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Wide Dynamie Range 
Low-Distortion 

' [EEJ 
I Tape Selector Position"EE·· 

. 1,100m{3,6OOftJ .192minute5~both direction 8t19cmps{7' lips) . PoIyester8ase . 35micron-total thickness 

~ 
Metal Precision Real 

6 dB bättre dynamik. 

maxelI 

Eller samma kvalitet på halva bandhastigheten. 
När andra rullband når slutet har detta hälften Ett band som HiFi-Musik ansåg var det bästa band de 

kvar. Maxe li XL II revolutionerar rullbanden . En testat. Bandet lämpar sig för såväl proffs som amatörer 
revolution som verkligen hörs. Även av otränade öron. med mycket höga krav. IXLnl är skapad för de nya bandspelarna med IIU"D' I är tredje bandet i Maxe ll-familjen . Ett 

EE-omkopplare . En funktion som plockar \\JII!::U populärt högkvalitetsband som ytterligare 
ut det bästa ur vårt nya Epitaxialskikt. Ett bandskikt förbättrar sina prestanda. Maximala utnivån är nu 1 dB 
med större partikeltäthet som bl a ger 6 dB bättre bättre ,samtidigt som bruset minskat och känsligheten 
dynamik . Eller , om du så vill, praktiskt taget samma ökat med 0,5 dB. 
kvalitet vid halva bandhastigheten. Så, som du ser, behåller vi ledningen i rullbands-

I XLI I är vårt flaggskepp för rullband- utvecklingen. Och det tänker vi fortsätta med. 

spelare utan EE-funktion . m aXE! II® Och hörse'n! 
Spångavägen 399-401 , 16355 Spånga. Tel: 7600320. 
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* Åhlen & Åkerlunds Tryckerier 1982 

OMSLA~ET: Vi sa lllm a nt'a tta r i 
dct hä r numret vå ra intryck av 
d cn nya Quad ESL-63 , clektros
ta th ögta lare n som avlöser rö re
gå ngarcn cft cr 25 å r . Art inlcds på 
sidan 10. Fotot ha r tagits hos Lars 
Bengtsson Ljud & Video ab i 
Stockho lm och RT vill tacka rir
ma n rör tillmötesgåcnd et. 
RT-roto: Anders Avenäs / Studio 
Twen 

INNEHÅLL 
Dx-forum 4 
I takt med all världens många kriser fördju
pas och konflikterna blir akuta återspeglas 
della i radiotrafik och eterpropaganda. Den 
här månaden tar vår dx-specialist upp före
komsten aven rad s k frihetssändare världen 
över. 

Brev 6 
besvarar vi på sid 

Radioprognoser 9 
för juni 1982 

Nya Acoustical Quad 
ESL-63. . . 10 
Hela den här sektionen ägnar vi den efter 25 
år debuterande "nya Quad ESL"-högtalaren. 
Vi beskriver den elektrostatiska principen, 
granskar alla särdragen i konstruktionen och 
redogör till slut för våra ljudande intryck. 

Hjälptelefoner 
i skärgården 18 
Comviks mobiltelefonnät utökas nu med 
skärgårdstelefoner fr ån vilket allmänheten 
kan meddela anhöriga och sända nödmedde
landen. 

Pejling 19 
- RT:s speciella nyhetssidor med aktualite
te r och deball, kommentarer och recensioner 

Vilken ljudbild 
ger stereomiken? 29 
En stereomikrofon med vridbara kapslar kan 
anpassas för all ge önskad ljudbild av olika 
inspelningssituationer. Vi visar hur. 

Pri va tradioprovning: 
Krako 2530, Lafayette 
HB870, Zodiac 5006 
och Searccher 32 
Fyra privatradioutrustningar för marint bruk 
har genomgåll skärselden. Ar apparaterna 
lika undermåliga som de brukar vara, el
ler ... ? Läs testresultateni 

Rapport från USA: 36 
Månadens krönika från vår korrespondent 
Bob Angus sysslar bl a med något som 
kanske blir en ny världstrend, mikro-högta
lare till Gånglåtar . . . och sådana väntas nu 
komma med Dolby-antibruskretsar. 

RT besöker Drake, ameri
kansk radiotillverkare 48 
Läs om hur Drake kom till och hur verksam
he ten ser ut i dag. Firman är välkänd bland 
radioamatörer, dx-are och professionella som 
använder Drakes apparater. 

För 50 år sedan 50 
kunde fotoelektroniken redan användas till 
en mängd uppgifter. V år! utdrag ur Populär 
Radio visar bland annat hur dåtidens hemska 
bovar, med ögonbindel och och allt, motar
betades med den nya tekniken. 

Dumpen 52 
presenterar den här månaden nyheter från 
vårens mikrodatormässa i Sollentuna. 

Kassettnyheter från 
Marantz och MaxelI 58 
Marantz debuterar nu som kassellnamn, och 
Maxell förbällrar bl a UD-typen 

Videonytt från USA 
och Canada 61 
Kanadensarna är nu i färd med all förbereda 
en hel rad tv- och videotjänster, framgår av 
rapporten. Vidare all en snar rekommenda
tion är all vänta i fråga om det kommande 
USA-systemet för stereoljud i tv. Med mera! 

Tv-sa telli tmottagning 
med förhinder 62 
Satellit e television, det engelska tv-bolaget 
som sänder över OTS motarbetas av teleför
valtningarna och dess framtid är osäker. Frill 
fram är det däremot all se på ryska sänd
ningar från Gorizont-satelliterna. Mae Polo
mäki orienterar om läget i dag. 

Elektroniska 
pappersfoton 66 
skall vi snart få från Sonys elektroniska 
stillbildsystem. Kameran Mavica visades re
dan i höstas, och nu har man offentliggjort. 
tryckverk för pappersbilder. 

Flata bildskärmar 68 
Storleken hos en tv-mollagare ges av all 
katodstråleröret kräver en stor volym. Mycket 
länge har man därför försökt ersäIIa det med 
annat. Vi visar varför man inte lYCKats kom
mersiellt ännu. 

Lär ABC80 ringa upp! 70 
Lät datorn agera telefonregister och automa
tisk nummerslagare. Programmet är lika en
kelt som användbart, men otillåtet på Tele
verkets nät. 

Rättelse 71 
till brusfiltret som publicerades i RT 1982 nr 
4. 

Att kombinera tv, radio 
och kassettspelare 72 
Det finns ell antal apparater i marknaden som 
kombinerar en mängd olika funktioner. Skall 
man satsa på sådana? Vilka svagheter kan de 
ha, och vilka användningsområden? 

Bygg själv: Elektronisk 
termometer 74 
Eli enkelt bygge som ger en rumstermometer 
med analog visning i en mångfärgad lysdiod
stapel. 

Nya produkter 76 

Video 80 
Månadens videobetraktelse tar upp de eviga 
systemfrågorna, och ell par nya säll all 
förbällra själva bildalstrandet i tv-mollaga
ren. 
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"Frihetssändarna" 
florerar 
och speglar 
motsättningar 
* Ingen frihetsrörelse i världen står numera främ
mande för att använda radio i alla former och antalet 
s kfrihetssändare, språkrör för olika politiskafraktio
ner, gerillarörelser, utbry tare eller helt enkelt ockupe
radefolk ökar i takt med att kriserna fördjupas världen 
över. * Här har vår dx-specialist granskat ett antal av de 
mera kända sändarna vilka bl a speglar läget mellan 
Iran och Irak, situationen i vissa Afrika-länder samt 
Sydamerika och naturligtvis Kuba. Också Afghanistan 
är naturligtvis aktuellt. 
* Nu i vår började också Polens till tystnad tvingade 
folk få ett språkrör: Radio Solidaritet har hörts i etern. 
Den rösten kom dock för sent för denna krönika. 

•• Under krisperioder och t ider 
av politisk labilitet bruka r det 
a lltid dyka upp radi ostationer i 
etern som prokl a mera r tillhö ri g
het med den ena ell er a ndra fa
la nge n. Dylika sä nda re ka llas med 

- ett sam lingsna mn för " frih etssä n
da re", även om regimern a de ofta 
företräder erbjuder a llt a nna t ä n 
demok ra tisk frihet. För nä rva 
ra nde operera r nera tiota l dylika 
radiosta tioner, och vi ska ll här se 
lite nä rma re på de mera kända : 

Angola. En sta tion som opere
ra r mot regimen ä r "A Voz de 
Verdade" . Den sä nder enba rt på 
portugisiska och tillhör UN IT A
rörelsen. Vid goda A frik a-kondi
tioner ka n sta tionen avlyssnas på 
4 950 kH z. Det a ntas a tt sä nda ren 
ä r belägen någonsta ns i Syd
afrika , men exa kt QTH li ksom 
adress ä r obeka nta . Sändninga rna 
störs ofta aven störsä nda re i 
Angola, vilken dock inte ä r sä r
skilt domina nt på vå ra breddgra
der. Att döma av frekvensnog
gra nnheten, modula tionsgrad etc 
torde sä nda ren va ra ga nska mo
dern . Effekten torde uppgå till 
något ti ota l kW . 

Afghanistan. "A f gha nista ns 

Förenade M uslimkä mpa rs Röst" 
. ä r hörd oregelbun?et på 15 640 

k Hz, sä nda nde på a fgha nska dia
lekt er. Modul a tionen ä r ga nska 
då lig och sta tionen stö rs ofta av 
störsä nda re som sta rtar ba ra nå
gon minut efter det a tt bä rvågen 
läggs ut. Det a nses att stat ionen ä r 
belägen i Pak ista n. Sända rfre
kve nsen ä r dock en sm ula under
lig, va rfö r det inte ka n utes lutas 
a tt stationsorten ligger lä ngre bort 
ä n så , t ex i Nordafrika eller 
Mell ersta Östern . 

Motsättningarna Iran - Irak 
speglar i radiobudskapen 

" Radio Fria Kabul" uppges 
sända på fm, då a ntag li gen frå n 
ett mobilt Q T H. En adress ha r 
lä mna ts till 152, Rue de C hä tea u, 
750 14 Pa ris, Fra nkrike. Nä rm are 
uppgifter om verksa mheten före
li gger inte . 

Iran. " M u ja hed i n-e K ha Iqs 
Röst" ka ll a r sig en Khomeini
fie ntli g sä nda re som hörs kvä ll s
t id, vi d 19-tiden S NT, på frekven
ser runt 7 450- 7800 kH z. Den 
sä nd er enba rt på fa rsi ( Ira ns hu
vudspråk) och a nropet lyder: "Se
day-e Moja hedin-e Kha lq-e 
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Ira na". S ta t ionen ha r hörts utta la 
sta rkt stöd fö r det " Ira nska Ku r
d iska Demokrat iska Pa rti et" . 
Sa nnolikt ä r den belägen i Ira k. 

"Irans Fria Röst", vilken sa n
nolik t sä nder över Radio Bagh
dad, ä r hörd med fa rsi på en 
frekvens som va riera r mell a n 
9575 och 9595 kH z. S ta tionen 
uppger sig opere ra över två mo
bil a enheter i norra resp väs tra 
Ira n. Liksom ova nstående ä r den 
sta rkt kriti sk mot sitta nde regim i 
Tehera n. 

Ira ns ä rke fi ende, Ira k, sä nder 
he la kvä ll a rna på 3367 kH z på 
fars i. Sä nda ren ä r på 50 kW och 
hörs utmärkt här i Sverige. N ågon 
störverksa mhet mot den frå n 
Ira ns sida fö rekommer inte. 
Egentligen ä r detta inge n verkl ig 
"frihetssä nda re", men efte rsom 
dess sy fte ä r detsa mma så lista r vi 
den här i a lla fa ll. 

Irak. Motstå ndare till regimen 
i Bagdad ä r " Ira ki ska Kurdi sta ns 
Röst". S ta tionen uppges va ra be
lägen nära Ma ha bad oc h den ska ll 
t illhöra det " Kurdi ska Demokra
tiska Pa rti et" . Sändninga rna sker 
regelbundet på 6 295 kH z och 
ma n sä nder på olika kurdiska 
dia lekter sa mt a ra biska . Med sa n
nolik het dri vs denna sta tion av 
Khomeini -regimen. Anropet lyder 
på kurdiska : "A ira da ngi Kordes
ta na Iraq ia". 

Etiopien. " Revolutionära Etio
piens Röst" lå na r ut sä ndningstid 
till grupper med sa mma politi ska 
inriktning som sitta nde regering. 
Så lunda sä nder frå n Addis Abeba 
" N a mibias Röst" samt " Frihetens 
Radio". 

N a mibias Röst ha r observera ts 
frå n den I november 198 1 meda n 
Frihetens Radio dök upp has tig t 
den II november sa mma å r. An
ropet föregås av ljudet aven 
kulsprutesa lva va refter ma n a n
nonsera r "AN C:s Röst och dess 
na tions spjut". 

Sända ra nl äggningen ä r fullt 
modern med en 100 k W sä nda re 
strax uta nför Addi s Abeba. -
Över sa mma radiosta tion sä nder 
också " Radio Kulmis", vilken ro
pa r ut sitt missnöje över regimen 

i Soma lia. Den hörs 19- 20 SNT 
va rje kvä ll på sa mma frekvenser 
som de två förstnä mnda, 9 595 
kHz i skriva nde stund . För a tt 
undvika störninga r ka n ma n dock 
ski fta några kH z, upp eller ned . 

Lyssnarrapporter motses 
av Namibias Röst, Angola 

Sta tionerna ova n ber om lyss
na rra pporter under adress: Radio 
Freedom, P O Box 7483, Addis 
Abeba, Etiopien, sa mt Voice of 
Namibia, P O Box 1443 , sa mma 
stad, samma la nd . 

Beträ ffande N a mibias Röst 
ka n också tilläggas a tt sändninga r 
under detta na mn förekommit 
frå n Angola på 7 245 kH z sa mt 
9 535 kH z. Dessa sä ndninga r ha r 
skett på bl a engelska och sta tio
nen ha r sva ra t på lyssna rrapport 
från Ka lifornien , USA. Under
teckna re av brevet va r Helao La 
Ndadi som uttryckte belå tenhet 
med a tt sta tionen hörts så lå ngt 
bort. Adressen uppgavs till " Voice 
of N a mibia Radio Services", P O 
Box 953 , Lua nda, Angola . Det ä r 
dock okla rt om "N a mibias Röst" 
sänder frå n Angola i skriva nde 
stund . 

Livligt i Sydamerika 
Trafik riktas till Kuba 

Frihetssända rna runt Kuba ha r 
vi skrivit om tidiga re i RT. Det ä r 
helt kla rt a tt a ktiviteten kring 
dessa har öka t ma rka nt de senas te 
må naderna. Sa lvadors egen fri 
hetssändare, " Radio Vencere
mos", hördes i Sverige först av 
S tefan BurselI på 6 907 kH z. Den 
va riera r lite i frekvens och brukar 
höras hä r strax efter midnatt . 
Progra mmen likna r dem som tidi
ga re sä nts frå n Radio Sandino i 
Nicaragua. Sta tionen ä r mobil 
och uteffekten uppgå r till ett par 
kW . För a tt söka upp en ledig 
frekvens a tt sända på a nvä nder 
Radio Venceremos en klass isk ra
diomottaga re, National H RO-60, 
byggd i USA . 

På likna nde sätt pågå r intensiv 
radiopropaga nda, över gränserna , 
kring lä nder som Suda n, Pa les
tina, Burma, Ka mpuchea, Ma lay
sia , Zimba bwe etc. Ofta ä r det 
svå rt a tt avgöra vem frih etssä nda
ren egentligen stöder. Kla rt. ä r 
dock att de grupper som istå ndsä t
te r sådan radioverksa mhet a nser 
a tt etermediet ä r förnä mligt a tt 
fö ra ut sin propaga nda över. • 



kassettdäck 

CP 40 l o är en avspelnings bandspelare som kan ta 
1- till 4 kompaktkassetter för kontinuerlig avspelning 
(non-stop ): 
Apparaten är uppbyggd med fyra separata reverse
rande kassettdäck vilka är kopplade till varandra med 
logiska kretsar: 
Efter avspelning av ett band kopplas automatiskt 
nästa däck in för avspelning av intilliggande kassett, 
osv. 
Byte av kassetter kan därför lätt ske. 
CP 40 l O är i första hand avsedd att användas i 
hotell, restauranger, varuhus, butiker, fabriker, 
idrottsanläggningar etc. 

Vi marknadsför också: TOA ljud - PRIMO mikro
foner - AIPHONE snabbtelefoner. 

Box 1148, 43600 Askim/Göteborg, Tel. 031 /28 96 85 
Sthlmkont : Fyrgränd 4, 171 52 Solna, Tel : 08/8326 11 

- ett företag i Datatronicgruppen -

r
l 
~~;~:~:~~~~~;70~-----1 

Sänd ytterligare information. . I 
.; Företag. ..... .... .. ... ... ..... .... .... ... ...... ............ ..... ............. ....... ... .......... ... I 
I Kontaktman. .. ... .. .. ....... .... ..... .. ... .... .... ... ...... ..... ...... .. .............. .. ....... . I 

I ::::::: ::::.:::::::: ;~: ::: :::::: ::::: ::::::: ::: :::::::::. ::::::: I 
I Telefon ........... ... .. _ .. .... .. .. / ......... ... ......... .......... ... ..... ....... · .. ·RT ·si:;:p;i I 
I Insändes till: handie agentur ab, box 1148, 436 00 AskimIGöteborg .J ---------------------
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Här svarar vi på läsarbrev av allmänt intresse. 
Adressera breven till Radio & Television, 
Box 3224, 10364 Stockholm. 

RT:s scheman 
•• Vi har fått ett brev från Erik 
Bäck i Västerås, som förbryllats 
av våra komponentangivelser i 
scheman och bygganvisningar. Det 
har nä",ligen stått på sista sidan 
av RT i många år att motstånd 
utan effektangivelse skall tåla 0,5 
W. Det hänger med ända från 
rörtiden, och är numera fel. I regel 
klarar man sig med 1/ 4 W eller 
mindre. Vi har bara låtit den 
gamla uppgiften stå kvar, men från 
och med detta nummer tar vi bort 
den. Ursäkta! 

Det avritade elementet ovan har 
suttit i en radiogrammofon av 
märke Grundig, förmodligen från 
50-talet. Skulle någon av RT:s 
experter kunna tala om för mig 
hur elementen skall kopplas. Jag 
vet att elektrostatiska högtalarele
ment behöver en drivspänning, men 
av vilken styrka? Hur skall det 
kopplas till högtalarutgången? 

Tacksam för hjälp. 
Anders Sandström, Göteborg. 

Svar: 
Jag har faktiskt själp råkat ut för 
de här Grundig-elektrostaterna på 
60-talet, och de par gamla redan 
då. Vad de behöper för att fungera 
är en hög polarisationsspänning. 
Jag kopplade dem till en rörför
stärkare, och anslöt dem helt 
enkelt till utgångstransforma
torns primärsida. Där fanns ett 
par hundra POII likspänning som 
polariserade elementen. Dä; par 
också signalens spänningsampli-

. tud stor nog att dripa dem till en 
ljudstyrka som passade öpriga de
lar i högtalarsystemet. Jag tror 

att de kopplades in så i den 
ursprungliga Grundig-apparaten 
också. 

Om du skall koppla elementen 
till en transistor förstärkare 
måste du förse elementen med 
någonting omkring 200 V lik
spänning. För att den inte skall 
gå baklänges in i förstärkaren 
måste du koppla en skiljande 
kondensator emellan. Dessutom 
måste du antagligen höja signal
spänningen till elementet med en 
transformator. 

Det är alltså ganska bökigt att 
koppla in de här elementen. Jag 
vill dessutom minnas att de lät 
ganska tvivelaktigt. De har ju 
elektrostatprincipen gemensam 
med de Quad-högtalare pi provar 
i detta nummer, men det ljudet är 
inte alls jämförbart! 

BH 

High Com problem 
Jag har lite problem med min 
stereoanläggning sen jag köpte en 
byggsats till High Com (RT 1981 
nr 11). Innan jag hade High Com
enheten inkopplad fungerade an
läggningen så här: När jag tryckte 
in monitorknappen på receivern 
fick jag medhörning genom kas
settspelaren så att jag kunde höra 
när jag reglerade ljudet med kas
settdäckets inspelningskontroller. 

När High Com är inkopplad kan 
jag inte längre göra det. 

Så är det svårt att vid svaga 
radioprogram styra ut fullt · på 
grund av att reglagen på bandspe
laren måste stå fast på en viss 
inställning för att expansions- och 
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kompressionsförloppet skall fun
gera riktigt. 

Med vänlig hälsning 
Ingemar Andersson, Malmö. 

Svar: 
High Com-enheten enligt vår 
byggbeskrivning har bara två 
kretsar som anpänds päxelvis för 
in- och avkodning. Om man 
skulle lyssna på ljudet i bandspe
laren under inspelning skulle det 
låta komprimerat och illa. Det är 
anledningen till signalen inte ta
gits ut. Om du pill kan du natur
ligtvis förse enheten med en extra 
omkopplare som kopplar utsigna
len från bandspelaren tillbaka 
till monitoringången vid inspel
ning. Manfår dock para försiktig 
så att man inte får självsväng
ningar, eftersom förstärkningen 
kan bli mycket hög pid låga ni
våer. 

Vad gäller känsligheten tycks 
din radiodel ge en smula svag 
signal ut. Du borde kunna trimma 
om enheten för en annan inställ
ning på kassettspelarens nivåratt. 
Hupudsaken är attnivåerna är 
lika pid in- och apspel ni ng, samt 
att referensnivån ligger fast. 

BH 

Hemdatorn fr~n 
Texas Instruments 
hittar du på 
följande ställen: 
Göteborg 
Minital Eliasson AB, Norra 
Allegatan 8, Tel. 031-11 0154. 
Halmstad 
J.B. Meijel AB, Brogatan 20, 
Tel. 035-118120. 
Helsingborg 
Hefoma AB, Stortorget 16, 
Tel. 042-127800. 
Jönköping 
Datahuset Månsson & Co, 
Nygatan 10, Tel. 036-1195 SS. 
Linköping 
Kontorskonsult, Ågatan 23, 
Tel. 013-130175. 
Malmö 
Eckerström & Samuelsson, 
Östergatan 4, Tel. 040-
124098. 
Stockholm 
Blijenburgh Electronics, 
Kungsholmsgatan 20, Tel. 
08-541875. 
Stockholm 
Esselte Svanströms, Hamn
gatan 8, Tel. 08-209806. 
Stockholm 
Elikon Kontorsmaskiner AB, 
Regeringsgatan 30, Tel. 08-. 
219300, 11 9861. 
Stockholm 
Esselte Svanströms, Svea
vägen 17, Tel. 08-22 8060. 
Stockholm/Bromma 
Esselte Svanströms, Ekbacks
vägen 32, Tel. 08-262500. 
Tranås 
Tranås Pappershandel, Stor
gatan 28, Tel. 0140-10130. 
Uppsala 
Maskinaffår Fyris, Kungs
gatan 32, Tel. 018-1490 IS. 
Varberg 
Allan Lundgrens Bokhandel 
AB, Kungsgatan 24-26, Tel. 
0340-16130. 
Ängelholm 
Gullbergs i Ängelholm AB, 
Storgatan SI, Tel. 0431-
10771. 

~ 
TEXAS INSTRUMENTS 
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----------------- TEXAS INSTRUMENTS 

En femspråkig hemdator från Texas Instruments. 
J:?en klarar BASIC, PASCAL, TI-LOGO, ASSEMBLER. 
Och den talar engelska! 

Informationstjänst 4 

Jämför hemdatorn TI 99/4A med 
andra datorer, och du kommer att inse 
vilken fantastiskt användbar dator den är. 

Till att börja med får du möjligheten 
att använda de viktigaste programspråken, 
vilket inte är helt vanligt hos jämförbara 
hemdatorer. Minneskapaciteten i grundver
sionen är så stor som 16K Bytes RAM. Du 
kan sedan bygga ut till48K Bytes. Med till
läggsutrustning och programvarumoduler 
blir den totala RAM/ROM-kapaciteten 
upp tillllOK Bytes. 

Du kan ansluta TI 99/4A till en van
lig TV Det finns också en mängd andra 
anslutningsmöjligheter, t.ex. två kassettspe
lare, enheter för fjärrkontroll, diskettmin
nen, skrivare och enhet för syntetiskt tal. 
Via ett RS 232-snitt kan man ansluta kom
munikationsenhet, vanliga skrivare och 
plotters. 

Färggrafik med hög upplösning 
(256 X 192 punkter) som kan återge 24 
rader med vardera 32 tecken, tre tongenera
torer och en brusgenerator ger ytterligare 
möjligheter. Standardspråk är BASIC, 
men du kan också få UCSD-PASCAL, 
TI-LOGO och ASSEMBLER. Om vi dess
utom berättar att TI 99/4A kan köpas från 
ca 3.995:- förstår du att den är en hem
dator med ett ovanligt fint pris/ prestanda
förhållande. Du får också tillgång till mer 
än 600 färdigutvecklade mjukvaruprogram 
för allt från problemlösning till datorspel. 

Avancerad teknik och realistiska pri
ser. Något som är naturligt att ~ 
vänta sig från företaget som 
uppfann mikroprocessorn, den V, 
integrerade kretsen och mikro-
datorn. 

Vi hjälper dig att göra ditt bästa. 

TEXAS INSTRUMENTS 
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" Den raka frekvensgången hos NAD 6050 C var bland det bästa vi någonsin uppmätt hos någon 
apparat till vilket som helst pris. "Ovanstående är resultatet i ett nötskal från en test som nyligen genom
förts av Audio, en av de verkligt tunga facktidningama i USA. 

De flesta är redan eniga om att 
Dolby-C är marknadens bästa 
brusreduceringssystem. 
Dolby-C ger 20 dB brusreducering över ett brett 
frekvensområde och eliminerar nästan allt bak
grundsbrus. Dolby-C har också en speciell anti
överstyrningskrets som förhindrar att diskanten 
dämpas vid höga inspelningsnivåer. 
D Som du väl förstår så är NAD 6050 utrustat 
med Dolby-C. Men självklart har det Dolby-B 
också så att du kan spela färdiginspelade band 
eller spela in för bilstereo. 

Ring gärna efter 
vår katalog. 
Då kan du få mer detairerad 
info om 6050 ifall du ännu 
bestämt dig. I katalogen 
hittar du också vårt övriga 
sortiment av kvalitets-HiFi. 
Vi säljer allt, från pick-uper 

Nya priset Gamla priset 
NAD 1020 förförstärkare 690:- NYHET! 
NAD 2140 effektförstärkare 1250:- 1750:-
NAD 3020 förstärkare 975:- 1250:-
NAD 3140 förstärkare 1750:- 2450:-
NAD 4020 Atuner 875:- 1250:-
NAD 7020 receiver 1590:- 2200:-
820 hörlur 100:- 140:-
NAD 9100 ick-u 100:- NYHET! 
NAD 9200 ick-u 200:- NYHET! 
NAD 5025 skivs elare m. p-u 9200 750:- NYHET! 
NAD 6050 e kassettdäck 1290:- NYHET! 
NAD 6150 e kassettdäck 1750: - 2500:-
NAD Re 61 fjärrkontroll 190:- 250:-
NAD/ Unicorn demoskiva 60:- NYHET! 
NAD 8000 golvhö talare 1890:- NYHET! 
NAD 8001 golvhö talare 990:- NYHET! ;> 
NAD 8002 golvhögtalare 790:- NYHET! "<t 

NAD 8003 bokhyllehögtalare 690:- NYHET! ~ 

PS. Du kan faktiskt oc
R
::

till 
prisändNringaAr förbeOhålles. i' 

köpa NAD till samma priser på ~ 
följande ställen: High Fidelity a:i 

och Ljudmakarn AB, Stockholm. ~ 
Radiolagret HiFi, Göteborg. ~ 
Mozart Ljudbutiken, Linköping. ~ 

till högtalare. Priserna är minst 
sagt låga, eller hur? Kvaliteten 
däremot är NAD rätt igenom. L 

__ ;;;;;;;;;;;;;;;;§§~§§ Rehnt Ljud, Lund. Stensound, o 
Umeå. SVENSKA AB ~ 

•• RING OCH BESTALL NAD 6050C. 
o o 

VART PRIS: 1290:- VART NR: 031-690 790 
Den här kvalitEm till de här prisema är nästan bara möjlig med postorder. 
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JUNI 1982 
MANADENS SOLFLÄCKSTAL 107 
I RT 1979, nr 4, visades hur diag ra mmen ska tolkas. 
Di ag rammet över brusfä ltsstyrka n a nger den fä ltstyrke
nivå i dB över l /lY / m radiobruset fö rväntas överstiga 
högs t 10 % av t iden. Ba ndbredden a ntas va ra 3 kH z, men 
ku rvorna ka n lätt omräknas t ill en a nna n ba ndbredd om 10 
log B/3 adderas till av läst va rde. B är önskad ba ndbredd 
i kH z. 
Prognoserna är fra mtagna av Televerket, avd R L, Farsta . 

BRUSFÄlTSTVRKA 
~OHZ Mottoonino i Sv.riClI! sommar. Bondbredd 3 kHz 
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LSI ELECTRONICS AB 

GENIE II . den administrativa microdatorn 
med terminalfunktioner . 

BESKRIVNING 
• EG 3008 
• 16K RAM-minne 
• 12K ROM microsoft Basic 
• l K ROM terminalrutiner 
• Videointerface 
• Kassettbandspelare-

interface 
• Svenska tecken 
• Numeriskt tangentbord 
• 4 st funktionstangenter 

. PROGRAMVAROR 
• BASIC kompilator 
• EDAS+ (Editor Assemb) 
• FORTRAN 
• LDOS (Operativsystem) 
• PASCAL 

Besök vår butik på 

BANERGATAN 50 
Öppet vardagar 9-18 
Lördagar 9-13 

08-142235 

~ 
MffiHM 

Skeppsbron 10 
111 30 Stockholm 

EXPANSIONSENHETER 
• GENIE skrivminnesenhet 125K 
• GENIE expansionsbox 32K byte 

minne, printerinterface m.m. 
• GENIE RS 232C interface 
• GENIE S-lOO Buss interface 

S·IOO kort 
• GENIE GP 80, 80 teckens matris

skrivare m.m. 

• DATABAS 
• MUMATH (Matematikpr.) 
• SCRIPSIT (Ordbehandl.) 
• VISCALC (Kalkyl.prog) 
• Ca 4000 spelprogram 

Varberg: Cederholms hemelektr . 0340·871 05 
Göteborg: CB RadIO AB . 03 1·134 121 
Norrköping: DATAX. 011·16 2179 
Linköping: EL·TEMA.013·13 4660 
Grums: ' Ele kt ronIsten . 0555· 132 79 
Nässjö: Ekdals TV AB . 0380· 10542 
Visby: AB EDW Löwgren . 0498·760 80 
Malmö: Hobbydata . 040·910191 
Karlskoga: K·DATA. 0586·30061 
Stockholm: MlcrotronIc . 08·612204 
Älvsjö: Mjukvarukraft. 08·993028 
Kalmar: Se mnron. 0480·74497 
Hedemora: T. Nilsson Imp. 0225·10389 
Torslanda: Torsdata. 031 ·562637 
Överhömäs: TEW·Lab 0660·70000 
Norge: Avant Elec. 02·565931 
u.ppsala: Hcbby Huset. 01.8· 11 1590 
Omsköldsvik: NH ElektrOnik , Ornskoldsvlk 

o Ja tack, jag vill har mer information om GENIE-System . 

Namn: 

Företag: 

Adress: .... .... .. .... .. 

Postadress: .. .. ............ , 

Tel : 
Informationstjansl 6 
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ELS- 3: 
.... ~~ ...... mlss1öst tänkande 

en ny els- eneration 
Fig J. En svagt kurvad 
form kännetecknar Quad 
ESL-63. Membrandelen 
är placerad över en soc
kel som innehåller de 
elektriska kretsarnas 
matning och spännings
transformering. Den 
platta formen skiljer sig 
markant från vanliga 
låd-högtalares .. Kra
ven på uppställning 
är också andra. 

•• Ytterst få företeelser inom 
ljudtekniken, åtminstone den som 
handlar om hemsektorn, har kun
nat uppvisa ett produktliv som 
spänt över mer än ett fåtal å r . I en 
bransch som är reglerad av nyck
ful la marknadskrafter och styrs 
av ofta yt liga konkurrensfaktorer 
lever just ingenting längre än 
marknadsförarna bestämmer, och 
begreppet "utveckling" kan fås att 
anta varjehanda innebörd. Därför 
är det unikt att som i fallet Quad 
ESL-63 det rör sig om en produkt 
vilken avlöser den legendariska 
föregångären ESL efter nästan 
precis 25 å r. 

Lite historia: Om the Acousti
cal Quad som firma och konstruk
tören-grundaren Peter Walker 
har Rt tidigare skrivi t i sam band 
med provni ngar av förstärkaren 
33/ 303 och efterfölj aren 405. Fir
man kom till 1936. Den allra 
första elektrostatiska högtalaren 
därifrån påbörjade Walker arbe
tet med år 1948. Efter fem år 
kunde han satsa för fullt på pro
jektet och omsider skrevs historia 
1956 . då en praktiskt fungerande 
prototyp kunde höras på det årets 
brittiska audiomässa. 

Walker var inte ensam om att 
fö rsöka sig på den elektrostatiska 
principen. Den är faktiskt bekant 
sedan 1880-talet, och så tidigt 
som på 1920-talet kom den till 
praktisk användning i Tyskland, 
där tekniken främst inriktades på 
kondensa tormikrofoner. 

Under början av I 950-talet 
sysslade enstaka föregångare i 
både Japan och USA med elek-

* Ett aktningsvärt nytän
kande ligger bakom högtalaren 
som efter 25 år avlöser världs
succim Quad ESL. 
* Den teknologi som tilläm
pas för det nya membranet, de 
sekventiellt ljudspridande 
fördröjningsledningarna 
och "dubblett" -konstruk
tionen har låtit tala om sig 
världen över. 

trostatprincipen. Något årtionde 
senare fanns stora och mycket 
dyrbara högtalare a tt höra frå n 
S ta x (Japan) resp Acoustech 
(USA). En teknker som Arthur 
Janzsen gjorde mycket för att 
popularisera användningen av 
elektrostatelement som högtalare 
för diskantområdet. Koss ä r ett 
annat namn här. Flera finns. BI a 
hade Pickering patent liksom t ex 
telefonkoncernerna i USA. 

Quad ESL gick i produktion år 
1957 och för svensk del har förf 
minnesbild av att svenska tekniker 
och musikkritiker (namnen Kjell 
Stensson och Yngve Fiyckt möter 
här bland andra) fick bekanta sig 
med skapelsen omkring 1959 i 
dåvarande Magnetofonklubben, 
t ex. Högtalaren sku lle j u senare 
bli kontrollrumsstandard hos ra
dion här. Harry Thellmod i 
Stockholm knöt tidigt upp agen
turen och han och Walker har 
al ltsedan dess va rit personliga 
vänner. 

Trots en hel rad senare elektros
tatkonstruktioner från olika ur
spru ng kom Quad att bli the 
loudspeaker på vär ldsmarknaden. 
Här fick den ju omsider sä ll skap 
med nämnda Acoustech-x och se
dan Acoustat, KLH 9, Beveridge 
och Stax jämte ytterst speciella 
kanadensiska Day ton- Wright, där 
hela högtalaren är innesluten i ett 
hölje fyllt av hexaOuoridgas (som 
vanligen läcker ut .. . ). 

Beveridge representerar ett akt
ningsvärt försök att, eh uru med 
mycket dyrbara och komplicerade 
medel. skapa en s k linjeljudkälla 

av elektrostatisk typ. Hä r gällde 
det att bryta med tänkandet som 
centrerats på punktkällan som op
timum. Beveridge är en bredver
kande ljudkälla, detta som en 
funktion av att den akustiska ut
effekten kan hållas hög. En kolos
sal spridningslins är placerad 
framför membranet för att vid
makthålla ljudutbredningen i ho
risontalled. Membranet är aktivt 
över hela frekvensområdet och 
utfört i metalliserad Mylar mel
lan två tjocka elektroder på plast
bas. Utstyrningen sker med en till 
elektroderna direktkopplad rör
förstärkare som förmår avge 
8 000 V som topp-till-toppvärde 
(!) med 300 mA som mest. Beve
ridge har en förhållandevis hög 
ljudverkan med en maxnivå om 
95-100 dB/ m' , hög i jämförelse 
med främst den äldre Quad. 

Unikt kvalitetsrykte ... 
Den brittiska Quad-högtalaren 

representerar dock den i särklass 
mest använda konstruktionen, 
som inte bara funnit vägen till 
10 ODD-tals krävande hi fi -vän ner 
utan också används inom yrkes
tekniken världen över som kon
trollhögtalare. Den har renomme 
som ingen annan för pålitlighet 
och konstruktionens signalavgiv
ningsförmåga och förspänningsdi
mensionering ligger nära det opti 
mala. Trots en rätt liten strå lande 
yta, 0,65 m' , är den akustiska 
uteffekten tillräcklig för Oertalet 
krav. 

Varför har högtalaren så unikt 
kvalitetsrykte? Dess ytterst låga 
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Fig 2. Sedd från 
sidan utgör 
ESL-63 nästan 
en skärm enbart. 
Högtalaren är 
akustiskt sym
metrisk, alltså 
genomsläpplig 
och kan avlyss
nas också bak
ifrån, varvid ste
reoljudet kom
mer att anta 
/80° motfas över 
ett par. 

distorsion, förmåga till att bättre 
än något annat återge pulser och 
kantvågsvar och dess utomordent
liga frekvensegenskaper ä r uppen
bara faktorer. Plus en till rummet 
nästan ideal koppling, akustiskt 
sett, om vissa tidvillkor uppfylls. 
Stereoljudbilden kan bli en upple
velse, vilket många kunnat vittna 
om under åren. Det människor 
vanligen uppmärksammar hos 
Quad ESL är den neutrala åter
givningen, friheten från "färg
ning" av ljudet, som alltid annars 
i någon mån vidlåder också hög
klassiga kon-konstruktioner. 

Quaden har bara ändrats i 
mindre detaljer under sina 25 år 
på marknaden, mest för anpass
ningen till transistoriserade hög
effektsteg och för att svara mot 
rent material tekniska förbätt
ringar. 

Sålunda utgör den en särling i 
ett sammanhang där säsongerna 
numera indelas i halvår för att 
rymma alla förmenta nyheter och 
vidareutvecklingar industrin käm
par om publikgunsten med. De 
enda jämförbara produkterna 
torde vara en del för strikt yrkes
bruk avsedda - men ingen enda 
produkt förf kan erinra sig har 
stått sig i 25 år så gott som 
oföränderlig. 

Varför har då en princip som 
den elektrostatiska inte slagit ut 
alla andra för högtalarkonstruk
tion? undrar någon kanske mot 
bakgrund av alla ovan uppräk
nade förtjänster. 

Svaret ligger i just principen, 
som är mycket krävande och dyr-
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Fig 3. Så här kan framställ
ningen om den ideala punktljud
källan och vågutbredningen illu
streras - se texten. 

bar att realisera, vilket avspeglar 
sig i priset på dessa högtalare: 
Exklusiva har de alltid varit och 
redan av det skälet förbehållits 
den mest kräva nde sektorn. 

Så är det drivningen . Elektro
statiska högtalare har fram till nu 
haft den ganska kännbara be
gränsningen att enbart kunna ar
beta med vissa slags förstärkare . 
ESL-skärmarna erbjöd en svårt 
ojämn impedanskurva (nivå be
roende) och utgör med de stora 
fasvinklarna en så speciell last att 
man principiellt måste ha spe
ciella slutsteg för dem. Risken 
finns alltid att om man överstyr en 
ESL med en förstärkare utan 
spänningsbegränsning kan man 
vålla överslag mellan ESL-plat
torna med bestående skador som 
följd på högtalaren . - Den nya 
ESL-63 går att driva med nertalet 
förstärkare av tillräcklig kapaci
tet. 

Quad ESL i sin beprövade ver
sion arbetar på så sätt, att alla 
membransektionerna av lodräta 
små band är inkopplade vid låga 
frekvenser, men vid stegring mot 
diskanten arbetar bara det mitt
placerade elementet medan övriga 
successivt shuntas av för att inte 
belasta vare sig transformatorn 
och förstärkaren för kraftigt. 
(Kraven på tranformatorn i hög
talaren är också närmast ex
trema.) De sektioner vilka är ak
tiva vid bastoner håller ca 2 mm 
avstånd mellan membran och 
elektrod för erforderlig amplitud 
hos de förra medan de tre mitter
sta sektionerna av membrangrup-

Fig 4. Elektrodstrukturen i 
ESL-63 utgörs av kopparöver
dragna paneler, där de koncen
triska ringarna etsats ut och där 
signalen från jördröjningsled
ningen matas ut sektionsvis med 
början från centrum över ett nät 
av terminaler vilka länkar ihop 
membrandelarna. 

pen behöver något högre verk
ningsgrad vid stigande frekvens 
och därför har distansen I mm 
mellan elektrod och membran. 
Amplituden dämpas från baksi
dan , likaså begränsas den av bas
sektionens strålningsresistans . 
Transformatorn i högtalaren för
ser mittsektionernas membran 
med en lägre signalspänning än 
övriga . Omsättningsdata för tra
fon är I: I 00 och V b motsvarar 
I 500 V. Signalen till djuptonsde
len transformeras upp omkring 
200 ggr och har spänningsvärdet 
2 500 V. Membranen utgörs av 
plastfilm som bara är någon mik
rometer tjock - för alla förekom
mande konstruktioner håller 
membranen högst 10 /lm som 
mest - och principiellt gäller ju 
att membranen är lättare än den 
luft som omger dem - det mot
stånd luften utgör är det me
dium som avgör membranhastig
heten och därmed högtalarens 
förmåga till effekta1string. 
Quad-membranen är högohmiga 
(109 ohm / ytenhet} med ett halv
ledarrnateriaI som överdragits fo
lien . Damm och ' smu'ts i också 
mikroskopiska mängder utgör ett 
hot mot funktionen. ·.· Därför har 
man nu sträckt plast också på 
utsidan av elektroderna, vilka f ö 
är så lätta också de att luftens 
strålningsresista,ns är domine
rande också i regionen över 20 
kHz . 

... trots begränsningar 
De här högtalarna har aldrig 

kunnar tävla med gängse kolv-

Elektro -
stotiska 
elementets 
centrum 

Från 
slutsteg 

-t I Snitt ur perforerad 
'I metallelektrod som 

.......____delats i ett antal 
i"----- ringformade häv-
. länkar. 

I 

Frekvensberoende 
fö rdrö j ningsled ningar 

Fig 5. De perforerade metallelektroderna är uppbyggda med ringele
menten koncentriskt grupperade. 

doningar i fråga om ljudtrycksför
måga . Basåtergivningen är blyg
sam. Det är en väsentlig orsak till 
att de , trots allt, har en begränsad 
marknad. De är avgjort inga pop
ljudkällor eller discomaskiner. 
Det går helt enkelt inte att få ur 
dem något mera än allra högst 
100 dB, men redan där brukar en 
gräns vara överskriden; 90-95 dB 
kan anses vara ett praktiskt max
imum. Om man driver en äldre 
Quad ESL som fullregisterljud
källa kan området 50 Hz-I O kHz 
utvinnas med 93 dB på lyssnings
avståndet två meter, vill man gå 
upp till 100 dB som mest klaras 70 
Hz-7 kHz, enligt KTH-mät
ningar (von Wachenfeldt 1979). 
Enligt dessa rön har högtalaren en 
impedans om 2 ohm ca 50° reak
tivt. Den resistiva delen härrör 
från förluster i transformatorn. 

Så har vi en annan begränsning, 
som yttrar sig i både rums- och 
placeringsberoende faktorer av 
lite annat slag än dem vanliga 
högtalare är underkastade. Den 
akustiskt optimala kopplingen till 
rummet kräver viss vinkling (bort 
från vägg) av dessa lite otympliga 
skärmar - men å andra sidan 
medför rätt placering en märkbart 
bättre basförmåga än vad enbart 
pa ppersda ta säger. 

En annan egenhet som vidlåder 
dessa ljudkällor är deras ganska 
snäva riktningsdiagram i både ho
risontell och vertikal utsträck· 
ning . Man måste placera sig inom 
ett avgränsat område i förhål
lande till högtalarna. Med de 
äldre Quad får man en stereoljud-

bild där diskanten lätt går förlo
rad, dvs den faller av från mittax
eln på ett sätt som nödVändiggör 
centrering av lyssningspositionen . 
Ljuddistributionen kan vidare ge 
upphov till interferenser med 
rummets efterklangsmönster. Pla 
ceringskänsligheten är välbekant 
för de här "enmanshögtalarna ". 

Högre verkningsgrad 
[ det här sammanhanget bör väl 

nämnas att många audiofiler värl
den över prövat en rad föregivna 
förbättringar för att främst öka 
verkan och tryck från sina elek
trostater. De dyraste och på fysi
kaliska grunder något tvivelaktiga 
är att koppla ihop nera stycken 
b a k o m varandra i tro att verk
ningsgraden fördl!bblas .. . Det är 
då självbedrägeri , förstärk a ren 
jobbar bara hårdare. Sätter ma n 
på känt maner "brasskärmarna .. 
över varandra (eller bredvid var
andra) går det däremot att få ihop 
en utsignalökning med 6 dB. Det 
har inte saknats ren magi i Quad
"förbättringarna" - det är ju inte 
precis okänt i hi fi-sammanhang
ets mystik - som t ex att påstå att 
metalliserad mylarplast sa ndwi
chad ihop med vinylidenkloridfil
men , som utgör mittpunkten för 
Coulomb-krafterna man genere
rar. höjer verkningsgraden kra f
tigt. Patentet, som ingen tycks ha 
granskat närma re. hävdar a n
språk på att filmen ger upphov till 
en "naturlig laddning" mellan 
plastfolierna och vid påförd för
spänning kommer inpedansen att 

forts på nästa sida 
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QUAD ESL-63 forts fr föreg sida 

Fig 7. Tolv skruvar håller soc
kelns "lock", under vilket åter
finns längst t h och t v de två 
impedanshöjande transformato
rerna i mottaktkoppling. De om
ger högspänningskretsarna i mit
ten, där det sitter ett kraftigt 
metallmotstdnd t v om centrum 

sjunka meda n ka pacita nsen dä r· 
emot tillta r och "verkningsgraden 
ökar". Detta illusionspa tent bevil· 
jades fa ktiskt i USA så sent som 
sommaren 1979. 

Det allra va nligaste och i sä r· 
klass effektivaste ihop med två 
Quad ESL ä r eljest a tt a nvä nda en 
d yna misk bas rnodul i mitten, oc h 
hä r ha r inte minst den sve nska 
AudioPro Ace Bass B 52 lovorda ts 
världen över som vä l lämpad . En 
så samma nsa tt ljuda nl äggning 
blir inte omodern i fö rsta tage t 
utan ger ett synnerligen exk lusivt 
ljud , dä r inte lågoktavens bas· 
tryck behöver sa knas o c h dä r 
ma n ha r i fullt beh å ll sidosys te· 
mens i sitt slag oöverträ ffade hög· 
tonsförmåga och utomordentliga 
na turtrohet. • 

Hur de n nya ESL-63 fungera r 
och vilken ba kgrund konstrukt io
nen har kunde RT redogöra fö r så 
tidigt som 1979, då, vi publicerade 
en genomgå ng a v uppbyggnad, 
verka n och princ iper. " Efter 2 1 å r 
en ny Quad : ya utvecklingsvä
ga r för elektrosta tiska högta la re", 
förf Basil Lane och Ulf B S trange: 
RT 1979 nr 10 pp 32 - 36. Numret 
ä r slut frå n förl aget men bibliote
ken lå na r ut å rgå ngen och ka n 
möjligen också erbjuda kopi ese r
vice. 

Den integrerade punktkällan 
"63" i högta hlrens typbetec k

ning ka n inte gä rna syfta på a nna t 
ä n att det va r å r 1963 , sju å r efter 
tillkomsten av ESL-brasskärmen, 
som Peter Wa lker a nsåg sig ha 
underlag för de bä rande idee rna 

och sa längst bak de 12 kraftiga . 
spolarna som hör till fordröj
ningsledningens matning. De är 
alla ingjutna i harts for att sitta 
fixerade i läge och for att mot
verka gnistbildning. Högtalaren 
arbetar med 5,25 kV internt. 

till en rad förbä ttringa r gentemot 
origina let. Det som bö rjade fö re
sväva honom va r rea lisera ndet av 
en ljudkä ll a, dä r Ijuda lstringen 
skulle utgöra ekviva lente n till en 
punktstrå la re , integrerad i eller 
ba kom sjä lva högta la ren. De n 
klass iska vibrera nde sfä re n som 
idea l skull e fö rverkl igas med elek
tros ta tiska medel, ka n ma n ut 
trycka det som. En såda n virtuell 
ljudbild skulle ha en helt a nna n 
jä mnhet ax iellt ä n tidiga re och 
ma n skulle undgå de riktningsbe
roende biverkninga r och interfe
rensfe nomen i fl era dime nsioner 
som va r o frå nkomli ga med den 
fö rsta ESL-modellen. Hela ut
bredningen po lä rt skull e täckas in 
vida bä ttre, resolverade Wa lker. 

Ta r ma n del av ha ns ta nka r i 
sa ken, såda na de uttryckts i ett 
pa r fö redrag inför A udio Enginee
ring Society ( Los Angeles 1979 
och i London sa mma höst), dä r 
ha n på båda stä llena illustrerade 
sina visioner med ett stort stycke 
tra nspa rent plas t , skulle de kunna 
sa mma nfa ttas så hä r (vilket också 
stå r a tt läsa i firm a ns egen litte ra 
tur ): 

"Föres tä ll er en teoretiskt ideal 
punktlj udkä ll a i fo rm av en högta 
la re, som utstrå la r ljudtryckvågor 
och ett pla n i luftrummet på kort 
avs tå nd frå n ljudkä lla n, vinkel 
rä tt mot utbredningsriktningen. 
Kunde vi då göra lufte n vid pla net 
sy nli g skulle vi få se ko ncentriska 
vågor utbreda sig ut frå n mitten , 
som o m vi hade kasta t en sten i en 
stillas tående va ttenyta. Ersätter vi 
nu pla net med ett mycket lätt 
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Fig 6. Ur ett arbete av Peter Walker själv återger vi här högtalarens 
forenklade elektriska kretsuppbyggnad med fordröjningsnäten och 
den ringformade elementstrukturen. 

membra n och förmå r det a tt 
å te rge luftpa rtikelrörelsen som re
da n sy nli ggjorts och dä rt ill under
trycker origina llj udkä lla n, blir re
sulta ten för en lyss na re placerad 
vid utsida n a bsolut oskiljba ra frå n 
vad en idea l ljudkä lla hade av
sa t t. " 

Ultratunt membran 
Högta la rens hjä rtpunkt ka n sä

gas va ra det ultra tunna (= 3 
mikron) plas tfilmmembra net , 
som till e n yta om ca 800 x 600 
mm spä nts in lös t över en ra m
struktur i högta la re n. Ma teria let 
ä r polyes ter (My lar). Wa lker 
möttes av skepsis och a vråda nden 
då ha n hörde sig fö r på olika hå ll 
om sin tä nkta t illä mpning för 
ma teria let. Ex pe rimenten fortsat
tes ä ndå, och i dag ka n ma n 
skörda erkä nna nden a v a tt ha 
utfö rt en a ktningsvä rd fy sika lisk 
in sa ts. Membra net blev också det 
stö rsta problemet, för reda n i 
börj a n av I 960-ta let hade ha n 
princ ipiellt lös t den a ndra huvud
fråga n, som inneba r rea lisera ndet 
av fördröjningskretsa rna vilka dit
till s i s in inleda nde form utgjorts 
av LC-nät. 

Membra nfilmen ha r fra m-
stä llts med ha lvleda rtillverkning 
som fö rebild. Ma te ria let ha r "do
pa ts" med ett skikt laddningsbä
ra re som fördelar en fri a tom på 
10 miljoner okonduktiva för en i 
pra ktiken driftsä ker laddningsfö r
delning över hela yta n. Filme n 
hå ll er en res ista ns om 10 Mohm / 
kvadra tfot, uppges det. 

Det elektriskt leda nde membra-

Fig 8. Sockeln med anslutningar 
for nätmatning och forstärkare 
- det senare sker över de fjäder
belastade klämmorna t h. Nät
brytaren i mitten. 

net ha r spä nts mella n två uppsätt
ninga r av koncentri skt gruppe
rade, ringformiga elektroder. 
S kyddsga ller omger på ,sidorna. 
Elektroderna ä r koppa röver
dragna och utförda i ett termo
plas tma teri a i med leda rskiktet 
utå t för a tt underl ä tta isola tionen 
mot högspä nningen. Strukturerna 
ä r pe rforerade för a tt bli a kustiskt 
genoml ys liga och enva r ä r fästa 
till en pl as tstötta som ska ll hindra 
rörelser i membra nets pa ra llell
pla n. Delninga rna mella n ring
strukturerna ä r etsade ungefä r 
som på ett stort kretskort. Va rje 
elektrod ä r formad cirkul ä rt i 
" ringsiktes form " och de ä r uppde
lade så, a tt de fast är uppdelade i 
fyra sektioner, elektriskt över
bryggade, dä r de två yttre ä r 
kontinuerliga och de två inre bil 
da r slutna ringa r , "må lta vla n". 

Fördröjningsledningen 
Med detta ä r vi inne på en 

a nna n grundfö rutsättning fö r 
ESL-63 som unik a kustisk spri
da re : Fördröjningsledninga rna, 
nä tet a v frekven sberoende lä nka r 
vilka två ngss tyr rörelserna från 
centrum mot periferin och fördrö
jer signa lma tningen proportio
ne llt mot fre kvense n. Membra
ne ns strå lningsyta kommer a tt 
avta med öka nde frekven s. Den 
fördröjning som de skilda ring
systemen a rbetar med avsätter 
hos membra net en ekvivalent 
svä ngningsrörelse till det Ijud
trycksmönster som skulle uppnås 
med punktljudkälla n ca 30 cm 
ba ko m högta la ren . - Se också a rt 



fr 1979 . 
W a lker hade reda n 1963 fä rdig 

en lösning som tog fasta på hela 
24 ringformade element som va r 
koppl ade sa mma n enligt en induk
tiv princip . Men det visade sig 
överflödigt. ( Ma n ka n så hä r ef
teråt undra om ryktena om "den 
nya Quad", som bö rjade ta fa rt i 
börja n av I 970-ta let och vilka bl a 
visste berä tta om en liten, rund 
elektrosta thögta lare - "Ia mpa" , 
menade några - uppstå tt ur detta 
med ringsektionerna? Men fabri
ken hade faktiskt visa t ett lik
na nde element lå ngt tidigare för 
en hörnplacerad högta la re .) 

Den tidskonsta nt som gä ller fö r 
sa mtliga ringsektioner ä r 24 ILS. 

Det motsva ra r en rörelselängd
skillnad i luft om något mer ä n 8 
mm. De två ytterförIagda sektio
nerna från mitten räkna t tillförs 
va nlig (= normalt vid esl), ka pa
citiv fördröjning, vilket innebä r 
att enba rt de segmenten fungera r 
enligt en frekvensberoende ka ra k
teristik . E n uppdelning ä r gjord 
för att membrandrivningen ska ll 
försiggå i ett ha lvcirkelformigt 
arrangemang i en progressivt 
öka nde radie och dä rmed imitera 
punktljudkä llan, eftersom våg
fronten blir sfärisk. I ESL-63 
ma tas mittdisken direkt med fö r
spänd tonfrekvenssigna l meda n de 
runt om förlagda segmenten till
förs tidfördröjd signa l, som a lltså 
kommer a tt a nta fö rlä ngt vä rde 
med öka nde avstå nd ut frå n mitt 
delen. 

Audiosigna len ma tas sekven
tiellt ut efter impedanshöjning i 
tra fo-dela rna till varje uppsätt
ning av ringelement i högtala ren 
över induktanser och kapacitan
ser. Va let av konsta nter ger direk
tiviteten å t högta la ren. Det ka n 
f ö nä mnas a tt fö rdröjningsled
ningens indukta nser ä r lindade 
med 12 000 va rv tråd , föga tjoc
ka re ä n ett människohå r. Fys iskt 
mä ter de 6 x 40 mm . - Den som 
vill fördjupa sig i enskildheter i 
schema t över ESL-63 ka n se hu
rusom va rje sektion av förd röj
ningsledningens a npassning till 
syftet a tt få ett pla tt membra n a tt 
strå la ut en ex pa ndera nde våg
front sker dels genom a tt linjen 
fungera r som ett a ll -passba nd e I -
I e r som ett Le-nä t (nä mligen då 
ic=is, det fö rra fa llet förutsätter 
ic> is)· Indukta nserna kommer 
a tt kä nna dämpning som lå ter 
tra nsienterna komma igenom 
kontrolle rade eller / och utöva r de 
amplitudstyrning längs ledningen. 
Eftersom membra net ä r avgrän
sa t, kommer det a tt va ra under
kasta t de a kustiska laga r som 
ha ndla r om diffra ktion och om 

vågfronters d iskontinuitet vid 
ka nter och ytskikt.. De avvike lser 
som då uppträder i vågen vå lla r 
s k akustiska skuggor , beroende 
på fö rhå lla ndet me lla n våglängd 
och strukturstorlek. Vid sjä lva 
diskontinuiteten a lstras sekundä r 
strå lning, vilken yttra r sig som 
knycka r i frekven sgå ngen. Bla n
das så sekundä rvågen med den ur
sprungliga, adderas eller subtra
heras innehå llen med va randra. 
Detta fenomen hota r utta la t vid 
ka nterna aven elektros ta tpa nel, 
uta n hölje som den ä r i egentlig 
mening. En såda n icke önskvä rd 
a kustisk reflex vid membra nka n
terna kommer nu i stä llet att yttra 
sig som en elektrisk reflex längs 
fördröjningsledningen. Det hä r ä r 
verkligen en fyndig metod , efter
som dylika fördröjningsledninga r 
a lltid normalt dimensione ras med 
utgå ngspunkt i va rje stegs s k 
itera tiva impeda ns för a tt mot
verka just fela npassning som 
skulle få signa len a tt refl ekteras 
tillba ka längs ledningen! ( Itera tiv 
impedans = motståndskedj a, våg
motstå nd .) Gör ma n då den elek
triska modi fieringen som i ESL-
63 i fo rm aven medveten fe lav
slutning nås " terrorba la ns": Det 
uppstå r en elektrisk refl ex ion inuti 
fördröjningsledningen, som precis 
släck'er ut den akustiska. Det sker 
genom noggrann a npassning av 
drivströmmen . Låter okomplice
ra t men ä r lika fullt en uppvisning 
i den högre skola n - hela högta la 
ren ä r så hopkommen. 

En homogen ljudkälla .. . 
Pola r isa t ionsspänningen högta

la ren nominellt a rbeta r med ligger 
omkring 5 kV. Vid den ma tningen 
ä r mittmembra net dc- pos itivt 
(mycket hög kä llimpedans) me
da n de två yttre sektionerna hå ller 
dc vid jordpotenti a l och som över
lagras ac- modula tionen. Då den 
växelspänningsburna modu la tio
nen li gger i motta kt till m ittsek
tionen och då pla ttorna inte ka n 
ge utslag, a ntar plas tmembra net 
av sig sjä lv ett läge som ä r linjä rt 
propo rtionellt till den växelspä n
ning vilken på förs de yttre pl a t
torna. Fö rdröjnings mönstret över 
de olika ringsektionerna medver
ka r så till a tt membra net avsä tter 
ett " Ijuda nde avtryck" , som ska ll 
va ra identiskt med det fö rebilden. 
den tänkta punktstrå la ren, a lst
ra r. 

På så sätt , hävda r tillverka ren. 
utgör Quad 63 en homogen ljud
kä lla, som kä nnetecknas av lå ngt
gående fas rikt ighet och ett a perio
diskt funktionssä tt fö r optima l 
rumssa mverka n dä r responsen så-

forts på nästa sida 

Elektrostaten-linjär, 
fasrUdig direktkoppIare 
Vad skiljer en elektrostatisk högtalare från en gängse 
elektromagnetisk? Här beskrivs de fysikaliska princi
per och lösningar vilka givit oss den moderna esl
ljudkällan, i huvudsak utvecklad alltsedan 1950-talet. 

•• Den elektrosta tiska pri nci
pen och es l-högta la rens funktions
sätt ska ll beha ndlas hä r mot ba k
g rund av de fö rbä ttringa r och det 
nytä nka nde vilka ma teria lisera ts i 
den senaste ska pe lsen frå n Acous
tical Quad i Engla nd , ESL-63. 

En gä ngse elekt romagnetisk 
högta lare bes tå r ju av sepa ra ta 
högta la relement av dyna misk typ 
med en ta lspole som proportio
'nellt mot insigna len exci tera r ett 
me mbra n. Elementen ä r monte
rade i en ba ffel, och e ftersom de 
ska ll sa mverka registervis krävs 
någon fo rm av uppde lning mella n 
dem, vilket sker ge nom insa ts av 
filte r. Elementens verkningsme
d ium ä r lu ften och då den utöva r 
belas tning mot dem ford ras en 
impeda nsa npassning. Detta jämte 
såda nt som höljets form och lu ft
volym, dess resona nsbenägenhet 
m m kommer ofrå nkomligt a tt 
dj upgående inverka på högta la
rens egenska per i a ll a avseenden. 
De oli ka mönstren fö r riktverka n 
hos elementen, de faspro bl em som 
uppstå r och olika fa ktorer rela te
rade till konst ruktionernas hö lj en, 
volym och d ispos ition ger upphov 
t ill mer eller mindre utta lade svå
righeter ifråga om den tota la Ijud
utbredningen oc h den jämna 
sprid ningen. 

I vikt iga avseenden blir motsat
sen a tt ersätta de olika , register
visa en heterna med en enda stor 
svä nga nde yta i form av ett lä tt 
och enhetligt membra n som ver
ka r i direkt respons mot omgiv
nin gsluften och som går a tt a kti 
vera över hela sin yta un d::r bä ttre 
kontroll av a ll a svä ngningsrörel
ser. 

En såda n lj udkä ll a medför fl era 
fö rdela r gentemot kolvtypen. 
Lä ttheten hos membra net ger lin 
jära re egenska per . Kraven på 
styvhet bort fa ller oc h med detta 
näs ta n a lla resona nsfenomen va n
liga hos en kon som "Iagra r" 
energ i och som ä r behä ftad med 

pa rti a lresona nser, dvs uppspräck
ning hos konen och delvisa vi bra
t ioner t ill fö ljd av ojä mn verka n. 
Konelement som dri vs av ta lspo la r 
infäs ta i m itten ä r svå ra a tt få den 
önskade pistongverka n hos; ta l
spolen styr inte konutslaget helt 
kontroll erat och det uppstå r, som 
beka nt, en diskrepa ns mell a n 
elektr isk insigna l och a kusti sk ut 
signa la lstring. 

Elektros ta tmembra net ä r mera 
gynna t då det drivs lik for migt 
över hela sin yta . Både distorsion 
och fassk illnader kommer a tt 
minska sta rk t. Den låga massa n 
ha r reda n antytts. BI a detta med
verka r t ill en påfa ll a nde jämn 
frekve nsgå ng som inte avviker 
upp e ll er ner så marka nt som fö r 
konelementet. Li kaså blir tra n
sientsva ret överlägset fö r a ll a 
prak t is ka fo rdr ingar. 

Elekt ros ta thögta la re finns ut
fö rda enli gt något skilj a ktiga 
a kust iska principer och olika pre
fere nse r. 

Geme nsa mt för dem a lla, oav
sett om de tä nk ts som "idea la" 
punk tlj udkä llor ell er som " Iinje
kä llor" ! ) och dyli kt, ä r a tt ett 
membra n fästs in mella n två a kus
tiskt t ra nspa renta ( = genom
brutna , perforerade) elektroder. 
Membra net laddas upp och då en 
signal påförs elektroderna genere
ras ett e lektriskt fä lt mella n dem, 
va rpå det uppladdade membra net 
rö r sig . Vi ll man ändra utslaget 
skiftas pola riteten för signa len på 
e lek troderna, va rvid mem bra net 
rör sig åt a ndra riktnin gen. Ett 
lj ud tryck uppstå r på detta sä tt. 

Den kraft som utövas på ett 
es l-mem bra n ä r proport ione ll mot 
den påförda spä nningen sna ra re 
ä n strömmen, under det a tt ström
men som fl yter i den rörliga impe
da ns esl-omva ndla ren utgör mera 
ä n spä nningen över den ä r propor
tione ll mot membra nhas tigheten. 

Elektrosta thögta la rens klas-
forts på sid 15 

I ) N ågra definiti oner av begrepp som ofta möter i sammanhanget : 
Plan ljudvåg - Ljudvåg. där de ka rakter is ti ska ti llstå nde n ä r lika i a lla punk te r aven pla n 
yta . vi nkelrä t mot gå ngr ikt ningen 
Punk tfo rmig ljudkälla - lj udkä ll a . va rs di mensioner ä r små i förhå llande t ill det uts trå lade 
ljudets våglä ngd oc h dä r pa rt ikelförskj utningen ä r i fas över ljudkä llans he la yta 
Sfärisk ljudvåg - ljudvåg, där de ka rakteristiska ti llstånde n ä r li ka i a lla pu nkter på e n 
sfä risk yta . 
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väl axiellt som sidoriktad försig
går väl definierad. Ett av de fun
damentala tillverkarlöftena ifråga 
om högtalaren var att mycket god 
kontroll skulle utövas över proble
men med varierande strålningsim
pedans och riktverkan . Jfr fig över 
detta i form av polärdiagram. 

... och en akustisk dipol 
Konstruktionen utgör mera ut

talat än vid föregångaren en akus
tisk dipol - högtalaren betecknas 
ju av upphovsmannen också med 
akronymen Fred. som står för 
Full range electrostatic doublet. 
Detta är likaså en av högtalarens 
stora attraktioner. 

Dipol-Ijudkällan har sin Ijud
spridning utgående från två hop
kopplade sfärer. De bildar något 
som i stort liknar karakteristiken 
från en 8-kopplad mikrofon. Lik
som mikrofonen i fråga är okäns
lig för ljudtryck som faller in mot 
åttans mitt, kommer dipol-högta
laren i den här varianten inte att 
utstråla någon energi i sitt mem
branplan. Följaktligen aktiveras 
inga rumsnoder vilkas axlar ligger 
i detta plan . Man kan också se det 
så, att den akustiska dubbletten 
består av två identiska källor med 
ovänt tecken, där var och en är 
liten gentemot våglängden och 
belägen på ett lika (litet) avstånd 
från varandra. Det alstrade Ijud
trycket på varje distans från 
dubbletten som kan anses stort i 
jämförelse med dess gruppering 
antar en cosinusfunktion , nämli
gen den för vinkeln mellan främre 
axeln och lyssningsplatsen . För 
normalt praktiskt bruk , heter det 
i Quads egen presentation, sätts 
högtalarna i vinkel mot rummets 
horisontalaxel, varvid påverkan 
sker i båda horisonta lax la rn a med 
3 dB mindre än med en s k rund
strålande källa under det a tt ver
tikalmodena undertrycks . För 
praktiskt bruk, skulle vi vilja säga. 
inträffar det att rummets egenfre
kvenser enbart exciteras i en enda 
dimension. Rummet svarar särde
les gynnsamt vid esl-användning, 
nota bene att man funnit bästa 
läge för både högtalarna och sig 
själv, vi lket kan låta självklart 
men som envar med lite erfaren
het av "brasskärmarna" vet invol
verar diverse vinkling och om
kringnyttande . Mot den äldre 
högtalaren ger ESL-63 en klar 
förbättring i kvoten mellan direkt 
ljud och renexionsljud. 

Bättre riktverkan i 63 
I den äldre högta la ren kunde de 

skilda diskant- och baspanelerna 
längs sin utbredda struktur aldrig 
skörda några lagrar för god rikt-

verkan. En av de största nackde
larna med Quad-elektrostaterna 
var i mångas ögon den snäva 
ljudspridningen och "beamingen" 
i diskanten, med den praktiska 
följden att man noga fick märka 
ut sitt läge i vinkeln framför 
högtalarna . Den påtagliga för
bättringen i ESL-63 ligger i att 
riktverkan ä r arrangerad så, att 
den förh åller sig verksamt oförän
derlig relativt frekvensen som ut
strålas. Vid låga frekvenser dikte
rar högtalarens dipolkaraktär den 
nämnda 8-utbredningen. Vid 
ökande frekvens kan man inte 
undgå en viss skärpning av rikt
verkan men inte till den grad som 
förr , då rena strålningslober var 
för handen . Direktiviteten är nu 
anpassad främst för att minska 
diskantinnehållet i rummets efter
klangsfält : Bäst ba la nserad dis
kant skall man få i normala hem
miljöer, försäkrar Quad. Man får 
nu en godtagbar lyss ningsyta och 
de reverberanta ljud fälten inver
kar inte som tidiga re, då det 
icke-axiella frekvensinnehållet 
kunde spöka längs rummet och i 
sämsta fall råka i sådan kollision 
med direktljudet att hörba r "fä rg
ning" inträdde. Ett ibland abrupt 
diskantfall kunde också skrivas på 
minuskontot med Quad i ogynn
samma placeringar. Som framgår 
av fig är polärdiagrammet för 
ESL-63 rent bi-direktionellt vid 
basfrekvenser . Vid 8 kHz ha r ett 
fall från denna jämnhet inträtt 
med ca 5 dB, vilket är blygsamt. 

En yta som har stor utbredning 
i förhållande till våglängden utgör 
som känt en alltmera riktnings
verkande utbredare av diskantto
ner. Ju större yta, desto högre 
grad av utstrålad högfrekvens
energi rätvinkligt mot yt planet. 
För elektrostatskärmar har man 
traditionellt försökt sty ra utstrål
ningsegenskaperna genom att 
man definierat membranytan som 
en del aven kurvad struktur och 
att man låtit den horisontella 
kurvraden resp membranets ut
sträckning i lodplane t bilda de 
geometriska utgångspunktern a 
för diskantspridningen . Nu har 
detta alltid råkat i konn ikt med 
kraven på basåtergivning och 
önskvärt ljudtryck , och hur som 
helst blir det en öppen fråga hur 
man skall kunna breda ut frekven
ser med våglängder understigande 
membrandimensionen : 20 kHz in
nebär t ex en våglängd om 1,7 cm. 
Ja, man kan ju försöka fördela 
varje frekvensområde öve r ett an
tal paneler, och så skedde i den 
äldre ESL-högtalaren. Se ovan. 
Att vi i ESL-63 möter en fullom
rådeselektrostat enligt nya princi-

14 RADIO & TELEVISION - NR 6- 7 - 1982 

Fig 9. Tillverkarens kretsschema fö r Quad ESL-63. Märk diago
na/räckorna av dioder i högspänningsde/en och de två VDR. 
- Skyddskopp/ingen för bortbrytning av matningen över nätet 
Tf - TJ. Se texten. 

per och som säkra r vidmakthål
lande av dipolens axiala lober öve r 
hela frekvensområdet tack vare 
kombinationen av membrandriv
ning. sinn rika fördröjningsled
ninga r och amplitudkontroll -
inga "dubbelbilder" - stå r klart. 
Den sfä ri ska vågfrontens utbred
ning från en punktljudkälla måste 
efterbildas som en jämnt fortskri
dande vågrörelse över membra
net. Max ljudtryck från ESL-63 
uppgår till 100 d B axie llt på 2 m 
eller korrektare 2 N/ m' , samma 
distans. Låter vi ljudtrycket gå 
ner till hälften har - 6 dB nåtts vid 
35 Hl. . Att Quad ESL-63 vid så 
låg frekvens som 35 H l. endast 
fallit med 6 dB visar alltså på en 
sänkning med 18 dB / oktav, vilket 
bör ställas mot basrenexlådans 
fall med 28 dB / ok tav! Tar vi 
diskantfältets utbredning har vi 
en markant förbättring gentemot 
den äldre esl-upplagan: De 8 kHz 
som figurerar ovan som "å tsnör
ning" representerar ±25° ( - 3 
dB) där föregångaren erbjöd 
knappa r' 

Bakprojektion från ESL-63 
Framställningen av dubblett

egenskaperna vore knappast full
ständ ig utan att ege nheten med 
"bakprojektionen" av ljudet be
rörs. Högtala ren kan ju nästan 
lika gärna avlyssnas bakifrån som 
från norm al t främre ytan. den är 
akustiskt transparent. Hela fre
kverisom rådet strålar ut också 
bakå t - men då med omvänd 
pola ritet. Fasen har vänt 180°. 

Den praktiska betydelsen av detta 
är att Quad ESL-63 måste ställas 
upp så. att inga nära väggar och 
begränsningsytor inverkar genom 
att avsätta mer eller mindre märk
bara biljud oc h färgningsansatser 
i ljudet. Fel "i maging" kan man 
också u ndgå genom att ha matta 
under högta lare n som släcker ut 
renexe r. vi lka lägger sig som ax
iell dubbling i hori sontpl anet. 

En ESL-63 består av nera 
"skik t" med ett kritiskt plastskydd 
över membranen. ett dubbelt 
skyddsgaller oc h en finmaskig 
duk. som tillhandahåller skydd, 
akustisk resistans och dämpning. 
Det är inte vilken duk som hels!. 
inte - den är resultatet av ingå
ende efterforskningar oc h väven 
görs för kvarnindustrin där man 
har den för fins iktning av mjöl. 
Den tillverkas bara i Schweiz för 
ext ra höga krav· oc h får köpas 
därifrån för över 80 kronor styc
ket och till varje 63:a går det å t en 
hel duk . "Milspecade" komponen
ter i a ll ära . men det hä r förklarar 
lite av högta larens pris som mark
nadsprodukt. Plus detaljomsor
gerna i konstruktionen. 

Extrema transformatorkrav 
Den öv re grä nsfrekvensen för 

en elektrostathögtalare begränsas 
av den tillgängliga förstärkaref
fekten. "I praktiken är det signal
t ransforma torn som protestera r 
fö rst. Utom problem med att 
transformera upp spänning med 
frekvensen upp till 20 kHz till 
många kilovolt och överföra hög 



rea ktiv effekt rår trafon icke bidra 
med för mycket di storsion", skri
ver den initierade esl-forskaren v 
Wachenfeldt, som sjä lv prövat på 
a tt bygga elektrostat och då nöd
gades konsta tera a tt projektet 
nära nog stöp på transformator
frågan. En " u-landsmäss ig brist" 
på lä mpade doningar gjorde sig 
kän nbar , framgår det. Liksom a tt 
"effektförlu sterna inte sker i hög
talaren uta n i förstärkaren". 
- Trafon i 63-an dras fortfarande 
med viss olinearitet. vilket åte r
verkar i det lägre frekvensområ
det, mena r specialister vi konsul
terat. 

ESL-63 ha r två gedigna trafo 
bl a nd a ll a nna n kretsteknik som 
ä r inhyst i sockeln till högtalaren . 
Transformatorerna som ligger i 
mottaktkoppling ä r "step up
units" , a lltså impedanshöjare för 
audiosignalen, och de ä r bel ägna 
ytterst t v och t h i höljet. Båda ä r 
lindade med sina sek undäruttag i 
serie. En inte bara utrymmesbe
sparande åtgä rd i det välfyllda 
"facket" utan också ett praktiskt 
sätt att minimera läckinduktanser 
och ströka pacitanser som utgör 
den övre gränsen för trafo
ba nd bredden. 

Trafona omger högspännings
generatorn i form aven kaskadlik
rikta re jämte kretsa rna för för
dröjningsledningen . Pola risa
tionsfältets spänning uppgå r till 
5,25 kV , se schema t, vilket mot
sva rar ca 2 kV / mm . Membra n
laddningen a lltså proportionell 
mot polarisa tionsfältstyrkan. Ef
fektspä nningsmatningen utgår 
fr ån en huvudtrafo och försiggår 
över en räcka likrikta re / konden
sa tore r. Högspänningsgeneratorn 
ä r stabiliserad av två spännings
styrda motstå nd för att säkra kon
tinuitet gentemot avvikelser i ma t
ningen . Laddningen avges över en 
kondensa torbryggad glimlampa 
som till sam mans med 10 Mohm
serieresistansen (och de förekom
mande läckresis tanse rna) bildar 
en vipposcillator: Antalet blink
ninga r per sek und är proportio
nellt mot laddningsavgivningen 
mot membranet. Seriemotstå ndet 
hå ller uppl addningen konsta nt på 
membranen . 

Elektriska skyddskretsar 
En högta la re så beskaffad ka n 

kna ppas t få nog med skydds- och 
sä kringskretsa r och ifråga om 
Quad ESL-63 gäller obetinga t att 
konstruktö ren försett sin skapelse 
med ett nerta l anordningar vilka 
dels skall bevara högta laren, dels 
också värna om drivförstärkaren 
äga ren ansluter. 

Högtalarens impedans är nomi-

nellt 8 ohm, övervägande resistiv, 
och bör normalt inte vålla pro
blem för drivningen . Tillverka ren 
varnar dock uttryckligen för an
slutning av stärkare vilka inte är 
kortslutningssä krade. Quads egen 
405 fyller först ås alla krav , men 
alla förstärkare tål dock inte att 
kortslutas. Elektriskt gäller att 
man mås te ha en utspänningska
pacitet om 20- 30 V (50-100 W 
i 8 ohm) för att styra ut högtala
ren . Fabriken menar att förstär
kare med upp till 55 V utspän
ningsförmåga kan a nvändas ( = 
190 W i lasten), men någon fördel 
får man inte av det. Högre utspän
ninga r kan däremot möjligen 
skada sä kringskretsa rna. Där
emot ä r det väsentligare med att 
först ä rka ren kan a lstra hög ström 
ut i låga impedanser utan säkring
spåverka n eller distorsion. 

Det ka n framh å llas, att högta
larens bruksanvisning varnar för 
att "steady state signals" över l O 
V icke bör påföras ESL-63 . Och 
likaså gäller, a tt om man ans luter 
kraftdelar som ger 150 W eller 
mera får man se upp med a tt 
överhettning inte inträffar till 
följd av upprepade säkringsutfall. 

Högta la ren utgör en besynner
lig las t genom sin språngvisa im
peda nskurva och nivå beroende 
egenheter - speciellt djuptonom
rådet erbjuder uttalad olinearitet 
och de uppkomma nde branta fas
vinklarna mell a n ström och spän
ning frestar förstä rkarna. l just 
den låga basdelen faller impedan
sen till just l ohm, som utgörs av 
transformatorns dc-motstånd . 
Över betydande delar av spek
trum i övrigt ligger impeda nsen 
på ca 2 ohm (över 8-9 kHz). 
Hela högta la rens dc-motstå nd lig
ger under 3 ohm, vilket a lltså 
kräver sin tribut av drivförstä rka
ren som måste' besitta god dc-sta-
bilitet. . 

Schemat visar a tt det dels finns 
en sorts mjukklippning inbyggd i 
högtala ren, en skyddande av
stängning då ma tningsspänningen 
går över 40 V. Stärka ren kanske 
inte klipper men högtala ren tyst
nar, dock först sedan den avg ivit 
oljud ca 3 dB under den kritiska 
och definitiva nivån. Elektriskt är 
det kopplingens triac nr två som 
utgör den förutbestämda spän
ningströskeln. N r en blir då aktiv 
och drar genast mera ström ge
nom serie resista nserna som ligger 
in till tra nsformatordelen och sig
na len leds över dem . 

Dels har ESL-63 parallellt över 
ingångsstiften, eller rättare på in
gångstransformatorns primär, en 
tyristor som kvickt kan kortsluta 
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siska form för omvandlaren har 
va nligen varit två nak metallfolie 
med ett dielektriskt ma terial mel
lan . Den spänning' som båda folie
ha lvorna påförs i syfte att vid
makthålla attraktion dem emellan 
ka ll as polarisationsspänning och 
det ä r på den som en ton frekvent 
spänning överlagras för att man 
ska ll få plattorna att röra sig 
synkront med vågformen. l stf fo
lie bör man numera referera till en 
ultratunn, leda nde film som mäter 
1,5 - ca 10 /-Lm i "tjocklek". 

Det elektrostatiska fältet 
En högtalares maximala utsig

nalalstring bestäms för en given 
membran yta av styrka n hos det 
elektrostatiska fält vilket genere
ras mellan membran och elektro
der. Det elektrostatiska fältet som 
uppstå r är summan av polarisa
tionsspänningen och den toppsig
na lspänning vilken överlagrats 
den . Medan tidiga re polarisa
tionsspänningar kunde uppgå till 
kanske 2 kV dc rör man sig i 
moderna konstruktioner med 
långt högre värden. 

Den hä r höga likspänningen 
borga r också för något annat, 
nämligen att förhindra frekvens
dubbling. Skulle ingen polarisa
tionsspänning vara förhanden i 
nä rvaro aven signal om ex-vis l 
kHz som påförs membra net skulle 
högtalaren avge frekvensen 2 kHz 
men då starkt distorderad. Orsak: 
Kondensatorverkan i kopplingen. 
- En sinusformad signal utan för
spänning skulle med ökande po
tentialskillnad mot våg toppen få 
den rörliga elektroden a ttraherad 
till den fasta. Med minskande 
potential under nästa halvvåg av
ta r den elektrostatiska kra ften och 
den rörliga elektroden återtar sitt 
ursprungliga läge, varvid spän
ningen faller till noll. Resultatet 
blir en "halv" rörelse i luft för den 
positiva halvan av vågen . För den 
negativa halva n stiger spänningen 
på nytt i topp och elektroderna 
påförs omvänd polaritet, varpå de 
å nyo attraheras mot varandra. 
Den rörliga plattan upprepar sitt 
beteende och återtar så sitt neu
tra lläge. Så lunda har två pulser av 
sa mma rörelseriktning inträffat 
till följd av närvaron aven sinus
vågcykel; frekvensdubbling. 

Upprepas nu förloppet men i 
nä rvaro av förspänning genereras 
ett konstant elektrostatiskt fält 
mella n elektroderna , och den rör
liga av dem vill dras mot den 
fasta . Sinusvågens positiva halva 
medför nu att den rörliga elektro
den dras mot den fasta bortom det 
fixa läget som polarisationsspän
ningen bestämmer. Då vågformen 
vänder, kommer den elektrosta
tiska kra ften mellan plattorna att 

Fig a. Den elektrostatiska prin
cipens samverkande element. En 
konduktiv platta rör sig i fältet 
mellan två yttre elektroder. 

avta och den rörliga elektroden 
återtar sitt nolläge. Cykelns nega
tiva förlopp åtföljs av att förspän
ningen avtar genom a tt sinusvå
gen har motsatt polaritet och at
traktionskraften faller under pola
risationsspänningsvä rdet. Resul
tat: Elektroden rör sig bort från 
sin fasta motsvarighet och fullbor
dar vågrörelsen. Högtalaren avger 
härvid en norma l sinusvåg. 

Linearitet, vågrenhet 
Det hävdas ofta a tt esl är något 

av inbegreppet av linjär funktion 
och resulterande vågrenhet. Vare 
sig jämna eller udda övertoner 
avges. Det blir sant först då vissa 
villkor uppfylls. Ty det man ur
sprungligen måste ta hänsyn till 
var att kraften mot membranet ju 
inte är proportionell mot insigna
len. egentligen. Systemet är sna
rare inneboende olinj ä rt, trots det 
praktiska realisera ndet med mot
taktkoppling, dä r membranet med 
varierande signalspänning a ttra
heras aven pl a tta resp repelleras 
av den a ndra. Med den hä r kopp
lingen kommer signa len a tt delas 
upp mellan högta la rens båda si
dor . 

Att det både går a tt få drivsy
stemet invändningsfritt linj ä rt och 
drivkraften homogen förverkliga
des i mitten av 1950-talet. Den 
klassiska Quad-högta la ren debu
terade 1956 och de två nä rmast 
föregående åren, 1954 och 1955, 
offentliggjordes nya rön till ovan
nämnda verkan. Peter Walker på
pekade 1954, a tt problemet med 
elektrosta tdrivning i stort kunde 
hänföras till den reaktiva ström 
som n yter i kapacitansen plat
torna ger upphov till sinsemellan 
vid stigande frekvens (kapacitan
sen ökar då membra net rör sig 
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den då ett nödläge uppstått. Se 
kopplingen med seriekondensa
torn om 220 J.LF parallellt med 
resistorn på 1.5 ohm och TI i 
schemat. Då högtalaren börjar 
drivas mot jonisering och 'hotande 
corona-fenomen (ljusbåge, blixt 
och illumination i blå vitt spökljus) 
finns några millisekunder kvar att 
bryta drivspänningen. Skyddet 
måste lösa ut omgående - och 
bestå länge nog, så att jonerna 
hinner svalka sig ... Den högfre
kvens-brusstrålning som föregår 
det här tillståndet detekteras av 
en a ntenn i högtalaren, en slinga 
som löper mellan elektroderna. 
Brus över viss nivå får kretsen att 
aktiveras. Detta kallas en "rf-snif
fer" , eftersom den vädrar sig till 
att luften börjar joniseras mellan 
och i plattorna. Särskilt det ömtå
liga mittmembranet måste skyd
das. Ti llståndet "avrapporteras" i 
triacen T3. Timerkretsen 555 
triggar och tänder triacen T I . 
Diacen T2 och triac T3 sänder 
impulsen från TI vidare till hög
talaringången om drivspänningen 
är frå nslagen. Förloppet tar ca 
200 ms och upprepas kontinuer
ligt, till dess felet känns av som 
eliminerat i högtalaren . 

Vi har inte prövat, men uppen
bart slås högtalarens skyddskret
sar också ti ll då man driver den 
utan att ha slagit till matningen 
(det sker på socklarnas baksida, 
där en röd lysdiod skvallrar om 
drifttillstånd och där switchen 
jämte en spänningsväljare place
rats, li te obekvämt långt ned). Det 
synes som om det sköra mittmem
branet kan vara aktivt också då 
ingen dr ivström är påkopplad, 
men av allt att' döma inte så länge. 
Under de här omständigheterna 
bör en förstärkare med stor tran
sientströmkapacitet ta skada, och 
"kick back"-verkan kan givetvis 
ödelägga flera led i drivelektroni
ken (kraftdel-förförstärkare) . 
Det rekommenderas att man kon
sta nt låter 63-orna stå påslagna. 

Effektförbrukningen är ringa och 
man får då säkerhet mot antydda 
missöden. Membranen behöver 
bara ett minimum för att vid
makthålla sin laddning. 

Ingen kabelrnystik . . . 
Högtalarna har fjäderbelastade 

anslutningsklämmor. Om högta
larkabeln säger fabriken, att den 
som en tumregel bör hålla en total 
resistans icke överstigande 5 % av 
högtalarimpedansen, vilket blir 
0,35 ohm. Induktansen bör ej gå 
över I J.LH / m "och kapacitansen 
kan man bortse från" . 

Walker har ju jämte den icke 
mindre frejdade landsmannen 
Baxandall utkämpat rejäla slag 
mot mystagoger och mörkmän 
inom hi fi , vilket RT refererat och 
även återgivit in extenso. Fysik , 
inte mystik! har varit fältropet. 
Som en återklang av detta må 
man ta del av den torra maningen 
i bruxet: 

"Exotic interconnecting cables 
are not necessary." _ 
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Tillverkarens data för Quad ESL-63: 
Impedans: 8 ohm nominellt 8 kHz 10,6 dB 
Känslighet: 1 ,5 IJbfY IV relativt Axiell gräns-

1 m håll = 86 dB 
fÖl' 2,83 V rms 

Max inspänning: Kontinuerligt 10 V 
rms 
I prog-amtopparna 
fÖl' odistorderad 
utsignal 40 V 
Högsta tillåtna 
spänning 55 V 

Max ljudtryck. ut: 2 N/m' män på 2 
m axiellt 

Riktningsverlcan: 125 Hz 5 dB 
500 Hz 6,4 dB 

2 kHz 7,2 dB 

karakteristik : 
IAgnivA: 

MAtt: 

Vikt: 

- 6 dB vid 35 Hz 
(3 :e ordningen) 
- 6 dB över 20 

kHz 
Höjd 92,5 cm 
Bredd 66 cm 
Djup 27 cm , ba
sens 15 cm inräk
nade 
18,7 kg 

Svensk importÖl' av Quad Electro
statics ltd:s produkter är 
GJR/Thellmod ab. Stockholm. 
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Korrekt --t --rd mava e 
medrms

instrument 
Rms-mätningar krävde tidigare stora 

bänkinstrument, men görs i dag enkelt i små 
batteridrivna universalinstrument. 

Vad är då rms? När behöver man mäta det? 
Artikeln ger en orientering i ämnet. 

av PER ARNE AN DERSSo N 
AB Nordqvist & Berg 

•• Uttrycket rms (root 
mean square) är ingen nyhet 
för dem som arbetar med 
reglering av elektrisk energi, 
men den ökade användning
en av s k icke linjära kretsar 
har medfört att fler än tidi
gare kommer i kontakt med 
begreppet. 

Rms - vad ä r det ? 

Rms är effektivvärdet av 
en växelspänningssignal. 
Förutom rms förekommer 
uttrycket trms vi lket är sant 
effektivvärde. Med det me
nar man att ett effektivvär
desvisande instrument endast 
anger effektivvärdet aven 
sinussignal medan ett sa nt 
effektivvärdesvisande inst ru
ment alltid visar rätt värde, 
oavsett mätsigna lens form. 

Rms, eller effektivvärdet, 
aven växelspänningssigna l är 
ekivalent med den vä rmeef
fekt som motsvarande lik
spänning har över en given 
resistiv belastning. Det inne
bär att I V växelspänning 
ska ll ge samma värmeeffekt 
över motståndet som I V lik
spänning. Med den förutsätt
ningen ka n man mäta växel
spänning med olika kurvfor
mer. 

En rms-omvand lares ar
betssätt är följande: Signa len 
kvadreras, medelvärdesbe
stäms och slu tligen sker kva
d ratrotsberäkning av vä rdet. 

För att på ett säkert sätt 
kunna beräkna korrekt mät
värde krävs att man mäter 
signa lerna under ti ll räck ligt 
lång tid (avg) så att signalens 
alla frekvenser kan registre
ras. När man mäter oregel
bundna signaler har också 
crestfaktorn stor betydelse. 
Den anger förhå llandet mel
lan topp- och effektivvärde, 
dvs Vpeak/Vrms. Sefig / . 

Hur mä ts rms? 
, Det fin ns fle ra metoder att 
mäta effektivvärde. De olika 
mätmetoderna ka n delas in i 
huvudgrupperna termisk 
mätning och d igita l beräk
ning: 
~ Den termiska mätmetoden 
bygger på att värmeutveck
li ngen hos en okä nd växel
spä nn ing jämförs med vä r
meutveckli ngen hos en kä nd 
likspänn ing i två helt li ka 
värmeelement. Likspänni ng
en regleras så att värmeut
veck li ngen blir lika. Metoden 
ger hög precision och är myc
ket till för lit lig, men den ä r 
lå ngsam och in nebä r hög 
strömfö rbrukning. 
~ Den d igitala beräkni ngs
tekniken används mer och 
mer. Genom att utnyttja 
CMO S-tek ni ken kan man i 
dag tillverka små lätta och 
mycket batterisnå la instru
ment, som t ex R MS 3030 
frå n Beckman Instruments, 



~-------T------~ Fig l . Olika vågfor
mer och deras topp
värdesfaktor. (Crest
faktor.) 

Toppvärdesfaklor =Vl; där D= T 

Vågform Toppvärdesfaktor 

Sinus våg flv 
Triaoge lvåg IV 
Halvvågs-
likriktad ---"--....r'L sinusvåg 

Tyristorlikriktare 

~ 10-/00% ut 

Kantvåg 

JUL D= 10-50% 

utan att behöva minska kra
ven på noggrannhet. Sefig 2. 

Att tänka på 
Kurvformen på den under

sökta signalen spelar mycket 
stor roll när det gäller ett 
instruments noggrannhet. 
Har man en starkt deforme
rad kurvform bör man be
räkna crestfaktorn innan 
man godtar det uppmätta 
värdet. 

Det är också nödvändigt 
att man känner till det egna 
instrumentets crestf aktor. 
Ett instrument som klarar en 
crestfaktor 5 är kapabelt att 
mäta de flesta signaler. 

Om ett instrument har 
crestfaktorn 5 innebär det att 
användaren kan mäta en lik
spänningssignal (l : l) och en 
signal med ett toppvärde som 
är 5 ggr så stort som signa
lens effektivvärde. Det ger 
hög noggrannhet och mätka
pacitet. 

Dc + ac eller bara ac? 
Om man har likspänning 

tillsammans med växelspän
ning och vill mäta den totala 
spänningen går det i dag att 
utföra med t ex Beckman 
3030 som är ett litet batteri
drivet rms-visande instru-

1,4" 

1,732 

2,0 

~414 -3,0 

1,414-3, 16 

ment. Tidigare var det bara 
möjligt med större, bänk
bundna instrument. Det är 
många gånger av största vikt 
att ma n känner till den totala 
spänning som finns över en 
elektrisk krets . För att mäta 
en växelspänning som är 
överlagrad på en likspänning 
måste man normalt ha två 
instrument: Ett för likspän
ning och ett för växelspän
ning. Den totala spänningen 
(eller strömmen) får man se
dan genom att lägga samman 
värdena. 

Om man enbart vill mäta 
växelspänningen kan man 
koppla in en kondensator an
tingen externt, eller in ternt 
om instrumentet har en in
byggd, inkopplingsbar kon
densa tor . 

Sammanfattning 
Sant effektivvärdesvisande 

instrument behövs oftare än 
vad man i första hand tror. 
Vid köp av rms-visa nde in
strument bör man därför 
känna till principerna för 
olika omvandlingstekniker. 
Man skall också veta vilka 
kurvformer och vilka crest
faktorer de signaler har som 
skall mätas. På så sätt kan 
man välja rätt instrument. • 

Fig 2. Beckman 3U3U är ett litet behändigt universalinstrument som 
mäter rms-värden. 

vo. 

Fig 3. Blockschemat över de kretsar som mäter rms. 

Jämförelse av olika mätmetoder 

Kurvform 
Toppvärde 

Sinusvåg 
O 

Beckman 
(AC + DC) 

1 V RMS-instr 

O.707V 

Helvågslikriktad O.707V 
sinusvåg 
O 

Halvvågslik- O.500V 
riktad sinus-
våg 
O 

Fyrkantvåg 
O 

Sågtandsvåg 
O 

1.000V 

O.577V 

Genomsnitts-
Korrekt % visande 
värde Fel instr 

O.707V O O.707V 

O.707V O O.29BV 

O.500V O O.382V 

1.000V O 1. 110V 

O.577V O O.545V 

% 
Fel 

O 

- 57 

- 23 

+ 11 

- 5 .5 
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Hjälptelefoner i skärgården 
på privat initiativ ~)))))~~~~;; 
Den svenska skärgården får åtta hjälptelefoner som står 
i förbindelse med fastlandet per radio. Det är Comvik 

. AB som tillsammans med STC-mobiltelefoner och 
försäkringsbolaget Atlantica står bakom ett försök som 
kommer att pågå ett år. 

•• Comvik AB vann som bekant 
tvisten med Televerket om mobil
telefonerna. Det ä r a lltså fritt 
fram för konkurrens och man kan 
göra nya satsningar. 

Nu satsar Comvik på ökad sä
kerhet i skärgården. På åtta öar 
kommer man att placera ut mobil
telefoner. Se fig l. Från dem kan 
man kontakta sjöräddningen och 
har även möjlighet att ringa van
liga samtal för att underrätta 
oroliga anhöriga. 

Initiativtagare är Göteborgsfö
retaget STC-mobilelektronik som 
är återförsäljare till Comvik . De 
sponsrar verksamheten tillsam
mans med Comvik AB och försäk
ringsbolaget Atlantica. Totalt 
kostar systemet 300 000 kr. 

Sjöfartsverket stöder också pro
jektet och har varit med om att 
utarbeta lämpliga uppställnings
platser för telefonerna med ut
gångspunkt i statistik från larm 
till det 70-tal 27MHz basstationer 
som finns i vå ra svenska vatten. 

Onödiga larm 
kostar pengar 

att nytta apparaten . Från båten 
kan man då ringa direkt, vare sig 
det gäller nödsamtal eller mera 
ordinära samtal. 

Det här är ett intressant alter
nativ till 27 M Hz privatradio som 
ju inte alltid är att lita på. Mobil
telefonerna .arbetar ju på uhf och 
där har man inte problem med 
störningar från Sydeuropa . Ytter
ligare ett alternativ är stationer 
för marinbandet på vhf som nu
mera kan köpas över disk och som 
får användas med D-certifikat. Se 
mer om detta i provningen av fyra 
privatradiosta tioner i det här 
numret. 

Gratis samtal 
första året 

Allmänheten kan kostnadsfritt 
ringa från de åtta stationerna i 
skärgården . Det bjuder Comvik 
på. Vanliga samtal kan vara upp 
till 45 sekunder långa . För nöd
larm har man hela fem minuter på 
sig. 

lARMC; NTRAL ~ 'Y! \\ 

J~ 

Gunnar Malmgren, chef för Tele
verkets frekvenssektion. "Vid 
fasta kommunikationslänkar, som 
det här är fråga om, bör man inte 
uppta radiofrekvenser utan i stä l
let tillämpa förbindelser per kabel 
om det är möjligt, något som man 
måste ta hänsyn till vid prövning 
av tillstånd". 

Skärgårdstelefonerna skall 
vara i bruk den 15:e maj. I skri
vande stund finns alltså inte till
stånd härför, men uppenbarligen 
föreligger inga direkta hinder från 
Televerket. 

GL 

De fyllda punkterna på 
kartan markerar plat

serna för skärgårds te/e
fonerna. Från dem kan 
man kontakta anhöriga 

eller en larmcentral. 
Samtalen blir under 

första året kostnadsfria. 

Så här ser telefo
nerna ut. En dator 

sköter uppring
ningen och använ

daren behöver 
bara trycka på en 

knapp. 

Med det system som har varit i 
bruk hittills har man fått många 
onödiga larm då oroliga anförvan
ter har kontaktat sjörädd ningen 
om båtsemestrande som inte har 
hört av sig. 

Vissa av stationerna är batteri
drivna. Kapaciteten räcker för 
2-3 timmars kontinuerlig drift 
vilket i praktiken betyder att ladd
ningen räcker för 7 -10 dagar. I 
systemet ingår en dator som bl a 
sänder rapporter till fastlandet om 
batteriernas kondition och om ev 
sabotage som en bortryckt tele
fonlur eller dyl. Datorn, som är 
utvecklad av STC-mobilelektro
nik sköter helt om uppringning. 
Användaren behöver bara trycka 
på en knapp för samtal eller för 
nödlarm. Det senare fungerar 
även om luren skulle vara sabote
rad . Sändningen innehåller då 
uppgifter om position. 

Mobitex: Larm över mobiltelefonnätet 

" Det här kostar samhället stora 
pengar, många gånger helt i onö
da n" säger Hartvig Strid på Sjö
fartsverket. Det är också orsaken 
till att försäkringsbolag går in och 
satsar 100000 kr i ett projekt som 
detta. "Vår ambition är självfallet 
att reglera och betala skador utan 
dröjsmål. Men vi a nser detta vara 
ett klart sämre alternativ än om 
skadan kunnat förebyggas", me
nar Nils Yngve Davidsson, VD i 
försäkringsbolaget Atlantica. 

Mobilradio 
i båten 

De som har en mobilradioan
läggning i bilen kan givetvis ta 
med sig den i båten. Comvik har 
monteringssatser som gör det lätt 

Ny slags trafik 
säger Televerket 

Vad säger då Televerket om att 
man gör fasta stationer av "mobil
radioutrustning"? "Det rör sig om 
en helt ny slags trafik som Comvik 
inte har tillstånd till, men vi har 
uppmanat firman att sända in en 
ansökan för den här verksamheten 
som vi ser positivt på", säger 
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Telestyrelsen ha r principbeslutat 
att Televerkets mobilradionät 
skall både moderniseras och byg
gas ut , vilket inte osannolikt ter 
sig nödvändigt mot bakgrund av 
den alerta konkurrenten Comviks 
tekniska status och planer, aktua
liserade i det stora principgrälet 
kring förra årsskiftet om monopo
let på dessa tjänster. 

Det nya kommsystemet Mobi
tex ger användarna larmmöjlighe
ter från en dosa eller bärbar larm
sändare. Man kan skicka skrivna 
meddelanden i båda riktningarna 
mellan samtliga enheter i syste
met samt till datanätet och till 
telexnätet. Praktiskt sett innebär 
saken att t ex ensamarbeta re ute i 
skogen, lantbrevbärare etc liksom 
väktare och åkare kan stå i förbin
delse med också avlägsna centra
ler och ex-vis få skrivna, komplet
terande direktiv även utanför for
donet och utan att dettas position 

är känd . En lantbrevbärare som 
har . med sig en mobil kassaenhet 
ansluten till Mobitex kan göra in
och utbetalningar utan att behöva 
skriva kvitton eller bokföra trans
aktionerna manuellt. 

Mobitex är något aven världs
nyhet, menar verket. Det är Ra
diodivisionen som fått fram den , 
och det unika är kombinationen 
av både textöverföring och tal
transmission jämte möjligheten 
till anslutning till telenätet , data
nätet och alla befintliga telexnät 
överallt i världen. 

Basstationsnätet för mobilradio 
kommer efterhand att komplette
ras med Mobitex: Början sker i 
Göteborg, senare i år också i 
Sundsvall. Helt utbyggt är Mobi
tex 1986. Första etappen beräknas 
kosta . ca 9 mkr. Mobitex som 
system rymmer minst 15 000 mo
bilenheter vid rikstäckning om
kring 1986. 



ELEKTROSTATEN 
forts fr sid 15 

LINJÄR, FASRIKTIG 

från mittiäget) och att det kunde 
överkommas genom att man de
lade upp högtalaren i sektioner, 
utgörande shuntade element i en 
fördröjningskoppling av LC-län
kar. (Patentet skulle dock dröja 
till 1971 av olika skäl.) Den första 
Quad esl hade tre sektioner aktiva 
membran. Den linearitet som dit
tills varit något svårvunnen klara
des ut i och med att det 1955 
publicerades rön om att en resis
tans i serie med polarisationsspän
ningsmatningen kunde hålla ladd
ningen önskvärt konstant på 
membranet. Detta skulle nämli
gen förhindra "Iaddnings!lykt" -
ström!löde - från membranet då 
det utsattes för böjning, och rörel
sen kunde nu fås att anta formen 
av ett utslag direkt proportionellt 
mot signalspänningen. Motstån
det i fråga bildar tillsammans med 
kapacitansen en tidkonstant. Då 
nu membranet rör sig mot ena 
elektroden i takt med insignal
spänningens värde kommer ladd
ningen över membranet inte att 
hinna ändra sig innan det är på 
väg åt motsatt håll. 

Högresisth'a membran 
Alternativet till att lägga ett 

externt motstånd i serie med det 
ledande membranet och kanske 
också elegantare är att ge mem
branet i sig en hög resistans per 
ytenhet. Den nya Quad ESL-63 
representerar det allra bästa i 
fråga om membranteknik, där alla 
erfarenheter från den äldre esl 
tagits tillvara för ett nyskapande 
som t ex medger elektronisk kon
troll av de laddningsbärande 
membranen - jfr den äldre "jo
niska" tekniken, som ifråga om 
!lera andra elektrostatelement 
medförde grava överslagsstör
ningar vid olämplig luftfuktighet 
(den annars förnämliga stora Stax 
från Japan RT provade på sin tid 
var behäftad med uttalad känslig
het för omgivningsatmosfären 
med sprak och brak som följd) . 
Laddningsfördelningen över 
membranytorna har blivit allt 
driftsäkrare, och Quad har som i 
så mycket annat varit ett före
gångsfabrikat här. Elektrostat
högtalare med lågohmiga mem
bran löper framför allt risken att 
laddningarna kan röra sig helt 
okontrollerat och naturlagsenligt 
vill koncentreras i lägen som om
ger elektroden. Uppstår nu över
slag i högtalaren är det troliga att 
hela membranuppladdningen 
samlas i överslagspunkten och det 
tål inte det tunna membranet, som 
förstörs. Bidragande härvidlag är 
den rent praktiska svårigheten att 
centrera membranet i exakt läge 
och undvika veck och småskrynk-

forts på sid 45 

Metollelek!rodtr 

/Membron 

Liko 
storo 
krofter 

\ 

e ® e 
, I 

: I 
I I .. ' I 
I ngen sponnongs- ' 
'-- sk illnod -

Fig b. Laddningar uppträder över 
elektroderna i den öppna ström
kretsen som visar nolIspännings
skillnad mellan de yttre plat
torna. 

I 

Metollel.l<trodor 

/ 
Membron.t 
förflyttot 
till vönster om 
mittlöget 

! 
f 

Llko storå 
krafhr 

G~ ® 
I I 
I I 
I...--Spönnings=----..J 

sk illnad .., 

Fig c. Rörelser av membranet 
avsätter en spänningsskillnad 
över elektroderna som är propor
tionell mot utslagen membranet 
gör från sitt mittiäge. 
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Aktualiteter och debatt, 
kommentarer 
och recensioner 

Redaktör: Ulf B Strange 

Den försvinnande 
elektroniken 

•• När detta läses är det defi
nitionsmä~igt sommar. Lika defi
nitionsmässigt ligger läsaren nu i 
hängmattan, ser molnen glida 
över den blå himlen och tar för
strött del av vad som står i Radio 
& Television. Vi skall därför inte 
ta upp de allra tyngsta av samti
dens frågor men väl läppja på en 
liten självklar aspekt av livet, av 
det elektroniska i synnerhet. 

Vi skriver här i tidningen om 
elektronik, som bekant. Men vad 
är då elektronik, och vilka aspek
ter av elektronik kan vara intres
santa att läsa om? 
-tf Elektronik är , enligt tillförlit
liga ordböcker, läran om elektrisk 
ström i vakuum, gaser och halv
ledare. Utifrån den definitionen 
skriver vi försvinnande litet om 
elektronik . Men i praktiskt bruk 
ryms också alla tillämpningar av 
ström i framför allt halvledare 
inom definitionen. Och då hand
lar RT sannerligen om elektronik. 

Men inte om all elektronik, 
utan om delar av det gigantiska 
området. De elektroniska ting vi 
tar upp växlar också från tid till 
annan. Låt oss ta ett enkelt exem
pel. För några år sedan skrev vi 
ganska mycket om räknedosor. 
Det var i mitten av 70-talet, och 
dosan var en ny och spännande 
elektronisk produkt. Vi följde då 
utvecklingen av tekniken under 
några år. Man lanserade nya och 
allt bättre siffervisare, tangenter 
som var allt mera anpassade till 
verkligheten och "program", som 
gjorde det allt enklare att använda 
apparaterna. 

Numera skriver vi väldigt lite 
om räknedosor. Ändå kommer det 
ut allt !ler sådana från olika 
tillverkare, och i många fall har de 
högst användbara nyheter. Men 
nyheterna är näppeligen av elek
tronisk art, utan det rör sig om 
nya små variationer på de teman 
som lades fast för !lera år sedan. 
Elektroniken som sådan har nått 
något slags mognad och utvecklas 
ganska blygsamt. I och med det 

tänker vi knappast på räknedosan 
som en specifikt elektronisk pro
dukt längre. 
-tf N u skriver vi i stället om t ex 
datorer. Mångfalt mera komplice
rade, men ännu ej helt elektriskt 
färdiga . Till dess lär det dröja 
många år! Därför finns det myc
ket att säga om dem, och vi vet att 
våra läsare följer utvecklingen 
lika intresserat som vi själva . 

Den här utvecklingen är lika 
typisk för elektronikområdet som 
den beklagas av många: All litte
ratur i ämnet behandlar allt mera 
komplicerade saker. Kunskapsni
vån höjs och det kräver att läsa
rens nivå också höjs. Det klagas 
stundom på att vi skriver om 
alltför komplicerade ting: "På min 
tid förklarade tidningen hur en 
enkel radiomottagare fungerade, 
nu talas det bara datorer och D I M 
och rads prång . . . ". 

Eftersom RT har varit verksam 
i mer än ett halvsekel har också 
teknikens komplexitet avspeglats i 
spalterna. I slutet av 1920-talet 
låg !lera artiklar på nivån "Ohms 
lag". Tidningen förklarade hur 
högtalare fungerade i grunden. 
De dåvarande medarbetarna vi
sade samband mellan frekvens 
och våglängd och hur man gjorde 
en enkel svängningskrets för att 
använda som vågfälla vid radio
mottagning. Allt detta var enkelt, 
handfast och lättbegripligt. Men 
ofullgånget, sett i ljuset av dagens 
teknik. 

Om man skall komma längre än 
till att kunna variera glödström
men i en rör-radio måste man 
förutsätta att läsarna känner till 
Ohms lag. Om man skulle bygga 
en högtalare enligt 50 år gamla 
anvisningar så skulle den låta 
fasa, jämfört med vilken billig 
transistorradio som helst. Vågfäl
lan behövdes vid dåtidens radio
mottagare för att ta bort störande 
stationer, men dagens radiomotta
gare är så selektiva att ingen 
kunde ens drömma om det då . 
-tf Nej, nivån har höjts, och om vi 
inte enbart skall spela en Pelle
jönsroll måste vi följa med så gott 
det går. En biltidning i dag skriver 
knappast om principskillnaderna 
mellan 2- och 4-taktmotorer i 

forts på sid 22 
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Nya tillbehör: 
Bok 4: lID-teknik 
Ytterligare lID-kort 

Programkassetter" 
Space Raiders 
Schack 
VU-calc 
Backgammon 
Fantasy Games 

Sinclair störs!. 
Sinclair har redan inom ett år levererat över 350.000 st 
lX -BI vi lket gör lX·Bl till världens mest köpta mikro
dator. 
De stora produktionsvolymerna gör att Sinclair ytterliga
re kunnat sänka de redan låga priserna. 

lX-81 för kunskapstörstiga 
lX·Bl 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. lX -BI och medföljande svenska BASIC· 
kurs lär Dig detta steg för steg. Roligare och roligare blir 
det allt eftersom Dina kunskaper växer. För skolor & 
studiecirklar finns spec iell lX·Bl kurslitteratur. 
Radio och Television skriver eller test: "Det finns knap· 
past något bättre och billigare sätt att bli bekant med 
riktig BASIC än att köpa lXBl ". 

Använd din TV 
lX·B l behöver ingen speCiell bildskärm, den använder 
Din vanliga TV. Din lilla kassettbandspelare kan Du an· 
vända som programminne. Sladd till både TV och band
spelare ingår liksom nätadapter. 

Funktioner i mängd 
lX ·Bl har massor av funktioner. Över 60 olika BASIC· 
kommandon. 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 Ou lätt göra ett datare· 
gister för telefonnummer, skiv- eller boksamlingen. 
lX-BI kan själv leta efter namngivna program på band. 

lX-Bl Byggsats B95:
lX-Bl Monterad 995:

l6K RAM 595:-

sinclair 

För Dig som kan lite mer: 
CPU: Z80A, 3,25 MHZ 
RAM: l-16K 

ROM: 8K 

Bus: 44 poWg kontroll· , adress·, data· och 
memoryselectledningar, 5V, 9V , OV, klocka 

Kassett· 
interlace: 250 Baud, sök" namn eller tar 'örsta program 
Mått: l67x 175x40 mm 
Vikt: 350 gram 

Matning: 7,5-l0V, 400 mA. Intern 5V regulator. 

• 32 bitars aritmetik 
• multidimensionella matriser 'ör både strängar och variabler 

• PEEK, POKE, USR 'ör maskinkodsrutiner 

• 64 x U pkt upplösning 

• 24 rader med 32 tecken 
• 40 st plana trycktangenter 
• Automatisk syntOlkontroll 'öre .. ekvering 

• En tangenttryckning per BASIC kommando 

• Fulständiga editeringsmöiUgheter 

UH F-TV modulator 
Gör Oin TV till 
datorbildskärm 

\ 
Uttag lör TV. 
bandspelare 
nätadapter 

laDA mikroprocessor 
Ny snabbare version 
av den berömda laO 

I -
Bus. 44 pol. uttag 'ör 

minnen, printer etc. 

I 

lK RAM 
...- minne 

Regulator. 5v-;'mperatursäker ~ aK ROM Basic tolk 

ZXBl 
Byggsats eller färdig 
lX·Bl finns monterad och i byggsats. Byggarbetet är 
mycket en kelt. 
Svenska bygganvisningen går steg för steg. Har Du 
bara någon löderfarenhet så kommer Du att börja pro· 
grammera BASIC samma dag Du hämtar Din lX -BI . 

Har du lX-80? 

lX·BO ägare kan göra sin dator betydligt rrrer avancera
de genom att köpa Sinclairs nya BK lX-BI ROM. Den 
nya IC·kretsen är en ren plug·in enhet som monteras på 
några minuter utan verktyg_ Ett nytt tangentbordsöver· 
lägg medföljer liksom ny manual. 

Tillbehör: 
Bestnr å-pris 

lX Printer Med nätadapter 1013 995:-
16 K Byte Ram minne 1003 595:-
Ram VO Universellt IN/UT-kort 1021 740:-
AJO Omv. För Ram 110 kortet 1023 520:-
BKROM Till-ZX-BO 1004 350:-
Kursbok 2 Svensk datorkurs 1011 136:-

Lärarhandledning 1012 45:-
Kursbok 3 Mer om Basic, lX-BI 1027 120:-
Kursbok 4 Maskinkod liD-teknik 1033 125:::'" 
Kassetter Schack 1025 99:-

Space Raiders 1034 99:-
VU-calc 1035 99:-
Backgammon 1036 99:-
Fantasy Games 1037 99:-

>----Generalagent_---..... ~----~ ...... ----------------------_< 
BErKmAn J.avisst jag beställer st ZX-Bi Byggsats å 895:- st ZX-Bi Monterad å 995:-
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Telefon 08--390400 Telex 10318 Beckman S Namn 
Postbox 1007 Gamla Dalarövägen 2 
5-12222 Enskede Stockholm SWEDE Adress . _ . 'Postadress . 
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Aterlörsäljare: Sthlm. Kommunsamkop, Oeltron, Elek Uppsala. Studielörlagel Göteborg. Deltron, CB-Rad io Josty Kit Malmö. Josty Kit Motlla. Hem & Kontorseleklronik Linköping. Ellema Vist.ris. ~ikrokit 
SundsvaM. Amitron ' Örebro. Eartone 
Beställningar från Flnland_ Minska priserna med 19'/, (svenSk moms) OCh lägg på SEK 60:- lör Irakt & exp_ Belalning i förskott via postgiro eller Bankcheck. Välkomna! 
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Bygg Din förstärkare själv med färdiga 
Hi-Fi moduler från@LF 

Vi tror oss lugnt 
kunna säga att få förstärkare låter 
bättre än ILP:s MOS-module'r. 
Med sitt pris är de därmed när
mast ett fynd fö r självbyggare. 

- för sång, tal, 
gitarr, bas, orgel, diskotek, biograf, hemma Hi-Fi 
Med ILP:s helt färdigmonterade HiFi moduler är det lätt att komponera och bygga en förstärkare för just 
Dina behov. Förförstärkare finns i stereo och mono, slutsteg finns med vanliga bipolära och MOS-FET tran
sistorer, samtliga nätaggregat har ringkärnetransformatorer. HD-stegen (Heavy Out y) är elektroniskt kort
slutningssäkra och har extra stor kylfläns. 
Modell HY6/HY66 HY60A HD/HY120 HD/HY200 HD/HY400 . MOS120 MOS200 MOS40P 
Effekt Ut: 500mV. 30W 60W 100W 200W 60W 100W 200W 

Frekvens- tape 100mV 
omr. - 3dB O- 100KHZ 15HZ- 50KHZ 15HZ-50KHZ 15HZ-100KHZ 
Distorsion , 
THD < 0,01% 0,015 % 0,01% 0,005 % 
Slew rate 12V//LS 12V//LS 20V//LS 
Övrigt Pu 3mV Samt liga slutsteg har 100 dB störavstånd. Belastn ingsimpedans 
tonkontro ller Mic 1- 12mV 4-001"1. Ingångs impedans 100KfI. Känslighet 500mV. 
±1 2dB Aux 100mV 

mono/stereo 
Pris 135:-/229:- 135:- 275:-/255:- 375:-/350:- 530:-/495:- 345:- 595:- 895:-

Nu har vi även högtalare för ILP 
8" -18" (SOW -2SnW). Begär information 

/~\ 
Floppy Diskpac 92K Byte. 5 1/4" 
Acorn Floppy Discpac ger 92K Bytes minneskapacitet/ 
disk. 3K RAM minne för filbulfrar och 5V/3A spännings· 
matning för datorn. Alla tidigare kassettkommandon ut
okas nu för filhantering. Ytterligare kommandon tillkom· 
mer för hantering av data inom filerna. Datorn bör har 
6K programram och skall ha Bussbulfring . 

Best.nr: 2037 Pris: 4.995:-

Bussbuffring 
För anslutning av yttre enheter (ex. vis Floppydisk eller 
minneskort). Kontakter ingår. 

Best.nr: 2009 Pris 225:-

Tillbehör till Din Acorn Atom dator 
Printerinterface Kassetter 
För anslutning av parallellprinter. En portkrets 6522 Best. 
med 2 st programmerbara IN/UT-portar och 2 st Timers nr: Innehåll Pris 
ingår. En timer kan interruptstyra datorn för tidtagning 2011 Asteroids·Sub Hunt·Breakout 165:-
eller realtidsstyrning. Kontakter ingår. 2012 Dogfight-Mastermind-Zombie 165:-

Best.nr: 2008 Pris: 225:- 2013 Rattrap·Lunarlander -Blackbox 165:-
ROM-kretsar 2014 Startrek-Four Row·Space Attack 165:-

Flyttal ROM. 4K Trig-. log·. flyttalsaritmetik 2015 Invaders-Wumpus-Reversi 165:-

Best.nr: 2003 450:- 2016 Dodgems·Simon-Amoeba 165:-
2017 Green Things- Ballistics·Snake 165:-

Word-Pac ROM, 4K Text- och ordbehandling 2018 Stargate-Gomoku·Robots 165:-
Best.nr: 2028 450:- 2019 Design av egen teckenupps. ex. A. Ä. Ö 165:-

Utility ROM, 4K 17 kommandon typ INKEY. 2020 Matematik: Plot f(x). Regression. m.m. 165:-
REN . DISASS, DUMP 2021 Matematik: Algebra grafiskt. m.m. 165:-
Best. nr: 2038 495:- 2022 Disassembler. 1200 Baud kassettCOS. m.m. 165:-

Böcker 2023 Business-Affärskalkyler 130:-

Atom Forth Manual för Forthkassett 
2024 Databas·registerhantering 165:-

Best.nr: 2032 95:- 2025 Grafisk visning av maskinkodsprogr. 165:-
2026 FDRTH: nytt programspråk 165:-

Atom Business Manual för Businesskassett 2039 LIFE: mycket komplext grafiskt spel 165:-
Best.nr: 2029 125:- 2040 Synthesieser. Melodier kan ändr. o. lagras 165:-

ACORNseFT 
2041 Ordlek: Vilka ord passar ihop. m.m. 165:-
2042 Registerprogram: Adressbok. kalender 165:-
2043 1 O spel för outbyggd dator 165:-

Generalagent,....-----....... r-------------------________ -<. 

BECKmAn 
Beckman Innovation AB 
Telefon ()8. 390400 
Postbox 100 7 
5-12222 Enskede 

Telex 10318 Beckman S 

Gamla Dalarövägen 2 
Stockholm SWEDEN 

Javisst ... .. ... Jag bestalier .. .. ..... ..... ........... .. ........ ........ ...... ..... ... .... ........ ... ... ... ...... .. .... .... .... ....... .. . 

.... ... .. .... ... ... ....... ............ total t kr ......... ............ .... .... porto t illkommer .... ...... .... ..... ... .... ... .... ... .. . . 
Jag har 14 dagars returrätt pli oskadade varor sa m t 1 ärs ga ran t i '" "i' 

!:::. 
Namn ..... .... ... .. .. ... ..... ..... ................ ........ ...... ..... ... ... ........ ... .. ... .. ..... .. ..... .... .... ........ ...... ..... ... ....... '" 

Ii: 
Adress ....... ........ .... ... .. ........... .......... .... . ... . .......... ... Postadress ... .... ..... ..... .... .. ..... ... .... ... .. ... .. .... .. 
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forts fr sid 19 
varje nummer, och t ex medicinsk 
litteratur ägnar inte så stort ut
rymme åt det faktum att man har 
upptäckt att människan har ett 
blodomlopp. 

I och med att den tekniska 
fulländningen fortgår mister 
emellertid elektronikprodukterna 
en del av sin "elektroniska" prä
gel. Vi kan se det i räknedosorna, 
de elektroniska armbandsuren, de 
steglösa ljusvariatorerna, telefo
nen osv . På något sätt verkar det 
som om elektroniken "försvinner" 
när den mognar. Elektroniken blir 
lika självklar som luften vi andas: 
den syns och märks inte längre. 
Och det trots att den finns i allt 
fler sammanhang. Man ser inte 
elektroniken utan bara funktio
nen. Att det finns en elektronik 
bakom funktionen har många ofta 
inte en aaaaning om. 
tf Men för att elektroniken skall 
försvinna alldeles ur den synliga 
~erkligheten krävs att den m<?~nar 
l ännu mycket högre grad . Annu 
finns en eller annan ofullkomlig
het att slipa bort i alla de elektro
niska tillämpningar vi trängs med . 
Därmed kan vi fortsätta att skriva 
om den fascinerande elektroniken , 
och läsaren där i sin hängmatta 
kan fortsätta att ta del av vad sig 
tilldragit haver. 

Men nu upptäcker den elektro
niska avkännaren att läsarens 
ögon har slutits och att andhämt
ningen är långsam och regelbun
det snusande. Låt oss då lämna 
honom där, fridfull i sommarso
len, med drömmar om den fullän
dade, osynliga elektroniken . 

önskar alla läsare en solig och glad 
sommar - men mot häftigt och 
ihållande regn måste man ju gardera 
sig. Här tecknarens förslag till bästa 
signal då man njuter bärbar tv vid 

Aktuellt 
"Generalklausul" 
för kassettband 
Bäddat för kaos 

På så sätt tror sig dessa politiker från 
socialdemokraterna, folkpartiet och cen
tern kunna klämma åt de företag som 
planerat att spela in t ex fågelkvitter på 
banden. Skall detta avgöras från fall till 
fall blir det en kostsam kontrollapparat. 
Det har säkert dessa politiker , som inte 
förefaller särskilt rädda för det s k politi
kerföraktet , tänkt på. 

Men hur skall de klassificera eventuella 
kassetter med hånskratt inspelade? 

(Ledare i Svenska Dagbladet! 

Låt mig introducera ett par figu
rer som vi bestämt kommer att 
möta allt oftare nu framöver i 
skattesuperstaten Sveriges se
naste (?) avsidesbransch, magnet
bandmanipulatörernas . 
• Vi har då först skolynglingen 
Kenta P, som plötsligt låtit regi
strera sig som Kentas Kopiering 
hos länsstyrelsen och skatteverket. 
Inventarier: Två kassettdäck. 
(Hans lite yngre kompis lonte i 
nästa bostadsområde är också "re
gistrerad", men det skedde genom 
en bulvan.) Jobbet gör Kenta i 
köket. Alla de C 60 och C 90 han 
behöver köper han, förmånligt -
han är ju "firma" - av grossisten . 
Han tjänar i vart fall minst tre 
kronor på varje kassett han köper. 
Banden fyller han med allsköns 
ljud och musik och säljer till 
polarna . Granskning och deklara
tion oroar honom inte; han menar 
sig vara helt "grön". Vid årets slut 
uppger han en intäkt av 700 kr av 
bandaffärerna. Några andra in
komster har han inte. Kentas lilla 
handelsbolag blomstrar. Och vän
kretsen få r köpa kassetter bi Il i
gare än i handeln. 
• Däremot lever Andersson och 
Lundström farligare, rent tek
niskt. Ty Andersson är ute efter 
att förbilliga sin videohobby. Den 
tvångsavgift till s k kultur som 
socialdemokrater, center- och 
folkpartister gjorde upp om i maj 
står hindrande i vägen : De 155-
170 kr som en 3-timmarskassett 
kostar efter den I september 1982 
innebär en fördyring med nästan 
70 % - tidigare kostade samma 
speltid högst ca 100 kr! Det där 
tänker A inte gå på. Det var då 
Lundström, den hjälpsamme ra
diohandlaren, kom på att man ju 
kan tillämpa cigarrettrullnings
principen: 
• L skaffar "c-nollor", tomma 
videokassetter, alltså bara höl
jena, från en kopieringsfirma (ja, 
inte Kentas, dock). Hans vanliga 
bandleverantör gick inte med på 
att leverera det L ville ha, nämli-
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gen fulla bandkakor med tape, 
men också detta fixade kopie
ringsföretaget, och billigt blev det. 
Vår vän handlaren lyckades sen 
med lite hjälp knåpa ihop en sorts 
laddare, med vilken man kan 
spola över blankbandet in i höl
jena. (Tomma kassetter är skatte
fria för videoföretag.) Ladd
ningen får A sköta själv, men L 
upplåter utrymme. A är en bra 
kund och skall månas om, menar 
L. 

• På det här viset betalas inga 
summor i kulturavgifter och 
tvångsuttag m m, utan rekvisi
ten för begreppet "videokassett" 
kringgås, då inköpen alltså görs 
som råvara till helt andra skatte
satser än gällde det konfektione
rad konsumentprodukt. Kasset
terna hrr A & L förfärdigar själva 
blir rätt billiga, men tekniskt sett 
är det här äventyrligt, eftersom 
nästan kliniska betingelser nor
malt krävs för tapens fysiska han
tering. Damm, fingeravtryck , 
ojämnheter, att inte tala om knäc
kar, blir lätt förödande för video
huvudena sedan. Snett inspolade 
band likaså . Då "tuggar" maski
nen upp fransar i bandkanterna 
och haveriet kan bli dyrt att laga . 

Kenta kom i business sedan han 
hÖrt om Skatteutskottets Förslag 
om skatt på vissa kassettband, 
SkU 1981/82:66, där § 9 (efter 
ändring sedan maj) säger att 
" . .. Riksska tteverket skall . . . re
gistrera vederbörande som skatt
skyldig" (= den som importerar, 
säljer och/ eller hyr ut) , liksom att 
"Detsamma gäller den som avser 
att yrkesmässigt göra inspel
ningar eller kopieringar på Ijud
kassettband" (nu även ändrat till 
att gälla också videokassettband) . 

- Det är bäddat för fullkom
ligt kaos med det hä r, menar en 
misströstande branschföreträdare 
som Pejling hört med : 

- Man inför ju i samband med 
den här numera "halverade" kas
settskatten, som gäller 2 öre per 
spelminut för ljud och 25 öre 
minuten för video, ett system med 
restitutioner och skattebefrielser 
för alla som varit förutseende nog 
att "frivilligt" betala pengar till 
Filminstitutet - och de skall 
kompenseras med samma belopp 
som motsvarar själva skatten. Det 
blir billigare för dem att "frivil
ligt" betala så här, och i övrigt 
behöver de tydligen inte göra nå
got. Skatten är ju meningen att ta 
ut först då en vidareförsäljning 
sker. Då någon importerar band 
utan att vara "registrerad" som 
importör etc skall skatt betalas till 
tullen . Men är man däremot regi
strerad i. någon ka paci tet, för vad 
det nu kan gälla, import, återför
säljning, uthyrning, kopiering osv, 

utgår skatten först i det moment 
då varan levereras till någon som 
inte är registrerad . Det här måste 
ju bädda för ett mygel utan like, 
klagar vår sagesman. Avdrag får 
t ex också göras för band som 
återtagits i samband med åter
gång av köp. (Därvid följer man 
mönstret från andra punktskatter, 
mer eller mindre fungerande . Pej
lings anm.) 

Som känt föll de tidigare försla
gen om kassettskatter sedan det 
påvisats att "fågelkvitter" (som 
inte går att skilja från visst brus) 
blev billigare att belägga alla ljud
band med än att betala skatt 
(relationerna blev ca 15 kr mot 45 
kr den gången) . Det gällde alltså 
att kringgå kulturbeskattningen 
genom att utge alla band som 
programbärare, ett mycket vid
sträckt begrepp! Vid den bransch
uppvaktning som då gjordes i 
Kanslihuset framkom också vilken 
förödande negativ kritik främst 
Riksskatteverket, Generaltullsty
relsen, Budgetdepartementet och 
Lagrådet riktat mot detta hr Wik
ströms senaste älsklingsprojekt. 
Det förra, att förmå Televerket att 
genomföra aktionen med elektro
nisk pejling mot medborgarna, 
drevs ju också genom trots kom
pakt avrådande. (Det är Ws be
stående bidrag till rättssäkerhe
ten .) Lika lite ville remissinstan
serna ha kassettskatten - men 
kopplingen till "ku lturen" blev 
den politiskt gångbara lösning 
som de tidigare negativa social
demokraterna nu kunde biträda 
(också sedan tunga påtryckare 
uppvaktat , naturligtvis). 

I något som likar desperation 
har hrr politiker i sann fiskal 
andra skrivit ihop ett slags gene
ralklausul i lagtextens § 2, där det 
heter att "med video/ ljudkassett
band avses ... band, som är in
byggt i en kassett" (obs detta 
"inbyggt"!) respektive, att "med 
oinspelade band jämställs inspe
lade band som med hänsyn till 
bandens eller kassetternas utfö
rande, inspelningens art eller 
andra särskilda omständigheter 
uppenbarligen är avsedda att an
vändas på samma sätt som oin
spelade band" (vår kursiv) . 

Det skall bli intressant att följa 
den praktiska tillämpningen av 
denna magistrala idioti . Det hela 
borde föreläggas Europarådet . 

Några som drabbas kännbart 
ä r kommunerna . Audio-Visuella 
Sällskapet har, bland andra, 
kraftfullt protesterat. Det finns 
nämligen ca 150 a-v- och lärome
delscentraler i kommunal regi . 
A VS:s ordförande har så lunda 
påpekat att man med skatten fak
tiskt nu kommer att ta ut ersätt
ning till vissa upphovsmän t v å 



gånger, "vilket väl inte kan ha 
varit avsikten". (Gäller främst ko
piorna man gör av SR-koncernens 
material.) 

Bibliotek, skolor och a-v-cen
traler drabbas nu av miljonsmäl
lar p g a fördyringarna . Det kan 
bara gå ut över skattebetalarna i 
kommunerna, om de inte avstår 
från en god del av hittillsvarande 
service. Det har uppenbart inte 
bekymrat mittenpartisterna och 
socialdemokraterna. 

Kan läsaren f ö ana vad Philips 
system Video 2000 belastas med i 
det kommande? En vändbar kas
sett med 2 x 4 timmars ' speltid, 
som hittills kostat ca 220 kr, stiger 
plötsligt till 365 kr efter ett pålägg 
om 145 kr! 

- Det är ändå på video som 
man hoppas få in slantarna till 
kulturen, säger man i branschen. 
Ljudkassetterna är uppenbart inte 
intressanta längre med "bara" 
2-örespåslaget. Men vi kan klart 
förutse en minskad marknad re
dan med detta . Återanvändningen 
kommer att öka markant. 

- Några sådana belopp som 
före&vävar Wikström m fl kom
mer heller aldrig att flyta in. Hela 
uppläggningen av saken kräver en 
administration och en kontroll
apparat som slukar stora pengar 
redan den . Människor kommer 
heller inte att köpa band i den 
utsträckning man inbillar sig i 
skatteutskottets slutna värld, he
ter det. 

- Beslutet är ett bevis för klå
fingrighet och oförmåga att se till 
verkligheten, uttalar de moderata 
reservanterna. Konkurrensen 
snedvrids, fusk uppmuntras och 
de komplicerade återbetalnings
reglerna gör en redan mycket 
krånglig och svårtillämpbar lag
stiftning ännu krångligare! Mode
raterna har skarpt kritiserat upp
görelsen och hela iden med kas
settskatt, som man konsekvent 
vägrat att medverka till. 

• Till detta är bara att säga att 
den svenska riksdagen visserligen 
inte har särskilt mycket anseende 
kvar att förlora i medborgarnas 
ögon. Men de som genomförde 
den här beskattningsmanövern 
måste rimligen ha förverkat varje 
uns av förtroende . Sällan har man 
sett ett så ohöljt gruppegoistiskt 
diktat , ett så cyniskt gynnande av 
särintressen och en sådan undfal
lenhet för högljudda påtryckare 
som ifråga om kassettbeskatt
ningen . Mera lär komma efter 
valet! Till de moraliska förlorarna 
hör också "kulturen", grammo
fonbranschen och diverse upp
hovsrättsintressen . Där kan man 
tala om att ha sålt ut billigt, i alla 
avseenden . 

US ' 

Quad ELS-63-högtalaren 
BrUel & Kjrer-referens? 

Apropå detta nummers anmä
lan av den brittiska ELS-63-
elektrostathögtalaren från Acous
tical Quad kommer den av allt att 
döma att hedras med ett ganska 
unikt erkännande: Världsleda ren 
ifråga om elektroakustisk mättek
nik, danska Briiel & Kj:er i N:e
rum, tror sig kunna använda 63-
an laboratoriemässigt som sin re
ferensljudkälla i det kommande. 
Detta omtalade B & K:s Poul 
Ladegaard vid det tredagars tek
niska symposium som firman ar
rangerade i Stockholm nyligen (se 
föregående nr:s Pejling) och där 
han ledde kursdagen om tds, tid
fördröjd spektrometri. 

- De mätningar jag gjort på 
högtalaren visar en extremt rät 
frekvensgång och ett antal utom
ordenligt linjära egenskaper jämte 
en minimal fasavvikelse. Kvalite
ten är så hög att vi med största 
sannolikhet kan tänka oss att an
vända den som referensljudkälla, 
berättade Poul och visade upp 
några av de mätresultat vilka 
redan publicerats i danska High 
Fidelity i tidningens test av ELS-
63, som Poul medverkat till. Ve
terligt har Briiel & Kj:er aldrig 
tidigare vare sig officiellt eller 
inofficiellt erkänt någon kommer
siell högtalare som "referens", 
även om man givetvis i olika 
sammanhang använt en rad goda 
konstruktioner för olika jämförel
ser, kalibreringar och praktikfall. 

RT har nu samrått med Poul 
om de resultat vi själva nått och 
fått bekräftat att det verkligen är 
skyddsgallren (metall/plaststruk
turen) som kan exciteras till vib-

, ration och delvis då föranleder en 
frekvensvis fasutsläckning, vilket 
yttrar sig vid våglängder motsva
rande 0,5 ms i tid och företrädes
vis vid frekvenser omkring 2 kHz. 
Poul lät montera av "gittren" och 
fann så att alla de misstänka 
reflexerna upphörde. RT gjorde 
det inte, av olika skäl, men miss
tanken fanns där alltså om inter
ferensverkan någonstans - se re
feraten på 'annan plats. 

Som ett post scriptum ti ll vår 
recension kan sägas att högta
larna är föredömliga i alla väsent
liga avseenden men begräns
ningen träffar ibland lite nyck
fullt. Sålunda tycks de inte gilla 
ex-vis Mahler .. . Femman, ciss 
moll-symfonin, som vi gärna spe
lar, klipper då vi drar upp på 
Mahlersk nivå, questa e fort el 

Men vi skulle ändå gärna spela 
igenom världsbeståndet musik på 
dem - med B & W 80 I-orna som 
back-up. 

forts på nästa sida 

Nu finns den häri Katalog 82. 
350 sidor späckade med grejor 
för den Elektronik·Hobby int
resserade. Byggsatser, verktyg, 
instrument, komponenter, da
torer, kontakter och mycket 
mer. Se efter självl 

Kr. 10:00 

KOD
LARM 

Larmhögtalare 
10W Kr 79:50 

AT 475 är ett fantastiskt kodlarm . Genom att slA in din egen 4-
siffriga kod, kan du siA till- och frAn larmet. AT 475 levereras komp
lett med lAda och siren (högtalare medföljer ejl. AT 475 kan du mon
tera i bilen, bAten, lastbilen, husvagnen och hemmet. I byggsatsen 
medföljer även 1 par magnetkontakter . 

~ Tidsfördröjning vid till- och frAnslag. 
~ 4 minuters larmtid. 
~ Mycket lAg strömförbrukning. 
~ Sabotage-kontakt. 
~ 12V drivspänning. 
~ Larmtejp, trampmattor m.m. finns som tillbehör. 
~ Tangentbord 0-9 medföljer. 
~ 9999 olika larmkoder. 

Pris byggsats AT 475 •• ....••. , • • . . . • . • . .. Kr 559:00 

----~.-----:::;;"( . 

~~~~N 
e 725 är en universalhAllare för 
kretskort, kablar, komponenter . 
E n stor hjälp vid lödarbeten av 
alla slag. I nställbar i alla läge 
genom div. kulleder. Förnick
lade metalldelar pA en gjuten fot. 
e 725 ... . ... • .• Kr 64:50 

Jag beställer följande: 

IR-LARM 

JK 15 och JK 16 
I R-larm för över

vakning av avstAnd 
5-7m.JK16sän

dare. Mot. JK 15 är 
försedd med olika 

timerfunktioner. LAdor medföl
jer . 12V. 80x55x35 mm. 
Pris Byggs. JK 15 • • • Kr 115:00 
Pris Byggs. JK 16 ..• Kr 80:00 

BILLARM 
JK 101 är ett tjuvlarm för 
bilen eller bAten. JK 101 
ansluts till innerbelysningen 
och aktiveras när dörren 
öppnas. Fördröjningstid 
för fränslag. Komplett 
byggsats med lAda. 
Pris byggsats ... Kr 151:50 

D st. KATALOG 1982 för Kr 10:00 plus porto mot postförskott. 

D 
D 

Namn .. 

st. av . . .. ... mot postförskott kr 

st . av .. ..... mot postförskott kr . 

U tdel n i ngsadress 

Postnummer och Ort ... .. 

JOSTY KIT AB Box 3134 20022 MALMÖ 3 
Vill Du ringa oss, finns vi pA 040/126708 el. 126708. Butik MALMÖ 
Ö. Förstadsgt. 8. Butik i GÖTE'BORG Övre Husargt. 12. Alla priser 

usive mervärdesskatt 21 .51%. Porto tillkommer. 
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PASSA PÄ TILLFÄLLET! 
STOR SOMMAR REA JUNI/JULI. 

SK-l00 
Synnerligen formsk on och dr iftsa ker AM/ FM · 
stereoradia med kassettbandspela re 2xSW. Ut· 
rustad med Auto Reverse. No ise Blanker och 
No ise Limiter . Frånkoppl ingsbar . En abso lut 
toppapparat t ill absolut bottenpr is. 

Har kostat Kr 110:- NU kr 495:
TS-717 
H/-F I Slf,eohoQlalare 
av Ifyckkammartyp 
Garanterar basta tank
bara Itud~lefglvnmg 
lamphg f 01 s3val 
hemmet som bilen. 
BW. 

PoliSSCInner Compu 20 
Slälvsökande på 20 kanaler . Programmerbar 
microdator som kan programmeras for 1920 
olika frekvenser inom 77-89 MC och 
161 - 172 MC. Inga lösa kr istaller erfordras. 

Hl-lOD B 

Har kostat kr 1290:-
Nu kr 895:-

DC vo, - 1, - ID - 'O - 1,0 -
500 - 100 fl 00 0001 - ,00 - '000 
fl 00 000 ohmNl 
AC V 1, - 10 - ,0 -150 - 1000 

.... __ -~ ~ll~OhmV) 

Kr230:-

001- 01, -1, -1, -150 -
DC A 10 A Ohm 20 Ku - 200 K - 2M 
- 20 Mohm Noggrannhet! 31!i. 
dB-shia - 201111 +fi2 dB 
DimenSioner 134 mm x 180 mm l 

70mm Vik, ca 1 O kg l eve'!rasmed 
l OilleSlSladdar . batleller och bruks
anvisning 
Eli absolut IOOOlnstrumenlI IlgplIsldass 

140 x 150x80mm 

~\ 8""" ~""' ''. <1',-
,.. ...... .... : 
~' . \.I \"Ij. •• - ' , -• 

· O · ~ • • ~ . 
• 

MM-16l 

Nu kr 
PDIIsscanner fÖr både 79 och 168 MC ·bandet. 
Totalt 8 kanaler vilka kan disponeras val fr in 
Inom de bäda banden SÖkning sker pä hÖga 
och läga bandet samtidigt. 

360-FET 

;~I'I:~~=:~:: ~Ö~~I~r;::t~;'·;!:~n~iII . ~ 
ingJn!lsimpedans 10 MOHM . OCV : 0,25, 
1.1.' . 10. 250. 1000 V. ACV , 2.5. ID. 
50 , 250, 1000 Volt . DCA : 2SuA , 2.5. 
25,250 mA. Ohm: 1 Ohm- SOG MOHM 
R.l , .,0. 111 00. )[1000 . • 10000, dB : 
·20· 61 dB. Kostat 399 :-

Nu kr 275:-
HF ·prob 2.5-50 volt 300M C Kr 125:
HV ·prob 30 KV . Kr 150 :-
Polvändare Kr 399 :-
Atraktiva s~yddsväskor för ovanstAond. 
instrument Kr 65:-
Passande HV·prob 30KV. Kr 180 :
Passande högfrekvensprob för 50 Kc 
till 300 Mc. Kr 15:-
Passand. skyddsväska för samtliga 
instrument. Kr 60 :-

Mi/liv.llmol. VM-250 
Ett synnerligen anvåndbart 
instrument för sJväl kon· 
struktion som avancerad 
service tör frekv .omrldet 
20 p/s-2 Mc. 12 matom· 
riden med fullt ut~.g fr . 
100 uV -300 V. Liga 
spänningar som 20 uV 

~ 
,~.:: . . 

~j1. _ .. -........ ". 
kan vii avläsas. I nglngs· 
impedans 10 Mohm. 
dB ·skala: -70 ... +52 dB 

Kostat 810 :
Nu kr 595:-

~ ~ 1 Kostat 
~--~_ : 630 :-

Brygga Beleo BR·8S . N u kr 495:
R: 0.1 ohm-22,2 MDhm . Noggrannhet : 
0.1- 1 O ohm+2%+{).1 10 ohm-S ohm+ 110 
S Mohm - ll .l Mohm+S% 
L: 1 uH-I II uH . Noggrlnnhet : 
1 uH - IOO uH+S%+1 uH 1 mH-ll1 H+2% 
C: 10 pF· lllO uF Noggrannhet : 
10 pF - l000 pF + 1%+10 pF 
III pF ·lll uF+I %- I.S% 111 uF · ll10uF+5% 
Mäter även omsättningsuI pi transformltorer. 

SG-20l0 Kostat 715 :- Nu kr 575:-
Synnerligen prISvärd och stabil signalgeneralar for Irek
vensbandet 250 Kc - 300 Mc. Heltransistof tserad . Grund
ton 250- 100 Mc överlonskal.1 00-300 Mc. 6 grundlons· 
band. Inbyggd kristallkal. !: 0,05 % med yttre kmtaH . 
Modulalian 1000 pis Var iabel 0- 60 %. Ulspänning 
0.1 ,alt AMS. Sladdar o hörlel. lör Kal. medföljer. 

MG - lOO Kostat 615 :- Nu kr 495:-
Tongenerator av nästan profeSSIOnell klass till ett otro ligt 
lågt pliS. 19 pis - 220 Kels smus med Ijältre än 1 % dis· 
tOrlion le .a 0.3 %) . Fyrkantvåg t9 pis - 100 Kc. Slig· 
tid bältre än 0,2 uS . UtspännIOg 10 V PIP. Skärmad 
kabel medföljer. 

5OD-Wtr. Kostat 365 :-Nu kr 290:-
Nya tuffa Syd import SOO-Wtr. Instrument.1 som klulr .lIt . 
DC , 2S0 mV. 2.S. tO. SO. 250. 1000 Volt. Kjndighl1 
100000 OhmNoll. AC , S, 10. 50. 250. 1000 Volt 
DC ' 10uA. 2.5, 25. 500 mA. ID A. AC, IDA. Ohm , RX 1. ID. 
1000. 100000.2 Ohm- 50 Mohm . Transistorprovning : 
hFE 0- 1000. leo O- SOuA , PNP/NPN . Capatit.nc.: 
50 ,F- 3 uF . 0.01 - S0 uF o O"ib," , ·10 · - 16 .. 61dB. 
Noggnnnh't ~ 3%. Po lvind.r • . Storlek : 80x tSOx 140mm. 
Vikt 1,3 kG . 0 8 S1 Kapacitets- och transinor provning 

sker med inbvQ9C! oscillator varför 
värdena blir mycket noggranna . 

~==? ;.~ HF-prob 300 MC passande tjll SOO-Wtr ==C .-~ Kr 125 :- Nu kr 95:-
--~ ~ H V-pro b 50 KV passande tjll SOO-Wtr 

,.-- ,~. Kr 180 :- Nu kr 100:-

Sydimport Handels & Importfirma 
Vansövägen 1 - 12540 Älvsjö 2 - Tel. 08/47 00 34 
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forts fr föreg sida 

Majoriteten godtar 
reklam i svensk tv 

Begränsade reklaminslag i 
tv-programmen kan accepteras av 
en majoritet svenskar, enligt den 
undersökning som ekon dr P G 
Holmlöv, Handelshögskolan, ut
för på uppdrag av SR. 

En majoritet av de tillfrågade 
menar att pengarna som komm'er 
in bör användas till att förbättra 
programmen i de kanaler som 
finns . En mindre del av de inter
vjuade ville hellre se en lägre 
mottagaravgift, ökad sändnings
tid resp en ny tv-kanal. 

Undersökningen visar att det 
som av statliga utredare tidigare 
anförts, att reklam i tv inte är 
något a lternativ till andra former 
av finansiering, är helt överspelat. 
Frågan som Holmlöv ställt gäller 
attityden till 12 minuters reklam 
före och efter nyhetsinslagen. 

5:e Tokyo Video
festivalen aktuell 

För femte året i följd arrange
ras 1982 tävlingen the Tokyo 
Video Festival- en internationell 
tävlan för såväl amtörer som 
proffs. Bakom ligger JVC, som 
känt en av världens största leve
rantörer av a ll slags videomate
riel . 

För andra gången kan i år även 
svenskar deltaga. Reglerna för 
ämnesval liksom bidragens tek
niska utförande är mycket libe
rala. Man tävlar i två huvudgrup
per, den första som är "gränslös" 
och den andra som kallas Video 
Letter Exchange och där video är 
tänkt som ett medium för två vägs
förbindelser. Här är att observera 
att såväl "brevet" som "svaret" 
måste medsändas som tävlingsbi
drag. Sådana mottages fram till 
10 september 1982. 

Ett 30-tal priser utgår och alla 
deltagare får ett särskilt heders
tecken . ,Grand Prix är 2 500 dol
lar / 15 dagars rundresa i Japan/ 
trofe / diplom. "Presidentpriset" är 
lika mycket pengar och rundresa 
etc. I de båda andra divisionerna 
kan man få l 000 dollar och 
färgvideokameror resp 500 dollar 
och diplom samt varierande andra 
priser. 

Närmare upplysningar genom 
JVC-agenten Rydin, Spånga
vägen 399, 163 55 Spånga. 

Hänt 
Bilradiobranschen 
begär bättre ljud 

Den svenska rundradiostandar-

den är ett återkommande ämne 
för klagomål och för Sverige 
mindre smickrande jämförelser, 
och till kören av klagande sällar 
sig nu Bilradioinstitutet, den orga
nisation som främst verkar för en 
sund utveckling av branschen och, 
naturligtvis, en bättre program
kvalitet. 

Man finner det angeläget att de 
tekniska frågorna ges större upp
märksamhet och ökade resurser 
anslås, heter det i en skrivelse till 
Sveriges Radio-koncernen . Stu
diotekniken och materielen bör 
tillsammans förbättras så att en 
högre grad av programutstyrning 
blir möjlig. 

Också programplaneringen 
ifrågasätts i skrivelsen, som tar 
fasta på att man kunnat belägga 
hurusom en mängd bilradiolyss
nare under betydande tidrymder 
inte kan finna något värt att 
lyssna till. Under de tider -
främst arbetsresornas - som man 
mest önskar vissa programslag 
blir man stadigt besviken över att 
bara få sig till livs invandrarpro
gram, sjörapporter och barnstun
der. Detta är klart otillfredsstäl
lande, uttalar Bilradioinstitutet, 
som vill se en ändring till förmån 
för breda lyssnarkategorier. 

Konkret vill man helst att P3 
blir en mer renodlåd kanal för 
musik och lätta re underhållning. 
"Av trafiksäkerhetsskäl är det till 
fördel om bilradiolyssnare slipper 
byta program ofta för att hitta 
något passande", heter det. 

Marknad 
Teleinstrument 
tar ny agentur 

Teleinstrument företräder 
fr o m 1982 Gould Power Conver
sion Division i Sverige och Norge. 

Denna Gould-division är spe
cialiserad på materiel mot skilda 
fo rmer av nätstörningar och en av 
marknadsledarna inom segmen
tet. Man gör sådant som isola
tionstransformatorer, nätstabili
satorer, växelriktare samt aggre
gat för avbrottsfri drift. 

Teleinstrument har adress Box 
4490, 16204 Vällingby. 

T eleimport agent 
för japanska OKI 

Efter en försöksperiod om sex 
månader har i vår Teleimport från 
att vara enbart distributör för 
japanska OKI nu utsetts till gene
ralagent för den japanska koncer
nens komponentsida . 

OKI Electric Industry Company 
kunde 1981 se tillbaka på 100 års 
verksamhet. I hemlandet är fir-



man en av de etablerade huvudle
verantörerna till Japans telenät 
och dit levererar bara ett begrän
sat antal företag - ca 90 % av alla 
beställningar avseende utveckling 
och produktion för statlig upp
handling hamnar hos NEC, Hita
chi, Fujitsu eller OKI. Den senare 
firman började redan 1884 att 
tillverka telefonapparater. Är 
1916 inleddes aktiviteter inom 
radiokommunikationsområdet . 
OKI, som tillhör de ledande på 
den sektorn , äger i dag 25 an
slutna företag, fem dotterbolag i 
andra länder och har fem fabriker 
och 14 utlandskontor. Verksam
heten omspänner över 90 länder. 
Koncernen verkar på tre huvud
ornråden: Telekommunikation, 
datorsystem och komponenter. 

Teleimport har adress Box 
5071, 16205 Vällingby, tel 08-
890265. 

Audioscan ny 
Pickering-agent 

Förra månadens agenturnyhe
ter på Pejling berörde bl a den 
efter Eden-Ljuds upphörande le
diga agenturen för amerikanska 
Pickering, som står för pick uper, 
hörtelefoner och tillbehör. Au
dioscan (Helsingborg, Stock
holm) har nu fått överta märket 
och har startat distributionen . 

Detta sker genom direktsäl
jande till kunderna och inte över 
den vanliga handeln . " Prismässigt 
räknar vi med att kunna sälja 
Pickerings produkter ca 40 pro
cent billigare än vad som skedde 
tidigare", omta lar Lennart An
dersson hos Audioscan . Audio
scan har nu rätten till Pickering i 
Danmark, Sverige och Norge. 

Prislistan vi fått upptar över 
30-talet produkter från USA-fö
retaget, och dyraste pick up enligt 
den är xlzj7500 S till 995 kr. 
Lägsta pris betingar modellen 
xv/350 som kostar 150 kr. 

Audioscans svenska rörelse ut
går från Helsingborg, tel 042-
137660. 

MBG Audio servar 
AR och Superex 

Sedan slutet av 1981 har MBG 
Audio i Helsingborg ett serviceav
taI med amerikanska Teledyne/ 
Acoustic Research om att utföra 
service för märkets högtalare i 
Sverige. Firman leds av C1aes 
Markby. 

Han håller ett komplett reserv
delslager och dessutom åtar han 
sig att utföra arbeten för de buti
ker vilka saknar egen verkstad. 
Också då det gäller äldre A R
modeller finns delar och möjlighe
ter att få reparationer utförda . 

Hörtelefonfabrikatet Superex, 

också amerikanskt, omfattas li
kaså av ovanstående. 

MBG Audio nås per tel över 
042-136060. 

Konferenser 
Elektroteknik 
konferenstema 

Danmarks tekniska högskola i 
Köpenhamn blir 14-18 juni 1982 
platsen för den femte Europakon
ferensen om elektronik . Konfe
ranstemat är Tillförlitlighet i 
elektriska och elekt roniska kom
ponenter och system. 

EUROCON 82 förkortas kon
ferensen , och arrangörer är / EEE 
och EUREL, det senare uttytt 
Konventet av nationella sällskap 
av Västeuropas elektroingenjörer. 
Till evenemanget väntas ett tusen
tal deltagare från hela världen och 
öppningstalare blir prins Henrik . 

Konferensen indelas i en öpp
ningssession, tre plenarsessioner 
och sex delvis parallella, särskilda 
sessioner. De senare har ca 160 
författare intresserat sig för i 
form av föredrag, där bl a tillför
litlighetstester av datorer och da
taanalys behandlas över de många 
rent elektrotekniska och elektro
niska synpunkterna. Också hu
manaspekter och ergonomi liksom 
företagsledning och ekonomi ur 
tillförlitlighetsaspekterna (de tek
niska, alltså) behandlas. 

En stor teknisk utställning äger 
samtidigt rum . Vidare arrangeras 
en kort kurs under Eurocon 82 
ifråga om Basic reliability tech
mques. 

Konferenskontoret och sek reta
riatet finns i tekniska högskolan , 
Lyngby, telefon 45-(0)2882300. 
Sekreterare är fru Aase Sonne, 
anknyt ning 37. 

Massmedier 
Filadelfia yrkar 
utvidgad när-tv 

Regeringen har tillskrivits av 
Filadeifiaförsa mlingen i Stock
holm med begäran om att hela 
Stor-Stockholm bör omfattas av 
eterburna förenings-tv-sänd
ningar. Det räcker inte alls med 
att bara ha när-tv i Västra Fle
mingsberg, menar man. 

Det området är alldeles för litet 
för att man skall få någon klar 
uppfattning om vad när-tv kan 
betyda för föreningar och invå
nare, skriver FiladeIfia, som av 
statsrådet J-E Wikström begär 
a tt en betydligt mera omfattande 
försöksverksamhet bör inledas. 
Wikström skall inom kort ge di-

rektiven . till en ny massmedieut
redning, och församlingen vill nu 
att dessa direktiv utsträcks också 
till större tv-försök. 

, Teknologinytt 
Polaroid gör nytt 
varumärkesskydd 

Ett "bombsäkert" varumärkes
skydd har lanserats av USA-bola
get Polaroid Corp som ex-vis 
MGM och CBS videouthyrning 
kommer att använda på samtliga 
sina videokassetter. 

Systemet kallas Polaprooj och 
består aven tunn transparent och 
smidig polyesterfilm endast 0,08 
mm tjock där varje segment för
setts med ultratunna, stavformiga 
linselement, vilka ligger som en 
matta över filmen. Under linsskik
tet ligger varumärkesmönstret i 
ett exakt anpassat linjemönster. 
Polaproof kräver ingen apparatur 
för att informera användaren -
med blotta ögat kan man se ljus
spelet vid vissa vi nklar. Polaproof 
ger förfalskningssäkra varumär
ken och anses praktiskt taget 
omöjlig att kopiera. 

Polaproof har tillkommit mot 
bakgrunden av att stora varugrup
per, främst videokassetter och 
ljudkassetter, efterapas med va ru
märken och allt i stora delar av 
världen . Genom den här opto
mekaniska märkningen kan kun
den alltid vara säker på att få 
önskat original. 

S~enska Polaroid, tel 08-
7/00850, kan ge informationer. 

Indu str i nytt 
Trepartsavtal typ
bestämmer tv-rör 

Med verkan från I april 1982 är 
ett nytt avtal i kraft som typklas
sar tv-bildrör för såvä l hemappa
rater som monitormottagare. Av
talsslutande parter är de japanska 
och amerikanska E/A, alltså de 
branschförbund vilka i båda län
derna heter Electronic /ndustries 
Association samt Pro Electron, 
den internationella sammanslut
ningen med säte i Brysse l. 

Avtalet syftar till en långtgå
ende standardisering av bildrör 
och ersätter det gamla typbeteck
ningssystemet som länge hängt 
med. Nyheten baseras på bild
rörsskärmdiagonalen i centimeter 
i st f tum som f n. Varje typbe
teckning består av 9-11 tecken 
uppdelade i 5- 6 symboler. Den 
första symbolen kan antingen 
vara ett A för tv-bildrör eller ett 

M för monitorrör. Symbol nr två 
står för en tvåställig kod som 
innebär skärmdiagonalmåttet i 
cm. En treteckengrupp definierar 
så den rörfamilj som avses medan 
symbol nr fyra i beu:ckningen 
består av två siffror vilka anger 
färgrörsslag och en siffra för mo
nokroma rör, vilken också anger 
mindre variationer som kan före
komma inom en viss rörgrupp. 
Den femte symbolen indikerar 
fosfor och en ensam bokstav bety
der här färgbildrör medan två 
anger s/v- rör. En sjätte, tvåställig 
symbol tillfogas för bildrör som 
har integral magneter. 

Fig belyser skill naden mellan 
det äldre och det nya systemet, t h 
resp tv. 

Alla registreringskrav kommer 
i fortsättningen att utformas lik
artade för alla tre avta lsparternas 
industrier, vilket befordrar inter
nationell samordning. En detalje
rad procedur och en enhetlig re
gistrering har utformats och god
känts. 
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Chroma Trak-formatet 
erbjuds nu industrin 

Det högpresterande halvtums 
Chroma Trak-formatet erbjuds 
nu alla hugade tillverkare, medde
lar systemets huvudmän RCA och 
Matsushita. 

Chroma Trak används i Ha wk
eye-kameran och detta inspel
ningssystern debuterade 1981 till 
årets NA B-konvent. Bakom ut
vecklingen låg RCA och Matsu
shita. Matsushita byggde enhe
terna efter RCA:s specifikationer. 
Till 1982 års NAB-show i Dallas 
blir nu fältet fritt för övriga indu
strier att använda Chroma Trak. 

Harry F Olson 
har avlidit 

En av elektroakustikens mång
forts på nästa sida 
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forts fr föreg sida 

kunnigaste gestalter har gått ur 
tiden: Amerikanen Harry F Olson 
avled nyligen i en ålder av 81 år. 
Under decennier var han chef för 
RCA:s forskning och utveckling 
på områdena inspelning och rund
radioteknik. 

Olson är välbekant för en lång 
rad av standardverk inom littera
turen som handlar om tillämpad 
elektroakustik, akustik och arki
tektur. Han ägde rätten till över 
100 patent som avser mikrofoner, 
högtalare, inspelningsmateriel, 
pick uper, filmljudteknik av olika 
slag osv . 

Han förutsåg alltsedan 
I 930-talet till stora delar den oer
hörda utveckling som bild- och 
ljudrnedierna skulle undergå och 
så tidigt som på I 950-talet låg han 
bakom RCA:s strävanden att få 
fram den första elektroniska mu
sik-syntetisatorn - och många 
andra liknande projekt till vilka 
man inte alls kunde förfoga över 
de kretsar vi litar till i dag. 

Harry F Olson var h!damot av 
en mängd lärda samfund, akade
mier och yrkessammanslutningar 
och var bl a president för både 
USA:s Akustiska Sällskap och 
Nationella Vetenskapsakademin . 
Han mottog ett flertal utmärkel
ser och hedersbevisningar för sina 
insatser, som redan under hans 
livstid erkändes som banbrytande 
i flera fall. 

-e 

Läst 
Ljudeffektmätningar: 
Ny handbok från B& K 

"Att mäta ljudeffekt" heter en 
16-sidig skrift från danska Briiel 
& Kjrer men avfattad på svenska 
och vilken sammanställning kan 
rekvireras gratis från B & K 
Sverige ab, box 1310, 141 25 H ud
dinge. 

Mättekniken det gäller har allt
mer börjat användas vid bedöm
ning och klassificering av produk
ters verkliga bulleregenskaper. 
Tekniken bortser helt från mät
rummets påverkan, avståndet till 
mätobjektet och även eventuellt 
bakgrundsbuller. Metoden ger 
därför en sann bild av bullerkäl
lans opåverkade utstrålning och 
mätvärdena blir jämförbara med 
dem från snarlika produkter, 
mätta på identiskt sätt. 

Skriften tar upp de metoder och 
standarder som finns i IEC
komplexet samt redovisar den 
mätutrustning som tillhandahål
les. Den i fin B & K-tradition 
pedagogiskt hållna skriften ger 
raka svar på grundläggande frå-

gor, beskriver samband mellan 
ljudtryck och -effekt, tar upp 
akustiska testmiljöer och oriente
rar om mätningar under frifälts
förhållanden resp i fritt fält över 
ett reflekterande plan . Mätningar 
i diffusljudfält behandlas också 
med fig som visar utplaceringar 
av mätobjekt, och därpå granskas 
beståndet apparatur och bl a också 
grundläggande metoder för rums
medelvärdesbildning (i anslutning 
~~ll mätmetoder för typen 7507) . 
Aven byggakustiska mätningar 
berörs, ehuru perifert. 

"Att mäta ljudeffekt" anbefal
les för studium som en utmärkt 
liten grundframställning. 

Praktisk 
datorlära 

-e 

CRUSE, THORBJÖRN, ERIKS
SON, THOMAS: I närkamp med 
mikrodatorn. Studieförlaget. 
ISBN 91-7382-502-6. Utg 1981. 

Boken är inte ny - det rör sig 
om andra, omarbetade och utvid
gade upplagan av samma skrift. 
Till grund för den första upplagan 
låg Sinclair-datorn ZX 80. Den 
har ju numera ersatts aven betyd
ligt mer fullvuxen maskin, ZX 81, 
och man har därför måst revidera 
boken. 

Liksom förut kan man köpa ett 
kurspaket som består av dator och 
studielitteratur för totalt under 
I 500 kr, och det är ett bra pris för 
en sådan utbildning, särskilt som 
man behåller datorn efteråt! 

ZX 81 lär skall ha sålts i 
100000 exemplar på kort tid och 
det tillverkas numera 40 000 ex i 
månaden . RT provade också da
torn i oktober 1981 . 

Boken är uppdelad i två delar: 
En vardera för teknik och pro
grammering. Programmeringsde
len är praktiskt upplagd och för
utsätter att läsaren använder da
torn aktivt. Förutom programme
ring i basic gås även grunderna i 
maskinspråkprogrammering ige
nom. 

Boken och den till sitt pris 
utmärkta datorn kompletterar 
varandra på ett utmärkt sätt till 
ett verkligt prisvärt och givande 
kurspaket. 

Hört 
Neoklassicism, 
senromantiskt 
i storformatet 

. .. 

FESTE ROMANEjTHE PINES 
OF ROM E: O Respighi. The 
Cleveland Orchestra, dir Lorin 
Maazel. Återutgiven stereo-lp på 
Mobile Fidelity Sound Labs, USA 
1981. MFSL-I-507 Sv distrib 
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Thore Wallenstrand, Stockholm. 
- Musiken även utgiven i lyxkas
sett som UHQR på samma etikett. 

Att intresset för "julskivan " 
från PropriusjCaprice, som tidi
gare - se nr 2 - anmäldes här, 
med bl a ett sent I 920-talsverk av 
italienaren Ottorino Respighi är 
stort har visat sig i en rad brev och 
påringningar. Det gläder mig -
säkert också både producenten 
Jacob Boethius och inspelningsle
daren Bertil Alving - att kom
mentarerna varit så erkännande 
och entusiastiska . (Särskilt tack 
till W Danielsson i Malmö för 
hans långa och kunniga brevkom
mentar!) Till detta kommer att 
flera läsare sedan dess också fått 
höra Radiosymfonikerna fram
föra det mera kända Respighi
verket Roms pinjer och n'u intres
serat undrar om jag kan rekom
mendera någon modern skivin
spelning. 

Jo, sådana finns flera av den 
här målande, sensuellt varma och 
"skildrande" musiken och särskilt 
en kan förordas, vare sig man tar 
ursprunget eller den audiofila om
arbetningen. Det handlar då om 
den inspelning som Decca gjorde 
1977 med Cleveland-orkestern 
under Larin Maazel, vilken fyra 
år senare, 1981 alltså, utgavs av 
Mobile Fidelity som s k Original 
Master Recording-version. 

Själv äger jag inte Decca
ursprunget, som i USA uppenba
rade sig på koncernmärket Lon
don, men jag har hört inspel
ningen . Däremot passade jag på 
att skaffa den alltså omgraverade 
och nypressade M FLS-utgåvan 
då den kom hit. Här får man både 
Pinjerna från 1924 och det fyra år 
senare tillkomna Romerska fes
ter, också starkt typiskt för sin 
upphovsmans sätt att skriva . 

Det förekommer ju viss debatt 
om huruvida det är värt att lägga 
mellan 150 och 180 kr på de här 
specialskivorna, som främst siktar 
till mycket nogräknade audioväh
ner. Min inställning är att det kan 
vara en försvarlig investering i en 
del fall då det handlar om musik 
man bedömer ha bestående värde 
för en själv . MFSL-politiken 
bakom utgivningarna är något 
osammanhängande och saknar en 
bestämd musikalisk linje, men vi 
måste inse att plattorna huvud
sakligen siktar på att avsättas över 
hemmamarknaden USA. Utöver 
de ibland lättviktiga och t o m 
ointressanta nyutgåvorna finns 
också mycken fin musik, som här, 
övertagen ganska långt innan ori
ginalen spelat hem sina kostnader 
hos ursprungsförläggaren. Ibland 
rör det sig också om avslut av 
"paketkaraktär". För att komma 
åt ett visst nummer måste M FSL 

förbinda sig att även utge något 
annat man inte avsett i första 
hand. 

Kvalitetsmässigt är den här 
plattan utmärkt, som flertalet 
MFSL, tjock och plan, tyst i spår 
och utan ytbrus, berömligt fri från 
störningar. Den är gjord av Stan 
Ricker med den nu något år 
använda Ortofon-graveranlägg
ningen han fick då han bröt upp 
från JVC i Hollywood till Mobile 
i Chatsworth i nordvästra Los 
Angeles . Jag tror nog att det hörs : 
Här finns framför allt en obruten 
tonal jämnhet som tilltalar, från 
den angenäma diskantlystern 
uppe i stråkarnas höga lägen till 
den jämnt verkande basuppbygg
naden, "svart" och tät i klangen. 
Maazels känsliga tolkning med 
dess här verkligen nödvändiga de
taljframhävande i växlingarna 
med den yppiga monumentalite
ten förmedlas generöst, orkester
prakten har både doft och sub
stans. Stämningarna i de musika
liska bilderna med sina växlande 
tempi har den där dimensionen 
som bär fram musiken, och den 
akustiska ramen förmedlas likaså, 
om det också kanske känns lite 
kompakt i några avsnitt. Men det 
är snart glömt - hör bara på t ex 
Appia-avsnittets Tempo di marcia 
med dess bleckforten och ståtliga 
antika visioner! Det finns mycket 
att upptäcka hos Respighi också i 
hans rätt ofta hörda verk. (Radio
symfonikerna spelade härligt, 
f ö!) 

Om det skulle finnas någon 
större klanglig skillnad mellan 
den här utgåvan och dess ännu 
lyxigare efterföljare i kassett och 
pressad i "supervinylmassa " är 
svårt att säga . Jag trodde mig ett 
tag höra att en ansats till ett eko 
inte fanns med i UHQR-press
ningen och att en forteinsats åter
ga vs "rundare", möjligen med 
bä ttre homogenitet, men detta är 
för osäkert att kunna bedöma med 
ba ra ett exemplar som underlag. 
Det är ju ä ndå inte uteslutet att 
lyxkassettens lilla upplaga och 
högklassiga massa avsätter ett 
ännu bättre resultat på några 
punkter. 

Kassetten med den påkostade 
kartongen och limited-upplagan 
köper man väl i första hand som 
present, en rätt unik sådan, till en 
audiofil. För vanligt bruk förslår 
MFSL-utgåvan mer än väl. 

Här har alltså många en chans 
att lägga sig till med en erkänt g.od 
tolkning av både lättlyssnad och 
konstrikt strukturerad musik, som 
"gör sig" utmärkt över hi fi
anläggningen av lite större dimen
sioner. Tonmålning! 

Speltider: A-sidan 25 min 35 s, 
B-sidan 21 min jämnt. 

US 



eMUSIK 82 - STÖRSTA SKANDINAVISKA MUSIKMÄSSANl 
eVÄRLDENS LEDANDE FÖRETAG PRESENTERAR INSTRUMENT, 

PA-SYSTEM, FÖRSTÄRKARE, ORKESTERBUSSAR M.M. 
eSYMPOSIER FÖR FÖRENINGAR, LÄRARE OCH TEKNIKERl 
• Musik 82 blir ca 50% större än förra mässan Musik 80 
• Musik 82 visar •. upp allt som är nytt och aktuellt inom musik idag: instrument, PA-system, 
orkesterbussar , förstärkare och mycket, mycket annat. 

• Alla ledande företag som arbetar med musiker- och orkesterutrustning ställer ut . 
• Musiker från hela Skandinavien kommer att besöka Musik 82 i 10.000-tal! 
• Kom du också! Det är i Götebo~g den 12 - 15 augusti 1982, som den skandinaviska 
musikbranschen sa!lllas och du ären del av den! 

DIN MUSIKAFFÄR HAR BESÖKARKORT 
Etr Mdant måste du ha för att få besöka mässan. 
D~t k.an också beställas från Svenska Mässan 
Stiftelse , Mus ik 82, Box 5222 , 402 24 Göteborg. 
Tel 031 -20 00 00. Ange vilket instrument du 
spelar! Korten finns från maj månad. 

ENTREAVGIFT 
betalar du först när du kommer till mässan och 
visar upp besökarkortet. Entreavgiften il1går i 
Pressresors paketresor till Musi k 82 samt i delta 
garavg iften till symposierna . 

RES MED PRESSRESOR TILL MUSIK 82! 
Pressresor tel 031-80 45 30 arrangerar paketresor 
fr ån ett 70-tal platser i hela Skandinavien. Ring 
och beställ din resa! 

JÄGViLLBESbKAMUSiK82i G6TEBORG - --
O Sänd mig besökarkort. 

Jag spelar detta instrument : ........... ... ... . . 
Sänd mig informationer om symposier för : 

o musikföreningar o tekn ikero musiklärare 
O Jag är intresseratJ av pa ketresa f rån 

Namn . . . . ..... . .... . . . ........ . _ ~' . ... . 

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

Adress ... . . .. . ... . . . .... . • ......... . ... 

Telefon ... .. . . . .. ....... . . ... . . . ..... . . 
RT 6/7-82 

SYMPOSIUM FÖR MUSIKFÖRENINGAR 
För dig som redan är verksam i en musikförening 
eller vill starta en anordnas symposier på teman 
som: ·Hur anordnar man konserter? Kontakter med 
myndigheter. Vilka bidrag har man möjlighet att få? 
I mprovisationsteknik, där en rad etablerade musiker 
spelar och kommer med tips och goda råd. 

SYMPOSIUM FÖR TEKNIKER 
Riksbekanta föreläsare och internationellt kända 
ställer upp och delar med sig av sina erfarenheter 
och kunskaper. Bl.a . kommer Bruce Swedien från 
California, USA att föreläsa på teknikersymposiet. 
Bruce har arbetat med artister som Donna Summer, 
Quincey Jones och George Benson. Det kommer 
att handla om PA-teknik och studioteknik, kontroll
rum och akust ik, ljudeffekter , digitalljud , live
mixning, hornsystem, gravering, skivpressning, 
kassettkopiering m.m. 

SYMPOSIUM FÖR MUSIKLÄRARE 
Två intressanta musiklärardagar kommer att arran
geras med information och debatt. Skriv till oss om 
du vill veta mer! 

latIat 
iii 

Svenska Mässan tir Stiftelse 
MUSI K 82, Svenska Mässan Stiftelse, 
Box 5222, 402 24 Göteborg. 
Tel 031 -200000. Telex 20600. 
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e Mätinstrument PHILIPS 

a neratorn 

- ett måste för komplett videoservice. 
Färgbalksgeneratorn är en av de fyra hörnstenarna i ditt 
servicearbete för video. (Oscilloskopet, multimetern och 
ritningarna är de tre övriga.) 

PM 5519 är en av de bästa färgbalksgeneratorer du 
kan få tag i för precisionsmätningar och trimning av 
video'utrustningar: TV'mottagare, VCR, VTR, VLP och 
kabel·TV enligt CCIR·standard. 

Instrumentet är mycket enkelt att använda. Mönstren 
väljs med tryckknappsomkopplare med olika kombina· 
tionsmöjligheter: cirkel plus valfritt basmönster; vitruta 

med eller utan burst; primär färg omprogrammeras till 
komplementfärg gult, magenta eller cyan; färgbalkmön· 
ster utan vitreferens etc. 

Elektronisk inställning och val av sex fasta kanaler. RF· 
utgång på 10 mV rms kan kontinuerligt dämpas över 
mer än 60 dB för kontroll av känsligheten. 

Synkronisering enligt TV·standard kan även erhållas 
som "composite" och "synk-chrome". Du har också inre 
och yttre bild· och ljud modulation. 

Stereo-variant 

Med PM 5519GX får du ett instrument som även klarar 
stereo ljudmodulation vid 1kHz, el!er val av antingen vän· 
ster eller höger kanaler för alternativ andra bärvågsöver· 
föring. 

Philips har även generatorer för SECAM och för 
proffs·TV inom områdena TV·sändning, kabel·TV och TV· 
tillverkning. 

Schackmönster 
för kontroll av 
grundinställningen 

Gråskala 
med definitionslinjer 

Rutmönster 
för konvergensinställning 

o 
Vitbild 
100 procent vitt 

Ring 08-63 5000 Avd. Mätinstrument 

~-------------------------I 

1 Svenska AB Philips, Avd. Mätinst rument, 11584 Stockholm I' 

i Sänd mig information D PM 5519 D SECAM D Proffs·video I 
1 I 
1 Namn ... ... . ......... I 

1 Foretag .... , . .. .. . I 
1 ~ 1 Adress:................. .. .. , ~I 

l Postnr/ adress .,.,., .. , ... ,.,.,. ... . ...... , ~ 
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Om'udbild 
och oppningsvinklar 
o För inspelningar i stereo på rör
lig fot, eller när man inte vill eller 
kan rigga upp mera omfattande 
mikrofonskogar, är den samman-

byggda stereomiken det självklara 
valet. 

A v Sture Andreasson 

Ljudsigna ler utbreder sig vågfor
migt i rummet, studsa r mot väg
ga rna , nå r seda n öronen och regi
streras av hö rseln . Till öronen når 
ljudsigna len med ett tidinterva ll 
eftersom det ä r olika långt från 
lj udkä lla n till de båda, ö ronen . 

Så länge vi hör något så nä r lika 
med vå ra två öron ka n vi uppfa tta 
bl a tidskillnader, vilket gör a tt vi 
ka n peka ut va rifrå n ett visst ljud 
kommer. Att vi ha r en bra hörsel 
ä r a lltså en förutsättning för a tt 
stereoå tergivning ska ll vara me
nings full. 

Om vi pl acera r en mikrofon vid 
va rtdera ö ra ts hörselgå ng, ka n vi 
med hörtelefon å terskapa det hö r
selintryck vi hade vid inspelnings
tiIIfä llet. Denna inspelningsmetod 
ka llas konsthuvudstereofoni , och 
inspelningen ä r a lltså avsedd a tt 
spe las upp i hö rtelefon . 

Om ma n spel a r in stereo med 
två mikrofoner som ä r placerade 
på ell visst avstå nd frå n va ra ndra 
ka llas detta A/ B-stereo eller väg
elle r tidskillnadss tereo. 

som är hå 
I den hä r a rtikeln ska ll vi redo

göra fö r hur stereomikrof oner. 
med sa mma ka rakteristik på 
ka psla rna, fun gera r i teorin . 

S tereomikrofoner ä r konstrue
rade så a ll två mikrofonka psla r ä r 
placerade så nä ra va ra ndra som 
möjligt. Eft ersom det mesta ljud 
som ska ll regis treras av stereo
mikrofonen utbreder sig i ell vå
g rä ll pl a n ka n de båda ka psla rna 
pl aceras ova npå va ra ndra. Det 
finn s eme ll ert id också enkl a re ste
reomikrofoner dä r kapsla rna ä r 
pl acerade bredvid va ra ndra. 

Va rje ljudkä ll a som registreras 
med ell såda nt mikrofonpar ha r i 
princ ip lika lå ngt till de båda 
kapsla rna . Vi ha r a lltså ingen 
vägskilln ad mella n ka psla rna, och 
dä rmed ingen tidskillnad me lla n 

O Denna artikel orienterar om dess 
riktningsurskiljande egenskaper. 

sigria lerna. Ljudet har därmed 
också sa mma styrka vid de båda 
mikrofonerna. Della gör a ll vi 
måste a nvända mikrofoner med 
riktade kapsla r, t ex med njurfor
mad riktka ra kteristik . 

Om de två ka psla rnas mest 
kä nsli ga sida riktas å t olika hå ll så 
kommer ljudet frå n en viss rikt
ning a ll registreras med Glika 
styrka med de båda kapsla rna . 
Ljudintensiteten ä r olika i kaps
la rna , och dä rför ka llas denna 
ste reoteknik intensitetsstereo elle r 
styrkeskillnadsstereo, X/Y -stereo. 

M ikrofontypen med två tä ll 
placerade, riktade ka psla r ka ll as 
koincidensmikrofon, dä r ko i 
na mnet stå r för samtidig och in
ridens för händelse. 

N är ma n a nvä nder rörlig mik
rofon bör man frä mst a nvända 
koinc idensmikrofon. Den finn s i 
nera utföranden , både med fas t 
monterade mikrofonmembra n el
ler ka psla r och med vridba ra 
kapsla r. 

Det finns även mikrofoner i 
vilka ma n ka n ändra kapsla rnas 
ka ra kteristik , frå n rundtaga nde 
till nj ure och å lla. 

Förutsägbar 
ljudplacering 

Om ma n känner sa mba nden 
mella n mikrofonerna s öppnings
vinkla r, dvs vridningen mella n 
ka psla rna, och ljudkä llornas pla
cering vid inspelningstillfä llet , 
ka n ma n bes tämma hur lj udkä l
lorna kommer a ll pl acera sig mel
la n högta la rna vid uppspelningen. 

Vi ska ll visa med ell enkelt 
exe mpel vad dessa sa mba nd ger 
fö r resulta t. Om ma n ha r en 
mikrofon med vridba ra ka psla r 
ka n ma n a lltså stä lla den så a ll 
den passa r en viss situa tion så bra 
som möjligt. Om ma n ha r fas ta 
kapsla r få r ma n försöka n ylla 
mikrofonen eller de ljudkä llor som 
ska ll spe las in . 

Med öppningsvinkel mena r 
ma n a lltså vinkel mella n ka psla r
nas kä nsligaste riktning. Ma n ka n 
betrakta vinkela ngivelsen på 
samma sätt som brännvidden hos 
ett objektiv. Öppningsvi nkla rna 
60 till 90 grader motsva ra r ett 
vidvinkelobjektiv , 135 grader ett 
norma lobjektiv. Breda re 
öppn ingsvinkla r ger en te lever
kan. 

Vi visa r exempel på funkti onen 
hos fyra olika öppningsvinkla r i 
fi gurerna. En konkret inspelnings
situa tion få r illustrera beteendet : 
Tre personer ska ll intervjuas aven 
fjärde. Det tre personerna ska ll 
placeras i mitten och ha lvt ut till 
vänster och höger i skissen. Re
portern sitter längst ut till vä nster. 

Den ka nske va nl igas te 
öppningsvinkeln ä r 90°. Den ka n 
betra ktas som "vidvinklig" efter
som den ha r ett stort täcknings
område. Ma n ka n placera må nga 
ljudkä llor runt mikrofonen, men 
sa mtidigt måste ma n va ra upp
märksa m på a tt känsligheten ä r 
störst mitt fra m, och a tt de lj ud
kä llor som befinn er sig i mikrofo
nens sidor måste tä ta re inpå . 
Detta gä ller na turligtvis ba ra fö r 
ljudkä llor som ha r samma lj ud
styrka . • 

forts på nästa sida 
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... S tereomikrofo
nen med två Ijud
upptagande kapslar 
är lämplig för ste
reoupptagning i 
många samman
hang. Om mikrofo
nen, som här, har 
vridbara kapslar 
kan man anpassa 
dess upptagnings
område fö r skif
tande situationer. 

Påföljande uppslag 
visar vi hur stereo
miken fungerar un
der olika förhållan
den. Gemensamma 
fö rutsättningar för 
alla fallen är att 
högtalarna står ut 
30° från normalen 
till lyssnaren, eller 
alltså att vinkeln 
mellan högtalarna 
är 60°. Det motsva
rar i de flesta fall 
optimal högtalar
placering. 
I nspelni ngssitua
tionen är densamma 
och framgår av bil
den nedan. 
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Samband mellan verkl ig vinkel 
till ljudkällan C,) 
och uppfattad vinkel t(~~d1I ·n (o) 

~~~~vid uppspelning Ca) 

Öppningsvinkel '400 

Stereotäckningsvinkel 3200 
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dämo ningen i 
monosignalen dämpninClen i 

stereosignalen 

Dämpningen som funktion av 
riktningen till ljudkällan. 

Öppningsvinkel 400 

6. Mikrofonens 
öppningsvinkel 

~ 
Vinkeln till den 
fiktiva ljudkällan 
= a 

Vinkeln till högt al ar 
är all tid 300
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Samband mellan verklig 
vinkel till ljudkällan Ca; 
och uppfattad vinkel 
vid uppspelning C ~) . 

Öppningsvinkel 600 

Stereotäckningsvinkel 3000 

• (dB ) 

Dä~mlnlJen som funktion nv 
r1ktninqcn lJII l.)udk ä lll1n . 

t~)nnlnll(lV lnkel (,00 

Dämpningen som funktion av 
riktningen till ljudkällan. 

Öppningsvinkel 600 

D Mikrofonens 
~ öppningsvinkel = 60~ 

Dessa kurvor och samband visar 
hur det inspelade ljudet enligt 
förutsättningarna på föregående 
sida kommer att höras när mikro
f onens öppningsvinkel ändras. 

Kurvorna är hämtade ur ett 
kompendium om koincidensmik 
rof oner som är skrivet av Knut 
Ebbesen och utgivet av Danmarks 
Radio 1972. 
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Samband mellan 
verklig vinkel 
till ljudkällan (a) 
och uppfattad vinkel 
vid uppspelning (~) 

Öppningsvinkel 

Stereotäckningsvinkel 2700 
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Dämpningen som funktion av 
riktningen till ljudkällan. 

Öppningsvinkel 900 
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Samband mellan 
verklig vinkel 
till ljudkällan (a) 
och ~ppfattad vinkel 

-t----~"-------i~ vid uppspelning ( ~) . 
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Dämpningen som funktion av 
riktningen till ljudkällan. 

.. o 
Oppningsvinkel 135 

r=J ~ikrofonens 
~pningsvinkel = 135~ 



Privatradio
stationer 
för marint bruk 
• Televerkets nya normer for privatradio trädde 
i kraft forra sommaren, vilket innebär att vi har 
fått en helt ny generation apparater. 
• De forsta godkända på marknaden testade vi 
for ett år sedan. Här är ytterligare fyra stationer 
for framfor allt båtägare. 
• Intressant är att en viss forbättring av motta
garprestanda kan skönjas i den här omgången. 
• Testet är utfort i samarbete med tidn Båtnytt 
som står for urvalet och som praktiskt kommer 
att långtidsprova stationerna. Mätningarna är 
utforda i RT-lab. 

•• För ett år sedan införde Te
leverket nya normer som innebar 
betydligt strängare krav vad gäl
ler sändarnas störutstrålning. För 
att uppfyll a dem var tillverkarna 
tvungna att modifiera stationerna , 
med främst extra pi-länkar på 
sändarutgångarna, vilket ledde 
till en helt ny generation appara
ter. [ RT 1981 nr 6/ 7 testade vi 
sex stationer och här kommer 
ytterligare fyra som klarar dagens 
normer. Urvalet stationer står vår 
tidningskollega Båtnytt för som 
även på basis av de här mätning
arna kommer att publicera en 
egen provningsrapport. Dessutom 
följer en långtidsprovning i appa
raternas rätta miljö. Det vi här 
redovisar är labora torieresu ltat 
kombinerat med vissa praktiska 
provningar. Testmetoderna är av 
samma typ som vi tidigare tilläm
pat på apparater för amatörradio 
och dx-Iyssna nde . Det innebär att 
vi på ett objektivt sätt kan jämföra 
apparaternas prestanda . Under
sökningarna visar helt enkelt hur 
stationerna fungerar under olika, 
pressande praktiska situationer. 
Provlyssningar vi har gjort be
kräftar f ö att praktik och siffror 
stämmer väl överens. 

Låg störnivå 
utanför pr-bandet 
~ed ökade krav på sändarnas 

störutstrålning får vi ett renare 
band och därigenom ökade möj
ligheter till radioförbindelser. Te
leverkets normer tar dock i huvud
sak fasta på störn ingarna utanför 
bandet och framför allt på rund
radiobanden. Som vi påpekade 
förra året finns det inget som 
hindrar att sändaren temporärt 
få r övermoduleras utan prov
ningsnormerna anger kontinuer
liga signaler. Tal a ttackerna ger 
övermodulering som i sin tur bety
der ökad sändarbandbredd. [ test
resultaten redovisar vi bandbred
den vid -70 dB. Om en sändare i 
närheten är så stark att den ligger 
70 d B över vår känslighetsgräns 
kommer vi a tt kunna höra den 
inom det frekvensområde som 
mätsiffran i tabellen anger. Det 
gäller ungefär, skall vi kanske 
tilllägga , därför att störnivån är 
beroende av vår lyssningsband
bredd. Vår mätbandbredd är 3 
kHz. Troligen har mottagaren 6 
kHz bandbredd eller mer varige
nom vi får ca 3 dB högre störnivå 
eller större bandbredd beroende 
på hur vi räknar. 

Bandbredden vid am borde vara 
6 kHz och definitivt hålla sig 
under 10 kHz, vilket är kanaiav
ståndet, men nu är den alltså i 
praktiken större. Bandbredden 
borde faktiskt inte vara större 
med am än med fm. Som det är nu 
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rekommenderar vi faktiskt att 
man använder fm i stället för am 
för att spara utrymme i etern. 
Dessutom får vi en viss under
tryckning av impulsstörningar vid 
mottagningen , men inte lika god 
undertryckning som i ett bredban
digt fm-system som i rundradio
fallet där vi arbetar med 150 kHz 
band bredd. En annan fördel med · 
fm är a tt man få r mindre risk för 
störningar i grannens hifi 
a nläggning pga If-detektering. 

Ssb fördelaktigt 
men bara en kanal 

I fråga om fm eller am väljer vi 
alltså fm men om stationen har 
ssb är det definitivt det bästa 
alternativet. Ssb ger längre räck
vidd därför att mottagningsband
bredden är mindre (skall vara) 
och för att sända rens energi är 
koncentrerad i ena sid bandet i 
stället för att vara splittrad på två 
sidband och därtill en bärvåg som 
inte a lls överför någon informa
tion. 

I dag är ssb bara tillåtet på 
kanal 24, övre och undre sidban
det. Det är bara att beklaga att 
inte ner kanaler har upplåtits för 
denna förnämliga kommunika
tionsform. Vi skall dock inte 
glömma att den också för med sig 
nackdelar. Apparaterna blir mera 
svårskötta eftersom avstämningen 
måste vara exakt. De blir dess
utom betydligt dyrare att bygga. 

Brister 
i mottagarna 

Det är inte bara sändarna som 
ger oönskade störningar. Bandet 
är som bekant fyllt av diverse 
störningar från diatermi och indu
striapparater. Så har vi förstås 
italienarna som nu under 501-
näcksmaximum har kommit in 
med god styrka. ~ed den radio
miljön kan man kanske fråga sig 
om det är lönt att se sig om efter 
en apparat med bra prestanda. 
Den allmänna störnivån sätter ju 
gränsen, kan man tycka. Nu har 
det dock visat sig att mottagarna 
som regel är så dåliga att de både 
blir blockerade och intermodule
rar med de effektnivåer man får 
från en vanlig kvartvågsantenn. I 
Stockholmsområdet mäter vi re
gelbundet upp till - 40 dBm vilket 
över 50 ohms ingångsimpedans 
motsvarar 2,24 m V över ingångs
kontakten. Vi har undersökt vid 
vilka nivåer vi får intermodulation 
respektive känslighetsnedsättning 
(Blockeri ng / brusökni ng). 
.. Den bästa av apparaterna in
termodulerar vid -52 dBm insig-

nal (0,7 mV) och den sämsta 
redan vid - 69 dBm (79 Il V)! 
Egentligen beror det hela på att 
man har gjort för känsliga mqtta
gare. En inkopplingsbar fast 
dämpsats i mottagaringången är 
något vi efterlyser. Då sku lle man 
enkelt undvika blockering när 
nera stationer är i gång samtid igt 
i en hamn, t ex, men ändå ha 
möjlighet att koppla in högre 
känslighet till havs där man har 
litet tystare radiomiljö. Lafayette 
HB-870 har en hf-kontroll. Det 
verkar ju bra vid en första anblick, 
men den har tyvärr mycket mått
ligt positiv inverkan på stat ionens 
benägenhet att intermodulera. 
Kontrollen verkar på basen på 
första hf-steget och på blandaren . 
Även Krako-stationen har en 
hf-kontroll. Den verkar enbart på 
hf-steget och ger en ganska märk
bar förbättring av im. 

.. Grannkanalselektiviteten är en 
annan parameter som brukar vara 
bristfällig . Vi anger i tabellen hur 
stark en signal kan vara på närlig
gande kanaler (10, 20, 30 kHz 
avstånd osv) för att försämra sig
nal / brusförhållandet hos den öns
kade signalen med 3 dB, dvs man 
får i praktiken en känslighetsned
sättning. Antingen beror den på 
att den önskade signalens nivå 
sänks pga blockering eller på att 
bakgrundsbruset ökar. Som regel 
får vi en brusökning på kanalerna 
närmast och på längre avstånd 
sker blockering. 

.. I tabellen ser vi inte bara hur 
starka signalerna på grannkana
lerna tillåts vara, utan även hur 
många dB över känslighetsgrän
sen mottagaren klarar. 100 dB 
och helst 110 dB borde statio
nerna klara för att fungera även 
när det finns närbelägna sända re, 
men det är ingen som gör så i dag 
av de godkända stationerna. På 30 
kHz frekvensavstånd noterar vi 92 
dB för Krako-stationen . Det är 
faktiskt det bästa värde vi har 
mätt upp av de godkända statio
nerna! 

.. Spegelfrekvensdämpningen är 
en annan mätpunkt. Den borde 
inte vara något problem eftersom 
apparaterna genomgående är 
dubbelsuprar med rel hög första 
mellanfrekvens (10,695 eller 
11,275 ~Hz), men det första 
filtret är så brett att det släpper 
igenom spegeln pga andra mellan
frekvensen som är 455 kHz. Spe
geln ligger alltså 2x455 = 910 
kHz ifrån den önskade frekven
sen . Den borde varit undertryckt 
åtmins tone 70 dB, men det klarar 
bara en av stationerna: Krako 
2530. 



Av GUNNAR LILLIESKÖlD 
- text, mätningar, foto 

En viss förbättring 
kan skönjas 

Jämfört med förra årets test 
kan vi skönja en viss förbättring. 
För dem som vill jämföra resulta
ten vill vi påpeka en detalj . Här 
redovisar vi mottagarens intermo
dulationsfria område, räknat från 
O dB s/ n vad gäller såväl önskad 
signal som intermodulationssig
nal. 

I RT 1981 nr 6/7 angav vi hur 
många dB över känslighetsgrän
sen som intermodulationen inträ
der. Det avsåg 12 dB SINAD för 
känslighet resp intermodulation. 
Här räknar vi med O dB s/ n. För 
att kunna jämföra med årets siff
ror måste vi i det äldre testet lägga 
till 8 dB. (Om vi minskar insigna
lerna med 4 dB kommer intermo
dulationen att minska med 12 
dB.) 

Efter den additionen ser vi att 
de nu provade stationerna faktiskt 
är en smula bättre än fjolårets. Ett 
im)-fritt område av 80 dB får 
anses som acceptabelt för den här 
typen av stationer. Men egentli
gen räcker inte det om vi vill ha 
störningsfri mottagning. Om sta
tionerna ligger kring -40 dBm 
nivå in och mottagaren har en 
känslighet på -124 dBm måste vi 
ha ett intermodulationsfritt om
råde av -40 - (-124-12) = 96 
dB. Siffran 12 dB avser SINAD
värdet. 

Ett annat band 
vore lämpligare 

Frekvensbandet 27 MHz är ju 
i sig olyckligt. För även om vi har 
en bra apparat med, låt oss säga, 
100 dB im-fritt område, ca 100 dB 
grannkanaldämpning och i övrigt 
bra egenskaper, är det ändå inte 
säkert att vi lyckas att uppnå vår 
önskade radiokontakt. Vår effekt 
kanske inte förmår överrösta ita
lienarna på bandet eller andra 
störningar från industrier och in
stitutioner. 

Vår tidningskollega Båtnytt 
har vid praktiska prov funnit att 
kommunikationer över pr-bandet ' 
sällan har fungerat när de skall, 
kanske i en nödsituation . Det enda 
pålitliga har då varit att använda 
vhf-radio som tidigare enbart har 
kunnat hyras från Televerket. 

Om allt har gått vägen gäller nu 
andra regler för vhf-radio. Den 15 
maj skall ett beslut vara fattat 
som innebär att även fritidsskep
pare skall få köpa en egen vhf-ra
dio. Det hela var tämligen klart 
när vi skrev det här, det återstod 
bara mbl-förhandlingar mellan 
Televerket och dess personal. Ut-

rustningen måste vara godkänd av 
Televerket och vara Uotrustad med 
samtliga internationella 55 kana
ler plus kanalerna L I och L2 och 
dessutom plats för ytterligare två 
kanaler. Mottagaren måste vara 
gjord så att den kan passa två 
kanaler samtidigt och dessutom 
vara förberedd för selektivanrop. 

Vhf-stationerna kan man alltså 
köpa över disk men man får skaffa 
certifikat och betala en tillstånds
avgift som i dag är 285 kr om året. 
De kostar betydligt mer än pr-ap
paraterna men de ger en helt 
annan säkerhet till sjöss. 

Vhf-bandet omfattar 155-156 
MHz. För att sända i det bandet 
måste man ha radiotelefonistcer
tifikat i lägst klass D. Det utfärdas 
av Televerkets provförrättare i 
Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Karlskrona, Visby, Sundsvall , 
Härnösand, Luleå eller Karlstad . 
Provet är muntligt och gäller för
hör på Televerkets instruktion för 
svenska mobila radiostationer i 
fritidsbåtar, ett häfte som kan 
beställas av provförrättaren . 

Även i fortsättningen får man 
möjlighet att hyra vhf-anlägg
ningen, om man föredrar det. För 
gamla stationer i fritidsbåtar gäl
ler en övergångstid på sju år innan 
de måste vara utbytta eller om
byggda enligt de nya tekniska 
bestämmelserna. 

Televerkets kustradionät om
fattar 52 basstationer och täcker 
geografiskt alla svenska och om
givande vatten inklusive Vänern, 
Vättern och Mälaren . Kustradio
centralerna i Stockholm, Göte
borg och Härnösand tjänstgör 
även som sjöräddningscentraler 
och har passning dygnet runt. 
Intressant är att man på vhf även 
kan växla samtal över det vanliga 
telefonnätet vilket ju inte är möj
ligt med privatradio. 

Ännu kräver inte Televerket 
kontinuerlig passning på vhf-ka
nalen 16 (internationell nödka
nal) . Man har i stället infört krav 
på dubbelpassning av kanaler så 
att apparatinnehavarna ständigt 
lyssnar på nödkanalen tillsam
mans med den kanal de kommu
nicerar över. Passning på kanal 16 
skall även kunna ske under pågå
ende sändning, meddelar Telever
ket i en pressrelease, och det bör 
ju innebära att man ställer mycket 
stora krav på mottagarens selekti
vitet. 

Apparater som uppfyller Tele
verkets nya bestämmelser på 
vhf-marinbandet bör komma i 
handeln i sommar. Ett intressant 
alternativ till privatradio att ref
lektera över! • 

LafayeHe H8·870: 
Stor apparat 
för am/fm/ssh 
DO H8-870ä r en ny stat ion frå n 
Lafayette med såvä l a m. fm som 
ssb. Den ä r rela ti vt stor med ett 
hölje helt i meta ll. Att den har ssb 
ka n vi inte nog pri sa. Modula
tionssättet har avsevä rda fö rdelar 
gentemot a m och fm. 

När det gäller mottaga rens 
storsigna legenska per ha mnar 
H 8-870 i mitten av den här tes t
omgå ngen. Presta nda är tämligen 
ordinära vilket betyder a tt de 
gä rna kunde ha va rit en sm ula 
bättre. Det ä r fra mfö r a llt inter
modula t ionen som gör sig gäl
la nde vid norma la mottagningsni 
våer, medan gra nnka na lselektivi
teten ä r accepta bel. 

Pa nelen är rela tivt vä lfy lld med 

ra ttar och knappar. Hiir finns 
förstås de van liga reglagen för 
instä ll ning av volym. brusspärr, 
frekvens och mod ula tio nssät l. 
men också inkoppling av selektiv
a nrop (som tillbehör), mikrofon
fö rstärkning, hf-fö rstärkni ng I 

mottagaren, hög- och lågeffekt
läge och ett diskan tfil te r som ka n 
kopplas in när ma n vi ll ta emot en 
svag och ka nske störd signa l. 

O m vi ska ll ge oss in Rå någon 
ra ngordning ham na r den hä r sta
tionen som god tvåa efter Kraka 
2530. Den li gger även vä l till 
jä mförd med fjolå rets tes tade sta
tioner. Läs och jämför. 

Pris 2 495 kr. För merpriset 200 
kr ka n ma n få ett bå tpa ket bestå
ende av H 8-870, inbyggt nödse
lek ti v och AlIgons a ntenn M A480. 
Genera lagent : Lafayette svenska 
AB. 

ZodiacSOO 
6 -kanalstation 
med finesser 
D D Zodiac 5006 fm har sex 
fas ta ka na ler för fm eller am. 
Ka na lerna är inte kri sta llstyrda 
uta n i stä llet kontrolleras frekven
sen aven syntes. Frekvensen be
stä mmer ma n frå n börja n genom 
att löda in dioder i ett ma trissy
stem. Den a ppa ra t vi testade va r 
frå n börj a n progra mmerad för 
ka na lerna 9, I I A, 13, 16, 18 och 
22. 

Ma n har a lltid möj li ghet a tt i 
eft erha nd ä ndra på frekvenserna 
genom a tt n ytta dioderna. 

Appara ten har a utomatisk ka
na lavsökning av de inprogra mme
rade ka na lerna. Sökningen av
sta nnas på fö rsta upptagna ka na l. 

Det finns pl a ts a tt bygga in 
selekt iva nrop. Trycker ma n på 
"ca ll " en sekund sker S-tons selek
tiva nrop meda n nödselektiv sä nds 
om nia n trycker 5- 6 sekunder. 

Koden för 5-tonsselektivet stä ller 
man bekvämt in frå n appa ra tens 
pa nel med två ra tta r, dvs a llt ä r 
fö rberett från början. 

Mottaga rpresta nda ä r tä mli gen 
norma la, vil ket betyder a tt vi ha r 
en del a tt önska. I ntermodula
tionsegenska perna är ungefä r som 
i H B-870 meda n gra nnka na lse
lek tiv iteten är sämre. 

Pris 2 145 kr. Genera lagent: 
Svenska Zodiac AB, te l 08/ 
4407 10. M ikrofon med inbyggt 
nödselektiv fi nns a tt få som tillbe
hör. 
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Krako Zodiac Zodiac Lafayette 
Kommentarer Sändaren 2530 5006 23 fm HB-B70 

Övertoner f3= - 45 dBm f3= - 42 dBm f3= -44 dBm f3= -40 dBm till mätningarna: 
Falska frekvenser ± 5. ± 5.5. ± 1.4 MHz ± 5.5. ± 0.7 MHz 

Sända rsigna lerna ä r så rena a tt 

-54 dBm -35 dBm 
de ba ra kort behöver kom mente-
ras : Övertonerna avser tredjeto-

Bandbredd vid modulerat n ~n som ligger uta nfö r rundrad io-
tal. ljuden "aaaaaa" banden och dä rför ba ra behöver 
eller " rrrrrr" ligga under - 35 dBm vi lket mot-

sva rar 0,25 jlW . En del fa lska 
am (se fotol ( - 70 dBI 20 kHz 45 kHz 25 kHz 20 kHz frekvenser förekommer i två av 

fm 15 kHz 30 kHz 22 kHz 17 kHz 
stat ionerna men, de ligger under-
t ryck ta inom lagens rama r. 

ssb 18 kHz - - 20 kHz 
Bandbredden frå n sta tionerna 

är fortfara nde vä l stor, men här 
Mottagaren ha r skett en viss fö rbättri ng. O m 

Känslighet (poispänningi stat ionerna hade innehå llit någon 

fOr 12 dB sinad: form av klippkretsa r med efterföl-
ja nde fil ter i modula tordelen 

am -124 dBm (0.14 /1VI - 123 dBm (0.16 /lVI - 120 dBm (0.23 /lVI -120 dBm (0.23 /lVI skulle man ha kunna t undvika 
temporä r övermodul eri ng som t y-

fm - 118 dBm (0.28 /lVI -124 dBm (O,14 /1VI - 119 dBm (0.25 /lVI -119 dBm (0.25 /1VI vä rr fö rekommer. Med den åtgär-
den sk ulle sä nda rsigna lerna inte 

ssb - 120 dBm (0.23/1VI - - -124 dBm (0.14/1VI behöva bli så breda som de ä r i 

Begränsning vid fm i bruset i bruset i bruset - 117 dBm dag. Ett ri m ligt krav vore a tt de 
inte är breda re än 10 kH z (mot-

Spegelfrekvensdämpning 77 dB ( - 910 kHzl 45 dB ( + 91 O kHzl 30 dB ( + 91 O kHzl 39 dB ( + 91 O kHzl svarande ett ka nalavstånd) räkna t 

Mf-dämpning 10 695 kHz 87 dB vid 11.275 MHz 86 dB vid 10.695 MHz 78 dB vid 10.695 MHz 92 dB vid 10.693 MHz vid - 70 d B. Sam ma sak gä lle r fö r 
ssb. 

Mottagaren bOr ja r att - 52 dB - 61 dB - 69 dB - 59 dBm ( - 63 dB med Mottaga rdelen ha r hitt ills va rit 
intermodulera vid : tillslagen nbl ett problem i pr-appa rater med 
(sinad = 12 dBI all tför svaga prestanda. Känslig-

Intermodulations- 80 dB 70 dB 59 dB 69 dB heten är i de Oesta fa ll t illräcklig 
fritt område: och det gä ll er för sam tl iga appa-

ra ter i den här provningen. Det 
2-signalselektivitet som brister ä r mottaga rnas fö r-
StOrande signal i dBm resp 

måga a tt ku nna ta in svaga signa-
dB Over känslighetsnivån 

ler samtid igt som det förekomme r 
(brusOkning = br 

blockering = bli sta rka signaler på ba ndet. G ra nn-
kana lselektivi teten (2-signa lselek-

+ 10 kHz - 51 dBm br 73 dB - 55 dBm bl 68 dB - 49 dBm bl 71 dB - 53 dBm br 67 dB tiviteten) är ofta bara 60- 70 dB. 
För att sta tionen även ska ll fun-

+ 20 kHz -43 dBm br 81 dB - 53 dBm bl 70 dB - 46 dBm bl 74 dB - 46 dBm br 74 dB gera då det finns sta rka signa ler 
på ka nalerna i nä rheten bö r selek-

+ 30 kHz -32 dBm bl 92 dB - 42 dBm bl 78 dB - 41 dBm bl 79 dB t iv iteten uppgå t ill 100 dB e ller 
mer . 

+ 50 kHz -32 dBm bl 92 dB - 53 dBm bl 70 dB - 49dBm bl 71 dB' - 41 dBm bl 79 dB Det inte rmodul a t ionsfr ia områ-
det är en a nnan intressa nt pa ra-

+ 60 kHz -33 dBm bl 91 dB -49 dBm bl 71 dB - 45 dBm bl 75 dB meter. Mottaga ren bör kla ra 
80- 90 dB . 

+ 150 kHz -31 dBm bl 93 dB - 53 dBm 70 dB -34 dBm bl 86 dB - 40 dBm bl 80 dB S tröm förbr ukningen ä r ytterli -

-140 kHz - 38 dBm bl 86 dB - 49 dBm 74 dB -33 dBm bl 87 dB - 40 dBm br 80 dB 
gare en mä tpunkt. Här ä r det 
framför a llt vad mottaga ren dra r 

StrOmfOrbrukning mot- som ä r in t ressa nt eftersom mot-
tagare tagningen stå r fö r största delen av 
tillslagen utan ansluten t iden. 
antenn Frekvensfelen längst ned i ta -

bell en är så små a tt de inte ha r 
Sändaren med full någon pra kt isk betydelse vid a m 
modulation 

eller fm. I ssb-Iäget ä r det ytterst 
am 0.45 A 0.35 A 0.3 A 0.35 A 

vik tigt att instä llningen ä r rä tt 

fm 1.8 A 1.2 A 1.55 A 2.2 A men även i de fa llen ä r värdena 
acceptabla. I det fa llet ha r motta -

ssb 2.5 A - - 3.0 A garna en fininstä llning så a tt man 
ha mnar rätt. 

Frekvensavvikelse 80 Hz 20 Hz 167 Hz 170 Hz 

mätt på kanal 12 
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Utökad telekommuni -
kation med nya möjlig
heter 
•• En rad nya aktiviteter står 
Televerket för det här året, liksom 
ändringar av bestämmelser. 
Vhf-radion för båtägare är ett 
exempel som vi talar mer om i 
artikeln här intill. Det innebar ett 
intressant alternativ till 27 MHz 
trafik för båtägare. 

Fjällradio 80 
- nytt system 
De tidigare fjällradiosystemen har 
som bekant inte fungerat särskilt 
väl. Men bättre skall det bli. 
Rikspolisstyrelsen har givit Tele
verkets övre norra radioområde i 
uppdrag a tt ta fram en teknisk 
specifikation och en prototyput
rustning för ett nytt fjällradiosy
stem i Norrbottens och Västerbot
tens län. Projektet har fått nam
net Fjäl/radio 80. 

Svenska Maritex 
är världsunikt 

Zodiac 
Searcher 
23FM: 
Självsökande 
mottagare 
som dock lätt 
överst yrs 
o o När det gäller finesser ligger 
den här station väl till. Frekvensen 
stegar man elektriskt genom att 
trycka på en knapp för "upp" eller 
"ned". Stationen har ett minne 
där ma n kan lägga in fem frekven
ser som seda n ka n avsökas a uto
matiskt med en scanner-funktion. 
Man ka n välja mellan att söka på 
upptagna eller lediga kanaler be
roende på om man vill lyssna eller 
sända. 

På apparatens baksida finns ett 
urtag för selektivanropsanslut-

ning. Stationen kan även förses 
med inbyggt nödselektiv med en 
eller två toner. Om ma n har selek
tivanropet anslutet ka n man få en 
indikering på a tt man ha r blivit 
a nropad . 

Finesser i a ll ä ra, men viktigast 
är ju att stationen har goda grund
data. Tyvärr tål Searcher inte 
särskilt sta rka signaler innan in
termodulation uppstå r. Det visar 
våra mätninga r och vi har fått det 
bekräftat vid praktiskt lyssning i 
jämförelse med Krako 2530 som 

klarar sig bä ttre. Den låga spegel
frekvensdämpningen bidrar även 
till störd mottagning . . 

Fördelarna med den här statio
nen ligger i ett mycket stabilt 
plåthölje och en mängd finesser 
men i vissa situationer får man 
räkna med a tt mottagaren kan bli 
överstyrd. 

Pris I 995 kr. Generalagent: 
S\(('nska Zodiac AB, tel 08 / 
4407 10. Mikrofon med inbyggt 
nödselektiv finns a tt få som tillbe
hör . 

Maritex-systemet innebär auto
matisk telex till och från fartyg. 
De nordiska teleförvaltningarna 
har ingått ett tioårigt avtal om 
gemensam användning av syste
met som är unikt i världen. Telex
meddelanden överförs automa
tiskt per kortvågsradio mellan Gö
teborgs radio och fartyget, be
roende på var i världen det befin
ner sig. En dator hos Göteborgs 
radio i Onsala lagrar meddelan
dena till fartygen i väntan på 
sändningsmöjlighet. Datorn väljer 
alltså bästa radiofrekvens för 
överföringen. 

Krako~--, 

Satellitradio 
för marint bruk 
Den första februari öppnade den 
internationella telesatellitorgani
sationen Inmarsat sitt nya värld
somspännande satellitsystem för 
ma rint bruk. Tjänsten som er
bjuds är bl a automatisk telex, 
telefoni, faximil och dataöverfö
ring. lnmarsat, som ersätter det 
amerikanska Marisat , har inga 
egna satelliter utan hyr kapacitet 
av bl a Inte/sat . 

"Regional" 
telesa tellit 
Svenska Televerket ingår tillsam
mans med 18 andra västeuro
peiska teleförvaltningar i sam
manslu tningen Eute/sat med syfte 
att skapa ett regionalt telesatellit
system för telefoni , telex och 
tv-di stribution . Den första satelli
ten ska ll skjutas upp 1982 och 
1984 skall en ny jordstation stå 
färdig i Ågesta utanför Stock
holm . 

Bästa prestanda 
av dagens 
pr-stationer? 
•• Testets positiva överrask
ning var faktiskt Krako 2530. Det 
ä r den första godkända pr-sta tio
nen med hyggligt goda mottaga r
prestanda . Därtill är den kompakt 
byggd med låg höjd på lådan och 
gjord för såväl am, fm som ssb. En 
klar vinnare! 

Mottagarens dynamik är 10-
20 dB bättre än konkurrenternas 
tack vare att ma n ersatt den 
sedvanliga bipolära blandartran
sistorn med ett balanserat FET
par. Mottagaren börjar att inter
modulera (s/n = O dB) först vid 
-52 dBm . I praktiken skulle vi 
behövt åtminstone 10 dB till för 
a tt vara riktigt nöjda men det här 
ä r onekligen ett steg på vägen mot 
bä ttre stationer. Med en bättre 
blandare få r vi inte bara lägre 
intermodulation, utan blockering 
inträder vid högre nivåer. Som 
framgår av selektivitetssiffrorna 
tål den hä r stationen 10-20 dB 
högre effekt i grann kanalerna in
na n vi får en känslighetsnedsätt-

ning . Dock noterar vi lägre värden 
vid + 10kHz och + 20 kHz av
stånd mellan önskad och störande 
signal vilket beror på brusökning 
orsakad av stationens lokalosci lla
tor. 

Spegelfrekvensdämpningen är 
också acceptabel därför att första 
filtret är relativt smalt. I ett brett 
första filter har man alltid risken 
av att spegeln till andra mf läcker 
igenom, och så är fallet i de övriga 
stationerna. 

För att möjliggöra ssb-mottag
ning finns självklart en "clarifie r" 
dvs fininställning av frekvensen. 
Den kan användas även vid mot
tagning av fm och am och det 
behövs har vi konstatera t efter 
lyssning på banden. Inte så sällan 
ligger stationerna fel i frekven s. 

Instrumenten för signalstyrka 
och utstyrning är byggda som 
lysdiodramper. Om det ä r en för
eller nackdel kan diskuteras; vrid
spoleinstrumentet ger bättre upp
lösning men ä r å a ndra sidan 
känsligare för skakning. 

Stationen ha r inget inbyggt 
nödselektiv, vilket får ses som en 
klar nackdel. I stä llet får man 
komplettera med en separat liten 
tongenerator som akustiskt kopp
las till mikrofonen . Enheten har 
egna batterier och det vill till att 
de är i god form när olyckan ä r 
framme! 

På bak idan av apparaten finns 
ett urtag för selektivanrop. 

Krako 2 530 kostar 2 560 kr hos 
generalagenten Saga Trading, tel 
040/ 802 15. 
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Mikrohögtalare för Gånglåtar nästa .. . 
Freestylegrejorna får nu Dolby-IJud .. . 
Skivbolagen hatar digitaldiskarna ... 
•• Det ha r nu gått någon må
nad seda n FCC, Federal Commu
nieations Commission. som ä r 
USA:s te lemyndighet på det fede
rala planet, ~uktoriserade tekni 
ken med stereofoniska radiosä nd
ningar för am-sta tioner men sa m
tidi gt lä mnade situa tione n öppen 
i fråga om systemva l. Ma n hade 
ju från börja n fe m konkurrera nde 
tekniska sys te m. Efter di verse tu
rer hit och dit beslöt FCC a tt säga 
ja till a m-stereo men uta n a tt 
binda sig för någon viss lösning 
t v. Envar radiostation fick sj ä lv 
avgöra vad man ville a nvä nda Qch 
det förutsattes a tt tillverka rna 
skulle kunna ordna fram det ö ns
kade i ma ter ie lväg. 

Men föga hä nde seda n dess och 
troli gen till följd av bri ste n på 
materiel och inte minst mottaga re 
fö r a llmä nheten ha r rundradioin 
tressena var it försiktiga med att 
börj a sä nda några program. All
mä nt tippas a tt ma n på det hå llet 
vill vänta till NAB-ko nventet -
National Association of Broad
easters - i Da ll as. dä r ma n ve t a tt 
å tminstone Sanyo, Metro Sound 
och Pioneer jämte några a ndra 
kommer a tt visa bilradioa ppa ra
tur med a m-stereomöj li gheter. 

nd er tid en ha r Nat iona l Se
mieonduetor kommit upp med 
Li nnu en ny krets i den li va ktiga 
ut veck ling ma n sta rta t: den heter 
LM /98 och är en am-stereokrets 
som passa r avkodnin g av Magna
vox-sä ndninga r. Enli gt NS ka n 
bricka n modifieras till a tt fungera 
också med något av de öv riga fyra 
systemen som fick fö rord av FCC. 
K retsen ha r sa tt s i n i en rad 
försöksmodeller till nya motta
ga rc. ink lusive en hema ppa rat 
frå n P hilips. 

En a nna n ha lvleda rfirma; Har
r is Corporat ion, ha r inlett försälj
ning av ma teriel till si tt eget 
system för am-s tereo och nu i juli 
rä kna r man med a tt kunna leve
rera för fullt. Ha rris ha r också 
meddelat den sa mlade industrin 
a tt den ä r vä lko mme n a tt sta rta 
licenstillverkning för hemproduk
ter. 

Bedö ma re inom indust r in a nser 
a tt Ka hn Communieations fortfa 
ra nde Li r favoriten hos rundradio
folket - uppska ttningsvis ha r 
mellan 12 och 20 stereosigna lge
neratorer frå n Ka hn funnit vägen 

ti ll lika må nga a m-sä nda re. 
. Återstå r ba ra a tt konstatera 

hurusom den stora a llm ä nheten är 
föga intresserad av det som tycks 
fö rsiggå. Det stora fl erta let vet 
inte ens om a tt am-stereo är på 
ta l. 
~ Som RT-I äsa rna reda n kä nner 
till ha r S hure Brothers nya pickup 
V- / 5 V visats för fackpressen vid 
ett par slutna möten. 

Pic kupe n skilj er sig en hel del 
från de berömda fö regå nga rna 
genom a tt va ra e n s k högteknolo
gisk ska pelse och i fråga om pri
set , 250 dollar hä r i USA, vi lket 
innebär nästan precis 100 dolla r 
me ra ä n vad typ I V kostade. Men 
i prise t in gå r då en ny tes tskiva. 

En ha ndfull ljud ... blir det 
hä r nästa tunga trend i fråga 
om s k personligt ljud , a lltså 
gå nglå ta rn a? Small is bea uti 
fu l, a lltså . Och gärna i sva rt. 

Amerikanska AudioSource 
en gång Sona b- och 

Mirsch-dist ributörer och i dag 
bl a agent för svenska Proprius 
skivor - gör nu succ!: med 
dessa mini högta la re, som 
egentli gen ka n sägas vara en 
fortsättning på den nu flera å r 
ga mla gimmicken med mycket 
små monitorhögta la re med 
tunga magneter för rent stu
diobruk , vilka må nga ljudtek
niker blir hänfö rda över. De 
hä r nä pna mikro-hö~ t a l a rna 
kan dri vas aven Freestyle oc h 
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mä tninga r av de individuell a 
egenska perna hos pickupen , en 
sats fö r insta llat ionen och lite 
verktyg. Justeringsma llen ä r en av 
de mest utförli ga jag någonsin 
se tt. 

Troligen kommer må nga kun
der a tt mena a tt det mest påfal
la nd e med Shure V - IS V är pick
upens invecklade montage. Shure 
hävda r a tt detta få r ma n ta; ingen 
pickup ka n prestera sitt bäs ta med ' 
mindre ä n a tt den sitter perfekt 
infäst i sin tona rm . Ett pa r uppsa t
ser av teknikerna 5eo11 Wood
ward och Joseph Kehl fö rkl a ra r 
också va rfö r precis infäs tning ä r 
så kritisk just i det hä r fa llet. Allt 
mås te samve rka optim a lt i fråga 

hö r ihop med det s laget appa
ra te r. Hä r i Europa ha r vi 
också sett mycket små hi fi
ljudkä llor , men dessa främst 
tyska försök ha r tyvä rr bli vit 
mycket för dyra för a tt slå an. 
Men det finns också i pris 
överkomliga småenheter typ 
MP Silver Ring som må nga 
t ex sa tt in i bi ls tereokedja n 
hä r hem ma . 

Flertalet produktsortiment 
för 1982 tycks numera sa kna 
de ja panska , o ft a läckra mot
sva righeter som finn s i form av 
meta llhöljeshögta la re i mini
form a tet. Hä r i Sverige verka r 
de ha r blivit fö r dyra och 
möj li gen för svå ra för ha ndeln 
a tt ta ha nd om. 

Robert Angus: USA-rapport 

om spetsorienteri ng, spårvinkel 
och a nliggning. 
~ Interna tiona l J ensen fortsätter 
sin expa nsion genom köp. Som ni 
ka nske min ns belystes tidiga re i 
RT den här bilradiotillverka rens 
a ktivi teter a tt köpa upp först 
Disewasher och seda n P hase Li
near (se aprilnumret) . Nu ha r 
man lagt sig till med Advent Ine, 
högta la rtillverkate i ekonomiskt 
trå ngmå l sedan rätt länge. J ensen 
ha r ju sjä lv ett förflutet som en av 
USA:s ä ldsta högta la rindustrie r 
och nu ha r ma n enligt uppgift lag t 
upp 0,7 miljoner dollar för rä tten 
till namnet Advent. Utöver denna 
summa ha r beta lats hittills icke 
avs löjade belopp fö r övertagande 
av verktyg, pa tent och ett lager 
högtala re frå n Advent. Uppgörel
sen omfa tta r dä remot icke Ad
vents teknik för projektions-tv. 

Frå n Jensen framhålls a tt bola
get kna ppast ha r för avs ikt a tt 
ba ra smä lla på Advent-namnet 
och logon på Jensen-högta la rna . 
"Vi kommer a tt ti llverka Advent
produkterna med deras gam la 
na m n och av de delar vilka ä r 
avsedda för dem . Dä remot fl yttas 
tillverkningen , så a tt Advent-lin
jen produceras i fortsättningen 
inom J ensen-fa briken iSchiller 
Pa rk nä ra C hicago", säger en 
ta lesma n. 

~ Sa mtidigt med det här befinner 
sig en a nna n högta larindustri ute 
e fter tä nkba ra objekt a tt köpa in : 

Det ä r Epieure Produets i Mas
sachusetts, en firma som sta rtade 
som ett ungt entusias t företag 
inom hi fi och lite sena re fick viss 
framgång med bilstereo. EP I vill 
nu gärna lägga sig till med ett 
bolag som framställer bilradio och 
lä mpade ba nddela r till sådan, en
ligt vd Frank DiGiroiamo. EP I 
a nser det kl a rt förde la ktigt a tt 
köpa upp en befintlig firma med 
ett dylikt progra m fra mfö r a tt 
sjä lv inleda konstruktionsa rbete 
på ett eget elektroniksortime nt a tt 
passa högta la rna man gö r. 

DiGi roia mos bolag är distribu
tö r fö r Eu ropamärket T horens 
(skivspelare) i Förenta sta terna. 
och ma n ha r dä r mä rkt a tt de 
då liga tiderna a lls inte inverka t 
dämpande på efterfrågan på de 
lu xe-grejo r. Dä remot, heter det , 
ha r sä ljet av hemhögtalare va rit 
"spotty", a lltså ojämnt. " Det ä r 
rä tt oförkla rligt , detta a tt folk 
lägger ner massor a v penga r på 
nya skivspela re men bara lite på 
högta la re", kommenterar E PI 
ledningen läget. 
~ Den hä r må nadens mest sä r
präglade och originella a udiopro
dukter vill vi kl assa AudioSourees 
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SONY SONY. 
r~ 
~! Dynamicron 

~!l:750 
VIDEO CASSETIE 
VIDEO RECORDING AND PLAYBACK 
ENREGISTREMENT ET LECT\JRE VIDEO 

Informationstjanst 9 

Det här är 
Sonys nya 
videokassett, 
DYNAMICRON. 
En suverän Betakassett med 
en enormt bra bildkvalitet och 
en jämn och naturtrogen 
färgåtergivning. 
Hemligheten ligger i den Ultra
fina magnetpartikelbas som 
ger bandet en utmärkt bildupp
lösning med ett minimum av 
brus och störningar. 

Prova Sonys nya videokassett! 

Du känner igen den Beta 
på den färgglada m 
förpackningen och 
vårt nya namn -
DYNAMICRON. 

SONY 



·' 

JVC nya, lätta, kompakta 3-rörs-saticon-kamera. 
Nya KY -1900 är konstruerad för dem, som funnit att en en-rörs
kamera inte ger tillfredsställande resultat, men som samtidigt 
tycker att de hittills existerande tre-rörskamerorna varit för 
kostsamma. 
KY-1900 levereras' i en väska, som förutom kamerahus innehåller 
1,5" sökarmonitor, ett 10: 1 motorzoomobjektiv, nät/batteriladda
re, 4 m videokabel och batteripack. 

Totalt ca 35.000:- exkl. moms. 

~ BELL EJ HOWELL 
Box 193 . 172 25 Sundbyberg· Telefon 08-98 1250 . Telex 17133 

Informationstjänst 10 
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Några viktiga data: 
O vikt 3,5 kg 
O signal / brus 50dB 
O först.9dS 
O upplösning 500 linjer 
O automatisk vitbalans 
o genlock 
Ring eller skriv, så får ni veta mer! 
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"mikrohögtalare" LS-Six som. Se 
bild! 

De kostar 40 dollar paret och ä r 
inte större än a tt de ryms i båda 
handflatorna om man kupa r hän
derna kring dem . Ändå kan de 
avsätta alldeles tillräckliga ljud
tryck från t ex utgånga rna på en 
Son y Walkman eller liknande. 

AudioSource uppger a tt de små 
ljudkä llorna , dä r varje enhet vä
ger 0,6 kg / med måtten 
8,9 x 7 x 5,7 cm, väl kan drivas av 
en ineffekt om 0,5 W och ha r ett 
frekven somfå ng som börjar vid 
ISO Hz för att gå ända upp till 20 
kHz. Impedans: 20 ohm. Ineffekt
tå ligheten är 20 W. Ett ljudtryck 
om 84 dB alstras på I m hå ll med 
I inmatad watt. Höljet ä r pressat 
i a luminium och högta la ren ä r 
förstås av typ sluten låda. 

• Dolby Labs säger a tt nu över 
105 produktmodeller lämna r till
verkarna med en C- Dolbykrets 
inbyggd. Givetvis ha ndl a r det 
a llra mest om kassettdäck för 
hemljud men listan omfattar 
också å tminstone två mikrokas
setten heter: 

De utgörs av Denons DR SXM 
och Olympus Reference. Vidare 
en ha ndfull lösa tillsatser - från 
Foster, JVC, 'Nakamichi, Rotel 
och Sony främst - sa mt Fostex 
8-kanalspelare och sa mma firmas 
special maskin för må ngka na Ia n
vändning, 250, som är en osta n
dardiserad kassett maskin . Dolbys 
lista uppta r vidare fl er än 50 
videokassettmodeller ur VHS-Iäg
ret som försetts med B-Dolbyn. 
Det innebär att över en miljon 
videospelare världen över ä r så 
försedda. 

Från Dolby rapporteras a tt ett 
antal tillverkare, dä ribla nd Hita
chi, Rohm, Signetics och Toko, 
kommit lå ngt i a rbetet på a tt få 
fra m en special-Dolby-krets i 
form aven lågspännings B-enhet, 
a npassad för montage i Walk
man/ Freestyle-spelarna av typ 
Gå nglå t jämte bilstereoappa ra ter . 
De första brickorna enligt det hä r 
receptet väntas föreligga kl a ra i 
somma r för värdering av Dolbys 
licenstaga re. 
• Då DAD eller den digita la dis
ken debutera r på USA-markna
den mot slutet av 1982 ka n läget 
komma a tt va ra det a tt enba rt 
skivor frå n Europa och J apan 
finns tillgä ngliga till avspelning
senheterna i DA D-systemet. 

Utvecklingen här i USA ha r 
den senaste tiden a llt eft.ertryckli
gare stärkt miss ta nka rna a tt de 
stora skivkoncernerna icke ä r hu
gade a tt ge sig in i digita lå ldern 
ä nnu . Om miln tidigare ku'nna t 
ta la om ett avva kta nde intresse 
eller en a ttityd av kylig höv lighet 

gentemot DAD så har klimatet 
från de stora bolagen i skivbra n
schen ändra ts till ett aktivt , mas
sivt ointresse för den nya teknolo
gin: 

- Vi si tter hä r med jä ttelager 
av skivor vi inte kan bli av med , 
sade t ex en ma rknadschef nyli
gen . Vi är verkligen inte i något 
bra utgångsläge för att börj a 
syssla med en helt ny teknik, som 
i ett slag förva ndla r a lla lager hos 
varenda skivha ndlare i Amerika 
till något förå ldra t, hette det vi
dare. 

En a nnan bra nschma n, vars 
firm a specia lisera t sig på s k a u
diofilutgåvor utöver ett vanligt 
sortiment, sade lite senare a tt 
hans a nstä llda a lls icke ä r till 
freds med utsi kterna a tt digita l ut
rustning kanske kommer i ma rk
naden redan till instundande höst. 

- Det ä r ju möj ligt a tt hi 
fi-bra nsc'hen skulle se fö rdel a r i 
detta, sade ha n, men det skulle 
avgjort inte va ra till någon nytta 

Må nga ä r de "morgonda
gens kontor" vi har sett förslag 
till genom å ren . Här ä r ett av 
en herre som heter Eric Ber
na rd . Ha n tä nker sig hem
inredningsarkitektens "byrå" 
så här: 

Rummet ä r mattlagt helt i 
mörkt blå tt med det vita rut
mönstret uppdraget över väg
garna. Rummets hel a fond ut
görs aven videoskärm . Ber
na rd föreställer sig a tt a lla 
presentat ioner görs på film( ?), 
som förvaras i mappa r eller 
provka rtor. Ha n tror också a tt 
tapes och a nnat bildmateri a l 
ka n tagas hem av klienterna 
för granskning från egna vi
deopa nora mor. Besökarna och 

för oss, inte. Till dess det verkligen 
finns ett antal digitalspelare a tt 
räkna med ute på marknaden, och 
ä nnu mera hemma hos folk, kom
mer vi inte a tt börja producera 
några digitalskivor. Det vi försö
ker göra ett bra tag fram åt är a tt 
bli av med de skivor vi reda n 
ha r ... 

Sista salvan i det här sa mma n
ha nget frå n den ma nnen var 
detta: 

"Om den så ka ll ade digita la 
revolutionen ginge ordamerika 

. förbi så skulle jag för min del då 
inte sörja över saken." 
• På a nna t hå ll i musik- och 
underhållningsbra nschen har 
Warner Communications offent
liggjort utfa llet aven undersök
ning, som leder till .att för år 1980 
anvä nde ca 70 % av kassettdäck
äga rna i la ndet si n appara tur till 
a tt spela in musi k e ller "proffsun
derhållning", under a nvändning 
av 75 % av a ll den blankta pe som 
så ldes det å ret till ett tota lt värde 

kunderna inbjuds sitta an
tingen vid bordet där di a mate
rialet väls och överförs eller i 
soffa n t h. Denne Berna rd ha r 
gedigna fa ntas ier om sagda 
klienter - familjen med barnet 
som gentlemannen ta r emot ä r 
nämligen "idea l klienten" i 
form av prinsen och prinsessa n 
av Wa les med nyfött ba rn ... ! 

(Red:s kommenta r: Det 
ska ll vara en designer som vill 
jobba under ett så fasansfullt 
ta k i form aven na ken fack
verkskonstruktion som här 
med värmande punktljus på 
ett pa r ställen . En ha ngar eller 
verkstadshal l tycks stå . som 
förebild .) 

av 800 miljoner dollar. 
Studien gjordes av National 

Analysts och enligt sta tistikerna 
där ka n värdet av den så lunda 
bandade musiken uppgå till å t
minstone 2,85 milja rder. Ma n tror 
a tt skivindustrin " förlorade" 609 
miljoner genom det här. Nu in
vä nder kritiska granskare att 
sa mma studie visa r a tt minst en 
mä nniska av tre inte ba ndade in 
någon musik och att uppskatt
ningsvis 200 miljoner i ba ndvärde, 
d v s en ba ndkassett av fyra, i c k e 
anvä ndes för musikändamål. Alla 
siffror över föregivna "förluster" 
blir också rä tt fiktiva, säger kriti
kerna - det ä r helt enkelt så, att 
må nga a ldrig skulle köpt en viss 
skiva hur som helst men ka nske 
ba nda t in den från radioprogra m 
li ndå . 

Wa rners marknadsundersök
ning pri sas av något som kallas 
the Coalition to Save America's 
Music. Det ä r en lobbyinggrupp 
(politiska på tryckare och infiltra
tö rer , ungefär) som ha r sitt ur
sprung i RIAA, USA:s skiv
branschförbund, American Fede
ration of Musicians. a lltså Musi
kerförbundet , olika musikförlag 
och National Academy of Recor
ding Arts & Science jämte a ndra . 
Det hela ka n ka llas musi kindu
strins sva r på Rätten att banda
kommillen. som vi tidigare rap
porterat om här. Denna na tiona l
kommitte är en lobby-sa mma n
slutning dä r appara ttillverka rna 
och EIA, elektronikindustriför
bundet, bilda r front gemensa mt. 
De här två grupperna stöder var 
sin sida i kongressen kring de 
lagförslag som lag ts fram och där 
det yrkas på ska tter och avgifter 
på ba nd och apparater. Pengarna 
sk ulle gå till rättshava rna, vilkas 
"materia l" nu a nvänds fritt 
hemma av ba nda rna. 

Det hä r lagförslaget som fram
förs av sena tor Charles Mathias , 
republikan från delsta ten Ma ry
la nd , li r egentligen ett till ägg till 
en tidigare motion från sena tor 
Dennis DeConcini. demokrat vald 
frå n Arizona . Den senare önskar 
se videoba ndning uta n hinder och 
ha ns förslag li r ett försök a tt från 
kongressens sida vinna rättelse 
ge ntemot ett tidiga re domstolsut
slag, dlir a ndra rä ttsinsta ns av
gjorde ett må l mella n MCA
Universal och Wall Disney å ena 
sida n sa mt Sony Corporation å 
den andra. I den domen, som 
inneba r en ändring aven tidigare 
deldom, hette det a tt a ll hem
bandning på videos ida n innebär 
intrå ng i upphovsrä tten. Mat
hi as-motionen vill medge band
ning hemma så länge som copy-
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PASSA PÅ! 
Bra handböcker till ' förlIlånspris! 35 % rabatt . 

• Du som är intresserad av foto, bilar, båtar eller att bygga elektronik 
själv bör passa på nu! Du får här chansen att köpa bra handböcker 
inom Ditt specialområde till förmånligt pris - 35 % ligre än ordinarie pris. 

FOTO HAN DB OKEN FOTOTESTER ALLA BILAR -82 
En handbok för dig som är litet osäker på hur du 
bäst använder din systernkamera . Du får råd om 
vilka objektiv och filter du skall köpa. 

Inte mindre än 18 systernkameror och 42 objektiv 
utvärderas med mätdata och synpunkter . Ett 
måste för alla fotointresserade. 22,5 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:

DlH pris: 19:50 

SKÄR GARDS
NAVIGATION 
Sten Rarnberg . 
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:-
DlH pris: 34:-

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

"". / . • • • • • ~------~-------------------. 

DIH 23:- DlH pris: 21:50 

----------------~---.. BYGG SJÄLV 5 
a, jag beställer n edanståend e • _ ELEKTRONIK 

b ok/böcker. Frankeras ej • 
Vår exp.avgift på 2:50 per försändelse Speciallidnings- • Behandlar radiostyrning, 

amatörradio , bilelektronik, 
mätinstrument, fotoelektronik 

samt postens portoavgifter tillkommer. förlaget 
betalar portot • 

DIll C:a 
pm pris 

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

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

..... . ex Alla Bilar -82 21:50 33:-

.... .. ex Skärgårdsnavigalion 34:- 53:-

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

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

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

Adre ss .. .. . ..... . . .. . ...... .. ....... . .... . . ....... . .... . 

Postnr . .... .. . Postad ress ... .. . ............ . .. .. . ... . 
RT 6/7-82 

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

Specialtidnings- • DIH pris: 25:-

förlaget AB I BYGG SJÄL V 6 
CBC)C:I(EII • - DATORER -----_. • • • • 
SVARSFÖRSÄNDELSE 
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:-
DIH pris: 25:-
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ri ghtäga rnas rä tti gheter inte träds 
fö rnä r och ha n vill lösa det så, a tt 
en mindre avgift be läggs ba nd och 
hå rdvara i deta ljistiedet. Ma ry
la nd-sena torn utvidgade nyligen 
detta till a tt omfa tta också ba nd
ning på a ud ios ida n och a lltså in ~e 
ba ra video. 

Olika hea rings a ngående de 
skilda fö rslagen ha r reda n hå llits, 
men om de olika utskottens vä rde
r in gar från de m ka n jag inte 
ra pportera ä nnu då detta nummer 
av RT gå r till press. Oddse n i 
Was hington luta r åt a tt något 
slags ha ndlingsprogra m kommer 
a tt vara upplinjerat mot slutet av 
å ret , och då Ma thi as-mot ionen 
å tnj ute r stöd frå n båda de poli
t iska pa rt iernas tyngsta fö reträ 
da re i både senaten och represen
ta nthu set verkar det mest t roli gt 
a tt fö rslage t röstas igenom som 
g rund fö r e n ny lag . S ta y tuned , 
folks. 

~ Enli gt ha ndelss ta ti stik frå n J a
pa n ha r e n a ppa ra ttillverka re ny
li gen skrota t a udioma teriel vä rd 
10 miljoner doll a r - g rejor av
sedda fö r ex port till USA. 

Hittills ha r sa mtli ga a meri
ka nska dotterbolags c he fer ener
giskt neka t till a tt j ust deras firma 
skulle va ra de n a ktu ella . Mycket 
tid ha r ägnats dessa vä lta li ga fö r
neka nde n i vå r. 

Enligt de uppgifter vilka hitt ill s 
ä r i ci rkula t ion om sa ken beslöt 
de n okä nda industrin a tt hellre 
lå ta pa rtie t gå till skrot ä n a tt 
beta la fra ktkost nade rna och en 
oviss tids lagring i USA, dä r 
firm a ns lager seda n lä nge reda n 
bågna r under trycket av oså lda 
grejor . . . 

~ Ett J a pa n-bolag som fa ktiskt 
inte kl aga r över sin business ä r 
Sansui, en firm a som ä ndå för 
ba ra några å r seda n troddes va ra 
dömd a tt försvinna a lldeles ur 
sa mma nha ngen. 

Sansui VS visa r sä ljsiffror för 
198 1 som peka r på 59 m iljoner , 
oc h bolagets till gå nga r i lagervär
den hör till bra nschens a llra läg
sta. Ma rknadschefen Tom Yoda 
a nser a tt firm a ns diversifiering 
betytt mycket för avsä ttningsmöj
ligheterna: 

"T a r vi 1979 hade vi renomme 
som en levera ntör av näs ta n ute
sluta nde receivermodeller. Ja, 
nä rma re 75 % av vår försä ljning 
då utgjordes av receivers, och vi 
insåg a tt ma n inte gä rna ka n 
hoppas på fra mgå ng med en så 
enkelriktad produ ktlinj e. A lltså 
breddade vi vå rt progra m till a tt 
omfa tta frä mst ava ncerade skiv
spela re och bä ttre ba nda ppa ra tur 
men också en del a nna t i den 
vägen . O ch i dag ser vi a tt vi hå ller 
lägre ä n 25 % på receiversida n." 

Yoda me na r a tt den res tr iktiva 
lagerh å llningen innebä r a tt San
sui ka n kasta in nya mode ller med 
kort va rsel under 1982 meda n 
konkurrenterna hå rt jobba r med 
a tt bli av med en he l mä ngd va ror , 
som inte ba ra utgörs av å rets 
modell er uta n aven hel del ä nnu 
oså lt seda n förra å ret. Ha n menar 
också a tt Sa nsuis inriktning på s k 
sing le-bra nd packaged syste ms -
orig ina ldela rna och tillbehören 
med firm a mä rkning och enhetlig 
presenta tion - ha r bidragi t verk
sa mt till bolagets nya rela tiva 
vä lstå nd . • 

NYTT OM VIDEO I USA: 
Mottagare för både 4 och 12 GHz ... 
JVC har lagt ned VHD-systemet. .. 
Videon börjar ta tv-publiken ... 
Canada täcks av satellit-nät. .. 
Den här specialsammanställningen görs för RT av 
Robert Angus i USA och handlar om marknads/aktorer, 
teknik/rågor och tendenser inom tv och video liksom om 
människorna bakom medierna. 

•• Någon gång in nan 1982 löpt 
ti ll ~i nde kom mer vå ra gra nna r 
ka nade nsa rna a tt betros sa mma 
sa k som vi Åmerika- kusiner ha r 
haft e tt tag nu , nlimligen rä tten 
a tt beta la fö r mottagning av sä r
skild a tv-progra m med såda nt 

som näs ta n-nya fi lmer, konst pro
gram , kultu rbeva kning och pro
gra m gjorda för etniska minorite
te r i la nde t. 

Den my nd ig het som avgör dy
lik t, Canadian radio-Ielevision 
and le!col11111unicalions Commis-

sion, ha r till styrk t a nsökninga r 
om tillstå nd för s k pay-tv-casting 
vilka ingivits av tre progra mtj ä ns
ter i va rje provins, va rvid överfö
ringa rna ska ll ske per sa tellit. 
Fördelningen Ser ut a tt bli den 
hä r: 

First Choice Canadian Commu
nications tillha nda hå ller bred un
derhå llning plus sport beva kning 
och spelfilme r, Lively Arts Mar
ket Builders sä nde r kulturpro
gra m med domina ns för tea ter
och konsertevenema ng sa mt da ns; 
t ill detta kommer en hel serie av 
reg iona la progra mtjä nster vi lka 
ska ll ti llgodose be hov av inslag på 
fra nska, inuit , ita lienska och 
några a ndra språ k, liksom pro
gra mmen i huvudsak ska ll inri k
tas på minori teter i la ndet vil ka 
f n in te ha r full tillgå ng t ill telev i
sionsu t budet. 

Till nu ha r ka bel-tv i Ka nada 
betytt å terutsä ndning av "off the 
a ir-signa ls" frå n både loka la och 
fjä rra n ka nadensiska sa mt a meri
ka nska rund radios ta tioner. Det 
hä r ä r en teknik som ka naden
sa rna ha r brag t till näs ta n full
ä ndning och skö n konst under 
må nga å rs tid och dä r ett 20-tal 
sepa ra ta signa ler ha r le tts vida re 
över ett a nta l ka bel-tv-system. 
Det här har bl a med fö rt a tt 
publiken i T oronto och a ndra stor
stadsregioner lä ngs grä nse n till 
USA kunna t å tnj uta vä rldens 
ka nske största urva l av tv- pro
gra m. Åt minstone va r det så fram 
till dess må ng ka na l-ka belnä ten 
frå n USA började erbjudå 30, 40 
och upp till 120 (!) ka na le r i for m 
av mestade ls sa tellitdistribuerade 
beta 1- t v-a bonnema ng. 

Som å tergivits tidiga re i video
krönika n ha r vissa dela r av de hä r 
a ktivite te rn a vå lla t legala å ter
ve rkn inga r med bl a lagsöknin g 
mot sta ten frå n g rupper av med
borga re, vilka kollekti vt hindra ts 
frå n mott agn ing. Rä ttsläge t be
fa nns de n gången va ra ok la rt me n 
ett avgöra nde uts lag tillförsäk
rade så de klaga nd e rä tten a tt fr itt 
motta vi lka progra m de önskar. 
De sta tli ga fö rbudspåva rna ha r 
överträ tt s in a lag li ga befogenhe
ter, resolverade do mstolen. 

Förra å ret började Cancol11 , 
som i n i t ie ra ts a v e n ka belope ra tör 
i Whitehorse, a tt ma ta in signa ler 
frå n fy ra sta ti oner upp till den 
ka nade nsiska Anik 3-sa telliten 
f v b t ill ka beln ät a nl agda i gles
bygder (jo, såda na nä t finns fa k
t iskt ). De fyra sta ti onerna i g rup
pe n lir f n BCTV i Va ncouver, 
C/TV i Edmonton, CHCH i Ha
milton och CFTM i Montrea l -
vilken ä r enda fra nsksprå kiga sta -

tion i gruppen - men ino m kort 
kommer kva rtetten a tt få följe 
med tre betal-tv- bolag. 

~ Då detta läses ka n beslut möj
li gen föreligga i USA:s Högsta 
domstol om ma n ta r upp det 
beka nta s k Belal11ax- målet , vil
ket ytterst reglera r den enskildes 
rä tt till a tt fritt spela in e.tersä nt , 
copyri ghtbelagt ma teri a l. 

Japa nska Sonys USA-dotter 
överkl agade som beka nt ett utslag 
i en underä tt som a nsåg det icke 
lag ligt a tt a nvända videospela re 
hemma. H D ha r nu tre möjlig he
ter , innebä ra nde en bekrä ftelse av 
domen, ett upphäva nde av den 
e ller en vägra n a tt a ll s pröva 
utslaget. 

S kulle H ögsta domstolen ta upp 
må let , ka n det komma a tt ta 
å tskillig tid av utreda nde och be
visvä rdering. 

Ma n ka n möjligen också tä nka 
sig a tt H D å terförvisa r fa lle t till 
någon lägre insta ns för nya juri
diska turer e ller för a tt nya fa kta 
ev skulle a nses föreligga i sa kfrå
ga n. 

~ El A, uttytt bra nschindustriför
bundet Electronics Industries As
sociation, gjorde ett test fö r a tt 
utröna vi lket av Oera konkurre
ra nde stereolj udsyste m för tv som 
kunde a nses bäs t och till hös ten 
väntas en slutrapport fö religga till 
FCC. a lltså te lemyndigheterna, 
som då få r veta vilken lösning som 
bör rekomme nderas - det ä r en a v 
tre det gä ller. 

" Vi a nser oss ha skyldighet få ut 
den hä r ra pporten sna ras t möj
ligt", säger Ed Ting/ey, projektle
da re inom underkommitten för 
Oerka na l-tv som lyder under 
E IA:s Broadcast T v S yste ms 
Committee. Va let stå r mell a n ett 
ja pa nskt system som f n a nvä nds 
av NHK i he mla ndet sa mt försla 
gen frå n Telesonics och Zenith, 
Utöver detta ha r ko mm itten 
gra nska t brusm inska re i fo rm av 
kompa ndersyste m. På förslag av 
C BS ha r ma n prova t såda na, frå n 
Dolby till dbx, ihop med va rje 
stereolj udförslag för a tt få under
lag. Ma n ha r speciellt syna t hur 
a npassningsba ra till va ra ndra de 
olika kopplinga rna ä r i pra ktiken. 

" Då FCC nyligen intagit hå ll 
ningen a tt ma n bö r lå ta ma rk
nadskra ftern a avgöra ut fa lle t vid 
tekni skt ungefä r likvä rdi ga a lter
nativ betyder det a tt industr ire
kommenda tioner blir ä nnu vikt i
ga re då det som hä r gä ll er ett enda 
tv-stereosystem", säger Tingley 
med syftning på a tt FCC inte 
vela t ge förord fö r någon av de 
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Quads enastående högtalare: 
Den~dubbwHen" ~----------------------~ 
granskad och Iyssnlngsprovad 
• Den unika friheten från färgning, högtalarens 
omvittnat neutrala återgivning jämte dess klarhet 
och högklassiga stereoegenskaper i rummet är 
egenskaper som RT:s bedömare ger full poäng . 
• De begränsningar Quad-elektrostaten är behäf
tad med hänför sig till den relativt låga uteffekt
förmågan och konstruktionens ömtålighet. 

•• Fortfarande är Quad ESL-
63 e n ytte rst sä ll synt hög ta la re 
ute i ha nde ln i Sveri ge och sa mma 
ä r förhållandet vä rlden över . ef
tersom leve ra nsern a frå n fabriken 
i Huntin gdon ä r minst sagt o till
räckliga. stä llda mot efterfråga n 
på den sa ml ade ma rknaden a lltse
da n de första sä ndningarna lä m
nade montage t under 1981 . 

Kn apphete n bidrar naturligIvis 
inte till a tt dä mpa der högt upp
dri vna fö rha ndsintresset fö r efter
träda re n till kl ass ikern ESL. unik 
i sitt s lag seda n 25 å r tillba ka . När 
det hä r skrivs vå ren 1982 ha r 
fa ktiskt inte ens generalagenten 
GJ R j Thellmod i Stockholm ett 
ege t pa r. och den uppsä ttning RT 
tacksa mt dispo nera t frå n mitten 
av december till ma rs i å r ha r va rit 
S-märkningsexempla ren. vilka f ö 
vi fick överta direkt från Riksra
dian . som bl a haft dem i Berwa ld
ha ll en. ä r vi skildes från 63-orna 
g ick de vidare t ill Rr j orrkö ping. 
där otå liga e ntusias ter vä ntade 
(och d ä r ma n f ö en lig t i fac kkret
sa r vä lkända uppgifter a ldrig 
"godkä nt " moderbolagets köp av 
japanska kont rollrumshögta-
la re . Quada r ska ll de t 
va ra . . . ) 

I na ll es finn s vä l nu till somma
ren högst några l O-tal par, och 
hur lä nge den si tua ti onen i bris
tens tecken kommer a tt bes tå vet 
ingen något nä rma re om. men 
mycket ta la r för att läget kommer 
a tt hå ll a s ig ä nnu e n tid, kanske 
rent av under hela 1982. 

Vi ha r a nvä nt högta la rna fö r 
a tt spela med och därvid koppla t 
upp nera slags förs tä rka re . Reda n 
tidi gare förfogade vi öve r Acous
tical Quads nya fö rsteg 44 och en 
re la ti vt sent gjord 405-slutförstär
ka re . Så har Pioneers stora (och 
vä lljudande) A 9- förs tärka re a n
vänts, trots dess datamässigt myc
ket fö r höga effek t för Quad
dri vnin gen. Förstä rkeri från ame
rikanska Phase Linear ha r också 

få tt bes tå dri vningen (400 W! ). 
Etc . 

Som nä mns ova n va r högta
larna en hel del "begag nade" då vi 
fick dem . En kväl l märk te vi 
hurusom å tmin stone ena ka na le n 
bö rja de oscillera, men signalen 
bröts inte. Beteendet var bo rta ett 
tag men å terkom intermitte nt. 
specie llt vid höga pådrag av låga 
bastoner. typ pedal toner från or
gel. som nitigt av lyssna des. Det 
lä t rä tt betänkligt. och vi a ntog a tt 
det berodde på nivåöverskrid a n
den . Drogs volymen ner oc h inten
si tete n minskade hö rdes inga 
missljud. 

Lossnade dammkå por 
Det hä r hade till fö ljd a tt de 

mät ninga r vi inlett inte fullföljdes. 
detta efter överl ägg ninga r med 
ge nera lagenten. som hade vissa 
mi ss ta nka r om oscillationernas 
upphov. Vi avva ktade med mät 
nin garna och vill e va ra sä kra på 
att dc uppgifter som kom i tryck 
hä rrörde frå n ett gara ntera t 
"friskt" par ESL-63. Men Iyss
nandet fortsatte. trots vissa be
g rä nsninga r ibl a nd. 

Fabrike n hade d å hö rt av sig 
oc h förordade a tt e n kontrollmät
ning skull e göras: En 10 V-spän
nin g skull e läggas öve r högta larna 
oc h om rådet 25- 100 H z svepas. 
Om a llt å tergå tt till det norm a la 
sk ull e inget rasse l höras. Om det 
väsnades ä ndå, kunde ma n i fö rsta 
ha nd mi ss tä nka a tt de inbyggda 
da mmskydd en ( pl as ter som 
sträcks öve r membranen) sv ir
rade . Antingen hade de lossna t 
helt eller också hade de romb
fo rm ade skydden sk rynkla ts. Det 
går a tt rä ta ut men ä r e tt jobb 
ma n bör a nfö rtro skolad service
persona l. Dä rvid a nvä nds frä mst 
e n varm luftskä ll a i form aven 
elek trisk hå rtork . Damm kå porna 
få r sig gärna en törn vid tra nspor
terna . speciellt om de stora ka r
tongerna rå kar "landas" på ett 
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Fig lO. Tillverka 
rens riktningsdia-

~f----t----+---l gram for ES L-63. 

hörn , då lä tt sätt ningar uppstå r . 
Det va r mycket riktigt da mm

skydden som kommit lösa, men då 
detta upptäcktes va r det dags a tt 
skilj as frå n Quada rna och någ ra 
nya mä tninga r blev inte utförda. 

Rass la kan det också göra då 
högta la rnas gränska pacitet över
skrids, lä t herra rna W a lker, far 
och son, hä lsa : Lå ter man, som vi , 
myc ket basenergi tona ut från 
peda ltoner trots rä tt bl ygsam ef
fekttillförsel i sig, kan högtala rna 
reagera surt. 

I det följande, dä r Quade n och 
dess kva liteter diskuteras. ä r det 
som va nligt vid RT:s högta larre
censioner Bert il Hellsten ( BH ) 
och Ulf B St range (US) som 
hå ller di a log . Den å te rges hä r lä tt 
redigerad om ett urval musik . 

US: Det kä nns ju nästa n hög
tidli gt . det hä r. J ag men a r , det ä r 
ju ka nske världens mest renom
merade produkt i sitt s lag och vi 
ha r få tt vänta i nästa n 25 å r på 
den . 

BH: Mja, knappas t jag, förstås . 
Men nyfiken är jag. Du ha r ju 
reda n hunnit spela på dom . en hel 
del vad jag ka n först å. 

US: Ha r hå ll its hä r om kvä l
la rna och ladda t upp in tryck, ja. 

BH: Som vad d å, exempelvis ? 
US: Ti ll en börja n ka n ma n 

fa ll a i förundra n över a tt dom 
fysikali ska begrä nsningar som 
princip och storlek bestämmer 
ä ndå ka n kri nggås så obesvärat 
e lega nt. Vi vet ju a tt elekt ros ta ter 

al' vilket framgår 
den mot fo regång
lIren mycket gynn
.wmmare sprid
ningen av diskant
toner - i huvudsak 
hildar 8 kH z grän 
Ien fo r en snävare 
karakteristik. 
Också vertikal
strälningen har 
markant fo rbättrats 
med modell 63. 

innebär ba ra en liten till gä nglig 
kra ft , en .svår förstä rka rl as t och 
diverse hinder re la tera de tin 
transforma torerna vid både låg
och högfrekvens. Ändå blir det 
ljudande resu ltatet så stora rtat. 

BH: Överlägsenheten visa r sej 
ju också mätmässigt. Ka ntvågor, 
tri a ngelvågor. pulser . .. a llt som 
ma tas in kommer ut intakt och i 
skick som nytt . Impulsbea rbet
ningen ä r ju sä rklass ig. 

US: Vilket hörs. Men inna n jag 
kom så långt gällde det rummet 
oc h högtala rplaceringarna . Och 
jag beslöt att i första omgången 
inte koppla in Audio- Pro- modulen 
uta n lyssna uta n någ ra föru t fat
tade meningar om "bassvag het". 

BH: J ag ha r fö rstå tt a tt vissa 
problem som hör ihop med stå
ende vågor och renexer i rum 
skä rps till li te g ra nn med dom hä r 
pjäserna. Du har stä llt dom lå ngt 
ut frå n bakväggen och utå t mot 
golvet. Inge t "stöd" för dom , 
a lltså. 

US: Det tog mej en s tund a tt 
inse a tt rummet vid spel ning med 
Quada rna hä r helt enkelt inte bä r 
sej å t som vä ntat. "Svaret" ma n är 
va n vid finn s dä r inte. Det beror 
på a tt utstrå lningen försiggå r i 
fo rm av axiell partikelhastighet 
och därför " kopplas" bara out
puten till sväng ningstyper som i 
s ig har en dom inerande kompo
nent av partikelhas tighet i just det 
pla net. Det uppstår ingen dov 
bas respons e ll er bas-gen ljud , och 



det ska ll helle r inte finn s nå n. Det 
rekommqlderas a ll ma n ma ta r in 
en låg to n i Quada rn a och sen 
n ylla r kring dom i rummet till 
dess a bsolut inga interfe rera nde 
ell er dubbl a nde frekvenser ka n 
mä rkas. 

BH: Det ä r något av fö rkl a 
rin gen till a ll el ektrosta ter a lltid 
ha rt na mn om sej a tt va ra bas
svaga, ka nske . Den " felim ag ing" 
som a nna rs förstä rker låg tonin
t rycket rinns inte med , ja vad 
ka ll as dom . . ." 

US: "A kustiska dubl eller", di 
poler. om ma n så vi ll. 

BH: J a j ust det. J ag ha r läs t lite 
om a ll det egen t ligen inte ska 
be hövas några hjä lp-basgrejor. 
Dubblettstrå lmö nstret gör a ll 
rummet få r en bä llre a peri odisk 
a npass ning ä n vad a ldrig så po
te nta under-bas lådor fö rmå r 
fra mka lla. Do m ä r j u sa mt oc h 
sy nnerligen rundstrå la nd e och 
jobba r vä l egentligen med de ls sin 
primä rvåg, dels en kraft ig 
"boom", kas tad efter. 

US: Do m hä r högta la rna ha r 
blås t nytt liv i den deba tten, ja. 
Men personlige n tror jag ä nd å a ll 
sub-basgrejorna ä r det första 
må nga vill komplellera med . Fast 
å a ndra sida n: Det är kna ppas t 
popä lska re som inves te ra r i Quad , 
va ? 

BH: Huvudsa ken ä r a ll ma n 
undgå r förstöra nde, ljudförstö
ra nde a lltså, interfere nser som 
vå ll a r delvisa utsläckninga r av 
trycket ge nom a ll "skugga" di 
re ktvågen mot ren exerna. Gå ng
väga rna e ll er löptiderna för ext ra
till skollet motsvara r e n hel ha lv
våglä ngd i toninnehå lle t och det 
ä r va nli gen mella nregistret som 
dra bbas. Utsläckningen, "s ku g-
ga n''' . . . 

US: . . . vå lla r kn ycka r och 
" tråg" som, lå t se, centreras kring 
fre kvenser som motsva ra r ha lv
våglä ngdernas udda ordninga r. 

BH: Ännu mera proble ma ti skt 
ka n det bli då två hela vågor i 
fas läge mot va ra ndra gör det mot
sa lla, ger upphov till " pea ka r", 
enligt boke n. 

US: Med Quad-högta la rna 
komme r ma n gä rn a in på rums
a kustiska egenheter. Dom ä r pl a
ceringskä nsli ga , tä nk ba ra på dom 
gam la! 

BH: Dom stå r nu på sin a sock
lar . Dom hä r, a lltså . 

US: Det lä r ska ri nnas fö lle r a tt 
köpa till, fas t jag ha r då a ldri g sett 
do m. Med dom gå r det a ll vinkla 
63 -orn a lite ba kå t. Jag ha r a nna rs 
pröva t med a ll stä ll a do m på 
böcker och höjt upp högta la rna så 
a ll den strå lning som nu fö rsiggå r 
sådä r ha lvmetern över golve t 

forts på nästa sida 

ELEKTROSTATEN - LINJÄR, FASRIKTIG 
forts fr sid 19 

lo r. Vid just såda na punkter ka n 
det elektrosta ti ska fä ltet översti ga 
maximal a fä lts tyrka n hos luften 
med överslag som följd. Med hö
gohmiga membra n ä r fä rre pra k
ti ska svå rig heter fö renade - de 
ka n fun gera vida re, trots a ll lo
ka la överslag eventuellt sker hä r 
och va r. En elektros ta thögtala re 
ä r också grundlägga nde linjä r upp 
till dess jonisering inträ ffa r i nå 
gon av luftspa lte rna. Hä r ha r den 
nya E LS-63 ri gorösa re skydds
kretsa r ä n någon a nna n konstruk
t ion - och det krävs, för må nga 
milli sekunder gives det icke inn a n 
drivspä nningen måste brytas , a n
nars slå r bli xte n upp . . . Mera om 
della på a nna n pla ts. Hä r ska ll 
ba ra erinras om a ll vi rör oss med 
toppspä nninga r i sig na lma tningen 
som ka n ta ngera 10 kV! Fä ltstyr
korna ma n a rbeta r med ligger 
va nli gen nä ra jonisa tionsgrä nsen 
med korona och ljusbåga r som 
följdfenomen. Luftspa lten mås te 
j u va ra bred nog a ll medge mem
bra nen a ll också göra utslag fö r 
basfre kvenser. Ju bredare luft
spa lt , desto högre spä nning krävs . 
Mell a n polpla llorna finn s kna ppt 
en ha lv cm i ESL-63. Bara lite 
större ga p och genas t krav på en 
fö rdubbl ad spä nning, 14 i st f som 
nu 7 kV . Fordringa rna på tra ns
forma torn ä r reda n nu ga nska 
enas tående! 

Läckströmmar i esl kritiska 
Grundlägga nde gä lle r vida re, 

a ll ytresista nsen inte ä r likgiltig : 
Den mås te a nta ell högre vä rde ä n 
det ma n uppnå r fö r a ll be hå lla 
konsta nt laddning . Lämpade vä r
den a nges av t ex v Wachenfe ldr 
till 109"- 10 12 ohm per yte nhet , 
och della syns ha god fö ra nkring 
empiri skt. 

En viktig fa ktor i övri gt ä r 
isola ti onsmotstå ndet mell a n 
membra n och elektrod : Det måste 
va ra mycket högre ä n membra n
resista nsen i sig. Läckst rö mm a r ä r 
en ko nsta nt fa ra med elektros ta t
högta la re och ka n avgöra nde 
iivent yra funk t ionen. Frä mst vå l
las de av da mm och föroreninga r 
i omgivningsluften, fingeravtryck 
avsa lla vid membra ninfästningen 
oc h g ive tvis även av rent me ka
ni ska skador. S må läckströmma r 
"punk tera r" membra net , så till 
vida a ll de utgör hinder fö r a ll 
he la det högohmiga membra net 
blir uppladda t. Det hä r ha ndla r 
också om en pra ktisk deta lj av 
v~irde för den som vill unde rsöka 
en esl-högta la re, ka nske so m spe
kul a nt på en begagnad uppsä ll
ning: Nä rva ron av mindre läck
strö mma r yllra r sig som ell svagt 
prass lal)de bruslj ud då högta la rna 
~ir . uppkoppl ade uta n sig na l. Det 
" fni ssIa r" sa kta i de m eller spra-

ka r lite stillsa mt. A nta r det hä r 
a la rmera nde nivå bör ma n va ra 
försiktig. 

Inom pa rentes ka n nä mnas hu 
rusom SR på sin tid med å tskill iga 
tio ta l Quad ESL i bruk i Radill
husets musikko ntrollrum omsid<.:r 
fic k gå över ti ll a ndra kontroll hög
ta la re seda n frekvensen av ödt:
lagda membra n blivit oaccept a
bel. Högta la rna " tog slut ", och det 
dröjde inna n ma n kom på orsa
ke n: Quada rna hä ngde på höjd 
över golvet i sta ti v, va rs undre del 
upptogs av dri vförstä rker ic I. 
Della ventil erades ra kt ut oc h dcn 
ozoni serade lufte n, som va r va rm, 
steg förstås ra kt upp och dra b
bade membra nen vilka o msider 
lade av . 

Svår förstärkarlast 
Den e lektrosta ti ska högta la re n 

bru ka r ofta refereras t ill som 
egentli gen föga a nnat ä n en stor 
kondensa tor. M ä II f rå n el ek t rod 
till elektrod är det interna ka paci
ta nsvä rdet typi skt 0,0025 J.LF, ka n 
ma n inhä mta i skrifte rna - fö rf 
ha r inte utfört någon såda o mä t
ning sjä lv. Vä rdet på C rö r sig om 
ca I n F i pra ktiska konstruktio
ne r, a nser v Wachenfe ldr i sa mma 
KTH-arbete som å beropas ovan. 
S tor sa k i det ; vad som intressera r 
hä r ä r ko ndensa torverka ns pra k
t iska betydelse. Om den sida n av 
sa ken ha r vi utlå tit oss vid en lå ng 
rad tidi ga re provninga r av hi fi 
förstä rka re, vilka på hä ngts e n så
da n las t och seda n så a ll säga 
kä nts på pul sen ifråga om ka nt
vågssva ret. Lå ngt ifrå n a ll a kla ra r 
några ka pacitiva las ter och till 
den kl ass iska Quad-högta la ren re
komme nderas i pra ktiken kna p
pas t några andra ä n fa brike ns 
egna produkter. H ögta la ren vå l
lade nä mligen o fta oscilla tion i 
fö rstä rka ren, speciellt vid diska nt
pådrag. Den ba kå tren ekterade 
ka pacitiva (eg res isti va!) laste n 
dra bbade förstä rka rens utgå ngs
steg. Anta let rekla ma tio ner spe
c iellt i USA lä r verksa mt ha 
bidragit till a ll Pete r W a lker vid 
a rbetet på ESL-63 beslöt om lite 
libera la re drivprinc iper. Den a u
dio fil a Quad-högta la rpublike n i 
USA ura ktlä t nä mli gen i en a llt
fö r stor mä ngd fa ll a ll bea kta 
va rn inga rna som bipackas högta
la rna om de nödvä ndi ga fö rebyg
ga nde å tgä rde rna ifråga om fö r
stä rka rna (Quads egna fa nns ba ra 
hos en minoritet , ma n vi lle överlag 
a nvä nda de ma n reda n ägde). De 
här högta la rna erbjuder också en 
sä ll sa m impeda nskurva. Riske n 
finn s a lltid a ll ma n ödelägger en 
es l vid a nslutning aven förstä r
ka re uta n spä nningsbegrä nsning 
ä nnu nä r den börj a t klippa och 
dä r utspä nningen ka n vå ll a över-

Fig d. Den annalkande vägfrol/ 
ten orsakar att membranet sättl· i 
tvångssvängning med början i 
dess mittdel. Ljudvågen antar ka 
raktären av ell praktiskt taget 
plan väg. Lujipartiklarna kom 
mer att påverkas frekvensobe
roende. Membranet påverkas till 
en likformig svängning. De y ttre 
plattorna känner en spännings
ändri ng, också den frekvensobe
roende. 

It\ Haga { I j---- fr.'v.n", 

G~~~'"'' 
CD 

/ . / L · ' S ' I \ n g e. tra -
\ / I/ingskarakte-
..... riM i ken som all -

ges av flata 
membran vid 
läga frekvenser. 

slag me lla n es l-pla ttorna och 
åsa mka högta la ren bes tående ska
dor. 

Då e lektros ta thögta la ren till sin 
na tur utgör e n "d irektkoppl a re" 
till luften och dess res ista ns ha r 
massa n hos membra net mindre 
betyde lse. Has tigheten hos della 
ä r direkt propo rtionell till den 
ele ktros ta tiska kra ft som påförs 
det, dä r givetv is styvheten hos 
membranupphä ngningen In vcr-
ka r. • 
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kommer upp mera. Dom som gör 
så ha r vanligen problem med golv
renexen . Här har vi ju en rätt 
tjock matta, och jag kan då inte 
märka a tt nån renex ligger på i 
störande omfattning. 

BH: Det kan dock bli fa llet om 
möbler stå r i vägen . Det får man 
akta sej för med dom här. Annars 
är rummet , som vi känner det, ju 
dämpat OK och fritt från någ ra 
tvungna svä ngningar som li gger 
"fel" och uppträder isolerat, fritt 
a lltså från det naturliga efter
klangsmönstret. Men Quada rna 
kanske rör om i det där nu') 

US: Nej, knappast sen jag 
märkte ut både deras placering 
och min egen på cirka tre meters 
håll framför. Och jag vill gärna 
redogöra lite för intrycken hittill s, 
eller sna ra re fortsä tta där jag var. 

BH: Go on, man. 
US: Jag har som all tid a nvän t 

monosignal för att pröva ljudets 
centrering och jämnhet i sidled. 
Så ha r diverse favoritstereo med
förts och främst då tagningar,med 
koincidensmikning för att de'il be
römda "stereofasaden" sk ulle få 
komma till sin rätt. Ja, den från 
Quaden a lltså . 

- Allt ma terial så långt kördes 
ut med rak tonkurva och jag 
började med att pytsa ut proven 
ganska högt, snarare gick det in 
mer än 100 W än därunder, ibland 
mycket mera i topparna. Jag kol
lade då också vi lka höjd place
ringar av högta larna visavi mej 
själv i stolen som avsatte det 
optima la intrycket. Basens jämn
het hade jag inga invändningar 
emot från början men kanske då 
öv re mellanregistret. som tycktes 
aningen naddrigt. Det ha lp dock 
icke att höja upp högtalarna, 
märkte jag. I ställe t vink lade jag 
ut dem lite . Hade funderingar på 
a tt dra av höljet för att fö rsöka 
höra om nån skilln ad fan'ns, men 
vid närmare efterta nke är såda na 
övnin ga r onödiga. 

BH: Det man först vi ll ha be
sked om ä r ni vån och reali s
men .. . ') 

US: Det här är ve rkli gen högta
lare för sej . Jag kom efte r ett tag 
på mej med a tt dra ner under en 
nivå jag normalt inte sk ull e hållit 
vid lyssning till sa mma musik på 
en ann an uppsä ttnin g högta lare, 
tex mina egna B&W 801 . Att 
man ändå kan få upp högre ljud
tryck i dom här jämfört med ä ldre 
Quad stå r fullt klart. iikert 
sänkte jag minst lOd B under 
toppförmågan. En förk lar ing som 
jag ha r sett på ann a t hå ll Ur at t 
dom här högtalarna ju helt sa knar 
vanliga resonanser och allt sådant. 
som anna rs ger bakgrundsstör
ningar och brus. 

forts fr föreg sida 

- Klarheten i upplevelsen Lir 
enorm, faktiskt. Det är den som 
jag tror minska r behovet av högt 
pådrag. Här ha r vi ändå låt oss 
säja kanske 6 dB bättre bas Un den 
gamla Quaden kunde ge oc h upp
skattningsv is 3-4 dB mera att 
hämta över hela mella ntonområ
det respektive di skanten . Dom re
surse rnn kan man lugnt hushålla 
med . Jag tror att jag genomgå
ende lyss na t med högst 85 d B 
utom då det gä llt orgel. Och jag 
ha r inte saknat något i det ljudet' 

BH: Rea li smen kan inte anses 
nivåberoende, då ') 

US: Jo, na turligtvis ka n man 
inte gå under en viss gräns. Men 
jag tror a tt man överlag få r en så 
överväldiga nde ' direktkonta kt 
med ljudet a tt det helt enkelt blir 
övernödigt med dom va nliga på
drage n. En av dom få gångern a 
jag lät det hel a gå för fullt va r då 
jag provade en av engelska Nim
bus specialtagni ngar av orge ln i 
Salisbury-katedralen. Jag gick 
näs tan ner för räkning. Det var 
överväldigande, närapå . Dett a 
slags " linjära" och etsande kla ra 
ljud kan ba ra ka ll as levande. t
bredningen i både sidled och höjd 
va r remarkabel. Det där med 
höjddimensionen, den vertikala , 
ha r jag absolut inte väntat efter 
a lla å r med den gam la Quaden, 
notoriskt då lig på den punkten . 

- Med Quadarn a kommer 
framför a llt en lyckad akusti sk 
tagning att återges med luft i 
ljudet, det som så många ropar 
efter men oft as t förgäves. Det dä r 
med "djup" , som jag normalt är 
skeptisk till, eftersom det måste 
finn as i inspelningen och inte är 
något högta la rna i särski lt hög 
grad kan frammana av sig sjUIva , 
kan också anas här. 

BH: Fasverkan, jämnhet i våg
fro nten, a llt så nt mena r du kon
kFetiseras. Men hur tycker du 
dina egna 80 1-or stå r sig, då') 

US: Fortfa rande bra men utan 
den planverkan och kolossa la IUtt
het över ljudet som Quad ha r. 
B& W har däremot mera "kropp:' 
i återgi vnin gen, känns lite solidare 
i vissa register, givetvis då basom
rådenas ok taver. Men den högta
laren ä r också löptidskorrigerad 
och kan lå ta medryckande bra på 
mycket. 

(Chichester Psalms) 
BH: Stort, öppet, detaljrikt, ny

a nsera t. kl a rt .. . helt enkelt Mu
sik oc h inte nå n skrammela ttrapp. 
Men smalstrå lande, trots a llt. det 
ä r lite Bengtsson över det hel a. 
Rätt måste man sitta mot ljudbil 
den. In get avstyckat hos dej , sUjer 
du') Jo, men så har du ju lagt 
beslag på mittpa rketten . Mill per
spektiv riskerar sina proportioner 
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i mpedansoli nearitet ger besvärande branta fasvi nkIar. 

- men däremot gruml as inte 
kl angen också om jag böjer mej 
kraftigt å t sidan. 

- En bra besk rivning av ljudet 
ä r att det med Quad är obesvära t. 
Högtala rn a finn s näs tan inte. 
" Fönster mot verkligheten", 
skulle en rek lam maka re säja. Men 
ju bättre en högtala re lå ter , desto 
mindre finns att säga om den' 

S: Lättheten i ljudet ä r lyf
tande, helt enkel t. Den akusti ska 
troheten få r toppbetyg. Allt sitter' 
Alla stegringar känns naturliga, 
högtal a ren tycks öppna sig för 
skeendet. Körinsa tserna, t ex , ver
ka r ju näs tan ske i full skala . 
Mittintrycket ä r rent visuellt på
tag ligt . registren fyll er fak ti skt 
rummet så att ma n tycker sej vara 
med. Inte ens vid virveltrum
morna skakar membranen av a ll 
energi . 

- Möjlige n hade CM 3 ett lit e 
mörkare ljud som kunde ge poU ng 
hUr. 

(Löjtnant Kiji' ) 
BH: En väldigt tilltalande 

skiktning av mjuk oc h fin klan g 
oc h lite äkta jordigt muller, inte 
starkt. men just lågfrekvent. Fina 
detaljer mejsl as ut. Men det finns 
en gräns för ni vå n: i ett toppcre
seendo sprack a lltsammans. Be
gränsningen, klippningen, eller 
vad man bör kall a tillståndet då 
membrannaddret sU tter in plöts
li gt. det kom a lltså men ända dit 
upp försiggick a llting näekfritt. 
/\Ila dynamiska skiftninga r fann s 
dUr . 

- Förra provningen vi sam
lyssnade sti ger upp i minnet. Ya r 
det. kan man verkligen fråga sig, 
var det samma musik ens ') Jag 
känner inte igen den a ll s! 

US: Maffig t, det hUr, li v oeh 
lyster över ljudet. /\lla understUm
mor hörs i ett perspektiv som få 
andra högta lare tar fram . /\llt 

samverkar i en absolut naturlig 
balans . Oeh man behöver inte 
heller ha på sU rsk ilt högt för a tt få 
den föresta llni ngen. Dom här Ur 
avgjort dräparhögtalarna ' Nu 
över till die eumanns. 

(vo kaltagning) 
BH: Den här inspelningen kan i 

bUs ta fall förmedl a en på taglig 
nUrva rokänsla och "dj up". u har 
vi avgjort "bästa falJ". Här finns 
ett plastiskt perspektiv, rymd och 
luft kring stämmorna, som fak
tiskt klingar mänskligt oc h inte 
som komme dom ur en låda . 
- Tagningen är förstås lite förrä
disk , så till vida att den "låter bra" 
även ur ganska enkla högtalare . 
Änd å blir verkan mycket mera 
levande nu , på a ll a sätt. Det finns 
a lltså kva liteter i upptagningen 
som inte kommer fram med enk
lare högta lare. 

US: Ya ') Jaså. Jag försj unker i 
välljudet så jag glömmer a tt hå lla 
ko ll på intrycken. Här ä r ju rös
terna hel a kl angkroppar . helt 
rumsliga och nä ra. Ka nske till och 
med lite väl nUra ... Stereoverkan 
över Quadarna hota r a tt bli en 
dimension över verkligheten. Men 
vem tröttnar på sånt '? En efter
trycklig demonstration, må man 
sLija . Kritik sku lle vä l ta fasta på 
a tt höga lägen "slår" lite i ljudet. 
Men det ä r mycket sä ll synt a tt en 
va n I ig elekt romagneti sk högta lare 
kan förmed la något liknande . 

(B/ues Dirl'('t) 
BH: Yi sitter egentligen så nära 

att vi har nio man i knäet. Men 
inga problem ändå med rums
avbi ld en. Det handlar mest av a llt 
om en överföring av studion mera 
Lin en "å tergi vn in g". Illusionen av 
bl åsarna i en halvcirkel är, minst 
sag t. sta rk . Inte skymten av nån 
hå rdkokt ljudgröt som det så 
gLirna blir med så n mättad musik 
i enk lare högta la re . Imponerande . 



US: Orkestermaskinen går 
fram för fullt. Jag saknar inget i 
något register - men däremot 
märktes att basen hä r ljuder med 
sina "t räiga" öve rtoner, a ll a an
satser och den där "vibrerande" 
dimensionen rinns . Tala om 
skä rpa och distinkta lägen' Live
dimensionen ä r smått fantas tisk , 
full must. Jag brukar annars 
längta eher "stödet" i studiomo
nitorer då det här spå ret snurrar. 
men den förmenta tunnheten i 
Quad rå r man förvisa till myter
nas värld efter detta . Inget regis
ter slå r ihjäl det andra , inget som 
"tar över" på a nnars alltför van
ligt sätt. Den musikaliska ba lan
sen Ur förn ämlig, renheten svår
övert rä ffba r. 

Ispeica lband med syntet-pop i 
studio) 

BH: Discohögta la re är dom 
ändå inte. Inget mag-dunk, inte. 
Vid ett måttligt högt disco-Ijud 
och med mycket lågfrekventa 
Ijudbumpa r spricker det. Inte 
fråga om va nlig frekvensdubbling 
utan hederlig gammal dist. För 
den sk ull är Quad inga lågta la re, 
det har vi väl tryckt på tillräck
ligt ') 

- Drar man ner ljudtrycket 
något ha r man ändå ett så rent 
sound det kan bli. Med det här 
materialet nå r man ju med behå l
let tryck sådär 40 Hz, högta la ren 
fa ller ju rätt långsa mt ner till 
-6 dB-punkten . Men hela mixen 
passa r ganska då ligt för det här 
slaget uppspelning. Jag menar att 
den här mekaniska musiken knap
past vinner på den. Blir närmast 
tråkig, också om en massa hyss i 
ljudet kastas fram. Det s k a låta 
mera gröt & muller för att funka . 
Vad man mera kan säja är att det 
sä llan råder nån tvekan om huru
vida ma n överbelasta r högta la ren 
eller inte! Slocknat har dom fak
tiskt inte gjort . .. 

US: Låter verkligen ovanligt. 
Nån ha r öppna t på basregla rna, 
faktiskt, och nyckelhålet vidgas 
till en akustisk cinemascope-duk. 
Jag menar nog att ESL, också 
dom, kan drivas till aggressiva 
höjder om dEt vill sej. Men mera 
ändå lyssnade jag till den klang
liga substansen som ligger i mixen 
och den bran t verkande, långa 
diskanten som syn teser-ljudet av
sUtter. Basen ä r förstås besk uren 
men ren om också inte direkt nån 
punch i, det inser man ju. 

IDu rulle. Toccata, insp Bertil 
A lvi ng) 

BH: Om orgelvä nnerna tidiga re 
varit avva ktande till gamla Quad 
för detta med djupbasen kan dom 
uppl ysas om a tt handikappet 
knappast finns längre. Här ljuder 

ju hela den mäk tiga katedralver
kan, från dovaste mullerbas upp 
till diskantfnisslet från de små 
piporna. 

- Men.det ä r något som sätts i 
skrammelresonans i rummet. 
Man får akta på det, så man inte 
öve rsk rider maximala ljudtrycket 
här i basen . Vi var nära ett par 
gånger nu då ljudtrycket på BrU
len framför mej översked 95 dBA . 
Detta då i vå rt ca 85 kubikmeter 
stora rum, som är 35 kvad ra t med 
högt till tak. 

- Högre ljudtryck än så kla ras 
galant vid hög re frekvenser, bör 
vUI påpekas. Det är lägsta djupba
sen som blir kritisk. Öra ts känslig
het faller ju kraftigt i basen och 
läget blir då det att ma n måste 
pytsa i mera effekt i burken och få 
upp trycket i rummet för att vi 
subjektivt ska tycka oss få rä tt 
förnimmelse. Men det gä ller ju 
va rje system och inte alls bara 
Quad ESL. 

US: Här handlar det om mäk
tiga basgångar, krom atiska löp
ninga r och melodibågar av anslå
ende resning . Pedaltonerna dånar 
och hela den rika fakturen är ju 
framlyssnad i upptagningen. Jag 
sk ulle vilja klassa högtal a rna som 
absolut i topp för stor orgel. Men 
dom irriterande skakningarna jag 
tidiga re känt av kom ju igen nu. 
Volymen stod på kl 12 och jag 
kunde inte se an na t på diodstap
la rna än a tt en 10- 15 watt låg på 
just då. Något börjar vibrera 
ändå . 

- Efter sänkning från ca 100 
dB linjär t ner till 90 fick jag Undå 
känslan av kolossala stegringar i 
fin a ltongånga rna, intensi teten är 
smått oerhörd, klangen är fram
buren på luft och rymd, ljudet ha r 
en nUstan fysisk struktur. " Det 
handla r om högta lare som är fullt 
vUrd iga den största orgelkonsten ". 
tänkte jag inför det långa slutac
kordet. Andra högtala re vi känner 
hade förvisso gjort jobbet också, 
kanske rentav erbjudit ännu lite 
mera soliditet. men frågan Ur om 
inte den hUr fasriktiga vågal
stringen på bred front slår det 
mesta. Men programmateria let 
blir onekligen utsatt för niir
gången granskning. I fallet Quad 
råkar den ga mla rekl amklyschan 
bli rena rama verkligheten - man 
"omvä rdera r" saker och ting och 
hör med "nya" öron . 

(Två orkesternummer med bl a 
trumpetsolo, digitala RT-inspeln 
överf t dbx-kodat band, 38 cm / s:a 
Trumpeter's Lullaby ILeroy An
derson) och Can tilena for wood
winds). 

BH: Trumpeten har en akt
ningsvUrd energi men hä r märks 
då inga problem hos högtal a rna . 

M usikmateria let 
på ski\'or och band 

till töt.:t har hängt med ett tag i majnumret i å r under vinjetten 
lll:h .:n förteck ning infördes senast Hurt. 
i RT 1981 nr II. pp 76- 78/88. Utöve r detta har bl a använts 
Där kan ve rken som nu använts egna upptagningar och däribl and 
fur Quad ESL-utlåtandet å terfin- digitalinspelat material. Om detta 
nas med titel. katalognr etc jämte skrev vi likaledes i årets maj num
art ister . Iller, d v s tillkomsten oc'h appara-

~ya är de speciellt dbx-process- turen beskrevs. 
gjorda ,ki\'orna. och de omskrevs 

Allt sväva r lekande lätt och vac
kert och plastiskt är det också 
Unnu mera än i kontrollrummet. 
Vore jag producent köpte jag det 
hela på rot och gav ut ... Värme 
och lys ter i ljudet. anteckna det' 

- I Cantilenan ligger dom 
höga nöjtstämmorna frisvävande 
över den halvcirkelformade grup
pen av klarinetter och oboe plus 
fagott. Förnämlig rumsverkan. 
Lite av Opus 3 i ljudet. Tja, nä r 
högta la rna börjar fungera so m 
man vill dom ska, övergå r man ju 
från a tt orda om dom till att 
bedöma inspelningen ell er 
framförandet. Dit ha r vi kommit, 
tycker jag. 

US: Quadarna å terger a llt så 
neutra lt att man faller i förund
ran. Vi hör det hä r lite starkare nu 
än i det rätt hå rt dämpade rum vi 
tog till "kontrollrum" vid uppt ag
ningen . Det smattrar högst illuso
riskt i höjdlägena . Här ligger vi på 
+ 100 dB. Realismen Ur om inte 
total så dock särklassig. Och rös
ter låter som om Ugarna sku ll e 
vandra ut ur skärmarna när som 
helst. livs levande! Hör på publik
Ijuden' Och applåderna, d e t Ur 
ett test så bra som något. N ya nse
rade, med "rörel se" i, inte sta ti ska 
och sma ttrande som regn på ett 
plåttak. Man kan avnjut a applå 
den långt åt sidorna - så här -
och då man står uppe på stolen -
så hä r. Ljudspridningen är g o d . 
Hela "a mbiensen" man hör ä r en 
triumf för högta larna' 
(dbx-specialsk ivor. Båda anmU lda 
under Hört i majnumret) 

lIS: Billy the Kid Ur rolig mu
si k. Jag tänker på Copland som en 
amerikansk Hugo Alfven. u spe
lade jag den nästan kusligt illuso
riska eldduellen för dej men hop
pades egentligen att du lyssnade 
till vitaliteten överlag. 

BH: Skjutandet mellan cow
boys som det drivs med här - det 
är ju en ba lettversion vi hör - och 
effekterna med piano som percus
sion låg nog för högt med över 100 
dB. Det rasslade svå rt och det 
dubblade . K vadd mera än Quad, 
va ') 

US: Återgivna så högt kan 
långa stråkfraser nån gång bli lite 
tunna och nån sällsynt gå ng kan 
man önska mera stöd för ljudet. 
Men då talar jag om rätt extrema 
kombinationer. Annars är vä l det 
här det typiskt Befriade Ljudet ' 
Finalen ä r ju smått otrolig i 
dbx-upplagan. 

(Concords dbx-ade Jam Ses
sion) 

US: En nästan överna turlig di
mension i ljudet. men oj vilke t 
skick ligt teknikerjobb som gjorts. 
Balansen åt alla hå ll ä r utm Urkt -
so lister. band, publik, speaker . 
Estradintrycket låter en vara med 
sjä lv inne i bandet. Det formar sej 
till ett akustiskt hett stereopano
rama, vare sej man drar upp nivån 
som vi gör nu eller lyssnar för sej 
själv på mera behärskad inställ
ning. Högta la rna måste på nytt få 
starka lovord för den närvaro dom 
förmedlar och den friska omede l
ba rhet i allting som ha r den kva
liteten i upptagningen . 

BH: Ja , och det låter både 
"större", ännu lite klarare och 
mycket bredare om dom nya elek
trosta terna än dom gamla. Inte 
för att dom lUt vassa, men här är 
dom sista resterna av hå rdhet i 
t ex st råkansatse r bort a . Tran
siensen Ur av referensklass. Var ju 
vUntat. givetvis. 

US: Det finns väl bara ett pa r 
tre högtalare man kan näm na på 
samma dag . Men dom här inta r 
ändå en klass för sej själva. Unika. 
Dom ha r ju t ex inte a ll s dom 
stora Stax-skärmarnas lynniga 
beroende av omgivningsluftens 
fukt och benäge nhet för öve rslag . 
Jag säjer dett a trots rass let och 
störningarn a vi dras med då Qua
darna pressas. Det måste bero på 
a tt något skakat loss inuti . 
Skyddsgallren, tro') Membran
spräckning ... nej visst. 

- Jag är klart förtjust i kom
bina tionen av Quad 44 / 405 / ESL. 
den Ur så lUcker och liitt a tt hysa 
och jag menar att 44:a n som 
försteg är precis vad massor av 
audiofiler borde ha. Men den 
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"Nobbad" id8 Drakes nya fabrik i Franklin där i dag all produktion sker. 
Företagets 280 anställda producerar i dag radioutrustning for 
amatörer och professionella användare. Parabolen på taket 
skvallrar om den nya verksamheten satellit-tv. 

Iaele grunden för R L Drake 

• Ingen av de etablerade tillverkarna trodde 
på en amatörradiomottagare som enbart 
arbetade med ssb. 
• R L Drake ansåg dock att hans ide höll och 
startade därför ett företag som än i dag är 
Av GUNNA R UlUESKÖLD Foto: Förf 

•• Na mnet Dra ke torde vara 
beka nt för de flesta 'sändaramatö
rer oc h dx-a re liksom professio
nell a radioutövare. Det var Ro
bert L Drake, W6CYE som under 
a ndra världskriget började , göra 
tillbehör, s k OEM-produkter, å t 
a ndra tillverkare. H a n hade ett 
brinn a nde radiointresse och insåg 
sna rt att kommunika tion med en
kelt sidba nd hade fra mtiden för 
sig. 

Ideerna utvecklades och resul
terade senare i en n1ottaga rkon
struktion som han erbjöd de då 
stora tillverka rn a av kommunika
ti onsmottaga re: T he Halicrafters 
Co, Ha mma rIund m fl . Me n ingen 
na ppade på betet. Det a nsågs 
tillräckligt a tt mottaga rna tog 
emot am, punkt och slut. Ssb 
tyc kte ma n var alltför extremt och 
det var ingen som vågade satsa på 
det. 

Men Drake gav sig inte. Han 
trodde på sin ide och startade 
dä rfö r det som skulle bli R L 
Drake Co. Året var 1957 . 

Första produkten 
hette Drake 1 A 

Dra ke 'A var ma rkn adens 
första a ma törradiomottaga re som 
direkt var byggd för enkelt sid
band . Den hade faktiskt inge\ 
a m-l äge a lls ' För att ta emot 
a m-signa ler va r ma n tvungen a tt 
nollsväva mot bärvågen . Det vi
sade sig vara en lyckad sa tsning, 
och mä rket Drake var dä rmed 
etablerat. Man kunde växa och 
utveckl a nya typer av mottaga re , 
sä nd a re och transeeivers. 

Hä r i Sverige är produkterna 
vä l kända tack vare generalagen
tens, Elfa Radio & Television ab, 
insa tser. Det ä r inte bara a ma tö-

rer som köper materielen. Försva 
ret, utrikesdepartementet och 
olika a mbassader hör också till 
av nä ma rna. Hä r skall vi lägga till 
att Drake tillverka r en hel del 
rad ioma teriel som inte finn s med 
i Elfas katalog, t ex versioner av 
R7 och TR 7 med syntesoscillato
rer. Vidare finns en de l specialut
ve<;klade transeeivers för ma rin 
ka naltrafik på kortvåg och vhf, 
t ex TR-M resp MRT55C 

Lå t oss å tergå till modell lA . 
Den va r inte vacker enligt dagens 
må t-t , byggd på höj den med en 
ha lvci rkelformad ska la. Se jig. 
Det var en trippel super med mel
lanfrekvenserna 2,9-3,5 MH z, 
110kHz och 50 kH z. Konstruk
tionen lade grunden för de kom 
ma nde modellern a 2A, 2B (som 
levde i må nga å r) och slutligen 
2C Unik var då den inbyggda 
produktdetektorn . Till skillnad 
från vad som var fa llet med den 
första versionen fanns hä r även en 
a m-detektor. 

ågo'! som heller inte va r va n
ligt va r den kris ta ll styrd a första 
osci lla torn , vi lken gav god fre
kvenss tabilitet. Den va r för resten 
en nödvändighet nä r ma n nu tog 
ssb i bruk. Man fick också samma 
ba ndspridning med en ordentlig 
skalutväxling : 20 kH z/ varv på 
sa mtliga a matörba nd . Dåtidens 
konkurrenter hade ofta mottaga re 
med huvudavstä mning plu s sepa
ra t ba ndspridning för a ma törba n
den - en metod som gav diskuta
bel frekvenssta bilitet och då lig 
frekvensnoggrannhet. I modellen 
I A med efterföljare slapp ma n 
dessutom problemet med gang
ning av vfo och förselektionskret
sar. 

Drake-mottagarna vann snart 
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framgångsrikt, medan de konkurrenter som 
fö rst hade erbjudits iden alla är borta . .. 
• Läs här om företagets utveckling från 
starten fram till i dag i reportaget från 
vårt besök i USA . 

gillande bl a nd a ma törerna och tog 
en a llt större del av den a meri 
kanska ma rknaden. Grundarens 
fra msynthet öppnade portarna för 
en expa nsion, meda n de som va r 
erbjudna iden med ssb-mottaga re 
för a matörbruk a lla nu ä r borta ur 
leken . . . 

Modell 2A kom tre år efter 
introduktionen av I A. Det som 
bl a skilde var utseendet som i 
stort sett va r lik a den mera kända 
modellen 2B, ett avstämt hf-steg 
på ingå ngen i stället för bredband
filter och rent a llmänt högre sig
naltå lighet. Till det bidrog den 
med a ndra oscillatorn gangade 
avstämningen av första mellanfre
kvensfiltret. 

Nu fanns det också möjlighet 
att komplettera mottaga re med 
Q-multiplier. Som standard hade 
mottagaren även filter och detek
tor för a m. 

Snart kom mottaga rmodellen 
2B som inte skilde sig särskilt 
mycket frå n föregångaren. Det 
som kom till va r ett cw-filter med 
0,5 kH z ba ndbredd . Ö vriga band
bredder var 2, I och 3,6 kH z. 

Ny generation 
mottagare: R-4 

Den första generationen 
ssb-mottagare hade alltså variabel 
första mella nfrekvens. Avstäm
ningen skedde med le-filter och 
det innebar a tt selektiviteten inte 
kunde göras så hög. Dä rför fick 
andra blanda ren ta hand om ett 
relativt stort signa lspektrum, vil
ket försämrade storsigna legenska
perna. Bä ttre vore det a tt göra en 
mottaga re med ett sma lt krista ll
filter efter första bl a ndaren. 

Så resonerade många tillver
kare i mitten av 1960-talet och 

följaktligen förde Drake in den 
tekniken i sin nästa generation 
mottaga re: R-4. Häri hade man 
ett kristallfilter med frekvensen 
5645 kH z i första mellanfre
kvenss teget och därefter blanda
des signa len ned till 50 kH z. 

Första mellanfrekvensfiltret i 
R-4, R4A och R4B var 2-poligt 
och 10 kH z brett i toppen. I de här 
modellerna liksom i 2-seriens mot
taga re fanns det passbandavstäm
ning. Den skedde helt enkelt ge
nom att filtren i tredje mellanfre
kvensdelen , som arbetade på 50 
kHz, kunde ruckas i frekvens. 

Modellen R4C skilde sig i flera 
avseenden från föregångarn a. 
Dess första mellanfrekvens på 
5 645 kH z hade ett 4-poligt kris
tall filter och elektronisk pass
bandavstämning. Den gjordes 
möjlig tack vare ett or iginellt val 
av mellanfrekvenser. A nd ra mf 
hade så frekvensen 5 695 kHz och 
tredje 50 kH z. Det gjorde att man 
kunde ha en gemensam oscillator . 
fö r andra blanda ren och produkt
detektorn på 50 kH z. 

Tredje oscillatorn var kristall
styrd på 5645 kHz. Nä r man 
varierade frekvensen på a ndra os
ci Ila torn / svä vn ingsoscilla torn 
flyttades passbandet, medan sväv
ningsfrekvensen stod kvar. På så 
sätt kunde man lägga passbandet 
för bästa uppfattbarhet med hän
sy n till omgivande störn ingar. 
Den tekniken har flera tillverkare 
tillä mpat i dag i mera exk lusiva 
mottagare eller transeeivers. 

Kombinerade 
sändare/ mottagare 

Att bygga separata sä nd.are och 
mottaga re blev dyrare än att göra 
kombinationen transceiver. Det 
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Den här teckningen ger en anty
dan om hur den första mottaga
ren, modell lA, såg ut. 

. Franklinfabrikens insida. I den 
del bilden visar '-sker montering 
och intrimning. 

Den här programstyrda plåtstansen tar snabbt hål paneler och 
chassier. 

insåg många tillverkare, och 
bland dem fanns Drake som 1963 
kom ut med den första versionen 
som hette TR-J. Efterfölj a rna 
TR-4 . TR-4Coch TR-4CWskilde 
sig bara i någon mån från den 
första versionen . Det rörde sig inte 
om någon utökad version av 
R4-familjen utan om något helt 
annorlunda: mottagardelen i 
transceiverfamiljen var ut fö rd 
som en en kelsu per med 9 M H z 
mellanfrekvens. Den frekvensen 
va r tillräckligt hög för att man 
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Blockschema över Drake lA 

inte skulle få besvä r med spegel
frekvensdämpningen , men ändå 
inte hög re än att man kunde få en 
godtagbar selekti vi tet. 

De första modellerna i transcei
verserien hade bara 4-poli gt filter , 
men så småningom insåg man a tt 
det nog behövdes ett 8-poligt, och 
ett sådant fanns i TR-4C W. 

Vid den tiden, i början av 
1970-ta let, börj ade det bli rikti gt 
trångt på amatörbanden och dis
kussionerna gick höga om storsig
nalegenskaper som intermodul a-

TUNING PASSBAND 
JUNING 

tion , korsmodulation , reciprok 
blandning samt känslighet ned
sä ttning. Begreppet selekt ivi tet , 
med a llt vad det innebär, blev ett 
primärt ämne och disku ssionerna 
på Drake ledde fram till en ny 
familj. 

TR-7 och R7 blev till 
"Performance" ett riktmärke 

1978 kom transceivern TR-7. 
Två år senare va r det dags för den 
renodlade mottagaren R-7 i 
sa mma serie. Signifikativt för den 
här generationen ä r a tt ma n satsa t 
på goda prestanda sna rare än 
finesser. " Fiction" finner man 
framför a llt i de japanska motsva
righeterna som i det stora hela 
brister i "performa nce". dock med 
några få riktigt goda undantag. Se 
tidigare RT-provningar, bl a i 
/ 982 nr / och /98 / lir 2 där Drake 
R 7 m n mottaga re testades. I 
artikeln framkom t ex a tt motta
garen tål stora signaler, något som 
visade sig i mätninga rna ch som 
framför a llt märktes när man 
anvä nde den i praktiken . 

I den här generationen appara
ter blandar man upp till en mel
lanfrekvens som ligger hög re än 
högsta mottag ningsfrekvens:" Det 
gör att spegelfrekvensern a lä tt 
kan undertryckas med ett lågpass
filter i mottaga ringå ngen till en 
nivå som är fö rsumbar. En hög 
fö rsta mellanfrekvens nedbri ngar 
också antalet falska frekvenser . I 

RF 
GAIN 

AF 
GAIN 

12X4 

8 

renodla t profess ionella trafikrnot
taga re använder man mell anfre
kvenser upp till 140 M H z av det 
skälet , men det ä r en teknik som 
är a llt för dyr i amatörradiosa m
manha ng. Krista llfiltret 'bl ir t ex 
mycket dyrbart och det blir svå
rare att hå lla sidbandbruset från 
lokaloscill a torn nere. Därför har 
man stannat på 48,05 MHz i 
TR-7 och R7. 

På modernt vis har man en 
dubbelbalanserad diodblandare 
av högnivå typ (+ 17 dBm oscilla
toreffekt) på ingången. Med den 
tekniken kan man kl ara sig utan 
hfcsteg fö re blandaren , vilket bi
drar till hög signaltå lighet. I R-7 
finns dock ett steg med måttlig 
förstä rkning som kan kopplas in 
vid behov. Med den höga första 
mellanfrekvensen behöver man 
inte ha ett smalt förselek ti onsfil
ter för a tt slippa spegelfrekvenser. 

I den här typen av mottagar
konstruktioner är det därför nu
mera van ligt med fi lter som är 
näs tan en oktav breda. I princ ip 
skulle det ju räcka med ett låg
passfilter på ingå ngen för att hå ll a 
spegelfrekven erna borta , men 
filtren behövs därför a tt man i 
annat fall få r problem med andra 
ordningens intermodula tion. Ju 
bredare band , desto större risk för 
att bl andaren överst yrs . Den kän
ner ju av det sammanlagrade 
toppvärdet av spänninga rna. Det 
kan så ledes va ra skäl a tt anvä nda 
så smala fil ter som möj ligt , och i 
ingångarna på TR-7 och R- 7 si t
ter därför halvo)c tavfilter . 

Syntesoscillator 
i stället för PTO 

Dagens R- 7 och TR-7 har en 
permeabilitetsavstämd oscill ator, 
förkortad PTO. Appara terna 
finns även i professionella versio
ner med beteckni ngarna R4245 
resp TR43/ 0. Där har man ersa tt 
PTO:n med en syntesoscillator 
som medger snabbare inställ
ninga r, framfö r allt då man ska ll 
byta band . R 7 finns också med en 
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!något enklare syntesoscillator i 

varianten R R-3. 
Tyvä rr kostar R4245 och 

TR4310 mer än dubbelt så myc
ket som R-7 och TR-7 och det ka n 
kanske vara lite svå rt a tt fö rsva ra 
för en a ma tör som lägger ned sina 
pri va ta slanta r på såda na 'hä r 
utrustninga r. Men räddningen 
ko mmer sna rt! Drake hå ll er näm
ligen på att utveckla en sepa ra t 
frekvenssyntes som kommer a tt 
passa R-7 , TR-7 och den senas te 
tra nsceivern TR-5 . Syntesdelen 
kom mer a tt heta R V75 och priset 
ä r a npassat till a matörma rkna
den . " Det betyder inte att oscill a
torn blir sä mre ä n i de professio
nella a ppa raterna, snara re t o m 
något bättre" , berätta r chefskon
struktören Vern Frank. "Erfa ren
heterna frå n de första konstruk
tionerna leder oftast fra m till lös
ninga r som ger både lägre pris och 
bä ttre pres ta nda", fortsä tter ha n. 

Satellitmottagare 
- ny produktlinje 

En ny typ av motlaga re ä r 
a ktuell i dag och även Dra ke har 
kas ta t sig in i leken. Det ha ndlar 
förstås om satellit-tv och Drakes 
mottaga re heter ES R24 och täc
ker 3,7 - 4,2 GHz. En sepa ra t 
konverter ta r ner signa len till 70 
M Hz som inomhusmottaga ren a r
beta r med. Konvertern finn s i två 
utföra nden: a ntingen med enkel 
el ler dubbel blandning . I det se
na re fa llet ä r första mf 290 M Hz. 
Som bekant länkas må nga ka bel
tv-nä t samman med satellitöver
förin g i USA och Ka nada och just 
för det ä nda må let ha r Dra ke så lt 
å tskilliga utrustninga r. I Sverige 
demonstrerar generalagenten 
Elfa sa tellit-tv-systemen . 

Metall- och plåtarbete 
görs i egen regi 

Allt pl å ta rbete sker i egen regi 
i den tä mligen nyöppnade fabri
ken i Franklin, USA. Den ligger 
kna ppt en mil från huvudkontoret 
och den ursprungliga fa briken i 
M ia mi sburg. Båda ä r belägna 
uta nför staden Day ton, Ohio, på 
"den stora slä tten" , vilken inte a ll s 
ä r helt pl a tt som belacka rna på
stå r. Frank lin-fabriken li gger på 
en liten kulle inramad av grönska. 

Fa briken ä r typiskt a meri
ka nsk: innanför de fyra ytterväg
garna finn s nästa n inga vägga r 
a lls. I " havet" finn s såvä l tillverk
nings- och mä tstationer som ca fe
teria. Plåtstansar, pressar samt 
utrustning för kretskorttillverk
ning har dock egna rum för a tt 
inte störa den övriga verksamhe
ten . Vi fra pperas av a tt ma n gör 
a ll meka nisk tillverkning sjä lv -
även slutstegens vridkondensato
rer' 

Den stora plå tpressen Amada 
fick visa si na färdigheter vid vårt 
besök. Den är mikroprogramme
rad och åstadkommer på någon 
minut samt liga hål i t ex en front
panel. I maskinparken ingår även 
en programstyrd fräs och för att 
utn yttj a de dyrbara maskinerna 
optim a lt å ta r man sig även be
stä llninga r från andra firmor. 
Ma n gör också oborrade lådor i 
7-seriens dime nsioner för dem 
som vi ll komplettera med egna 
byggen. 

En del av kretskorten monteras 
i en automat på samma sätt som 
inom modern radio- och tv-indu
stri. Vi frågar försäljningschefen 
Joe Brunzo om man planerar att 
gå över till ren robotmontering, 
men får till sva r a tt ser ierna är för 
små för de t. Han tror inte heller 
att de japanska konkurrenterna 
till ämpa r robottillverkn ing i de 
hä r samman ha ngen. 

Hur ska ll då Dra ke kunna stå 
emot japanerna i framtiden? 
" Hittills ha r tillverkningskostna
derna varit lägre i Japa n ä n i 
USA, men gapet krymper och vi 
räkna r med a ll det ganska snart 
ska ll bli tvä rt om", säger Joe 
Brunzo och vice vd Ron Wysong 
instämmer. • 

Gl 
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... den här utrustningen. 

Plåtprojilerna på bilden ' nedan 
utgör segment i parabolantennen 
för satellit -tv- mottagning. 

Det elektriska ögat 

Om "Fotocellens användning i 
det dagliga livet" handlade en 
artikel i juni numret av Popu
lär Radio 1932. 
Vi återger här ett sammandrag 
av den artikeln ur vår tidning 
för 50 år sedan. 

•• Fotocellen kan betraktas som ett 
va nligt radiorör, hos vilket variatio
nerna i a nodströmmen åstadkommas 
icke genom ändring av spänningen på 
ett galler mella n katod och anod, utan 
genom ändring av intensiteten hos det 
ljus, som fa ller på katodens yta. 

Det enklaste fa llet ä r, då fotocellen 
befinner sig i mörker och plötsligt blir 
bel yst. Hä rvid sluter den uppkom
mande anodströmmen ett relä, som i 
si n tur påverkar övriga elektriska a n
ordninga r, t ex sluter strömmen till en 
ringklocka, ett registreringsinstru
ment e dyl. Va nligen får man dock 
utsä tta fotocellen för konstant bel ys
ning från en ljuskäll a, som med hjälp 
av ett linssystem kasta r ett sma lt 
ljusknippe på cellen. 

I praktiken kan fotocellen i enlighet 
med ovanstående a nvändas för tra fik
rä kning, va rvid fordonen måste pas
sera i rad, för räkning av produktionen 
i fabriker, a nta let kunder per dag i en 
affä r, för tidtagning vid ka pplöpnings
banor etc. 

Fotocellens användning vid a la rm
a ppa ra ter av olika slag ä r synnerligen 
intressa nt. Det elektriska öga t vakar 
natt efte r na tt och alarmerar både för 
inbrott och brand. I sena re fa llet 
kommer röken a tt bryta ljusstrå len. 

Vid a la rma ppa ra ter för inbrott an
vändas ultravio letta strålar, som ä ro 
osynliga . Dessa kunna ä ndå påve rka 
fotocelle n. Där dylika strålar spärra 
vägen, ä r det små utsikter att komma 
fram uta n a tt slå a la rm. På kassaskåp 
kan en fotocell byggas in i närheten av 
låset. Då ljuset frå n en ha ndl ykta 
fa ller på densamma. s lå r den genast 
ala rm . 

En speciell a nvändning har fotocel
len fått, seda n ma n upptäckt, a tt den 
under vissa förutsättningar k8n "Hisa" 
skrift. 8 okstäver, som ä ro u(förda på 
ett sä rskilt sä tt , kunna via fotocellen 
utlösa lika må nga rel äer, som det finns 
bokstäver. Har man en sk ri vmaskin 
med dylika type r, ka n man skriva ut 
ma nuskriptet på denna och a nbringa 
det under fotocellen på den speciella 
sä ttmas kinen, som härvid kommer a tt 
a rbeta a utomati skt. • 
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De flesta liudproffsen i Sverige kör med AGFA 
liudkassetter. För kvaliteten och för prisets skull. 

Och för att det bara är AGFA 
som erbiuder 6 minuter längre speltid. 

Testade i Radio & Television nr 12 -81 . d Så kör med AGFA 
d·· II bästa ban en. II 
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Redaktör: Gunnar Lilliesköld 

Renässans 
för endatorkorten 
Allt kompaktare totalsystem 
Nyheterna i månadens dump kommer huvud
sakligen från Nordiska Mikrodatormässan 
som hölls i Sollentunamässan i mitten av april. 
•• M ikroda torepoken bö rjade 
med små utvec klingskort i bygg
sa ts, s k kits, dä r ma n med stor 
möda kunde progra mmera i hex
kod. Så kom S-IOO-bussystemen 
som var utbyggba ra med nästan 
oändliga möjligheter, men ganska 
dyra p g a konta ktern as kostnad . I 
de serieproducerade datorerna, 
typ Apple, A BC80 m fl , försökte 
ma n dä rfö r a tt få så mycket som 
möjligt på ett kort för a tt kunna 
reducera tillverkningskostna
derna. Prisga pet minskades dä r
med me ll a n da torer uppbyggda på 
kort efter eget tycke, och ka nske i 
byggsa ts, och de fä rdiga da to
rerna . 

Nu bö rj a r de dock ko mma igen , 
enkortdatorerna. Det rör s ig emel
lertid inte lä ngre om enkla hex
kod-da torer , uta n en komplett 
funktion avsedd a tt a rbeta med 
C P/ M opera tivsystem . 

Big Board-datorn 
med utökad CP IM 

Big Board som Sentec sä ljer 
( tel 08/324600) var först på 
plan. Kortet ha r 64 kbyte dyna
miskt minne , inbyggd terminal för 
24 x 80 tecken och kontrollkretsa r 
för flex skivminnet. Ma n a nsluter 
ba ra en videomonitor , ett tangent
bord och en 8" driven het med 
enkle packningstä thet enligt IBM 
.3740, nätaggregat, bygger in det 
hel a i en låda och får en komplett 
d ator till ett lågt pri s. 

I da torn ligger även 
CP/ M-opera tivsystemet som man 
al ltså inte behöver ladda från en 
flex skiva. Det gör a tt man i 
må nga tillä mpninga r klarar sig 
med ba ra ett fle xminne . Opera tiv
sys temet och monitorn ä r fö rres
ten utökade seda n kortet introdu
cerades och ma n ka n nu bl a 
enkelt kopiera flexskivor trots 
ba ra en d ri ven het. 

Det är i huvud sa k de som " mec
ka r" sjä lva som köper Big Board. 
Ma n ka n bygga in kortet i Sentecs 
pl å thölje eller lå ta det ingå i 
a nna n utrustning för specialända-

må l. Med ett speciellt komma ndo 
ka n ma n a nvä nda kortet som en 
inte llige nt termin a l. Da ta s lussas 
i seri e- e ller pa ra ll e ll form öve r 
po rta r . 

Sentec har också e n a nna n en
kortd a tor. Den heter Talos 1/ och 
är byggd i J a pa n till skillnad frå n 
Big Board som ursprungligen är 
konstruera d i USA, men som i den 
modifierade versionen byggs av 
Sentec . Likheterna mella n de 
båda da tore rna ä r minness torle
ke n 64 kbyte, processorn Z80 och 
24 x 80 tecken på skä rmen och 
svenska tecke n. T a los II ä r dyra re 
och bättre lä mpad för administra
tiva till ä mpninga r bl a tac k va re 
a tt ma n ka n a nvä nda upp till 8" 
diska r med dubbel packningstät
het. Det sa mma nl agda se kundär
minnet ka n då bli 4,8 M byte' Ett 
såd a nt sys tem, inkl monitor, låda 
oc h nä taggrega t , kos ta r under 
20 000 kr. 

Da torn a rbeta r under C P/ M , 
som ma n få r la dda från en fle x
skiva. Skrivare med Ce ntronics
snitt ka n a nslutas direkt till en 
kontakt på korte t. Med en a nn a n 
ko nt ak t a nsluter man sig till da 
torns buss. Anslutningen ä r buff
rad. Det finns också DM A, dvs 
direkt minn esaccess . 

"Dubbelt" minne 
i enkortdator 

Bullet SBC är e n a nn a n en kort
da tor som sä ljs av Molin Data ab 
( tel 08 / 50 8388). Även den ka n ' 
köras med C P/ M . Den skiljer sig 
från Big Board och Ta los II i det 
a tt bildskä rmtermina lens elekt ro
nik inte ingå r, vilket led er till ett 
betydli g t högre to ta lpri s för det 
fungerande systemet. Den ha r 
dock e n fö rdel som dä rtill ä r 
ganska ova nlig: 

Minnet ä r hel a 128 kbyte stort. 
Hälften dä rav a nvä nds som pri
mä rminne (det ä r vad Z80 max
ima lt ka n adresse ra) . I den a ndra 
hälften upplagras da ta som hä m
tas frå n flexskiva. Det gör a tt ma n 
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TV. A tari satsar nu stort på 
Sverige genom representanten 
Alga Electronics. Den här roboten 
rörde sig outtröttligt runt bland 
montrarna i Nordiska mikroda
tormässan under fyra dagar utan 
att kollidera med vare sig föremål 
eller människor. Den ingår dock 
inte i det normala sortimentet 
skall vi kanske upplysa. 

Över. Mässans y ngsta deltagare? 
Den lille malmen kastade sig 
hämnings löst in i basicprogram
mering. Omgivningens outtalade 
frågor "k larar han al' det här?" 
möttes med högst bestämda blic
kar. 

Under. Osbornedatorn finns nu i 
Sverige. På bilden har Bo Olofs
son på Mica ställt i ordning en 
maskin, klar fö r användning. 
M ica har tel 040 / 46 7056 efter 
ny ligen genomförd fly ttning. 
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Ett av de tre kortdatorer vi nämner i texten: Talos 2. Den tillverkas i 
Japan och säljs i Sverige av Sentec. Videokretsarna ingår och man kan 
ansluta en vanlig tv-monitor. Datorn är snabb tack vare 4 MHz 
klockfrekvens till Z80-processorn. Upp till 4 drivenheter för 8" 
flexskivor kan anslutas vilket maximalt innebär 4,8 Mbyte sekundär
minne! Systemet arbetar med operativsystemet CP / M 2,2. Till kortet 
finns en passande låda med tangentbord. Fullt utbyggt passar systemet 
väl för kontor, utbildning, industri, demonstrationer och utveckling. 

snabbare får laddning . När man 
behöver multipla accesser sker 
dessa då mell a n de båda minnes
ha lvorna. Verifiering aven hel 
diskett tar dä rför ba ra en minut 
mot norma la å tta minuter, uppger 
konstruktö ren. 

Till kortet llnsluter ma n a lltså 
en komplett terminal, fyra nex
skivenheter i storleken 5 1/ 4" el
ler två 8", och har även möjl ig het 
a tt koppla till en skrivare med 
Centronicssnitt samt två seriepor
ta r (RS 232). Med en adapter till 
bussen passa r kretskortet av typen 
Metrie Card, DataBoard 4680. 
Heathkit och S iemens. 

Genie III-datorn 
nyhet från LSI 

Genie-familjen som tillverkas 
av Eaca och representeras av LSI 
Electronics (tel 08 / 14 2235) har 
fått tillö kning med modell III. Det 
rör sig om en utvecklad upplaga 
av modellerna I och /I som vi 
testade i RT 198 1 nr 9. I det hä r 
fallet är a llt inbyggt i ett hö lj e: 
videomonitor , dator, tangentbord 
och två nexskivminnen för 5 1/ 4 
disketter . Som opera tivsystem ha r 
man va lt C P/ M 2.2 eller GDOS, 
version 2. Men kan även a nvända 
MP/ M (neranvändarsystem), 
LDOS, TRSDOS och N EW
DOS. Svensk programvara fö r 
Genie III ä r framtagen av lIog ab. 

En a nna n nyhet ä r att Genie I 
ha r fått e tt ext ra 2 k ROM som 
innehåller en maskinkodmonitor. 

Appa raten ä r nu dessutom för
sedd med inbyggd högta la re för 
generering av ljud . 

Ny Telmae 
från Finland 

Te/mae 1800 hette e n av de 
första hobbyda torer med basic 
som så ldes i Sverige. Det var 
reda n 1977 som BHIAB i Norr
tälje (te l 01 76/ 18425) började 
importera byggsatserna frå n 
Telercas Oy. Den senas te produk
ten heter T elmac 600: Ma n hå ll er 
fortfarande kvar vid processorn 
C PD 1802A som är byggd I 

CMOS. I den nya datorn ä r även 
a ndra kretsar av CMOS-typ in
byggda, vilket gör att hela datorn 
ba ra dra r 1,5 W! 

Datorn och videokretsar ä r 
sam man byggda med ta ngentbor
det som har ova nligt många knap
par. Bredvid de sedvan liga alfa nu
meriska tangenterna ligger ett sif
fe rta ngentbord . Tangenterna ä r 
av fabrikat Rafi. 

"Lådan" kan expa nderas med 
hf-mod ula tor, Centro nicsa npass
ning, ROM (det finns 20 kbyte 
med som sta ndard) , n exskiv
minne, a / d -omva ndla re, I EEE
anpassning m m. 

Trots de n mindre vanliga pro
cessorn ä r nog det hä r en dator 
som kommer att låta ta la om sig i 
framtiden . Den låga st röm fö r
brukningen öppnar en rad nya och 
speciella a nvä ndningsom råden . 
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T V. Genie I/I heter 
senaste nyheten från 
Eaca som represen
teras av LS/ Elect
ronics. 

Under. Telmae 600 
- fin sk dator med 
minimal effektför
brukning: bara / ,5 
W tack vare CMOS. 

Här är masken som skall äta av äpplet: The HJorm från Rank Xerox. 
Modellbeteckn~ngen är annars 820. 

T V. En ny typ av 
inskrivni ngstermi 
nal för ordbehand
ling. Enheten till
verkas i Sverige av 
Trancom med för
säljning av Mira, 
tel 08/ /32555. / 
enheten ingår en 
tecken rad, skrivare 
och modem. Som 
tillbehör kan man 
få en indikator för 6 
rader, visad i bak
grunden. Den här 
påminner i viss mån 
om Fox som säljs av 
Philips. Trancom 
EM 80 kan även an
vändas som termi
naler vilka kan 
sända meddelanden 
till varandra över 
telefonnätet. 



ATARI® 
D A Warner Communications Company 

Computers for people 
Hemdatorn från världens snabbast växande företag; ATARI 
I USA "extremely popular" (Newsweek Magazine 8/82. Nu till de svenska hemmen, skolorna och företagen. 

Generalagent: ALGATRONIC, Box 18, 280 22 VITTSJÖ. 
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Fickdator 
med 4-färg 

Sharps lilla fickdator PC-1211 
har fått en efterföljare i modellen 
PC-1500. Skriv- och läsminnet ä r 
3,5 k stort och det kan expanderas 
till 11 ,5 k. Datorn har inbyggda 
funktioner för klocka med alarm. 
Det mest intressanta med PC-
1500 är egentligen dess tillbehör: 

En sk rivare med grafiska möj
ligheter och 4-färg! Skrivaren och 
datorn mäter tillsammans bara 
33 x S x 12 cm . Tidigare har vi 
hävdat att PC 1211 är ett utmärk t 
alternativ till programmerbara 
räknedosor, men PC-I 500 blir ett 
ännu sta rkare a lternativ. 

Sirius nya USA-dator 
Konkurrent till IBM 

Esselte lanserar nu ett nytt 
datorsystem, Sirius I, som i 
mångt och mycket påminner om 
IBM :s dator. Processorn är 8088 
som internt arbetar med 16 bita rs 
ordlän·gd . Minnet är 8 x 128 k 
stort och kan byggas ut till 500 
kbyte på samma chassi eller upp 
till I Mbyte med yttre expansion. 

Som operativsystem kan man få 
antingen CP / M 86 eller MS DOS 
och de olika programspråk som i 
dag kan väljas är basic, Pasca l, 
cobol och fortran. MS DOS är det 
operativsystem som I BM har lan
serat i USA för sin persondator . 

Bildskärmen är fristående med 
hög upplösning, 400 x 800 punk
ter, och tangentbordet är av låg
profiltyp. De två inbyggda Oex
skivminnena (S 1/ 4") rymmer 
tillsammans 1,2 Mbyte. 

Maskinen är gjord av Chuck 
Peddle som en gång i tiden gjorde 
processorn 6502 och da torn PET 
Commodore. Han hoppade av 
Commodore Business Machines 
och startade sitt eget företag Si
rius Systems Technology. 

Vira kretskorten 
med talande dator 

Vid prototyptillverkning av di
gita la kretsar använder man ofta 
vi rning för att vinna tid . Dess
utom går det relativt lätt att göra 
ändringar och modifieringar med 
en sådan uppbyggnad. Att vi ra 
efter en lista kan dock va ra be
svä rligt. I stället kan man an
vända systemet Cow/boy (Compu
ter Orienced Wiring/ Basic Opti
mized Yield) från Owoco AB. Det 
är ett program som man kör på en 
ABC80-dator, kompletterad med 
en tillsats för syntetiskt tal. Den 
som virar behöver inte ta blicken 
från konstruktionen . Frammat
ning av nästa instruktion sker med 
en pedal. 

Owoco AB är mest känd för 
sina hj älpmedel för ABC 80 som 
vi tidigare har presenterat i dum
pen: Smarta id, supersma rta id , 
scoolaid, timeaid , sta rtaid m O. 
Det senas te tillskottet i serien 
heter Forthaid. Det ä r helt enkelt 
en komplett kompil ator inkl ope
ra tivsystem för A BC80. Språket 
innefatta r även en egen assembler 
och editor. 

Månganvändarsystem 
med multiprocessorer 

I många nvändarsystem byggda 
kring en 8-bita rs mikroprocessor 
kan det bli ga nska långa vänteti
der. En ovanlig lösning finns i 
da torn I TDIOOO som i Sverige 
sä ljs av Integrerad Telefon & 
Datateknik AB, Lidingö. I syste
met finns en mikrodator för va rje 
användare. Varje sådan modul 
har 64 kbyte minne och Z80-pro
cessor. Allt hå lls sa mman aven 
central Z80-dator och ett nätverk
simplementera t CP/ M, MP/ M 
operativsystem. I systemet ingår 
två 8" Oexminnen och ett 24 
Mbyte skivminne som arbetar en l 
W i nchesterpri nci pen . 

Systemen finns för tre primära 
använd ni ngsom råden : da toriserad 
marknadsföring (Databas kombi 
nerad med textbehandling), kon
torsrutiner i ett paket man kall a r 
Integrator och slutligen textbe
handling. 

lTD har tel 08/76603 95. • 

Nyheter 
i korthet: 
• Det verka r dröja ett tag innan 
vi får se något större anta l av 
IBM:s persondator i Sverige. IBM 
har fullt upp med att tillverka för 
den amerikanska markn aden som 
svä ljer vad som kommer fram. 
Prognosen ligger på 175000 ap
pa rater före årets slut. 

• Forth ä r ett språk på modet 
som bekant. Snart kan vi vä nta oss 
kompletta mikrodatorkretsa r som 
arbetar direkt i det språket. I dag 
finns det två tillverkare av basic· 
datorkretsa r: National Sem icon· 
ductor och Zilog. Vem kommer 
fö rst med forth ? 

• Till PD2000 från PrimaIData 
fi nns nu såväl ett Winchester· 
minne på 12.5 Mbyte som ett 
minneskort med 64k x 9 bytes ut· 
rymme. • 
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Systemet på bilden talar med syntetisk röst omför oss hur vi skall vi ra 
vårt prototypkort. Bernt Lindgren på Owoco AB demonstrerar . . 

En högupplösande 
datamonitor av ita
lienska fabrikatet 
Prince som impor
teras av Datacom 
AB, tel 0760/ 
85873. 

En finsk, ergono
misk dator från No 
kia. 



InformatlonstJanst 15 

KASSETTEN 
SOM HÅLLER FÄRGEN 

För klara färger: skarpa bilder 
Agfa HIGH eOLOR kassetter. 
Den speciella teknik som 
används vid tillverkningen ger 
Agfa HIGH eOLOR kassetter en 
hög färgbrillians. Också efter 
många uppspelningar. För 
högsta driftsäkerhet svarar den 
kvalificerade kassettmekaniken. 

Agfas kvalitetskontroll 
för HIGH eOLOR video
band testar regelbundet 
skärpa, förgbalan s och 
bildstillestånd. 
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Kassettband 
från Marantz 
FörbäHringar 
från MaxeD 
o Till den stora skaran av band fabrikat sällar sig nu 
Marantz med en serie typer. Vi har provat dem och 
placerar in dem i sitt sammanhang. 
O MaxelI har förbättrat ett par av sina typer och vi 
redovisar också det. 

•• Nya band nödar kontinuer
li gt in på marknaden, i takt med 
att gamla försvinner. Det gäller 
både nya typer och nya fabrikat. 
Vi presenterar här både ett nytt 
tillverkarnamn och ett par för
bättrade typer från en känd till
verkare . 

Det nya namnet i bandsam
manhang är Marantz. Redan tidi
gare har man tillverkat kassett
spela re och ann an hemelektronik . 

u breddar man sig och kommer 
även med band . Bakom detta lig-

ger ett nära sa marbete mell an 
Marantz och Philips-koncernen . 
Tillverkare av banden ä r PD 
Magnetics bv i Holland, so 111-. 

också gör band å t Philips. 
En närmare undersökning av 

Marant z-banden visa r också att 
de i a llt väsentligt är identiska 
med Philips produkter. Det gälle r 
såvä l mekan ik hos kassetten som 
elektroakusti ska egenskaper hos 
ba nden . 

De tre typer som kommer från 
Marant z kallas M F I , MC2 och 

M M4. och det rör sig om järnox
idba nd , kromdioxidband resp me
tallband . Motsvara nde typer i 
Ph ilips sortiment kallas Ultra 
Ferro. Ultra Chrom e och M etal. 
Marantz har därmed slopat det 
a llra enklas te och billigas te Phi
lips-ba ndet som bara kalla s Ferro. 
Marant z försöker förmod li gen 
därmed att upprätt hå ll a den 
image av högkva litetsmärke som 
man en gång hade. 

Vi har gjort några mätningar 
på Marantz M Fl . Alla vä rden i 
tabellen ligger mycket nära vad 
man kan få från motsvarande 
Phil ips-band . Tidigare har Philips 
gjort ett väldigt bra jä rnoxid band, 
enli gt vår bedomning, men den 
senaste genera tionen som kom i 
höstas va r märkbart sämre. Det 
betyder a tt Marantz M Fl inte 
ligger bl a nd de a llra bäs ta järnox
idbanden, utan ett stycke under 
toppbanden såsom MaxelI XL IS. 
TOK AD m n m n. 

Skillnaden mot t ex MaxelI UD 
är inte så stor. Framför a llt lider 
M F I av att frekvensgången tippar 
ganska orden tligt vid 10 kHz. Fpr 
a tt den ska ll bli rak bör man 
kanske använda lite lägre förmag
neti sering än den som fö reskr ivs 
av l Ee. och som vi mätt med. Allt 
nera tillverkare vä ljer emell ertid 
a tt trimma sina spela re efter de 
nya, ännu in te formel lt fas tstä llda 
normern a, så Ma rantz M F I kan 
ge problem med frekven sgå ngen . 

Det bekräftas också av data bla
den . vilka anger att bandet ska ll 
a rbeta vid en a rbetspunkt I dB 
under "releva nt reference tape", 
som vä l få r antas va ra lEe 1.' Det 
bekräftas f ö också av vår t kassett
test i RT 198 1 nr 12, där ba ndet 
fanns med und er Philips- namnet. 

De andra banden i Marant z 

Band Maxnivå Maxnivå Känslighet Känslighet Brusnivå Dynamik 
315 Hz 10 kHz 315 Hz 10 kHz 315 Hz 

MaxelI UL ny + 1,9 dB - 10 dB - 1,8 dB - 2,0 dB - 52 ,0 dB 53 ,9 dB 

MaxelI UL gammal + 1,0 - 11 - 1,6 - 3 ,0 - 51 ,8 52 ,8 

M axelI UD ny + 3 ,2 - 7 ,5 -0,7 -0,9 - 53 ,3 56 ,5 

M axelI UD gammal + 4 ,2 - 7 - 0 ,5 - 0 ,7 - 51 ,3 55 ,6 

Marantz MF 1 +4,6 - 10,5 - 0,4 - 3,6 - 52 ,0 56 ,6 

Track 1 + 3 , 1 -12 O - 3,9 - 52,7 55 ,8 
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sortiment finns inte med i tabel
len , men de ä r också som nämnts 
lika med Philips typer. Marantz 
Me2 är så lunda ett utmärk t 
krom band som presterar avsevär t 
och bara överträffas av de s k 
Superkr,om ba nden från Agfa och 
BAS F och i någon mån också av 
det norma la krombandet från 
BASF. Framför allt är bruset 
mycket lågt på detta Ma rantz
band . 

Metallbandet Mara ntz MM4 
återfinns också bland de bättre 
banden i sin klass. Dynamiken är 
mycket hög. Si tt släktska p, ell er 
rent av tvillingskap, med Philips 
visa r det eme ll ertid också genom 
a tt ge ga nska stora va ri a tioner i 
signalstyrkan. Det gör de nesta 
metallband , men oftas t inte i lika 
hög grad som Marantz MM4. 
D Efter Marantz i bokstavsord
ning kommer MaxelI. Från den 
tillverkaren kommer några för
bättri ngar på de mest så lda ty
perna UL och UD. UL va r tidigare 
ett typiskt lågbrusband , ell er låg
prisband om man hellre vill det. 
Bokstäverna U L står för Ul tra 
Low Noise och det betyder i kl a r
text att bruset är ova nligt högt 
med den logik som finns bl and 
namnskaparna. Eller brist på. Lo
gi k. 

Brusni vå n ä r inte förändrad , 
men väl utstyrbarheten. Man kan 
alltså spela in kraftigare på nya 
UL än på ga ml a. Skillnaden är 
ungefär I dB. Samtidigt är åter-

forts på sid 78 

Bandspelare som anvä nts vid mät
ningarna : Nakamichi 680 ZX 
Arbetspunkten är inställd till lEe 
l. 
Nivåerna anges i förhåll ande till 
250 nWb/ m. 
Maxnivå 315 Hz är den nivå som 
ger 3 % tredjetondistorsion vid 
315 Hz. 
Maxnivå 10 kHz är den nivå som 
mätta r bandet vid 10 kH z. 
Känslighet 315 Hz anges i förh å l
lande till referensband enligt lEe 
l. 
Känslighet 10 kHz anger hur myc
ket signalen sj unker i sty rka vid 
10kHz i förhållande till 3 15 Hz 
på en spela re som ger rak fre
kvensgång vid inspelning på refe
rensba nd lEe l. 
Brusnivån ä r vägd med kurva en
ligt lEe A och mätt som sa nt 
effektivvä rde. 
Dynamiken anges som avståndet 
mella n brusnivån och max ni vån 
vid 315 Hz. 



TEK 2200 MULTI-PURPOSE 
OSCILLOSCOPES 

THE PERFORMANCE/PRICE 
STANDARD 

Så avancerade 
att de kostar dig 

mindre. 
?l""" Q 

o 
"~~" 

Tek 2213/ 7.700:- EXKL. MOMS 

Vi på Tektronix är världsberömda för 
våra oscilloskop, som står i en klass 
för sig. Men snarare än vila på gamla 
lagrar tar vi nu helt nya grepp på 
både design och konstruktion. 

Med 2213 och 2215 lanserar vi en 
Färre mekaniska delar 
än något annat 
oscilloskop 

Lättare 
service 

Färre 
kretskort 

Effekt iv 
strömförsörjning 

6,1 kg 

Ingen 
fläkt 

Färre 
elektriska 
kontakter 

.~~~ 

TEKNISKA DATA 
Bandbredd 
Två kanaler, DC-60 MHz 
vid 20 mV/div. 50 MHz 
vid 2 mV/div 
Låg vikt 
6,1 kg. 6,8 kg med 
frontskydd och ti llbe
hörsväska 
Svephastighet 
Från 0,5 s til l 0,05 jJs (till 
5 ns/div med x10 försto
ring) 

Mindre kablage än något 
annat oscilloskop 

Känslighet 
Skalfaktorer från 100 
V/div (10x-prob) til12 
mV/d iv (1x-prob). Nog
grannhet ± 3%. AC- eller 
DC-koppling. 
Mätning med 
fördrÖjt svep 
2213: standardsvep, 
intensifierat efter fördröj
ning, och fördröjt; för
dröjningstid från 0,5 jJs 
till 4 ms. 

helt ny typ av oscilloskop. Och det 
bästa är att de har "allt" men ändå 
kostar betyd light mindre än du vän
tar dig. Hur kan det komma sig? 

Jo, för det första har antalet meka
niska delar reducerats med hela 
65%. Med lägre kostnad och högre 
tillförlitlighet som resultat. 

Sedan har vi förenklat kretskorten. 
Färre kort ger bättre prestanda. 2213 
har bara ett. Det finns färre kontakter, 
och kablaget har minskats med hela 
90%! 

Färre komponenter och färre kort 
betyder enklare sammansättning 
och test. Priset går ner och tillförlit
ligheten upp. 

2215: ökad tidmätnog
grannhet till ± 1,5%; 
separata eller alterne
rande A- och B-svep 
med A-svepet intensi
fierat av B; B-svep efter 
fördröjning eller separat 
triggat. 
Komplett trigger
system 
TV-field, normal, auto. 
Triggerkälla: intern, 
extern eller nät. 

Variabel hold-off. 
Separat B-trigger på 
2215. 
Nya P6120-prober 
Lätta, behändiga och 
effektiva. Flexibla 
kablar. 60 MHz och 10-
14 pF. 
Bekväm mätning 
Automatisk kontroll av 
intensitet och fokus. 
Strålfinnare. 8x10 cm 
bi ldskärm. 

Informationstjänst 16 

12213 och 2215 finns många viktiga 
nyheter. Förenklad och ekonomisk 
strömförsörjning. Avancerat trigger
system. Automatisk inställning av 
fokus och intensitet. Strålfinnare, Och 
en mängd andra praktiska finesser, 

Du kan bara inte köpa ett mer avan
cerat oscilloskop billigare. 

Fyll i och skicka kupongen i dag, så 
får du veta mer om 2200-serien. 

rsä~ miQ d-;ab!;d På 220öSerlen- -

I Namn 

I 
Företag 
Adress 

1 __________________ __ 

1 Tel 
1 RT 6 /7-82 

Tektronix AB 
I Box 4205, 17104 Solna 

I 
Solna(08) 830080 -Göteborg (031) 427035 
Köpenhamn (02) 845622 -OsI0(02) 212855 

~elSingfOrS (90)2.2240~ ___ _ 

Reservation för prishöjningar pga ändrad dollarkurs. 

00 
N 
oq-
a:: 
"-

Tektron~ 
COMMITTED TO EXCElLENCE 
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En svårsl en kombination. 

QUAD44 
Möjligheternas försteg. 

Kontakta oss 
för yllerligare information. 

OJR / THELLMOD 
SORTERAR GATAN 2 - 16226 VÄLLINGBY - TEL 08·73901 45 

privata . 
ananr 
!ldDt.,. 6_ 
.. akdv& vm 
plIIIb dIIl_ 

OCh flmtUm",,1 
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QUAD ESL -63 
Elektrostatisk högtalare. 

QUAD 405 
2 x 100 W slutsteg. 



USA-KRÖNIKA - VIDEONYTI forts fr sid 43 

fem konkurrerande am-stereo
kretsarna som finns och vilka inte 
är kompatibla . 

Det heter vidare att ra pporten, 
som baseras på två å rs uttöm
ma nde provning, skall släppas för 
envars studium och kommentarer 
så fort luntan överlämnats till 
FCC officiellt. 

~ Direktradiering från sa telliter 
till hemmen avancerade en bit 
nyligen då Satellite Television 
Corporation, ett företag i rymd
konsortiet Comsat, offentlig
gjorde tekniska specifika tioner för 
hemmottagare anpassade till bo
lagets sä ndningar, vilka ska ll inle
das 1985. 

STC ha r yrkat på a tt få tillha n
dahå lla tre kanaler fö r s k specia
liserade program till bostäder ut
rustade med en mottagare plus en 
antennskiva om ca en meters dia
meter. Progra mmen skall hå llas 
fri a från reklam och beta las av 
publiken utesluta nde. För detta 
krävs en avkodare och den blir 
digita lt fungerande . Enligt STC 
kommer avkodningen troligen a tt 
ändras månad för månad genom 
en sa tellitsänd signal. Abonnenter 
vilka sölat med betalningen blir på 
så sätt a utomatiskt avstä ngda 
frå n vida re mottagning. 

Genom frisläppandet av sina 
tekniska spec hoppas konsortiet 
a tt kunna stimulera ma rknaden 
för mottagarelektronik . De tek
niska data upptar krav på diskar 
med 76 cm diameter (= 2,5 fot) , 
en utomhusplacerad mikrovågsle
dare jämte en inomhusförlagd en
het som ombesörjer signa Iom
vandling jämte kana lva l. 

Reda n har en ja pa nsk a ntenn
fabrika nt na ppat på betet genom 
att bjuda ut en mottaga re med 
må ngbandkapacitet - den ka n ta 
in signa ler i både 4- och 12 
G Hz-ba nden . Mottaga ren visades 
nyligen av DX Electronics på en 
satellitshow i Houston. T yvä rr 
fa nns inga prisuppgifter a tt få vid 
det tillfä llet. 

~ Om man får tro RCA köper de 
nya ägarna av firma ns CED-vi
deospela re 30 skivor under första 
årets innehav. 

Det innebä r mer ä n det dubbla 
a nta let som prognostisera ts av 
RCA:s pla nera re förra å ret. Där
ifrå n hävdas nu a tt ma n så lt 2,4 
miljoner bildskivor till deta ljha n
deln till vå ren 1982, men det ä r 
ä nnu obeka nt hur många som 
reellt hamnat hos kunderna. 

~ Playboy Magazine som gick in 
i betal-tv-branschen frå n nyå ret 
1982 avser a tt sta rta videodisk-

och kassettproduktion. 
Frå n bolaget hörs uppgiften a tt 

videokassetterna man skall er
bjuda kommer a tt kosta kring 80 
dollar, hå lla 60- 90 minuters spel
tid och innehå lla "na ketsegment", 
va rvade med filmade upplagor av 
magasinets Riba ld Classics, inter
vjuer, kändisprofiler och s k life
·style fea tures. Programinrikt
ningen ta r sikte på "upsca le urba n 
Playboy readers as weil as young 
families", och a llt ta la r för a tt det 
hela finn s ute i marknaden till 
hösten 1982 med en möjlig förtitt 
på CES-mässa n i Chicago i juni . 
Playboy-pla nera rna avser a tt gå 
ut med sina videoprodukter i a lla 
videoformaten i USA: VHS och 
Beta jä mte skivor för CED och 
Magnavox (LaserDisc). 

Troligen blir det svå rt undvika 
viss dubblering mellan Pl ayboys 
egen beta l-tv som heter Escapade 
och de nya produkterna . Men ma n 
tänker göra urval och "redigera 
selektivt" för hemvideo resp för 
kabelsä ndning, fra mgå r det. 

~ Från RCA finns det nu en 
lågprissatt hemvideotermina l för 
informationsåtervinning över da ta
vision . Modellen VP 3501 kosta r 
399 dolla r och är gjord för a n
vändning ihop med flerta let da ta
bas nät. 

Inbyggt modem och alfa nume
risk indikator fö r grafiken hör till 
moderniteterna . 

~ JVC har ju lagt ned sin 
VH D-videoskiva "för överskådlig 
fra mtid", men ma n fråga r sig 
ä ndå hä r på sina håll om VHD 
inte kommer a tt visas på C hicago
mässa n i juni i a lla fall! 

Läget var ju länge mä rkligt 
med att moderbolaget Matsushita 
lade ned båda sina bildskivprojekt 
meda n koncerndottern JV C fra m
härdade med ett eget system, 
VHD (som också har en Ijudav
lägga re, A HD). 

Mot slutet av 1981 framgick a tt 
ett tiota l japa nska fabrika nter 
hade ta nkar på a tt formera sig till 
en industrigrupp kring i första 
ha nd VHD men möjligen också 
AHD i konkurrens med Philips
Sony och Pioneer. 

Av detta blev heller ingenting 
och sent i vå r tillkännagav så JV C 
a tt VHD lagts på hylla n, ka nske 
inte för a ll fra mtid men för över
blickba r tid . 

1 USA ha r General Electric 
va rit JVC:s pa rtner i fråga om 
VHD. N yligen - innan beslutet 
enligt ova n förelåg - gällde fråge
ställningen huruvida JV C skulle 
lå ta visa skiva n i USA inna n den 

släpptes i J a pan till hösten 198 2. 
Chefen för VHD Programs i 
Norda merika, Gary Dartnall. och 
G E-ledningen trodde nog detta 
seda n JVC först a ntytt a tt bildski
va n i fråga skulle få dröja lite i 
Ja pa n. Ma n skyllde på ekonomin 
och det ganska ljumma mottagan
det för bildskivor överlag som 
orsak för a tt vänta med debuten i 
J a pa n. 

Meda n japanerna tydligen höll 
masken borta i Tokyo lä t VHD 
Progra ms utvalda fackjourna lis
ter besöka företagets nya presseri 
i Ka lifornien, som av a llt a tt döma 
gick för f!fllt. "Vi stå r kl a ra a tt 
leverera då spela rna finn s ute", 
sade Da rtna ll då . " Men vi tänker 
inte skicka ut några skivor inna n 
spela rna kommit. " 

Skulle JV C elle r G E visa VHD 
på C ES i Chicago i juni ä r det 
verkligen bädda t för full fö rvir
ring! 

~ Fra m till ganska nyligen fö re
drog de japa nska ba ndtillverka rna 
a tt hålla inne med skeppninga rna 
till Europa till fördel fö r Nord
a merika ma rknaden, som verkade 
omättlig i fråga om magnetband. 
Nu är läget det a tt - efter brist
perioder - den a merikanska pu
bliken verka r nöjd . Vilket innebär, 
a tt vissa distributörer ha r t ex 
mera VHS- förråd i lager än de 
kan göra av med . 

Lösning: Få i väg ba ndpa r
tierna till Europa, där de ka n 
säljas förm ånligt. Men problem
fritt blir det inte. T y hindret ä r a tt 
ba nden, med mä rkesna mn som 
RCA, Quasar och Magnavox, ä r 
av N TSC-typen T-1 20 fö r två 
timmars speltid . Som tur är blir 
en T-1 20 bara några få meter 
korta re ä n PAL-- kassetten T- 180 
för tre timma r. Det ä r dä rför 
sa tsa nde ha ndla re ute i Europa 
har klistra t E- 180-etiketter över 
T- 120-påskriften på höljena. Pro
blem som ä ndå å terstå r: 
N TSC-ba nden ä r i rea liteten ett 
pa r minuter för korta för a tt sva ra 
mot löftet tre timma r då de a n
vänds på PA L-maskinerna. 

Anvä ndning av magnetba nd av
sedda för NTSC på PA L ä r i sig 
problemfritt , lova r ex perterna. 
"Formeln för magnetbelägg
ningen ä r precis densa mma, vilket 
ba nd ma n ä n ta r", säger t ex Ken 
Awakura hos JVC till mi g - och 
tillfoga r a tt just hans T- 120 icke 
tra nisteras till Europa ... 

Hur som helst ka n en del av de 
här fyndba nden ses med påskrif
ten "OBS enba rt för NTSC- ma
skiner" . 

~ A C Nielsen heter det bolag som 
kontinuerligt bevaka r de a meri
ka nska tv-titta rnas va nor visavi 
tre kommersiella nä t och deras 
annonsörer. Nielsen a nser sig nu 
ha underlag för pås tåendet, a tt 
beta l-tv och videokasse tter börja r 
märkas i konkurrensen med de 
stora näten och om publikgunsten. 

Firma ns undersökninga r av 
ma rknaden visa r a tt under febru
a ri 1982 ägnade sig omkring två 
miljoner färre titta re å t de stora 
kontinenttäcka nde bolagens sta
tioner än under motsva ra nde pe
riod 198 1. 

Februari ä r vad vi i USA och 
berörda bra nscher ka lla r "a sweep 
month". Det innebär, a tt må na
den är ett slags kontrollsta tion och 
"basperiod" för olika a kti viteter . 
De värden ma n från olika hå ll få r 
fra m, ka llade sweep ra tings, bil
da r underlaget för a lla rekla mtid
priser hos tv- och radiobolagen för 
nästa period . På så vis påverkas 
fa ktiskt både priser och ma rk
nadsfa ktorer över en rad sektorer. 
Nielsen och a ndra institut a nvä n
der a lltså febru a ri som en av å rets 
fyra kontrollmätnings må nader 
och gör då omfa tta nde publikun
dersökninga r, enkäter och inter
vjuer. Mot den ba kgrunden är 
bortfa llet av tv-publi k så mycket 
mera a nmärkn ingsvä rt. Ty a ll a 
radio/ tv-bolag ans trä nger sig till 
det yttersta under dessa sweep 
months, eftersom de fra mfö r a llt 
måste kunna visa max imala pu
bliksiffror då som underl ag för 
sina komma nde utdebiteringskrav 
och priser gentemot a nnonsö
rerna. Ti II den ä nden öka r sta tio
nerna kra fti gt sitt utbud av pu
blikdraga nde filmer - "block bus
ter movies" - och s k ex travaga n
zas; på kostade shower med tunga 
a rti stna mn , jä mte a llt a nnat dra
ga nde a ktuellt de ka n komma 
över. I hålla nde, tung a nnonsering 
och rekl a m fö regår a lltid lockel
serna de hä r må naderna och pro
mot ion-kontona få r överskridas. 

u verka r det ä nd å som om 
betyda nde dela r av publiken över
givit det regulj ära tv- utbudet, 
trots a ll a inbokade nya fi lmer, a lla 
fresta re och a ll promotion. Resul
ta tet visa r sig va ra en genomsnitt
lig nedgå ng hos s k primet ime 
a ud ience - publik på bäs ta sä nd
ningst id - med hela sj u procent. 

Nielsen ka n inte dra a ndra slut
sa tser än a tt publiken börja t 
övergå t ill a tt spela videospel , titta 
på beta l-tv ell er fö rnöja sig med 
egna, inspelade videoba nd . Ett 
memento fö r USA:s tv- bolag. • 
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Teleförvaltningarna 
engelska 12GHz-sändningar OTS-2 varif rdn engelska Sate/

lite Television distribuerar sina 
12GHz sändningar. 

* De engelska sändningarna har kommit i 
gång över OTS -satelliten, men sändningarna är 
scramblade. Därför är det här ännu inget för 
allmänheten. * Däremot ser många med behållning på de 
ryska sändningar som med god styrka tas emot 
på hundratalet platser i S verige i dag. 
Av MAe PALOMÄKI 

•• Inl edn ingsvis vill jag sa m
manfa tta de senaste hä ndelsern a 
röran de sa tellit-tv . Den s tora ny
heten i börja n av å ret va r att det 
enge lska fö retage t Satellite Tele
vision Ltd skull e börj a sä nda re
g uljä rt t ill hela Europa . Flera 
t imm a rs rekl am- tv va rj e kvä ll ut 
lova des oc h efter fråga n på 12 
G H z-mottagare ha r sed a n dess 
varit avsevä rd . I nera sve nska 
hyresh us ha r ma n börja t fö rbe
reda fö r a tt ta emot och di stri 
buera Sä ndninga r till s in a hyres
gäs ter. 

Scramblade 
sändninga r 

Sä nd ni nga rna frå n England 
komme r dock a tt va ra scra mb
lade. vilk et innebä r a tt de blir 
kod ade så a tt endas t de som ha r 
t ill gå ng till av kodnings utru stning 
kommer a tt kunn a se dem. Såda n 
utru stnin g ti ll ve rkas av det a meri 
ka nska fö retage t OAK och pri set 
li gger på ca 3 500 doll a r i US A 
(ex kl fra kt. tull. moms ell er a ndra 
på lägg) . Det ä r dä r fö r troligt a tt 
de kommer a tt kos ta ca 30000-
35000 kr i Sve ri ge. 

Televerket 
bromsar 

Även om ma n ha r en kompl ett 
12 G H z mottaga re och ha r råd a tt 
köpa en avkoda re. ä r det ä ndå inte 
säke rt a tt det gå r att se engelsk tv. 
T eleverket ve rka r nä mli ge n inte 
va ra in tresse ra t av a tt slä ppa ut 
avkod a re ti ll någon. Ma n hä nvisa r 
i stä llet till regeringen som ska ll 
fa tt a beslu t om hur verket ska ll 
age ra i dessa fr ågor någon gå ng i 
fram tiden. 

Då ka nske ma n fråga r sig va r
fö r T eleverket ska ll sä lja avko
da re. Va rfö r ka n ma n int e köpa 
så da na direkt frå n S a tellite T ele
vis ion e ll e r O A K 'I Frågorna ä r 
doc k inte lika lä ttbesva ra de som 
det frå n börj a n ser ut: nä r Sa tel-

lite T elev ision fö rst a nsökte om 
ti ll stånd hos Eutelsat (den euro
peiska orga nisa t ion som bestäm
mer i dessa frågor) a tt få a nvä nda 
OTS-2 fö r s in a tv-sä ndninga r 
möttes fö rslaget med stor skepsis 
frå n må nga hå ll. An ledningen till 
de nega ti va stäm morna inom Eu
telsa t va r a tt en del lä nders repre
sen ta nter befarade att sä ndn ing
a rna inte skulle fö rbli punk t till 
punk t-förbindelser . Må nga trodde 
a tt avs ikten i sjä lva verket va r a tt 
upprätta e n rundrad ioka na l som 
med stora rek lam intä kter kunde 
köpa in de popu läras te progra m
men och dä rmed konkurrera ut 
det egna la nde ts (monopol)-tv. 

OTS-2 för 
experiment 

Dessutom ha r det fra mförts så
dana a rg um ent som a tt "OTS-2 ä r 
en satellit som e nd ast bö r a nvä n
das fö r tekni sk t menings full a ex 
peri men t" oc h a tt "Sa tellite T ele
visio ns tv-sä nd ningar inte ka n a n
ses vara menin gsfulla" . 

Om sä ndninga rn a betra ktas 
som rundradi o uppkommer ytter
liga re proble m : OTS-2:s frekve ns· 
område li gger inte inom rund ra
d ioba ndet. Enl ig t int ern a t ionell a 
överenskom melser har ma n bes lu 
tat a tt indela frekve nss pektra t i 
o lika ba nd beroende på a nvä nd 
nin gsom råden . Sä nd ninga r som ä r 
avsedda för a llmä nhe te n skall 
li gga i rundradi oba ndet oc h då på 
de fre kvenser som til ld ela ts resp 
land. I må nga lä nd er i Europa ä r 
radi olagst iftn ingen betydlig t 
strä nga re ä n i Sveri ge . I Danma rk 
oc h T yskl a nd, t ex, ä r det olag li gt 
fö r en pri va tperson a tt inneha 
mottaga re som ka n ta emot sä nd 
ninga r som in te ä r avsedda fö r 
a llmä nh ete n' Det ä r dä rfö r för
bj ud et a tt dä r ens i sin ägo ha en 
polis radio- e ll e r satellit-tv-motta
ga re. 

Oekså i N orge ä r lags t iftningen 
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Tr ........ rr\t). klÄ.JJ 
solc.e llt- r 

Den ryska Ghori zont har 
trumma och flata solcellspaneler 
som strömfo rsörjer de relativt 
starka transpondrarna. 

hå rd , me n ma n ha r dä r bevilja t en 
del di spenser till ka bel-tv-fö retag 
så a tt de fö r sin egen utbildni ng 
ska ll ku nna montera upp sa te ll it 
mottaga re. Dess utom gav ma n 
några få firm or till stå nd a tt köpa 
avkod a re fö r de engelska sä nd
ninga rna och lovade a tt de skulle 
få erbj uda engelsk tv till sina 
kunder . I s ista ögonbl icket ha r 
dock det norska te leverket kräv t 
a tt ka bel-t v- företagen ska ll beta la 
700 norska kr fö r va rje timmes 
mottag ning av OTS-2. 

Kontenta n av det hela blir då: 
e ft ersom en sa te ll i t ä r en i n terna
tionell a ngelägenhet , och för att 
a ll a ska ll bl i nöjda . ha r ma n över
lå tit å t resp lä nd ers telefö rva lt
ninga r a tt avgöra hur sa tellit en 
ska ll få a nvä ndas i resp la nd . 

I Sverige bestä mmer a lltså T e
leverket, som i pra ktiken till s vi
da re säger nej, å tm instone till 
OTS-2 . 

Anna n avkodare 
för T unisien-tv 

Sändninga rna frå n Fra nkrike 
till Tunisien fortsä tter .över 
OTS-2 och de ä r scra mbl ade. 
Scra mblingenheten komme r frå n 
Westinghouse i US A och det ä r 
föga tro li gt a tt det blir möjlig t a tt 
köpa en såda n frå n vå rt te leverk . 
U nd er sena re de len av a pril i å r 
n yttade ma n OTS-2 frå n sin nu
vara nde posi ti on på 10 gra der ös t 
till 5 g rader ös t fö r a tt göra pl a ts 
,för ECS som ha r högre pri orite t. 
Sa te llite T elevi sion ha r enlig t 
egna uppgifter blivit lovade en 
ka na l på EeS och vi få r vä l se om 
det kommer a tt innebä ra några 
a vgöra nde förä ndri nga r . F n ha r 

A,.,~~('jt." 
cd, !:.en1or c.r 

fö re taget endas t få tt till stå nd till 
a tt distribuera s in a prog ra m t ill 
Ma lta och Finla nd sam t med vissa 
unda ntag t ill o rge . Ma n hade 
också rä kna t med a tt få sända sina 
tv- progra m i Holl a nd , men så vitt 
jag ve t ha r något såda nt till stå nd 
int e utfä rda ts. 

Eft ersom progra mme n ska ll fi
na nsieras med rekl a mpenga r, ha r 
jag lite svå rt a tt förstå hur ma n 
ka n fina nsiera sä ndninga rna med 
ett så litet titta runderlag . T v-re
kl a m över sa te llit kos ta r mycket 
pe nga r och det blir nog svå rt a tt 
sä lja d yr rekl a mtid om det to ta lt 
endas t finns ca 200 000 t itta re . 
I nte fö rrä n den engelska ka na len 
få r ner titta re ä r det tro lig t a tt 
ma n kommer a tt sä nda bra pro
gra m i den omfa ttning som lova ts: 
nera timma r per kvä ll. 

Dyr utrustning 
fö r 12GH z 

Sa tellite T elevisio ns problem ä r 
_ dock inte ba ra politiska. Motta

ga rut rustningen för 12 G H z ä r 
vä ldi g t dyr f n och . ha r lå nga 
levera nstider . ( Det be ror dock i 
sin tu r på politikerna som ha r 
ska pa t en såda n ov iss het. Inna n 
politi kerna ger kla ra besked , kom
mer inte må nga a tt våga sa tsa för 
fullt på 12 G Hz-teknike n.) 

I J a pan kommer ma n a tt starta 
sä ndninga r över en rundrad iosa
tellit i full ska la på 12 G Hz reda n 
nästa å r. Dä r ha r ma n fö rstå tt hur 
vik t ig t det ä r a tt få e tt fö rsprå ng 
fö r a tt uppnå en stor ma rknadsa n
del. Ma n ha r öppet dekla rera t a tt 
det huvudsa kligen ä r a v ma rk
nadspolitiska skä l som ma n så 
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iSr® GAM MA iSI® 
Titta bakom fasaden, också! 
Alla högtalarelement borde ha Alnico~magnet. Alnico-magneter är en garanti för kraftiga magneter och låg 
distorsion. vilket alltid kännetecknat gammaelementen . . 

MA 

Fråga efter 
SLEEPING DOGS 

En rafflande sommar-
action'" underhållning 

på Vtdeo! 
En ung man lämnar fru och barn för att försöka finna sig själv. 
Nya Zeeland är på gränsen till ett inbördeskrig och motstånds
rörelsen försökerfå den unge mannen med. Hans fru går med 
och lämnar barnen till grannarna. Mannen blir tagen av polisen, 
anklagad för ett mord han inte begått. Han flyr men blir mer 
och mer involverad i kriget. En mycket spännande film. 

A 807 -102 min 

Prekvensia GeTe AB 
STOCHOLMSV. 37 194 54 UPPL. VÄSBY • TEL. 0760/92190 

AUDIO *" VIDEO *" ELEKTRONIK 
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• SKATTER • VIILAPRISER. OBIlGATIONER· VARDAGSEKONOMI. 
~ O~ o . 
z ~ 

~ Ta hand om ;' 
~ din ekonomi! l ~ 

i 
Ingen annan gör det för dig. 

Läs Privata Märer 
t'rj 

• • 

~ 
Privata affärer utkommer 11 gånger om året. ~ 

Den linns att köpa överallt där tidningar säl js. Vill du prenumerera 
- ring då Prenumerationstjänst tel. 08/340790. 

privata affärer · FAMIIJEJURIDlK· • KONSUMTION • 
Informationstjänst 19 

Vi kan verktyg och service 
inom Elektronik! Fråga oss! 

Vi för bl a: 

EKVIVALENT· 
TABELLER 

VERKTYGS· 
VÄSKOR 

Begär prospekt: 

I ; 

ELEKTRONIK· 
VERKTYG LÖDKOLVAR 

En Teuber räcker alltid fram handen! 

TEUBER AB TEUBERAB 

~ Telefon: 031/153460 
Box 6028, 400 60 Göteborg 

Informationstjänst 20 

, 
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helhjärtat och så tidigt satsar på 
satelliterna. 

Publikframgångar 
på 4 CHz-bandet 

Det ä r med tillfredsställelse 
som jag nu övergår till 4 GHz. 

ändningarna från Sovjetunionen 
som för första gången presentera
des i RT 198 1 nr 2 ha r blivit en 
stor succc . F n finns det ca 100 
mottagare för rysk tv i Sverige och 
intresset bara ökar. De som regel
bundet tittar på de ryska sänd
ningarna har upptäckt a tt man 
kan få stor behållning av pro
gramutbudet trots a tt man inte är 
ryskt a lande. Det är konstigt a tt 
fördomarna mot det ryska utbu
det har varit så starka med tanke 
på det seriösa kulturinnehållet. 
Dessutom är sportprogrammen 
uppskattade av många, eftersom 
det ganska ofta händer a tt man 
sänder t ex engelsk fotboll med de 
enge lska kommenta rerna helt in
takta i bakgrunden. 

Den sa tellit som de nesta tittar 
över kallas Ghorizont och den 
ligger på 14 grader väst. I januari 
i år började dock signalst yrkan 
sakta men säkert att av ta. I slutet 
av mars hade den minskat med 
6-8 dB. Det orsakade stor oro hos 
många som hade köpt en motta
gare. Åtskilliga antenne r räckte 
inte längre till för god mottag
ningskvalitet. I en del fall för
svann bilden t o m helt och i andra 
blev den betydligt sämre än tidi
gare. Ryssarna har nu rättat till 
felet och det har skett antingen 
genom a tt de sänt upp en ny 
satell it eller genom att de kopplat 
in redundans i den gamla. Troli
gen ä r dock en helt ny satellit på 
pla ts, eftersom det ra pporterades 
att man i månadsskiftet mars 
apri l sände upp en ny av typen 
Ghori zont. 

Den ryska satelliten ha r sedan 
1979 sänt tre videokanaler på 
samma satellit. I skrivande stund 
har dock bara två kunnat observe
ras . 

Acceptabelt att 
se på rysk tv 

Det verka r som om de svenska 
myndigheterna ha r börjat accep
tera att det tittas på rysk tv. Det 
finns nera installationer på plat
ser där a llmän heten kan se de 
ryska programmen, t ex i radioaf
färer oeh på hotell. vilket (ännu) 
inte har orsakat myndigheternas 
ingripande på något sätt. Till en 
del kan det ju bero på att ryssarna 
har deklarerat att de tycker om 
att deras program kan ses i andra 
länder. Man påstå r dessutom från 
offi ciellt hå ll att G hori zont är en 
rundradiosa tellit. vilket underl ät-
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tar för oss entusiaster' 
Hur se r då den närmaste fram

tiden ut ') Den stora frågan är om 
det i Europa verkligen kommer a tt 
bli någon snabb utveckling inom 
de närmaste två å ren eller om det 
först om några å r tar fart. Person
ligen tror jag a tt ma rknaden kom
mer a tt vara so m bäst under de två 
kommande å ren och att ka bel-t v 
seda n kommer a tt dominera. 

Kabel-h 
från Televerket 

Vi vet redan nu a tt Televerket 
har för avsikt att i framtiden 
erbjuda kabel-tv och a tt man i a ll a 
nybyggen installerar rör speciellt 
fö r detta ändamål. I praktiken 
kommer Televerket att få en mo
nopolstä llning, eftersom de allra 
nesta kommuner inte tillåter nå
gon annan än dem a tt dra kablar 
under jord som ägs av kommunen 
i fråga. 

Av någon anledning ha r ka
bel-tv a ldrig varit speciellt popu
lärt i Sverige. men det finns indi
kationer på a tt situationen sna bbt 
kommer att förä nd ras . Det ä r t ex 
otänkbart att a ll a som bor i lägen
heter skall ha en egen parabolan
tenn på balkongen . I städerna är 
ma n då redan från början tvungen 
att använda kabel-tv eller ce ntral
antennanläggningar som i sjä lva 
verket är ett slags mindre kabel
tv-n ät. Det kommer att bli fördel
aktigt a tt införa stordrift i framti
den och a tt koppla ihop hela 
städer eller stadsdelar av nera 
anledningar. 

Gemensamt system 
en nödvändighet 

Det talas ofta om att vi snart 
kan se 20 kanaler från satellit. Om 
nera hushåll ska ll kunna se på de 
olika programmen vart för sig. 
krävs det nera antenner som är 
riktade mot de ski lda sate lliterna. 
Om en sate llit sände r nera kana- . 
ler måste man ha en inomhusdel 
för varje kana l man vill se. Förde
lar man kostnaderna för en exklu
siv och dyr utrustning på må nga 
hush å ll blir det förhå llandevis bil
ligt för den ensk ilda fami ljen. Det 
är mycket billigare att ansluta sig 
till ett kabel -tv-sys tem Li n att 
skaffa en egen satellitmottagare. 
De mest eftertraktade program
men kommer man dessutom kan
ske inte att kunn a ta emot med en 
liten antenn som Lir ca 90 cm i 
di ameter eller mindre. Det Lir kant 
a tt mottagning av de nesta ut
ländska satelliter, utom den tyska. 
kommer att kräva stora paraboler. 
tre meter i diameter eller mer. Det 
blir dessutom allt vanligare med 
scrambling. 

Ege ntlige n är det endast med 
kabel-tv som man kan få ett stort 

Tab 1 
Fakta om sändningarna 
från Satellite Television PLC 
Video 
Standard 
Modulation 
Polaritet 
DevIation 

PAL 625/ 50 system G 
FM 
Negativ synk 
13.5MHz/V vid förbetonad 
(pre-emphasis) sändningsfrekvens 

Förbetoning 
(Pre-emphasis) 
Energidispersion 

CCIR REC 405- ' 
2 MHz topp-till- topp deviation 
25 Hz triangelvåg 

Scrambling 
Audio 

Oak Orian System 

Oak Orion System Digital scrambling 
Ljud i synk inom 
videobandbredden 

Satellitsystem 
Satellit 
Kanal 

OTS 
4 

Polarisation 
Maximal EIRP 
BärvcJgens frekvens 
Utsänd bandbredd 

linjär. horisontell (x) 
47 dBW 
11 .650 GHz 
27 MHz 

iii 

Tab 2 
Fakta om sändningarna 
från Ghorizont 
Sändarens toppetfekt utmatad t ill antennen 
Satellitantennens förstärkning 

40W 
30 dB 

36 MHz Bandbredd 
Tillåten avdrift från den 
nominella positionen 
longitud 
latitud 

utbud av program. Det är nog inte 
heller önskvärt a tt varje litet bo
stadsom råde sätter upp fyra eller 
fem stora paraboler. En elegan
tare lösning är att varje större 
stadsdel ma tas med signaler från 
en central para bolpa rk . I Helsing
fors i Finland är ca 100000 abon
nenter f n anslutna till kabel och i 
Norge finns det må nga kabel-t v
företag som ti ll sammans förser 
nera hundra tusen familjer med 
tv . I Danmark har man byggt 
enorma paraboler (mer Lin 20 m i 
di ameter) för mott agni ng av de 
tyska. markburna sändninga rn a . 

Bra böcker 
om satellit-h 

Intresset för litteratur i Li mnet 
verkar vara stort och jag vill här 
nämna några utmärkta böcker . 
En bra och uttömmande allmLin 
introduktion är boken Satellite 
Commt/lliea tiun Systellls av Mar
tin. Det finns ingen motsvarighet 
på svenska, men trots det engelska 
språket är den rela ti vt lättförst åe-

lig. Boken behandlar bl a beräk
ning av satelli tbanor. länkbudge
tar , signal / brusförhållanden 
jämte allmän information om sa
telliters uppbyggnad. Den är 
lämplig för såväl nybörjare som 
professionella u töva re . 

Den andra boken är riktad till 
ingenjörer med goda kunskaper i 
transmissionsteori . Den heter 
Microwave Ciret/it Design Using 
Programmable Calet/latars av 
J L Allen och M W Medley. 
Förlaget he ter Artech. Boken in
nehå ller en samling program som 
kan användas med de program
merbara räknedosorna TI 59 eller 
HP-67/69. Progra mmen underlät
tar vid konstruktion av olika mik
rovågkretsar . Båda utgåvor na kan 
köpas från Sa tellit Teknik ab. 
Köpmangatan 9 B. 411 06 Göte
borg, tel 031 / 1181 10 eller 
/J 7J 93. 

Länkparametrar till grund för 
beräkn ing av mottagning från 
OTS-2 och G horizont visas i /(1-

bell I . • 

I 
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Sony Mavigraph 
trycker bUder 
Sonyarbetar på en helt elek tro
nisk kame ra som lagra r stillbilder 
av videotyp på en liten magnet
skiva . Den kall as Mavica. och vi 
skrev om den bl a i RT / 98 / nr II . 

Till den kameran hörde också 
en printer som skulle ge pappers
bilder dirkt från videosigna len . 

Infärgade papper : 

u finns det nera detaljer offe nt 
liggjorda om tryckve rket , som 
skall ka ll as Mavigraph . Appara
ten arbetar med fyra infärgade 
papper som överför sin fä rg till 
sjä lva bilden på ett femte papper . 
De fyra fä r.ger som används är 
magenta, gul, cyan och svart, dvs 

magenta "--f'-~06-~ 

gul---t--~~~--~~ 

de vanliga tryckfärgerna för 
4-fUrgstryck. Överföringen sker 
med en termometod . 

En av de grund läggande 
ideerna bakom Mavican ä r att 
man använt konventionell tv-stan
dard för bilderna . Det innebär att 
det genast finn s en mängd utrust
ning för video som blir direkt 
användbar för Mavican, och tvärt 
om. Sålunda kan ma n till exempel 
ansluta Mav ican som kamera till 
en van li g videoba nd spela re och få 
rörliga bilder . Man kan också 
ansluta en videobandspelare till 

Papper som bilden 
tryc ks på 

cyan--~~-~~ 

svart--~~-~~ ~~~~~~ .. ~~~~~--- Tryckvals 
~~~~~~--~~~~~r---- Termohuvud 

Elektronik som 
behandlar video
signalen 

Färgkopia 

Mav igraph och få tryckta stillbil
der på papper från ett videopro
gram' 

Kva liteten på' kopiorna från 
Mavigraph sägs vara av ungefär 
sa mma kva litet som enk la insta
maticbilder. En separat enhet till 
tryckverket ka n användas för a tt 
överföra nega ti v färgvideo (från 
t ex ett fotografiskt nega tiv) till 
positiv för tryckning. Samma en
het ka n också användas för zoom
ning ell er beskärning av bilden 
innan den trycks . 

Om man trycker bilderna i 
sva rtvi tt i stället för färg ökar 
upplös ningen till det trefaldiga, 
oc h känsligheten på Mav ica ökar 
från motsva rande 200 ASA till 
motsva rande I 000 ASA. 

Det anges att en Mav igraph
kopia ska ll kosta under 2 kr (pri
serna direkt översa tta frå n angi
velse r i engelska pund) . Kameran 
ska ll finnas att köpa i Japan nästa 
å r oc h ska ll då kosta motsvarande 
3 500 kr, och en magnetskiva för 
50 bilder ska ll kosta ca 15 kr . 
Tryckverk för hembruk kommer 
också att kosta 3 500 kr medan en 
professionell version för storpro
duktion skall kosta ca 8 000 kr. • 
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RT PROVAR QUAD ESL 63 
forts fr sid 47 

stora Pi oneer-status mask in en som 
jag tidiga re använ t mycket för 
proven ha r en verklig de lu xe
fl ex ibilitet. och trots a tt den både 
spä nnings- och effektm ässi gt inte 
ä r a npassad till ES L ha r proble
men helt utebli vit. 

- Kombin a tionen med "a ll 
Quad" är ä ndå lite av idealet för 
väldigt må nga . Om jag vore 
tvun ge n a tt begrä nsa mej till fy
siskt minsta möj liga i prylväg oc h 
leva med det fick va let nog bli 
Acoust ica l Quads elekt ronik . Jag 
hade en gång den klassiska modell 
II . Mono, a lltså, men vilket bra 
försteg egentligen. 

BH: Vad finn s a tt kritisera') 
Pri se t. ka nske ? 

US: J a. det förstås. Quad borde 
del as ut grat is på ga torn a så blev 
mä nskligheten säkert bä ttre . Nja . 
jag ha r någ ra a ndra punkter a tt 
dra fram. Som a tt hög ta la ren ä r 
något instabil på si n sockel. som 
är dum ergonomiskt. T ä nk på det 
fåniga till slaget. Ha ndtag borde 
också finnas. Oc h så detta a tt jag. 
ja rent ut sagt, tycke r a tt den se r 
billig ut. Paradoxa lt för en pjäs till 
cirka 17000 ka lla' 

BH: ? 
US: Den gör ett smäck igt i n

tryck , helt enkelt. Den ga ml a 
Quaden med sin metallspunna 
kopparfärgade pa nel oc h sin i 
jä mförelse vä ldiga tyngd var det 
lå ngt mera stil över . Quade n 
borde få tt en design oc h prägel 
som va r den värdig . Anser jag. 
Får jag sluta med a tt berätta en 
hi stori a som lite uttrycker mina 
bnslor inför den Stumma Högta 
laren innan de n låte r si n trollmakt 
verk a. va ba? 

BH: Om du mås te, så .. 
US: T acka r, tacka r. Jo, det var 

en gå ng fö r länge sen en man som 
uppvak tade två da mer . Dessutom 
dyrkade han musik och då skön
så ng öve r a llt an na t. Den ena av 
dessa damer var vacker och smi
dig. en skö nhet. Den a ndra var 
rä tt liten, tj ock oc h a ll s icke bild
skön. Men hon hade en betving
a nd e ljuvlig sopra n. Tja. mannen, 
den grisen. "va lde" den sist
nämnda. På den tiden va lde man 
damer. förstår du : Var var jag') 
Jo. så blev det morgon den första 
dage n och ka rlen vaknade under 
de rysligaste tvi vel på vad ha n 
gjort . 

BH: . . . och då lutade han sig 
över den nyköpta hustrun och . . . 

VS: . .. och hävde ur sig ett 
a nskri av despera tion : Sjung' 
Sjung! fö r Guds skull' 

BH: Jag visste inte a tt det stod 
till så ill a. Tack oc h hej' 

BH och US • 

Krets för talsyntes 
. OKI ha r kommit ut med en 

krets fö r talsyntes, kall ad 
, MSM620 2CS. Den bestå r aven 

LSI-krets som är ROM-baserad 
för ta lsyntes enligt ADPCM . 
Kretsen innehåller anpassning på 
ingången , ADPCM talsynteskrets 
oc h en lO-bitars digita l-a na log
omvandla re. Genom att lägga till 
en enkel a npassningskrets erhåller 
man en komplett talsyntese nhet. 

Kretsen dra r mycket låg strö m, 
enbart 2 mA i a rbetsläge, vilket 
reduceras till I~A i viloläge. Den 
låga effektförbrukningen ha r upp
nå tts genom a tt kretsen utförts i 
CMOS-teknik.Oscillatorfrekven
sen ä r 32768 kHz. Sa mplingfre
kvensen ka n väljas 4, I 6,6 eller 8,2 
kHz. Kretsen drivs från en enda 
spänning som ka n ligga mella n 3 
och 5 V, och den är monterad i en 
flat pl astka psel med 60 ben . 
Provkva ntiteter finns tillgängliga. 

Svensk representant Teleimport 
AB, tel 081890265. 

Kopplingsdäck 
med ström
försörjning 

NSC3 ä r ett komplett kopp
lingsdäck som lämpa r sig för t ex 
prototyptillverkning, skolor m m. 

Däcket ä r bestyckat med 15695 
konta ktpunkter, förbundna på 
lä ngden med 2 x 8 strömskenor 
och i vertikalled med 232 x 5 
signa lskenor. 

Nätdelen ger +SV / IA och 
± ISV I O,3A. Dessutom finns det 
e n ju~terba r spänning från O, 7V -
25 V I O,3A . Den inbyggda digital
voltmetern mä ter från Im V upp 
till I 000 V och den ka n även 
a nvä ndas för externa mätsigna ler. 
NGS3 finns på lager hos Elfa 

Radio & Telefision, tel 081 
7300700 avd Komponentdistri
bution . 

.. 1IoMo_,-_ ... 

Nya mc-pickuper 
från Dynavector 

... 

Två nya typer från Dynafector 
introduceras nu: DV Karat I7 
Diamond och DV Karat 23 Ruby. 
Båda typerna bygger på två prin
ciper: Kortast möjliga nålarm och 
speciellt nålarmsmaterial (natur
diama nt resp industrirubin) . 

Blandare 
för mikrovåg 

W a tkins Johnson ha r en blan
dare i två olika utföranden som 
arbetar inom 2-26 GH z och som 
t ex kunde vara lämplig . a tt an
vända för sa tellit-t v-mottagning. 
Frekvensområdet avser både sig
nal- och oscillatoringå ngarna . 
Mellanfrekvensen ka n ligga inom 
området 1- 15 G Hz. 

Konstruktionsiden med kort nå l
a rm och hårt material bygger på 
vågutbredningsteorin som säger 
a tt vågors utbredningshastighet i 
en stav (i det här fa llet nålarmen) 
ä r frekvensberoende. Genom att 
göra nålarmen kort och hård skall 
a lla frekvenser fortplantas från 
dia mantnålens rörelser till spolen 
med samma hastighet , och nå 
fram samtid igt. 

17 Diamond har en 1,7 mm 
lång nålarm av naturdiamant, me
dan 23 Ruby har en 2,3 mm lång 
a rm av industrirubin . Diamanten 
är hårda re än rubinen och ka n 
därför göras kortare. 

Rekommenderat konsument-
pris är ca 3 300 kr för 17 D och ca 
I 300 för 23 R. 

Generalagent: Tommy Jenfing 
AB, tel 0311124720. 

Ny 
laboratorievagn 

Vagnen är avsedd fö r elektro
nikindustrin, skolor , radio- och 
tv-verkstäder osv. Den är upp
byggd med en ram av rektangu
lära stå lrör och 1,5 mm stålplåt i 
hyllorna . 

De båda övre hyllorna är tipp
bara mellan -5° och +45°. Totalt 
finns 4 hyllor med en upplägg
ningsyta av 0,7 m' . Hjulen har 
diametern 100 mm. De båda 
främre hjulparen ä r låsbara. Vag
nen är målad i slagfas t pulverlack 
i vinrött och sva rt. 

Totalmått: Höjd 900, bredd 
450 och längd 600 mm. Max last 
ca 150 kg. 

Tillverkas och sä ljs av Telonie. 
tel 0211247 63. 

Den ä r avsedd a tt a rbeta med 
oscillatornivån + 10 dBm och 
brusfaktorn är specificerad till 8 
dB. Isolationen mell a n oscillator
och signalingå nga rna är 35 dB 
och mellan oscillator- och mf-por
ta rna ä r den 30 dB . . 

Bla ndaren ä r hermetiskt sluten 
och specificeras för - 54°C till 
+ 100 °C. 

Watkins Johnson mikrovågs
komponenter marknadsförs av 
Bexab Elektronik ABI Mikro
vågssektionen . Tel 0817680560. 
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Av DR N WIEDENHOF Flala bildskärmar
Katodstråleröret 

har vari t praktiskt 
taget allenarådande 
för tv-bruk allt se-

dan 1930-talet. 
Här är en bild från 
1941 som vi sar i nte
riör från ett utveck-

lingslabb. Obser
vera oscilloskopet 

till höger! Trots att 
katodstråletekni -
ken alltså har en 

aktningsvärd ålder 
finn s det ingen ny 

teknik som förenar 
alla dess fördelar. 

På senare tid har 
det gjorts otaliga 

försök att bygga upp 
tv-skärmar på al

ternativa sätt. Här 
är en mottagare 

från Hitachi med 
skärm av flytande 

kristall. 
Bildkvaliteten är 

dock vida underläg
sen ett katodstråle
rörs, och bildytan är 

mycket liten. 

Man kan också bygga bildskärmar med matriskopplade gasurladd
ningsrör. Bäst lämpar den tekniken sig dock för tecken visare, som på 
denna resultattavla. 
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möjligheter 
ocl\ problem 
Flata bildskärmar för tv skulle ge nya möjligheter att 
möblera mera fritt. Det skulle också göra små portabla 
enheter möjliga. 
Varför finns det då ingajlata bildskärmar utanför 
laboratorierna? Förf, som är verksam hos Philips i 
Holland, redogör för en del av problemen som uppstår 
när man försöker realisera den jlata bildskärmen. 

•• Ända sedan televisionen bör
jade komma på a ll va r i mitten av 
trettiota let, ha r utseendet hos 
tv- mottaga rna bestä mts av bildrö
ret (e tt ka todstrå lerör). Röret ä r 
fortfa ra nde den mes t a nvä nda lös
ningen, eftersom det ger hög Ijus
effektivitet och elektronstrå la rna 
ka n ge en mycket fin ljuspunkt på 
skärmen. 

Ljuspunkten avböjs sna bbt 
fra måt och ba kå t över skärmen 
och nä r den varieras i intensitet 
ger den ljussta rka, skarpa och 
sna bbt rörli ga bilder. 

Bildrö ret ha r givetvis utveck
la ts g radvis genom åren . Frå n 
begynnelsen fa nns bara det lå nga, 
sva rtvita röret med 30° av länk
ning och 15 cm storl ek. (Storleken 
hos ka todstrå lerör a nges som måt
tet på di agona len, därför a tt a lla 
rör va r runda frå n börja n. Övers 
anm.) N umera har vi korta rö r 
med I 10° avlä nkning och 59 cm 
bild , som passa r in i ga nska 
grunda tv-mottaga re. 

"Tavelbildskärm" 
Emellertid ha r ma n under 

många å r di skuterat iden a tt göra 
en stor bildskärm som är helt fl a t 
och som kan hä ngas som "en tavla 
på en vägg" . En av fördelarna med 
en sådan ä r givetvis a tt det blir 
enkla re a tt passa in den i vå ra 
va rdagsrum , eftersom tv-motta
ga ren dä rmed inte lä ngre behöver 
någon egen yta a tt stå på. Detta är 
speciellt viktigt nä r man ser till 
större appa ra ter, som blir tunga 
och otympliga med den konventio
nella konstruktionen . 

Hu vudskälet t ill a tt bildrör 
fortfa ra nde ha r ett viss t djup ä r 
a tt det ä r omöjligt a tt avböja en 
elektronstrå le i en rela tivt stor 

vinkel och ändå ås tadkomma en 
fin ljuspunkt på skärmen. Det ä r 
skä let till a tt elektronkanonen 
va nli gen placeras på ett visst av
stå nd frå n skärmens centrum. Det 
finn s konstruktioner där elektron
ka nonen pl acera ts pa ra llellt med 
skärmen, och det ger bildrör som 
ä r mera fl ata. Emellertid ä r det 
mycket svå ra re a tt styra elektron
strå len, så dessa va ri a nter ha r 
a ld rig producerats i stora a nta l. 
Forskning pågå r, emellertid . 

Många bildpunkter 
Det ha r gjorts ett stort a nta l 

fö rsök a tt finn a a lterna tiva sätt 
a tt göra fl a ta bildskä rma r. Dessa 
baseras va nligen på ett system av 
cell er som a ntingen avger eller 
refl ektera r, så som lysdioder. gas
urladdningsrör av ministorlek el
ler fl yta nde krista lle r. De typerna 
av bildskä rmar a nvänds med stor 
fra mgå ng i tillämpninga r sådana 
som "elektroniska nyhetstid
ninga r" ( Times square dis
plays"). mätinstrument och a rm
ba ndsur. I de till ämpninga rna be
höver ma n ba ra ett ga nska litet 
a nta l ljuspunkter för att fra m
stä lla bokstäver och siffror. Där
emot ha r denna typ av bildskärm 
a ldrig fungera t särskilt väl för tv . 
En enkel uträkning visa r va rför. 

I de fl esta europeiska lä nder 
byggs en tv-bild upp av 625 linjer, 
av vilka 575 används för överfö
ring av den synliga bilden . På 
varje linje finn s det 416 fä rggrup
per med fä rgerna röd, grön och 
blå . Det totala a nta let element per 
tv-bild blir dä rmed 575 x 416 x 3 = 

7 17 600 eller omkring 700000. 

Matrissystem 
Om ma n ska ll tillverka en fl a t 



Matrisskärm 

* Dyr 

*Smidig 

*Flat 

*Lätt 

* Många anslutningar 

* Dålig bildkvalitet 

*Färgbild praktiskt 

taget omöjlig 

* Låg drivspänning 

Bildrörs-sklrm 

* Billig 

*Klumpig (utom i vissa 

specialversionerl 

*Tung 

*Få anslutningar 

* God bildkvalitet 

*Goda färgmöjligheter 

* Hög drivspänning 

Jämförelse mellan några viktiga egenskaper hos bildskärmar av matristyp od 
konventionella katodstrålerör. 

bildskä rm som ger lika bra bilder 
som dagens ka todstrå lerör, mås te 
ma n a lltså kunna använda om
kring 700000 element. Det ä r 
kn a ppast praktiskt möjligt 11.tt ge 
va rje element va r sin a nslutnings
tråd. Ma n a nvä nder dä rfö r nor
ma lt en "ma tri s" som ha r verti 
ka la och horisontella elektroder. 
mella n vilka det Ijusa lstra nde (el
ler ljusrnodulera nde) materia let 
ä r placera t. Anta let a nslutningar 
ka n därmed reduceras till om
kring I 800. Emellertid ä r den 
siffra n fortfa rande må nga tiopo
tenser större än för ett ka todstrå
lerör. (Vi ha r 575 horisontella 
linjer och fö r a tt få 3 x 41 6 = 
l 248 element per linje kommer vi 
också a tt behöva l 248 vertika la 
elektroder. Tota la a nta let a nslut
ninga r blir så lunda l 248 + 575 = 
I 823 .) 

Bildelementen kan aktiveras 
genom a tt ma n väljer de horison
tella elektroderna i fö ljd och a kti 
vera r a lla bildelement på den 
va lda linjen genom spänninga r till 
de vertika la elektroderna. Ele
menten på de icke va lda horison
te lla elektroderna får inte reagera 
när element på a ndra horisontell a 
elektroder kopplas in , även om de 
ligger på sa mma vertika la elek
trod . Det ljusemittera nde (e ller 
ljusrnodulerade) materi a let mås te 
därfö r ha en tröskelspä nning un
der vilken ingen synlig effekt upp
träder. 

Hög ljusstyrka 
Elementen på en va ld horison

tell elektrod a ktiveras under 1/ 
575 av he la den tid en bild va ra r. 
Om vi ta la r om a ktiva bildskä r
mar (som sjä lva sä nder ut ljus), 
måste varje element avge till räck-

ligt mycket lj us fö r a tt ge en punkt 
som synba rligen ligger kva r under 
hela bildens va ra ktighet. Va rje 
element mås te dä rför fö rses med 
ganska stor energi i det ögonblick 
det aktiveras. För a tt ma n ska ll 
kunna aktivera a ll a bilde lement 
på den va lda e lektroden sa mtidigt 
mås te videoin forma tionen lagras i 
ett linjeminne en he l linjetid . 

För a tt ma n ska ll få önskad 
gradation i fä rg och ljusstyrka ä r 
det nödvändigt a tt kunna va riera 
ljusstyrka n hos va rje element så 
a tt aktiveringen av va rje enskilt 
element ka n ske i överensstä m
melse med bildinforma tionen. Det 
ä r dessvä rre svårt a tt kombinera 
en god elektrisk tröskelfunktion 
med ett rimligt bra kontrastom
få ng. Problemet ka n lösas genom 
a tt ma n a ktivera r va rje element 
under en va riabel bråkdel av den 
maxima lt tillgä ngliga tiden. En 
proportionell intensitet kan också 
återges genom a tt ma n del a r upp 
varje bilde lement i fl era sepa ra ta 
element som är a ntingen " till " 
eller " frå n". Den va lda kombina
tionen ter sig grå aven viss 
ljusstyrka på ett såda nt avstånd 
där ma n inte längre urskiljer de 
ensta ka småelementen . Emeller
tid ökar a nta let a nslutn ingar å ter 
med en såda n metod . Man mås te 
a lltså finn a en kompromiss mella n 
bildupplösning, kontrastomfå ng 
och anta l adresserba ra element. 

Viktig verkningsgrad 
Om en ma trispa nel ska ll ge 

sa mma bildkva litet som dagens 
ka todstrå lerör mås te den kunna 
ge sa mma lj uss tyrka. I a ktiva 
pa neler (med element som sä nder 
ut ljus) ä r verkningsgraden viktig 
(utsänt ljus per effektenhet, dvs 

Samma gäller for flytande kristaller. Om man blott behöver ett 
relativt fåtal element i bilden kan flytande kristaller ge överlägsna 
resultat med hög tillförlitlighet. liten effektforbrukning och tydlig 
visning. Den här bilden kommer från Philips och visar ett bildinstru
ment som byggts med flytande kristall. Ekoxarna är däremot av annat 
material. 

lumen per wa tt) . Om de a nvä nda 
elementen har låg verkningsgrad 
mås te ma n tillföra stora effekt er, 
och det ka n begränsa a nta let bild
element per elektrod. 

Lysdioder (LED), t ex, ha r en 
verkningsgrad som ä r mindre än l 
lumen/ watt. Därav fö ljer a tt flera 
hundra watt måste till fö ras en fl a t 
bildskärm . Eftersom dessa dioder 
a rbeta r på l till 2 volt spä nning, 
mås te strömmen bli i storl eksord
ningen 100 a mpere (eft ersom 
ström x spänning = effekt) . 

Små gasurladdningsrör ha r 
ungefä r sa mma verkningsgrad . 
Eftersom de emelle rtid a rbeta r 
med högre spänninga r ka n ström
men på va rje elektrod hå ll as lägre. 

Moderna bildrör ha r rela tivt 
hög verkn ingsgrad ( i storleksord
ningen 10 lumen/ watt ). De a rbe
ta r på 27 000 volt , och kräver ba ra 
en liten ström. Så hä r ger bildrör 
ett överl ägset resulta t. 

Passiv bildskärm 
De problem som uppstå r med 

stora effekter och spä nninga r, 
som oft ast behövs för aktiva bild
skä rma r, ka n lösas genom a tt ma n 
a nvä nder pass iva pa nler. med t ex 
fl yta nde krista ller ( Le O). Dessa 
element avger inte något ljus, uta n 
modulera r in fa lla nde e ller på a n
na t sä tt utsä nt ljus. Det betyder 
a tt belysning och styrning ä r sepa
rerade. Också här mås te matris
rnetoden a nvä ndas fö r större bild
ytor. Molekyle rna i de a ktiverade 
elementen i den fl yta nde krista l
len ges en särskild riktning. Den 
riktningen bestämmer hur mycket 
av del infa lla nde eller utsä nda 
ljuset som når betra kta ren. 

Krista ller med minne ä r a n
vä ndba ra för a tt visa siffror och 

bokstäver, eftersom informa tio· 
nen ba ra behöver skrivas in en 
gå ng. Elektrofores ka n också a n
vä ndas i visa re för siffror och 
bokstäver. I den tekniken a nvä nds 
elektriskt laddade pigmentpa rtik
la r som rör sig i en lösning med 
kontraste ra nde fä rg genom a tt 
ma n lägger på ett elektriskt fä lt. 
Minnen kan a nvä ndas också här. 

Projicerad skärm 
För a tt summera det hela ka n vi 

konsta tera a tt fl era intressa nta 
konstruktioner av fl a ta bildskär
ma r ha r gjorts under å ren, men 
a tt inget a lterna tiv ä nnu ha r visa t 
sig kunna ge sa mma kva litet som 
ett modernt tv- bildrör. Fla ta bild
skärmar ä r fö rvisso a nvä ndba ra 
för må nga ä nda må l, dä r siffror 
och bokstäver presenteras i en 
fä rg och uta n skillnader i ljus
styrka. För mycket stora bilder 
finn s det en fl a t bildskärm som är 
rea listisk: Projektions-tv. Med 
den metoden åstadkommer ma n 
va nligen en förstorad bild genom 
a tt ma n a nvä nder tre små ka tod
strå lerör (ett fö r va rje fä rg) och 
ett optiskt system. En svårighet 
hä r ä r a tt få fra m projektionsrör 
med tillräcklig lj uss tyrka. 

Man har också börja t pla nera 
för ett öka t a nta l linjer i tv-bilden. 
Det är nödvä ndigt eftersom en 
större bild kräver en bättre upp
lösning, då titta ren kommer a tt 
sitta rela tivt nä rmare bilden. 

En sa k ä r emellertid sä ker. 
Över hela vä rlden kommer stora 
a nsträngningar a tt läggas ned på 
a lterna tiva visnings metoder, ef
tersom sjä lva bildskärmen nu ef
ter den enorma utvecklingen inom 
mikroelektroniken ä r den mest 
å lderdomliga länken i kedjan. • 
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10 REM •. • .. • .• • SL.=. NUMMER ... .. .. . ... . .. . ............ .... ........ . .. .. . ...... , 
20 ; CHRC::(12) 
30 OUT 58,32 
40 ; "Vi l ket nummer ö n skas "; 
50 INPUT Xc:f 
60 ; "Lyft luren och vänta pa ton!" 
70 GET Qc:f 
80 FOR J=l TO LEN(Xc:f) : REM . Plocka siffrorna en i taget 
90 X=VAL(MIDc:f<Xc:f,J,l» : REM. ur nummersträngen 
100 ; Xi 
11 0 FOR P=l TO X+l : REM Antal pauser"" siffran + 1 
120 OUT 58, O : REM öppna rel ä 
130 FOR K= l TO 60 : NEXT K : REM Tid för avbrott 
140 OUT 58 . 32 : REM Stäng rel ä 
150 FOR K=i TO 40 : NEXT K : REM Tid för kontak t " 
160 NEXT P 
170 FOR Kz: l TO 1000 NEXT K : REM Paus mellan siffror 
180 NEXT J 
190 ; : ; "Kl ar" : ; 
200 GaTa 40 

Fig l. Med detta lilla program kan man aktipera bandspelarreläet i 
ABC80 till att ge ompäxlande apbrott och slutningar för signalering till 
en telefonpäxel. alltså som en automatisk nummerslagare. 

10 REM TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
20 REM T T 
30 REM T AUTOMATISKT TELEFONREGISTER T 
40 f)EM r T 
50 REM TTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
60 OlM Nö(1 QO) : OlM TU(100) : REM N~Hn) =Namn Tc:f(n)=Telefonnummer 
70 ; CHRö (12) 
80 REM •• • ••••• . .• UTSMYCKN I NG AV SKf',RM •• • • • . • ••.. _ . .•..••• .• • • • • • • ••••• •• •••. 
90 FOR Z=l TO 39 : ; CUR<O,Z)j"#" ; 
100 ; CUR(22,Z);" # "; : NEXT Z 

~~g ~a~u~~~. ~~)~:*:,;; : C~~~~'~);."#"; 
130 ; CUR(5 , S); "AUTOMATISKT TELEFONREGISTER" 
140 OUT 58 , 32 : REM SIa till bandspelarr e lä 
150 W::l : REM Om W:::l beh över katalog läsas . 
160 REM ••. • .. . • • • LÄS KATALOG • ••• • . . •• ••• •• ••••• ••• • .. . • • • •• •••• • •••••• . .. . .. 
170 I F W=O GOTO 250 
180 w=o 
190 OPI;:N "TELENUM" ASF I LE 1 
200 ONERRORGOTO 2 40 : REM Stänger f i l en när den är 5 1 ut. 
210 FOR 1=1 TO 100 
220 INPUT #l,NU(I),TU(I ) 
230 NEXT l : REM I =första "tomma" nr när läsningen är gjord . 
240 eLOSE 1 
250 REM • ••• •. . L':'S I N NAMN • •• • •.•. .• •• •• • • • • ••••••• • •• • • •• • ... .•.•••• • •• • ••••• 
260 IF Q:cO Q=l : GDTa 280 : REM f örsta gangen ga vidare direk t 
270 GET Dö : REM Vänta på godtycJ.d ig tangent. 
280 GOSU8 800 : REM Rensa skärm. . 
290 ; eUR (10,5); "NAMN"; 
300 INPUT NU 
3 10 ; 
320 REM . . .•••• . KOLLA OM I KATALOG •. .. 
330 FOR J=O TO l 

340 IF NP=NU (J) THEN XU=Tö (J) : GoTO 620 : REM Ur sI i ng an när n a mnet är funnet. 
350 NEXT J 
360; eUR(12,5);"Känner inte till ";Nö 
370 REM •.•. .•• LÄGG I KATALOG ..•••••.. ••. .•••••. . . • •••••.•.•• ••• ••• . • • • • • • . • • 
380 eUR (14,5 ) ; "Vad skall v i göra?" 
390 ; CUR (16,S};" ! F:egistt'"~:-;J. ~:::h s I a haliS nummer" 
400 ; eUR(17,5) j " 2 Välja nytt namn" 

:~g bE~U~~ 18, 5); " 3 SI a nummer men ej regi strera" ; 

4 30 I F ASe (QU >< >4 9 AND Ase (QU) < >50 AND ASC (QU) < >51 GOTO 420 
440 REM Reagerar endast pa 1, 2 e l I er 3 . 
450 ON VAL (Qö) GOTO 470 , 280, 4 60 
460 ö=1 : REM ö=l ; katalogfil skall uppdateras 
470 GOSUB 800 
480; CUR(14,5);"Vad har "jNÖj" för nummer " 
4 90 ; CUR(16,S) j 
500 INPUT TU ( I) 
510 Nö(I)=Nö 
520 IF ö= l Ö=O : GOTO 600 
530 W"" l 
540 0PEN "TELENUM" ASF I LE 1 
550 FOR J=O TO l 
560 : # lNU(J) 
570 ; #lTc:f (J) 
580 NEXT J 
590 CLOSE 1 
600 XU=TU <I) 
610 GOSU8 800 

6 20 REM .• • • ••••• SL"" NUMMER •• •.• • •••. . • •••. . •.•• • ..•• • •.. ••• ••• • . •• •..• _ •••.. 
630 ; eUR (12 , 5) ; "Lyft l uren och vänta pa ton!"; 
640 GET QU 
650 ; CUR (14,5) ; "Nummer , 

660 FOR J=l TO LEN (X ö) ; REM . Plocka siffrorna i taget 
670 X=VAL(MIDU(Xc:f , J,l» : REM . ur nummersträngen 
680 ; X; 

690 FOR P=l TO X+l : REM Antal pauser = si ffran + 1 
700 OUT 58, O : REM öppna re lä 
710 FOR Kel TO 60 : NEXT I : REM Tid f ör avbrott 
720 OUT 58,32 : REM Stäng rel ä 
730 FOR K=l TO 40 : NEXT K : REM Tid för kontakt 
7 40 NEXT P 

~~~ ~~~T K;l TO 1000 : NEXT K : REM Paus mell an si ffror 

770 ; CUR(17:S);"Klar"; 
780 GOTO 170 
790 END 

800 REM . • •.••. • •••. RENSA SKÄRM 
810 FOR Q:7 TO 20 • . •••••. • • • . •.•. • ••.•. .. .• .• .. •..• • .• • . •.•• .••• 

820; eUR(Q,S);" 
8 30 NEXT Q 
840 RETURN 

Fig 3. Här är ett mera utpecklat telefon-program med r'egisterhållning 
ap de nummer man pill nå enkelt. Man skriper önskat namn på 
tangentbordet och datorn slår rätt nummer. 
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LåtABC80 
slå lelefon
numret! 
ABC80 är kimske Sveriges vanligaste dator. Här ger vi 
ett programexempel med en mycket användbar funktion: 
Datorn kan hålla telefonregister och vid behov slå önskat 
nummer. 
Observera dock att det är förbjudet att använda datorn 
på det här viset på Televerkets nät! 
Däremot är det tillåtet på privata televäxlar utanför 
Televerkets domäner. 

•• ABC80 levereras med en 
kassettba ndspelare för lagring av 
program och data. Kassettspela
ren styrs av ett relä, som är 
inbyggt i datorn . Det ka n fås att 
slå när man vill, och det är ganska 
snabbt. Man kan få det att slå upp 
till något hundratal Hz! 

Om man bara vill slå telefon
nummer har man mindn; krav på 
snabbhet och funktionen blir a ll
deles tillräckligt god. Reläet nås 
genom OUT-kommandot med 
adressen 58 . För att slå till reläet 
sk river man OUT 58, 32 och för 
att slå ifrån det skriver man OUT 
58, o. 

Med de .ingredienserna är det 
lätt att knåpa samma n ett pro
gra m som läser in ett nummer 
från tangentbordet och utför öns
kat antal reläs lutningar. Num
merskivan i en vanlig telefon 
ås tadkommer avbrott på linjen 
när den manövreras. Antalet av
brott ska ll vara lika med den 
slagna siffran plus I. 

För att få det här att fungera 
ka n man enkelt koppla reläet i 
ABC80 i serie med hela telefonap
paraten. Man får då diverse knäp
par i luren när numret slås, men 
det fungerar ändå. 

Programmet i fig I är rikligt 
försett med kommentarer och be
höver knappast förklaras ytterli
gare. Att bara a nvända den pro
gramsnutten är emellertid att 
misshushå lla med datorns resur
ser. Ett förslag till ett utbyggt 
program finns i fig 3. 

När man kör det frågas först 
efter önskat namn . När man skri
vit in det kollar datorn om det 

finns i registret. Om det finns slås 
det. Om det inte finns presenteras 
en meny vari man kan välja att 
lägga in det aktuella namnet med 
sitt nummer i regist ret. 

Hur själva progra mmet är upp
byggt bör även här framgå av de 
rikliga kommentarerna . Ett pa r 
anmärkningar kan dock vara 
värda att göra. Programmet är 
skrivet för att registret skall ligga 
på flexskiva. Det är ju enklast att 
hantera registret på en sådan. 
Alla laddningstider blir försum
bara. Alla har emellertid inte · 
tillgång till flexskiva , och man kan 
då i stället använda kassettminnet ' 
med gott resultat. Datorn tar 
nämligen in hela registret i min
net på en gång, och söker i det. 

Det förfarandet minskar regist
rets möjliga storlek, men det gör 
det möjligt att en gång för alla 
ladda in data från band, och sedan 
köra programmet. Det enda pro
blem som uppstår är att det blir 
besvärligare att komplettera re
gistret. Det bör kanske påpekas 
att programmet behöver modifie
ras en smula innan det är helt 
användbart för kassettbruk. 

Om man behöver ta bort en 
felaktig uppgift ur registret kan 
man använda en programsnutt 
som den i fig 4. . 

Inget hindrar naturligtvis att 
man bygger in även programmet i 
fig 4 i huvudprogrammet. Iden 
kan byggas ut på många andra 
sätt också. Man kan t ex låta 
registret rymma fler uppgifter än 
telefonnumret: Adress, födelseda
gar etc. Men allt eftersom data
mängden ökar blir det alltmera 



Fig l. Datorns relä kopplas i serie 
med ena anslutningsledningen 
till telefonen på detta ~is. Det 
uppstår dock ett problem här~id: 
När datorn inte är i gång, eller 
när reläet inte är slutet i den a~ 
annan anledning, kommer telefo
nen inte att fungera. Man får då 
antingen ordna med en omkopp
lare som ö~erbryggar dator-re
läet, eller en mera elegant auto
matisk krets som sköter saken. 

opraktiskt att arbeta med en hel 
datafi l i minnet, och man bör då 
använda en a nnan teknik med 
direkt adresserbara fil-element, 
och söka i dem i stället för i 
minnet. 

Gör alltså telefonerandet enk
la re med vå rt program! Men glöm 
inte a: tt Televerket förbjuder så
dana konster på sitt nät' • 

BH 

10 REM * •• _ ••• ** •• **_ •• *.*_** ••••••• 
20 REM * .. 
30 REN * TELEKORR 
40 REM * * 
50 REM * •••••• *_ •••••• _ •••••••• ** __ • 
60 Ol M NQ (100) : OlM TQ (100) 
7 0 ; CHRCH 12> 
80 OPEN "TELENUM" ASF I L E 1 
90 ONERRORGOTD 160 
100 FOR I-l TO 1000 
11 0 INPUT .. 1 ,Nn<I), TO ( I) 
120 ; I;TAB(4);N~:Hll ; TAB ( 1 2); TQ( I ) 
130 I F INT<I/20)"" I /20 THEN GET QU 
140 NEXT I 
150 CLOSE 1 
160 ; 
170 : 
180 ; "Vi l ken uppgi f t ska l l tas b or-t , 
190 INPUT J 
200 OPEN " TELENUM " ASFILE l 
210 FOR K-l TO I-l 
220 IF K-J GOTO 2 6 0 
230 IF NU 00,.11" GOTO 2 6 0 
2 40 : *1. NCHK) 
250 ; ttl,Ttt< K) 
2 6 0 NEXT K 
270 CLOSE 1 
2 8 0 GOTD 80 

Fig 4. För att ta bort felaktiga 
eller ö~erj7ödiga uppgifter från 
registret ti/l programmet i jig 3 
kan man an~ända det här pro
grammet. Obser~era att både pro
gram 3 och 4 kan an~ändas med 
kassett som massminne med små 
ändringar! 

Beriktigande till filterbygget 

Byggartikl en Adaptivt fil
ter i RT: s a prilnummer 
ha r tyvä rr rå ka t ut fö r 
g rafiska missa r, främst 
ifråga om fig 8 och 9 på 
sidan 78. 

Där ha r mönstret inte 
tryckts i färg , som avsett 
var, utan enba rt i sva rt , 
vi lket gör de t he la mindre 
tydba rt. Vi gör hä r ett 
nytt fö rsök men inför d å 
inte sjä lva mönstret, utan 
komponenterna , vilkas 
placeringsriktningar då 
förhoppningsvis framgår 
bättre . 

.a ... 
u. --;: 

+ 

nr 4: 

m k 
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~~,,--jI~~::::=-...;, ... e~lale 5011\ är en radio ... 
... eller 

Den elektroniska fickkniven 
* Kombiapparater lockar med att vi skall få allt 
vi önskar, tillgängligt i samma låda. Kombinatio
nen av tv, radio och bandspelare kan vara aktuell i 
frilufts- och sommarstugutider som dessa. 

Livet. Lå t oss ta la om Li ve t. Livet 
~ir fullt av va lsitu a ti oner. Va rje va l 
inn ebä r en svå r på fres tnin g. Vi 
9 rivs av en dj up ö nska n a tt slippa 
så må nga va l som möj ligt. 

Fickk ni ven ä r på sä tt oc h vis en 
ko llapsad va lsitua t ion: Skall jag 
bära med mig kni v eller sax eller 
sk ruvmejse l eller konservöpp
na re? Det ä r en kl as t a tt vä lja a ll a. 
Ma n ve t ju int e vad ma n ka n rå ka 
ut fö r. O ch alla finns j u i den 
kombin erade fick knive n. ' Lös
ni ngen på va lprobl emet blir a tt 
slippa vä lja' 

Vi ha r pröva t a tt leva med ett 
pa r elektroniska fickkniva r. N u ä r 
de va rken " fic k" ell er "k niva r", 
men de ä r produkter av sa mma 
ide: De n bä rba ra tv: n som ä r en 
ba nd spela re som ä r en rad io. 

Elekt roni ska kombin a t ioner ä r 
inte någon nyhet i sig, och inte 
helle r de appa ra ter vi ägna r oss å t 
hä r. Kom binerat ha r vi gjort i alla 
t ider. Radiogra mmofoner och 
kl ockradi o ä r j u kä nda t ing. Men 
a ll a vet ka nske inte a tt fä rgbild
skä rmen till da torn ABC800 
också ä r en kompl ett tv- motta 
ga re? Eller a tt Luxors trådspela re 
frå n början av SO-ta let också gick 

att a nvä nda som gra mmofon ge
nom a tt ma n lade skiva n på e na 
trådspolen? Eller a tt det finn s 
toa lettpa ppershå lla re med in
byggd rad io? Men fort fa ra nde 
finns det nya kombinat ioner a tt 
göra: Brödrost med inbyggd radio 
fö r morgonn yheterna . Elorgel 
med inbyggd ljusorgel. Förfä rligt. 

Kompl~tt låda 
Men tillba ka till ve rklig heten i 

form av radio- ba ndspela re-tv . Om 
ma n vill leva på fl yttba r fot och 
sa mtid ig t vill ha sina dagli ga, 
elekt roniska stimula nt ia ka nske 
ma n vill ha både radio, tv och 
ba ndspela re tillgä ngliga . Det kan 
gä ll a resor ell er somma rstuguvis
telse etc. A tt då ta med tre, e ll er 
fl er, a ppa ra ter ä r j u besvä rl igt. 

Om a lltsa mma ns ä r sa mma n
byggt så ha r ma n ba ra en låda a tt 
slä pa på. Ma n slipper också 
koppla sa mma n kassettspe la re 
med fö rstä rka re med högta la re, 
om ma n nu vä ljer en såda n lös
ning. Ell er ma n slipper slä pa med 
en förstä rka re och högta la re per 
a ppra t om ma n vä ljer den va ri a n
ten. I en kombiuppsä ttning ha r 
ma n också ba ra en uppsä ttn ing 

* Men vad får vi om vi väljer den lilla kombiap
paraten i stället för stora, stationära kolosser? 
Duger de till något annat än att överrösta den envisa 
fågelsången? 

ba tte rier a tt byta. 
Det finns mycket bra kombina

tioner av ba ndspela re och radio. I 
må nga fa ll ä r ljudet storstila t och 
fullt njutba rt , även om det ligger 
lå ngt frå n regelrä tt hi fi . 

Men hur ä r det då med kombi
na tioner som dessutom innehå ller 
tv? J a, det finn s inte så må nga 
såda na a tt vä lja på. Flera tillver
ka re hå ller tydligen också på a tt 
ta bort just den va ria nten ur 
sortimentet , å tminstone i S veri ge. 

Det finns kna ppast några tek
niska problem a tt få en kombina
tion av det hä r slage t a tt bli riktigt 
bra. Dä remot finns det ett a nta l 
a ndra hä nsy n som gör a tt kva lite
ten oftas t blir a ningen tveksa m. 
Ett såda nt ä r utrymmeskra ven. 
Om kombina tionen ska ll bli nå
gorlunda ha nterlig mås te ma n 
va ra försiktig med bildstorlek och 
a nna t. Men frä mst bildstorleken 
bes tä mmer sjä lva hö ljets må t t. 
Den största komponenten blir j u 
bildröret. Men också elekt roniken 
få r finn a sig i a tt packas tä tt. 

Vikten måste också hå llas nere 
om a ppa ra ten över huvud taget 
ska ll gå a tt slä pa runt. Som nu ä r, 
jogga r ma n kna ppas t omkring 

med kombina tionen i snöre runt 
ha lsen . Det skulle snarast kä nnas 
som en kva rnsten . En a nnan viktig 
aspekt är priset : Om man nu 
köper a lla funkti onerna på en 
gå ng så mås te ma n också beta la 
dem på en gå ng. För a tt priset 
ska ll bli någorlunda accepta belt 
pruta r ma n gä rna på kvalitetskra
ve n i enskilda del a r. Ingenting få r 
kosta någonting, slutpriset för oss 
konsumenter blir ä ndå vä l tillta 
get. 

Bandspelare 
och högtalare 

Det som ger minst problem ä r 
radiodelarna. Mottaga rna på de 
a ppa ra ter vi provar ä r inte stereo, 
men de fungera r bra. 

Ba ndspela rna ä r det sämre 
med . H ä r ä r största problemet 
svaj. Botemedlet mot det ä r dy
ra re och bä ttre meka nik. En såda n 
riskera r att bli både större och 
tyngre, och ä r dä rfö r knappast 
motiverad . Men viss t kan ma n 
göra en liten och lä tt ba ndspela r
del' Se ba ra på Sonys Te D5, e n 
ytterligt liten ba ndspel a re med låg 
vikt , som ä r så bra som vilket stort 
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Hitachi CPT 0652 
Mycket liten bildskärm, bara 6 

tum . Färgmönstret blir därmed 
grovt och störande. Bildskärpan 
blir inte så god på grund av det 
grova mönstret. Fördelen med det . 
lilla röret är att apparaten kan 
göras mindre och lättare, och 
dessutom dra mindre ström. 

Känsligheten hos mottagaren 
är bättre än Sharps. 

Högtalaren är riktad "uppåt" 
och det är inte så bra. Ljudet blir 
diffust och diskantfa ttig när man 
sitter framför skärmen och ser på 
tv. Genom att bygga på en liten 
uppfällbar ljudreflektor skulle 
man få betydligt bättre ljud här. 
Men bra lär det inte bli. Det, 
ljudet, saknar i stort sett alla spår 
av bas, och ger inga direkt hänfö
rande musikupplevelser. 

Tv-mottagaren är utrustad med 
snabbväljare för upp till 5 kana
ler, en finess som numera är 
ganska självklar, men inte i por
tabla sammanhang. 

Bandspelaren svajar å det tris
taste , möjligen något litet mindre 
än hos Sharp, men fortfara nde på 
tok för mycket. 

Kan drivas också på inbyggda 
batterier för total frihet från elek
triskt nät och andra yttringar av 
modern civilisation. 

Hitachi CTP0652 kostar ca 
2800 kr. ~ 

kassettdäck som helst. Men den 
kostar 5 000 kr ... 

När nu bandspelaren ändå sva
jar så gör det kanske inte så 
mycket om den också brusar en 
del och tappar en del diskant. 
Tydligt är att ba ndspelaren får 
jumbopriset hos båda de kombi
a ppa ra ter vi prova t. Det vi II säga 
bandspelardelen är den sämsta 
delen i kombinationen. 

Egentligen finns det plats för 
ganska rejäla högtalare i så här 
stora apparater. Stora högtalare 
bör kunna innebära bra ljud . Det 
tycks man emellertid inte priori
tera så högt. Ljudet som kommer 
ut är nämligen ett par klasser 
sämre än det man får från de 
stora, mera välljudande, kombina
tionerna med bara radio och kas
settspelare. 

Orsaken är nog dels att en bra 
högtalare kostar mer. Den behö
ver också oftast större driveffekt. 
Om man försakar basåtergiv
ningen kan man få upp verk
ningsgraden åtskilligt , och där
med klarar man sig med en enk
lare förstärkare. Allt samverkar 
till det sämsta! 

I • ., 

---

Det svåraste kompromissandet 
ligger ändå i tv-mottagaren , eller 
rättare sagt i dess bildstorlek. För 
att avnjuta programmen vill man 
ha så stor bild som möjligt. För att 
kunna flytta apparaten vill man 
ha så liten apparat som möjligt. 
Så länge vi är hänvisade till att 
använda katodstrålerör av vanligt 
slag går den ekvationen inte ihop. 

Men en liten skärm är inte bara 
" liten". I de provade apparaterna 
är den dessutom i färg, vilket är 
ganska självklart numera. Men 
färgen ställer till en del problem . 
En modern färgbildskärm ä r upp- . 
byggd med ett stort antal små 
färgränder som bla ndas och ger de 
önskade färgerna. Skärmens för
måga att återge fina detaljer be
ror av hur små dessa färgränder 
är. 

Om man då minska r skärmens 
,storlek mås te man minska färg
ränderna i samma grad. Emeller
tid blir måtten på de enskilda 
fosforbanden då så små att man 
knappt kan tillverka dem. Det
samma gäller den "slitsmask" som 
ligger bakom fosforn och hjä lper 
till a tt styra elektronstrålen. 

En 26 tums bildskärm är ca 52 

cm bred . Varje enskild färglinje är 
ca 0,26 mm bred. Eftersom en 
bildpunkt, dvs den minsta svart
vita detaljen byggs upp av tre 
färgränder med de tre grundfär
gerna, kommer minsta möjliga 
bildelement att vara 0,79 mm. 

Sharp-tv:n håller 10 tums bild
rörsstorlek, vilket ger en bildbredd 
av ca 19 cm . Varje "bildpunkt", 
bestående av tre färglinjer är där 
0,6 mm. På motsvarande sätt är 
Hitachis tv 6 tum, med bildbred
den ca 1 O cm och minsta bildele
ment ca 0,5 mm. 

Måtten på färgprickarna vid 
den mindre skärmen minskar 
alltså , men inte i proportion till 
minskningen av bildstorleken. 
Mönstret blir alltså grövre i rela
tion till bildens storlek . 

På den stora 26 tums bildskär
men kan man räkna med att det 
får plats ungefär 660 linjer. Det 
betyder att bildens upplösning i 
horisontalled snarast begränsas av 
andra ting än av skärmen. 

På Sharps 10 tums skärm är 
antalet linjer bara ca 320, och det 
innebär a tt skärmens grovlek för
sämrar bildskärpan , om än inte i 
så hög grad. 

Sharp C1020 
~ Bi Idskärmen på den här är 10 
tum , och den är alltså störst av de 
båda provade. Bilden är bra vid 
goda mottag ningsförhållanden . 
Ned till så här stora bildskärmar 
förlorar ma n inte så väldigt myc
ket bildskärpa , även om jämfö
relse med en 26-tummare visar att 
en del går förlora t. Rastret på 
bildröret är synligt, men föga 
störande. 

Känsligheten ä r säm re än Hita
chis. Till en del kan det bero på att 
man här ba ra ha r en sprötantenn 
medan Hitachi har två. 

Ka nalva l sker genom konti
nuerlig inställning på både VHF 
och U H F. Det finns alltså ingen 
snabbväljare för olika program. 

Högtalaren är framåtriktad, 
vilket ger bäst förutsättningar för 
tv-ljud. Lådan är ganska stor och 
klumpig, och borde ge plats för en 
välljudande högtalare. Det finns 
också ansatser till bas i ljudet, 
men den yttrar sig mest som en 
allmän lådig- och bullrighet. 
Bandspelaren svajar betänkligt. 

Sharp C I 020 kostar ca 3 200 
kr. 

Hitachis lilla skärm på 6 tum, 
däremot, håller bara ca 215 linjer, 
och det innebär en kraftig försäm~ 
ring av bildskärpan, samtidigt 
som man får ett synbart raster i 
bilden. 

De här förhållandena skall nu 
inte skyllas på vare sig Sharp eller 
Hitachi. Ingen tillverka re ka n 
göra ett litet tv- bildrör med 
samma uppl ösning som ett stort. I 
va rje fall inte till realistiska priser. 

Men till fä;gpunktsproblemet 
kommer ett a nn at: Den elektron
stråle som ritar bilden på skä rmen 
måste också vara mycket liten för 
att ge ska rp bild. En liten och smal 
elektronstråle får man lä ttast med 
få elektroner, dvs med liten ström. 
Kraven på elektronstrålen blir 
större ju mindre skärmen ä r, men 
knappast kraven på ljusstyrka på 
skä rmen . Ju färre elektroner som 
trä ffa r skärmen , desto lägre ljus
styrka får man givetvis. 

En liten bä rba r tv kan man 
tänkas bli lockad a tt ta med ut i 
vädret. och ljusstyrkor utomhus 
ka n vara förödande för vi lken 
tv-bild som helst. Kraven på Ijus-

forts på sid 78 
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Elektronisk 
rumstermometer 
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H är presenterar vi ett 
elegant sätt att gå över 
ån efter vatten: M ed den 
här elektroniska termo
metern, som kostar drygt 
hundralappen att bygga, 
kan man åstadkomma 
samma saker som med 
en vanlig rörtermometer 
för någon tia! 

Mät temperaturen elektroniskt, 
lätt avläsbart och flexibelt med 
denna termometer! Här är givaren 
placerad inne i lådan. Om man 
vill ha snabbare reaktionstid kan 
den i stället placeras utanför 
lådan, eller t o m i ett annat rum. 

Den elektroniska termo
metern har dock väsent
liga fördelar i många 
fall: Den är lättare att 
läsa av. M an kan läsa 
temperaturen på en an
nan plats genom att 
flytta ut givaren. Dess
utom kanske vi är 
många som tycker att en 
flerfärgad lysdiodstapei 
är mera elegant än en 
vanlig termometer. 

L 

Av SEVED MARTINSSON 

Komponentförteckning till termometern 

R1 

R2 

R3 

R5 

R4 
P1, P2 

zd1 

Ld1 

Ld2 - Ld9 

motstånd 1/4 W , 120 ohm 

motstånd 1/ 4 W , 1 Mohm 

motstånd 1/4 W , .2,7 kohm 

motstånd 1/ 4 W , 4 ,7 kohm 

ntc-motstånd 5,0 (4 ,7) kohm , t ex K 154 
trimpot min 10 kohm 

zenerdiod 15 V, 0,4 W 

lys diod 3 mm gul 

lysdiod 5 X 2 mm gul 

Ld10 - Ld11 lysdiod 5 X 2 mm grön 

Ld12 - Ld15 lys diod 5 X 2 mm röd 

Ld 16 lysdiOd 3 mm röd 
le1 UAA 170 
S 1 tryckknapp typ 06 (Isostat) 

Låda Z002/ 002 (Deltron) 

2 st batterikontakter 9 V min batteri 

2 st M3-skruv 
Mönsterkort 

Komponentsats med låda kan köpas trån: Smedtronie, Box 
10054, 630 10 Eskilstuna, tel 016/ 11 3824 mellan kl 17.00 och 
19.00. Pris : 135 kr inkl moms. Frakt tillkommer. 
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Kretsschema för termometern. Genom att välja lysdioder i olika 
färger kan man t ex urskilja olika temperaturområden. Högre 
temperaturer än normal rumsvärme kan t ex visas med röda dioder, 
normala temperaturer med gröna och lägre än normalt med gula. 

•• Att kunna kontrollera 
rumstemperaturen i t ex bosta 
den ä r numera ganska viktigt 
med tanke på de höga uppvärm
ningskostnaderna. Temperatur
mätningen kan som bekant ske 
med glasrörtermometer eller 
med något mer eller mindre 
komplicerat elektroniskt instru
ment. Ett sådant ha r bl a den 
fö rdelen att g ivaren kan place
ras i ett annat rum och ans lutas 
över en ledning . 

Den temperaturmätare vi be
skriver här är förhållandevis en
kel och består egentligen endast 
aven speciell drivkrets för en 
lysdiodramp samt några mot
stånd och ett ntc-motstånd som 
temperaturgivare. 

Lysdiodkrets 
bildar stommen 

Kretsen UAA 170 driver en 
lysdiodramp med 16 dioder. E n
dast en diod lyser åt gången, 
men med glidande övergång i 
vissa fall. Med en kalibrering ti ll 
en lysdiod per g rad är mätaren 
tänkt att visa temperaturer mel
lan II oc h 26 grader. Det täcker 
gott normala rumstemperatu
rer. Genom änd ring av mot
ståndsvärden i tem peraturg iva r
kretsen ka n man lä tt få a ndra 
temperaturområden. Man kan 
t ex göra en fryskontrolltermo-

meter med området - 25 till 
- 10°C. 

Kopplingar med lysdioder 
drar relativt mycket ström, var
för kontinuerlig batteridrift ä r 
orea li stisk . Därför kopplas bat
terispänningen in med en åter
fjädrande tryckknapp e ndast vid 
själva avläsn ingen. Det ä r natur
lig tvi s tänkbart att a nvända nät
spä nning med en batterielimina
tor på 12- 15 V, men då är inte 
appa raten porta bel på sa mma 
sätt lä ngre . 

Kretsen UAA 170 driver som 
nämnts 16 lysdioder, vi lka nor
malt lyser en i taget. Den ska ll 
ha en mallJ,ingsspänning på 
12- 15 V, men fu ngerar ner till 
ca 10 V. Hä r a nvänds två 9 V 
batterier som a lltså ger 18 V nä r 
de ä r nya. 

För att inte skada kretsen ha r 
en ze nerdiodsta bilisering (zd I 
och R I ) lagts in, vilket gör att 
den kan få högst 15 V. Batteri
spä nnin'gen kan sedan sj unka till 
ca II V inna n appa raten ger 
upp. Det märks på a~~ !ysdioder 
på nera stä ll en lyser samtidigt. 

Spänningsdelare 
med termistor 

Själva mä t kretsen bestå r av 
två spä nnif\gsdela re som ma tas 
från kretsens inbyggda spä n
ningsreferens . Den har en spä n-



Uref 14 

- ref hög 13 

-ref låg 12 Mönsterritning i skala 1:1. 

Uin 11 

JAA 170 

röd 
Temperaturmätningen sker genom en jäm
f örelse mellan en fast referensspänning och 
den spänning som uppstår i en spännings 
delare där det ena elementet är det tempe
raturberoende motståndet. 

Komponentplaceri ng på kretskortet. 

ni ng om ca 5,2 V och kommer ut 
på stift 14 (sefig 3). 

Spänningsdela ren R3- PI ger 
fas ta spä nninga r till stift 12 och 
13. Dessa bestäm mer kretsens 
a rbetspun kter och kä nslighet. 
Vid Ui n= Ui n ref hög lyser över
sta lysdi oden I d 16 och vid Ui
n = U in ref låg lyser den nedersta 
d ioden Id l. Hur mycket Uin 
behöver ä ndras fö r va rj e Iys
d iodsteg ä r a lltså beroende av 
hur lå ngt de båda referensspä n
ni nga rn a ligger från va ra ndra. 
Den läg re referensspänningen 
ka n änd ras med PI . 

Den a nd ra spä nn ingsdela ren 
bestå r av ntc-motstå ndet R4 och 
av P2- R 5. Eftersom motstån
det ändra r sin resis ta ns med 
tempera turen kommer också 
Ui n att ä nd ras i ett visst förh å l
lan de till te mpera turä ndringen. 
Genom att j ustera P2 ka n Uin 
läggas så, att den va ri era r inom 
de fö ru t näm nda referensspän
ninga rna på stift 12 och 13. 

En ntc-res istor ha r en ga nska 
olinjä r ka rakteristik, men inom 
detta snäva tempera t u ri n terva Il 
ha r d~t ingen prakt isk betydelse. 

I den hä r beskrivningen ä r 
ntc-motstå ndet montera t i a ppa
ra tlådan d irekt på kretskortet. 
Om ma n vill ha en snabba re 
reaktion på tempera turänd
ringa r bör det dock placeras 
uta nfö r låda n. En a nna n a nled-

ning t ill a tt sätta giva ren uta n; 
fö r låda n ä r a tt ma n vill avläsa 
tempera turen i ett a nna t rum . 

Bygg termometern 
i lämpad plastlåda 

A rbetsbeskrivningen är av
passad för den föreslagna låda n, 
men givetvis gå r mäta ren a tt 
bygga in i vilken låda som he lst. 
Börja med a tt ta upp hå l i ena 
lådha lva n. (Sefig 6.) Den lå nga 
slitsen ka n ma n göra genom a tt 
ma n borra r några hå l i vardera 
änden, va refter ma n sågar mel
la n dem med ett modellsågblad . 
Eventue llt borras hela vägen. 
Ka nterna görs seda n jämna med 
en tunn fil. En vass, tunn kniv 
ka n också a nvändas. Borra 
också ett hå l fö r ntc-motstå ndet 
i den övr.e gaveln på frä mre 
låd ha lva n (fig 6). 

Pressa nu fas t två av de med
fö lja nde bussninga rna i krets
kort fäs tena på insida n av locket 
dä r kretskortet ska ll fästas. ( De 
två fästena närmast hå Itag
ningen.) Plocka dä refter in 
sa mtliga lysdioder på sina pla t
ser på kortet och vä nd dem å t 
rä tt hå ll . Löd inte ännu! 

Placera kortet på sin pla ts ' i 
låda n och skruva fas t det med 
två M3-skruva r. Se till så a tt 
dioderna inte ramla r ur! Lägg så 
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Så här kan lå
dans fram sida 
anordnas. Fig 
kan användas 
som borrmall 
och även som 
framsida på 
den fä rdiga 
apparaten. 
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mot brott 
Detektering av infrastrå lning 

har under de senaste å ren blivit ett 
intressa nt medel i kampen mot 
brottslighet. I moderna inbrotts
la rm återfinner man därför a llt 
oftare detektorer av detta slag . 

Adernco-Sontrix i USA har ny
ligen introducerat en I R-detektor 
med följande egenskaper: 

Bevakningsområdet bestå r av 
17 zoner som ligger i tre plan och 
har en utvinkel av 75°. Reflek
torn, som är dold för att inte 
avslöja inriktningen, är vridbar 
± 20° i sidled och har tre instä ll 
ningsmöjligheter i höjdled . 

I R-detektorn ä r utrustad med 
bl a lysdiod för gångtest med min
nesfunktion , möjlighet till fj ärrin
dikering och manipuleringsskydd . 

Den beskrivna detektorn har 
typbeteckningen ISD II . Modell 
ISD 12 är näs tan identisk till sin 
uppbyggnad, men har sex bevak
ningszoner i tre plan . Den täcker 
ett område med 35 m längd och 
3,5 m bredd . 

Detektorn sä ljs genom Siren 
Skyddslarm AB, tel 08/26 68 70. 

... porten automatiskt 'reverse rar om 
Anslutningsdon den stöter mot något hinder. 
för komponentben garageöppnare Portöppnaren är försedd med 

Med nya MT A-don för kompo- Tele-Radio AB, Lysekil , har ljus som tänds då porten öppnas 
nentben kan man nu ansl uta en- kommit ut med en ny. radiostyrd och som lyser i fyra minuter innan 
skilda ledninga r direk t till benen g.arageportöppnare. LifT Bo)' J . I . det ånyo släcks. Ett meka nisk t lås 
på lysd ioder, fotodioder och andra Oppnaren levereras i två kar- förhindrar obehörigt öppnande. 

tonge r och väger 19 kg. Mask ine- Porten kan endast öppnas med 
di sk reta komponenter. . • d maskl·nerl·et . net monteras ge nom a tt en as t Tidigare anslöts sådana till led-
ningar ge nom lödning eller tv in- två delar sätts samman. Monte- Den medföljande radioenheten 

ringsa nvisning medföljer för "gör är av digital typ och ä r kodbar i 
ning. De metoderna är a rbet- det sjä lv"-montering. I 024 olika kom binationer. Sän-
sam ma och därför oacceptabla i Portöppnaren passar till de daren är liten som ett cigarrettpa-
den sta rka konkurrensen på da- fl esta vill aga rageporta r. Till spe- ket och kan fästas i bilens sol-
gens elek tronikmarknad. dd C 

MT A-donen är helt isolerade ciella portar och till slagporta r sky . irkapris: 2 755 kr. 
finns sä rskilda tillbehör . Ett in- Generalagent: Tele-Radio AB, 

och ansluts med en slitskontakte- b "k h t t " tt tel 0523/ 10734. yggt sa er e ssys em gor a 
ringsteknik som inte kräver någon 1~=~~~~=~~~=~=:r-------------1 avisolerin g. Massiva ledningar 
med 0,3 - 0,6 ell er 7-trådiga 
0,08- 0,35 mm' ledningar kan för
bindas med donet som ansluts till 
komponentben med di ameter 
0,35-0,55 mm. För anslutning av 
donen har AM P ett komplett ma
sk inprogram, alltifrån handverk
tyg till ha lva utomati ska kabel ma
skiner. 

Ledningarna ansluts till donen 
med en beprövad slitskontakte
ringsteknik som inte kräver någon 
skalning men ändå ger säker an
sl utning. Isoleringen genomträngs 
av eggar på donets kontakter. 
Kont akterna är av fos forbrons
mäss ing med tennplätering. 

Marknadsförs av AMP Svenska 
AB, tel 0758/10400. 

Mångsidig 
multimeter 

Heiden Electronic Grnbh tillver
kar ett instrument , typ 1201. för 
labora torie- och servicea rbete. 
Förutom digita l multi meter inne
håller den en komplett mätfunk
tion för motstånd O, I M till 20 M, 
indukta ns O, I ILH till 10 H samt 
kapacitans O, I pF till 10 ILF. 

Det mäter också lik- och växel
spänning upp till 20 A. Som fram
går av uppgifterna täcker instru
mentet många olika typer av mät
ningar. 

Generalagent: Skandinaviska 
Elektronikcentralen, tel 0451/ 
J 51 39. 

3-lägesswitch 
för kortmontage 

Från SAE kommer en 3-läges
switch , Trinary . Slide SwiTch. 
Med tre inställbara lägen per po
sition ger den betydligt högre 
möj ligheter till kodning, jämfört 
med DIP-omkopplare med enbart 
"till " och "från". 

Den är därmed lämpad för ap
plikationer som kräver ett flerta l 
omkopplingar. Omkopplaren är 
också ett alterna tiv till kombina
tionen stiftiister och kortslut
ningspluggar. 

Tät underdel ger skydd vid 
våglödning, och överdel med tape 
ger skydd vid tvättning. Tillverkas 
med 4- 10 och 12 positioner. Ma
teria let är sva rt , 30 % glasfylld 
nylon, typ 6FR. Kontakterna ä r 
av fosforbrons med 0,25 ILm guld 
över nickel. Temperaturområdet 
anges till - 40° till + 85°, och 
livslängden minst 500 miljoner 
operationer per position . 

Svensk representant : AB Be
torna, tel 08/820280. 

Mikrowattmeter 
Boonton har presenterat en mi

kroprocessorstyrd mikrowattme
ter, modell 4210. Instrumentet 
styrs enkelt över fem tryckom
kopplare, och har automatiskt 
områdesval och automatisk noll
ställning . Det kan presentera ef
fekten i watt, dBm eller dBr, 
rela tivt en tidigare mätning. En 
3 1/2 siffrors visa re presenterar 
värdet samtidigt med ett analogt 
instrument för noll- och toppvär
desinställning. 

Modell 4210 kan kompletteras 
med någon av de prober som finns 
i Boonton-programmet. Proberna 
ä r av diodtyp och täcker I nVV 
(- 60 dBm) till 100 mY (+20 
d Bm) i frekvensområdet 200 kH z 
till 18 GH z. Termokopplade pro
ber finns för områdena I IL VV 
( - 30dBm)tiIlI0ILVV (+IOdBm) 
inom området 10 MHz till ' 18 
GHz. 

Svensk representant : Ferner 
Electronics AB, tel 08/802540. 



Klocktermostat 

I energispartider är klockter
mostaten ett bra hj älpmedel för 
reglering av temperatur i hemmet. 
eller i lokaler som inte utnyttjas 
fullt t ex na ttetid . 

RAM 382 från Theben har 
kombinerad dygns- och vecko-

Digital elektrometer 
En ny digital elektrometer pre

senteras av Keithley Instruments. 
Modell 614 är avsedd för mätning 
av ström, spännin g, resistans och 
laddning . Den har en si ffervisare 
med 4 112 siffra. 

Följande mätområden finns på 
modell 614: 
* Spänning: Fullt ska lutslag 10 
~V till 20 V med ingångsresisans 
på s x 1013 ohm . 
* Ström: ner till 10 f A ( 10-14A), 
spänningsfa ll mindre än 200 V 
(2000 gå nger mindre än en digi
tal multimeter). 

skiva samt kvartsur med 100 tim
mar gångreserv. Temperaturen är 
justerbar från +6° till +26°, och 
termosta ten är omkopplingsbar 
för kontinuerlig låg- respektive 
högtemperatur. 

Klocktermostaten finns hos 
Elfa Radio & Television, tel 08/ 
73007 00. 

* Resistans: Upp till 2 x l0 11 
ohm . 

* Laddning: 10- 14 till 2 x \0- 8 C. 
Vid strömmätning kan anvä n

daren dessutom begagna automa
ti sk strömundertryckning. Det gör 
att mätningar kan göras på över
lagrade strömmar. Strömunder
tryckningen är upp till 2000 
gånger den minst signifikanta siff
ran. 

En ann an egenskap hos modell 
6 14 är inbyggda ackumulatorer 
som ger möjlighet till 10 timma rs 
mätning på en uppladdning. Vid 
drift från ackumulatorerna slip
per man också ifrån risken för 
störningar från eln ätet. Ackumu
la torerna kopplas in automatiskt 
vi d spänningsbortfall när instru
mentet används i nätdrift. 

Elektrometern har två ut
gå ngar, en 2 V skrivarutgå ng 
samt en förstärkarutgång. Bruset 
ä r mycket lågt. Brusnivån är 
mindre än 15 ~ V topp till topp
vä rde, och stabiliteten hos instru
mentet är bättre än 20 ~ V ;Cc. 

Svensk representant är Scandia 
Metric AB, tel 08/820400. 

Teckenskärm 
i tunnfilm 

Från Sharp kommer en ny tec
kenskärm som arbeta r med elek
troluminiscens (EL) . Den ger hög 
ljusstyrka och lång livslängd . 
Skärmen styrs av en högspänd 
logikkrets i CMOS. Grafik och 
text kan visas på skärmen . Det 
krävs tre olika drivspänningar och 
fyra insignaler av TTL-nivå (data, 
klocka, horisontell och vertikal 
synk). 

-
Programmerbar 
halvledaranalysator 

.. 

Ett nytt instrument för analys 
av halv leda rkretsa r har introduce
ra ts av Hewlett-Packard. Det nya 
instrumentet gå r und er nam net 
H p 4145A Semiconductor Para
meter Analy::er. 

H p 414sA stimulerar ström
eller spänningsberoende halvle
darkretsa r och mäter resulta tet. 
Fyra enheter för stimulering ingår 
i instrumentet. Varje enhet kan 
anvä ndas antingen som st röm
källa och spänningsmätare eller 
spänningskä lla och strömmäta re. 
Tack va re a tt man har fy ra enhe
ter kan man mäta 4-poliga kretsa r 
utan a tt behöva skifta några a n
slutninga r. 

Dess utom finns två extra enhe
ter för de fall där man behöver ner 
än de fyra. Styrningen av H P 
414sA kan ske antinge n från 
frontpanelen , över H P-I B eller 
från den inbyggda nexski veenhe
ten. Den information som sa ml as 
in kan presenteras på den in
byggda bildskärmen eller överfö
ras till en plotter eller dator över 
HP-IB . 

Genom att lagra långa och 
komplicerade testsekvenser på 
den inbyggda nexskivan kan man 
minska tiden för mätningarn a lik-

Skärmen har en kl a r yta , och 
den är tunn och kan betraktas 
inom ett stort sy nfält. Den kan 
anslutas till olika typer av termi
nala nslutningar med text , men 
också till olika typer av mätutrust
ning för grafisk å tergivning. 

EL-panelen utgörs av en nerIa
gerkonstruktion, bestående av ett 
EL- lager, sammanbakat med ett 
övre och ett undre isolerande 
skikt. All a dessa tunna filmer, 
med undantag av den bakre alu
miniumelektroden, är genomskin
liga. Elektroderna bildar ett mat-

~too<'OIOI. "l.*""l~'" AV1QRI) .. ,1'0, ..... 
";" .. ~.' • öG. 80 G 

ÖÖ Bil_iS 8 .~ I 
.~ 

~ 
8 e j 

"e i fr 

o"is ... ' •• 0 
_ 1 • öa GJGJGJ. O 

ii ii GJGJGJ. C' • 
......'''1 GJGJGJilo ... 8 0 .ilö 

som risken för fel. Dessutom kan 
vissa gränsvärden snabbt beräk
nas ur de uppmätta vä rdena med 
de inbyggda gra fi ska analyspro
gram som finns. Man får då ut 
gränsvärdena i gra fi sk form på 
skärmen. 

I nstrurnentet ka n dessutom be
räkn a och presentera pa rametra r 
som h FE som funktion av le och 
gm som funktion av VGS· Man 
kan a lltså snabbt göra en kom
plett analys av ha lvl edarkretsens 
I i kspänn i ngska rak terist i ka. 

Bildskärmen har storleken 
116 x 92 mm och har en upplös
ning av 2 048 x 2048 punkter. I n
form ationen kan presenteras på 
fem olika sätt, bland annat gra
fi skt , numeriskt eller i ma tris
form . 

Tangentbordet har II a lge
bra iska funktion er. Dessutom 
finn s Boltzmans konstant, dielek
triska konstanten i vacuum och 
elek tronladdningen direkt åtkom
liga. Detta ger anvä nd aren möj
lighet att utföra beräkningar på 
de uppmätta vä rden a. 

För lagring av mätdata och 
program ånvänder H P 414sA en 
inbyggd nexskiveenhet med 5 1/ 4 
tms skiva. Varje ski va kan lagra 
upp till 60 kbyte information. 

Svensk representant : Hewlett
Packard Sverige AB, tel 081 
7502000. 

rismönster i rät vinkel (X / Y
matris) . När växelströmspulser 
på fö rs båda elektrodgrupperna 
skapas ett starkt elektriskt fält vid 
korsningen mellan elektroderna, 
och EL-panelen utsänder ljus som 
formar den önskade bilden. 

Panelen är mycket tunn , och 
har låg vikt. Bilden ä r skarp och 
stabil utan distorsion . Färgen är 
orange-gul. Grafisk å tergivning 
uppnås med enheten S-102IA . 
och text med S-1050. 

Svensk representant: Bexab 
elektronik AB, tel 08/7680560. 
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givningen i diska nten förbättrad 
något litet den också. 

Dessa förbättringar gör ä ndå 
inte MaxelI UL till något super
band, men det var väl heller inte 
meningen . Kräver man bättre ljud 
bör man välja ett a nnat band , och 
får då beta la mera också. 

MaxelI UD ä r Sveriges mest 
sålda ba nd , a lla ka tegorier. Under 
1981 såldes mer än två miljoner 
l:1.P, vilket motsvarar 25 % av a lla 
järnoxidkassetter av hög klass. 
Bandet har funnits i många år och 
ha r också förbättrats kontinuer
ligt. Nu har ma n i princip gjort 
två ändringar med kassetten och 
den ena syns med blotta ögat. 
Maxe lI U D har nu fått sa mma 
kassetthölje som de mest kva lifi
cerade Maxell-kassetterna. Det 
bör innebä ra fortsatt god, och rent 
av bättre, precision och driftsäker
het hos UD- ba ndet. 

Till detta har man förä ndrat 
bandets magnetiska egen ska per 
också . Förändringarna är ganska 
genomgripande. Detta sagt med 
a ll tänkba r reserva tion , eftersom 
vi bara haft tillgång till ett exem
pla r i det nya utfö ra ndet. 

Att ba ndet ä r förändrat till hela 
egenskapsbilden betyder i och för 
sig inte att det är i a lla stycke n 
bättre, även om avsi kten natur
ligtvis ä r att förbättra bandets 
egenskaper totalt sett. Det vi 
framför a llt kunnat konstatera ä r 
a tt brusnivå n är sänkt med 2 dB. 
Tidigare har bruset legat tämligen 
högt på Maxe lI UD, men nu har 
man a lltså kommit ner på en lägre 
klass. Trots det h'öga bruset ha r 
ändå UD kunnat ge ett bra ljud , 
eftersom ma n har kunnat styra ut 
bandet kraftigt och på så sä tt fått 
en god dynamik. 

Om man vill sä nka brusnivå n 
på ett band bruka r utstyrbarheten 
och känsligheten följa med ner 
och äta upp den dynamikvinst som 

Digitala 
decibel 

Medan man håller på och mä
ter brå kdela r av decibel kan det 
kän nas skönt att som kontrast 
titta på vad den digita la tekniken 

man eftersträvade. Så har även i 
viss mån skett i det här fallet. 
Max nivån vid 315 H z har sjunkit 
med ca I dB. Det innebär att den 
totala dynamikvinsten stannar vid 
ca I dB vid låga frekvenser. 

Frekvensgång och utstyrbarhet 
vid höga frekvenser ä r praktiskt 
taget oförändrade. 

De här mätninga rna stämmer 
inte så alldeles väl med MaxelIfa
brikens uppgivna data . I dem 
a nger ma n a tt det nya utföra ndet 
av UD ska ll vara förbättrat med 
knappt en dB både på brusnivån 
och utstyrbarheten. Dessutom har 
man uppgivit att känsligheten vid 
12,5 kHz skall vara förbättrad 
med 0,8 dB . Vi har i stället mätt 
en förSämring med ca 0,4 dB vid 
sa mma frekvens, eller ca 0,2 dB 
vid 10kHz. Men de avvikelserna 
är så små a tt ma n sna rast bör 
betrakta ba ndet som oförä ndrat i 
det avseendet. 

MaxelI UD klättrar i a ll a fall en 
bit uppåt i kvalitet. Många tillver
kare jämför sig ju med Maxe lI 
UD och ba ndet bildar ett slags 
egen kvalitetsstandard mellan de 
enklaste lågbrusbanden och de 
mest påkostade superba nden av 
järnoxid typ. 

Den svenska konkurrenten i · 
MaxelI UD-klass är som bekant 
Track I och vi har tagit med 
några mätningar på ett såda nt 
band i tabellen fö r jämförelsens 
sk ull. Vi kan se a tt det främst ä r 
frekvensgången som skiljer Track 
I från UD med den va lda, inter
nationellt fastlagda arbetspunk
ten. Siffrorna i tabellen gäller ett 
ba nd som köpts för några måna
der sedan. Vi mätte också på ett 
a lldel es nyin köpt Track I och det 
visade något högre utstyrbarhet, 
men något sämre frekvensgång. 
Skillnaderna va r emellertid på 
intet sätt a nmärkni ngsvärda. • 

BH 

ka n åstadkomma . Allt fler tillver
kare ha r nu framställt prototyper 
på digitala spel a re som arbetar 
med vanliga kompaktkassetter. 

En sådan tillverkare är Sanyo 
som stå r bakom maskinen på bil
den. Spelaren arbeta r med 14 
bitar oc h 44 kHz sampli ngfre
kvens, vilket ger 96 dB dynam ik 
efter lite trollande med frekvens
kurvan. 

Och med en sådan dynamik 
bjuder vi gä rna på en dB hit eller 
dit. Där finns det marginaler, så 
att säga. 
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styrka n sju nker alltså inte en 
liten tv , snarare tvärtom. 

Parentes om 
videokamera 

Båda dessa fak torer gör a tt en 
liten tv-skärm, särskilt i färg, ger 
säm re bildskä rpa än en stor. Detta 
för in oss på en parentes: Må nga 
som för första gången tittar i en 
söka rmonitor i en tv-kamera för
vånas över att bilden är sva rtvit. 
Den som är van a tt se en luftbild 
som i en fotografisk filmkamera 
tycker att det verkar vara ett steg 
tillbaka, med en sva rtvit sökare i 
en videoka mera. 

De van ligaste söka rrören i hem
videoka meror ha r storleken 1,5 
tum . Så små färgrör finns inte . 
Det minsta färgrör vi känner till 
är 3 tum, och ska ll komma från 
Matsushita. Det finns dock ä nnu 
inte till gängligt. Men med så små 
bildrör blir skärpeproblemen i 
färg vä ld igt stora . Eftersom sö
karröret ska ll a nvändas för a tt 
stä lla in och bedöma skärpa, så 
blir en bild med dålig upplösning 
inte till stor hj ä lp. Det kommer 
därför att dröja innan vi får sö
kare med färgbild I en videoka
meral 

Stora antenner 
Slut parentes, och slut om bild

röret. Men det fi nns fler problem 
med portabel tv-mottagning . En 
portabel tv skall vara liten . Rent 
instinktivt vill man då också ha 
mottagarantennen liten. Tyvärr ä r 
nu de fysikaliska lagarna sådana 
a tt mottagarens storlek inte ha r 
något direkt samband med motta
garantennens. Snarare tvärtom: 
Om man måste förenkla tv-motta
gare n för att få plats med den i ett 
litet hölje kaT]ske man får en 
mindre känslig mottagare som 
kräver en Slörre antenn! 

På de provade mottagarna finns 
sprötantenner. I goda lägen räc
ker de till för att ge en bra bild, 
men övera llt där det krävs stora 
antenner för stationä ra mottagare 
krävs det också stora a nten ner för 
de små l Den bärba rhet som finns, 
naggas alltså i kanten av a tt ma n 
blir låst till en an tenninstallat ion. 
Mottagarna läm pa r sig a lltså bäst 
för "ha lvnomadi sk" tillvaro i som
marstuga eller husvagn, men 
knappast invändningsfritt för liv i 
tält eller kanot. 

Strömförbrukningen är också 
ett problem. Hitac hi appa raten 
har inbyggd ba tteril åda som rym
mer I O batterier som ger 4,5 
timmars drifttid . Sharps större 
appa rat drar mera st röm och har 
därför ingen inbyggd batterihå l-

la re. I stället kan man ansluta den 
till ett 12 V bilbatteri. Det kan 
man också göra med Hitachis, 
liksom ma n ka n driva båda från 
nät. 

Monitor och 
dataterminal 

Användningsområdena ä r giv
na för de här. a pparaterna: Att se 
på tv, att lyssna på radio eller att 
spela ba nd . Men det finns varia
tioner på temat: När man spela r 
in video har man a lltså a ldrig 
söka re med färg, av skäl som 
framgick här ovan. Det ka n då 
vara värdefullt att komplettera 
med en färgrnonitor för att kunna 
bedöma vad man egentligen hå ller 
på med, även om moderna video
kameror har högt utvecklad färg
automatik. En sådan här liten 
färg-tv kan då vara idealisk att ta 
med och använda vid uppspel
ningen , med de reservationer i 
skä rpehänseende som åtminstone 
gäller den minsta skärmen. Men 
skärpan ka n man ju klara av i 
ka merans sökare. 

En annan användning kan vara 
som dataskärm till en dator som 
ger färgbild, så som t ex vie 20. 
På hemdatorer har man ju ofta 
kassettspela re som massminnen , 
och kombinationen av kassettspe
la re och tv är då användbar. 
Tyvärr är inte de här maskinerna 
gjorda så att man kan spela kas
sett och ha tv-mottaga ren på sa m
tidigt, men det bör gå att åtgä rda 
rela tivt enkelt. (Det går att spela 
in tv- och radio-ljud med ba ndspe
laren, men det är ju ingen fördel i 
detta sammanhang.) 

Den omöjliga drömmen? 
Drömma r bruka r förändras när 

de skall till a tt realiseras. Fickkni
ven som har alll är ofta liten , 
plottrig och vek så a tt den egent
ligen inte klarar av något alls 
rejält. Det kan hända att valet inte 
står mellan a llt eller intet uta n att 
man får allt och intet. 

Sa mma risk löper de elektro
niska kombia ppara terna. För a tt 
kombinationen ska ll bli möjlig 
måste man ka nske pruta på de 
ingående delarnas kvalitet. Man 
riskerar a tt inte få en härlig uni
versalapparat utan i stället en trist 
skräpsamiing. 

De båda maski ner vi prova t 
visar tecken åt det hå llet. Men det 
finns kna ppast a nledning att tro 
a tt andra tillverka re skulle lyckas 
bättre . Och ändå fungerar de helt 
visst i många sammanhang. 

Men drömmen om alll i en liten 
låda blir knappast uppfylld . Vi får 
dras med de uppsli tande valsitua
tionerna ett slag till. • 



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

Rlla subwoolers 
Saknar du det verk
liga bastrycket - här 
är lösningen. RILA 
SUBWOOFERS - den 
lilla lådan med det 
stora ljudet. Kan plac
eras var som helst. 
Upplev en ny dyna
mik hos dina skivor
den verkligt djupa 
basen. Finns i 100 L 
och 60 L utförande. 

ACOUSTIC 82 
80 liter 1 20 Watt 

PRIS: 998:-
Inkl. moms 
1 års garanti 
Bx HxD 39x80x3Scm 
Acoustic - högtalar
byggsatser består av 
färdigmonterade 
lådor, valnötsfaner
ade eller i svartbetsad 
ek. Med byggsatser
na följer allt som be
hövs för att få ett par 
helt färdiga högtalare 
i samma finish som 
ett parfabriksbyggda 
men till ett mer till
talande pris. 

Rlla 
Subwoofer 
Ca-pris 975:-/st 
kompl inkl moms 

Demonstration och butiks försäljning: 

Öppet: månd. - fred. 11 - 18, lörd. 11 - 14 

Informationstjänst 22 

Äntligen -exklusiv 
samlingspärm för Foto! 
Foto lever länge. Så se till att du har din Foto där 
du lätt kan hitta den. I en riktig pärm som det står 
Foto på! 

Foto:s samlingspärm är tillverkad i kraftig och 
oöm konstläder kartong med Foto i guldtryck på 
ryggen. Tidningarna sätts in med några enkla 
handgrepp. En hel årgång får plats. Beskrivning 
medföljer. Med varje pärm följer även årtal i guld
tryck (1980-1985), som kan fästas på pärmens 
rygg. 
Beställ din pärm redan idag! Priset inkluderar porto och 
postförskottsavgift. Fyll i kupongen och posta den idag så 
har du pärmen på posten om några dagar. 

Jag beställer 'HH st samlingspärm. 

D Jag är prenumerant och betalar bara 32:25/ st inkl porto 
och postförskottsavgift. 

D Jag är inte prenumerant och betalar 39:50/ st inkl porto 
och postförskottsavgift. 

Namn 

Adress 

Postnr Postadress 

Prenumerant 
RT 6/7-82 

Här fäster du adresslappen från den påse du får Foto i. 
Utan adresslapp debiteras det högre priset. 

Skicka kupongen till: Foto, Försälj ningsavdelningen 
Box 3224, 10364 Stockholm 
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~ III D~~ Videot: Bertil Hellsten 

Skivan kommer, skivan går ... 
Kassettsystemen också ... 
•• Videoskivan är aktuell -
igen . Detta skrivs i slutet av april, 
och om planerna håller skall vi
deoskivan introduceras i England 
i maj månad. Det gäller då Phil ips 
optiska skiva Laser Vision som 
efter alla förseningar och upp
skjutna introduktioner nu slutli
gen skall förverkligas. 

Vid introduktionen skall man 
förfoga över en programkatalog 
med 100 titlar, varav 7 S skall vara 
pressade och klara från starten, 
meddelas det. 

För att man snabbt skall få ut 
produkten på marknaden kommer 

" man att dra i gång en massiv 
reklamkampanj. Man kommer 
därvid att trycka på systemets 
möjligheter både för underhåll
ning och undervisning. Siktet är 
dock främst inställt på konsu
mentmarknaden. 

England blir alltså det första 
landet i Europa som får del av den 
nya välsignelsen. Därnäst kom
mer Västtyskiand i augusti i år , 
enligt planerna. För Sveriges del 
kan introduktionen komma någon 
gång under 1983. 

I samma vårmånad maj skulle 
också enligt tidigare planer JVC 
och EMI introducerat det konkur
rerande videoskivsysteinet VHD i 
England. H ur det gick med det vet 
vi i skrivande stund inte . Vad vi 
däremot vet är att den introduk
tion som skulle skett i Japan i april 
lades på framtiden . JVC, som 
stått för systemutvecklingen, för
klarade att man nyttade fram 
introduktionen på obestämd tid på 
grund av den nuvarande stagna
tionen i efterfrågan hos konsu
menterna och på grund av den 
sviktande ekonomiska situatio
nen . 

Även Sanyo skulle börjat sin 
marknadsföring på allvar i april i 
Japan, men uppsköt starten. Mo
tiveringen är likartad : efterfrågan 
synes dålig. Sharp skulle introdu
cerat VHD i USA ijuni , men även 
det blir uppskjutet tills vidare. 
Här anges orsaken vara att pro
gramvaran ännu så länge är otill
räcklig. 

Alla VH D-tillverkarna är emel
lertid angelägna att betona att 
man på intet vis tänker överge 
systemet. Det är bara tidpunkten 
som är illa vald just nu. 

JVC påpekar också att kassett-

bandsystemet VHS introducera
des nera år efter Beta, men kunde 
trots det arbeta sig upp till en 
ledande ställning. Därför betyder 
en försiktig start inga avgörande 
nackdelar, menar en talesman för 
JVC i USA. Likväl talar nera 
källor om att VHD nu i praktiken 
är borta ur bilden. Klart är att 
Philipssystemet stärker sin posi
tion ytterligare. 

Det tredje tänkbara videoskiv
systemet kommer från ReA och 
heter CED. Det började säljas i 
USA förra året, och man hade 
som målsättning att sälja 200000 
spelare under året. Det lyckades 
man emellertid inte alls med. Den 
verkliga försäljningen kom att 
stanna på ungefär 70 000 enheter. 
Till det kommer emellertid en del 
apparater för samma skivor som 
sålts av japanska tillverkare. Hita
chi och Toshiba har varit aktiva 
och deltagit med liv och lust i det 
priskrig som brutit ut, och som 
fått försäljningen att hålla i gång. 
När de japanska priserna sjönk 
avstannade RCA :s försäljning 
helt. Vanligaste priset för en ja
pansk spelare är i dag $300, och 
RCA tvingas sälja sina spelare till 
samma pris. Under året skall man 
emellertid komma med en ny mo
dell som kan återge stereoinspe
lade skivor, och den har prissatts 
till $3S0. I vissa rabattvaruhus i 
New York kan man ändå köpa 
den gamla ReA-modellen för 
ända ned till $2S0! 

Om sålunda försäljningen av 
spelare gått ryckigt och somliga 
apparater praktiskt taget skänkts 
bort, så har försäljningen av in
spelade skivor gått desto bättre. 
Mer än 4 miljoner skivor har sålts, 
och det är långt över förväntan . 
Det lär inte vara helt ovanligt att 
man sålt mer än 100 skivor per 
spelare, och detta leder RCA in på 
en ny marknadsföringsfilosofi: det 
är på skivorna och inte på maski
nerna man skall tjäna pengar! 

Många bedömare menar att 
ReA faktiskt har haft den policyn 
redan från början. RCA:s skivsy
stem är tekniskt det mest omo
derna av de tre som finns, och man 
har satsat allt på att etablera det 
så snabbt som möjligt för att 
binda upp en stor kundkrets till 
skivorna. 

Att systemet är en smula ålder-
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domligt märks bl a genom att det 
är svårt att åstadkomma stillbild 
och snabbsökning med bild. Man 
har demonstrerat sådana facilite
ter men vidhåller att de är av föga 
värde på en konsumentmarknad . 
ReA har försett kosmetikafirman 
Ayon med utbildningsmaterial på 
skiva, men också det har varit helt 
"linjärt", dvs avsett att ses i en 
följd från början till slut som en 
konventionell film. 

De icke linjära tillämpningarna 
är därem\lt något som i högsta 
grad intresserar användarna av 
den optiska skivan. Där är tekni
ken lätt att införa, och det görs 
också experiment i skilda former 
för att prova teknikens pedago
giska förtjänster. 
• Om vi lämnar skivans ännu lite 
osäkra framtid och ser på den 
mera etablerade videobandspela
ren, finner vi att Sanyo har intres
santa saker på gång. Sanyo säljer 
Beta-spelare i hela världen, men 
har också under något år tillver
kat VHS-maskiner som säljs un
der andra namn. Nu meddelas 
emellertid att Sanyo själv skall 
börja stå också för VHS-spelarna, 
som skall börja marknadsföras i 
Europa till våren 1983. 

Uppgiften kommer från Japan 
Economic Journal. som också till 
lägger att man gör omläggningen 
för att öka sin marknadsandel,
icke oväntat. Vad som skall ske 
med hittillsvarande produktion av 
Beta-spelare framgår däremot 
inte. 

Men det finns ner rörelser i de 
djupa videoieden. Grundig avise
rade i höstas på radioutställningen 
i Berlin att man skulle börja sälja 
bärbara spelare med eVe-syste
met. En viss försäljning har också 
skett i Västtyskiand. Nu verkar 
dock tveksamheten breda ut sig, 
och bedömare menar att man 
kommer att avveckla den verk
samheten till förmån för det 
mini-system som skall bli resulta
tet av överläggningar mellan alla 
videotillverkarna . 

Det nya standardsystemet, som 
bara skall göras för portabelt 
bruk, kallas allmänt 8 mm video, 
dels därför att bandet som skall 
användas förmodligen kommer 
att bli ungefär 8 mm brett, men 
också för att målgruppen är alla 
filmamatörer som arbetar på 8 

mm film. 
Det man i övrigt enats om i det 

nya systemet är att videotrum
mans diameter skall vara ca 40 
mm med två roterande videohuvu
den . Spårbredden på bandet antas 
bli ungefär 12,S ~m, vilket sanno
likt gör det nödvändigt att an
vända dynamisk spårföljning av 
det slag som nu finns i system V 
2000. Om speltiden finns nera 
skiljaktiga uppgifter. Den varie
rar sålunda mellan I och 4 tim
mar, beroende på vilken källa 
uppgifterna hämtats ifrån. 

Systemet är alltså ännu inte 
fastlagt annat än i sina huvud
drag. Förmodligen kommer det 
att dröja ännu något år innan 
själva överenskommelsen är gjord, 
och kanske 3 eller 4 år innan 
produktionen kommer i gång. • 



Det är svårt att fotografera Beamscope 
på ett rättvisande sätt. Denna bild är 
uppenbarligen "förfalskad" men visar 
ändå principen: en stor lins förstorar 
bilden som vips blir flera nummer 
större. /den är god, men i praktiken 

, kan man näppeligen åstadkomma ett 
invändningsfritt resultat. Likväl kan 
man i bästa fall komma ett steg 
närmare upplevelsen av "riktig bio" 
vid hemmets härd. 

Tv-bilden förstoras 
Ined flat plastlins 
D Allt sedan televisionens barn
dom har tekniken haft ett stor
lekskomplex. Vilken metod man 
än haft för att återge tv-bilderna 
har det alltid varit svårt att få dem 
stora nog . Därför har man labore
rat med förstoringslinser och pro
jektionssystem i olika konstella
tioner. 
D Det finns åtminstone två skilda 
skäl till varför man vill ha en stor 
bild. Det ena är att många tittare 
kan vilja se bilden samtidigt. En 
vykorts tor tv-bild kan bara ses av 
i stort sett en enda betraktare . En 
bild på ett 26 tums bildrör kan 

kanske ses av något tiotal åskå
dare. Biodukar med nera meters 
bredd är nog åt några hundra 
åskådare . Man kan räkna med att 
det finns ett ungefärligt kvadra
tiskt samband mellan bildstorlek, 
eller bildbredd, och antal åskå
da re. 

I hembruk kan man ändå anse 
att tv-bilden på ett normalt bild
rör är tillräckligt stor för t ex en 
familj . Återstår ett annat skäl. 
D En stor bild ger en starkare 
upplevelse än en liten . Det är ju 
inte utan orsak filmbolagen har 
tagit fram Cinemascope och 

Slnal sak från Sony: 
Tv Ined 2 tuzns bild 
D För ett par nummer sedan 
kunde vi här i RT visa bilder på ett 
litet, tunt bildrör som utvecklats 
av Sinclair i England. Nu kommer 
motsvarigheten från Sony i Ja pan. 

För att få bildröret utan nämn
värt djup har man lagt elektron
kanonen parallellt med bildskär
men. Den lösningen har varit på
tänkt länge, men olika skäl har 
gjort att den inte blivit realiserad. 
Och när den nu kommer är det i 
miniatyrform: Sonys bildrör har 
diagonalen 2 tum eller 5 cm. 
Liksom i Sinclairs tv träffar här 
elektronstrålen skiktet framifrån 
från sidan o<;h inte bakifrån. 
Detta gör bilden briljant och ljus
stark, hävdas det. Ljuset behöver 
ju inte gå genom hela fosforskik
tet. 

Avlänkningen sker elektrosta
tiskt i vertikalled. I ett normalt rör 
sker den elektrodynamiskt, med 
spolar . Den elektrostatiska avböj
ningen kräver mindre driveffekt , 
och lämpar sig för batteridrift. 
Den horisontella avlänkningen ä r 
fortfarande elektrodynamisk, där
emot. 

För att man skall få likformig 
fokusering över hela bilden an
vänds en dynamisk fokusstyrning. 
Man styr alltså fokuseringen över 
bilden för optimal funktion i varje 
punkt. 

Den vertikala upplösningen an
ges till mer än 250 linjer. 

Bildröret ensamt är nog så in
tressant, men Sony har också satt 
in det i ett sammanhang som 
består aven liten tv-mottagare, 
som kunnat göras bara 33 mm 
tjock. Vikten skall vara ca 500 g, 
utan batterier. De skall, isatta, 
räcka till för 2,5 timmars drift. 
Kostnaden för underverket, som 
skall börja säljas i Japan under 
året, och i Europa nästa år, upp
ges till motsvarande I 300 kr . 

Den tv-apparat som Sinclair 
skall börja marknadsfQra motsva
rar i allt väsentligt Sonys - men 
den skall bara kosta 500 kr. .Allt 
enligt Clive Sinclair själv, som lär 
ha kommenterat Sonys version 
och kallat den "ett patetiskt 
skämt" . Vi får väl se vem som 
skämtar mest: Son y eller Sinclair. 

• 

andra vidfilmformat. Nu kan nå
gon invända att bildens storlek i 
sig är betydelselös. Man kan ju 
alltid sitta närmare en liten bild, 
så att den fyller upp blickfältet 
lika mycket som en stor. 

Det stämmer ändå inte riktigt. 
Upplevelsen aven bild hänger 
också samman med bildens verk
liga, fysiska storlek. Vi bedömer 
med ögonen hela tiden hur långt 
det är till bilden , och känner på så 
sätt om den är stor eller ej. Därför 
menar vi att en stor bild ger en 
helt annan upplevelse än en liten. 

Om man sitter på normalt be
traktningsavstånd från en tv behö
ver man knappt vrida ögonen för 
att följa en rörelse . Om bilden i 
stället är så stor att man måste 
vrida hela huvudet för att följa 
med, så kommer det att innebära 
att man lever med på ett helt 
annat sätt. Illusionen av verklig 
upplevelse blir starkare. 

Det finns alltså skäl till att 
önska sig en större tv-bild. Det 
bästa sättet att få en sådan i dag 
är att använda projektions-tv. De 
modeller för " hem bruk" som finns 
i dag ger ganska bra bild i dämpad 
belysning. Nackdelen är att de 
kostar ca 20 000 kr! Det gör det 
praktiskt taget uteslutet att de 
skall bli vanliga i våra hem. Nå
gon ny teknik som kan göra pro
jektions-tv väsentligt billigare 
finns inte. 
D Däremot kan man ta till andra 
knep och finter för att lura ögat, 
och lura av tv-mediet mera av dess 
potential. Ett sådant knep är 
Beamscope, en stor, plan frensel
lins som placeras framför motta
garen och förstorar bilden. Den 
säljs av Direchideo, tel 03// 
// 22 44. En fresnellins är en plan 
plastskiva som har graverade spår 
på ytan. Spåren är så förlagda att 
skivan bildar en konvex lins till 
funktionen, alltså ett förstorings
glas helt enkelt. 

Iden att använda förstorings
glas till tv-mottagare är ingalunda 
ny, som vi sade inledningsvis, och 
vi tror att vi också sett sådana i 
fresnellinsutförande tidigare. Pro
blemet med förstoringsglaslös
ningen är att bilden inte blir större 
än linsen. Linsen måste alltså vara 
mycket· stor. Och en mycket stor 
lins som håller samma optiska 
kvalitet över hela ytan är det 
väldigt svårt att framställa, och 
den blir därmed mycket dyr. 
Beamscope finns i två storlekar, 
med en yta motsvarande 25 tum 
och 41 tum bildskärm . De kostar 
ca 400 kr resp ca 2 000 kr. Det får 
a nses vara billigt för så stora 

linser. Däremot är kvaliteten 
ingalunda invändningsfri. Man 
får en hel del konturfenomen i 
bilden som försämrar skärpan. 
Dessutom blir bildens kanter 
gärna förvrängda. Båda de här 
fenomenen märks speciellt väl om 
man inte sitter exakt på linsens 
optiska axel. 

Bildens kontrast kan försämras 
av ströljus i lokalen, eller rent av 
genom ljusspridning i själva lin
sen. Det är meningen att linsen 
skall placeras framför bildskär
men på ett medföljande stativ. 
Det är väldigt vekt och sladdrigt, 
vilket gör det svårt att justera in 
verkan noggrant. 
D Ändå tycker vi att Beamscope 
är ett tillbehör som kan tillföra 
tittandet nya kvaliteter. För att 
man skall komma till rätta med de 
optiska svagheterna fordras san
nolikt ett mångfalt dyrare linssy
stem. Och en större bild genom 
projektion kostar också oerhört 
mycket mer. 

Med den stora linsen skall man 
kunna åstadkomma en 41 tums 
bild på normalt tittaravstånd, med 
utgångspunkt i 21 - 26 tums bild
ruta. Den mindre linsen är avsedd 
för skärmar mellan 12 och 18 
tum. Man kan alltså med den 
mindre åstadkomma 26 tums tv 
aven liten bildskärm. Det kan ju 
vara intressant om man måste 
använda en liten mottagare, t ex 
för att man vill kunna flytta den. 
En måttligt liten tv är också billi
gare än en stor. 

Men den verkligt intressanta 
tillämpningen är att göra en 26 
tums tv ännu större. Det är då 
man kan börja tala om nya upple
velser. Frågan är bara om man 
anser sig vilja lägga ut 2 000 kr på 
d'et nöjet. 

Nu går det faktiskt att använda 
den mindre, och billigare, skär
men också till en stor tv. Man får 
då ingen stor bild på normalt 
avstånd , men man kan i stället 
krypa närmare och använda linsen 
som "lupp". Ögat luras då och tror 
att det ser på en stor bild. Bild
fältkrökningen blir ganska stor 
om man gör så, men en tydlig 
"biokänsla " infinner sig omgå
ende! Att sitta och titta på Aktu
ellt och liknande är kanske inte så 
meningsfullt , men att se en bra 
film på det viset höjer upplevelsen 
åtskilliga grader. 

Emellertid blir " titthålet" 
ganska snävt om man gör på det 
här vise,t. Man måste vara ganska 
få, och helst nyförälskad, om man 
skall kunna få fullt utbyte av 
spektaklet! • 
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agenturen 
har fått ett 
nytt hem! 

I 
• 

musikälskare ... kom ihåg, att nu kan Du köpa 
direkt till importörpris - Ring eller skriv - så sänder vi 

Hi-Fi katalogen '82 till dig - gratis! 

== audioscan ~ 
Stockholm: Helsingborg: 
Tulegatan 16 
11353 Stockholm 

Tullhuset, Norra Hamnen 
252 22 Helsingborg 

(08) 31 04 80/31 05 80 (042) 13 76 60/13 76 61 
Informationstjänst 23 

AUDIO DESIGN 

MARENlUS 
Beställ den nya AUDIOKATALOGEN 
(pris 10:-). Du får en intressant demo
kaset! på köpet. 

Tillverkning och försäljning : 

INGENJÖRSFIRMA 

LEIF MARENlUS & CO HB 
BOX 5086 421 05 VÄSTRA FRöLUNDA 

POSTGIRO: 1 63 77-4 TELEFON: 031-479347 

Informa tionst janst 24 
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LJUDMIXERS 
FöRSTÄRKARE 
RYMDKLANG 
FILTER 
LIMITERS 
NOISEGATE 
KOMPRESSORER 
BRUSREDUCERING 
PEAKMETERS 
OVERRIDER 
BAS·SYNTHESIZER 
MIK-FÖRSTÄRKARE 
KOMPONENTER 
M. M. 

MEDLEM I 

e ELEKTRONIK 
INDUSTRI 
FORENINGEN 

MASSOR AV 

KOMPONENTER 
TILL SUVERÄNA PRISER! 

TRAFO 220/2 x 17 V 150 VA 60:

LYSDIOD 
röd, grön 3 mm 0:70 
orange, grön 5 mm 0:70 
Ic-sockel (med styrning för 
kretsen) 14 - 16 - 18 ben 1:-
Stegade pottar, dubbla log + lin 
från 5:-
Laminat enkel el. dubbelsidig 
Eurokort el. kapat på best. 
ex. 100x160 5:-
Transistorer ex. 
Be 546-556 0:70 
BD 313-314 8:25 
TOA 2002 matchade par 1 5:-
By 205 diod 3A 400V 2:50 
Rattar svart + alu från 2:50 
Knappståll ex. 5 dubbeltryck 10:
Omkopplare 4 pol 3 lägen 6:
Byggsatser. 
Högtalarelement. 
Samt mycket, mycket annat, 
ring och begär prislista gratis. 

IM ELEKTRONIK AB 
Box 260 
61301 Oxelösund 
Tel. 0155-340 20. 

Informationstj anst 25 

Belysningsautomat med 1000 W fOlohalogen
lam pa . För belysning av film o fotobeskiktade 
kretskortslaminat upptill 300x400 mm. Pris 
475:-. Framkallnings o etsutrustning för krets
kortslaminat upptill 350x350 mm. BestAr av 
glaskyvett, ram, termometer, pumpar, krets
kortshAllare, värmesystem och plastskAI. Pris 
585 :-. Kretskortslaminat i glasfiber m foto
resist i olika storlekar, framkallnings o etsmedel, 
kylf länsar, instrumentlAdor, profiler mm. 
Priser exkl moms. 

GPT Solenergi & Elektronik 
Box 62 237 00 Bjärred 
Tel 046 - 29 35 55 säkr 13-19 

Informat ionstjä nst 28 

Informat ionstjä nst 29 
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• 
I 
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 871676-3 
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 - Elekt ronik 
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 

. -
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Orgelbyggsatser som Du bygger själv. 
Engelsk fårgkatalog mot 20 kr. 
Nyheter: 
• Comet, orgel med ny enklare teknik 

som gör byggandet snabbare. 

• N y programerbar rytmapparat till 
Helios-, Zenit-, Gaiaxi-orglarna. 

• N ya LP-skivor och kassetter. 

EBECO-Produkter 
Box 77, 433 22 Partille 

Tel. 0302-105 12 

Med stämpeln Båtnytt TEST 

Trefaldig säkerhet på sjön! 2705.AlS 

Informationstjänst 27 

Låt inte dataåldern gå förbi dig! 
Följ med oss in i den! Lär dig elektronik, 
programmering och mikrodatorer i din egen takt! 

Börja nu! Heathkits självstudiepaket är kända för sin höga kvalitet och utför- ' 
lighet. Beställ vår katalog nu . Självstudier med Heathkit är roligt! 
ELEKTRONIKPAKET: 
Studiepaket från nybörjarstadiet ti ll fort sä ttningskurse r. Lätt eller ava ncerad 
övn ingsutrustning kan medfölja . Både text och bild . samt talad instruktion gör 
det extra lätt för dig. Studier med Heathkit är roligare och lättare än du trott! 
Och inte dyrt all s. 
KURSER I PROGRAMMERI NG: 
Alla de vanligaste dataspråken. Basic . Pascal, Assembler. Fortran. Cobol. 
Självtestande - du kan lätt följa dina egna framsteg . 
Prisexempel: Programmeri ng Basic från460:- Microsoft Basic , 12 lekt ioner inkl 
3 ljudkassetter 770:- . Elektricitetslära, grundkurs 205:- Mikroprocessorer, 
grundkurs 285:- Mikroprocessorer, påbyggnadskurs 885:-. . 

Vår katalog ger utförliga besked om ett trettiotal spännande 
studiepaket. Du kan komplettera med intressanta byggsatser. 
BESTÄLL KATALOGEN I DAG! Sänd in kupongen! 

JÄMFÖRPRISER: 
ZODIAC searcher med AM·FM· 
23 kan. 5 W. Pris 1995:
HY-GAIN 2705 AFS med AM· 
FM och SS8-15 W. Pr. 1995:
(norm. pris 2295:-) 

Informationstjänst 30 

EATHK Byggsatser för 7!!!!:Ia kunskap och 
Ja, tack sänd kataloge n nu ! 

Namn (texta tack') 

Adress arbete. 
Heathkit Scandinavia AB, Box 12081 , 10223 Stockholm. 

Post nr. postadress RT 6/7-82 Tel 08-52 07 70. Butik: Norr Mälarstrand 76. 
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Vi har gjort det lättare för di . .. ~ä marknaden idag. Var' g att hlt~~ ratt produkt och fä Sl~ speciella rubrik. Lät~~P~O.~Uktl tJa~st är placerad und~rnst 

i!I\li:itJI)l'NI)I~rl' 
Elektronik 

ELEKTRONIK 
Amatörrad io 
Komponenter 
Polisradiotillbehör 
Surpl.us (överskott) 
Rekvirera katalog 82 168 'd 
A4 mot 10:- i frimärken SI 
sedel eller per postgiro -
225027·2 
Svebry Electronics AB 
Box 120 
541 23 Skövde 
Tel. 0500·80040 

AT.ERFÖRSÄLJARE 
SOKES 
E~t nytt kassettband är på 
vag till Sverige med data i 
maxell·klassen, skruvat lock 
och rengöringsband samt 
bandtrass~lgaranti. Privat· 
pers. ocksa välkomna -40°1 
nu . 10 

ELECTRONICS TRADING 
Box 61 
64400 Grums 
Tel. 0555·13434 

ELEKTRONIKBYGGARE 
DIgitalinstrument byggs.fär· 
dlga. Programmerbar Ijudef· 
fektsgenerator med tex 
SN76477 kit 150:-. sa~tS Mi· 

A
xebrs , Hogt , Effektförst. klass 

. 0·350W 10' -
pg 700844·4 . . 

ELECTRONICS TRADING 
Box 61 , 
66400 Grums 
Tel . 0555·13434 

LABM KOM PON ENTER 
In.gjut.en larmmodul valbar 
fordrojnlng inbyggt relä 
148:-. Siren 115 dB 119:
Dorrkont. för bil etc. 5:50 . 
Nyckelbrytare 33:-. Tryc·k. 
luftsombrytare med bel 
17'- Mom . . . . s Ingar frakt till· 
kommer. ' 
AlgotronHB 
Kristallvägen 12 
12641 Hägersten 
tel. 08·452044 

Elektronik 

EPROM· 
PROGRAMMERING 
programmering av 2708 
2516, 2716 från manus ' 
och /eller master. Prisex 
2708, manus 125:- EXL E 
rom . p. 

ANTEC Elektronik 
Torkils väg 14 
191 71 Sollentuna 
Tel. 08·7540889 kväll. 

ELEKTRONIK· \ 
BYGGARE 
~oinmSka dina byggkostnader! 

ponenter kompo 
ser till lågpri;. nentsat· 

~egär prislista och se själv l 
el. dygnet runt 0756·64724 

JIGO Import & . 
Handelsagentur 
Box 5007 
151 05 Södertälje 5 
Tel. 0755·64724 

Stereo-HiFi 
N ETTO·PRISER 
på REVOX, DUAL, PIONEER 
Stort urval equalizers m'· . 
xers, mikrofoner, kOPPIi~9S' 
boxar, etc. Prisex. ReVox B 
;7 mk " kr 6995:- , DUAL CS 

41 Q 2385:-. Fabriksnya 
produkter i senaste utföran· 
de med garanti. Moms inkl 
VI . garanterar dig lägsta . 
pns!!! Kreditköp med VISA· 
konto. Info + prislista mot 
svarsporto. 
SOUND CENTER 
Box 20018 
20074 Malmö 
• We will not be undersold • 

ELECTROKOMPANIET 
Modif. till State of the Art· 
rang enl. senaste rön bl 
JFET i ing. på slutst. 'Pr~~ ' 
~mps RIAA·korr plus minus 
,1 dB S/N m.m. Arb. utförs 

al.v EC:s fabr. i Norge = mkt 
ag kostn. . 

IMPEX E & T 
Skäl bygatan 40 
724 76 Västerås 
Tel. 021·30 1300 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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•• 
Ovrigt 

TERMOMETER LED 

~8a~~td~~il~~er växlar au to· 
och 01 0 uppl" 2 mätpunkter 
sats f'ör 520 . ~sn111ng i by~g· 

I .. mm diS' 
p aye,r, 1. mätpunkt och O 10 

~Eb:,~snlng i byggsats fö~ 
KF·Service 
PL. 2573 
28200 Tyringe 
Tel. 0451·50667 kväll. 

•• 
Ovrigt 

SKIVPRODUCENT 
Söker rockgrupper & artister 
08·862180 
011-166945 

BiI·stereo 198:
Polis·radio 169:
Tel. 031·229674 

Passa På! 
för att här kommer kanske Erb' 
handsken. Sälj din produkt/f" judandet som passar dig som 
eftertext för småföretagare jEanbs~ gd

enom 
Radio & Televisions . r JU andet. 

Regler för annonseringen' 
E.ndast insänd kupong gäiler som manus 
D.ppen .endast för smäföretagare. . 
Bifoga Inga pengar . Vi fakturerar efter 'Info" d _ _ r annons. 

Manustiil:lnlili(jj"Nlii~i 
RadiO & Televisions eftertext· 
annonser tör smAtöretagare. 
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Namn . . . . . [ [ [ [ [ I [ [ [ U 

Apodsr.tenSr~::: ::: :: ::::: :: ::::: : :: :::: :::::::: ::::: : : ::: :: ::: ............................... . ... .. .................. .. ......... 

.... ................ Postadress 
~~~o~ÄN·L·iG· ·ÖCH·TEX;:A: ::: :::: :::::::::::::::::::::::::::.. . .. . ... . ............ . .... ·RT·S'i'i:å'i 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
Kup~ngen ski~kas till 
RadiO 8< Television Ann 

L.
BOX 

3224 10364 S· onsavd./Erbjudlndet 
• tockholm -----------_~J 
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•• 
ALL! MOJLIG! 

Det kostar bara 15 kronor per rad att annonsera under"ALLT MÖJLIGT" 
-Radio & Televisions radannonser.Annonsen skall inte vara längre än 10 rader. 

Lägsta pris är 45 kronor(3 rader). 
Har du något att sälja skall du prova"ALLT MÖJLIGT". 

lfr8/7-1982 

Skivproducent söker rock· 
grupper & artister 08· 
862180,011 ·166945 

I[ II 
Spar pengar. Bygg enkelt din 
egen solfångare. Byggbeskr. 
fås mot 35 kr på postgiro 
4672541·2 Johansson 

Krets1· 25· 100Jrets1· 25·100 
21141413122532494541 
611677 65 49 6800 26 25 24 
4116151312680231 3029 
41646455476809745949 
27161914206821 141312 
27324536336850151413 
Björns Elektrotjänst 
Elhagsv. 100/414559 Nors· 
borg Tel. 0753·811 28 e kl 17. 

Använd kupongen.Den finns i tidningen. 
Gäller endast privatpersoner! 

Säljes! Rörslutsteg Dynaco 
stereo 70 2 x 35W och för· 
förstärkare Dynaco PAS·3X. 
Tel. 018·148221 e. 18 

Mixerbord HH·stereo 8, JBN 
Equalizer, DBX 128 2·kan. 
brusreduc JVC kassettdäck , 
Technics klass·A FST, allt 
som nytt. 0505·124 53 eft 
17.00 

VIC·20 ekonomipaket. 24 oli· 
ka ber. Annuniteter, avskr, 
ränta , dagar mell. datum, 
mm. 95:-. UPAl, 83083 
Havsnäs 

RT från 1929. Hela årg. 58, 
59,60, 61 , 63, 74, 76, 8081. 
Inbundna 51 till 57. Elektro· 
nik 61-70. Hela 68, 69. 
Tel. 0430·108 10 eft 19 

CM3 valnöt 3500:- par. 
0155·58433 

Orkesterorgel mkt. avancerad 
säljes till högstbjudande. Tel . 
031·315064 eft. kl. 18.00 

Marconi signa lgenerator 10· 
485 MHz AM·FM 0,1uV-
200mV. Bra komradiogen. 
pris 4650:-. Tel . 042·43958, 
30346 

Säljes rullbandspel. A·77 Re· 
vox Live Recording mod bå· 
de mekaniskt och elektro· 
niskt. ,Ombyggd 1981. Körd 
10 tim 7000:- . lennart Wi· 
man , 031·705910 eft. 18 

FORTH DATOR 
AJ M65 8kFORTH , 8kBASIC, 
4kRAM , p: 4300 kr . Tel . 0750· 
26420 

Videoband Betamax l750 
89:-. BASF Chrome II 2· 
pack C90 29:-. Bet. via post· 
giro 4449006·8. Jonas Ekdahl , 
Stolmakaregatan 21 , 571 00 
Nässjö. 

Se hit VIC 20 ägare 
6 st spel till er dator för en· 
dast 85 kr + post! . Beställ ge· 
nom Sreve Henriksson 67020 
Glava 

Teletype ASR33 V24 stans o 
läsare. Toppskick , inkl 
kompi . dok 950:-. tel. 031· 
872719 eft 17 

RADIO TELEVISION 
Arg 694-12 Ar 70 1-12 Ar 
711-12Ar722-12Ar75 
1-12 Pris till högstbjudan· 
de. Tel. 021·136832 

lJUDANLÄGGNING för 
orkester eller disco säljes 
komplett eller i delar. 
JBl.horn : 18" , 15" , 12", 1" 
kompr. , + diskanter. Moni · 
tordel , mixer , slutsteg m.m. 
Även uthyrning upp till 8000 
W i Västeråstrakten. Ring e. 
18.00 0224·205 53 

Udda högt.elem. horn mm 
från 1:- till 3000:- , Anti · 
phon , Magn.olja flyt. kväve , 
Bonogal 0753·777 34 

Signalgenerator marconi FM · 
AM 10·485 NHz . 0,1uV· 
200mV. Bra komradiogen. 
Pris 4.650:- Tel . 042·30346· 
43958. 
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Magnetband BilLIGT 
1/2 tums band på öppen spo· 
le. Tel. 013·105400 mellan 
19-21 

Sony RCF1 professionell 
mottagare 10 KHz-30 MHz, 
SSB, CW, nät· och batteri , 
som ny, kr 4.800. Tel. 08· 
86 45 87 efter 18.00 

Printer Teletype 33 ASR 110 
band A Scii lämplig som ut· 
skrift för dator ring 08· 
7583230 

Pioneer Power Stereo Set re· 
ceiver SX1980 (2 x 27 OW/80 
hm) loudsp H PM 150/ 
turntable. Tel. 7550852. Till 
högstbjudande 

I[ 
.. 

KOPIB II 
8eg. U·matic·bandsp. för in· 
avspeln. gärna även NTSC. 
stationär modell för KCA· 
kassetter. Även redigerings · 
maskin intressant. 
Video West AB , Box 31174, 
40032 Gbg. Tel. 031·426059, 
alt.: 425771 

Köpes transist orprova re 
helstBK 5 10·~20 ev. defekt. 
Samt div mätinstrument ev . 
byte mot ZX80 mi crvdator 
Tel. 0325-11572 



Billigt 
Det kostar bara 15:- per 
rad att annonsera under 
"ALLT MÖJLIGT" 
Radio & Televisions rad· 
annonser. Med kupongen 
här intill är det enkelt att 
fy lla i en bokstav i varje 
ruta och lämna en ruta 
tom mellan varje ord. 
Du ser genast hur många 
rader det blir och vad an· 
nonsen kostar. Annonsen 
får inte vara längre än 10 
rader. Lägsta pris 45:-
(3 rader). Har du något 
att sälja eller vill du köpa 
något eller kanske byta -
då skall du prova 

"ALLT MÖJLIGT"! 

Den som kommer ihåg 
att aldrig glömma bort 
radio & 
television 
kommer alltid ihåg 
att aldrig glömma bort att 
PRENUMERERA! 
Glöm inte bort 
att komma ihågdet ! 

Vill du veta 
mer? 

Radio & Television hjälper 
dig gärna med ytterligare 
upplysningar om de pro· 
dukter som annonseras i 
tidningen. Ringa in num· 
ren på de annonser som 
du vill veta mer om. Varje 
annons är ju försedd med 
ett nummer. Det är bara 
att fy lla i kortet med I 
namn, adress etc och posta 
det till oss. Vi ser till att 
du snabbt får svar. A ll 
informationstjänst är kostX· 
nadsfri! Sänd in kupongen 
inom 6 månader. 

Manus till ALLT MÖJLIGT 
radio&televisionsradannonser l 982 

Utgivningsdagar och N:.=.um=m:.:;:e.:...r _-=2_-+=3_+4,--+5,---+6::..c/...:...7-+.=.8_+-,-9_+1~0_t-=-1 =-1 _!-=1:..::2~ 
manusdagar 1981: Utg .dag 4.2 4.3 1.4 6 .5 3.6 22.7 26 .8 23.9 28.10 25 .11 

18.12 23.1 17.2 23.3 21.4 9.6 14.7 111.8 16.9 15.10 Skriv din annons här! Manusdag 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

DET GÅR I N 2 8 T E C K E N P Å V A R J E R A D 

Namn ............. .. ...... .. .. ....... .. ....... .... ......... ....... .... ... ... ...... ..... .... ....... Tel ....... ........... ..... ..... ....... ..... ..... ... . 

Adress .... ..... ....... ....... .......... .... ........... ..... ... Postnr .... ... .. ........ ... .... .. Postadress ...... .... ........ .. ... ....... ...... . 
OBS! Endast förskottsbelalning med check eller per postgiro!! 

DP92344.0(M..::t~g.:..m~R'=d~onsll) DCh~bifoga:... ____ ~ 

PRENUMERATION 
Ja, jag prenumererar på RADIO & TELEVISION ett ar 

framåt och får 12 nummer 01 utgåvor) för kronor 144:
Jag betalar senare när inbetalningskortet kommer. 

VAR GOD TEXTA TYDLIGT! 392 

Efternamn ... .... ... ..... ... ..... ... ... .. ... .. ..... ......... ... Förnamn ... ..... ..... ... .. ... .. ... .... .. ... c/o ....... .... ...... ... ...... .. . 

Adress .......... ..... ... ... ... ..... ... .. .. ... ..... ...... Fbstnr ..... ... ... ............ . Fbstadress .. ... ... ... .... ..... ... .... ........ ..... . 
Gata,postLada. box etc 

Land ...... .. .......... ... ...... ............. ........ .... ....... .. ..... .. ..... .. ... ... ... .. .. . 

-------------
•• 

INFORMATIONSTJANST 
Jag vill veta mer om härförkryssade annonser: CD 0 CD CD CD CD (}) CD CD ® 
®®®@®®®@®®@@@®®®®®®® 
®®® ®®@®®®@@@@@@®®@®® 
@@®®®@@@@®®@®®@@@@®® 
®®®®®®®®®®®@@@@®®®®@ 
®®@®®®®®®@@@®@@~®@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Företag ...... .. .. .... .... . ................. .... .. .. Namn . ..... '10 
Adress .... .. ... .. ... . ..... Fbstnr .. 
Ga la,pos tlada,bo. etc 

Land .. 

RADIO & TELEVISION - NR 6-7 - 1982 87 



radio & 
television 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

----------------------- ---- ---- -- ------ --

radio & 
television 
80x3263 
10365 STOCKHOLM 

- ---- -- -- -- --- - -- -- --- -. - -- -_. _._. _ . _. - _. 
rs=l 
~ 

Informationstjänsten 
radio & 
television 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 
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ELEKTRONISK 
RUMSTERMOMETER forts fr sil 

låda n med fra msida n mot en 
pla n bords yta och lägg en dis
ta ns under va rdera änden som är 
ca 1,5 mm tjock. Använd t ex ett 
pa r bita r koppa rla mina t. 

Justera nu dioderna så a tt a lla 
ligger a n mot bordskivan. Löd 
diodernas a nslutninga r i det här 
läget. Med kortet kva r i låda n 
monteras och löds därefter 
tryckkna ppen S I in . 

Demontera kortet och mon
tera samt löd in resten av kom
ponenterna, utom R4 . Kontrol
lera särskilt noga a tt ic-kretsen 
vä nds å t rä tt hå ll. Observera a tt 
p I och P2 monteras på mönster
sida n och glöm inte de tre byg
la rna neda nför lysdioderna . 

Till sist a nslutas R4 prov iso
ri skt med en ledning som är ca 
0,5-] m lå ng. 

Kalibrera i vatten 
mot bra termometer 

Fyll två skå la r med va tten 
som har temperat urerna 12 resp 
25°C. Använd helst två termo
sa r så a tt tempera turen inte 
ändras för sna bbt. Tempera tu
rerna mäts med en termometer 
som ä r någorlunda tillförl itlig. 
Bäst resulta t få r ma n givetvis 
med la boratorietermometer. 

Ställ p I och P2 i mittläge och 
anslut ba tterierna. S toppa ner 
tempera turgiva ren i en plas t
påse (a nna rs får ma n läckström 
genom va ttnet) och doppa ner 
den i en av skå la rna och se hur 
mäta ren reagera r. Genom att 
växelvis fl ytta giva ren mella n 
skå la rna och justera P I sa mt 
P2, bör ma n efter några gå nger 
få ska la n a tt stämma. P I påver
ka r känsligheten, meda n P2 pa
ra ll ellförfl ytta r ska la n. 

Vid tempera turä ndring mins
ka r ljusstyrka n på en lysdiod 
samtidigt som nästa diod öka r i 
styrka. Genom att bedöma det 
inbördes ljusstyrkeförhå lla ndet 
ka n temperaturen uppskattas på 
ca 1/3 grad nä r. 

Efter ka libreringen ka n R4 
lödas in direkt på kortet om inte 
något a nnat monteringssätt öns
kas. Kretskortet ä r nu klart a tt 
monteras i låda n, men först 
måste överblivna fäs tkl acka r i 
ba tteriutrymmet skä ras av. För 
a tt ba tteri erna ska ll ligga sta
digt är det lämpligt a tt fäs ta en 
bit skumplas tlist i ena lådha l
va n. 

Om ma n vill ka librera till ett 
a nna t mätområde ändra r ma n 
på R5 om inte justeringen av P2 
räcker. • 



Vi har gjort det lättare tör~ ' . .. ~ii marknaden idag. Var" 19 att hl~~ ratt produkt och t 'än Sl~ speciella rubrik. LäJ~~~~Uktskl t)a'.'st är placerad und~r st 
Galler endast smiiföret lover iidhgt! ag. 

1~1\lltJ(JI)l'NI)I~rl' 
Datorer 

VIC 20 
Vi har mer än 100 prog ram 
till VIC - från spel 1'11 cerad lavan· 
.. matematik. Vi levererar 
aven VIC och alla tillbehör. 
Progr . med!". gratis vid k" 
dator el. tillbeh. op av 
Ex: Kassett m 12 spel 75'
Hogupplösningsgrafik 75' - ' 
Dito med printer 75:- . . 
Multimetert il ls . 350:- '(1 
aug). Begär information ~~ån 
ROMAC AB 
Box 5008 

. 17505 Järfälla 
Tel. 0758·17520 

ZX81 NYHETER 
Många spelprogram i 
maskinkod för ZX81 på C60 
kassett. 
Direktimport: 
16K Ram minne i låda för 
ZX80 och ZX81 endast 545 
kr! Synthesizer med multi· 
~~ntakt för ZX80·81. Ger mu· 

. k mm. 295 kr (byggs) 345 kr 
\~~~~Ig). Begär gratis katalog 

ARNSVIK DATAPRODUKTER 
Landborgsvägen 4 
25484 Helsingborg 
Postgiro 746521·4 

CP/M DATOR BILLIGT 
Till dig '. som redan har en del 
utrustning K" .. till CP/M d' op monsterkort 

at or. Enkel att by 
ga. Utförlig dokumentatio g. 
Programvara (CBIOS) på dn. 
kette och i EPROM IS-
Pris 1.430:-. . 

i:lectroplus 
Angsullsvägen 62 
16246 Vällingby 
Tel. 08-7605563 säkr e 17.00 

HAR DU EN VIC? 
Vi har programmen ' ~ .. 
flkpak , Missi le co~m~~Jra. 
Sla lom, Ast eroid Belt I ' 
ders och många fler . 'R i~va~l' 
ler skriV för information g 
Tial Trading . 
Box 516 
34300 Almhult 
Tel. 0476·12304 

Datorer 

ABC80: 64 KRAM 
TKN80 ' 
ABC DATA-nyheter: 64KRAM 
1450:-::- , TKN80 (80 teckens 
bildskarm) 950:-, OBS2 
Ordbehandling 398:- , As
s~mbler från 325:- . Beställ 
var 118-sidiga katalog R' 
eller skriv! . Ing 

ABC DATA 
Box 2002, 17502 Järfälla 
Tel. 08-761 6655 

ABC80·ÄGARE! 
80-teckens tillsats 795'-
64k ~AM-kit 1695:-. Vid 'kö 
av bada blir priset endast p 
1995:-. Alla priser inkl 
moms + frakt. . 
Ge·Jo Elektronik 
Box 30 
52030 Ljung 
Te l. 0513-50673 

SATTELlTTVSÖKNING 
Databehandl ing för korr. 
~.~mpass , e.levation , avstånd 
I samtl. (aven kommande) 

satelliter från clitt läge + I" 
ta , alla sat. med pos. ~ch IS-
fr~kv. 125:- inkl moms 
Forlaget Bilböcker . 
Box 29061 
400 62 Göteborg 

Stereo-HiFi 

REGENCY 
SCANNERS! 
Mod . M400ES bar 62-543 MHProgrammer. 

K 
.. . zl3band 
ansllghet O 45nV Sc . 30 k ' anmak 

analer pris : 2400' - Mod 
M100ES, som ovan ~en' m 
~O k~nalers sökning pris : ed 
k 950.- . Frakt + pf·avg . till -

om mer. Inkl moms . 
B~ MULTlTEKNIK 
Fladerholmsg ränd 11 
12740 Skärholmen 
08-7109522 

BILLIGA 
KASSETTBAND 
Ex. TON AD C90 12-40 TON 
SA C60 15. 80, C90 19 80 
Maxe lI UD C90 13 40 'F .. 
FX1 C60 10. 00, C90 1'1 ~~ 
FUll FX2 C?9 11 . 40, C90 14. 
80. Stor mangdrabatt Ä 
videoband! . ven 

RADIOTEKNIK 
Tel. 0380·25052·15323 
Storgatan 57 A 
571 00 Nässjö 

STEREO - HiFi 
Pick:uper restparti från im· 
portor! PIcke ring XSV 3000' 
325, PIckering XSV 4000 ' 550 
Grado FCE + l , 95, Grad' o ' 
FTE + 1, Breur EMT: 2: 500 
Grace F·9E: 650 Sh ' 
M97KE: 450. ' ure 

LJUDBUTIKEN 
Scheelegatan 9 
11228 Stockholm 
Tel. 08-549960 

'assa'å! 
för att här kommer kanske E . 
handsken. Sälj din produkt !.bJudandet som passar dig som 
eftertext för småföretagare/~JEanbs~ gd

enom 
Radio & Televisions 

r JU andet . 

Regler f.ör annonseringen: 
Endast Insänd kupong gäller s Öp om manus 

. pen endast för småföretagare . . 
Bifoga Inga p V ' engar. I fakturerar efte . f " d _ _ r In or annons. 

I Manusiiil:l~liIJ,jj}\Nlii~i 
1 RadiO & Televisions eftertext- 1 

annonser för smllföretagare 

1 Nummer .......... ...... Kostnad 250 :-/st + moms.' 1 
. ...... ..... .... . 1 ...... ... .. ...... .. ........ I 

.... ....... .. .... ........ .. ...... .... 

1 
.... I 

...... ............ ..... ... . ..... .. .... 

1 1 
1 I 
1 I I I I I 
1 LUJ~~~~~UlJLilJiliill' [I I 
1 1 : ! 

1 ~~~~~liU~~~ 1 
I Namn I 
I Adress. ... .. ... .. . ... ::. .... ...... 1 

Pas/nr. . ..... ... Pos/adress. 1 Telefon .... ... ....... .. .. .. .... . .......... ...... I 
1 VAR VÄNLIG OCH~·EX·TÄ· · ....... ........ .. ........ 1 

Kupon(J8n skickas /ill 
1 Radio & Televi,ion Annon ·1 
L

Bo
,. 3224 10364 S· uvd ./Erbjudandet I 

• tockholm ~ 
-------- _____ :J 
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o m du har en gnuHa 
intresse av "ljud" 
skall du inte missa 
nästa nummer av 
Radio & Television. 
I augusti-numret gör 
nämligen vi en extra
satsning på Tuners, med 
intressanta och avslöj
ande tester. 

EH tips! 
En årsprenumeration på 
Radio& Television tjänardu 
på i längden. Då missardu 
inget nummer utan får dem 
direkt hem i brevlådan. 
Ring därför till Radio & 
Televisions Prenumera
tionstjänst, 08/34 07 90 
eller prenumerera genom 
att fylla i namn och adress 
på vår prenumerations
talong som finns i tidningen. 
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ANNONSÖRSREGISTER 

RADIO & TELEVISION 

NR: 6 / 7 -82 

SID : 

Agfa-Gevaert 51, 57 

Audioscan 82 

Basf 91 

Beckman Innovation 20, 21 

Bell & HowelI 38 

Betoma 53 

Clarion 40,41 

Ebeco 84 

Elfa 92 

Frekvensia 63 

GJRj Thellmod 60 

Gylling 37 

Handic 5 

Hi-Fi Kit 79 

Inter Electronic 84 

Jenving, Tommy 82 

Josty Kit 23 

Ljudia 84 

LSI Electronic 9 

Mater Import 83 

Marenius ing f:a , Leif 82 

Musikmässan 27 

NAD, Svenska AB 8 

Philips 28 

Rydin 2 

Tektronix 59 

Teuber 64 

Texas Instruments 6,7 

Tönsberg Antennservice 84 

Älvsjö Sydimport 24 

Prenumerationstjänst 
Postadress: Box 3263 , 
103 65 Stockholm 3 
Telefon : 3407 90 
Postgirokonto: 88 95 00-5 
Prenumerationspris : 

Helår 12 nr 144:-

Prenumerationer kan beställas 
dirket från Prenumerationstjänst , Box 3263 , 
103 65 Stockholm 3 , i Sverige pa närmaste 
postanstalt med postens tidningsinbetal
ningskort , postgirokonto 88 95 00-5. 

Definitiv adressändring. som måste vara 
förlaget tillhanda senast 3 veckor innan den 
skall träda i kraft , görs skriftligt antingen på 
av förlaget utsänd blankett eller postens 
adressändringsblankett 2050.03 . (Adress
ändringsavgift 2 :50 .) 

Nuvarande adress anges genom att 
adresslappen på senast mottagna tidning 
eller dess omslag klistras på adressändrings
blanketten. 

Adressändring på utländskt postabonne
mang verkställes på posten i respektive land. 

Äldre lösnummer kan rekvireras ~nom 
Pressbyran eller direkt Iran Åhlan & Åker
lunds Förlags AB , Torsgatan 21 , 10544 
Stockholm, tel 736 40 00 - Lösnummer
expeditionen . Som regel finns dock endast 
ett halvt år gamla tidningar att tillgå . 

Bifoga inga pengar; tidningen sänds mot 
postförskott. Redaktionen kan inte effek
tuera beställningar på kopior av artiklar ur 
äldre nr. Vissa bibliotek har inbundna år
gångar och kan ibland stå till tjänst med 
kopior. 

ADVERTISING 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-
751 16 Paris, Telephone 01 / 500 66 OB, 
Telex6 1067 • 
Danmark 
Civil0konom Bent S Wissing, International 
Marketing Service, Kronprinsensgade 1, 
DK- 1114 Köpenhamn . Tel 01 / 115255 
Germany 
Publicitas GmbH, 2 Hamburg 39 , Bebelallee 
149, Tel 040/ 5110031-35, Telex 
02 15276 
Holland 
Publicitas, 3B , Plantage Middenlaan , Am
sterdam 1004, Telephone 020/ 232071 , 
Telex 11656 
Italy 
Etas Kompass Riviste Estere , Via Mantegna 
6 , 20154 Milano, Telephone 02/ 347051 , 
Telex 33151 
Switzerland 
Mosse-Annoncen AG, CH-B023 ZGrich , Lim
matquai 94, Telephone 01 / 473400, Telex 
55235 
United Kingdom 
Oavid Todd Associates Ltd, 117 Camberwell 
Road, London SE5 OHB, 01/703 62 07 

Alla förfrågningar som avser i RT 
publicerat material - artiklar , produkt
översik ter m m samt byggbeskriv
ningar, scheman och komponenter lik
som kretsar - resp allmänna frågor 
skall göras skriftligen till red . Telefon
förfrågningar kan i allmänhet inte be
svaras p g a tidsbrist. För alla upplys
ningar om äldre RT-nr :s innehåll hänvi
sas till bibliotekens inbundna årg med 
årsregister , 



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 kromband - får föl
jande omdöme: "Ett av de allra 
bästa krombanden. Mycket 
prisvärt". 

Chrome Power! 
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_ Liten och behändig _ Låg vikt - bara 23 kilo _ Två kapstanaxlar 
- lugnare bandtransport och mindre modulationsbrus _ Energisnål 
_ Batterimatning _ Totalt fjärrkontrollerbar (på bilden är extra 

fjärrkontrollpanel ansluten). 
Kontakta vår Studioavdelning för mer information. 
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