 

••• Island Li r \'~il fö r de flest a 
av oss ett ganska ob nt land. trots 
att det geog rafis kt tillhör :\ ord en, 
Genom sitt rel a ti vt isolerade IUge 
ute på den mittatlantiska ryggen 
har landet behå llit mycket av 
gammal kultur och det isländska 
språket ha r i stort se tt be va ra ts 
,edan 1200-tale t. Geologis kt är 
landet in tressant så til l vida att 
det ligger i ett aktivt vulkani skt 
om råde , Vem minns inte det oer
hörd a skådespel som utspann sig 
då ön Surtsey bildades . för ett 

ti ota l år seda n. strax uta nför Is
lands kust. 

Föru tom nyhete r om fiskekrig 
,am t vulkan utbrott oc h då oc h då 
någon notis om den kvi nnli ga 
presidenten är de t ga nska tys t i 
Sve ri ge om vå rt nordi ska grann
land , Cnder energikrisen ta lades 
först ås en del om att hu vudstaden 
Reykjavi k fick hela sitt varnwa t
tenbeho\' tLickt från de va rm a 
bilorna under oc h ru nt om staden 
oc h a tt om någo n av dess gO 000 
invånare ville ta ett utomhusbad 
mitt i smällkalla vintern så gick 
detta a lideles u t mLi rk t i någon a v 
stadc ns må nga ut omh usbas
sä nge r, 

Riki sutvarpid -
17 tim per dygn 

- I Reykjavik. nLirmare be
stämt vid Sku laga ta 4. är stats ra
dion Rikisullarpid be läge n i ett 
sexvå nings vitt hus med utsikt 
över Atl anten , På Rikis ut va rpid 
arbetar ca 130 personer , H Li r finns 
en stor hu vudstudi o samt fem 
mindre studi or, Den mest a utru st-

ningen är tillve rkad i :--i orge. 
Verksa mh ete n sta rtade 1930, I 
dag sii nde r rna n på mel la n- oc h 
lång\'åg 17 timmar per dyg n, 

Progra mmen är gans ka typiska 
för Island med nyheter om fiske 
i nd ust ri n. vä derleksra pporter för 
fis keflottorn a. kyrkl ig musik . läs
ning ur bröderna Gr imms sagor 
(I). dödsannonser. kl ass isk musik. 
fo lkmusik sa mt givetv is utI a nd s
nyheter , Verksamheten fin ansie
ras til l 50 proce nt genom intäkte r 
från rekl am. oc h såda na rek lam
biock sänds fyra till fem gå nger 
per dag. Efterso m Ri kisutvarpid 
ha r monopolst Lil lning lyss na r de 
al lra fles ta islli nnin gar på radi on. 
oc h nLir en butik i Reykjavik ha r 
realisa ti on på någ ra va ror oc h 
dLi rför anno nsera r över radi on 
bru ka r det snabbt bli utsålt. 

Populärt, folkligt medium: 
Radion 

Radi o iir som medium sta rkt 
popu lLirt på Isla nd , Rad ios ta ti o
ner na som vid specie ll a utbred
ningsförhå llanden kan av lyss nas i 
Sverige ~ir fö lja nde: VGl/lSl'lIdi, 
långvåg 209 kH7.. 50 kW . Höjil, 
mel la nvåg 666 kH 7. 4 kW sa mt 
Akll rerri på mc ilanvåg 738 kH z. 
5 kW , Dessuto m finn s SJU låge f
fcktade sä nd are på endast 40 
watts uteffckt. Underli gt nog kan 
äve n några av dessa höras i vå rt 
land: Det Li r främst då frekvensen 
1 5 10kH/ .dii rSig!ujjördllr sa mt 
Oall'ik sä nder , Vilken av dCI11 so m 
hörs Lir omöjl igt a tt säga. då ingen 
,Linder egna program ut an end ast 
rel Liar riksprog rammet fr ån Rey k-

jav ik , Bägge sta ti onern a ä r be
I ~igna på den del av ön som vetter 
bort från oss, Säkraste tiden fö r 
avl~ss ning bruka r va ra runt jul
he lgerna . tidigt på fö rmidd age n 
ell er omkr in g midnat t. 

K \'-trafik "apterad" 
för rundradio 

Riki sutva rpid ha r äve n en kort
vågs~in d are, Den operera r på den 
n~igo t udd a frek ve nsen 12 175 
k H 7 och reläa r riksprogra mmet 
från klock an ha lv å tt a till ni o. 
k\';illstid, Egentligen Lir sändaren 
avsedd för ptp-bruk. men seda n 
flera å r ha r den äve n anvä nts fö r 
rundradiosä ndninga r, Dessa är 
främs t rikt ade till de islä nd ska 
fiskefl ottorna so m ligger utanför 
mellanvågsta tionern as täcknings
område, Nume ra sker sändni ng
a rn a på ssb. men för någ ra å r 
sedan sä ndes enbart på a m, 

Sändareffek ten ~ir 10 kW och 
sta ti onen hörs ofta på vå ra 
breddgrade r. Då oc h då föreko l11 -
mer uppgifter om a tt Isla nd testar 
utl andsprog ram på olika interna
tione ll a kort vågfrekvenser. men 
hittill s har dett a ba ra va rit rykt en. 
antag li ge n emanerande från då
li gt uppfattade anrop, För fl era år 
sedan hade Isla nd en utI andsser
vice. men dagens ekonomi till åter 
icke längre sådan verksamhet. 
Dess utom ä r ma n myc ket mån om 
det egna språket. så a ll kort våg
sä ndnin g sker utes lut a nd e på is
ländska, Enligt uppgift från USA 
har nyli ge n en a nn an kv-frekvens 
testats med ssb. nämli ge n 13 797 
kH z, - Korrekt a lyss narra ppor
ter besva ras med Q L- kort , 
Sva rspo rt o bör medsändas rap
po rten, 

USA-basens progra m reläas 

På Isla nd fi nns ett pa r ameri 
kanska base r. varav Keflavik (ut 
ta las "Keplavik") ä r den största, 
Här finns sta tionerade både flott 
oc h fl ygs tyrkor , Denna bas a nses 
ha ut omordentli g betydelse fr am
för a llt för avspa nin g av Nord at
lanten , Amerikane rn a ha r satt 
upp en egen rad iosta ti on so m ope
re ra r på 1485 kH z. mel lanvåg, 

Sä nda ren är en Gates med 250 
watts uteffekt. Här kör man dyg
net runt med typisk t amerikanska 
program. innehål lande nyhet er 
va rje heltimme. roc k. country & 
western. base ba ll etc, Då oc h då 
kan man äve n höra dessa sä nd
nin ga r här i la nd et. föret rädesvi s 
då i norra Sverige , Hä r få r man 
dock va ra nogg ra nn med identi fi
kation . då flera engelsmän sände r 
på samma frekven s, Prog rammen 
från Keflavi k reläas ave n sä nda re 
i Höfn som sände r på I 400 kH z 
med endast 10 W effekt. Trots 
den låga effekten bruka r även 
denn a station höras i Sve rige. 
flera gå nger va rj e å r, 

Vi kan så ledes kon sta tera. a tt 
trots de låga sä nda reffekterna kan 
stati oner beläg na på Island höras 
på mellanvåg under speciella a t
mosfä ri ska förh å ll anden, De bru 
ka r va ra en intressa nt bekantska p, 
Försumma inte tillfäll et till av
lyss ning. om det ges . av denna 
sägenomspunna ö i orda tl anten' 

Konfiskationer 
avamatörradio? 

Efter det att unda ntags tillstå nd 
prokl amera ts i Polen ha r noterats 
en del förä ndr inga r i landets ra
di ove rksamhet. Dage n efter mili
tä rens maktöve rt aga nde sä nde en
das t Warszawas långvågs ta ti on. 
227 kHz. Prog ram men bestod av 
non-stop lugn musik. polsk folk
musik . ball ader etc , Varje hel 
timme repeterades en nyhetskom
munike. där namnen på a rreste
rade So lidaritetsmedl emmar läs
tes upp liksom na mnen på de nya 
befattningshava rna, Under de 
fö rsta morgontimmarna vädj ade 
man äve n om medicin till något 
sj ukhu s i Warsza wa , Det fi nns a ll 
anledning a tt tro att sä ndninga rn a 
kabl ades från Mos kva, Vissa tec
ken tydde på dett a, 

Efter några dagar började äve n 
öv ri ga polska sta tioner a tt sända 
sporad isk t. En del a v dem låg 
dock end as t ut e med bä rvåg, Nå
go n ama törverksamhe t kunde inte 
mä rkas oc h efter et t par veckor 
inkom uppgifter om att a ll verk 
sam het av det slaget förbjudit s i 
Polen, Vissa rykten gjorde också 
gä ll ande att en de l amatörstat io
ner konfiskera ts, I skriva nde 
stund. ca tre vec kor efter makt 
öve rtaga ndet. fungerar fort fa
rande rundradioverksa mhete n 
int e som föru t. • 
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Danska mät
instrument 
frånBang& 
Olufsen 
Bang & Olufsen tillverkar främst hemelektro
nik, och det är man kändför hos de allra flesta. 
M en på fabrikens program står också kvalifi
cerade mätinstrument av delvis originell 
uppbyggnad. 
Instrumenten är användbart och pedagogiskt 
utformade, och samtidigt som vi här beskriver 
dem och vad de kan, diskuterar vi några 
mättekniska problem och möjligheter som 
dyker upp i sammanhanget . 

•• Da nska Bang & Olufsen ha r 
av traditi on fra mstä llt må nga av 
de mä tinstrument ma n behövt i 
produktionen . En de l a v det a n
vä nda ä r givetvis mycket specia li
sera t fö r vissa produkter , men 
må nga instrumen t, och mycket 
kunna nde, ha r va rit mer a llmä nt 
gå ngba rt. 

Ma n ha r dä rför också sa tsa t på 
a tt ta fra m instrument för mä t
ninga r inom lj udo mrådet , och fö rt 
ut dem på ma rknaden . 

Volt- och Wattmeter 
med monitorhögtalare 

Vi ha r beka nta t oss nä rmare 
med tre av dem. De ä r en signa I
och brusmeter, ett instrument som 
ma n ka ll a r A udio Mon itor och en 
svaj meter. De båda första instru
menten ä r ga nska orig inella till 
ide och inneh å ll. Det enkl as te ä r 
A M l . A udio Monitor. I pri ncip 
bestå r det av tre dela r: En voltme
ter , ett bel as tn ingsmotstå nd för 
upp ti ll 100 W och en monitorför 
stä rka re med högta la re. Instru
mentet ä r dä rmed sä rskilt lämpa t 
för mä tninga r på a udioförstä r
ka re, och tack va re den in byggda 
belast ningen ka n ma n gradera 
ska lvisninge n direk t i W a tt. Ma n 
ka n vä lja last 4 eller 8 ohm, sa mt 
genom a tt koppla ett pa r sladda r 
på fronten , kombinera dessa till 2 
eller 16 ohm dessutom. Vid spä n-

ningsmä tning ä r inimped a nsen I 
M ohm . 

Högta la re och fö rstä rka re ä r 
g ivetvi s av mycket torftig kva litet , 
men vä l heller ej avsedda a nna t ä n 
fö r a tt kontrollera a tt ma n verkli
gen mäter på den signa l ma n t ror. 
Den monitorfunktionen ä r fa k
ti skt a nvä ndba r i må nga fa ll' Ma n 
ka n höra om det kommer in otill
börligt brus eller brum i mä tupp
kopplingen; ma n ka n kontrollera 
a tt ma n inte oavs ik t ligt styrt över 
något steg i mätobjektet och ma n 
ka n över huvud taget höra a tt ma n 
koppl a t rä tt signa l till objektet, 
något som ka n bli fel i ett ordinä rt 
la bbkaos. 

Det mesta av de hä r kontrol
le rna ka n också göras med ett 
oscill oskop, men öra t ä r må hä nda 
mera tillgä ngligt nä r oscilloskopet 
ka nske behöver sköta viktiga re 
uppgifter. 

Mätområdet fö r instrumen tet 
sträcker sig mella n 3 m V och 30 V 
eller I IJ.W och 100 W . Detta 
motsva ra r ett område mell a n - 50 
och + 30 d B. Ska la n ha r också 1,5 
d B område mer ä n fullt ska lut
slag, så a tt säga, och det innebä r 
a tt ma n fa ktiskt ka n läsa av upp 
t ill 140 W , vilket också ä r vad 
belastningsmotstå nden tå l, eh uru 
ba ra under 5 minuter. U pp till 100 
W ka n ma n dock brä nna bort 
kontinuer ligt. 
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De här tre instru 
menten är en del av 
de som B&O ur
sprungligen tagit 
fram fo r eget bruk, 
men också säljer på 
marknaden. 

Överst signal
och brusmetern NM 
I som kostar ca 
6500, i mitten den 
något enklare AM 
I, prissatt till ca 
2 500, och underst 
svajmetern och dito 
analysatorn WM 

· 0 . i ~ . 
.;" 

--~-----------~--

lA fo r 6 300 kr, allt 
plus moms. I Sve
rige säljs instru 
menten av Scandia 
Metric, tel 08 / 
8204 00. 

Olika likriktare 
och vägningsfilter 

äs ta modell heter N M I . vil
ket ska ll to lkas som Noise Meter 
l . I pr incip ä r det sa mma slags 
instrument som det tidiga re, men 
med utöka t mä tområde nedå t , och 
med ett a ntal vägningskurvor och 
ett a nta l olika likrikta re inbyggda. 

Det enkla re instrumente t ä r 
medelvä rdes kä nn a nde, men med 
ska la n g raderad i effektivvä rde, så 
som de Oesta växelspä nningsin
strument ä r. S å lä nge den upp
mä tta kurvform en ä r sinusvåg, 
eller något så nä r vi tt brus visa r 
det ä ndå rä tt . Om ma n vill ge sig 
till a tt mä ta på pul ser och a nn a t 
med besvärlig kurvform ger emel
lertid instrumentet fel a ngivelser. 

Dä rav de ytterligare likr ikt a rn a 
i N M I . Ma n ka n vä lj a på tre sä tt 
a tt onlva nd la växelspä nningen : 
Medelvä rdeskä nna nde, effektiv
vä rdeskä nna nde och toppvä rdes
kä nn a nde . 

De olika av kä nningssä tten ä r 
fra mför a llt avsedda fö r mä tn ing 
av brus, dä r olika sta nda rder före
skriver oli ka form av detekter ing . 
N ä r ma n mä ter brus bör ma n 
mä ta på ett såda nt sä tt a tt mä t
vä rdet motsva ra r det int ryck bru
set så små ningom gör hos öra t. 
Problemet ä r a tt öra t in te ä r lika 
kä nsligt fö r a ll a fre kvenser. Fre-

kvenskurva n ä nd ras dessutom 
med lj udnivån. Öra ts kä nsli ghet 
ä r störst vid 3-4 kH z, och brus av 
de frekvenserna gör sig sta rkast 
på mint . 

För a tt instrumentet ska ll ge en 
rä ttvisa nde avbild ning av bruset 
bör det också ha störst kä nslighet 
vid de frekve nserna. Exa kt hur 
fö rstä rkningen seda n ska ll fa lla av 
mot högre och läg re frekvenser 
råder det lite delade meninga r om. 
Följden ä r a tt det fin ns ett a nta l 
olika sta nda rder också för fre
kvensgå ngen hos en brusmä ta re. 

Olika slag av elektroniska a p
pa ra te r ger dessutom oli ka ka ra k
tä r på bruset , va rför ma n ka n 
a nvä nda skilda likrikta re och 
skilda frekven skurvor för ol ika 
mä tobjekt dessutom . ä r ma n 
mä ter ett brus, e ll er a nger ett 
brusvärde, mås te ma n dä rfö r noga 
spec ificera enligt vi lken sta nda rd 
ma n mä tt, eller defi niera mä tme
toden på a nna t sä tt. 

I ta bellen visas några olika mä t
va ri anter , som a lla ka n genom fö
ras med B&O M I . Skillna
de rna mella n olika metoder ka n 
bli siffermäss igt betyda nde. IH F 
fö reskriver a tt ma n mä ter signa 
lens mede lvä rde genom ett filte r 
enligt IE C A . och DI N a tt ma n 
mä ter sig na lens toppvä rde genom 
CC! R-filter. Skillnaden i mäteta l 
bli r ungefä r 13 dB om bruset ä r 
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Dessa vägningskurvor är de vanli
gasteförekommandefdr brusmät
ningar, och man tillgår dem i NM 
J. Filtret enligt kurvan A - H 
begränsar bandbredden till Ijud
frekvensområdet och motsvaras på 
panelen av UNWTD, ovägt. 

Filter D - H är det Ilanligaste i 
brusmätsammanhang, IEC A, och 
kallas A på instrumentets panel. 

De två toppigafl itren B - G och 
C - G motsvarar CCI R, resp 
CCIR med 2 kHz O-db-punkt. 
Kallas WTD, vägt. 

jämnt spektra lt fö rdelat, vitt ! 
Också N M l är försedd med 

lastmotstånd och monitorhögta
la re, och är därför ett mångsidigt 
redskap för signalmätningar av 
skilda slag. För mätninga r på 
verklig t lågbrusiga lj udsystem, 
som digi tala sådana el ler system 
med t ex D BX kan det dock va ra 
svårt att mäta bruset. Ett sådant 
system kan ofta ge en dynamik av 
90-100 d B, och beroende på var 
maxspä nn ingen ligger ka n ma n 
kom ma nära vad inst rumen tet 
förmår. 

Svaj meter 
med analysdel 

Det tredje av de B&O
instrument vi provat heter Wow/ 
Flutter-Meter WM I . Också det 
är ett avancerat instrument för 
mätning och analys av svaj på 
skiv- och bandspelare. 

På svenska ta lar man allmänt 
om svaj , meda n man i engelsk 
litteratur nästa n al ltid sk ilj er på 
wow och flutter. långsamt och 
snabbt svaj. Som långsamt sådant 
menar ma n svaj som ger frekvens
komponenter under 10 Hz. För
utom svaj, dvs egentligen fre
kvensmodula tion av den inspelade 
signa len, ka n man mäta d rift , eller 
hast ighetsavv ikelser hos spelaren. 

Svajningen ka n mätas i inter
va llet 0,03-3 % full t skalutslag, 
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För fm-mätningar använder 
man pilottonflltret A - F eller 
E - F, beroende på om man vi II få 
med eventuellt brum eller ej. 

Alla dessa kurvor är utritade på 
frontpanelen, och lysdioder visar 
vii ken fl Iterkombi nation man 
valt. Man kan också välja en helt 
opåverkad frek vensgång, som då 
bara begränsas av likriktaren. I 
praktiken betyder det rak fre
kvensgång mellan 20 Hz och 200 
kHz, lite olika för de olika lik
riktarna. 

och hastighetsavvikelser mell an 
0,3 och 10 %. 

Liksom det gäller fö r brus gäl 
ler också hä r att man kan mä ta på 
flera sätt, beroende på vi lken stan
dard man vill följa, men också 
beroende på vad avs ikten ä r med 
mätningen. För norma la "presta n
damätningar" följe r man oftast 
DI som fö resk river att ma n 
mäter snabbt plus långsam t svaj, 
väger resultatet med en speciell 
vägningskurva, och anger det 
störs ta svajvä rde som föreko mmer 
under 50 s. Instrumentet ä r a npas
sa t fö r detta och ha r en a u toma
t isk krets som mäter under 50 s 
och lagrar maxvärdet. 

En sådan mä tning ka n dock 
ofta bli störd av till fä lliga "sned
språng" hos mätobjektet. Mät
ni ng av svaj ger j u inte något fast 
och entyd igt vä rde, uta n ett uts lag 
som var iera r kraft ig t. O fta bea r
betar man dä rfö r mä tn inga rn a 
statis t isk t så a tt ma n få r ett mera 
representa tivt vä rde. Det sker ge
nom s k u-vägning som innebär att 
ma n bortser från all t för ex trema 
toppa r under mä tperioden. 

B& O :s inst rument ä r kapa belt 
a tt ut fö ra de va nliga väg ninga rna 
enligt u l , u2 och u3, vilket betyder 
att man i mätvärdet bortser från 
tillfälliga avvikelser som ä r 
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Som snabbt svaj, j1utter, räknas 
sådant som ger frekvenskompo
nenter över ca 10 H z, och som 
långsamt, wow, frekvenser under 
10 H z. 
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Genom att kombinera de båda 
mätområdena kan man sluta sig 
till hurudan karaktär svajningen 
har, och därmed vad som kan 
alstra den. 

-lO ~--tr'1-~-HH+~--+-1-~~H+~--+-1-~~H+~--+-1-~ 

För att få mätvärden som så nära 
som möjligt ansluter till det upp
levda svajet väger man det enligt 

Norm Brus-
angivelse 

DIN 45 500 
Förstärkare ovägt 

vägt 
Fm-mottagare ovägt 

vägt 
Bandspelare ovägt 

vägt 

lEG 581 
ovägt 
vägt 

IHF-A-202 1978 
Först/bandsp A-vägt 

CCIR/ARM-
vägt 

Fm-mottagare "Brus" 
"Brum & brus" 

denna frek venskurva. De högre 
frekvenserna påverkas intrycket 
mindre och dämpas därför. 

Filter- Likriktare 
kurva 

ovägt toppvärde 
CCIR toppvärde 
Pilot 20 Hz toppvärde 
CCIR toppvärde 
ovägt snabbt effektivvärde 
A snabbt effektivvärde 

ovägt snabbt effektivvärde 
A snabbt effektivvärde 

A medelvärde 
CCIR 2 kHz medelvärde 

Pilot 200 Hz medelvärde 
Pilot 20 Hz medelvärde 

En del av olika kombinationer av mätdon som föreskrivs i olika 
standardere . Eftersom mätmetoden påverkar resultatet väsentligt 
måste man alltid ha klart för sig vilken standard som följs . Till 
detta kommer att man också laborerar med olika referensnivåer , 
som ytterligare försvårar jämförelser mellan olika mätningar. Alla 
dessa varianter och åtskilliga till , kan emellertid utföras med 
B&O-instrument. 
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Portabelt 
mätinstrument 
för vibrationer 

SM U 31 är ett instrument från 
HBM , Västtyskiand, som mäter 
vibratione r i byggnader och .kon
st ruktioner enligt DI 41 SO. Aven 
mekaniska vi brationer i maskiner 
kan mätas. 

I fö rsta hand är det avsett att vara 
ett transportabelt mätningsi nstru
ment. Det har laddningsba ra batte
rier, men kan även ansl utas till 
nätet. 

SM 31 ger fullt skalutslag för 
en 

vibration av I lim 
- vibrationshas tig het av O, I mm / s 
- vi brationsacceleration av O, I 

m/ s' 

,~--
,.. oeo ;ola ,. ... t- ... ~ - _ 

,: : \~:.. ~~ =: io-___ ,. ~ . _ -' 
--_ ... __ ..-- ::::' 
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- max vä rden som kan mätas är: 
S mm, 500 m/ s och 500 m/ s' 
mätfrekvensområdena är: 
I H z - I 000 H z I - I 00 H z 
I O - I 000 H z I - I 00 H z 
10 - 1000 Hz 0,8 - 100 Hz 
(DIN 45669) 

SM 31 är inte enbart utvecklat 
för at t mäta, utan också för att 
utvärdera och analysera vibrationer. 

Frekvensanalys kan genomföras 
via ett ba nd passfi lter inställ bart i 
Ila steg . 

Toppvä rde eller sant effektiv
värde kan indi keras en ligt önske
måL och maximala effektivvä rde 
kan lagras. 

Övermodulation indikeras op
tisk t. Vibrationsgivaren kan tryckas 
mol, skruvas ell er limmas fas t på 
mätyta n i godtyck lig mätriktning. 
Svensk genera lagent: 
EJektriska Instrumen t AB Eli t 

__ ___ 0 ..... __ 

... ,r .~':';J.';;\ ~ • • ... .... --e .-.. _ .. __ .... _ ..;: __ ~ ...... _ a __ .. ----. 

.: :_ := ~ :_: :!i<" _ e . ~ _ . . _"4 
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Mät analogt 
räkna digitalt 
Dessa möjligheter ger dig B&Ks 
nya mätförstärka re typ 2636 som 
ha r en a na log - digita lomvand
lare och kom plett /ECj/ EEE
kompatibel bus. 

Mätförstärkarens frekvensom
råde J - 200 000 H z gör a tt den 
lämpar sig för många olika typer 
av mätsigna ler och tillsammans 
med ters / oktav-filtret 16 17, som 
oc kså kan styras digita lt, utgör 
den en komplett ana lysenhet för 
högt stä llda krav på noggra nhet. 
Övriga da ta 
+ Sant effektivvärde oc h impuls

mätning med toppfaktorer upp 
till JO . 

+ Noggrann + topp, - topp och 
max topp-mätning på signa ler 
med va raktighet längre än 8 Ii S. 

+ Max -värdemätning av effek
tivvä rde, toppvärde och impuls. 

+ Log och Lin indikering . Ut
gå ng fö r signa len på instru
mentets baksida. 

+ Valbara filter 22,4 Hz hög pass 
22,4 kHz lågpass samt A + + B 
+C och D filter. 

+ Komplett IEC / IEEE kompati
bel bus för mätresultat och för 
styrning. 

+ Automatisk testmöj li ghet för· 
de nesta analoga funktioner. 

Svensk represe nta nt : 
Briiel & Kj:er Sverige AB, 
tel 08/7 1 J 27 30. 

Högohmig 
Multimeter 
PANTEC levererar en ny typ av 
multimeter typ PAN 3003 med 
hög känslighet; I Mohm / V för 
både lik - och växelspä nning. Nog
grann hetenresistans för likspän
ning 0,3 % och växelspä nning 
0,5 % samt ohm J %. Område JO 
mV till J kV för spänning sa mt 
st röm a IiA till S A. Res ista ns J O 
ohm till JO Moh m och dB - 70 till 
+ 32 . I nstrumentet är utfört med 
stor skala och Jevereras som sta n
dard med skyddslåda i slagtå lig 
pl as t. Som tillbehör kan också 
erhållas stötskydd i gummi och 
transportväska. 
Generalagent: 
Skandinaviska 
Elektronikcentralen AB, 
tel045 J JSJ 39. 
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Digital 
toppvoltmet er 
Det ita lienska föret aget 
Gay Misuratori Elett
roni ci presenterar den 
första aven ny genera
tion digita lvoltmet ra r. 

Det som i fö rsta hand tl = latency t ime : 10)ls 

sk iljer VID Tra cking 
Voltmeter, som den ka ll as, från 
tidi ga re typer av digita lvoltmet rar 
är den omvandlingsmetod som a n
vänts. 

I stä llet för a tt använda den 
traditionella "dua l-slope"
omvandlingen a nvä nder den sig av 
en "spå rande" omva ndlingsme
tod. Den gå r i princip ut på a tt 
voltmetern hela tiden följer med 
insignalen . Det gör att en varie
rande inspänning kontinuerligt 
uppdateras (se figur). 

Fördelen med detta är att om
va ndl aren inte behöver "sam pla" 
in gå ngssigna len, Ul a n följer den 
so m en ana log voltmeter . Detta 
ger mycket sna bb omvand ling, ca 
2 lis / siffra. 

Tack va re a tt VID följer med 
insignalen hela tiden kan den an
vä ndas som toppvoltmeter . Volt
metern är försedd med minn e för 
detta och man kan mäta Max/ 
min positivt , max / min negativt 
ell er ett absolut maximum so m 
hå ller reda på det största vä rdet 
som uppmätts (polar iteten lag ras 
också). Dessutom är VID försedd 
med BCD in- och utgång som gör 
a tt den kan koppl as in i instru
mentsystem. 

Som tillbehör till V ID finn s 
extra presenta tionsen het för 
max / min-värdet och anslutning 
av yttre mätbrygga med ingångs
fö rstärka re. 

ågra tekniska data: 

Mätområden = 0- 0.9999 V 
0-9.999 V 
0- 99.99 V 

Ingångsimpeda ns = 

Onoggrannhet = 

Omva nd I i ngshas t 
Dimensioner = 
Vikt = 
Svensk representant : 

JO Gohm (J V-området) 
J. J Mohm (öv ri ga om råden) 
± 0.05 % av av läs t vä rde 
± 0.02 % av mätområdet 
2 lis/ siffra 
2J3 x 95 x 210 mm (B x H x D) 
J.8 kg 
Scand ia Metric AB, te l 08 / 820400 
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TVÅ SERIÖSA SLUTSTEG FÖR PA ÄNDAMÅL 
TYP 350/220 - Effekt 350 W/kanal vid 4 ohm, 220 W/kanal vid 8 ohm 
TYP 160/120 - Effekt 160 W/kanal vid 4 ohm, 120 W/kanal vid 8 ohm 

SVENSK KONSTRUKTION OCH FANTASTISKA PRISER 

BEGÄR SPECIALBROSCHYR MED PRISER OCH DATA 

KOMPONENTKATALOG NR 8 
Halvledare & tillbehör Transformatorer Monteringsdetaljer 
Kondensatorer Säkringar Lödutrustning 
Motstånd Apparatlådor Verktyg 
Kristaller Rattar Litteratur 
Drossiar Gnuggsymboler Aluminium 
Omkopplare PC-Iaminat Plexiglas 
Tangentbord Kemikaler Byggsatser 
Kontaktdon Experimentkort Tillverkning av 
Kabel Kopplingsbord kretskort och 
Kylflänsar WW-tillbehör paneler m. m. 
Reläer Panelinstrument 

KOMPONENTKATALOGEN rekvirerar Du mot kr 15:- som betalas in på vårt postgiro 87 1676-3 
eller bankgiro 361-8097. Norge - Nkr 20:- i sedlar. 

Skolor och berörda företag får katalogen gratis. Du som är intresserad av byggsatser kan 
rekvirera vår BYGGSATSKATALOG utan kostnad. 

Postorder MaTer Import - Elektronik 
Box 2135, 22002 Lund 
Telefon 046-1477 60 

Affärer Helsingborg - Gasverksgatan 31 
Lund - Stora Södergatan 58 

MaTer elektronik 
- Ett företag med 9 år på nacken inom elektroniken 

Informationstjanst 15 



PRÖVA ETT 
EGET EXEMPLAR 
TILL ÅRETS SLUT! 
Du inser snabbt fördelarna. 
Du får tidningen direkt och före 
de flesta. Och du får den hel. 
Du behöver inte längre vänta 
på aH få läsa Radio a Television. 
Och slipper läsa någon annans ex. 

Skaffa ett eget ex till årets slut 
(nr 4/82-12/82) för bara 99:-. 
Fyll i och sänd in kupongen idag. 
Portot har vi redan betalt. 

~------------------~------- -----------------------, Ja, jag vill ha ett eget ex av 
Radio & Television till årets slut 
(8 utg.) för bara 99:-. 

1 07 1 207 1127 1 
Namn 

c/ o 

Gata, box, postlåda etc 

Postnr 

Postadress 

I 
Frankeras ej I Ja, jag vill ha ett eget ex av 
R&T betalar I Radio & Television till årets slut 

portot 

radio & 
televiSion 
Svarspost 

(8 utg.) för bara 99:-. 

1 07 1 207 1127 1 
Namn 

clo 

Gata, box, postlåda etc 

Kundnummer 16345399 Postnr 
103 60 STOCKHOLM 3 I 

I Postadress 

I 
I 
• 

Frankeras e 
R&T betalm 

portot 

radio & 
television 
Svarspost 
Kundnummer 1634539 
103 60 STOCKHOLM 



~1lr ~~(©)~~~ OSCILLOSKOP forts fr sid 60 

der. andra beg instrument över etable
rade kanaler. Vi vill då gärna tala 
för RT:s eftertextannonser, där 
dels kunnigt folk uppträder över
lag, dels de rätta kategorierna av 
seriösa säljare och köpare uppträ-

Man bör a lltid ges möjligheten 
att antingen låta köpet å tergå 
eller till att justera köpesumman i 
efterha nd, om något vita lt visa t 
sig va ra felaktigt . 

Nyckelfakta för de provade oscilloskopen: 

~ oc ~ • Iwo s 555702 • • • • • • • • T io C5 1566A • • • • • • Home HM 412-5 • • • • • • Tele ui nt D1010 • • • Phili s PM 3207 • • • • • • B+K Precision • • Chrotech 3131 • • • • National VP5220A • • • • Gould 05300 • • • • Thondor 5C 110 
Aoron B5-601 • • Leoder LBQ-514 

~ Forts från sid 11 
Den här sammanställningen visar 
i stora drag vad som skiljer oscil-

loskopen åt. Vissa egenskaper har 
de alla gemensamt, men på andra 
skiljer det. Särskilt gäller det 

BYT 
PICKUP 

- inte förstärkare 
En äkta AKG-pickup kan du 
få från 295 kr. 

Jämför detta med vad en ny 
förstärkare kostar. Troligen 
så får du dessutom ett bättre 
ljud med en ny pickup än med 
en ny förstärkare, då pickupen 
oftast är den "svagaste" länke 
i ett HiFi-system. 

AKG-pickuper 
används av proffs 
över hela världen, och 
är mycket uppskattade fö t> 
sin goda spårningsförmåga 

AKG 

och låga distorsion. AKG PI5 MD cirkapris: 495:-

Fråga efter AKG hos din HiFi-handlare 
eller ring oss. 

IiJ D / THELLMOD 
SOATEAARGATAN 2 - 16226 VÄLLI NG BY - TEl. Q8.7390145 

Informauonstjanst 16 

Begagnat kan vara bra , men en 
risk stå r man allt. Du som funde
ra r på ett eget oscilloskop: Titta 
en gång till på vad fabriksnya 
instrument med full garanti och 
en vederhäftig firmas servicere-

triggfunktionerna . 
Se även testresultaten på sid 

12-sid 18 . 

surser bakom egentligen kostar 
dig, utslaget över en längre tid. 
Det finns mycket som talar för att 
det a lternativet både är det billi
gaste och bästa . • 

VS och GL 

S(JI)I~ll·111'S ! 

»Man får en oanad djupverkan i ljudet. De låga tonerna tycks 
höja musikens inträngningsförmåga och man känner bok
stavligen golvet skaka.» Radio & Television nr 5/1979 
SUB FREQUENCY SYNTHESIZERN ansluts t.ex. en ste
reoförstärkares monitoruttag, varvid ljudet får passera ige
nom den före slutsteget. F rekvenser mellan 60 och 120 H z 
detekteras och transponeras till området 30 till 60 Hz. Denna 
lågfrekventa signal nivåanpassas automatiskt till grund ljudet. 
Hela den inkommande stereosignalen passerar opåverkad. 
Endast den syntetiska basen adderas, lika i båda kanalerna. 
Enheten är avsedd för större stereoanläggningar, diskotek 
och orkestrar. Den levereras i byggsats men med monterat, 
testat och trimmat kretskort . 

Mera audioelektronik hittar Du i vår katalog som Du får 
mot 5:- i frimärken eller insatt på postgiro 1 63 77 - 4. 

INGENJÖRSF IRMA 

LEIF MARENlUS & ca HB 

Box 5086; 42105 VÄSTRA FRÖLUNDA . Telefon 031 - 47 93 47 

Informat lonstJanst 17 
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Kvalitet till lågpris! 

SS-5702 DC -20 MHz 
Pröva själv ett av marknadens mest prisvärda oscill 

Här är ett urval av programmet: 

Modell Frekvens- Kanaler Känslighet Signal- Sveptid / div Fördröjt 
område fördröjnin . svep 

55 - 5 4 21 DC - 350 MHz 3 1 mV / skaldel Ja 10 ns - 0.5 s Ja 
55 - 5 3 2 1 DC - 250 MHz 3 1 mV / skaldel Ja 10 ns - 0.5 s Ja 
55 - 5121 DC - 100 MHz 3 1 mV / skaldel Ja 20 ns - 0.5 s Ja 
SS -54 16A DC - 40 MHz 2 1 mV / skaldel Ja 0.2 fiS -0.5 s Ja 
55 - 5 702 DC - 20 MHz 2 1 mV / skaldel Nej 0.5 fiS - 0.5 s Nej 
55 - 351 0 DC - 50 MHz 2 2 mV / skaldel Ja 0.1 fiS -0.2 s Ja 
MS - 551 1 DC - 50 MHz 2 1 mV / skaldel Ja 0.1 fiS - 0.2 S Ja 
DMS - 6430 DC - 250 KHz 2 ±0.5 V / f.s . Ja 1,0 fiS - 1 s/ ord Ja 

skrivhastighet 

Informationstjanst 20 

.SKATIER. VllLAPRISER· OBUGATIONER· VARDAGSEKONOMI. 
~ ~ O~' O . 

; Ta hand om ~' 
~ I ~ 

· din ekonomi! ~ 

• 

! 
• KONSUMTION • 

Ingen annan gör det för dig. 

Läs Privata Affärer 

Privata affärer utkommer 11 gånger om åre t. 
Den finns att köpa överallt där tidningar säljs. Vill du prenumerera 

- ring då Prenumerationstjänst tel. 08/340790. 

• 

~ privata aHärer • F AMIIJEJURIDIK • 
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MARS 1982: MANADENS SOLFlÅCKSTAL: 116 
I RT 1979, nr 4, visades hur diagrammen ska tolkas. 
Diagrammet över brusfältsstyrkan anger den fältstyrke
nivå i dB över l /-t V/m radiobruset förväntas överstiga 
högst 10 % av tiden. Bandbredden antas vara 3 kHz, men 

NORDAM ER IKA 
Göteborg - New York 6100 km 292 0 

kurvorna kan lätt omräknas till en a nnan bandbredd om 10 
log B/3 adderas till avläst värde. B är önskad bandbredd 
i kHz. 
Prognoserna är framtagna av Televerket, avd RL, Farsta. 

BRUSFÄlTSTVRKA 
~OHZ Mottagning I Sverige vlnt.r. 80ndbredd 3 kHz 

LÖgorl ll ,c" ll uor n.,.,gln .... a 

Undos ••• sex mätinstrument i en kompakt enhet 

.~~ 
" N L--, 
Uul ('Ul ( OARSr , 

~ 10 • 
JOO,.v -&0 

I II'V 

Ot,/fPU l fiN! 

. : 4, -~ ;J ;: _, 
.1 0 :~.. """ OdBm 

KH, 
FRfOU(NCY 

'UNGt. 

" -. -. -,. 

OUTPUT 

Inte större än en transistorradio mäter 
LINDOS LA 1 nivå, brus, distortion, WOW, 

fl utter, drift och frekvens. 
Den har inbyggd sinus·fyrkantgenerator, 
utgång till oscilloskop och externa filter 
och kan utrustas med balanserade in
utgångar, Ni-Cad batterier och högtalare. 

Undos 
rO'ST • HULL1 

• 
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LA' BATT CHK ' 
DR ifT 

DIST INPUT 

BNe. tST1 ) 

!! 
I 

INPUT CO ARS[ 

, 
- 60 
Q-I ... 

INPUT r l Nf 

. \ . ~" . ,. l . , . ~ 

., 

Audlo An .. ' yse' Mk l 

Kämpegatan 16 
411 04 Göteborg 

Tel:031-80 36 20 
TLX:27492 
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Varför störs stillbilden? H ar du prövat att stoppa 
Stenmark mitt i backen 
med videon? Vet du var
för resultatet inte blev så 
bra? För det blev det väl 
inte? Här är förkla
ringen. 

UUDSPÅR 

BILDSA!.R 

STYRSAÖ.R 

•• Nästan alla videospelare har 
en knapp som det står "sti llbild" 
på. Det är emellertid högst olika 
vad knappen ger för resultat. 
Många tillverkare ä r är liga nog 
att kalla den "paus" eller liknande 
eftersom bildkvaliu!n i "stillbild" 
ofta ä r pinsamt dålig. Andra där
emot ger verkligen en stadig bild 
utan störninga r, även i still bildslä
get. 

Varför blir det då störninga r, 
och hur kan somliga tillverkare få 
bort dem ? För a tt förstå det bör 
man veta hur bilderna spelas in på 
ba ndet. Det som spelas in är 
strängt taget inte bilder utan elek
triska signaler som motsvarar 
tv-bilder. 

En normal tv visa r 25 bilder per 
sek und . För att man skall få 
mindre flimmer visar man två 
halva bilder i följd , och får alltså 
flimmerfrekvensen 50 Hz. På lik-

nande sätt gör man i filmen, där 
man bryter ljusstrålen en eller 
flera gånger per bild. 

De "ha lva" tv-bilderna är ofull
ständiga så till vida att de bara 
har halva linjetalet vardera. Var
annan delbild visar alla linjer med 
udda nummer, och varannan alla 
med jämnt nummer. 

En sådan delbild tar 20 ms. är 
man spel a r in på bandet ligger det 
lagt runt en roterande trumma 
med två videohuvuden på. Ba ndet 
ligger snett över trumman så a tt 
huvudet tecknar upp ett snett spår 
över bandet. Huvudets rotations
hastighet är sådan att en delbild 
precis motsvarar en spårlängd, ett 
spår. 

Medan huvudet roterar rör sig 
bandet sakta framåt, så nä r nästa 
huvud skall spela in nästa delbild 
har bandet rört sig en liten bit som 
i princip motsvarar spårets bredd. 

Så här ser inspelningen ut på ett 
videoband. Medan videohuvudet rote
rar rör sig bandet långsamt framåt så 
att nästa spår kommer att hamna en 
spårbredd från det jOrra. Spåren lig
ger alltså tätt packade på bandet. 

Det smala och mycket sneda strec
ket över bandet visar en skalenlig 
återgivning av spårbredd och lutning. 
De andra två videospåren är ritade i 

På så sätt tecknas delbild efter 
delbild upp på bandet. 

Om man vill återge en sti llbild 
måste man sta nna bandet så att 
samma två delbilder upprepas ef
ter varandra. Problemet ä r nu att 
bandet alltså inte rör sig längre. 

Det innebär att spåren inte 
längre lutar med samma vinkel 
mot bandkanten ut a n något bran
ta re. Det finns dä rför -ri sk för att 
man läser så snett i spåret som 
spelats in med rörligt band, att 
man helt enkelt spårar ur och får 
en massa störninga r i bilden. 

Om man ba ra stannar bandet 
hur som helst kommer störn ingen , 
urspårningen, att kunna inträffa 
var som helst i bilden . Så är 
många äldre och enklare spelare 
beskaffade. 

Om man förskjuter bandet 
framåt eller bakåt kan man få en 
större eller mindre del av spåret 

mycket större skala och med mindre 
lutningjOr tydlighets skull. När ban
det löper spelar huvudet i n ett spår 
enligt den våräta streckningen. Om 
bandet stoppas läser huvudet i stället 
efter den lodräta streckningen. Den 
svarta ytan visar hur stor del av det 
inspelade spåret som man läser i 
stillbildsläget. Skillnaden mellan de 
två spåren är att bandets läge ändrats. 
I den högra figuren spårar huvudet ur 
i underkanten på bandet (motsvarar 
överkanten på bilden). Den vänstra 
uppteckningen håller sig hjälpligt 
inom gränserna hela bilden, och bör se 
bra ut . 

att hålla sig inom den yta man 
läser. Störningen kan därmed 
minskas och förskjutas ur den 
synliga bilden, över bildens över
kant eller under dess underkant. 
Många nya re spelare har någon 
form av automatik som gör just 
detta och som resultat ger de en 
ostörd sti llbild . 

Alla spela re av typ VHS och 
Beta arbetar på detta sätt. Spela
ren spå ra r alltså dåligt vid still
bild, men man kan dölj a felet mer 
eller mindre effektivt. Annor
lunda fungerar V 2000. Där sitter 
videohuvudena på små böjliga fäs
ten. Fästena är utförda av ett 
piezokeramiskt material, som böjs 
när man lägger på spänning. Där
med kan man spåra perfekt även 
om bandet står st illa . I det fallet 
döljer man alltså inte spårningsfe
let, uta n man rätta r till det. 

Samma typ av störning uppstår 

Här är en stillbild med ganska måttliga 
störningar i bildens nederkant. När videohuvu
det börjar spåra ur sjunker signalen från det, 
och man får brus i stället. Detta resultat, eller 
sämre, får man från lite äldre spelare med 
dålig kvalite på stillbilden. 

Moderna maskiner av typ VHS kan gömma 
undan störningen mycket bra så att man får en 
praktiskt taget perfekt stillbild. I princip kan 
också Beta det, men de befintliga maskinerna 
ger inte lika bra resultat. V 2000 däremot 
gömmer inte störningen, utan spårar alltid rätt 
så att ingen störning uppkommer. 

En annan typ av störning vid stillbild uppkom 
mer när objektet har rört sig mellan de H 
delbilderna. Det ter sig som vanlig rörels~ 

oskärpa i denna avfotografering, men p 
tv-skärmen tillkommer att bilden fladdr~ 
mellan de två lägena. Ett mycket störanfJ 
fenomen som f n finns hos alla videospelare fl 
hembruk. 
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VideohlMJd 

Roterande trumhotvo 

Fast trumhalva 
I~#-+J.L--"';""';'~ 

'd en hemvideospelare ligger bandet runt en trumma med tvd roterande 
ideohuvuden. Bandet ligger snett över trumman sd att huvudet skriver, spelar in, 
tt snett spdr. 

spelare som har snabbspolning 
led bild . Bandet rör s·ig . då en 
i. mn multipel av den normala 
<andhastigheten . Huvudet kom
ler att hoppa mellan flera olika 
pår på den tid det tar att bygga 
pp en tv-bild . I varje övergång 
rå n ett spår till ett an nat uppstår 
n störning eftersom övergången 
ker mitt i bilden. Den störningen 
an inte gömmas undan . Också 
är fungerar emellertid V 2000 
nnorlunda. Där hoppar man över 
tt antal del bilder, men hoppen 
ker alltid mellan bilderna . Huvu
et spårar alltid varje bild kor
ekt. 

En annan typ av störning upp
:äder också vid sti llbildsvisning. 
)m föremålet har rört sig mellan 
,å del bilder kommer de båda att 
ara olika och bilden kommer att 
fladdra" mellan två lägen . Feno-
1enet kan i viss mån liknas vid 

rörelseoskärpa vid vanlig fotogra
fering, men skillnaden är att 
oskärpan här verkligen "rör" sig 
på ett ytterst irriterande sätt. 

Om man i stället för att visa de 
två olika bilderna efter va randra 
visade samma del bild två gånger 
skulle man slippa från det feno
menet. I stället får man då mindre 
skärpa i vertikalled eftersom man 
bara får halva linjetalet. Eller 
mera precist: man upprepar halva 
linjetalet två gånger, så antalet 
linjer- blir detsamma som vanligt, 
men linjerna kommer att inne
hålla samma information parvis, 
så bilden blir ändå grövre. 

Ingen spelare på den svenska 
marknaden fungerar dock på 
detta sätt. Det finns dock några 
modeller som ännu inte hunnit hit 
som arbetar så, bl a från Toshiba 
och Sony. • 

BH 

'id snabbspolning med bild får man starka stör
ingar i bilden. Driftsättet är ju främst avsett 
~r sökning i bilden, så därför spelar det kanske 
~te så stor roll. Man ser ändå vad bilderna före
räller. V 2000 arbetar dock på ett sådant 
ätt att bilden blir ostörd även när spelaren körs på 
'etta vis. 

2 intressanta nyheter från 

~ Radiometer Instrumentsak 

- en oslagbar kombination* 

SIGNALGENERATOR RE101 

• Kompakt FM AM genera~ 
• Låg läckning <0,5 /J-V 

generatorn är tät och ger min .strålning 

• Frekvensområde 86 MHz till 130 MHz och 
150 kHz till 30 MHz plus ett 10,7 MHz band . 

• Kanalseparation bättre än 60 dB när generatorn 
(RE101) moduleras med SMG 40 . 

• Utgångsspänning 0,1 /J-V till1V 

STEREOGENERATOR SMG40 

"'::"-.U·I!'IM'~ 1:MU>l 
.. -----.-----.... '. [ :-:-: ] ~"!' T 
~~. ...... .~ , • I'IIlf"'JN. '>-... .,..' , • ......... - ...... ~ 

I 90fG 40 SJfREO GEN'ERAr~ ... 
• Kanalseparation bättre än 65 dB 

• Låg distorsion mindre än 0,03 % 

• SMG 40 ger en stereo signal enl standard för 
stereosändningar FCU och EBU, L-R separationen 
är bättre än 65 dB, typiskt 70 dB. 

• SMG 40 har 5 st. interna moduleringsfrekvenser: 
80Hz, 400 Hz, 1 kHz, 5 kHz och 10kHz. 

• 5 funktioner 
L&R, L=R, L= - R, L, R 

' Kombinerar du SMG 40 och RE101 så får du den 
perfekta stereosignalkällan . 

AD-TEKNIK AB 
ANALOG DIGITALTEKNIK AB 

Box 130, 17523 Järfälla, Tel 0758-561 70 

... ----------------------Från AD-Teknik AB, Box 130,17523 Järfälla 

JA sänd information om : 

• Signalgenerator RE 1 01 
• Nya SMG 40, Stereogenerator 
• Distorsionsmeter 
• Isolationsmeter 
• Komponenttestutrustning 
• Modulati onsmeter 
• Ring oss för demonstrat ion 

Företag : ............................................................................................................................... .. 

Kontaktman: ................................................... .. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I ~ Postadress: ................... ..................... ......... ............................................................... I 
I f- Tet: .................................................... .. ..... ... ............................................................... .............. I 

~ ----------------------~ 
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Europavideo från Grundig: 

2- 1-0-9 r ~= 
-., ~~":"'-: 

X 

9 
I GoAuno'Go 
&_~~--_. . 

2x4 
Super 

!:J. V 2000 är ett litet videosystem som 
vill bli större. Ett av medlen att bli 
större är säkert 2 x 4 Super f rån Grun
dig. En avancerad konstruktion med 
stora möjligheter, bildkvalitet i normal 

video-klass och bra ljud gör den 
konkurrenskraftig. 

•• Grundig och Philips utveck
lade tillsa mmans V 2000 - det 
europeiska videosystmet. Av de 
två hade Philips en produktions
kapacitet a v ungfär 45 000 appa
rater i må naden och Grundig 
ungefär 25 000 i slutet av fö rra 

_å ret. 
Grundig ä r a lltså den mindre av 

de två tillverka rna, men bolagets 
produkter är ofta mera ava nce
rade än Philips. De båda bol agen 
binds samman inte ba ra genom 
det gemensamma videosys temet , 
uta n också av starka ekonomiska 
ba nd som innebär att Philips ha r 
stora ägarintressen i Grundig . 

Den modell vi prova r hä r ä r 
fa ktiskt inte den mest ava ncerade 
frå n Grundig-fabriken . Där till 
verkas också en spela re som heter 
2 x 4 Stereo. Den säljs dock inte i 
Sverige ä nnu . Vi har ju inga 
stereosä ndninga r över tv-n ä tet 
hä r, så stereomöjligheten är inte 
så intressant. Modellen kommer 
dock att börj a sä lj as hä r under 
å ret , och man räknar då med a tt 
det skall finnas stereoprogram 
tillgängliga på kassett. Samma 
modell kommer också under Phi
lips namn (med beteckningen VR 
2025). 

Den modell som ä r a ktuell hä r 
är identisk med den så nä r som på 
stereomöj ligheten i ljudkanalen. 
Modellbeteckningen ä r 2 x 4 Su
per. Till äget Super ä r för en gångs 
skull ganska rättvisande, om ma n 
ser till a ntal finesser och möjlig
heter hos maskinen . Få andra 
spelare ha r en såda n uppsättning 
av delvis unika faciliteter. 

Finesser och frontmatning 
De flesta videospelare har en 

!:J. Samtidigt finns också underligheter 
i manövreringen och tekniska svag
heter som borde rättas till . 

kasse ttlucka på ovansidan. Det ä r 
enkl as t a tt göra spelaren så, men 
det blir kanske inte lä ttas t a tt 
placera spela ren om lucka n si tter 
på översida n. Ma n mås te ju då ha 
ordentligt med utrymme för att 
kunna stoppa i kassetter. 2 x 4 
Super ä r i stä llet frontmatad, dvs 
ha r en kassettlucka på fra msidan . 
Översida n ä r ren " och man kan 
därför placera spela ren i en hylla. 
H yll a n få r dock inte va ra så låg 
a tt luftcirkul a tionen hindras. 

Alla de många finesser som 
finn s kräver a tt ma növrerin gen ä r 
ordentligt genomtänkt. Annars 
få r ma n lä tt en massa kn a ppa r 
som ä r bökiga a tt hå ll a reda på. 
Nu ä r vä l ett ston a ntal kna ppar 
inte något ont i sig, men en 
överlas tad ma növerpa nel skrä m
mer gärna den tekniskt ointresse
rade. 

Viktigare ä n a nta let kna ppa r ä r 
ä ndå att man snabbt och enkelt 
skall kunna lä ra sig a tt sköta a lla 
finesser. Helst uta n att lusläsa 
krå ngliga bruksa nvisninga r. Vi 
tycker inte a tt Grundig ha r lyc
kats helt med detta, trots att man 
tagit en mikroprocessor till hjä lp . 

Det ska ll dock erkännas att 
vissa moment ä r mycket bra ut
formade, och a tt det helt visst 
finns en logik i instä lleriet. Logi
ken ä r dock lite av ig ibland. 

Klocktid och kassettid 
är ma n först sätter igång ma

skinen måste man ställa klockan . 
Gör ma n inte det går det inte att 
spela in över huvud taget. Det är 
avigt. Å andra sida n ä r det mycket 
lätt a tt ställa in klocka n. Ma n slå r 
bara in klockslaget på tangentbor- . 
det och trycker därefter på HR. 

Det ä r bra . 
Man slipper a lltså aH stega 

fra m timma r och minuter som på 
de flesta a ndra videospel a re. ä r 
ma n ställer in progra mverket för 
a utomatisk inspelning gör man på 
sa mma sä tt. Den proceduren är 
dock inte helt glasklar enligt vår 
mening . Hur det går till framgå r 
av bildserien här intill. 

S om hj älp och övervakn ing ha r 
ma n en siffervi sare med milt 
gröna tecken. I norma lfa llet , nä r 
spela ren stå r i beredskapsläge, 
visas klockslaget på vanligt sätt. 

ä r man stoppar i en kassett visas 
i stället två ting : Dels kassettens 
lä ngd , dels ba ndets läge mä tt i 
timmar och minuter frå n ba ndets 
börja n. Vid speln ing eller spolning 
följer ba ndmäta ren med och visar 
ba ndtid . Noggrannheten ä r någon 
eller några minuter. S ystemet 
kä nner spola rnas rö relser och be
räkna r hur lå ngt band som passe
rar. 

Denna unika tidvisning ka n 
också a nvändas vid sökning i ba n
det. Ma n slå r då in vilken " tid " på 
bandet ma n vill söka upp, och 
trycker dä refter på en liten knapp 
bakom en lucka nedtill, kallad 
ZIELLAUF, "må lsökning" . Ban
det spolas då snabbt till rä tt pla ts, 
oberoende av i vilket läge det 
ligger! 

En sådan sökning förutsätter 
att man vet var på ba ndet det 
sökta ligger, t ex en timme från 
början . Det systemet tycks oss 
ändå överlägset den GOTO-fuk
tion som finns i en del andra 
spelare, och dä r man måste hå lla 
reda på en mätarstäl/ning. Att 
hå ll a reda på en tid ä r na turliga re 
och enklare. Ma n vet ju i regel 
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Testbild, inspelad 
nom a ntenningång. Max ima 
betoning. 

Videofrekvensgång med min (överst ) 
och max (underst) konturbetoning. 
Svep 0- 5 MH z. 
Ljuddelen 
Dynam ik 3 15 Hzj brus 54 dB 
Övre grä nsfrekvens (- 6 dB) 12 kH z 
Svaj, vägt 0,38 % 

ungefä r hur lå ngt ett program ä r. 
En ä nnu enklare sökfunktion 

om ma n vill leta efter hela pro
gramavsnitt ka llas A P F, Automa
tisch Programm-Findung. När 
ma n trycker ner de knapparna går 
ba ndet tills det kommer till ett 
avbrott i inspelningen. Ett avbrott 
indikera r att ett nytt program 
börjar, och ma n ka n därför lä tt 
finna önskade progra m även i ett 
lå ngt ba nd. 

Snabbild och stillbild 
Vill ma n söka inom ett mindre 

avs nitt finns också möjligheten att 
köra snabbspolning med bild , med 
7 gånger normal has tighet framåt 
och 5 gånger ba kå t. I olikhet med 
a ll a spelare av a ndra system ä n 
V 2000 får ma n en helt ostörd bild 
vid det driftsättet , efter en kon 
sta biliseri ngs period . 

Lika sta bil och ostörd blir bil
den om ma n fryser den med kna p
pen PAUSE eller om man kör i 
slow motion, som här ka llas 
ZEITLUPE. Det senare motsva-



1. Till det yttre är Grundigs 
2 X 4 Super mycket städad 
och har kassettlucka på fram
sidan, vilket underlättar place
ringen. Ovanligt nog har den 
också ett tidvisande räkneverk. 
Siffrorna här visar att en kas
sett med två timmars speltid är 
ilagd, samt att bandet ligger 
spolat 1 timme och 9 minuter 
från början . Dessa uppgifter 
kommer automatiskt upp så 
snart man lagt i en kassett, 
oavsett hur den ligger spolad. 
En avkännare känner en kod
ning på kassetten och avgör 
längden, medan en mikropro
cessor känner av bandets rö
relser under iladdningen och 
beräknar var på bandet man 
befinner sig . 

2. När man skall program
mera spelaren trycker man 
först på den tangent som be
tecknas VORWAHL SPEICHER 
och en pil åt höger. Man rör sig 
då så att säga in i minnet. Om 
man senare vill " backa" i min
net använder man den tangen
ten som har pil bakåt , åt väns
ter. N är man tryck t in sig i 
programminnet tänds 6 streck 
och texten PROGR , START 
och AUFN . 

3. Därefter slår man in önskat 
programnummer, t ex 1 för 
TV1 eller 2 för TV2 . De num
ren åsätts de mottagna kana
lerna när man avstämmer mot
tagaren vilket i princip bara 
behöver göras en gång, vid 
installationen. 

4. Program siffran hamnar på 
platsen för START, men när 
den bekräftas till betydelse av 
tangenten PROG/ TAG flyttas 

rar 1/ 3 av normal hastighet. 

den till rätt plats , dvs PROGR. 

5. Sedan är tid att slå in 
önskad starttid. Det görs en
kelt med siffertangenterna. 

6 . När önskat klockslag är 
inmatat bekräftar man att det 
är just klockslag med tangen
ten START/ STOP. Därmed är 
första cellen i programminnet 
fylld med två uppgifter: Pro
gram och starttid . De båda 
uppgifterna kan egentligen ma
tas in i vilken ordning som 
helst. Man slår i båda fallen in 
en siffra först , och därefter en 
tangent som definierar siffran 
till program eller tid . 

7. När första cellen i minnet 
är fylld , matar man fram pro
gramminnet med VORWAHL 
SPEICHER och pil höger. Då 
kommer det fram en ny cell 
som skall fyllas med önskad 
dag och önskad stopptid , vil
ket framgår av att TAG och 
STOP tänds . I visaren tänds 
också ett H, som står för 
Heute, dvs i dag. Om man vill 
göra inspelning senare än i dag 
slår man in det antal dagar 
fram i tiden man önskar upp till 
99 Il) och bekräftar med 
PROGR/ TAG. Här behåller vi 
dock H. 

8. Stopptiden matas in med 
siffertangenterna .. 

9 . . .. och bekräftas med 
START/ STOP . 

10 . Därmed är alla uppgifter 
om ett program inmatade. Vill 
man programmera för flera 
program stegar man vidare i 
minnet med VORWAHL SPEI-

CHER och fyller på med upp till 
5 olika inspelningstillfällen. Ef
ter varje programmering beräk
nar maskinen hur mycket plats 
som återstår på det ilagda 
bandet. Om man inte har nå
gon kassett ilagd tänds CASS 
i visaren , som en uppmaning 
att lägga i kassett . Om det 
däremot finns sådan visas hur 
mycket som återstår på bandet 
efter den programmerade in
spelningen . Man ser alltså om 
det finns tid kvar för ytterligare 
programmering. Om kassetten 
inte rymmer den inprogram
merade längden visas i stället 
FULL. 

Mellan momenten i ovanstå
ende inställningsförlopp har 
man 15 sekunder på sig . Om 
man tvekar längre än så faller 
allt ur , och man måste börja 
om från början . Innan man 
börjar programmera måste 
man alltså ha start-, stopptid, 
dag och program klart för sig . 
A tt bör ja slå och leta i pro
gramblad efter när ett program 
slutar resulterar i att man 
måste börja om . Detta gör en 
mycket nervös, i synnerhet i 
början när man är osäker om 
de skilda momenten . 

Programminnet kan alltså 
hålla fem program upp t ill 99 
dagar framåt i t iden . Under den 
tiden kan man inte spela in 
manuellt , ej heller slå från ap
paraten , ty då faller lagrade 
data. Värre är kanske att data 
också faller vid strömavbrott , 
snabbt och utan pardon. Rädd
ningen för det erbjuds som 
tillsats , nämligen en ackumula
tor som håller informationen i 
3 timmar. 

Alla andra spelare ger mer eller 
mindre starka störningar vid alla 
dessa driftsätt. Anledningen ä r att 
videohuvudet spårar snett när 
bandet står still , och huvudet 
kommer då att läsa utanför de 
inspelade spåren. Tack vare att 
V 2000 arbetar med styrba ra vi
deohuvuden kan man se till att de 
alltid läser hela videospår utan att 
falla ur, och resultatet blir en 
störningsfri bid. I läge snabbspol
ning med bild följer huvudet ett 
helt spår och hoppar sedan över 
ett antal för att sedan återge ett 
helt spår igen, osv. 

ler av V 2000-systemet ha r man 
ibland haft problem med både 
skärpa och brus . 

Den här allra senas te modellen 
från Grundig ger ett bra skärpein
tryck. Till det bidrar a tt man ha r 
en å tkomlig inställning för bätt
ring av kantskärpan. Med den kan 
man få optima l avvägning mell a n 
konturbetoning och mjukhet i bil
den . Den reella upplösningen ä r 
dock rätt låg och vissa fin a detal
jer kan dä rför försvinna. En nor
mal bild ger dock ett mycket bra 
skärpeintryck, vilket också bör 
framgå av vår testbild. 

Bildbrus, inte ljudbrus 

S ådant färgbrus finns en del i 
2 x 4 Super. Vi har då bedömt 
intrycket från en bild som å ter
getts genom en a ntenningå ng på 
tv-mottagaren. Nu ä r spel a ren 
utrustad med videoutgå ng, och 
ansluter ma n den i stä llet direkt 
till en videoingång (som dessvä rre 
inte finns på a lla mottaga re) få r 
man en betydlig förbättring av 
färgbruset. Här ä r det tydligen 
spelarens hf-modulator som spö
kar. De va r riktigt då liga i tidiga 
VHS-spelare, men numera ser 
ma n sä ll a n någon stö rre skillnad 
mella n hf-signa l och videosigna l. 
Grundigs modulator borde alltså 
också gå a tt förbä ttra. 

Ställbar skärpa 
Videospåren i system V 2000 är 

betydligt smalare än hos andra . 
De övriga dimensionerna och upp
teckningshastigheterna är unge
fär desamma, och det innebär att 
varje bild tar upp en väsentligt 
mindre yta på ba ndet här. Det 
innebär i sin tur att det är svårre 
att få bilden bra. I tidigare model-

Bruset i bilden är ändå fortfa
rande något högt. Det finns två 
slags brus i en färg-tv-bild; dels ett 
svartvitt luminansbrus, dels ett 
färgbrus. Det senare yttrar sig 
som flammighet i färgern a, spe
ciellt i mörka mä ttade nyanser av 
rött och blått. Färgbruset kan 
också ses som grön-gul flammig
het i gråvita ytor t ex. 

Grundi g-spel a ren a rbeta r; lik
som hel a system V 2000, med 
brusreduktion i ljudka na len, och 
dyna miken där svinga r sig upp till 
54 dB. Det ä r ca 10 dB bä ttre ä n 
a ndra spela re som sa kn a r brusre
duktion, och det hörba ra resulta 
tet av det ä r njutbart . På sa mma 
gå ng ä r frekvensgå ngen ra k upp 
t ill 12 kHz (nja, inte rak, men 

inom 6 dB) , vilket också är påfa l
la nde bra i jä mförelse med a ndra 
videomaskiner. Jämfört med verk
ligh ete n eller en god hi fi
a nl äggning ä r det inte fullt så 
stå tli gt. helst som diskanten gä rna 
tendera r a tt bl i lite grumlig vid 
sta rka passager. 

Grundig 2 x 4 Super ä r den mest 
ava ncerade spela ren för V 2000, 
ja en av de de mest ava ncerade på 
videoma rknaden över huvud ta
get. Ma n sköter den på lite a nnat 
sä tt ä n de ja pa nska, men det går 
a tt lä ra sig hur ma n gå r till väga . 
Vissa underligheter finns dock: 
Varför ska ll inma tade da ta fa lla 
om ma n tä nker mer ä n 15 sekun
der under inma tningen. t ex ? 

Bilden hå ller god skä rpa , och 
ka n a npassas efter tycke, smak 
och progra minnehåll. Däremot 
finn s en del brus , speciellt fä rg
brus. i den . l ljudet är däremot 
bruset lågt och bra, liksom fre
kvensomfå nget ä r absolut topp 
bla nd videospela re . 

BH 
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· Oscilloskop med 
komponent-testare 

Ett nytt högklassigt lab-skop från Application/ Aaron med 
inbyggd komponenttest (tracer). BS60l ger Dig unika 
möjligheter att underlätta Din felsökning. 

raft pi rått pl~ gör den att 
jobba med. en ergonomi som du kommer att trigga pAl Jäm
för fördelar ~ pris med andra oscilloskop 

PM 3207 - 15 MHz tvIkanalsoscilloskop 
med 5 mV känslighet 
eAutorigg - alltid strAle pA skärmen 

• 2 kan. 5 mV känslighet 
• Rektangulärt eRT med internt rutnät och kniv

skarp bild. • TV-synk 

Pris 3960:-

eOubbelisolerad nätdel 
eSamma känslighet X och Y 
eAddering AtB 
elnvertering av B-kanalen 
eStor skärm 
eTV-triggnirig 

Kursbok tör skolor OCh självstudier 
baserad på PM 3207: Oscilloskop
mätteknik av ing Arne Berghoitz 
112 sidor. format A4. Förlag Liber 
Läromedel. 
Kurspaket: Bok och komponentsats. 

ink l 2 probar Begär utförlig information frän Svenska AB Philips. Avd. 
Mätinstrument. 115 84 Stockholm. Tel. OS-63 50 00. 

r11 LAGERCRANTZ 0760 86 20 ~ elektronik ab - 1 
e Mätinstrument PH I LI PS 

Box 48. 19421 Upplands Vasby 
Informationstjanst 21 Informationstj änst 22 

Låt inte dataåldern gå förbi dig! 
Följ med oss in i den! Lär dig elektronik, 
programmering och mikrodatorer i din egen takt! 

Börja nu' Heathkit självstudiepaket är kända för sin höga kva litet oc h utför- .. 
Iighet. Beställ vå r katalog nu . Självs tudier med Heathkit är roligt! 
ELEKTRONIKPAKET: M ikrodat or 48 Kb 

H1!9. 16.675:-

Digi ta l M oto rte sta re 
5 funkt ioner CM - 1550 
1.265:-Studiepake t från nybörjars tad iet till fortsä tt ningskurser. Lätt eller ava ncerad 

övningsut rustning kan medfölja. Både tex t och bild. sa mt talad instruktion gör 
det ex tra lätt för dig. St udier med Heathkit är ro li ga re och lätt are än du trott ' 

- 2260. 1 085 :-

Och inte dyrt a ll s. 
KURSER I PROGRAMMERI NG: 
Alla de vanligas te dataspråke n. Bas ic. Pascal. Assembler. Fortran. Cobol. 
Sj älvtestande - du kan lätt följ a dina egna fra msteg . 
Prisexempel: Progra mmering Bas ic från460:- Microsoft Bas ic. 12 lekt ioner in kl 
3 ljudkassetter 770:- . Elektricitetslära, grundkurs 205 :- Mikroprocessorer, 
grund kurs 285:- Mikroprocessorer, påbyggnad kurs 885:- . 

Vår katalog ger utförliga besked om ett trettiotal spännande 
studiepaket. Du kan komplettera med intressanta byggsatser. 
BESTÄLL KATALOGEN I DAG! Sänd in kupongen! 

Ja, tack sä nd katalogen nu ! 

amn (tex ta tack ') 

Ad ress 

Post nr, postadress 
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Byggsatser för 
~I!!ff!ra kunskap och 

__ s .... y_ste_m_s __ arbete. 
Heathkit Scandinavia AB, Box 12081, 102 23 Stockholm. 
Tel 08-52 07 70. Butik: Norr Mä/aI'strand 76 . 

In forrna l1o nSf/anst 23 



Med stämpeln Båtnytt TEST 

IFM Akustikbyrå n AB anordnar kurs i: 

Projektering och användning av studiolokaler. 
Kursinnehåll: 
• Rumsakustik. Ljudisolering. Planlösningar. 
• Elektroakustisk utrustning. 
• Studiotagningar. 
• Hur man bygger en studio. Upphandling. 
• Studiebesök. Grupparbeten. Demonstrationer. 

Föreläsare: 
Stellan Dahlstedt 
Göran Westerberg 

Erik Jansson 

med flera 

IFM Akustikbyrån AB 
IFM Akustikbyrån AB 
Institutionen f. Talöverföring 
och Musikakustik KTH 

Kursen hålls i Philipsstudion den 14 - 15 apr il 1982. Kursen kostar kronor 1.850:- inkl kursmaterial, lunch och kaffe. 
Upplysningar fås av Ginger Norin eller Kaie Tökke på telefon 08-13 1220 
eller genom att skriva t ill IFM Akustikbyrån AB, Att: Ginger orin, IFM Akusrikbyrån AB 
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Warfvinges väg 26, 11 25 1 STOCKHOLM. 
.g 

War/vinges väg 26 E 
112 51 STOCKHOLM o 

~====================================================~ S 

~oss 
HV/x 

. .. "Lyssnar man ofta och länge med lurar, är det i 
bättre att satsa på ett par stora. Tf A har provat en 
modell som på de flesta punkter utom formatet över
träffar lättviktarna. Lurarna heter Koss HV/X och ser 
en aning klumpiga ut, men är mycket behagliga att 
bära. Till det bidrar att själva ljuddosorna är mycket 
lättrörliga i alla riktningar och att skumplaststoppning
en inte blir för varm. Att sladden kommer ut på ena 
sidan ökar bekvämligheten, liksom att den är spiralise
rad. HV/X låter mycket bra och speciellt uppskattar vi 
den fylliga basen ... " 

Generalagent: I~; ·1"; '''.~]''::~jP'''''3~; .. t''''4''''''illll 
AB RADBERG . Box 7154 . 40233 GÖTEBORG· Tel. 031-424700 

Informationstjanst 27 

~--------------------~ 
-- by. själv i 

-börsen i 

högtalarby!Jgare 
Kom ihåg, att Du kan köpa högtalarelement 
direkt till 

ImportÖfprls 
Ring eller skriv - så sänder vi 
Fostex-katalogen till dig - gratis! 

hi-fiIstereo till importÖfpriser ... 

I 
Tullhuset, Norra Hamnen I Tulegatan 16 I Vi har ocks avdelningar i 
8 -25222 Helsingborg S · 11353 Stockholm Danmark och Norge 
Tel: (042) 13 76 60. · 61 Tel : (08) 310480, ·580 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

-postorder och telefon service (042) 137660 · (042) 137661 • 
Informationstjänst 26 
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Bygg själv med 
instrumentbyggsatser 

Sabtronics byggsatser 
ger Dig mer för pengarna 

RADIO & TELEVISION - NR 3 - 1982 

2010A, 3 1/2 siffrors multi meter. AG/OG volt : 
100 . V-l000V. AG/OG amp: 0,1 . A- 2A. Re· 
sistans 0,lfl-20Mfl. Noggrannhet 0,1 %. 
LED·displ. Minnesfunktion. 
Kompl. byggsats 659:- exkl moms. 

201SA. Samma som 2010A, men med LGD· 
display. 
Kompl. byggsats 765:- exkl moms. 

203SA, 3 1/2 siffrors multimeter. AG/OG volt : 
100 . V-l000V. AG/OG amp: 0,1 . A-2A. Re· 
sistans 0,l fl- 20Mfl. Noggrannhet 0,1%. 
LCD-d isplay. Minnesfunkt ion. 200 tim drifts· 
tid med 9V batteri. 
Kompl. byggsats 565:- exkl moms. 

2037 A. Samma som 2035A, men har dess· 
utom temp.mätning -50· C- + 150· C. 
Kompl. byggsats 745:- exkl moms. 

S020A, funktionsgenerator. 1 Hz-200 kHz. 
Sinus, triangel , fyrkant. HL·utgång. Ampli· 
tud lOV t·t, dämpning 40 dB. Ext.svep ingång 
100:1, input ±1 0V. DC·offset ±SV. 
Endast monterad 818:- exkl moms. 

8110A, 8 siffrors frekvensräknare. 10 Hz-
100 MHz. Gate time : 0,1 sek, 1 sek , 10 sek. 
Känslighet : 10 mY. Noggrannhet 1 ppm ± 1 
siffra. 
Kompl. byggsats 575:- exkl moms. 

PSC·61 , 600MHz prescaler till 8110A. 
Komp l. byggsats 265:- exkl moms. 

80008, 9 siffrors frekvensräknare . 10 Hz-
1 GHz. Gate time : 0,1 sek , 1 sek, 10 sek . 
Känslighet : 10 mY. Noggrannhet 1 ppm ± 1 
siffra. 
Endast monterad 1.695:- exkl moms. 

Svenska byggbeskrivningar. Rikt program av tillbehör. 

1-· -------------

I ~402~!~.~:~h:~~~~~m!~~t 
I Sänd mig mqt postförskott . 10 dagars returrätt. 

I 
I 
I 
I 

st modell .. .. . . .... .. byggsats fl. kr .... .. exkl moms 

st modell . . . .. ... ... . byggsats fl. kr . .. . . . exkl moms 

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

Adress .... . . , .. .. .. .............. . ........... . . . . . .. . . .. . 

Postnr . . .. .. . . .. Postadress . .... ... . . . .. . . . .. . ...... ÅT 3:8' . 

Informationstjän st 29 



dbn MM60 MK II 
STEREO MIXER med 
MONITOR o LYSDIODER 
,. BASS-BOOST_ "tu,bo"-o"okt i bOlrog. 
,. LOW-CUT. oktivt ,umbloliltor. 24dB/okt 
* EQ· .nllutning p' mikrofoning6ng 
,. L YSDIOD-dilploy utökid 
,. DUBBING. blndkopioringlmöilighot m.m. 
,. TALK-OVER lunktionln iUltoringlbor 

- i övrigt som MM 60 (se ovan) 
OBS! PRISET: 

1.595:- inkl. moms 

rengöringsband 
* icke slipande * våtrengörande * rengör snabbt 

och effektivt 
hela band banan. 
~ .. 

CA 
dammskydd -
håller videon dammfri. 
Marknadens elegantaste 
dammskydd i slagtålig , 
rökfärgad plast. 
Distributör i Skand inavien: 

.OIRECTVIOEO 
-::; .:.: Box 3196 ' 40010 GÖTEBORG 

Tel. 031 - 11 2244 

Informatlonstjanst 33 

GREAT 
BRITISH 
SPRING 

TONHOVUDER 
för k assett & rullbandspelare 

Stere o rec/ pb cass . 
Mone rec / pb cass . 
Auta Rew. Pb cass. 

nkr 40.
nkr 25,
nkr 80,-

Även komplett sortiment inom ton
hovude, fö, RULLBANDSPELARE. 
Be om hoyudkat . fö r t onhovuder! 

SATELlTT -TV 
Pa rabolantenn 2 m diam . 
tl .7- 12.4 GHz 
Satell ite Rece iver 
Seca m färgmodul f ö r in n
byggnad i PAl fä rg -TV 
Färg -modulator B I 
Sort / Vi t t -M odulato r B I 

nkr 9900,
nk, 12420.-

nkr 706, 
nkr 560,
nkr 117,-

PORTOFRITT VED FORSKOTT TIL 
NORSK POSTGIRO 3987229! 

MICROTEXAL SERVICE 
BOX 360. N-1371 ASKER . No,ge 
Tel 02 / 790959 - 783286 

SATELlTT-TV! 
Informatlonstjanst 3 1 

Belysningsautomat med 1000 W fotohalogen
lampa. För belysn ing av fi lm o fo tobeskiktade 
kretskortslam inat upptill 3OOx400 mm. Pr is 
475 :-. Framkallnings o etsutrustn ing för krets
kortslaminat uppt ill 350x350 mm. Bestär av 
glaskyvett, ram , termometer, pumpar, krets
kortshAllare, värmesystem och plastskAI. Pris 
585 :-. Kretskortslaminat i glasfiber m foto 
resist i olika storlekar, fram kalln ings o etsmedel, 
kyl f länsar , instrument lädor, profil er mm. 
Priser exkl mom s. 

GPT Solenergi & Elektronik 
Box 62 237 00 Bjärred 
Tel 046 - 293555 säkr 13-19 

Informationstjanst 3l 

3.000:- inkl. moms 
Studio ekot som borde 
ha kostat 10.000:-

§~~@ ~ §~oo1@ @(b) 
Hisingsgatan 28, 417 03 Göteborg 
Tel. 031-22 40 90 

Informationstjänst 35 

MINNEN 
&CPU 
EUROPAI<ORT 

*321< EProm440kr fJxkl2716 
*32k Ram 13951uC/ MOS 
* 8k Ram 595kr 
*PIA 32 I/ O 395 kr 
*CPU 6951u 
*DC 5V4A 425 kr 

~jj2 ~~ 1~ kr st WOst 
2114 12 1 _ B~-örns 
116 14 1 ' - -.. 

6116 79 49 Ele tronlktla 
6800 29 24 Alhagsv.100f4 
680~ 3~ ~~ 14559Norsborg 
~~g1 T 9 1 1 teL0753*81128 e,k .17 

Dynavector 
world leader in moving-coil1981 

DV Karat RubV 

ca. pris: 1175:
lågnivå, DV-6X trafo rek. 

Test Musikrevyn 1-81 
Test R&T 4-81 

Bästa köp HiFi Musik 4-81 

DVBOA 

" 

ca. pris: 865:
lågnivå, DV-6Z trafo rek. 

NY! 

DVaGAa 

ca. pris: 995:
högnivå moving-coil 

trafo fordras ej 
Test R&T 4-81 

DVtOxa 

ca. pris: 685:
högnivå moving-coil 

trafo fordras ej 
Bästa köp HiFi Musik 4-81 

Dynavectors återköpsgaranti 
som gäller i 5 år innebär att Du 
kan t illgodoräkna Dig 46 % aVI' 
aktuell t ca. pris för Din / 
gamla DV-pickup / 
vid köp av valfri / 
ny DV-pickup. / 
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III CD 
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E·5 :;; 
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Detta kallar vi 
inflations
skyddad 
återköps
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•• ALLT KOJLIGT 
Det kostar bara 15 kronor per rad att annonsera under 'YtLLT MÖJLIGT" 

-Radio & Thlevisions radannonser: Annonsen skall inte vara längre än 10 rader. 
Lt:igsta pris är 45 kronor (3rader). 

Har du något att säJja skall du prova 'YtLLT MÖJ,LIGT". 

raclio& 
television 

lfr319S2 

I[ l 
Crownz 2 x 150 watt DC 150 
+ försteg ICI 50 bägge 
2.500:-. Mulle Linderson. 
Tel. 0454-18021,15517 
arb 10354. 

Ny ouppackad Siemens 8" 
floppy disk drive exkl. hölje 
och nätdel. Tel. 046-129453. 

Beg . ochilloskop 50-100 
MHz 2 kan. för fältservice
bruk köpes . Tel. kvällstid 031 -
41 4243_ 

Tekn. tidskrifter: RT, Elektro
nik, Modern Elektronik, Eltek
nik från 1960-80 säljes. Tel. 
08-1961 42 efter 18.00 

4 kanalsbandsp. teak A33~OS 
7.500:-. Studiorymd Master 
Room MR 111 8.500:- . Mik
rofoner Nakamichi CM 700 
900: -Ist. Tel. 046-11 43 69. 

Signalgen. Marconi 02-220 
MHz 2.000:- . Hewlett Pac
kard HF Voltm 3406 A 
3.000:-. Mikrodatorkort KIM-
1 + nätagg 500:- . Multiplex 
FM 7 50 % av nypris. Tel. 
0470-46992 Lars-Åke_ 

ABC&Q-ägare! Ser du skill
nad på O och O? Teckengene
rator med genomstruken O:a. 
90:- + porto. Ring Guy 026-
194786 efter 16.00. 

AnVänd kupongen. Den finns i tidningen . 

. JBL högtalare, 2 s. 075:or, 
2 st. 2420 drivers med norm, 
2 st. 2110 bredbandselement. 
Tel. 08-61 4892. 

Rörslutsteg M & A TVA-2 
7.000:- men diskuterbart. 
Oanvänd Grado G 2 + 750:- . 
U 66 C-2 match + Audionics -
CC 2. Tel. 031-245449. 

Sony CCP-11 kopierar C-60 
kassetter på endast 5 min. 
Kopierar i stereo musik tal 
dataprogram. Kan leasas el
ler köpas från N Å Engström 
Irisgatan 5 E, Mölndal. 
Tel. 031 -275470. 

2 Quad ELS högtalare i Dy
naco PAT-5 BI -FET 1 Sugden 
(51 + P 51 + R 51).1 Dynaco 
mark 111 . Tel. 0522-71244. 

Depresso 2000. Diskosluts
teg , fläktkyld med LED-VU
Meter. Effekten ligger på 
2 x 350 alt. 1 x 700 watt. 3 
mån. gammalt. Nytt 7.100:- . 
Säljes för 3.600:-. 
Tel. 0555-11176 efter 17.00. 

Alfaskop 310: Bildskärm + 
Logikehet. Fullständ ig 
funktionsbeskr ivning + 
scheman medföljer. Alfaskop 
3101 : Bildskärm 12", 78 TAN 
Genter. Högstbjudande. 
Tel. 08-31 41 49. 

Studiomaster 16/4 Mixer 
9.500:-. Alice 828 Mixer 
4.500:- . Mikrofoner Pearl rör 
M AGG 08-7744838, 463200 
ev byte till rullbandsp. el.dyl. 

Mikrodator ZX-80 utbyggd 
med 8 KROM + Nätdel + 
kassettbandspelare 1.200:- . 
Tel. 019-2321 63 lörd. ; sönd . 

Bashorn RT 3 m Isphone P 
30/37 A i äkta valnötsfaner 
800:-. U 66 el.dl.filter 700:- . 
Tel. 0381 -16644. 

ZX 80/81 16 k-RAM + 24 
IN/UT-gångar för yttre 
styrn ing . Endast 700:- . 
Tel. 0470-24462 .. 

DC-Först: 2 x 100 W/4 ohm 
Acousto-Lab. Test i Hi&Fi 9 
-75, 1.500:-. Centerbashorn : 
RT 3, Hokutone 12" 500:- . 
Bassdriwer: U 66 45 W 
350:- . Stefan Oswaldsson . 
Tel. 031-751061 . 

Mellanregisterhorn 40-400 
W bill. Ork.bruk m. m. Bas
element lackskador t. ex. 
Gamma 200:- . T 35150:- . 
Tel. 08-964376. 

Siemens Antennprovnings
instrument för TV SAM 371 
och LMKU SAM 372. Billigt. 
Tel. 0510-61688. 

Pioneer 023 4 väg.prof.el. 
deln.filt . Technics 9010 fr-var. 
Se ntec Pa 8 slutst. Infin it y 
Infin itesimal högt . 
Tel. 0760-16377 efter 18.00. 

78 RADIO & TELEVISION - NR 3 - 1982 

Videokassetter typ SVG 4 till 
Grundigs SVR-system ön
skas köpa. Tel. 08-61 8730 
säkrast kvällar. 

Signalgenerator 0,1-200 
MHz min. 50 fl output (proff
generator) FM/AM. K. Skars
fjord , Norge. Tel. 082-61804. 
Helst efter kl. 19.00. 

fll~1 
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Billigt 
Detkostar bara 15:- per 
rad att annonsera under 
"ALLT MÖJLIGT" 
Radio & Televisions rad
annonser. Med kupongen 
här intill är det enkelt att 
fy lla i en bokstav i varje 
ruta och lämna en ruta 
tom mellan varje ord. 
Du ser genast hur många 
rader det blir och vad an
nonsen kostar. A nnonsen 
får inte vara längre än 10 
rader. Lägsta pris 45:-
(3 rader). Har du något 
att sälja eller vill du köpa 
något eller kanske byta -
då skall du prova 

"ALLT MÖJLIGT"! 

Vill du veta 
mer? 

Radio & Television hjälper 
dig gärna med y tterligare 
upplysningar om de pro
dukter som annonseras i 
tidningen. Ringa in num
ren på de annonser som 
du vill veta mer om. Varje 
annons är ju försedd med 
ett nummer. Det är bara 
att fy lla i kortet med I 
namn, adress etc och posta 
det till oss. Vi ser till att 
du snabbt får svar. All 
informationstjänst är kost-x 
nadsfri! Sänd in kupongen 
inom 6 månader. 

Manus till ALLT MÖJLIGT 
radio&televisionsradannonser l 982 

Utgivningsdagar och Nummer 2 3 4 S 6/7 8 9 10 11 12 
manusdagar 1981: :..:U..::.tg:..::.d::..:a.:.::gOo"'----=:4-.2-----1r4-.3-----1r 1:...-.4-

r 6:...-.-S -+3::!'.-':"'6-+=-22-.-7+-=-2-6 .-8-+-=2-=-3-. 9+ 2':"':8':"':.-1 0+2~S:"-.1-1 

Skriv din annons här! Manusdag 18.1223.1 17.2 23.3 21.4 9.6 14.7 111.8 16.9 lS .10 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

DET GAR I N 2 8 T E C K E N P A V A R J E R A D 

Namn ...... ............... ................. ... .. ....... .. ..... .... .... ............. ..... .. ... ... .. Tel ............. ... .. .......... .... ..... ...... ..... . 

Adress ..... ........... ... ... .... ........... ..... .. .. .. ...... .. Postnr .. .. ...... .... .... ....... . Postadress ... ............ ........ ............. . 
OBS! Endast förskottsbelalning med check eller per postgiro!! 

~Pg2344-0(M~talong.:..m~R:::d'::ons/l) DCh~bifoga:.... ____ ~ 

PRENUMERATION 
I 

Ja, jag prenumererar på RADIO & TELEVISION ett ar 
framåt och får 12 nummer 01 utgåvor) för kronor 144:

Jag betalar senare när inbetalningskorte t kommer. 

VAR GOD TEXTA TYDLIGT! 392 

Ehernamn ..... ... ....... ... .... .... ... ... ... .. ................ Förnamn .... .. .. ................ ... .... .... clo ... .. ............ .. ......... . 

Adress ............ .......... ... .... ... .. ... .... ..... .... Postm .... ........ .. .......... Postadress ... .. ..... .. ........ .. .. ........ ... .. ... . 
Gata.pastlada, box etc 

Land ... ... ... ......... ..... ....... ... .......... ... ... ...... ... .. ... ........ .... .......... ... . 

•• 

I N FORMATIONSTJANST 
Jag vill veta mer om härförkryssadeannonser: CD CD CD CD CD CD (j) CD CD ® 
®®®@@®®®®@®®@®®@@@@@ 
®®®®®®®@@@®®@@@®®@@@ 
®®®®®@@@@@®®@@@@@@@@ 
®®®®@®®®®@@@®®®@®®®® 
@@@®®®®®®@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@§@@@@@@@@@ 

Företag ....... .. ..... .. ..... .. ... .. ..... ..... .. . .. ........... Namn .... .. ... .. ............... . . ... C/o ............. ... ...... . 
Adress ........................ ....... ....... . .... POSlm ........ .. ......... .. .. Postadress .. 
Gata,postlada,box elc 

Land ...... ....... .. .. ... .... .. .. 
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radio & 
television 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

_._._._._._._.-._._._._._._._._._._._._~-

radio & 
television 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 

-._-_. _. _._- _.- ._-_. --_._._._._._._. --_ .. 
rs::l 
~ 

Informationstjänsten 
radio & 
television 
Box32~4 

10364 Stockholm 3 
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DANSKA MÄTINSTRUMENT 
forts fr sid 63 

mindre än 32 %, 4,5 % resp 
0,26 % av mätperioden. 

Om man skall analysera den 
mekaniska funktionen aven spe
lare är man ofta intresserad av 
andra mätningar. Instrumentet 
innehåller därför en spektralana
lysa tor som medger att man stu
derar svajets verkning i detalj , 
frekvenskomponent för frekvens
komponent. 

Svajanalys avslöjar 
kvalitetsskilInader r 

Att svajvärdet i normal form 
inte ger a ll information om funk
tionen framgår av en undersök
ning vi gjorde av två kassetter i en 
och samma spelare. Båda kasset
terna gav samma vägda värde 
(0,17 %) på summan av wow och 
flutter (mätt med tidvägning en
ligt 0"2) . Om vi i stället mätte 
ovägt, frekvenslinjärt , fick vi på 
den ena kassetten 0,56 % och på 
den andra 0,46. 

Eftersom vägningen främst in
nebär att man ta r bort de högre 
frekvenserna ur det bildade svajet, 
eller det snabbare svajet om man 
så vill, kan man här misstänka att 
den förra kassetten ger mera 
snabbt svaj. Vi mätte därför flut 
ter enbart, och fann då att den 
första , sämre kassetten gav värdet 
0,49 %, och den andra 0,41 %. 

Om man vill göra en spektrum
analys av svajet måste man tänka 
på att det lågfrekventa och smala 
filtret har en lång insvängningstid . 
Man måste alltså svepa långsamt. 
Dessutom varierar mätvärdet hela 
tiden, så det tar lång tid att svepa 
hela analysområdet. 

Vi gjorde emellertid så, och 
fann att den säm re kassetten hade 
en uttalad puckel av svaj runt 68 
Hz, med ett värde på ca 0,22 %. 
Den bättre kassetten hade mot
svarande puckel runt 50 Hz, men 
den nådde bara 0, II %. Resten av 
svajenergin var ganska likformigt 
fördelad , med en lägre puckel runt 
7 Hz som i båda fallen låg på 
ungefär 0,06 %. Den senare kan 
a ntas komma från själva kassett
spelaren, och den högre, och hög
frekventare, från kassetten . 

Sådana a nalyser, och andra, 
kan genomföras med WM l. In
strumentet har ingång för band
spelare, och lågnivåingång för pic
kup från skivspelare. Alla funktio
ner kan dessutom fjärrstyras, lik
som man kan få ut ett spektro
gram på skrivare. 

BH 



Vi har gjort det lättare för di . .. pä marknaden idag V · g att hitta ratt produkt och t' " .. . arJe produkt/C' .. Janst 
sm speciella rubrik Lätt och .. k'Janst ar placerad under . overs åd I igt! 

radio & 
television 

1~1\lltJtJI)l'NI)I~rl' 
Stereo-HiFi 

MOSFET SLUTSTE'G' 
Ny variant på 160 W i 80 HM 
V 10 matning + 70 V Slewra 
te. 30 V/.S, SNR 120' dB- . 
fardigbyggd modul 350' 
~ven större mosfet modul~r 
Inns 196 W och 250 W 

600:- resp. 1.000'- ' 
PreSu Import Ex p~rt ' 
Stentorpsgatan 26 B 
72343 Västerås 
Tel. 021 ·180636 
säkrast 16.30-20.00 

BILLIGA BAND 
TDK AD C90 11 :80 TOK SA 
C80 14:80 C90 18:80 MaxelI 
UDXLI·S C90 20:80 MaxelI 
UDXLII ·S C90 20:80. 
Stor mändrabattl 
Rad ioteknik. . 
Tel. 0380·15323. 

MSFET SLUTSTEG 
Ny variant på 160W i 80hm 

~~v~~:~~gR ~;~'B~lewrate 
färdigbyggd modul 350:
Aven storre mosfet modul~r 
finns 196W och 250W 600 ' 
resp. 1.000'- , .-
PreSu Imp~rt 'Export 
Stentorpsgatan 26 B 
72343 Västerås 
021·180636 

STEREO HIFI 
Kassettband t ill lågpris I 
Stort sortiment av kompo. 
ne.nter. Ny katalog ute 
PriS 5:- . . 
CBA Elektronikkomponenter 

ox 1125 262 01 A 
Tel. 0431 .'80585. ngelholm 

Datorer 
DATORER 
30.program för ZX 81 IK 
40..- nkr pr. häfte + porto 
Fntt porto ved forskudd . 
Arne Jacobsen . 
Postboks 1874, Vika 
Oslo , Norge 

ABC80·ÄGARE! 
·16k·expansionsminne mont 
ras I tang .bordet 795:- ink~' 
mobms. Program för virtuella' 
su rutner 115' -
Ge·Jo Elektro~ik ' 
Box 30, 52030 Ljung 
Tel. 0513·50673 

FOLKDATORN VIC·20 
Med tillbehör samt amatör· 
radi o av fabrikat Kenwood 
o~h Yaesu kan du erhålla 
fran firma 
K W Electronics 
Sörbomsvägen 27 
73061 Virsbo 
Tel. 0223·34826 

GRATIS ABC80·KATALOG 
118 sidor! Program tillbeho" 
knngutr t ' ' r, .. us nlng . Sveriges 
lagsta priser?! Ex. : Assemb· 
ler 325' . . .- , mUSik = komp med 
edlt , graf ik, ljud (44 toner m 
ABC80 grundenhet) 158:
Skonsknvare 8.475'- . 
ABC Data . 
Box 2002, 17502 Järfälla 
Tel. 08·761 6655 

PROGRAM FÖR 
HEATH H8/Hag 
Många program för HDOS 
och Heath CP/M. Ex: screen 
Edltor, Text Fromatter C· 
compiler, LlSP, Utilitie's MY 
CH ESS, INYANDERS, A'IR· . 
PORT. Begar gratis katalog 
el. best. direkt. 
ELEKTROKONSUL T 
Box 846 
N·3001 Drammen , Norge 
Tel. 03·831500 

CP/M DATOR BILLIGT 
Till dig ,. som redan har en del 
~trustnlng . Kop mönsterkort 
till CP/M dator. Enkel att b 
ga. Utförlig dOkumentation

yg
· 

Programvara (CBIOS) på . 
diskette och i EPROM 
Pns 1.430:-. . 
E.lectropuls 
Angsullsvägen 62 
16246 Vällingby 
Tel. 08·7605563 säkr e 17.00 

Elektronik 
ELEKTRONIKBYGGARE 
~lnska dina byggkostnaderi 

omponenter och komp.sat : 
ser till lågpris. Begär prisl is· 
ta och se själv! Tel. dygnet 
runt 0755·64724 
JIGO Import & . 
Handelsagentur 
Box 5007, 15105 Södertälje 

EL.EKTRONIKBÖCKER 
Kop dl.na elektron ikböcker di· 
r~kt fran Indien . Mot 10:-
far du adresslista över ca 
300 böcker. med engelsk text 
samt best all n.i nstru kt ioner ' 
Berggren . 
Sadelmakarevägen 8 
45500 Munkedal 

Elektronik 
ElEKTRONIK 
Tant 0.15·35 0:53, 2.2·35 0'99 
IN4006 1-99 st. 0:32 100' st ' 
0:295, B250C1500rd b'r 1'92 . 
BC517 1:07, 2N3819 1'96 ' 
74LSOO 1:46, 74LS02 1" 35 
74LS10 1:35, 74LS90 3:03' 
74LS241 7:48, ICL7196 el .'07 
52:69.Passande LCD·Displa 
39' - O t ' y . . vans aende priser 
exkl moms. 
Elinge Komponent Service 
BOJ( 5095, 900 05 Umeå 
Tel. 090·117362 

Övrigt 
Aterförsäljare sökes. Bilste· 
reopaket, klockradio , kassett· 
rRadl? , kassettband . Skriv till 

adloteknik, avd . AF 82 
Box 126, 19501 Märsta ' 
eller ring onsd.-fred 17-19 
0760·186 93. . 

•• 
Ovrigt 

SIGNALGENERATORER 
Marconi·teleset·HP·Racal 
slggen .räknare och modmet· 
~r etc . Prisex: Marconi 
M-AM sIgnaigenerator 10· 

485 MHz, 0.10V·200 mV 
Pns: 4.650:- . . 
TELERADIO 
Tel. 042·30346, 43958 

TILL SALU 
Multimeter, Sansei DNM 
Typ 2200A, ny billigt 
Tel. 0758·561 70. . 

REGENY SCANNERS 
Mod . M400ES programmer· 
ba,r 62-543 MHz i 3 band 
Kansli.ghet 0,45uV. 30 kan~· 
lers soknlng . Pris 2.400' 
Mod Ml00ES. Som ova~ ~en 
med 10 kanalers sökning . 
Pns 1.:950:- . Nätaggregat 
medfolier. Frakt & pf·avg till· 
kommer. Moms ingår 
BA Multiteknik . 
Fjärdholmsgränd 11 
12740 Skärholmen 
Tel. 08·7109522 

I Ma-niiiiiil:lnliIJ(jj"Nlii~i . 
I RadiO & Televisions eftertext· 

annonser för småföretagare 

I Nummer Kostnad 250:-/st + moms: 

: ~:~::: .. . 

: ~L~ I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I 

11111111111111 
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 1 I I I I I I 
1 1/1111111 111111111111 111111 11111 

Nar" .. I III III I I I I I 
I n ............. .. .... ....... ............. .. 

I 
Adress...... ...... .. . .. ... ..... ..... ... ..... ...... ... ..... ... ....... . 
Post . . .... .... .. _ .... ... ....... ..... .... ..... ... .... ... ... ........ ... ....... .. . 

I nr .. .......... ........ Postadress 

I ~~~O~ÄNLiGÖCH;:EX;:A ;~~;; 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 
I 
I 
I 

I 
Kupongen skickas till 
Radio & Television A 

L.
BOX 

3224 10364 S' nnonsavd./Erbjudandet 
, tockholm ----- ------_~J 
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Densna~baste 
"agen till . 
130-000 H.Fi·, 
.... 1 Video· • 
I Yl I ktrOn.koch e e 
entusiaster. 

Ring 
annonsavdelningen 
08/7364000 

Informauonstjanst 37 

D etektorer, centraler, kopp lingse lement, re läer, signalgivare ... 

A lla typer av komponenter i system som larmar, varnar och 
väcker uppmärksamhet fi nns hos 

SIREN SKYDDSLARM AB 
Box 150 13, 161 15 Bromma. Tel. 08 / 26 68 70 

r ----------------------., Skicka mig information om Sensvact skyddslarm 

I Namn ....................... ................ I 
I Adreu ~ I I ............................................................ MI 
L _ ~~ ~_iiii'_ ~o~~~ Iiiii iiiiiiiiiiiiiilii ~e.!i. .. ·IIii·iiii _ ~ 
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InformatlOnsllanst 38 

ANNONSÖRSREGISTER 

RADIO o TELEVISION 

NR 3 / 82 

SID: 

AD Teknik 71 
Agfa Gevaert 27 

Audioscan 75 
Awilco 75 

Basf 03 
Beckman Innovation 23 
Betorna 5 
Björns Elektron ik 77 

Elfa 84 

GIRj Thellmod 28 , 67 
GPT Solenergi 77 

Gränges International 
M ining 25 

Heathkit Scandinavia 74 
Hi-fi Ki t 39 

IFM Akustikbyrån 75 

JBN Elektron ik 77 

Jenving , Tommy 77 
Josty Kit 20 

Lagerkrantz Elektronik 74 

LSI Elektron ik 24, 25 

Luxor AB 6 , 7 

Marenius, Leif AB 67 
Mater Import 65 

Mefa 76 

M icrotexal Service 77 

Philips 32 , 82 

Rennemarks 77 

Rydin 2 

Rådberg 75 

Saven 28 · 

Scandia Metric 8 

Sentec 9 

Siren 82 

Skandinaviska 
Elektronikcentralen 76 

SRA 38 
Stage o Studio 25 , 77 
Stanton 10 

Swedish Radio Suply 66 

Tal o Ton 69 
Teleinstrument 68 
Terco 68 

Älvsjö Sydimport 77 

Prenumerationstjänst 
Postadress: Box 3263 , 
103 65 Stockholm 3 
Te lefon : 3407 90 
Postgirokonto: 88 95 00-5 
Prenumerationspris : 

Helår 12 nr 144: -

Prenumerationer kan beställas 
dirket från Prenumerationstjänst, Box 3263 . 
10365 Stockholm 3 . i Sverige på närmaste 
postanstalt med postens t idningsinbetal
ningskort . postgirokonto 88 95 00·5. 

Defin it iv adressändring. som måste vara 
förlaget t illhanda senast 3 veckor innan den 
skall träda i kraft , görs skriftl igt antingen på 
av förlaget utsänd blankett eller postens 
adressändringsblankett 2050 .03 . (Adress
ändringsavgi ft 2 :50 .) 

Nuvarande adress anges genom att 
adresslappen på senast mottagna t idning 
eller dess omslag klistras på adressändrings
blanketten . 

Adressändring på utländskt postabonne
mang verkställes på posten i respektive land. 

Äldre lösnummer kan rekvireras genom 
Pressbyrån eller direkt från Åhlon & Åker
lunds Förlags AB. Torsgatan 21 , 105 44 
Stockholm, tel 736 40 00 - Lösnummer
expeditionen . Som regel finns dock endast 
ett halvt år gamla t idningar att t illgå. 

Bifoga inga pengar; t idningen sänds mot 
postförskott . Redaktionen kan inte effek
tuera beställningar på kopior av art iklar ur 
äldre nr. Vissa bibl iotek har inbundna ar
gångar och kan ibland stå till tjänst med 
kopior . 

ADVERTlSING REPRESENTATIVES 
Belgium 
Publicitas Media, Avenue de Terveuren 402, 
B-1150 Brussels , Telephone 027 / 
71 9B 12-13. Telex 33795 
France 
R.I.P.S.A . 26 Avenue Victor·Hugo. F-
75 1 16 Paris. Telephone 0 1/ 500 66 0 8 . 
Telex 61067 
Danmark 
Civil0konom Sent S Wissing, International 
M arketing Service, Kronprinsensgade 1, 
DK- 1114 Köpenhamn . Tel 0 1/ 11 52 55 
Germany 
Publici tas GmbH, 2 Hamburg 39 . Bebelallee 
149 . Tel 040/ 5110031 -35 . Telex 
02 15276 
Holland 
Publici tas . 38 . Plantage M iddenlaan. Am
sterdam 1004. Telephone 020/ 23 20 7 1. 
Telex 11656 
Italy 
Etas Kompass Riviste Estere , Via Mantegna 
6. 20 154 M ilano, Telephone 02/ 3470 5 1. 
Telex 3315 1 
Switzerland 
Mosse-Annoncen AG . CH-8023 ZGrich. Lim· 
matquai 94 . Telephone 01 / 473400. Telex 
55235 
United Kingdom 
David T odd Associates Ltd. 11 7 Camberw ell 
Road. London SE5 OHB. 01 /703 62 07 

Principscheman 
Principscheman i RT är ritade enligt 
följande riktlinjer : 

Komponentnumren korresponderar 
mot motsvarande nummer i ev styck
Iistor . 

Beträffande komponentvlrdena i 
schemana giller att för motstånd ute
lämnas ohm-tecknet . och för kondensa
torer utellmnas F. 

SAledes ar 100 = 100 ohm. 100 k = 
100 kohm, 2 M = 2 Mohm, 30 p = 30 
pF . 30 n = 30 nF ( l n = 1 000 p). 3 u 
= 3 uf osv . Alla motstånd 0.5 W . alla 
kondensatorer 250 V provsp om ej 
annat anges i styckl ista. 

Alla förfrågningar som avser i AT 
publicerat material - artiklar. produkt
översikter m m samt byggbeskrivningar . 
scheman och komponenter liksom kret 
sar - resp allmänna frågor skall göras 
skriftligen till red . TelefonförfrAgningar 
kan i allmänhet inte besvaras p g a 
tidsbr ist . FOr alla upplysningar om äldre 
RT -nr :s innehAtI hänvisas t i ll b ibliote
kens inbundna Ar g med Ar sregister. 



Succeför 
BASF 
Chrome][! 

Nu har BASF Chrome slagit 
igenom. Ljudet ligger i klass 
med de allra dyraste metall
banden. Testresultaten visar 
toppvärden. Ändå kostar krom 
inte mycket mer än standard
band. 
Kromkassettens framgångar 
beror på att dagens bandspe
lare - både hemma och i bilen 
- verkligen kan utnyttja de för
delar som kromdioxid ger. Och 
nu kommer också färdiginspe
lade kassetter på krom för att 
ge ljud i klass med grammo
fonskivans. 

Högsta betyg i test 

Tidningen Radio & Television 
har testat hela bandmarknaden 
från billigaste järn till dyraste 
metall. I nr 12/81 redovisas re
sultaten och så här säger man 
om BASF Superchrome - vårt 
exklusivaste krom band: "Ett av 
de bästa banden i testet. Om vi 
skall utse något bästa band i 
testet måste det bli BASF Su
perchrome". 
Och BASF Chrome II - tidigare 
Europas och nu även Sveriges 
mest sålda krom band - får föl
jande omdöme: "E'tt av de allra 
bästa krombanden. Mycket 
prisvärt". 

Chrome Power! 

r r r r 



Ge musiken skärpa ... 

En högtalare som ger luddig och odefinierad musik kan aldrig ge 
ett verklighetstroget intryck, lika lite som ett oskarpt fotografi. 

Perfekt optisk skärpa i en kamera skapas av kombinationen 
avancerad konstruktion och hög mekanisk precision. ' B&W skapar 
musikalisk skärpa på liknande sätt, med sin avancerade teknologi. 
Bland annat arbetar man i B&W:s laboratorier med datoroptimerad 
konstruktion av delningsfiltren, och med laseranalys av högtalarko
nernas rörelser. 

B&W-högtalarna återger mycket mer än musikens toner och 
övertoner. Genom sin höga upplösning ger de en känsla av perspektiv 
och klarhet, vilket gör att man får en känsla av att lyssna på en 
live-föreställning. Musikälskare och fackfolk har en mängd olika be
nämningar på denna egenskap. 

Vi på B & W kallar den skärpa. 

B & W högtalare marknadsföres av 
I :!:\'.'A ELFA HIFI AB, Box 1273, 17124 Solna. 
.... __ • _ Skriv till oss så får du broschyr om alla B & W -högtalarna. 
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UTDELNINGSDATUM 

03 02.03 Å 

medB&W 
högtalare 

MODELL 801 
Studioreferensmonitorn. Modell 801 repre-

. senterar summan av B&W:s kunnande i 
högtalarutveckling. Alla element som ingår i 
system~t, f Fån den vridbara mellanregister/ 
diskantenheten , det elektroniska överbe
lestningsskyddet, till den isolationsmontera
de Bextrene-basenheten vittnar om B&W:s 
senaste forskningsresultat. 
Framgången för 801 kanske bäst dokumen
teras av att den valts som huvudmonitor av 
EMI och Decca i England, CBS i USA, EMI , 
Pathe i Frankrike och EMI, Electrola i Tysk
land såväl som av ett otal inspelningsstudios 
världen över. 
Som ett verkligt flaggskepp i B&W:s hög 
talarprogram innehåller modell 801 rön inom 
högtalarforskningen som andra tillverkare nu 
börjar upptäcka. 
B&W 801 - morgondagens teknik - idag! 


