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Lätt och fräck. 
JVC VHS nya compactvideo. 

JVC HR-C3 compact videoband
spelare 
• Marknadens lättaste videoband -

spelare , enkel att sköta 
• Fullständig fjärrkontroll 
• Bildsökning 
• Perfekta bildväxlingar 

JVC GZ-S3 compact videokamera 
• Saticon - bildrör ger hög bildkvalitet med 

förstklassig skärpa 
• 6 x motorzoom 
• Automatisk vitbalansjustering 
• Extremt ljuskänslig, vanlig rumsbelysning 

räcker, ingen eftersläpning 
• Tva mikrofoningangar 

JVC Svenska AB. Spångavägen 399-401 . 16355 SPÄNGA. Tel : 08·7600340 
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OMSLAGET: Våra vänner avkän
na rna synas i det här numret där vi 
testa r 19 stereo-pick uper av den a ll ra 
modernaste ta ppningen, Testet tar 
fasta på lite andra utgångspunkter ä n 
de i sammanhanget van liga. Det inleds 
på sidan 7. 
RT-foto: Lennart Edling, Kamera
Bild . 

INNEHÅLL 

Världsunikt 
pick up-test 7 - 21 
Tillsammans med Briiel &; Kjaer 
i Danmark har vi genomfört ett 
omfattande och unikt test. Nya mät
ningar bildar en bättre bakgrund 
för omfattande lyssningsprov. 

Pejling - 22 

Dumpen 25 
presenterar månadens smådatorny
heter. 

Nålspetsen 
många formers 
bärare 32 
Moderna pick upers diamantspet
sar uppvisar en rikedom av utföran
den med olika slipningar och dia
metrar över eggarna. Här har vi 
gjort en genomgång av de vanli
gaste slagen och presenterar några 
av de rön vilka den holländske 
fysikern A J van den Hul gjort på 
området pick up-spetsar. 

Videotest: 
Ny generation 
bärbar video 38 
Vi har provat alla aktuella bärbara 
videospelare på marknaden plus 
de mest intressanta kamerorna. Ett 
test som avslöjar vem som erbjuder 
bäst kvalitet! Men vi granskar 
också utbudet ur ett större perspek
tiv! 

Philips VR 2220 
och VK 4020 46 

Sharp VC 220N 
och XC-77 48 

Sony SL-Fl 
och HVC 4000P SO 

Dx-forum 56 
Radiospecialisten Stig Adolfson 
ägnar den här månaden sin krö
nika åt att hylla en klassiker från 
det "stora" 19S0-60-talet, då så 
många fina n;tottagare byggdes. Fö
remålet är en engelsk Racal, som 
nu finns som surplusvara på många 
marknader - men i ofta diskutabelt 
skick. 

Att göra ljud 
balanserat 
och begripligt 58 
Sista avsnittet i vår serie om hur 
ljud uppfattas i olika sammanhang. 
Oumbärlig läsning för ljudtekni
ker, närradiofolk och hembandare! 

Radioprognoser 63 
för mars månad 1983. 

Månadens 
USA-krönika 64 
från vår korrespondent Bob Angus 
berättar om en överraskande vänd
ning i ett starkt uppmärksammat 
rättsfall och vidare om nya produk
ter, magnetbandnytt och sådant 
som exklusiv programvara . . 

Hitachi VT 6800 
och VK-C8S0 

Videovärlden 
40 sedd från 

USA ... 70 
JVC HR-C3 
och GZ-S3 

Panasonic NV -100 
och WVP-IOO 

42 

44 

Här är en nyhetskrönika från vår 
amerikanske medarbetare Bob An
gus som sammanfattar läget bl a 
ifråga om flersystemkompatibla 
TV -mottagare. 
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KASSETTEN 
SOM HÅLLER FÄRGEN 

Dåliga kassettband kan 
få vem som helst att se 
rött .... 
Var lite kräsen och banda 
dina TV-favoriter med 
AGFA HIGH eOlOR 
kassetter. 
AGFA HIGH eOlOR kas
setter finns för alla system 
och ger knivskarp bild 
med klara, vackra färger 
- även efter många, 
många uppspelningar. 
Och glöm bandtrassel. 
Den höga precisionen i 
Agfa-kassettens meka
nism gör den alltid smidig 
och lätt att använda. 
Pröva AGFA HIGH 
eOlOR kassetter så får 
du se. Skillnaden! 

För alla system 



19 stereo-pick uper 
i världsunikt test 

* Kan man mäta pick 
uper så att mätresulta
tet korrelerar till lyss
ningsintrycket? * Vi har gjort mät
ningar tillsammans 
med Bruel & Kjaer i 
Danmark och kan for 
forsta gången här 
kartlägga fas- och fre
kvensgång upp till 100 
kHz! Från mätning
arna och omfattande 
lyssningsprov kan vi 
sedan dra intressanta 
slutsatser! 
Av 
Poul Ladegaard, B & K, 
mätningar. 
Bertil Hellsten, mätningar, 
text och foto, och 
Ulf B Strange, text, 
samordning. 

•• Det här året räknar hela 
industrin med att den kommer
siella debuten för den digitala, 
laseravkända kompaktdisken 
skall ske, och inte med orätt är 
många i färd med att ställa om sig 
för vad de känner är slutet för den 
analoga grammofonepoken re
spektive inledningen till något all
deles nytt. ' Mot den bakgrunden 
kan det förefalla något senkom
met att inte bara högst påtagliga 
framsteg i fråga om själva skiv
framställningsteknologin inletts -
vi har tidigare utförligt rapporte
~at om t ex den nya koppargrave
ringsmetoden och galvanotekni
ken jämte t ex halvfartsgrave
ringen - utan också att de vanliga 
mekaniska avkännarna, pick 
uperna, kostas på pengar, forsk
ningstid och utvecklingsmödor 
världen över. forts på nästa sida 
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STEREO-PICK UPER 

Men ba kom detta ligger mindre 
rea ktion och motstå nd mot det 
nya än ganska nyktra överväga n
den , som utmynnar i a tt det av
gjort bör finna s en marknad länge 
ännu fö r den gamla, beprövade 
typen av avkä nnare. Dessa beräk
ningar ta r fasta på a tt det kommer 
a tt finnas ett bestå nd av digita la 
skivspela re omkring 1990 som 
uppgår till 15 % av tota lmängden 
apparater för grammofonavspel
ning. Redan i dag kan man upp
ska tta anta let verk i vä rlden till 
omkring 100 miljoner enbart av 
"bättre" sort. På dem snurra r om 
inte oräkneliga så dock må nga 
milj a rder skivor i olika format. 
Utvecklingen bedöms inte gå så 
sna bbt a tt den analoga teknikens 
besittninga r rubbas på flera tio
ta ls å r: det kommer sa nnolikt att 
existera en världsmarknad lä nge 
ännu för a naloga verk, skivor, 
tonarmar - och pick uper. 

Danska Ortofon instämmer i 
vad vi ett a ntal gånger befa ra t i 
RT om den digitala tekniken : " Vi 
ä r övertygade om a tt en signifi
kant and!!1 av a llt inspelat mate
ria l i vär lden a ldrig kommer att 
göras tillgängligt i form av digi
tala diska r för audio." 

Med andra ord räknar ma n 
med a tt det kommer att fi nnas en 

intressant målgrupp och publik 
för högkvalitativa, traditionella 
produkter på området, och att 
inga egentliga bärande skäl finn s 
för miss trösta n om a tt det analoga 
mediet inte skulle gå att utveckla 
änn u en bra bit. 

Detta ä r a lltså en pa rtsinlaga , 
men den ger ä ndå uttryck för vad 
många både tror på och v i I I tro 
på . I nte osa nnol ikt delas förhopp
ningarna också av ett rej ä lt a nta l 
grammofonbolagsintressenter 
trots att deras nuvarande produk
tion säljer minst sagt uselt. Ett ä r 
säkert - det blir flera om budet då 
digita llägret rycker a n för att 
sälja sin förkunnelse . 

Vilka framsteg har då pick 
up-tekniken gjort under senare 
år? 

Egentligen inga revolutione
rande, nyskapande. Vi har fortfa
rande de tre slagen omva ndlare vi 
levt med så länge - hastighetsom
vandl are (t ransducers) a lla, och 
hänförbara till någon av princi
perna rörlig magnet, rörlig spole 
eller de rörliga mjukmagneternas 
olika "järn"-utföranden, moving 
iron, mi. Hastighetsomva ndla re 
kallas de för att de a lst rar en 
elektrisk utspänning som förhåller 
sig proportionell mot hastigheten 
hos den ingraverade modulatio-

Testuppläggning och genomförande 

•• - Välj ut den pick up ur ditt 
sortiment som du anser vara den 
mest prisvärda i förhållande till den 
ljudande kvaliteten - eller också, ta 
ut den modell du helst vill se i testet! 

Ungefär så vände vi oss till bran
schen då det gällde urvalet av prov
ningsobjekt. Vi hade beslutat att 
utöva så lite styrning som möjl igt i 

det ledet och vi tänkte heller inte 
särskilja de olika slagen av pick uper 
var för sig; härav blandningen av 
mc-typer med mm-utföranden . 
" Renodlade" tester blir lätt just ena

handa. Real life-situationen tar mera 

fasta på variation och mångfald . 
Vidare har så pass många nyheter 
tillförts marknaden att vi själva var 
nyfikna på de senaste utförandena, 
av vilka flera bara fanns i något 
enstaka ex vid tiden för provnings
omgångarna . Ett exempel bland flera 
är Sonys lilla Me3. Tyvärr kunde vi 
inte få disponera flera exemplar av 
dessa nya för inbördes jämförelser, 
men å andra sidan var vi ute efter 
något avvikande parametrar än de 
gängse i sammanhanget, då man 
bara tar upp frekvensgång, överhör
ning och distorsion . Där, menar vi , är 

de moderna avkännarna nästan utan 
undantag såpass bra att några större 
överraskningar knappast är att 
vänta. Sådana test finns gott om på 

andra håll. Inte heller har vi intresse
rat oss för spårningsprov i den 
bemärkelsen att vissa knepiga band 
skulle få utgöra hinderbana för pick 
uperna. Helt visst spårar inte alla 
pick uper lika bra, det f inns bety
dande skillnader. Men i det här 
sammanhanget var spårning en and
rahandsfråga . Olika användare har 
dessutom högst olika åsikter om 
värdet av spårtest il la innerspårsför

lagda hårdkörare med klockspel och 
annat, som mest utgör en uppvis
ning i specialgravering. 

Alla pick uperna monterades i skal 
av samma typ, ett utvalt av Audio 
Technicas fabrikat , som fyller rim
liga anspråk i olika avseenden. För 
att sedan undvika det tidsödande 
pillandet med mekaniska tonarmar 
vid lyssningsproven hade vi på för
hand bestämt att använda Biotra
cer-armen från Sony (två specialverk 
stod till förfogande med elektronisk 
nåltrycksinställning/ kontroll , m m). 
Den här tonarmen är heltigenom 
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nen . Att det existerar en rad 
specia lvarianter som piezoelek
triska, fotoelektriska, kondensa
to rpick uper etc saknar betydelse. 

elektroniskt fungerande och balanse

rar sig själv. Den har ytterst låg 
resonans och kompenserar automa
tiskt för varje belastning. Pick uperna 
belastades dock elektriskt efter upp
gjort schema, där de individuella 
olikheterna tillgodosetts. 

Nivåutjämning 

Förförstärkaren var en Technics 
SU A6 med bl a mc-ingång. Våra 
mätningar visade att apparaten var 
frekvenslinjär inom ± 0 , 1 dB relativt 
RIAA-kurvan och i övrigt fylldes alla 
relevanta krav på kvalitet . Slutstegen 

vid lyssningen var likaså Technics, 
de medelstora klass A-förstärkarna 
SE-A5, som drevs med fulleffekt
switchen aktiverad. Högtalarna hade 
vi tidigare använt för egna inspel
ningar, digitala sådana t o m, och 
var Technics SB 10, ställda för rak 
tonkurva (registren kan påverkas in
dividuellt). Alla prov skedde med 
ekvaliserat ljudtryck efter mätningar 
med en kalibrerad Briiel & Kjaer
ljudtrycksmeter, så att samma nivå 
användes efter referensinställning 
från en mätskiva med testsignal. 

I övrigt kan nämnas att ett antal 

Vad industrin gjort ä r att intro
ducera lågmasspick uperna som 
ett hu vudalterna tiv under senare 
å r. Det grunda r sig inte så lite på 

av pick uperna också provats i annan 
miljö och med andra anslutningar 
men att detta knappast fått inverka 
på testet . 

"Akustisk" testskiva 

För att få det så koncist som 
möjligt hade vi efter mycket diskus
sion beslutat att inskränka musikma
terialet till minsta möjliga . Det blev 

NAD:s testskiva , som genomgå
ende upptar " akustisk " musik , pu
ristupptagen eller inspelad med 
Soundfieldmikrofon i "riktiga" mu

sikmiljöer . Vi använde den skivan 
med vår egen direktgravering av Big 
Blues Band som back up, och för 
ändamålet hade ett antal helt färska 
exemplar anskaffats. För NAD :s del 
använde vi A-sidan, banden 3, 4, 5 
och 7, vilka inalles upptar 3 : 16, 
0 :33 , 3 :42 resp 2 :53 min. Alla 
avsnitt användes inte fullt ut utom 
trumsolots 33 sekunder. Det är prov 
på stor katedralorgel med de dju
paste bastongångarna och i övrigt 
stora delar av orgelns alla register 
(Widor, toccatan u( Orgel symfoni nr 
5). trumsetet som nämnts i en god, 
plastisk upptagning, en liveinspel-



Till vänster ser vi såväl Poul 
Ladegaard i miljö i Bruel & 
Kjaers (mikrofon)-Iaboratorier 
som den använda mätuppkopp
/ingen. Underst, närmast kame
ran, syns B&K Heterodyne Ana
Iyzer, typ 2010, som til/sammans 
med en speciell styren het utför 
tds-analysen. l stativet finns 
också en fasmeter och en X j Y
skrivare längst upp. Längre bak 

a tt ma n tack va re förfinad ma te
ri a iteknologi tidiga re lyckades 
fra mstä lla pick uper med a llt 
högre fjädringsmjukh et. Men så-

ning från en nattklubb med envoka
list jämte en pianotrio, där rösten 
kan anta både olika nyanser och 
höras i rätt olika perspektiv med 
skilda pick uper, samt ett stort 
mässing- och slagverksuppbåd; 
Marsch ur Liten svit av engelsman
nen Malcolm Arnold med Band of 
the Grenadier Guards, mycket detalj
rikt , med ett arrangemang som "bju
der både maffigt ensemblespel , 
många stämgrupper, solon och 
skilda slagverksfigurer i en tät , väx
eirik struktur . Sådan musik förbises 
lätt , men den är verkligt svår att få 
välljudande , frisvävande och rensad 
från grumlighet. - Direktgrave
ringen har vi beskrivit tidigare i 
detalj . 

Vid lyssningen spelades pick 
uperna anonymt och inga som helst 
referenser till mätningarnas resultat 
förelåg. Av de enskilda utlåtandena 
framgår hur graderingarna gjordes i 
fråga om klangkaraktär etc . 

Betingelserna har varit likvärdiga, 
menar vi , och testet kan ha sitt värae 
som vägledning, oaktat de ursprung
liga frågeställningarna kring fasgång
ens förmodat avgörande inverkan 
inte fullt ut kom att klarläggas. • 

syns B&K:s fft-analysator 2031. 
Bilden här under visar pick 

upen i skal och på den specialarm 
som användes vid mätningen. Nå
len vilar på ett speciellt utförande 
aven B&K-accelerometer, vilken 
här ersät~er den konventionella 
mätskivan och styr ut pick upen. 
Accelerometern är världens enda 
exemplar i sitt slag och möj/iggör 
mätning upp till 100 kHz! 

da na avkä nna re bör i a llmä nhet 
spelas av med mycket ringa nå l
tryck, och det hela visade sig vå lla 
problem med a lltför må nga tona r
ma r, vilkas rörlighet och massa 
inte lämpade sig för de mjukas te 
typerna av pick uper. Må nga fa nn 
också a tt dessa inte heller trots 
nöja ktiga avspelningsdon i övrigt 
a lltid lä t sä rskilt bra, va rfö r fl era 
tillve rka re lä mnade de mjukaste 
typerna och på nytt styvade upp 
nå la rna mera . Men lågmassa pick 
uperna bes tå r. 

Nå la rna ha r givetvis blivit a llt 
lätta re, också de, och dia ma ntbe
a rbetningen utvecklats mot en rad 
nya nå lspetsgeometrier som häv
das bättre avkä nna skivspå ren 
med mindre di storsion och för
måga t ill på litligare a nliggning. 
Förmåga n att spå ra mycket höga 
tVä rhas tighete r ha r också utveck
la ts pa ra ll ellt med a tt grammo
fonma rknaden la nsera t a llt mera 
avancerade inspelninga r i må nga 
fa ll. 

Nåla rna mås te j u bä ras upp av 
något, och även här ha r frä mst 
ja pa nerna t illgripit exklusiva ma
teria l i sitt söka nde efter resona ns
frihet , lä tthet och styvhe t jä mte 
lämpade egenska per i övrigt. Så
lunda erbjuds vi i dag nå lbära re 
av såda na dyrba ra meta ller som 
tita n, magnesium , bor och beryi-

forts på sid 19 

AKGP25 
MD/24 
Tes tlagets utlåtande. Allmä n ton
ka ra ktä r: gav ett ga nska kompa kt 
och mätta t ljud överlag med viss 
egen beskaffenhet och individua li-
tet. Hade "tyngd" i fl erta let ton-
register mot må nga a ndra avkä n-
na re. I, 'I I 

Tonal balans. S a mtliga ha r ,I I 

fastna t för beskri vningar av bas- Ih, trtttl~~rlttn_,~, ~, "iI;,t:', H:i;IH m+,'h,',lil'llftrMmtl 
å tergivningen över orgel och or- m' +mii'rlmmmiiiii-liiiiimrt'n+m'mtt"rMI1Hi+Hmffitti!rr+r1T'iit1 
kes ter m m som " massiv", "domi
nera nde" etc. Men basen ä r in te 
såda n i meningen cementerad el- Ii', iiIW'H'tittltntiitttmtmttiitWmrrrrrH·I-lrn llM+tri++l-ml+f'>H 
ler blockerad . G av en överfyllig 
bild av skeendet , snara re. Mycket 
mä rgfull. Övriga tonområden sva
ga re men i inbördes rä tt god 
ha rmoni och jämnhet. "Tra ttlik
na nde" , mena r en om området Hit tttii1mtr!f++-,~;::..twill;-~t'-.+,*'Trhrftl cH-+ft.-t·.IU 

1,5-3 kH z. Den högre d iska nten 
fick kri tik fö r viss orenhet , "gry
nighet " (fas t vi skulle undvika 
detta ord . .. ) 

Transientbehand/ing. Stor ge
nomslagskraft , ska rp, bes tä md . 
Ett brett trumljud med en hel del 
trä - & skinn fee ling. Ingen soft-
ning hä r. L ite dragn ing mot det 
ljusa i ljudet. Röstutspel, blåsar-
a tt a c k e r , r i s ke ra d e a tt m a s k era H1i rIT' frt#l+ltltHiTlT~l,jf++~q;"rlmi-lrTrrh+.l~TI!''8rrr+ I 
sa mtid igt nä rvara nde, fina re de
ta lj er. Li te klirrigt i ve rka n. 

De ta I j e r. V i ss d ra g n i n g å t h ö- IiirtIttttlmH-mniitttmttttHm.,ffiHrn-li'i'-lttttliiiit,;.,+,mfi+i+ I 

ger-vä nsterled i ljudet. Frejdigt '11111~111b1~BS~31 "dra ma" i ljudet med som fl era ~ 
tyckte god nä rva ro i kompets vis- I 
pa r och pia nokla ngformning. I , 

Övrigt: Rätt jämn tonkurva o 
med Sä nk ning av ett pa r dB vid 5 
k H z. "Tråg" i frekvensgå ngen. 

f i'----
~ii:. J UhP.. ~~--__ +--+---+'-+--+----1 

: 

Fabrikat; AKG, Wien 
Modellbeteckning; P 25 MD/ 24 
Typ av omvandlare; Rörlig magnet 
Rek nålkraft: 12.5 mN 
Fjädringsmjukhet i ~m / mN : 24 
Rörlig nålspejsmassa: < 0,4 mg 
Nålspetsens geometri: 5 x 18 ~m 
Diamantspets; 0,015 mg massa 
Utspänning; 0,75 mV / cm / s 
Frekvensomfång; 10 Hl - 28 kHl 
Kanalseparation; 30 d8 vid 1 kHl 
Fim; 0,3 % Ivid - 6 dB) 
Vikt ; 3,5 g 
Importör: GJR / Thellmod, Vällingby 
Capris; 995 kr 
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STEREO-PICK UPER 
forts 

ADCMCl,5 
Testpanelens utlåtande. All

män klangkaraktär: Sluten, utan 
varje briljans. Knapp i sin återgiv
ningskaraktär, något övertonslös, 
"saknar lyster i nära nog alla 
register" var ett genomgående 
omdöme. 

Tonal balans. Basen i såväl 
orgel- som trumavsnitten (liksom 
över blåsarinslaget) är något kort 
men distinkt, rent av "mager". 
Absolut inte spektakulär. Upjlåt i 
tonhöjd och oktav fick ljudbifden 
en avlägsen, något fjärran prägel. 
Mellantonområdena matta, mull
riga. Diskantförmågan avsatte ett 
livlöst intryck hos alla. 

dB 

'o 

20 

I , I i 
I I 

,I 
, ffi] " '.1 I I ,!! 

11 11 ' '1 111 I, iii I I 
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Transientförmåga: En motsä
gelsefull affär det både 
"skrällde genomgående" samti
digt som utbrotten beskrivs som 
"dämpade". Behärskad transiens, 
kanske man kan påstå. Dock inte 
simmig eller "disig" i ljudet, men 
pick upen hade en klar tendens till 
att vilja smeta ihop korta impuls
ljud och skarpa ansatser var de än 
förekom. 
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Detaljer. Stereoperspektivet 50 

uppfattades ö.,Yer lag som mindre ' 
än med flertalet andra pick uper. 
Pianotonen något soft, anslaget 
"utan kontur", liksom metallvis
parnas rörelser mest avsatte ett 
brusande ljud. Röståtergivningen 
till~petsad, uttunnad . 

Ovrigt. Något brusigare än 
väntat. Fel i både spårning och 
anliggning misstänkt, men inte 

60 

ens ingående granskning kunde 80 

styrka misstanken . Topp vid 7 
kHz och ormigt fall hos kurvan . 
Ligger lågt i fasmätningarna . 
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Fabrikat: ADC, USA. 
Modellbeteckning: MC 1,5. 
Typ av omvandlare: Rörlig spole. 
Rek nålkraft: 15 mN. 
FjAdringsmjukhet i 11m / mN: - . 
Rörlig nålspetsmassa: -. 
Nålspetsens geometri: Ellips, 
5X17,5~. 
Diamantspets: Naken diam. 
UtspAnning: 0,2 mV/ cm / s. 
Frekvensomfång: 20 Hz - 20 kHz 
inom 0,5 dB. 
Kanalseparation: Min 25 dB vid 1 
kHz. 
Fim: - . 
Vikt: 5 g. 
Importör: Rennemark, Stockholm. 
Ca-pris: 2 700 kr. 

--_.",. 
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AucUo Techn1ca 
AT 33 E 
Testpanelens utlåtande. Allmän 
~.langkaraktär : Ojämn registervis. 
Overdrev bastoner mot svullen
het. Men allmänt också ett maf
figt och spektakulärt sokund, på 
gott och ont. Identiteten svår att 
entydigt fastslå' 

Tonal balans. Basen hörbart 
överdriven på orgel och trummor. dB 

Ostabil, ljudet rullade mellan 
högtalarna . "Stor" musik ännu en 
dimension större. Kritik mot "viss 
lösl ighet" i de mellersta tonområ- 'o 
dena och likaså frågetecken för 
viss tendens att "krympa perspek
tivet något" . Blecket klingade 20 

mörkare än annars. Snävhet över 
diskanten i förening med ett lite 
tillspetsat ljud i vissa avsnitt , dock 
inte uttalad vasshet. 

Transiens. God men lite över
tung . Trumljud, röstutspel jämte 
blås färgades "varmare" än vän
tat. Mindre övertonsrikedom på 40 

slagverksfigurerna: visparna ony
anserade och jämntjocka utan 
subtila högförlagda detaljer helt 
med . "För mulligt ljud", menade 50 

flera. 
Detaljer. Pianot "slog" i ljudet, 

solistens sensuella dimension för- 60 

svagades, lätt skrikighet i höga 
lägen . " Mindre neutralt ljud med 
mera av färgning märkbar bakom 
den tjockt distribuerade klangen", 70 

hette det. 
Övrigt. Kontroversiell! Tidkon

stanten som lasten 17 ohm/ 200 
pF rekommenderar är ju en ho- 80 

meopatisk dos. Montaget kan 
kännas knepigt. 
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Fabrikat: Audio Technica. Japan. 
Modellbeteckning: AT 33 E/ MC. 
Typ av omvandlare: Rörlig spole. 
Rek nålkraft: 15 mN (12 -181. 
FjAdringsmjukhet i IIm / mN: 40. 
Rörlig nålspets massa: -. 
Nålspetsens geometri: 5 X 17.5I1m. 
Diamantspets: Naken, 0.07 mm. 
Utspänning: 0,4 mV v 1 kHz. 5 
cm / s. 
Frekvensomfång: 15 Hz - 50 kHz. 
Kanalseparation: Min 30 dB v 1 
kHz. 
Fim: - . 
Vikt: 6,8 g. 
Importör: Betoma. Solna. 
Ca-pris: 1 295 kr. 

, I 



AudJoNote 
Soara 
MS-lOVS 
Testlagets utlåtande. Allmän ton
karaktär: Genomgående "stor" i 
ljudet, något böljande. Ljus mot 
det briljanta. Lite yvig i verkan 
(och perspektiv) . 

Tonal balans. Mycket vidfam
nande, i djupområdet men också 
snudd på bombastisk (och utfly
tande!). Betonade ackord i vissa 
lägen antar lite "utbrottskarak
tär". Resonant, ansåg flera. Fullt 
så svävande/odämpade lät inte 
registren från gränsområdet 
bas-undre mellanregisteroktav 
men ansågs få "viss tillspetsning". 
Diskanten hölls för bitvis klart 
överpolerad med för ljus återgiv
ning och tonhöjdspåverkan. "Be
jakande, vitalt ljud men överdri
vet." Frågetecken för klangskön
heten bitvis. 

Transiensen. Åskiga, våld
samma, enligt ett protokoll. En 
ansåg (grymt) "låter som en sliten 
filmkopia med optiskt ljud". 
Smattrigt i överkant var ett annat 
betyg. Att körare går igenom 
kraftigt men livlöst ansågs styrkt: 
trumskinnen lät stumma och stoc
karna packades ihop utan separa
tion med "förflyktigade efter
slag". Bleck: lite grynigt, "grovt" 
Fortena blockerade, "stod stilla" 
sade en . 

Detaljer. Pianot lät mindre på
verkat men solorösten hade odis
tinkt högtalarverkan, "utanför". 
ljudet ville slå upp i höjdlägena. 

Övrigt . Kontrovers! "Rikt" eller 
"överrikt" ljud? Svävande? -
"Omvänd" fasgång. Puckel om 5 
dB vid 18 kHz från ca 10. - Två 
ex använda. 
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Fabrikat: Audio Note. Japan. 

1.5 

Modellbeteckning: Soara MS 10 
VS. 
Typ av omvandlare: Rörlig spole. 
Rek nålkraft: 15 - 18 mN. 
Fjadringsmjukhet i ~m/mN: 
Rörlig nålspetsmassa: -. 
Nålspetsens geometri: van den Hul 
- långeggad biradielI. 
Diamantspets: Se ovan! 
Utspänning: 0,16 mV. 
Frekvensomiång: 20 Hl - 40 kHl. 
Kanalseparation: > 20 dB vid 1 
kHl. 
Firn: -. 
Vikt: 22 g. 
Importör: Bremen Dynamics, 
Stockholm . 
Ca-pris: 3 200 kr . 

Bang ar Olufsen 
MMC-l 
Testlagets utlåtande. Allmän ton
karaktär: Ogrumlat siktig, torr 
och fast, genomsläppande, något 
skir i klangen hela vägen. "Fint 
ljud", alltså återhållsamt i karak
tä ren avses. 

Tonal balans, Neutraliteten 
hördes redan i de djupaste orgel
tonerna. Fullt bas register utan dB 

fördunkling, med must också i 
djupled, Även mörka blåsarstäm
mor "satt" . Från övre bastonom
rådet till långt upp i mellanregist- 'o 
ren ett långt, ljust och hophållet 
ljud . Någon uttunning mot höjd
frekvenserna, men ljudet kantrade 20 

aldrig. Som helhet en ganska neu
tral diskant med den testade mu
siken, var den samlade bedöm
ningen. 

30 
Transiens, Kunde anta viss sub

stanslöshet, "fyllde" inte helt på 
trumsetet, där mera bett önska
des. Lite ytligt intryck av brassat
tacker; å andra sidan knappast 
något spektakulärt "sound" hel
ler. " Inte otydlig men lite överslä
tande", menade en bedömare om 
transientbehandlingen. 

Detaljer. Mycket sonora kvali
teter på rikt orkestrerad blåsaren
semble med både mässing och 
trä blås. Detaljrik, oslöjad klang . 
Bred stereoverkan, särskilt med 
trio/solorösten. Vokalisten vä l 
tillgodosedd med dynamiska kon
traster. Mycket lite, "fint" brus, 
Utmärkt spårning noterad . 

Övrigt, Minsta p u i testet. Last 
400 pF. Markerad svacka vid 15 
kHz. Platsar högt i fas-ligan. Hör 
egentligen hemma i B&O:s ultra
lätta tangentialarm. 

" 

o 

, I 
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Fabrikat: Bang & Olufsen, Dan
mark, 
Modellbeteckning: MMC1, 
Typ av omvandlare: Rörlig kors
magnet. 
Rek nAlkraft: 10 mN, 
Fjädringsmjukhet i ~m/mN: 30, 
Rörlig nålspetsmassa: 0,25 mg. 
Nålspetsens geometri: Kontakt
linje, 
Diamantspets: Naken diam, 
0,1 XO,l mm. 
Utspänning: > 0,6 mV Icm/s, 
Frekvensomiing: 20 Hl - 20 kHl, 
Kanalseparation: > 30 dB vIkHl, 
Firn: -, 
Vikt: 1,6 g, 
Importör: B&O svenska ab, Solna, 

" 
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STEREO-PICK UPER 
forts 

Denon D-IOOO 
Testpanelens utlåtande. Allmän 
klangkaraktär: Klart orienterad 
åt att ge en ljus ljudbild, mjukt 
briljant utan överbetoning eller 
vässning av något register. Lång, 
jämn gradat ion. "Fyllig, öppen, i 
balans." 

Tonal balans. Lite ljusare än 
t ex Ortofons i identiska avsnitt, 
menade flertalet. Levande i sin 
lyster, fast och stabil men ändå 
med "luft" i orgeltonerna ända 
ner i djupoktaven: "Genomlyst." 
Mellanregistren verksamt under 
kontroll , långa, jämna utan svac
kor. Diskanten tycktes ha ett om
råde som möjligen känns lite kort 
och där tonen kan "glisa till" i örat 
men eljest övertygande fritt och 
detaljerat infångande skeendet. 
En len mjukhet ända upp. 

Transientförmåga. Energisk! 
Trumsetet i fok us med full skärpa 
utan att bli abrupt. Relationerna 
mellan attackbetoning/ ansats och 
avklingande lite direktare än hos 
Ortofon, ansågs det. Kan utläsas 
"kortare", kanske. Soloröstens 
öppna karaktär understryks vi n
nande. "Attraktivt utan att över
driva verkan." Sensuell kvalitet, 
men kanske aningen "skugga" på 
rösten i ett mycket begränsat fre
kvensavsnitt. Högst obetydligt 
och svårgripbart; krävde mycket 
omlyssning för att kritiken skulle 
stå sig på den punkten. 

Övrigt. Inget brus, fullgod spår
ning. Gediget utförande. Bland de 
tre bästa i faslägesmätningarna. 
Näst dyrast av alla 19 i testet men 
ger full utdelning i naturlighet. 
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Fabrikat: Danon. Nippon Columbia 
Corp. Japan 
Modallbetackning: Dl 1000 A 

I 

Typ av omvandlare: Rörlig spole 
Rek nålkraft: 8 - 10 mN 
Fjldringsmjukhet i ~m I mN: 50 
Rörlig nålspetsmassa: -
Nålspetsens geometri: -
Diamantspets: Naken diamant 
UtspAnning: 0.12 mV vid 1 kHz 0.5 
cm /s 
Frakvensomfång: 20 Hz - 1 10kHz 
Kanalsaparation: 30 dB vid 1 kHz 
Fim: -
Vikt: 6 g 
Importör: Svenska Hi Fi-klubben. 
Göteborg INAD SV ab) 
Ca-pris: 5 000 kr 
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Dynavector 
KI7D 
Testpanelens utlåtande. Allmän 
klangkaraktär: "Stor", expansiv, 
t o m svulstig, förstärkte t ex or
geltonen. Klangen typiskt varm 
men inte utan viss grällhet i de 
övre registren. "Något odeciderad 
allmänt", hette det. 

Tonal balans. Basen lätt mät
tad och klangen blev ofta något 
utflytande. "Rikt" ljud överlag, 
rumsfyllande om också inte rums
förmedlande över något tonom
råde. Korta, snabba passager i 
orgeln tonhöjdsförlagda mellan 
övre basregionen och delar av 
nästa oktav kritiserades som 
ojämna, "inklämda" etc. Väx
lingsrika höjdtonområden kunde 
låta odistinkta, trots hög ljudande 
verkan. Den breda fylligheten 
tunnades ut något mot ett strävare 
diskantljud . "Först blommigt, sen 
urblåst" är dock orättvist (ur ett 
protokoll) . 

Transiens . Energirika attacker 
i basen avsatte ett något beslöjat 
impulsljud. "Lösligt", menade en. 
Trumsolot förmedlade god när
varo av stockarna i själva anslaget 
men den följande stegringen kän
des övertonsfattig. 

Detaljer. Pianotonen hade 
mindre lätthet, "svävning", och 
mera "must" än annars. Solorös
ten överbetonades och kunde cen
treras i en lob ut från högtalarna, 
framåtskjuten i ljudbilden. Lätt 
skrikighet i fortena. 

Övrigt. En hel del av "demo
effekt", tyckte vi. En klangligt 
överrik p u? Faslägena "vända" .. 
enl t ab. Långsamt fall hos ton kur-
van t iII 20 kHz. 
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Fabrikat: Dynavactor Systems. Ja-
pan 
Modellbeteckning: Karat 17 - Dia-
mond 
Typ av omvandlare: Rörlig spole 
Rek nålkraft: 20 mN 
FjAdringsmjukhet i ~m/mN: 15 
Rörlig nålspatsmassa: -
Nålspetsens geometri : Ellips. 
0.3 x 0.3 x 1.7 mm 
Diamantspets: Naken. ren diamant 
UtspAnning: 0.2 mV vid 1 kHz. 5 
cm /s 
Frekvensomfång: 20 Hz - 70 kHz 
Kanalseparation: 20 dB vid 1 kHz 
Fim: -
Vikt: 5.3 g 
Importör: Tommy Janving. Göte-
borg 
Ca-pris: 3 530 kr 

--------------------------------------~----------------------
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Empire 
600LAC 
Testlagets utlåtande: Allmän ton
ka raktär: Fulltoning, mustig över
lag med välpackade register som 
riskerade ge ett "fett" men ändå 
angenämt ljud . Överraskade med 
sin djupbetoning och a nalyskraft. 

Tonal balans. Hela bastonom
rådet gav klangprakt men överbe
tonades i sin ymnighet. Plastisk, 
rumsfyllande och ren också i nästa 
oktav. "Tillta lande rik på in
tryck", noterar flera kritiker. Nå
gon fann dock ljudet "påträng
ande" i några avsni tt . "Diskantdo
mänen voluminös" också den, med 
samma reservation: Risk för nå
got påträngande närhet. Solorös
ten "kom fram" ganska häftigt. 
" Kan peaka till", står det hos en 
lyssnare. 

Transienierna. Ingen uppluck
ring - en väldig udd och ibland 
drastisk skärpa i slagen . Live
avsnittet med trio övertyga nde 
bra . "Hög nivå, full fidelitet", står 
det i ett protokoll. På minussidan 
"viss ostabilitet" i närvaro av 
trinda, svällande blåsarattacker. 

Detalj er. Basen kunde ge sig till 
att "vandra". Något stabil ima
ging. Det avsattes också visst brus 
med pick upen . Ingen ansåg det 
störande i något spår. Pianotonen 
möjligen en nyans skarpare än 
önskvärt. "Dramat" i solorösten 
lite för uppskruvat i en passage 
med mycket närhållen mik. 

Övrigt . Diskussion om kabeln , 
den nominella lasten / / 150 pF. 
Ojämn fasgå ng. Motsägelsefull 
placering i fasgrupperingen mot 
ljudintrycket. 
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Fabrikat: Empire. USA 
Modellbeteckning: 600 LAC 

11111 1 
d'l ll 

Typ av omvandlare: Rörlig magnet 
Rek nålkraft: 15 mN 
Fjådringsmjukhet i ~m / mN: 28.5 
Istatisk) 
Rörlig nålspetsmassa: 0.6 mg 
NAlspetsens geometri : Lång kon
taktlinje. "LAC" 
Diamantspets: -
UtspAnning: 4.0 mV v 1 kHz och 
3.54 cm /s 
FrekvensomfAng: 20 Hz - 28 kHz 
Kanalseparation: 30 dB v 1 kHz 
Fim: 0.1 % - 0.4 % 13.54-14.5 
cm / s) 
Vikt: 5.3 g 
Importör: Rennemark. Stockholm 
Ca-pris: 928 kr 

GoIdrIng 
G900IGC 
Testlagets utlåtande. Allmän ton
karaktär: Perspektivbred, öppen, 
obeslöjad och ganska ljus i 
klangen med stor lätthet över 
återgivningen, viss presensverkan. 

Tonal balans. "Livfull, medryc
kande", meJade flera om också 
djupbasen - som rullade med full 
detalj prakt i rummet. Likaså an
sågs områdena häröver generösa i 
klangen ("hur mycket är äkta"?)o 
med en rund, fyllig närvaroverkan 
i obruten harmonisk följd. Det där 
registret gick högt upp hos Gold
ring, diskanten anslöt sig högs~O 

naturligt och fick högt betyg för 
si n "blanka lyskraft och lättly
sa nde tyngdlöshet", som flera un
derströk. 30 
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Transiens. Lite vässad, menade 
några. Men närvaron var påtag
lig. Trumvirvla rna kom igenollib 
elegant, nyanserna var hörbara 
för a lla i sin fullverkan. " Injek
tion" har någon inspirerat men 
mystiskt skrivit ... Ensemblever;P 
kan klingade "helt enkelt natur
ligt" . 
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reo, frigjord i ljudet. Vokaliste~O 
ansågs ha lite ljusare verkan och 
ge lite mera "närvaro" och 
framåt-mitt-intryck än med fler1tl 
talet andra p u. Egen karaktär , 
men oförfalskad. 
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Övrigt. Oresonant förlopp. Klar 
ledare i fashänseende med en enda 
grads avvikelse. Liten yta mot ~ 
skalet för montaget. Få reflexer. o 

Kurva med jämnt fall . 
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Fabrikat: Goldring. Enghind 
Modellbeteckning: G 900/IGC 
Typ av omvandlare: Rörlig magnet 
Rek nålkraft: 7.5 -15 mN 
Fjådringsmjukhet i ~m/mN: 40 la
teral. 20 vertikal 
Rörlig nålspetsmassa: 0.32 mg 
Nålspetsens geometri: -
Diamantspets: van den Hul 
Utspänning: 4.5 mV v 1 kHz och 5 
cm / c ± 1.5 dB 
Frekvensomfång: 20 Hz - 20 kHz 
Kanalseparation: 25 dB v 1 kHz 
Fim: -
Vikt: 4 g 
Importör: Bremen Dynamics. 
Stockholm 
Ca-pris: 950 kr 
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STEREO-PICK UPER 

JVCMC-2E 
Testpanelens utlåtande: Allmän 
klangka raktär: Öppen, ljus och 
generös i ljudet, som "gick fram" 
genomgående i a lla proven. 
"Fritt", ansåg flerta let. " Ibla nd 
något sväva nde på höjden", an
märkte några. 

Tonal balans. Ra k, penetre
rande bas linje som kändes riktigt 
proportionerad mot programorigi
nalet. Låg och fas t också i nästa 
oktav . Mellanregist ren kanske nå
got mera spekta kulära men avste
I!>.en från neutral bala ns ändå små. 
Ovre diskanten fi ck krit ik för 
"någon snedhet" , lite mattare och 
"mindre vita l klang" . 

Transiens. Utmärkt genomlys
ning av snabba förlopp såvä l i 
trumavsnittet som med röst till 
trioackompanj emang. Likaså med 
orkester. Blåsarra ngemangets 
många snabba passager i över
stämmorna fick detaljerad åter
givning. 

Detaljer. Trumljudet av flera 
bedömt överlag som :'ga nska neu
tralt , ska rpt avbildat rätt fram i 
a ttackerna" . Inga ringningar eller 
brusa nsatser vid ljudets avkling
a nde. 

Övrigt. Voka listen återgiven 
klart bra trots ett mindre "lyft" på 
rösten och viss ljus lyster. "Ut
mej sla t, levande intryck." "Väl 
hophå llet. " " Inte prå lig, fas t li te 
aggressiv. " 

Övrigt. Vid 20 kH z ett fa ll om 
2 dB . Rak till . 10 kH z. Placering i 
fas ligan: Ungefä r i mitten. 
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Fabrikat: JVC, Japan 
Modellbeteckning: MC2E 
Typ av omvandlare: Rörlig spole, 
direktkoppi 
Rek nålkraft: 15 mN 
Fjädringsmjukhet i ~m / mN : 8 
Rörlig nålspetsmasssa: 0.45 mg 
Nålspetsens gemetri: 0,07 x 0,14 
mm 
Diamantspets : Elliptisk, naken diam 
Utspänning: 0,2 mV vid 1 kHz och 5 
cm /s 
Frekvensomfång: 10 Hz - 25 kHz 
Kanalseparation: 25 dB vid 1 kHz 
Fim: -
Vikt: 8,7 g 
Importör: Rydins l JVC, Spånga 
Ca-pris: 1 000 kr 
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Technlcs EPC 
305MCMk2 
Testpanelens utlåtande. All mä n 
klangkaraktär: "Livlig" i lj udet, 
fy ll ig och varm i klangen med ett 
tä mligen jämnt förmedla t spek
tru m som hela ,tiden kändes 
mjukt, rundat. 

'Tona l balans. Lågtonom rådena 
behagligt fas ta och distinkta utan 
fl adder. Mella nregistren vid
sträckt öppna, förmedlade både 
röst och instrumentkla nger vä l. På 
höjden ka nske lite pressad och 
tillslutnare, inte så polerad men 
fortfa ra nde full t ut acceptabelt , 
ansåg pa nelen. 

Transienterna: Lite runda i 
ka nten, men trumsetet åte rgavs 
"med närvaro och substans i lju
det , utan ihåligheter" . S nabbhe
ten på fa ll ande . Blåsarstämmor i 
fo rtekli max "utan vagheter". 
Hela fö rloppet fast och kontrolle
rat. 

Detaljer: Pianotonen utkl ing
ande från a nsatsen, hela tonen 
med . Solo rösten väl balanserad 
mot sådant som t ex vispa rnas 
närvaro, som blev påtaglig och 
inte bara till ett meta lliskt brus. 
Rösten dock inte helt perfekt uta n 
"skuggad" li te i höjdlägen med 
styrka. Väl hophå ll en ljudbild an
na rs. 

Övrigt: "God upplösning", löd 
fl era samlande omdömen . Tog en 
stund at t verkligen höra diska n
tens små svagheter. En av de 
minst guttura la pick uperna på 
blåsarna i ensemblespel. Bra pla
ceri ng i fas lägestab. 
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Fabrikat: Matsushita Electric, Ja
pan /T echnics 
MOdellbeteckning: EPC-P 305 MC 
MKII 
Typ av omvandlare: Rörlig spole 
(rörlig magnet och dubbelringspolei 
Rek nålkraft: 12,5 mN 
Fjädringsmjukhet i ~m / mN : 12 
Rörlig nålspetsmassa: 0,098 mg 
Nålspetsens geometri : 5 x 17, 5 ~m 
Diamantspets: Elliptisk blockdia
mant 
Utspänning: 0,18 mV, 0,5 mV vid 1 
kHz och 10 cm /s 
Frekvensomfång: 5 Hz - 100 kHz 
Kanalseparation: > 25 dB vid 1 kHz 
Fim: -
Vikt: 6 g 
Importör: National Panasonic sv ab, 
Stockholm 
Ca-pris: 1 500 kr 



ShureY15-Y 
Testlagets utlåtande. Allmän ton
karaktär: Klart harmonisk, jämn 
och obruten från djupbas till över
sta diskanten med ett mjukt , na
turligt ljud utan överdrifter å t 
något håll. " Ingen egen karaktär 
a lls", står det i ett utlåtande ... 

Tonal balans. Basen låg fast, 
utmärkt väl dämpad, vilket gav ett 
lödigt, stabilt lågtonregister ända 
ned med prägel av luftighet i 
ljudet också här. Från övre djup
tonsdomänen och uppåt i registren 
ett påfa ll ande rikt, lent och vällju
da nde intryck. Diskanten lät 
obrutet jämn med ett öppet, klart 
perspektiv . "Bärigt ljud hela vä
gen", noterar en lyssnare. "Jämn 
stegring". " Kla rt i mc-klass num
mer ett", är andra omdömen . 

Transientjörmåga. Berömlig. 
Trumslagen hade "stöd", inget 
tomt åskande. Återgivningen 
speglade troget spå rinnehållet. 
Attackerna fick både bett och 
kontur "uta n att bli pastösa eller 
ossifikanta", som en närvarande 
eskulap visade sig ha noterat , dvs 
varken degiga eller förbenade! 

Detaljer. Perspektivet utmärkt. 
Klippfast mittintryck. Fortena i 
full kontroll. Växlingarna detalj
mättade, nya nserade. Pia not fick 
"lådljudet" med. Solorösten utan 
överhäng eller ha lsighet. Brusfri
heten notabel. Brassets å tergiv
ning i toppklass ciselerat fin med 
full stämväv i ljudet. Rumsligt 
ljudöverlag. 

Övrigt. Kurva n tvivelaktig . 5 
dB fall vid 13 - 14 kHz. Och 
belastningen! ? Mätvärdena långt 
under lyssningskva liteten. Monta
get avskräcka nde svå rt! 
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Fabrikat: Shura Bros, USA 
Modallbatackning: V 15 - V 
Typ av omvandlara: Rörlig magnat 
Rak nålkraft: 10- 12,5 mN 
Fjädringsmjukhat i ~m/mN: 28 
Rörlig nålspatsmassa: 0,175 mg 
Nålspatsans gaomatri: 5 X 38 ~m 
Diamantspats: Hyparallips, nakan 
diam 
Utspänning: 3,2 mV vid 1 kHz / 5 
cm /5 toppv 
Frakvansomfång: 20 Hz- 20 kHz 
Kanalsaparation: 18 - 25 dB, 1 -
10 kHz 
Fim: -
Vikt: 6,6 g 
Importör: Sapton, Götaborg 
Ca-pris: 2 000 kr 

Stanton 885 LZS 
Testpanelens utlåtande. Allmän 
klangkaraktär: Öppet, frikling
ande och utvecklat ljud ; "auktori
ta tiv", ansåg någon om klangen . 
Ger intryck av fasthet utom i 
djupbasen. 
Tonal balans: Basen återgavs med 
sol id kraft men mullrade valvtung 
och aningen ostabil djupast ned 
mot pedaltonsoktaven. Intrycket 
imponera nde men lite missvi
sa nde. Högre uppåt en stabila re 
fyllighet som tilltalade flertalet. 
På höjden ka nske något briljant. 
Den ljudande dimensionen mins
kades i toppdiskanten men var 
fullt ut OK, enligt en majoritet. 

Transiensen: Ljudets impuls
toppar gick fram kraftigt och som 
helhet mycket bra, med en ut
klingande öppenhet. Tydlig 
"kant" på a nsatserna i trumtrak
terandet , en centrering på skeen
det som gav ett lovordat perspek
tiv på de olika grupperingarna . 
"Snabb, oberörd och lättspå
rande." 

Detaljer: Djupbasen kändes lite 
obestä mt lokaliserad i bilden , men 
an nars en god och stabil imaging 
uta n spökerier. Briljant, oförmed
lat pia no. Rösten kunde anta nå
got aven dramatisk dimension i 
höjd lägenas utspel. Pregnans i de
taljerna, pick upen " tog ut nya n
serna ur spåret". Bred separation. 

Övrigt: Mäter jämnt med tole
ransen 0,5 dB nästan upp till 20 
kHz. Utmärkt till 10kHz, däref
ter mjuk rundning. 
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Fabrikat: Stanton Magnatics, USA 
Modallbatackning: 885 LZS 
Typ av omvandlara: Rörlig magnat 
- sa Pickaring 
Rak nålkraft: 10 mN 
Fjädringsmj~khat i ~m /mN : -
Rörlig nålspatsmassa: -
Nålspatsans gaomatri: 8 X 7 1 ~m 
lavkänningsradial kontaktradial 
Diamantspats: Staraohadron kon· 
taktlinja 
Utspänning: 0,06 mV I cm / s 
Frakvansomfång: 10 Hz- 40 kHz 
Kanalsaparation: 35 dB vid 1 kHz 
Fim: -
Vikt : 5 g 
Imponör: Eija Hi Fi, Solna 
Ca· pris: 1 420 kr 
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STEREO-PICK UPER 
forts 

SonyMC-3 
Testpanelens utlåtande. Allmän 
kl angkaraktär: Lite stickig ovan
för en överdimensionerad bas
gå ng. "Dock inte oa ngenäm", he
ter det i vå ra protokoll. "Stickig
heten" ka n också uttryckas som 
"övre registren något tillbaka
hå llna mot de lägre" , viss brist på 
balans. 

Tonal balans. se ovanl Basen 
uppfa ttades av alla som ett num
mer större än reellt. (Vann dock 
vä nn er änd å.) Mellanregistren 
framstod som något ihåli ga och 
lite tunt ljusa mot de nedre okta
verna. Di skanten - sä rskilt den 
högförl agda: ga nska tunn . Fär
gad. ansåg några. "Blek", skrev 
andra . 

Transiens: Ganska torrt och 
något ofullgå nget ljud på trumse
tet. Ändå med en snärt som gilla
des av nera. För toppigt ljud på 
voka listansa tser. Bleckblåsa rfigu
rer och virve l trummor i det or
kest ra la sa mma nhanget något ab
rupt a som slöjar toppklangerna . 
Trummorna därför lite ljusa, utan 
sin full a skärpa . Höga bl åsarfigu
rer i ensemble svåra att urskilja. 

Detaljer. Ljudet sprids utta lat 
vä l mell an högta la rna. Men nera 
accenter gick fö rlorade; maske
rade: det sma ttrade om slagverket 
mer än förmedlades perkussiv 
kraft. 

Övrigt. Vekt fäs te, lite speciell 
inpluggning. Jobbig vinkel , myc
ket liten avkännare . Svacka kring 
2 kH z. mäta rmen ? "4-kantsva r" i 
frekve nsgå ngen , ojämn kurva. 
Kan stundom korreleras rätt väl 
(Il "t L' tt f"T I ma nmgen . a sparning, o J-
am. 

H,..f-

,;.. 'Q, vu, ~ 

~ 

.~ 
'$ ' ,-

l- .:;:: IT·: .::;:t 
-+ 

!=ttl+ -r 
" 

dB 

IJ~ I 1,,1 II .j, ,I I" I ~ 
U!ll;ElJT Tlt l r., ~ l' .wflrH11 I, 
: II -rlr n 011 " 11 " I , I !JT1i 
~ I l' ,I~l! , I 'i'_":!f. ,,' 
·-1 ·:~ ·;). "T' .. - l' '1" _ .. '11' "1" .,,, 10 I t !; I ~ I I I I I ! I· , 

IIW~ I'!I dl;l'l'j,l , t ,III 

Ir.: ',1' '++ ,Tf ~''"# :1,1'+ ~~~i, l,~ 
III" I,I' ':t-f.~ I "' Ii;J.' " 1'1 
" 11 ', .... 1",, '1rT, :1 mir 

20 I--:r;f--Tr I I jl 'I ! I 11 

30 

40 

50 

60 

70 

BO 

II, I I I I 

l-rh-t-; ·- -hh-;- -1~ - ' f-
- ... - ~ ... -r-, ...... _.] .... 

"+-1--; --IT '" 'Tr ,' ., 
1- . - -t-- -I-I-tr- -I-

,I, 
, I l,' 

~~ li'~~ 
'II ' 

,Iil II!+ :::'1 ld 'II' III ;-nl" rr , 
" 'I, 

" 
, If ":t~ l-ST ~- ... , , 

I 111111 'I . -
: ' I~U " 

'I' I If I I 

I I , " 
,', 'I' I , 

II " I 
I, 

~if I l-

I:ä ' iii' ; I 
d 'iII 

, , 

IYI I-- I 
, il' , '1,1 IjI II ..... 

~h-nrr I Ii Ii 1"1 1:1 , 

" I II.I.! I If~~ 
. '

1

( I ~' , , ,I I; fN 1 ~I> tt 
1111 I 1111.' ,,' II i" 1 I il 'I II 

. Fabrikat : Son y Corp. Japan. 
Modellbeteckning: XL·MC 3. 
Typ av omvandlare: Rörlig spole. 
Rek nålkraft: 15 mN 112 - 181. 
Fjädringsmjukhet i pmM: 20. 

. Rörlig nålspetsmassa: - . 
Nålspetsens geometri : "Superellip· 
tisk". 
Diamantspets: Naken diamant. 
Utspänning: 0.25 mV, 
Frekvensomfång: 10 Hl - 50 kHl. 
Kanalseparation: > 30 dB v. 1 kHl. 
Fim: - , 
Vikt: 3 g. 
Importör: Gylling Hem Elektronik. 
Bromma, 
Ca·pris: 900 kr. 
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Phl11psGP 
420 Mkll 
Testlagets utlåtande. Allmän ton
ka raktä r: Över lag mj uk ell er 
softad. Knappast "öppen" i något 
register. Balansen verkade ojämn 
över tonområdena . 

Tonal balans. Baså tergiv-
ningen både svag och otydlig, fann 
nerta let. Orgellj udet tenderade 
till dovhet. Den rumsliga verka n 
bleknade. " Diffust int ryck av 
både fo rten och lega topassager. " 
De övre registren klingade märk
ba rt ma tta och distanta. Höjdlä
gena änn u mer förskjutn a, men 
vassa . " Ink lämd diskant", heter 
det i ett protokoll. 

Transientfärrnåga. Genomgå
ende ett in tryck av a tt impulslju
den blev tjocka. "näsk iga" och 
oprecisa i verkan. Trum ljudet 
ringde. All solisti sk och perk ussiv 
nä rva ro verkade mattas. bli knap
pare . 

Detaljer. Stereoverkan god i sig 
men programmet lät genomgå
ende å terhå llet, "in ne i högta
la rna ". Särskilt märkbart på trio
kompet, som låg en våning lägre 
än eljest. En viss brusbenägen het 
kunde höras. 

Övrigt. Kurvan från mätning
a rna knappast i stjärn kl ass. Dal 
vid 7 kH z, puckel över 12- 13, 
ojämn. Fallet sätter in redan från 
2 kHz. Sist i fa sligans tabell. 
Tillverka ru ppgiften om ult ra låg 
nå lspetsmassa är hämtad från en 
skiss i bruxet, finn s ej med i data. 

, Fabrikat: Philips. Holland. 
Modellbeteckning: GP 420 . 
Typ av omvandlare: Rörlig magnet . 
Rek nålkraft: 15 mN. 
Fjadringsmjukhet i ~mN : 30 Idyn 
kompl iansl. 
Rörlig nålspetsmassa : • 0.035 mg. 
Nålspetsens geometri : 35 - 18 ~m. 
kontaktlinjetyp. 
Diamantspets: "Orienterad" diam. 
massa 0.0035 mg, 
Utspanning: 1.3 mV / cm / s. 1 kHl. 
Frekvensomfång: 20 Hl- 25 kHl. 
Kanalseparation: 30 dB v. 1 kHl. 
Fim: 0.7 %. 
Vikt: 5.5 g. 
Importör: Philips sv ab. Stockholm. 
Ca·pris: 760 kr. 



Plckerlng 
XLZ/7500S 
Testpanelens utlåtande. Allmä n 
tonka rak tär: Stora likh eter med 
Sta nton-släkt ingens. Stor, fyllig 
och något bas tung, möjligen lite 
varmare ka ra ktär över å tergiv
ningen . I nte riktigt så precis uta n 
med registervisa egen hete r, som 
dock inte befa nns diskva li fice
ra nde i något a vseende. 

Tonal balans: Fast , resonansfri 
bas till dess en viss dovhet blev 
kännbar fra mför a llt i kraftiga 
forten . Något utOyta nde härv id . 
De följande registren uppå t i fre
kvens kom lite i sk uggan av bas
linjens med en a ning av strävhet 
g limtvis (röst framför a llt ). Hög
tonom rådena kä ndes något för
stärk ta mot verk ligheten (och var
mare) . 

Transientbeteende: Bra kade på 
lössläppt på gränsen till skrä llig
he t i hårt modulerade partier men 
ändå inte Oack på t ex trummor 
och bleckblåsarstöta r. Fick omdö
met " plastisk" och " rum slig" i 
dessa avseenden. "Stö rre nä rhet 
till de sna bba kontaktljuden" no
terades ändå frå n en bedöma re 
som önskemå l. Han fann tran
sientbehandlingen " li te av lägsen" . 

Detaljer. God separa tion. An
genämt perspektiv på rösten i 
triotagningen . eutra l i stort men 
i höga lägen viss fä rgn ing i form 
av överbetonade vokalljud och 
sta rka toppar. 

Övrigt: Brusfrit t. Avspelning 
uta n borste bedömd som bäst = 
ändra r nå ltrycket. J ä mn kurva till 
8 kHz. 
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. Fabrikat: Pickering, USA. 
-,-.,- Modellbeteckning: XLZ 17 500 S. 

" 

Typ av omvandlare: ROrlig magnet, 
fOr mc·ingång. 
Rek nålkraft: 0,50 - 15 mN. 
Fjädringsmjukhet i ~mN: -. 
ROrlig nålspetsmassa: 0,2 mg. 
Nålspetsens geometri: -. 
Diamantspets: "Stereohedron", 
kontaktl inje·ellips. 
Utspänning: 0,06 mV / cm / s. 
Frekvensomfång: 20 Hz - 50 kHz. 
Kanalseparation : 35 dB v. 1 kHz . 
Firn : - . 
Vikt: 5,5 g. 

Ca·pris: 1 000 kr. 

" 

.,.,. , ... '" 

Ploneer PC 70 
Tesllagets utlåtande. Allmä n ton
ka raktäl : Ett ganska ma rkera t 
men inte nödvä ndigtvis hårt ljud ; 
"dist inkt", " präglande" utan 
stö rre olikheter registervis . Lä t så 
konsekvent, bytte inte ka ra ktä r 
märk bart någon gång. 

Tonal balans. Dj upok taverna 
gick fram med viss hå rdhet men 
fulltonigt. " Mass ivt , blottläg
gande ljud", menade några. Nå
got kompa kt bas, vi lke t intryck 
lättade vid mella n regi stren, som 
bedömdes " något påträngande i 
vissa fall men a nnars uta n över
drifter i sto rt". Den rel a tiva ba
la nse n dä r förbyts något mot 
ökande höjd register , där sa m
stä mmigt omdöme blev " något 
vasst", "e n a ning grä llhe t". 

Transientbeteende. Fullt drag. 
Snabb, ska rp impulsförmedling. 
T rumstockarna a nsågs ha " im
pac t" i ljudet. En bedöma re a n
mälde avv ika nde mening. " På
klistrade tra nsienter." Hade a tt 
göra med perspektivet; se neda n! 

Detaljer. Stereoljudbilden nå
got tillbaka Oyttad över lag. Lju
det dock kna ppas t plastiskt uta n 
ganska endimensionellt , särskilt i 
starka forten. Tru mtagn ingen a n
såg inte " fö rmedlad i närbild" . 
Brass inslage t lä t g rynigt i fortena, 
sma ttret regnigt i stället för ener
giskt. Solorösten uta n ringningar 
eller Oackhet i ljudet , men för 
skarp. Önskvä rd deta ljskä rpa i 
övrigt. Nöja ktig separa tion. Ingen 
a nmä rkning mot brusförekomst. 

Övrigt: Stor resona ns högt upp 
i frekvens . Stigande kurva till 6 
kH z, seda n fa ll. 4 dB upp vid 15 
kH z. 

-,., ; 

40 

, , 
-'-::;-1 '- _ .. _. i'" " 
. --:'-'- -'1-:- - lY 

.. - "--I- --.!--.I
H -+-.lh l . -- '+-r· J-f-;, 

:=_~~~F·: ._--
, 'I 

-- , - . - ::-: ., r· + T .- r-
-,-1-., . ·H-.+-hllj-Tf:r+-~ - ___ I I , ' 1' 

, ,I 
50 -;- ' I I . .. -, .... ' .. !.j . - ., .. _. 

- . T - ,. I ~ ~ I ~ . . ~ 
}-!'+'-l-+JI--411tr-'-H I. ·L -

60 

70 

80 

- II ., ~ - - ·J-·H-+·+-/~H-+-'t 
.. .- . ttf_+-,.+-t-+-l-+d-+-I Jl.+ .. _ 

, I " ' 

'!HI I j' 1 
, I I II ~b~~"r~, ~t~~I_ 

, ... 1 , 0111' , , Ii' " J 
tl I ' . I 1 II I ;~ ! I 1 ' ~ ~ l' 

I I ' nl ' 111 I I ,I I I ':i 

. Fabrikat : Pioneer Electronics, Ja· 
pan. 
Modellbeteckning: PC 70. 
Typ av omvandlare: ROrlig spole. 
Rek nålkraft: 12 mN 19 - 15 mN 
toler). 
Fjädringsmjukhet i ~m / mN: 30 
(statisk). 
ROrlig nålspetsmassa: 0,23 mg. 
Nålspetsens geometri: Ell ips. 
Diamantspets: Naken dia m, 
Utspänning: 0,2 mV, 1 kHz o 50 
mm / s. 
Frekvensomlång: 10Hz - 80 kHz . 
Kanalseparation: > 35 dB v, 1 kHz . 
Firn : - . 
Vikt: 4 g. 
ImportOr: Pioneer Sv ab, Stock· 
holm. 
Ca·pris: 3 000 kr. 
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Ortofon MC 2000 
Tes/panelens utlåtande. Allmän 
klangkaraktär : Fri, öppen och ge
nomlysande programmet men be
tydligt pregnantare än den tidi
gare dyrpick upen MC30, som 
verkade vattnigt obestämd i en 
komparation. Ett "utvecklat MC 
20 Mk Il-ljud" med lite mindre 
bett i. Briljans utan hårdhet. 

Tonbalansen: Utmärkt god . dB 

Basen hade fyllig svärta, fast och 
sinnlig . De mellersta tonområ
dena klingade i jämn balans med 
varandra, vidsträckta, naturliga. 10 

Öppenheten var påfallande, det 
fanns rymd över ljudet. Diskan-

Yamaha MC-IS 
Testpanelens utlåtande: Allmän 
klangka ra ktär: Lite distant ljud
bild med god balans. " Ljus" i 
ljudet men obehindrat öppen a llt
igenom. 

Tonal balans: Basregionen 
klingade väl avvägd med "kropp" 
i ljudet av tilltalande timbre. Or
gel fick toppbetyg, däremot hör-
des en aning dovhet vid bleckblå
sarstämmor i låga register. Mel
lanregister ansågs uta n belägg
ning och färgning utom i ett av
gränsat tonområde ned mot ba
sen, som kunde a nta något "kort" 

tens register likaså lätt , luftiga 20 Hi' .....,.rilIIii\+J..:;.,8i+il++'HllHii+lil+++++i1iiiH++1 
och obrutna utan att "slå" i ljud-

kara ktär och viss presensverkan 
samtidigt. Märktes mest på trio
kompet. Höjdregistret angenämt 

bilden, förblev mjuka och fullto-
niga ända upp. 

Transientåtergivningen: Först- 30 

skirt, fint detaljtecknande och 
"naturligt utklingande". Möjligen 

klassig utan överhäng eller bloc- Hl! l+H+, h-Il+!WltIHlifl+il1ll++i1t++t11:tttl+tJlt,1mt++r 
i övrigt en nästan omärklig över
betoning vid ca 6- 7 kHz. 

keringar. Impulstroheten impone
rade på bl a virveltrummor och 
korta , ljusa överstämmor för blå- 40 

sare.' Naturligheten tog full 
poäng. 

Detaljer: Vokalistupptagning 50 

med hög trohet. Grupperingen , 
"imagingen" ansågs klart god, ste
reostabiliteten likaså ypperlig 
med perspektivet bevarat i alla 60 

avsnitt . "Allt" fanns med, "upp
lösningen i detaljer högklassig". 
Vållade inte brus i något spår. 

Övrigt: Tung, rigid konstruk- 70 

tio n i specialskal som standard. 
Gjord för spårning vid extrema 
förhållanden . Modern, " fasriktig" 80 

konstruktion. Extremt dyrbar 
pick up, men utan tvivel en inves-
tering, tröttar knappast i längden. 

" 
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Transiensförmåga: Utan in
vändningar. Detaljerade, skarpa 
och fullt ut konturerade förlopp. 
Inga oklarheter eller fördröj
ninga r hörbara . Trumattackerna 
återgavs skarpa, vidöppna och 
utan ringning någonstans. 

Detaljer: Gav ett perspektiv 
som vittnar om utmärkt balans. 
Röst och ensemble samverkade 
delikat. "Aldrig nasa l eller artifi
ciell. " Inget brus hörbart i något 
avsnitt från pick upen i spår. 

Övrigt: Lätt att montera . Tyd
lig släktskap med Yamahas MC-I 

IlltöHlooJtt!~~~ar:.r X i sin raka karaktär och oför
medlade återgivning. Förnämlig 
spårningsförmåga, oberörd också 
vid mycket skeva spårytor i andra 
använda armar. 

i 

Fabrikat: Ortofon. Danmark 
Modellbeteckning: Ortophase MC 
2000 
Typ av omvandlare: Rörlig spola 
Rak nålkraft: 15 mN 
Fjädringsmjukhat i ~/mN: 20 / 20. 
dyn kompl 
Rörlig nålspetsmassa: 0.27 mg 
Nålspetsens geometri: -
Diamantspats: Symm kontaktlinje 
Utspänning: 0.050 mV. 1 kHz O 5 
cm / s 
Frakvansomfång: 5 Hz- 90 kHz 
Kanalsaparation: > 25 dB vid 1 kHz 
Fim: < 1 %. 
Vikt: 11 g 
Importör: Elfa HiFi, Solna 
Ca-pris: 6 150 kr 

,.,. 
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Fabr: Yamaha. Nippon Gakki, Japan 
Modellbeteckning: MC-1 S 
Typ av omvandlare: Rörlig spole 
Rek nålkraft: 18 mN 
Fjädringsmjukhet i ~ml mN: 38 
Istatisk) 
Rörlig nålspetsmassa: 
Nålspetsens geometri: Ellips 8 x 40 
~m 

Diamantspets: 0.1 mm i 4-kant. 
solid diam 
Utspänning: 0.2 mVv 1 kHz o 5 
cm / s 
Frekvensomfång: 10Hz - 20 kHz 
Kanalseparation: > 28 dB vid 1 kHz 
Fim: -
Vikt: 7.5g 
Importör: Yamaha Svenska ab, Gbg 
Ca-pris: 1 500 kr 
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Iium - i ett fall finns t o m en 
nålarm av diamant! 

Dessa systems interna dämp
ning har industrin ägnat mycken 
möda åt under senare år och hela 
avspelningsproceduren har natur
ligtvis kommit att uppmärksam
mas i dessa sammanhang. Inne i 
pick uperna sitter spolar, och 
dessa har också fått det grans
kande ljuset på sig: man har 
utvecklat både spolarnas beskaf
fenhet, deras lindningar och spol
varv (induktansvärdena), deras 
positioner i systemen, deras a ntal 
och de material med vilka de 
lindas - ofta t ex dyrbar, ultra
tunn silvertråd i stället för koppar. 
Tidigare gummielement etc inne i 
systemen är över lag ersatta med 
specialplaster som inte är tempe
ratur- och fuktkänsliga eller åld
ras som tidigare material. Höljena 
skärmas bättre än förr mot brum
fält - närvaron av tv-mottagare 

Fasfel och känslighet 

Max Käns-
Typ fasfel l ighet 

Goldring G900 LAC 1° 5,6mV 
Yam aha M C-1S 1 0,22 
Denon DL-1 000 2 0 ,16 
Bang & Olufsen 7 5,3 
Ort ofon MC 2000 8 0 ,08 
Pickering 
XLZ17500S 9 0 ,37 
Technics 
P305MC Mk2 9 0,28 
Dynavect or K 17 D 10 · 0,28 
Stant on 885 LSZ 11 0,50 
Audio Note Soara 14· 0 ,20 
Pioneer PC70 14 0,02 
J V C M C-2E 14 0,34 
A udio T echnica AT 
3 3E 18 0.60 
AKG P2 5MD / 24 20 4,9 
Shure V 15-V 2 3 5,5 
Sony MC-3 2 3 0 ,1 9 
ADC M C1.5 3 6 1 ,2 
Em pire 600 LAC 45 7 ,8 
Philips GP420 
M ark III 50 7 ,7 

Detta är inte en rangordning över hur bra 
pickuperna låter! Läs i texten om tolk
ningarna. ·Fasfelen som anges är max 
avvikelse från O Hz och 20 kHz. Värdena 
med asterisk (.) kommer från en kurva 
som visar omvänt förlopp mot de andra. 
Det betyder inte att signalen är fasvänd 
utan bara förloppet. 

Känslighetsvärdena har inget med fas
gången att göra, men vi sammanför dem 
i samma tabell här. Observera, att som
liga avkännare är högimpediva och andra 
lågimpediva. De skall alltså lastas på olika 
sätt. 

Känslighetsvärdena är utspänningen 
vid avspelning av testskiva B&K OR 
20 ID, 10 cm/s effektivvärde 1 kHz 
lateral gravering. 

etc i hemmen har ställt andra 
fordr ingar på grammofonsidan än 
förr. På området montage och 
kontaktanslutningar håller helt 
nya och enklare mekaniska don I 

att erbjudas i stigande utsträck
ning, bästa exemplet är den nya 
internationella 4TP-infästningen 
vi tidigare beskrivit. Pick upernas 
skal och höljen är givetvis både 
lättare, vridstyvare och bättre in
tegrerade än bara för några år 
sedan. 

En van lig pick up består ju av 
tre system i samverkan, som alla 
på goda grunder kan misstänkas 
vålla olinjäriteter, fasfel och stör
ningar av varandra. Den meka
niska delen är nämnd; det är 
diamanten i skivspåret och dess 
bärande element, innan detta 
övergår till att bli en del av nästa , 
det magnetiska systemet med spo
lar etc. Sist har vi då ett elektriskt, 
som ger utspänningen vilken skall 
mata förförstärkaren . Den hol
ländske forskaren A J van den 
Hul t ex är övertygad om att dessa 
tre system konstant arbetar i mot
fas mot varandra och att det finns 
vissa kritiska frekvensgränser vid 
vilka faslägena förskjuter sig in
bördes - ett skäl, mot, menar han , 
att bl a inte försöka mäta pick 
uper med pulser, påförda accele
rometrar. Det här är en av de 
ännu dunkla sidorna hos de tradi
tionella pick uperna, som det åter
står att kasta ljus över - bland 
mycket annat, faktiskt. 

Detta "andra" implicerar JU 
mest av a llt den ljudande kvalite
ten , som hittills inga mätningar 
av amplitudfördelning/frekvens
gång/ distorsion etc kunnat korre
lera till de subjektiva lyssningsin
trycken i särskilt hög grad . 

En mycket omfattad föreställ
ning, generellt sett, är att pick 
uper av typen rörlig spole låter 
bättre än konkurrenterna, utförda 
enligt principen rörlig magnet (vi 
brukar kalla de förra elektrodyna
miska och de senare magnetody
namiska) . Man har då pekat på 
sådant som mc-typernas (Moving 
Coil) mycket breda frekvensom
råde, oftast mycket rakt , där 
mm-typerna faller av redan vid 20 
kHz. Man har dragit in argument 
som mc-typernas snabbhet med 
de korta stigtiderna (som kan 
vålla överstyrning) och de branta ' 
förloppen och t o m gjort gällande 
att deras likhet med graverdosan 
kan åberopas (tvivelaktigt, efter
som eggen i dosan där sitter på ett 
aktivt system av stor skillnad mot 

avspelningsledets). Utspänningen 
brukar också dragas upp. Etc. 

Efter det här testets genomfö
rande måste nog också de av oss 
vilka hittills varit lika övertygat 
som ensidigt försvurna åt bruk av 
enbart mc-pick uper medge att ett 
av industrins mest beaktansvärda 
framsteg, osynligt men hörbart, 
ligger i att så pass mycket ha 
förbättrat de vanliga mm-avkän
narna som skett. I vissa fall är 
man , om inte i jämnhöjd med 
mc-lägrets bästa produkter så 
dock väldigt nära deras kvalitets
nivå, detta till mycket attraktiva 
priser. Utvecklingen här inger re
spekt. 

Men också mc-produkterna har 
nu börjat priskonkurrera. Det 
finns i dag ett bestånd av goda 
mc-pick uper till långt lägre priser 
än tidigare, tack vare rationalise
ringar, stora serier och bättre 
marknadstäckning än förr. 

Viktigt att nämna i samman
hanget är också de betydande 
framstegen som gjorts i fråga om 
mc-försteg med långt bättre egen
skaper i dag än tidigare. Men det 
faller lite utom ramen för den här 
redogörelsen . 

I sina ansträngningar att 
komma väsentligheterna in på li
vet har också ett antal av de 
ledande tillverkarna på pick up
sidan gått in på psykologiska och 
psykoakustiska faktorer i sina 
analyser av de subjektivt redovi
sade preferenserna och intrycken 
av vissa typer omvandlare, enkan
nerligen då mc-utförandena. Åt
minstone en fabrikant har veten
skapligt tagit upp en diskussion 
om inte mc-pick upernas popula
ritet i mycket grundas på andra 
orsaker än de i gängse test åtkom
liga . Frågan är öppen, och mycket 
lär bli sagt i saken framdeles . 

Men gemensamt för flera läger 
har länge varit misstanken att en 
optimering av pick up-konceptet 
borde grunda sig på studier av 
fasresponsen hos omvandlarna . 
Detta har t ex styrt hela Ortofons 
utvecklingsarbete under senare 
år. Med insats av stora datorer 
ha r man där , och inte bara där , 
simulerat frekvens- och fasegen
skaper upp till 50 kHz. Ur en 
rapport till Audio Engineering So
ciety 1982 citerar vi följande: 

"By listening tests it has be
come apparent that there exists an 
optimum combination of fre
quency response and ph'ase re
sponse for a given phono cartridge 
construction . This optimized fi -

gure is used in the latest develop
ments at Ortofon and has made it 
possible to design sound qua lit y in 
the cartridge." (3) 

Då hade omfattande förarbeten 
lagts ned på att räkna fram kon
stanter för styvheten hos skiv
spårets material resp ankarets 
dämpning, etc. Man fann omsider 
att "de bästa pick uperna Ijudmäs
sigt icke var de vilka kunde upp
visa en rät frekvensgång. Inte 
heller lät de bäst som hade en 
linjär fasrespons, eftersom de var 
behäftade med en kraftig topp 
kring resonansfrekvensen". Nej , 
bästa ljudet fick det här teamet 
fram med modeller, vilka försetts 
med en nästan linjär faskarakte
ristik jämte en amplitudfördel
ningskurva som visade en stegring 
med 1- 2 dB vid 20 kHz medan 
resonansens topp låg 3-5 dB över 
referensnivån . 

Ett av de knep många tillver
kare måst ta till för att kunna 
prestera goda mätningar för sina 
pick uper är att "bygga in" reso
nanser i sina nålbärare. Se tidi
gare bidrag i RT av van den Hul 
m fl . Resonanser föran leder an
nars rakt motsatta verkningar, 
man vill dämpa ut dem. Ett rörligt 
system måste uppvisa en större 
eller mindre grad av resonans. De 
kanske inte blir så lätta att upp
täcka i frekvensgången , men helt 
visst kommer de rätt brutalt till 
synes i fasresponskurvan. Närva
ron av höggradig dämpning aven 
pick up kan avläsas i en högst 
ormig fasgång. För de mycket 
bredbandiga mc-typerna kan man 
hoppas på att förlägga sådana 
systemegenheter mycket högt upp 
i frekvens , utanför det hörbara 
området. I fråga om mc-typerna 
med sina låga induktanser (spo
larna kan inte alstra någon hög 
utspänning) och med normal last 
ansluten handlar det om att för
lägga en elektrisk resonansf re
kvens uppe i Megahertzdomänen! 
Det är inte fallet med mm-om
vandla rna , vilka genomgående är 
försedda med höginduktansspo
lar. Här hamnar resonanserna 
gärna inom det hörbara området, 
och den ovan antydda resonansen 
man vill "bygga in" utgör en 
kompensation, förlagd till ankare 
och magnetrnontage så att tonkur
van upp till 20 kHz skall uppvisa 
ett rakt förlopp. 

Det var en av utgångspunkterna 
för vårt test: Skulle fasojämnhe
terna och tidfördröjningarna , 

forts på nästa sida 
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vilka delvis ligger inom tonfre
kvensområdet, ge utslag i såväl 
våra mätningar som vid lyssnings
proven? 

Då vi genomförde det här testet 
hade vi klart för oss förutsättning
arna och hade vässat labbresur
serna med bl a datorinsats och 
nykomponerade datorprogram 
ihop med mätningarna över våra 
nya Hewlett-Packard-analysato
rer. Men snart nog allierade vi oss 
med världsledaren på området 
elektroakustisk mätteknik, dans
ka Bruel & Kjaer, som frikostigt 
ställde sina laboratorieresurser i 
Nrerum till förfogande och, vad 
mera är, sin medarbetare Poul 
Ladegaard (efter detta kallad 
Phasegaard) att bistå oss. Poul 
håller vi för att vara Nordens 
kanske erfarnaste oberoende 
granskare av just pick uper, och vi 
visste att han hos B & K utvecklat 
en teknik med insats aven special
accelerometer, vilken också meka
niskt simulerar själva skivspåret. 
Vi accepterade tacksamt denna 
hjälp, förmedlad av svenska Bruel 
& Kjaer. I omgångar var 
RT-medarbetarna nere iNrerum 
med en väska pick uper, och efter 
hand växte en hanterlig labb pro
cedur fram. 

Avslöjande fasgång ... ? 
Utgångspunkten för mätningarna 
var att frekvens- och fasgången 
tillsammans skulle ge den väsent
liga informationen om hur pick 
uperna lät. I regel kan man räkna 
med att fas- och frekvenskurvorna 
hänger ihop på ett lagbundet sätt . 
Om det finns oregelbundenheter i 
fasgången skulle man därför be
fara oregelbundenheter i fre
kvensgången och vice versa . Mät
ningarna är ju till för att beskriva 
verkligheten - frekvensgång eller 
fasgång är inte verkligheten . 

Det gäller bara att välja en 
ändamålsenlig mätning. De allra 
Oesta pick uper ger en mer eller 
mindre rak frekvensgång. Avvi
kelserna rör sig i regel bara om 
någon enstaka dB. Så små avvi
kelser kan man visserligen mäta, 
men de kan bli svåra att tolka. 
Avvikelserna i fasgången kan 
emellertid bli större och det kan 
därför vara enklare att studera 
faskurvan. 

Det är emellertid .inte trivialt 
enkelt att mäta fasgången på en 
pick up! Om man på vanligt sätt 
spelar upp en testskiva med fre
kvenssvep får man ingen fasinfor
mation . Ett fasläge är ju alltid 

relativt något. Till det inspelade 
frekvenssvepet finns ingen refe
rens. 

I stället för en mätskiva kan 
man emellertid använda en acce
lerometer, som i realtid ger vibra
tioner, vilka ' fångas upp av pick 
upen. Då har man en fast fasrefe
rens att utgå ifrån. En accelero
meter är i princip en mycket liten 
och noggrant avvägd kristallmi
krofon, som används för vibra
tionsmätningar. Liksom andra 
mikrofoner kan den också använ
das baklänges, dvs man kan till
föra en spänning och få den att 
vibrera själv. 

Specialgjord 
mätkopplare 
Sådana accelerometrar ingår i 
BrUel & Kjaers standard program. 
För våra mätningar har vi emel
lertid fått tillgå en helt handgjord 
prototyp av något som eventuellt 
kan bli en standardprodukt så 
småningom. Framför allt har den 
byggts om så att den kan ge 
relevanta värden uppemot 100 
kHz! 

För första gången i världen kan 
RT därmed presentera mätningar 
av fas- och frekvensgång på pick 
uper upp till 100 kHz! Några 
sådana mätningar har inte publi
cerats någonstans i världen tidi
gare. 

Varför skall man då mäta ända 
upp till 100 kHz? Ja, det kan 
diskuteras hur långt man behöver 
gå. Huvudsaken är att man vet att 
mätsystemet inte ger upphov till 
resonanser som kan ge fasvrid
ningar ner i det hörbara området. 
Genom att gå så högt i frekvens är 
vi på säker mark. 

Nu finns det en besvärande 
egenhet hos accelerometern, sig
nalgivaren till pick upen. Den ger 
ganska liten amplitud, så man kan 
komma att besväras av störningar. 
Ett utmärkt sätt att slippa sådana 
är att göra en TDS-mätning, time 
delay spectrometry. Utan att gå 
in på detaljerna kan vi konstatera 
att den mätprincipen kan urskilja 
signalen även från en störrnättad 
omgivning. Dessutom får man ut 
information om fasgången . 

Den här mätningen ger alltså 
både fas- och frekvensgång, som 
egentligen båda innehåller samma 
information, men på mer eller 
mindre ändamålsenliga sätt. Yt
terligare ett sätt att presentera 
mätresultatet är tidsvaret, på eng
elska time response. Det åstad
kommer man genom att göra en 
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fft-analys, ett slags matematisk 
spektrumanalys, av frekvens
gången*. Resultatet kan betrak
tas som ett pulssvar, men i stället 
för en puls har man ett helt 
kontinuerligt spektrum. I motsats 
till pulssvaret som man ser på ett 
oscilloskop får man här också en 
logaritmisk amplitudskala. Det 
innebär att man också kan se 
mycket små fenomen. 

Tre kurvor - samma 
innehåll 
I sammanställningen finns tre 
kurvor för varje pick up. Den 
översta kurvan är tidsvaret. Idealt 
skall den vara en smal topp utan 
några pucklar eller extra knän . Ur 
den bilden är det emellertid svårt 
att dra några säkra slutsatser. Där 
man ser oegentligheter är det mest 
fråga om resonanser i arm och 
skal. Men mer om detta . Tidsva
ret är alltså i det här fallet inte det 
bästa sättet att presentera mätre
sultatet på, men för fullständighe
tens skull har vi tagit med det. 

Vi kanske skall påpeka att tid
svaret innehåller precis samma 
information som de andra kur
vorna . Det är bara presentations
formen som är annorlunda. 

Längst ner på varje samman
ställning finns en konventionell 
frekvenskurva med logaritmisk 
frekvensskala plus fasgången på 
samma skala. Där kan vi alltså se 
hur frekvensgången förlöper upp 
till 100 kHz, vilket skall läsas som 
"betryggande lång över hörbar
hetsgränsen ". Här kan vi se ore
gelbundenheter och t ex resonan
ser i frekvensgången. Vi finner att 
några pick uper har rejäla reso
nanstoppar vid låga frekvenser. 
Dem skall man emellertid inte 
tillmäta någon större betydelse i 
sammanhanget. De härrör över
vägande från reOexioner och me
kaniska fenomen i skal och arm. 
Armen vid mätningarna var spe
cialgjord av Ladegaard för ända
målet, men hade mindre goda 
egenskaper vid låga frekvenser. 

Fasgången är svårare att avläsa 
på den kurvan . Det kan tarva en 
förklaring . När man påför en 
stimulans på pick upnålen, alltså 
när den känner vibrationer, så 
kommer det att dröja en tid innan 
det blir någon utspänning av det. 
Man har alltså viss fördröjning i 
det mekaniska systemet. Den för
dröjningen varierar från en pick 
up till en annan. I vårt test ligger 

* Fast Fourier-analys. 

den mellan cirka 5 och 50 J.l.S. Om 
man mäter fasgång på ett system 
med en sådan fördröjning kom
mer man att se att fasen tycks 
vrida sig mot högre frekvenser. En 
fördröjning på t ex 25 J.l.S motsva
rar en fasvinkel på 0,14 0 vid 20 
Hz, 14,4 0 vid 2 kHz och 1440 vid 
20 kHz. Den uppmätta fasvinkeln 
ökar alltså linjärt med frekvensen. 

Men den vinkeln är ointressant 
från ljudsynpunkt! Det spelar ju 
egentligen ingen roll om signalen 
från pickupen är fördröjd en halv
timme eller en mikrosekund . För
utom att det är opraktiskt om vi 
inte börjar höra musiken förrän 
skivan är slut. Men det påverkar 
ändå inte ljudets kvalitet! 

Fördröjning eller fasfel? 
Det är alltså inte den "fasvrid

ningen" vi är ute efter. Likväl är 
det alltså den vi visar i den under
sta kurvan. Det som är intressant 
är i stället huruvida fördröjningen 
är konstant och lika stor för alla 
frekvenser. Om olika delar av 
musiken kommer fram vid olika 
tidpunkter kan man förvisso höra 
det. 

"Övertonerna måste passa ti
den", skreven firma i sin reklam 
för ett par år sedan. Då gällde det 
högtalare, men det är förstås lika 
relevant när det gäller pick uper. 
Skillnaderna finns framför allt vid 
höga frekvenser , så även här gäl
ler det "övertonerna" eller den 
höga diskanten. Den hörbara ver
kan, däremot, kan nog tänkas bli 
tydlig långt ner i registren, efter
som en klang byggs upp av ett 
spektrum övertoner, som skall 
"sitta ihop" på rätt sätt för att 
klangen skall återbildas . 

De här tidskillnaderna kan mä
tas som ett fasfel. Men nu gäller 
det alltså avvikelser från den fasta 
tidfördröjningen, eller från me
delvärdet av fördröjningen . 

Om man bara har en fix tidför
dröjning så skall den alltså ge en 
rät linje på en linjär frekvens
skala. Har man då fasavvikelser 
vid vissa frekvenser syns det som 
en avvikelse från den räta linjen . 
Om man däremot visar faskurvan 
på logaritmisk frekvensaxel kom
mer den att bli olinjär i båda 
fallen och man kan inte urskilja de 
egentliga, förmodat hörbara, fas
felen . 

Vi har alltså ritat om fas- och 
frekvensgång på linjär skala i den 
mellersta kurvan. Där kan man se 
att faskurvan inte är linjär. På 
kurvan har vi extrapolerat lut-



ningen upp till 5 kH z. Ur den ka n 
vi få ett mått på den konsta nta 
fördröjningen i pick upen. Det 
värdet står intill den streckade 
linjen. Vi ha r också för t in värdet 
på avvikelsen frå n den kurva n vid 
20 kH z. 

Om man ska ll få ut ett noggra n
na re vä rde på fasfe let mås te ma n 
dock ta maxima la avvikelsen frå n 
medelvärdet upp till 20 kH z. Det 
ha r vi gjort i tabellen här intill. 

Låter det som fasen? 
Det intressa nta är nu huruvida 

det finns någon koppling mellan 
fasavvikelse och lyssningsintryck . 
Och det förefa ller faktiskt som om 
ett sådant sa mba nd finns! I regel 
ha r vi skatta t pick uperna i övre 
delen av tabellen högre än de i den 
undre. Vi mås te dock betona att 
listan på intet vis är en placerings
lista i något slags tävling mella n 
pick uperna. Men den komplette
rar lyssningarna på ett påfa lla nde 
mycket bättre sätt ä n de fl esta 
mätningar vi sett tidigare. 

Ändå finns en del frågetecken. 
Så lunda har vi bedömt Empire 
som mycket god, trots a tt fass iff
rorna här visa r ett sämre resulta t. 
Samma gäller Shure, som vi också 
värdera t mycket högre ä n fassiff
rorna visa r. Även JVC låter lå ngt 
bättre ä n vad enba rt mätningen 
ger vid handen. 

Dynavector och Audio Note, 
däremot, . lå ter inte fullt så bra 
som den låga siffran skulle ge vid 
handen! Här finns det emellertid 
en mätmässigt intressant omstä n
dighet. Hos de allra flesta pick 
uperna ligger fasfelet positivt upp 
till 10kHz eller så, därefter ka n 
det ibland vända och bli negativt. 
Hos både Dynavector och Audio 

ote däremot är fasfe let först 
nega tiv t och därefter positivt. Det 
fö refaller a lltså av våra Iyssninga r 
som om detta senare skulle va ra 
mera på fresta nde för öra t. Se 
neda n. 

Det är emellertid svårt att dra 
säkra slutsatser. Mätförfa ra ndet 
var a lltså nytt och opröva t. Mät
koppla ren, accelerometern , va r 
ha ndgjord i ett enda exempla r. 
Dessutom hade vi problem med 
olika fenomen under mätningens 
gå ng. Det ka nske ka n förkla ra 
frågetecknen för ett anta l av av
kännarna. 

Likväl står det fas t a tt det tycks 
finn as en rimlig överensstä m
melse mellan fasfelet och den 
upplevda ljudkvaliteten. Mätför
fa ra ndet ka n dock förfinas ytterli -

ga re, så a tt vi eventuellt så små
ningom ka n få fra m ett verksam
mare medel för objektiv värdering 
av pick uper. 

Relation pris - kvalitet 
inte alltid given! 

Att de två allrasom dyraste pick 
uperna - vilka också hör till de 
senaste på marknaden över huvud 
- få tt både utmä rkta testvärden 
och bedömts näs tan odelat positivt 
av lyssningspa nelen (mä rk väl, 
a nonymt!) ka nske är mindre a tt 
förvå na sig över. 

I stä llet ka n ma n med fördel 
begrunda hurusom betydligt pris
billigare konstruktioner också be
funnits ha klart välljudande egen
skaper och en drastisk illustra tion 
hur det ka n vara är ett stort a nlagt 
pick uptest som vi deltog i för nu 
många å r seda n: där valde en 
erfa ren lyssna rpa nel enhälligt -
likaså helt i blindo - som "bästa" 
produkt en enkel ja pansk avkän
na re, vilken då, på den tiden, 
kostade 80 kronor! 

Vi vill inte kora någon given 
"vinna re" men understryker 
gä rna fa ktum att testet bjöd ovän
tade överraskningar. Det motive
rar ju ännu mera att ma n a lltid 
ska ll lita mera till sina öron än 
några mätdata i sig. 

Det bör också sägas a tt två 
objekt vållade speciellt oväntade 

utfa ll : Audio Technica resp Audio 
ote. A T gör a nnars förträ ffl iga 

pick uper. Det ä r heller inte svå rt 
a tt fa lla för de i förstone ange
näma egenska perna hos den pro
vade. Men i längden och vid jäm
förelserna satte en majoritet låg t 
betyg fö r j ust den här. Liksom vid 
högtalartester bör ma n inte expo
nera fö rsökspersonerna för mer än 
korta avsnitt först. Vi ha r den på 
erfa renhet grundade övertygelsen 
att det fö rsta, isolerade, intrycket 
aven ljudkälla också blir det 
bestående. Reda n de korta, inle
da nde avsnitten grundade den se
na re, befästa uppfattningen, nä m
ligen ett i längden trötta nde ljud . 

I fa llet Audio Note kom lik
na nde ojämnheter fram. Den pick 
upen va r, trots sin Hu/-spets, dock 
testets mest svå rbedömda genom 
sin lynnigt växla nde kara ktär, 
svå rfå ngad är nog ordet! Liksom i 
fråga om A T tror vi inte a tt ma n 
i längden ka n förorda den, men 
detta ka n givetvis va ra högst indi
viduell t. Panelens majoritet föll 
den inte i sma ken. 

Den reservationen får givetvis 
göras att med insats av ett va riera t 
uppbåd tona rmar k a n utfa llen 
bli annorlunda, men det väsent
liga måste vara låg resona nsbenä
genhet, och det har Biotracer
konstruktionen definitivt. Alla 
mekaniska faktorer har om möj-

De tre grundkonstruktionerna, här fork/arade av Ort%n. Överst rörlig 
magnet (moving magnet, mm), i mitten rörlig magnetisk shunt (moving 
iron, mi) och nederst rörlig spole (moving coil, mc). 

ligt optimera ts i testet enl igt givna 
för utsättninga r men åter, inte 
omöj ligt ka n någon para meter 
förbättras ännu lite mera . Håll då 
i minnet a tt det övergripa nde syf
tet va r att påvisa fasförlopp vs 
hörselintrycken. Se ova n. 

Många flera finns 
Urva let pick uper representerar 

de fa brikat som har någon reell 
marknadsa ndel i Sverige i dag. 
Utöver de provade finns, om ma n 
räkna r med styckvisförså lda, exo
tiska pick uper etc, fl era tiota l 
fabrikat. Gemensamt ha r de näs
ta n a lla a tt de är i särklass dyra, 
varfö r de bedömts som ga nska 
ointressanta i sa mma nhanget. 
Men naturligtvis ka n beka ntska p 
också med dessa märken avsätta 
stimulera nde resultat för den som 
vill gå ännu grundligare till väga . 

Digitalskivsta rt i vå r, var 
det .. . När vi antydde vårt test 
för en beka nt, sade ha n: 

- Jaha, jaha. Då skriver ni väl 
om hur dom låter och så slu ta r ni 
med att "sna rt är det j u slut med 
dom här meka niska grejorna i a lla 
fa ll. För se nu blir det nog bara 
digita lplattor med laseravkänn ing 
fö r hela slanten i stä llet" . Eller 
va? 

Ånej då, tänkte vi. Det ska ll vi 
inte skriva. • 
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Elektronlkvärlden 
efterträder nu RT, 
kOlnIner nästa Inånad! 
•• 55 år är en lång tid. Inte 
minst för en tidning. 

Radio & television, vars 
sista nummer under den titeln 
du just nu läser, började som 
ett litet lokalt klubb-blad för 
radioamatörer på 1920-talet. 
Som "riktig" tidning föddes 
den under titeln Populär Ra
dio. Året var 1929, inte så 
långt efter det att det omväl
vande nya mediet rundradio 
hade lagt både Amerika och 
Europa under sig och vid sidan 
av biograffilmen fångat miljo
ner människors intresse. 

Ännu in på 1950-talet 
blomstrade vår tidning under 
I 920-ta lsnamnet. Men nu bör
jade en ny, revolutionerande 
form för kommunikation att 
skönjas: Televisionen . Detta 
med tiden världserövrande 
teknikområde kom att speglas 
i vår då nya logotyp: Populär 
Radio & television. Som efter 
några år igen kortades ned till 
det namn vilket nu hängt med 
i snart 30 år : Radio & televi
sion. 

Men i takt med att elektro
niken och dess tillämpningar 
expanderat svindlande snabbt 
har vår tidning kommit att 
bevaka en mängd nya områ
den. 

Med åren har vi på den 
vägen kommit ganska långt 
ifrån dessa ursprungliga, givna 
beståndsdelar - radiokommu
nikation och televisionsteknik. * Bredden i vårt program, ut
vecklingens allt mera mångfa
setterade processer och pro
dukter, den nya tidens krav på 
information och analyser, på 
mångsidighet och överblick -
allt detta medverkar till att vi 

befästs i övertygelsen att ett 
namnbyte bäst gagnar oss alla, 
läsare, annonsörer och förfat
tare. 

Ett långt förberedelsearbete 
ligger bakom den här relanse
ringen, som konkret innebär 
att från och med aprilnumret 
1983 Radio & television utgör 
en undertitel till den nya, 
Elektronikvärlden, som vi 
självfallet hoppas skall bli 
ännu attraktivare för dig som 
läsare och elektroniker, vare 
sig du har elektroniken som 
yrkesutövning i någon form 
eller enbart som hobbyverk
samhet. 

Vi tar det bästa ur gamla 
Radio & television med oss då 
vi nu presenterar Elektronik
världen: Ett nytt forum - men 
ändå byggt på en lång, obruten 
tradition, nästan lika gammal 
som elektroniken själv, då den 
först började omskapa vår 
värld . * Praktiskt sett kommer du 
att få en tidning som bättre 
tillgodoser dina krav på över
blick och läsbarhet, på indel
ning och "flyt" i materialet. Vi 
trycker flera färgbilder, försö
ker skapa generösare utrym
men för presentationen och 
likaså bättre dispositioner för 
de olika inslagen, vilka lite 
grann lånar ett element från 
den moderna systemelektroni
ken : Modultänkandet. Det in
nebär att t ex materialet för 
audio och video kommer att 
sammanföras i ett block, Ljud 
& Bild, där också ämnesmäs
sigt relaterade bygg själv
artiklar återfinns. På samma 
sätt har vi gjort med resten av 
tidningens nya avdeln ingar. 
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"Nya RT" - Elektronikvärlden. 
Håll utkik efter premiärnumret, 

som kommer första veckan i april! 

Så väl mött till en som vi 
hoppas stimulerande och upp
friska nde bekantskap med am
bitionen att vara en informa
tiv, nyttig och nöjsam kun
skapskälla för 1980-talets 
krav . Hela den här förnyelse
processen och omgörningen 
har fokuserats på den vikti
gaste personen i hela tid
ningssfären: Läsaren. 
* Som prenumerant får du 
automatiskt Elektronikvärlden 
i fortsätt ningen på ditt 
RT-abonnemang 1983, och 
priset ändras givetvis inte. An
talet utgåvor blir detsamma 
som nu, dvs 11 nr per år. 

Som lösnummerköpare bör 
du inte missa en "ny" elektro
niktidning, som laddar upp 
med en bevakning på bred 
front av allt det nya inom 
audio, video, smådatorer och 
radioteknik liksom mätinstru
ment och produkter av alla 
upptänkliga slag på världs
marknaden. 

Vi har förstärkt vårt labb 
med ett antal nya mätinstru
ment och med datorteknik som 

bas för nya, avancerade mät
ningar som ingen annan än 
Elektronikvärlden kommer att 
kunna ge dig. En sak som t ex 
kommer är 3D-analyser av 
olika slags ljud teknisk mate
riel - informativt i särklass! 

Också redaktionens nume
rär hoppas vi kunna förstärka. * Den framgång som Radio 
& television åtnjutit under alla 
år och det förtroende som 
kommit redaktionen till del 
från alla kategorier inom just 
elektronikvärlden känns för
pliktande. Generationer av 
elektroniker har växt upp med 
R T och dess föregångare och 
utvecklats genom åren under 
kontakter med tidningen, vilka 
i många fall lett till personliga 
vänskapsband som vi värderar 
högst av allt. Vi vill fortsätta 
att verka i den andan. Det är 
då tekniken får en me·ning och 
innebörd över den allra mest 
givna. 
* Elektronikvärlden - låter 
det inte som framtiden? Vi 
tror det. 

US 

I NÄSTA NUMMER 
dvs Elektronikvärldens 
första, återfinns förstås den här 
avdelningen (fast omdöpt), 
som av utrymmesskäl måst 
utgå nästan helt i detta sista 
nummer under namnet Radio & 
television . Pick up-testet, 
Dumpen m m tog så mycket 
plats att vi måste ställa över · 
"det gula" den här gången. 

Men vi är tillbaka nästa må-

nad med nytt, omväxlande in
nehåll med ny disposition . Jodå 
- inte heller Trunken kommer 
att saknas! 

För att skapa kontinuitet 
kommer vi t v att behålla nam
net Radio & television som en 
undertitel på omslagssidan från 
Elektronikvärldens första num
mer, alltså det i april. 

Red 



Din Dator for utbildning, 
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~ WtHi ~a~ 
B LE,. l =-T + l 

l O IF 1 ( N II~ 1 aN THEN GO TO" 
11 FOR X_I TO N 
I~ L ~T gnO _ II lXI 
l::! Nl!!XT X 

hobby & industrin. 
1~ LeT .... 0 

IS ~~T.d~.J~ .J-N THeN GO TO'U~ 
ii!!O LEr T-J.t 
~41 1 "* NOT ClloJ) ) ~ITI THEN ca TO le 
a. ~T P-l::If,J1 a. L1!!T ~ (J). R'T I 
ilB L!!T j;l fTI.P o 

FranB95:- sS W K~jJT~ GO TO 16 

+ modulerna kan 
kombineras med 
varandra eller 
Sinclairs 
16K Ram 

.- .~ 

'. 

16K+ 
32K+ 
56K 

595:-
1.075:-
1.675:-

sinclair 
Högupplösande grafikmodul 795:
Centronics Parallellprinteranpassning 795:-

lX ·Bl för kunskapstörstiga 
lX -81 ar gjord for Dig som vill lära Dig hur en dator lun
gerar. hur man programmerar. beräknar och ritar. hur 
Du styr och overvakar med dator. hur Du spelar dator· 
spel etc. etc. lX 81 och medföljande svenska BASIC 
kurs lar Dig detta steg for steg _ Roligare och roligare blir 
det allt eftersom Dina kunskaper vaxer. For skolor & 
studiecirklar finns speciell lX ·81 kurslitteratur. 
Radio och Television skriver efter test: "Det finns knap 
past något battre och billigare satt att bli bekant med 
lIkt ig BASIC an att kopa lX81 ". 

Använd din TV 
lX 81 behover Ingen speciell bildskarm . den anvander 
Din vanliga TV . Din lilla kassettbandspelare kan Du an 
vanda som programminne . Sladd till både TV och band 
spelare Ingår liksom natadapter. 

Funktioner i mängd 
lX 81 har massor av funktioner. Över 60 olika BASIC· 
kommandon . Matematiska och grafiska tecken, boksta 
ver. Siffror. symboler. Slumpgenerator och tidmatnIng 
flnns_ Anslutnlngsmolllghet for minnen, printer, styrmo 
duler. bandspelare. TV och natadapter m.m. 
Matematikern har nio Siffrors noggrannhet, decImalkom 
ma. trIg·. log_· och exponentialfunktioner, exponent
redovIsning. 
Rorllg grafik for t.ex. datorspel. 
Med l 6K extra RAM -minne kan Du lätt gora ett datare · 
gister for te lefonnummer, skiv - eller boksamlingen . 
lX ·81 kan slalv leta efter namngivna program på band . 

Byggsats eller färdig 
ZX 81 finns monterad och I byggsats. 
Byggarbetet ar mycket enkelt. 
Svenska bygganvIsnIngen går steg for steg. Har Du 
bara någon foderfarenhet så kommer Du att bOlja pro 
gram mera BASfC samma dag Du hamtar Din ZX 81 . 

För Dig som kan lite mer: 
cpu: laOA, 3,25 MHl 

RAM: 1-16K 

ROM: BK 

Bus: 44 polig kontroll-, adress -, dala- och 
memoryselectledningar. SV , 9V . av , klocka 

Kassett-
IOlerlace: 250 Baud, saker namn eller tar forsta program 

Mått: 161x175x40mm 

Vikl: 350 gram 

Malning: l ,5- 10V, 400 mA. Inlern 5V regulalor. 

• 32 bitars aritmetik 

• multidimensionella matriser lor både strängar och variabler 

• PEEK, POKE. USR lor maskinkodsruliner 

• 64 x 44 pkl upplösning 

• 24 rader med 32 tecken 

• 40 51 plana trycklangenter 

• Automatisk synlaxkonlroll fore exekvering 

• En tangen ttryckning per BASIC kommando 

• Fullständiga editeringsmojligheter 

UHF TV modulator 
Gor Om TV 1111 
datorblIdskarm 

Unag lor TV. 
bandspelare 
natadap tel 

la DA mikroprocessor 
Ny snabbare verSion 
av den beromda lBO 

I 

Bus_ 44 pol uttag for 
minnen. printer etc 

/ 

lK RAM 
..- mmne 

/ ~ 
Regulator SV lemperalursaker 8K ROM Baslc tolk 

2KB1 
4K Assembler ROM - ZX . ASlMIC 
Denna nya 4K ROM gör om Din ZX8 0/8 1 till en kra ftfull 
utveck lingsstation för avancerade assembler/maskln
kodsprogram. For såval Industrianvändare av Z8 0 pro· 
cessorn som den avancerade amatoren eller studenten 
öppnas nu mOJlIgheter som lIdigare kostat tusentals kro· 
nor. Funktionerna Inkluderar bl.a .: Alla Zllog Z80 
mnemonlcs * Kassettmlerface * Pnntennterface * 
Avancerad screen editor * Hogupplosande Grafik * 
Mult ifilhanterIng * Single stepping * Break P0lnts * 
Debugging * Macros * Labels * l/O Rutmer.* 
4K EPROM+engelsk manual 495:- . • 0 
lX·Bandspelare 
Anpassad för lX ·81 och dess program kassetter. Med 
räkneverk, nät och batteridrift . ~ 

Mer programvara r 

Sinclair har 8 st nya kassetter med massor av spel for 
både l K och 16K minne. Beskrivning av all programvara 
kan fås på begaran. 

lX Printer 
16 K Byte 
Ram 1/0 
A/O Omv. 
SK ROM 
Assembler 
Kursbok 2 

Kursbok 3 
Kursbok 4 
Kassetter 

Med natadapter 
Ram minne 
Universellt IN/UT-kort 
För Ram l/O kortet 
Till lX 80 
4K ROM 
Svensk datorkurs 
Lärarhandledning 
Mer om Basic, lX ·81 
Maskinkod l/O-teknik 
Schack 16K 
Space Raiders 16K 
VU-calc 16K 
Backgammon 16K 
Fantasy Games 16K 
VU·file 16K 
Flightsimul. 16K 
Med räkneverk 

Best. nr il pris 

1013 1.095:-
1003 595:-
1020 639:-
1023 575:-
1004 395:-
1045 495:-
1011 136:-
1012 45:-
1027 120:-
1033 125:-
1025 149:-
1034 99:-
1035 149:-
1036 99:-
1037 99:-
1038 149:-
1039 99:-
1046 450:-lX·Band· 

spelare 
>----Generalagent ----..... ~---------------------------...... ~'!'!'C 

BEr-KmAn Javisst jag beställer stZX-81 Byggsats å 895:- stZX·81 Monteradå995: _ RT3-83 
L st. Best. nr , st. Best.nr. . .. , st. Best.nr st Best. nr 

Beck m an I n novation A B Jag har 14 dagars returrätt på oskadade varor/obrutna programkassetter och l 
Porto tillkommer. -

Telefon 08-390400 Telex 10318 fl(' ( krnan Namn 
Postbox 1007 Cam la Dalarövägen 2 

års garant i. 

5-12222 Enskede Stockholm SWI:DE Adress . Postadress 

Ålerlorsallare Slhlm. Kommunsamkop. Oel1ron Uppsala. Sludlelorlagel Goleborg. Deltron . CB RadiO Josly Kli Malmö. Josly Kli Linköping. Ellema Väsler.s. MIkrOkIl 

Bestal1nmgar från Finland Minska priserna med 17 .70 o (svenSk moms) och lagg på SEK 60 - !Of Irakl & exp Be talning I torskon Via postgiro eller Bankcheck Valkomna' 
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• BEG. ELEKTRONIK • 
MOSPOWER AD=Advlnce, HP=Hew l ett Pl ckard.P«J=Mu irh ead,MA=Marconi , PH= Phi l ips.RS=Rohde och Schwarz 

BEGAGNAD ELEKTONIK AV HDG KVALlTE . 
KALl BRERADE ENL .FABR I KANTENS SPEC . 

Kr o nor 
HP, TONGENERATOR 201C 
20-20 . 000Hz . 0-42.5V 600 Oh. 3W 645-

MA, TONGENERATOR TF2100/TF2160 
20-20.000Hz •• k t : bra d i llPsat s 1. 585-
~lU , DEKADGE NERATOR 890A 
lHz-l11KH z. 4 de kad ollr.stabil 

HP, BREDBA NDSGENERATOR 200CD 
5Hz-600KHz . 0-10V 600 Oh. 1600W 

HP , AM SIGNALGENERATOR 606A 
50KHz-65HHz,6 band . O. 1",V-3V SO ..n. 

HP, AM SIGNALGENERATOR 6080 
10-420MHz.5 band. 0.1 .V-0 . 5v so n. 
BOONTON S I GNALGE NE RA TOR M80 
2-400MHz. 6 band . 0.1.V-100. V 50 n 

RS , POL YSKOP I I SWOB 
O. S-l 200HHz. svepgen . lI . i nbyg. eRT 

AD , OSCILLOSKOP OS1000 
18MH z . 2 kan .S",V / cm.heltr.ns i st . 

AD. OSCI LLOSKOP OS2100 
20MHz . svepfördröj . 2 kan.SIIIV / cII 

RS, NATVER KS ANALYSATOR ZWD 

985-

725-

3.200-

2.300-

695-

2.450-

1. 625-

2,495-

1 0- 1 000MHz.dyna~lk 90dB.L i n.log. 50", 

HEATHKlT FREKVENSRIIKN,IM-24l0 
10Hz -225HHz,m i n.20mV, 8 siffror 585-
RACAL KOMMUNI KATIONSMOT, RAl17 
1-30MHz. 6 MF - bandb .l ä.p.f ör DX 3,975-
HAMMA RLU ND KOM,MOT, SP600 JX 
540KH z-54MHz .legendar i s k oottog. 2,385-
RS , OVERVAKN I NGSMOT , ESM180 
30-1 BOMHz.40+200KHz MF - bbr . AM. FM 1. 645-
TELEFUNKEN KOM ,MOT, E149 
65-17 5MHz.25KH z bbr. AM.FM .CW. F1 1.875-
PH, 19"STUD IOMONITOR EL8560 1.380-f ä r g. COIllPO S i t och RGB i ngJngar 

FABR IKS NYTT FABR I KSNYTT FABRIKS NYTT 

TMC-9 9" SIV MO NI TOR 
10MHz bbr .• etol lhölj e 1 3r garanti 595-

V I HAR YTT
ERLIGARE ETT 3 0 TAL ARTI KLAR Pl LAG ER. 
RI NG OCH FRaGA EL LER BESTALL KATALOG 

BEYSCH LAG MOTSTANDSSATS 
YTS KI KT . HOG KVAL IT ET . INDUKTANSFATT I GA 
5%. l/2W. Värden:l0.12,15.18 . 22 . 27 , 33. 
39,_7.56 . 68.82 , 100 Ohm .... 1. 1.2 , 1.5.1.8 

~~~.O~:·:~ r1!~~o~~~tH~~ a8=-
V ITROHM MOTSTANDSSATS 
KOLMA SSA. HOG TI LLFORLlTLlGHET 
10%. 1/4w. Värden, lika ovans t. men 
börjar med 100 Ohm och slutar med 100 

~~~.3!vO~!~je.totalt 740 48:-
ALLEN BRADLEY MOTS TANDS SATS 
KOLMASSA AV BASTA SQflT 
10%.2\1. Vä r den, lika ovans t. men b6r
jar med ID Ohm och slutar 

~~.I~vK~Z;j~~t~~!~~ 185 74:-

ELEKTRONI K KtlPES 
Har Du nlgot att sälja ? Eller vill Ou kan 
ske göra ett byte ? RING . Det kan löna s i g 

SERVICE 
var väl utrustade ver kstad hjäl per Di g . 
fö r en riM l ig kos tnad. !lied s ervi ce av 
äl dr e IIOt tagare och mät instrument 11111 . 

aud ioton e l ektron i k 

BO X 9189 102 73 STOCKHOU4 
Besöksadress : Brinnkyrkagatan 131 

Tel. 08/694800 

OBS! 
Svensk 

tillverkning 
MOS 100 

2xSOWATT 
MOS 160 

2 x 80 WATT 
MOS 200 

2x100WATT 
MINICs' nya revolutionerande MOS FET effektförstärkare är uppbyggda med moder· 
naste teknik och med HITACHIs nya spännings· och strömtåliga MOS FET effekttran· 
sistorer med " rörkaraktäristik ". På grund av att övre gränsfrekvensen för MOS FET· 
Iransistorer ligger ca 10 gånger högre än för vanliga transistorer kan man oka snabb· 
heten, SLEW RATE, och minimera transientintermodulationsdistorsionen TIM (DIM , 
SID elc). 

Förstärkarstegen är uppbyggda på ett dubbelsidigt kretskort av epoxylaminat och de 
viktiga drivkretsarna är ingjulna I värmeavledande epoxy för bästa temperaturstabIIi· 
tet. Modulerna levereras färdiga med monterad kylare samt intrimmade och korkiara . 

MOS 100 och MOS 200 är kompleua MOS FET Stereo·effektförstärkare. De leve' 
reras i lättbyggd byggsats med trimmade förstärkarmoduler , låda, nätaggregat samt 
byggbeskrivning. Lådan är byggd enligt 19" rackstandard och är mekaniskt mycket 
stabil. PanelmåtI: 110 x 482 mm. Djup: 205 mm. 

MPM·100 är en förstärkarmodui med samma uppbyggnad som de som ingår i MOS 
160 och MOS 200 . Med ± 40 V drivspänning ger denna modul 100 Watt i 4 ohm och 
70 Watt i 8 ohm. Mått : lY5 x 100 x 56 mm. 
Gemensamma tekniska data: 
Ingångskänslighet 0,775 V 
Ingångsimpedans 10 kohm 
Högtalarimpedans 4 ohm -
Frekvensomfång -1 dB 3 Hz-350 kHz 
Effeklbandbredd -3 dB 5 Hz-150 kHz 
Distorsion THD 20 Hz-20 kHz 0,003 % 
Dämpfaktor 100 
Slew rate 50 V/usek 
Slöravslånd 110 dB 

MOS100 2x SO Watt 
MOS160 2x 80 Watt 
MOS200 2x100 Watt 

MPM 1 00 F Orstärkarmodul 
Handtag 2st 
Tillägg fOr svart panel 

1065:-
1365:-
1665:-

495:-
50:-
50:-

Vi har aven större förstärkare och 
moduler. 

Begar information. 

Priserna inklusive 23,46% moms. 

Box 12035. 750 12 UPPSALA, 

Butik Prilstgirdagatan 1. Tel . 018·10 93 90/ 34 28 61 

Informationstjänst 30 Informationstjänst 31 

LÖNE MRETI 
nr /5, utgIvningsdag /4 april 

Jämförelse mellan chefslöner 
i olika länder. Vilka svenska företag 

betalar bästt Sämstt • 
Lönestatistik. Lönefacit - har du rätt lönt 

Sista materia/dag för annonser - 22 mars, 

VECKAN . 

Marknadsavdelningen 
Box 3188. 10363 Stockholm. Telefon 08-736 40 00. 
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Redaktör: GUNNAR LILLIESKÖlD 

TRI STORA NYHETER: 
Apple Ile, LISA och 
CommodoreVIC 64 

Det har länge gått rykten om två 
nya modeller från Apple. Nu är de 
marknadsklara. Den ena heter 
Apple Ile och den ersätter tidi
gare Apple II pl us. Den andra 
kallas LISA. 

Apple Ile har bara en fj'ärdedel 
så många kretsar som föregång
arna i II-serien, detta tack vare att 
man använder fler LSJ-kretsar. 
Även exteriört skiljer den sig från 
ursprunget framför allt vad gäller 
tangentbordet som har fått en 
annan disposition och fler tangen
ter. BI a kan man nu med pil
märkta tangenter flytta markören 
i olika riktningar för enkel redige
ring på skärmen. 

Program för tidigare modeller i 
II-serien passar. I Ile har man 
dock lagt till ett antal funktioner, 
"sådana som de flesta av våra 
kunder har frågat efter", säger 
Arne Nilsson, produktchef 'på 
Gylling System Elektronik AB, 
tel 08/98 16 00. Prismässigt ham
nar den på samma nivå som för II 
plus vilket innebär II 950 kr + 
moms i standardutförande. Det 
innebär dock att man får mycket 
mer för pengarna än tidigare. Nu 
är minnet 64 kbyte stort. Man kan 
bygga ut skärmen så att den får 80 
tecken per rad med två alternativa 
kretskort. På ett av dem finns 
dessutom plats för extra minne så 
att man totalt kommer upp i 128 
kbyte. Det låter kanske mycket 
men många av dagens sofistike
rade program kräver så stora min
nen, t ex ordbehandling och data
baser. 

LISA-Nytt sätt 
använda dator 
Apple LISA är en dator man 

(Fi 2.) Commodore VIC 64 

använder på helt nytt sätt. Den 
kräver varken kunskaper om pro
grammering eller datorer för att 
kunna användas. Även noviser 
kan själva börja arbeta med skär
men efter 10 minuter. Jämför det 
med en vanlig dator vilkel) som 
regel kräver ett par dagars kurs i 
programmering och handha
vande. Att LISA har blivit så 
användarvänlig beror på att den 
är självdokumenterande. På dess 
skärm visas enkla bilder av saker 
som man vanligen arbetar med, 
som dokument, blanketter, pap
perskorg m m. Användaren ser en 
pil på skärmen. Den flyttar han 
till t ex ett dokument som då 
kommer fram i stället för menyn. 
I kanten på skärmen presenteras 
en ny meny så att man kan göra 
ytterligare val. Förflyttningen 
sker med något som kallas 
"mouse". Det är en liten låda som 
ryms i handen . I botten av lådan 
finns en rullboll som givare. När 
man flyttar lådan över ett bord 
kommer pilen på skärmen att 
förflyttas . Med en knapp på lådan 
verkställer man sin order. Anord
ningen passar väl även för perso
ner som inte är tekniskt lagda. 
Om man t ex vill skriva ut ett 
dokument placerar man med hjälp 
av "musen" pilen på skrivarsym
bolen på skärmen. 

Bildskärmspresentation av det 
här slaget är inte något nytt. För 
ca två år sedan presenterade Rank 
Xerox en liknande produkt, kallad 
"Star", men den föll på sitt myc
ket höga pris. LISA kostar ca 
100000 kr, vilket är en fjärdedel 
av priset för Star, så därför är det 
inte fråga om någon allemansda-

tor ännu. Processorn i systemt:t ;ir 
Motorolas 68 000 som internt ar
betar med upp till 32 bitar. Pri
märminnet är hela I Mbyte stort 
plus 1,7 Mbyte intern och 5-60 
Mbyte extern diskkapacitet. 

De användarvänliga funktio
nerna kräver givetvis avancerade 
program. LlSA:s programvara 
har tagit 200 manår att utveckla! 
Som standard ingår sex olika til
lämpnings program: LisaCalc för 
budgetering, LisaOrd för ordbe
handling, LisaGraf för grafik, Li
saDraw som skapar diagram och 
scheman, Lisa List som skapar fi
ler och listor och slut ligen Lisa
Projekt som man kan använda vid 
Pert-planering. 

Commodore 64 
Storebror till VIC 
Bestsellern VIC 20 som vi testade 
i RT 1982 nr 3 har fått en 
kapablare storebror: VIC 64. Den 
har en rad egenskaper som gör 
den intressant: 64 kbyte minne 
som standard, 16 färger som styrs 
från tangentbordet, högupplös
ningsgrafik, 3-0 bildeffekter, mu
siksyntetisator, möjlighet till ext
ra mikrodator och ett stort urval 
av tillbehör och anpassningsenhe
ter. Jnklusive moms hamnar den 
under 6000 kr vilket är mycket 
intressant med tanke på datorns 
möj I igheter . 

Datorskärmen rymmer 25 ra
der om 40 tecken. Skärm och 
bakgrundsfärger kan styras var 
för sig med upp till 255 olika 
kombinationer. Dessutom finns 
det 16 olika teckenfärger för bok
stäver och siffror eller de 62 gra-

fiska symboler som kan nås från 
tangentbordet. Med en extra mo
dul kan man utöka basictolken så 
att den även omfattar speciella 
grafikkommandon. 

VIC 20 marknadsförs som 
"folkdatorn" och 64:an betecknas 
som "Universaldatorn". Det är 
alltså inte enbart fråga om en 
hemdator utan den kan anses vara 
kapabel att användas även yrkes
mässigt för den mindre affärsut
övaren . För det finns det en om
fattande sortering tillämpnings
program: Adresslistor, projek
tionskalkyl, ordbehandling, bud
getsimulering, bokföring, lagerru
tiner, databashantering och gra
fisk presentation. Dessutom finns 
det spelprogram för hobbyutöva
ren. 

En del av programmen ligger i 
en ROM-kassett. Det finns t ex en 
modul som utökar basicrepertoa
ren så att man får över 100 
kommandon . Bland annat ingår 
då kommandon för strukturerad 
programmering som DO WHILE 
och LOOP UNTIL samt förenk
lade Ijud- och gra fikkommandon. 

Man kan även få processorn 
Z80 i en modul. Det gör att man 
kan köra program som är skrivna 
för operativsystemet CP/M och 
Z80. Därmed utökas mjukvaruut
budet väsentligt. 

En annan modul tillåter att 
man kopplar samman flera Com
modore 64 i nät, så att man t ex 
kan låta flera stationer dela på en 
skrivare. 

Standardenheterna till VIC 20 
passar även till 64:an : Kassetten
het, flexskivminnet och skrivaren. 
Med olika anpassningsenheter 
kan man ansluta skivminnen och 
skönskrivare. 

Marknadsföringen av VIC 64 
sker genom Handie elektronik 
AB, tel 031/289790. • 
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nr 15. utgivningsdag 14 april 

Jämförelse menan chefslöner 
i olika länder e Vilka svenska företag 

betalar bästt Sämstt 
Lönestatistik e Lönefacit 

- har du rätt lönt 

Sista materIaidag {ör annonser - 22 mors. 

VECKAN~ 
Marknadsavdelningen 

Box 3188. 10363 Stockholm. Telefon 08-736 40 00. 

"Visst hll, du tid" 
~ 

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

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

Ring ti ll oss, så skall vi berätta mer. 

CAFFARS-l 
~ 

Box 3188,10363 Stockholm Tel. 081736 4000 
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ZX81 
• Mach ine Code and Better Basic 
• Computer Puzzles 
• Masteri ng Machine Code on your ZX81 
.20 Simple electronics Pro jects 
• 49 Expos ive Games for the ZX81 
• ZX81 ROM disassembly, del A 
• ZX81 ROM disassembly, del B 
• Mer om BASIC 

pris (exkl porto) 
135:-
106:-
135:-
106:-
94 :-

116:-
135:-

• I/ O-tekn ik med maskinspråksprog rammering 
• I närkamp med mikrodatorn 

106:-
116:-
135:-

VIC 
• Symphony for a melancholy computer 
• Getting Aqua inted with your VIC20 
• ZAP! POW! BOOM! Games fo r VIC20 

ÖVRIGA 
• The personal computer guide 
.39 Tested programs for the ACORN 
• Pascal for Human Beings (Apple, ZX81) 
• Getting aquainted with your Acorn Atom 
• BASIC Stress analysis 

116:-
116:-
145:-

116:-
106:-
94 :-

145:-
152:-

OBS! Fler titlar kommer. Begär information! 

Studieförlaget 
Box 386, 751 06 Uppsala l , Telefon 018-15 53 90 

In formationst jä nst 32 

HVLKEN V1L DU HA 

I _ .. -
--

Endelig! 

NYTT BLAD 
Har du datamaskin, men savner et blad med stoff og pro
grarnrner? Vi har allerede gitt ut 4 nummer av Norges ferste 
og eneste blad for personlige computere. Og allerede fra 
starten av var det en stor suksess. Bladet innehaider mange 
prograrnrner for både ZX81 og VIC-20. I tillegg er det tester 
og opplysIrlnger om andre aktuelle datamaskiner. Vi "ns
ker nå at datavenner i hele Norden skal slutte seg til oss. 

Vi er dessverre utsolgt for alle bladene i 1982. Men er du 
rask kan du skaffe deg det ferste nununeret for 1983. Bladet 
kommer ut hver måned (lO ganger pr. ar) og et im.abonne
ment koster Skr. 178,- Dkr. 215,-. 0nsker du å slutte deg tU 
oss, er det bare å sende oss navn og adresse. Hvis du i 
tillegg viI si oss hvilken datamaskin du bruker, og hvor 
garnrnel du er, så viI vi vcere glade for det. 
Vår adresse er: 
Bobbydata, G. Vigelandsgt. 18, 
Tlf (04) 66 61 12 
4300 Sandnes 
NORGE 
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TEK2200 MULTI-PURPOSE 
OSCILLOSCOPES 

THE PERFORMANCE/PRICE 
STANDARD 

Tektronix's storsäljare! 
-....... E ""11" E'·'"'' 

-..../ 'J w __ 
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-... -- '--".... 
OI , .QI1 .. al ... 

r:::n LJ 
01 ' ... "'''' . --- - ~. 

( , 

--, .... " --_ .... 
c -" 

Tek 2213 - 9.350:- exkl. moms. 

Oscilloscopen som slagit alla försälj
ningsrekord. Och undra på det! 

Tektronix 2213 och 2215. Två kvalitets
oscilliscope som "har allt" men som 
ändå kostar betydligt mindre än vad du 
väntar dig. Hur det nu kan komma sig? 

Jo, för det första har vi minskat antalet 
mekaniska delar med hela 65%. 

För det andra finns det bara ett kretskort. 

Och för det tredje är kontakterna färre 
och kablaget minskat med 90% 

En konstruktion som ger enklare sam
mansättning, trimning och testning 
samtidigt som du får högre prestanda! 

2213 och 2215 har dessutom stråIfin
nare och förenklad och mer ekonomisk 
strömförsörjning. Avancerat trigger
system och automatisk inställning av 
fokus och intensitet. 

Finesser som gör jobbet enklare och 
som tillsammans med Tektronix-oscil
loscopets driftsäkerhet, långa livslängd 
och höga mätnoggrannhet ger dig 
maximalt för pengarna. 

Undra sedan över varför det blivit en 
sådan försäljningssucce. Du kan bara 
inte köpa ett mer avancerat oscillo
scope billigare! 

Vill du veta mer om 2200-serien från 
Tektronix? Fyll då i svarskupongen och 
posta den i dag så kommer ytterligare 
information med det snaraste! 

Tekniska data 
• Två kanaler. 
• DC-60 MHz. 
• Triggerbandbredd 100 MHz. 
• Mätning med eller utan fördröjt svep. 
• Komplett triggersystem med 1V

field, normal, auto. 

TEKTRONIX AB Box 4205, 171 04 Solna • 08-830080 
Tektronix AB · Sveagatan 3-9 · 41314 Göteborg · 031 -427035 
Tektronix NS • Postbox 575 · 2730 Herlev • Danmark· 02-84 5622 
Tektronix NS · Brobekkveien 53 · Oslo 5 · Norge · 02-645770 
Tektronix oy · Larin Kyöstin Tie 4 · 00650 Helsingfors 65 · 90-722400 

Informationstjänst 4 

• Triggerkälla: intern, extern eller nät. 
• Variabel hold-off. 
• Nya P6120-prober. Lätta behändiga 

och effektiva. Flexibla kablar. 60 MHz 
och 10 pF. 

~---------------------~ 
Sänd mig mer information om 
Tektronix 2200-serie! 

Namn ________________ __ 

Företag ________________ _ 

Adress _______________ _ 

Postnr ___ Postad r _ ____ __ I 
I 

Tel ________________ ---==-::-= I 
AT 3-83 l 

I 
Tektronix AB Box 4205, 171 04 Solna. l 

~---------------------~ 

CQMMfTTED ro EXCElLENCE 
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PRIS: 998 :
inkl. moms 

ACOUSTIC 82 
80 li ter 120 Watt 

SIARE 
TWZ 
DISKANT 
Eff.tålighet: 120 W 
Känslighet : 
96 dBIS PL 
Frekv.omf: 
1.500 - 20.000 Hz 
Impedans: 8 ohm 

Pris 295:-

17 MSP 
MELLAN· 
REGISTER 
Eff.tålighet: 100 W 
Känslighet : 
93 dBIS PL 
Frekv.omf: 
45 - 12.000Hz 
Impedans: 8 ohm 

Pris 398:-

31 TE 
BAS 
Eff.talighet: 120 W 
Känslighet : 
96 dBISPL 
Frekv.omf.: 
23 - 5.000 Hz 
Impedans : 8 ohm 

Pris 895: '-
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Välj bland 60 olika kompletta byggsatser fö r 
Hi-Fi , PA, disco, bil , båt. 
R~servdelar, filter, spolar, skumplastfronter m m. 

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

RILA 12·hornet 2295 
RENT, RENT, RENT! ! ! 
RILA 12·hornet återger transienta 
förlopp med en exakthet och skärpa 
som endast kan jämföras med långt 
större och dyrare hornsystem. 
Detta är hornet med det stora ljudet 
men li lla formatet 
För ytterl igare info v.g . kontakta oss. 

"" 
BYGG SJALV! 

BILA 
MELLANREGISTERHORN 
MED DRIVER 

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

SUPERHORN 

A 155 
125:-

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

Frekvensomfång : 300 - 6.000 Hz 
Effekttålighet i system: 100 W 
Känslighet: 104 dB 
Impedans: 8 ohm Pris 550:-/st 

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

MH-75 
Frekvensom(ång : 400 - 5.000 Hz 
Effekttålighet i system: 150 W 
Känslighet: 106 dB 
Impedans: 8 ohm 

Informationstjänst 5 

A 138 
70:-

A 105 
70:-

SUPERHORN -
SUPERTRYCK! 
Märkeffekt : 300 W 
Frekvensomfång : 
4.000 - 40.000 Hz 
Känslighet: 95 dB 
Distorsion VIU 105 dB : 
mindre än 1 % 
Färg : svart/krom 

Sänd mig gratis katalog 



Ingen lek ... 
morgondagens språk! 

2.499:-

Han spelar inte bara ett spel ... 
han lär sig också framtidens dataspråk. 

Därför investerar riksdagen i att 
datautbilda hela svenska folket. 

DEJ OCKSÅ! 

Cirkapris inkl. moms __ f, 

Priset gäller VIC-20 CP~~ ~::-_ __ __-

UTBILDA~""""'"-'-" -
Människan står för en total 
"omskolning", eller snarare 
omvälvning. I och med att da· 
torn accepterades kan inte 
kedjereaktionen hindras. Alla 
kommer att vilja lära sig att an· 
vända detta nya verktyg. 
Därför investerar Riksdagen i 
att datautbilda hela svenska 
folket. 
Dig också! 

Ge dig själv, din familj chansen 
att lära känna hur datorn fun· 
gerar och vad den kan göra för 
dig. Lättfattliga instruktions· 
böcker hjälper dig att steg för 
steg utveckla dina kunskaper 
och din förståelse för datorer. 
"Datorer - .Modeller - Verk· 
lighet" av Professor Lars Kris· 
tiansson är en av böckerna i 
VIC biblioteket. 

HJÄLPA 
VIC - hjälper till med hus· 
hållsbudgeten, huskalkylen. 
Lägg alla mammas recept eller 
pappas grammofonskivor i 
ordnade register. Anvtind VIC 
som skrivmaskin då du brev· 
växlar med kompisen eller 
myndigheter. Du kan låta VIC 
bevaka dina tillhörigheter, då 
som tjuvlarm. Applikationerna 
av VIC i hemmet är många. 

UNDERHÅLLA 
Morfar utmanar sin dotter och 
dotterson i huvudräkning, där 
datorn ger frågorna. Far och 
son spelar schack mot datorn. 
Hela familjen försöker att hitta 
den stora skatten som datorn 
gömt så väl. Några exempel på 
hur datorn med sitt stora kun· 
nande kan utmana familjen i 
spännande tävlingar och sam· 
tidigt ge huvudgymnastik. 

wo ~ 00 G ~ [illOO l IT ~ rn~ 
SVERIGES MEST KÖPTA FOLKDATOR 
~. Box 1063, 43600 Askim/Göteborg 

- Te1.031·289790 Telex: 21420 
~ - ett företag i Datatronicgruppen -
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Det är inte waH du behöver 
utan ström h"660. 404W. 

Vad har din anläggning för uteffekt? Har du t ex en 50 
Wattare så är det här läsning som kommer att 
förändra hela din syn på HiFi. 

Vi har låtit testinstitutet E A I i Linköping mäta vad 
några förstärkare ger vid en verklig högtalarbelastning. 
Man arbetade med den internationellt erkända mät
metoden IHF A2021978. 

Högtalarna kräver mera ström än du någonsin tror. 
Det som förändrar hela bilden av uteffektbegreppet är 
att en 8 Ohms högtalare i själva verket bara ger en 
belastning på ca 3,2 Ohm och att en 4 Ohms högtal e 
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ger ca 1,6 Ohm. Det här innebär att uteffekten egentli
gen skulle anges vid 1-3 Ohm, som ju är högtalarens 
verkliga arbetsområde, för att ge en sann bild. Det är 
också här det krävs förmåga att lämna stora ström
styrkor för att orka driva bashögtalaren. 

Som du ser i diagrammet så tappar de flesta förstär
kare effekten just där den som bäst behövs. Alla utom 
harman/kardon, som istället visar en stigande effekt
kurva och det är just vad som behövs om sanningen 
ska fram. 

h/k 650.180 W. 

h/k 640. 104 W. 

Märke 'X 93 W. 

MärkeX67W. 
MärkeX66W. 

Märke X42W. 

Märke X 24W. 

Dessa förstärkare var med i testet 
harman/kardon 660. Angiven uteffekt vid 8 Ohm 
2 x 80 W/55 Amp. harman/kardon 650. Angiven 
uteffekt vid 8 Ohm 2 x 50 W/40 Amp. harman/ 
kardon 640. Angiven uteffekt vid 8 Ohm 2 x 35 
W/3D Amp. Yamaha A 760II. Angiven uteffekt 
vid 8 Ohm 2 x 80 W. Luxman L 114. Angiven utef
fekt vid 8 Ohm 2 x 48 W. Pioneer A6. Angiven 
uteffekt vid 8 Ohm 2 x 60 W. Technics SUV 9. 
Angiven uteffekt vid 8 Ohm 2 x 120 W. Kenwood 
KA 800. Angiven uteffekt vid 8 Ohm 2 x 80 W. 

högtalarens 
verkliga arbetsområde. 

harman/kardon går egna vägar till verklig HiFi . 
• Alla harman/kardon förstärkare har extra kraftiga 
nätdelar som alltid driver förstärkaren med maximal 
effekt även vid impedanser runt 1 Ohm. 
• Harman/kardon har ultrabredbandskretsar som ger 
ett frekvensomfång på 1-100000 Hz med max 17 dB 
motkoppling. . 
• Harman/kardon har valt "diskreta komponenter" 
istället för IC-kretsar. De är dyrare men också hörbart 

• Harman/kardons kassettdäck har faslinjärt ultrabrett 
frekvensomfång. Därför garanterar vi ett frekvensom
fång på minst 20-21 000 Hz oavsett bandtyp. 
• Harman/kardons förstärkare, skivspelare och kas
settdäck har många egna lösningar och därför låter 
harman/kardon bättre. Lyssna själv i någon av landets 
kunniga ljudbutiker. 

bättre. 

harman/kardon 
om sanningen ska fram 

Generalagent: RMS Electronics Rennemarks, Box 2041 , 13502 Tyresö. Tel : 08-7420040. 
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Informationst jänst 8 

MULTIRANGE 
Nu kan ni med bara 8 
element mäta hela området 
200 kHz-1000 MHz, 
1W-10kW. 

unika möjligheter att med 
ett vred "skal a om" effekt
området från 1 W till 1 kW 
eller 10W till10kW. 

BIRD Model 4410 har Varje element täcker sju 
inbyggd elektronik som ger effektområden. 

le ~,~' ~ Bax125,1S12SBro~~a 
-,~r ~ .., electronicsab. 08-802540 

Informationstjänst 9 
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Pick upens nålelement, 
många formers bärare! 

* All avspelning av den analoga skivan måste försiggå 
på enahanda sätt, med en ultraliten nålspets i en pick 
up. Medan närmast oändliga diskussioner hållits i hi 
fi -kretsar om förtjänster och fel med nålarnas 
geometriska form och graden av fidelitet resp välljud 
från olika avkännare, har fd kunnat - eller velat -
intressera sigför den fysiska verklighet som blotta ögat 
knappast kan penetrera: 

•• I fö rra nu mret av Radio & 
Television kom den holl ändske 
fys ikern och forska ren A J van 
den Hul till ta ls om si na ås ikter 
a ngående moderna pick upers nå l
element , som ha n ägna t nu å r tion
den a tt a na lysera. Ha ns studier i 
ä mnet ledde honom a tt mot mit
ten av 19?O-ta let försöka sig på 
den synnerl igen svåra konsten a tt 
fra mstä lla en egen dia ma ntnå l 
med bättre egens.kaper än någon 
hi tt ills marknadsförd , kommer
siell konst ruktion, enl ig t honom 
sjä lv. Såvä l med den gn :ndl äg
ga nde fa ktorn som råd ia ma nten 
utgör som beträ ffa nde den avgö
rande vikt iga ut formningen av 
själva eggens geometri mena r van 
den Hul a tt ha n lycka ts bättre än 
någon industriprodukt. 

Inna n vi gå r in på några en
sk ildheter i ä mnet ka n en kort 
ba kgru nd fö r upphovsma nnens 
del ka nske va ra på sin pl a ts. RT 
ha r samma nträffa t med Aa lt Jouk 
va n den Hul i S tockholm och 
dä refter stå tt i konta kt med ho
nom genom bl a fö rmedling av 
Peter Bremen, som ä r ha ns ombud 
i Sverige. Denne sympatiske och i 
kva litetsfrågor livligt engagerade 
hollända re - ha n ha r sin bostad 
och sitt labb i Delft, dä r ha n 
å terkomma nde a nvä nder un iversi
tetets resurser i fråga om da torer, 
institutioner och specia li ster inom 
fys ik och kemi - ka ll a r sig sjä lv 
konstruktö r, konsult och kritiker, 
vilket a llt innebä r ett hundrapro
centi gt engagema ng i a udioindu
strin och dess utveckling. Inte 
minst tillbringa r ha n en god del av 
å ret på resor mella n olika indu
strier i USA, J apan och Europa. 
Om denna sin konsult - och rådgi
varverksa mhet ä r ha n av na turliga 
skä l ga nska förtegen, men utan 
minsta tvivel ä r ha n vä l känd hos 
a lla de stora tillverka rna av g ra m
mofonavspelningsmateriel - oa k
ta t fa ktum, a tt al/a ha ns ås ikter, 

teori er och rön inte omfa ttas pre
cis övera llt. Men den hä r industri
grenen ä r ju ytterligt fa ttig på 
oberoende expertis, i a ll synnerhet 
på forska re som ka n peka på den 
erfa renhet och bakgrund som va n 
den Hul ha r. De a llra mest kom
petenta och insiktsfull a experter 
som finn s på de något subtila 
områdena dia ma ntbea rbetning 
och ma teria lteknologi Uämte 
elektroa kustik) ä r sa mtliga 
knutna till etablerade industrier. 
Det gör, a tt den kritiskt under
byggda informationen på området 
a ldrig nöda t särskilt rikligt ; pro
port ionerna gentemot andra sek
torer av a udio blir minst sagt 
sneda . I stä llet ka n ma n väl 
ga nska ostridigt hävda, a tt en 
betyda nde del av desinformation 
a lltid va rit för handen i fråga om 
pick uper och gra mmofonavspel
ning: Den industri som finn s ha r i 
mass iva kampanjer sökt slå in vad 
ma n dä r betrakta t som rä tt och 
sa nt och hela t iden givetvi s med (i 
och för sig respekta bl a) kommer
siella motiv som bä ra nde grund. 
Ämnets rent fysiska svå righet a tt 
stude ra mikrodia ma nternas 
egenska per - kräver j u a lldeles 
speciell a a ppa ra ter. Den, som för
medla r dessa rader till RT-Iä
sa rna , ä r också av den a lltmer 
övertygade ås ikten a tt va re sig 
a udioindustrin eller den na turliga 
pa rtnern , grammofon industrin, 
inte ha r ha ft några stö rre ambitio
ner a tt uppl ysa vad ma n skulle 
kunna ka ll a "den bildade hi fi
a llmä nheten" om några väsentli
ga re kva litetsfrågor, om sådant 
som å tergivning och slitage etc. 
- Vi minns ännu vilken uppstån
delse det blev kring de a llra första 
rönen om pick uper och skivslitage 
som en forska re vid ReA i Prince
ton vå ll ade genom a tt ta till svep
elektronmikroskopstudier för mer 
än tiota let å r seda n, och vilka rön 
RT på sin tid ska ffade å tergiv-
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* "Nålarnas" och bärarelementens skick och fason 
hur ser de egentligen ut bakom typer, kategorier 
och reklamfraser? * RT publicerar här ett urval av den holländske 
fysikern A J van den Huls rön och håller en liten 
repetitionskurs kring detta med avspelningsdonen i 
samband med att vi på annan plats presenterar 
ett stort test av ett antal moderna pick uper. 

ningsrätten till. De belyste ock å 
eftertryckligt vilka stora rent mä t
tekniska svå righeter som studier 
av pick up-nå la r, skivspå r och 
avkänna re ä r behä ft ade med . Där 
krävs det verkligen resurser och 
stä lls krav på la bben. Och leda rna 
av tes ten! 

Det börjar med 
diamanten . .. 

Mot den bakgrunden ä r det inte 
svå rt a tt . förstå, hurusom näs ta n 
a lla pick up-provninga r vä rlden 
över ha r få tt inskränkas till två 
sa ker, upptagning av frekvens
gå ng (och lite till ) jämte lyssning. 
Härav fö lj er också vilken stora r
tad jordmå n för s k kontroversin
dustri som uppstå tt : Subjektivt 
kan ju i stort sett vad som helst 
hävdas om avkä nna rnas ljuda nde 
verka n. Som ytterl iga re en fö ljd 
av det hä r ha r pick uper inte så lit e 
ura rtat till a tt bli en ren konjunk
tur- och modeföreteelse: Det som 
anses " inne" i en må nad ha r av 
olika inn ytelserika läger (mer el
ler mindre innytelserika ) dödför
kl a ra ts nästa . S ådant observeras 
na turligtvis ute hos industrin och 
vå lla r i vissa fa ll tvä ra ryck och 
kas t i utvecklingsa rbetet , dä r man 
a nser sig tvingad a tt bemöta mo
detrender, konkurrens och inne
ås ikter med diverse motrnedel, dä r 
en lugna re och konsekventa re 
sa tsning på väsentligheter troligen 
skulle va rit till större nytta för 
avnäma rna och audiotekniken 
som helh et. 

Men å ter till vå r vän H: Ha n 
sysslade som ung tekniker med 
såda nt som bea rbetningsverkt yg 
och processmaskineri för indu
strin och kom en dag i konta kt 
med en kund i Schweiz som be
hövde precIsIOnsa ppa ra tur för 
sina rådia ma ntbea rbetninga r. 
Va n den Hul kom på olika väga r 
a tt fråga sig såda nt som "kan ma n 

inte göra det hä r på a nnat sä tt ?" 
och "vad kan göras bättre?" - för 
ha n kände sig utma nad av kun
dens problem och av de inblicka r 
ha n fick på olika hå ll över områ
det optisk-meka nisk bea rbetning 
av små objekt av dyra ma teri a l. 
U nder tiden ritade och insta ll e
rade han utrustningar för kun
derna , men eftersom han också 
va r musikälska re gnagde fråge
stä llninga rna om och kring dia 
manth anteringen i honom . Man 
kan ju också ha i minnet, a tt just 
Holland , Belgien och Schweiz se
dan länge ä r centra för diama nt
bea rbetning i Europa och a tt rå 
dia ma ntindust r in ä r betydande 
(numera också i t ex Israel, dit 
många skickliga yrkesmän emig
rera t) . Efter ha nd kom han prak
tiskt och teoretiskt a tt bedriva 
studier· i dia ma nternas struktur , 
deras klyv ning, slipning, polering 
och aptering till en rad olika, 
skä ra nde spec ia ländamål. Han in
riktade sig på ma teria lfysi k och 
på den ka nske knepigaste av a lla 
applikationer, nå lspetsfra mstä ll
ning och de praktiska förutsätt
ninga rna för den i form av special
maskiner och verktyg för de yt
terst små ämnena. 

Kritik, skepsis 
En kort reka pitul a tion av de 

viktigas te invä ndningar denne 
oberoende specia list rikta t mot 
industrins a lster - jfr också ha ns 
egen fra mstä llning i vårt febru a ri
nummer - ta r fasta på de hä r 
huvudpunkterna : 
• Gemensa mt för sa mtliga skiv
spå r ä r a tt modula tionen , innehå l
let , ha r en lodrät inriktning. Detta 
beror på a tt det skä rverktyg som 
man ristar in spå ren i vin ylen 
med , gravern å lens egg, ä r verti
ka lt orienterad . (Som fra mgå tt av 
ha ns egen belysning av sa ken ut
gå r han konsekvent frå n denna 
gra mmofonski va ns begynnelse, 



(Ur danska Ortofons/ Harman 
l nternationals reklam for Ja
pan-marknaden) 

graveringen. Men ma n ska ll för 
ingen del förväxla det här med 
den "vertika la" rörelsens riktning, 
som i verkligheten avviker från 
lodpl anet , av olika skä l. ) Om nu 
avspelningsdonet på skivspel a ren 
inte har den här eftersträvade, 
exakt vertikala inriktn ingen utan 
avv iker, kommer spå rningen att 
ske felaktigt och ka n a nta olika 
riktningar utan någon egentlig 
definition a lls. 
• Olika spetsa rs ut formning vål 
lar hä rvid oli neariteter och avsät
ter distorsion, hävdar van den 
H ul , som exemplifierar detta med 
a tt ex -vis Shiba taspetsen ofta ger 
ett då ligt avspelningsförlopp på 
grund av a tt geometrin hos den 
förenar en grundläggande konisk 
form med olika tillkomna plan , 
vilka kommer a tt avsä tta ett slags 
tredimensionell kurva, där man 
förgäves letar efter någon exakt 
vertikal kontaktlinje. Om både 
den här slaget spets och en del 
andra gä ller vidare, a tt de uppvi
sar icke-konsta nta radier över sin 
spetsrundning i längsriktningen. 
• I kontrast till merpa rten av den 
övriga indust rins produkter ä r van 
den Hul s nya nå lform en, som 
uppvisa r mycket liten kontaktra
die för spetsen , vi lket medför, att 
endas t en liten del av skivspåret 
blir avkänt. Följaktligen kommer 
också spetsen att få en sna bb 
respons på varje förändring av 
modula tionen i spåret. En större 
och osmidigare spets ha r a lltid 
svå ra re än en mindre och lä ttare 
a tt spåra vissa frekvenskompo
nenter och - slå r va n den Hul ned 
på - detta har lett till a tt å tskil 
liga pick up-byggare nödsakats 
a tt "bygga in" en resonans i nål
bä ra ren för a tt öka utspänningen 
i di skanten i syfte att räta ut en 
anna rs tillspetsad frekvensgå ng 
och för a tt inte tappa för mycket 
"upplösning" dvs motverka förlust 
av information . 

Av ha ns framstä llning ka n 
också utl äsas skepsis i fråga om 
ett antal av de moderna mångfa
setterade spetsarna , vi lka inte 
ba ra spå rar bristfälligt under 
vissa för hållanden - ga nska van
ligt - uta n också avsätter både 
intermodulationsdistorsion och 
Dopp/er-fenomen till följd aven 
a lltför stor flexibilitet i kontakt
punkten och de "öa r", som avkän
ningen fö rsiggår kring. Rörlighe
ten blir för stor, spå rväggens 
modulationsvindling blir ojämnt 
avkänd. 

Misstro mot 
serietoleranser 

Som en generell överbyggnad 
av detta resonema ng utgick van 
den Hul från två förhållanden ha n 
med växande misst ro hade inlett 
studium av för må nga å r seda n i 
sam ba nd med att ha n började sin 
detaljerade granskning av nål
spetsa r: Påståendet från indu
strins sida , att man genomgående 
i si n produktion reproducerade 
ursprungskonstruktionens geo
metriska egenskaper, liksom att 
ma n lika genomgående lyckades 
hå lla en hög kvalitet för finishens 
del. Plus hävda ndet, a tt ma n för 
de nyaste konstruktionerna upp
nådde en a lltid konsta nt konta kt
yta med spetsegga rna . 

Ser vi till det förstnämnda för
hå lla ndet har väl ha ns misstro 
delats av tusenta ls a nvända re 
vär lden över, låt va ra kanske inte 
fullt ut så dras tiskt. Men envar 
som syssla t med grammofonav
spelning i praktiken och lite nä r
ma re intresserat sig för pick 
uperna vet ju t ex att man ka n 
påt rä ffa en rad a lltid oförklarade 
märkningar och produktionsregis
treringar som måste betyda något. 
Flertalet verkar - å tminstone är 
det förf:s erfarenhet - benägna 
a tt tolka de där siffrorna, klut-

Fig A, t h. "Nålen" som sitter i 
graververkets ton dosa och med 
vilken spåren skärs in i skivan är 
ett triangelformat eggverktyg. 

ta rna och fä rgmarkeringa rna som 
en intern kvalitetsgradering, och 
ofta blir de upprörda över saken , 
med rä tt eller orätt. J ag minns 
sål unda vilket liv det blev för en 
del å r seda n, då en välkänd ame
rika nsk tillverkares pick uper av 
ett visst utförande befanns ha dels 
sva rta, dels röda små prickar i 
montaget. Genast visste en rad 
guldöron att de betydde skillnader 
i presta nda och kvalitet - detta 
fastä n fabrikanten till slut fa nn 
sig föra nlå ten a tt avfä rda alla 
dylika pås tåenden och förklara 
fä rgerna med något helt a nnat. 
( Men veterligt aktade man sig i 
fo rtsättningen för a tt sätta dit 
några sådana markeringar.) Och 
så vida re - det ä r ungefä r sa mma 
rykten och surrande hä r som det 
var för ännu längre tillbaka i 
tiden, då man på fotohå ll "visste", 
a tt somliga japanska tillverkare 
skeppade i slutavsyningen under
kända ka meraobjektiv till Sverige 
under a ndra namn eller a tt t ex 
USA-ma rknaden a lltid fick 
"sämre" gluggar ä n EuropaIän
derna! Rent nonsens, förstås, vil
ket ba ra en liten inblick i de 
ak tuella produktionsrutinerna 
skulle ha dementerat. Legoarbe
ten och billighetsserier ä r något 
helt a nnat , å terigen . Men ingen 
sätter medvetet i ma rknaden "se
kunda" varor, vilket ju inses vore 
vanvett och förödande för all tro
värdighet i det komma nde. Att i 
något avseende fel aktiga produk
ter någon gång ka n nå ut ha r 
na turligtvis a lla haft känning av, 
men då handlar det om rena 
olycksfall i arbetet som man sedan 
gottgör efter förm åga. 

. N är det gä ller nå lspetsdia man
ter finns ba ra en ha ndfullleveran
tö rer av dem världen över, varav 
några leda nde ligger i Ja pa n. Helt 
kla rt måste avvikelser förekomma 
i fråga om utförande och finish , 

forts på nästa sida 

- Spår bredd -
Fig B. Den koniska pick up
nålens geometriska disposition 
i fråga om tvärsnitt och plan 
sektion. 

Liten radie Star r adie 

Fig C. Den biradie/la nålen. 

A) Shibata-nålens form 

B) 

Fig D. Shibata-nålformen "fyl
ler upp" spåret mera. 
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och som både van den Huloch 
a ndra kunnat bekräfta tvingas 
man till både större och mindre 
avvikelser från ursprungstanken 
under produktionens gång - men 
detta meddelas knappast på 
marknaden . Det kan vara något så 
enkelt som att man under hand 
upptäcker att konstruktionens 
upphängning är för skör, eller att 
strukturen hos nålbäraren är för 
spröd under vissa betingelser. Ef
ter ett antal reklamationer ändrar 
man både dimensioner och infäst
ning, t ex. Det kan också uppstå 
svårigheter hos leverantören med 
att fullfölja framställni ngen aven 
viss nå lform sedan t ex toleran
serna blivit omöjliga att hålla över 
en stor serie. Det brukar dock inte 
gälla massgjorda, billigare pick 
upers nålar, där köper man säkra 
kort och har i dag mängder av 
standardnålar att välja bland, inte 
minst hos de tre största japanska 
industrierna som årligen visar upp 
vad de ka n erbjuda köparna . 

Ojämn 
produktionskvalitet 

Detta med den föränderliga 
kontaktytan för vissa slipningar 
har va n den Hul särskilt studerat. 
Han fann då, att det mycket 
riktigt förhåller sig så, att både de 
uppslipade ytornas storlek kan 
variera avsevärt mellan olika av
kännarexempla r o c h att det finns 

en klar tendens till att höga dis
kanttoner i graveringen gör att så 
formade nå la r "slirar". Det som 
händer ä r a tt kontaktpunkten vri
der sig runt omkring den minsta 
radien , slipningen avsätter en så 
inhomogen spetsform a tt delar av 
toppen lever något av ett eget liv i 
spåret. 

Produktionskvaliteten är alltså 
långt ifrån jämn, ändringar fram
tvingas eller kommer till oavsikt
ligt , och likheterna med prototy
pen kan stundom anta betänkliga 
avvikelser. Men det finns också 
högst väsentliga anmärkningar i 
många fall att rikta mot två 
and ra, avgörande punkter hos de 
moderna pick uperna, vi lka det 
följande urvalet färgbilder bör 
kunna påvisa : Dels väljer tillver
karna ibland ankaret, det nål bä
rande elementet, utifrå n begrän
sade utgångspunkter, t ex enbart 
låg massa och låg resonansbenä
genhet. Dels växlar förmågan hos 
dem ganska avsevärt när det gäl
ler att fästa den lilla nålspetsen på 
det bära nde elementet. Det kan 
bli fråga om svårförenliga storhe
ter i några fall, materialen trivs 
inte ihop, de tvingas samma n på 
felaktiga sätt och fästmetoden är 
ibland rent primitiv, t ex anbring
ande av stora mängder lim eller 
rent mekanisk inpressning av nå
len i bärarmen, som gör sönder 
eller utsätts för svår sprickbild-

ning, med mera . - Detta finns 
mängder av exempel på - jfr 
reaktionen i RT 1982 nr 5 p 23: 
" Felskärningar, felinfästningar, 
bräckage, miserabel spårkontakt, 
misshandlade spår ... " 

I det fö ljande skall några tillba
kablickar på nålspetsformerna be
ledsaga kommentarerna till van 
den Huls rön i fråga om ovanstå
ende, och vida re återger vi några 
skisser över nå lspetsformernas 
geometri, hämtade ur bl a 
RT-medarbetaren Basil Lanes 
(och van den Huls) bidrag i ämnet 
i brittiska Hi-Fi News & Record 
Review, a ugustinumret 1980, 
" Improving groove contact". Som 
enski ldheter har detta med nå
larna Oerfaldiga gånger tidigare 
beha ndlats i RT med bl a material 
från tillverkare som Shure, Orto
fon och Stanton/ Pickering jämte 
olika japanska industrier. 

Gravernålen förebild 
Vi nämnde, att utgångspunkten 

för de holländska bemödandena 
mot något bättre varit gravernå
len. Då är det bäst att tillägga: 
Gravereggen i teorin . Ty när man 
vill göra en pick up som kommer 
så nä ra graveringens skärverktyg 
som möjligt utan att för den skull 
det blir fråga om att förstöra 
skivspåren, ä r det naturligtvis en 
öppen fråga i vilken grad och 
omfattning man i grammofonstu

_________________ -; dior världen över verkligen ger akt 
på toleranserna. För egen del kän
ner jag till att man på ett par håll 
i Stockholm kan gå till ytterlighe
ter i sin noggrannhet med alltid 
nya nå lar, deras eggform, oriente
ring och infästning, men inte 
orimligt tillkommer en hel del 
skivor på a ndra håll med något 
mindre grad av omsorg. Det får 
förstås till följd att spåren som 
ristas in avviker från varjehanda 
normer och ideal. Där så är fallet 
kommer envar nålspets att a rbeta 
i en mindre gynnsam omgiv ning -
men det hela säger ju i så fall 
mera om nödvändigheten av 
skärpning hos skivindustrin än om 
behov av några eftergifter på pick 
up-sidan . Dock, alltför mycket av 
utvecklingen över a udiosektorn 
under senare år har inneburit en 

Gravernålens 
dimensioner 
är , som van den Hul 
förutsätter , inte alltid 2 
!Lm i fråga om spetsra
die . En av de mest 
kända leverantörerna av 
gravernålar är ameri
kanska Adamant, som 
numera samarbetar 
med japanska JVC. De senaste 
nålarna därifrån finns i fyra utföran
den enligt följande: 

För Neumann-dosan levereras 
modellen NSH-2, vilken nål håller 
blott en enda mikron i fråga om 
spetsradien . NSH-2S är identisk 
men är utförd med en spetsradie 
om 3 !Lm, tolerans ± en !Lm (mi
kron). För dem som arbetar med 

West rex-huvudet finns modellen 
WSH-2 och till Ortofons utrust
ning för gravering finns OSH-2, 
vilka vanligen är utförda som 
3-!Lm-nålar . (Plus/ minus en mi
kron.l 

Av skissen över NSH-2 framgår 
hur skäregg och uppvärmning är 
ordnade, och fotot visar Westrex
utförandet. 
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tyst a npassning till skivornas då
liga status, t ex i fråga om den 
bristfälliga centreringen och den 
oftast obefint liga planheten, som 
a vsa tt rena ytterligheter i fråga 
om "motverkande verk" för av
speln ingen! 

Utgångspunkten är alltså gra
vereggen. Se fig A resp fig i 
föregående nummer. Som fram
gick där håller de skärande eg
garna en radiell rundning om ca 

2!Lm. Den omodulerade spårväg
gen i skivan skall hålla 90°, fastän 
detta värde kan gå ned med hela 
30 vid förekomst av kraftig modu
lation; detta vid betraktande av 
spå ret tvärs över vågformen vid 
dess brantaste punkt i stället för i 
rät vinkel mot hela spårmönstret. 

Graverar vi in en ton av viss 
frekvens i lackmastern , kommer 
den att uppta olika mycket ut
rymme, beroende på var någon
stans i skivan den ligger. Det kan 
tyckas att våglängden måste bli 
densamma för en given ton, men 
rent fysiskt kommer tonen att 
uppta olika stor plats om den 
förläggs ute vid periferin av ski
van eller mot centrum, i in ner
spåret. Eftersom skivan roterar 
med konstant radiell hast ighet 
kommer den linjära hastigheten 
under graveringen att ändras från 
ytter- till innerspår. Kortaste vå
glängd graveras in längst mot 
skivcentrum. Har vi en halvvåg 
om 15 kHz upptar den ca 7 !Lm vid 
skivradien 6 cm, som utgör unge
färlig minsta radie för ett spår, 
men vid maximala radien om ca 
15,5 cm upptar samma ton hela 
16,6 !Lm. Detta ä r teoretiskt, efter
som man också måste räkna med 
praktikens krav på vilka deviatio
ner skärnålen gör i sidled, vilka 
påverkar minimiradien. Uppe vid 
15 kHz blir dessa vindlingar små. 
Men som utgångspunkt kan fö r
utsättas, att den minsta radie hos 
modulationen som avkän naren 
skall a rbeta över uppgår till ca 7 
!Lm. 

Ellipser, flerradiella nålar 
I samband med graveringen 

gäller också, att det utskurna , 
överOödiga vinylmaterialet natur
ligtvis sugs ut ur spåret som skä rs 
upp, men också att en viss mängd 
ma terial rent mekaniskt skjuts 
uppå t och bilda r en profil längs 
spårväggens kant. (Gravernå len 
är uppvärmd då den skär upp den 
mjuka vinylmassan, som själva 
lacket utgörs av över en kärna av 
stål.) Likaså finns ju en botten 
mellan spårväggarna, och den 
dra r gärna till sig damm och 
partiklar ur luften . Varken i ena 
el ler andra fa llet bör en pick 
up-nål få kontakt med något an
nat än modulationen: Vandrar en 
nål med stor radie så långt upp 
längs spårväggarna, att den också 
känner av "åsa rna" och platåerna 
utan funktion, blir det hörbar 
distorsion då ojämn heterna på
träffas . Tränger nålen ner mot 
botten mellan spåren kommer 
detta a tt a lstra brus. 

I fig B framgår utseendet hos 
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den typiska koniska (sfäriska) nå
len, tidigare så vanlig och distri
buerad i miljoner världen över. 
Den kan besk rivas som en stym
pad kon med rund spets, där 
radien ka n hålla sig mellan 12,5 
och 25 }.lm för lp-avspelning . Med 
utgångspunkt i exemplet för 
15-kHz-signalen, som förlades till 
minsta diameter j krökningsradie, 
är redan 12 }.lm ett värde som blir 
otillräckligt för att avkänna signa
len , och diametra r över detta hos 
nålen kommer att vålla ett enda 
stort studs över alla spåren. 

Detta ledde till att ellipstyperna 
och de biradiella utvecklingarna 
av dem kom på marknaden. Som 
framgår av fig C handlar det här 
om två radier, då man betraktar 
spetsen från kontaktpunkten. Den 
mindre brukar hå lla mell an 5 och 
10 }.lm , vilket ger vid handen a tt 
nå lformen åtminstone kan samsas 
med signalen inom de där kritiska 
7 }.lm som representerar den 
minsta ton frekventa våglängden i 
sa mmanhanget. (Om den ändå 
inte kan antas avkänna den ekvi
valenta vågformsrörelsen med ab
solut tillförlitlighet, a nmärker 
HFN:s förf.) 

Många yngre läsare har troli
gen inga alls eller mycket knappa 
hågkomster av de 4-kanaliga 
lp-skivorna som lät tala om sig 
mycket under 1970-talets första 
hälft; den kanske värsta felsats
ningen som audioindustrin någon
sin råkat ut för. Det är svårt att 
tro att det faktiskt finns en liten 
men hängiven skara som fortfa
rande vårdar sig om den tekniken, 
men den är vida bättre än sitt 
rykte då rätta förutsättningarna 
är för handen i termer av matris
steg etc. De "rena" 4-ka naliga 
skivorna i form av JVC:s speciella 
CD 4-teknik har för länge sedan 
upphört att framställas. Men det 
var denna högeligen avancerade 
teknik med högfrekvensbärvåg 
och kvadrofonisk information in
graverad som gav upphov till en 
ny generation pick uper sedan 
japanen Norio Shibata år 1971 
patenterat den slipning som fick 
hans namn. Den egentliga orsaken 
var att man måste tillgå pick uper 
vilka kunde avkänna frekvenser 
långt över 20 kHz (bärvågsför
lagda signaler) och samtidigt 
spela av tonfrekvent information 
enligt gängse mönster. 

Shibata och alla vilka kom efter 
hade gemensamt att nålen var 
slipad till en långsträckt profil 
som sträckte sig högt upp över 
spårväggen. Shibata-formen
slipningen har blivit starkt kontro
versiell. De tidiga utförandena 
lockade många till sig tack vare 
den förlängda spårkontakten ge-

nom de två radiernas vertikalaxel 
och löftena om lägre anliggnings
krafter och deformation liksom 
minskad spårningsdistorsion. 
Många fann dock att de här eg
garna producerade rätt mycket 
störningar med skarpa fräsljud 
och smällar, likväl som de ofta 
alstrade ett ljud med kraftigt 
"bett" i. Försvararna genmälde, 
att allt det där helt enkelt speg
lade skivornas reella innehåll och 
på ett na turligt och rättvisande 
sätt å tergav just vad man borde 
höra . . . "Ett argument som det är 
svårt att bestrida" , kommenterar 
bl a bedömaren Noel Keywood i 
Hi-Fi News, där han f ö sätter 
fingret på den springande punk
ten, nämligen de mycket skif
tande, individuella olikheter de 
här kontaktlinjenålarna kan visa 
upp. Han anför, att erfarenheten 
ger vid ha nden att problemen med 
de här spetsarna lika väl kan sägas 
vara ett uttryck för tillverknings
noggra nnheten - för polering, fi
nish eller injustering mot nål bära
ren etc. Eftersom undertecknad 
som en av sina absoluta favoriter 
har Ortofon MC 20 Mk II, som är 
en Shibata-variant (Ortofonnam
net är FL eller Fine Line, medan 
andra tillverkare har sina namn, 
Empire kallar formen LAC eller 
Large Area of Contact, Shure 
lanserar Hyperelliptical, Picke
ring har funnit namnet Stereohed
ron, m O) liksom i ka nske ännu 
högre grad Yamahas MC-IX är 
en likaså för honom omistlig pick 
up trots sin tyngd, kan det vara 
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intressant att citera vad Keywood 
skriver: "Det återstår ännu för 
mig att känna förargelse över 
någon Ortofons kontaktlinjespet
sar medan jag har hört både goda 
och dåliga upplagor av t ex Stan
tons 881 S." Hans konklusion är 
att envar pick up bör bedömas på 
enbart sina egna meriter, inte för 
a tt den råkar vara gjord efter 
visst, varierbart mönster, och att 
också olika exemplar av samma 
familj kan uppvisa betydande 
olikheter. Dessa kontaktbreda nå
lar är dessutom mycket känsliga 
för tonarmens höjdledsjustering 
liksom den vertikala spårningsvin
keln är kritisk. Ja, själv har jag 
hört fullständigt hopplösa Shi
bata-pick uper vilka t ex förvand
lat en bärig, fyllig sopran till en 
sträv, halsig och nyanslös likgil
tighet. Det skedde f ö hos Stig 
Carlsson för många år sedan, då 
han ville visa vilken avsevärd skill
nad en god rösttagning - i det 
fallet en av Allan Petterssons 
sånger - kunde uppvisa vid två 
skilda avspelningar. Efter det av
höll sig undertecknad nogsamt 
från varje samröre med Shibata
nålar under åratal. Dvs nog pröva
des det snarlika nålar, alltid - det 
var bara så, att de hette något 
annat, enligt ovanstående katalog. 
Ortofon var första firma som en
ligt min mening övertygande 
kunde visa på att de biradiella 
varianterna under I 970-talet 
också lät bra . Men då hade man 
rätt långtgående modifierat Sh i
batas ursprungskoncept. Ortofon 

är ju unik också genom att till
verka graverutrustningar, så där 
kunde man göra direkta jämförel
ser som väl ingen annan. (Dess
utom utvecklade man ett skärhu
vud för CD 4 och måste ha vunnit 
ovärderliga erfarenheter genom 
det.) 

Processlysten 
industrigren 

Det brukar hävdas, att den 
sannskyldiga störtOod av utveck
lingar, varianter och efterföljare 
till de tidiga lång-eggarna, av 
vilka en del ganska detaljerat 
beskrivits i våra spalter tidigare, 
som kom ut på marknaden från 
mitten av I 970-talet och fram till 
nyligen, främst vittnar om att 
ingen kände större lust att betala 
patentroyalties utan hellre kring
gick ursprungskonceptet . . . Det 
torde i så fall ha varit ganska 
medvetna risktaganden, eftersom 
den här industrigrenen ståtar med 
en sällsynt fyllig rad jätteproces
ser och domstolsmål genom år
tiondena . Det faller utom ramen 
för den här framställningen att ge 
detaljer , men det kan erinras om 
att patenten på pick up-sidan är 
rätt ojämnt fördelade, och att 
särskilt ett par amerikanska och 
några japanska rättsinnehavare 
sitter på en rad grundläggande 
patent som - i den mån de inte 
löpt ut - måste kosta pengar att 
utnyttja. Därför har i en hel 
mängd avseenden alternativa lös
ningar sett dagens ljus och lika 



regelmässigt ha r någon va rit 
framme och- stämt på miljonska
deståndsbelopp för intrå ng. Ta 
ba ra de långdragna uppgörelserna 
mellan Pickering/ Sta nton och 
USA-kollegan Shure om det 
ideella skyddet för a tt a nbringa en 
liten borste framför eller invid 
nå lelementet! Spolar, lindningar, 
kopplinga r - och a lltså spetsfor
mer - har givit bolagsjuristerna 
å ratals arbete med mål i olika 
världsdelar under må nga å r. 

Men det ä r ändå inte orimligt 
anta, a tt många gjorde sina egna 
rön i fråga om Shibata och helt 
enkelt ansåg, eller sna ra re hörde, 
nödvändigheten av förbä ttringar. 
S å lunda finns alltså en betyda nde 
mängd av senare och bä ttre va ria 
tioner på temat. Shures s k hyper
ellips har nämnts. Likaså Orto
fons Fine Line och Pickerings 
version . En annan va r Pramanik. 
så benämnd efter upphovsma n
nen, chefkonstruktören vid 
danska Bang & Olufsen, S K 
Pramanik. Han förklarade för 
mig hösten 1982 att Prama nik
spetsen inte vida re kommer att 
tillverkas av B & O och a tt den 
var "död" för BO:s del. Men 
tidiga re utsattes den för fräcka 
plagia t , vilket också van den Hul 
påvisa t. 

Det kan i ljuset av utveckling
ens gång och erfa renheten knap
past hävdas, a tt de långa i <ontakt
radiernas nå la r med biradielI ut
formning "låter då ligt" eller "all
tid är sämre", som ofta görs gäl
la nde. Det enda råd ma n ka n ge ä r 
a tt försöka bedöma va rje pick up 
för sig, uta n förutfa ttade me
ninga r. Samt att noga a npassa 
va rje individuell pick up så opti
malt som möjligt till tona rm och 
rådande avspelnings förh å lla nden. 

"Klämda" nålar ... 
Lp-skivor skiljer sig något å t 

beträffa nde det som ka llas vilo
djup, en fa ktor som påverka r 
spetsanvändningen. Stereoskivor 
skall hå lla må ttet 60 j.Lm meda n 
monoskivor i lp- fo rma tet ha r 65 
j.Lm vilodjup. För stereopla ttorna 
a nvänder vi a lltså genomgående 
a ntingen de koniska nå la rna med 
nå lspetsradien 15- 17 j.Lm i a ll 
mänhet eller ellipsnå lformer med 
måtten 5 x 18 j.Lm. Monoskivorna 
mår bäst av att spelas av med 
större nå lspetsradier som 25 j.Lm , 

fast det givetvis ä r fullt möjligt a tt 
a nvända också 15 - 17 j.Lm . De som 
sa mla r de ga mla 78-va rvsskivorna 
hänvisas regelmäss igt till spec ia l
nå la r som hå ller 65 j.Lm nå lspets
radie. 

De koniska nå la rn as a nliggning 
i spå ret - eller brist på den - va r 
ett av hi fi -industrins stående äm-

Minsta fri
gångshöjd 

Avstånd mellan 
kontaktpunkterna 

Fig E. Spets / frontprofil for s k 
hyperel/ips, som amerikanska 
Shure lanserat. 

nen i börj an av I 970-ta let , då ma n 
blev va rse mera allmänt a tt spå r
ningen i många fa ll lämnade en 
del övrigt a tt önska. Spårning, 
spå rväggsdeformation, "kontakt
studsa r" och den s k pinching
verkan stod i förgrunden för in
tresset. Men pinch-effekten avses 
den sfä riska nå lspetsens risk a tt 
bli " inkl ämd " i spå ret. Skillna
derna mellan den koniska nå len 
och den elliptiska ä r inte ba ra en 
fråga om kontaktytorna i spå ret 
uta n också om ellipsnå lens lägre 
rörliga ma ssa. De i skivspå ret 
ingraverade krökningsradierna 
blir allt mindre vid tilltagande 
frekvens och spå rhastighet /acce
lera tion rela tivt spå rets tangen
tia lhastighet , va rför ma n efter 
hand riskera r a tt radien kommer 
a tt ligga kritiskt nä ra pick up
nå lens egen spetsradie. Se f ig. 
N ålen kan då inte spå ra skivan 
efter det a tt modula tionens möns
ter blir för tvä rt. 

Påkänningarn a blir då direkt 
skadliga och konta kten inskränks 
till en linje pa ra llell med spå rväg
gen. Då ha r de båda radi ern ij, 
nå lens och spå rets, antagit sa mma 
vä rde. Spå ret deformeras. Ellips
nå len uppvisa r till följd av lägre 
rörlig massa en mindre meka nisk 
påkä r+ning men också en utökad 
kontaktyta i vertika l riktning, 
tack va re a tt den mindre sid radien 
5 j.Lm övergå r i den stö rre 18 
j.Lm-radien. - De sena re bira 
diella utvecklinga rna ha r a lltså 
ä nnu längre, verksa mma radier i 
vertika lpl anet. 

I 

~ 
O 

Sh rOoto
nå ! 

Fig F. Exempel på vanliga 
avspelningsnålformer med den 
sfäriska t v, ellips i mitten och 
biradielI nål t h. Undertill en 
direktjämforelse mellan el
lipsnålen och Shibata-slip
ningens geometri. (Ur Ljud 
och hur det skall låta, SH Fl.) 

Diamantprismor råämnet 
Rådia ma nten är a lla pick up

nå la rs ursprung. Dia ma nt ä r ju 
det hå rdas te ämne vi känner, och 
det ha r visa t sig oöverträ ffa t för 
ä ndamålet seda n å tskilligt a nna t 
pröva ts av industrin. Stå l, t ex , 
stå r inte emot slitaget och påkän
ninga rna i skivspå ret , dä r enorma 
kra fter kommer lösa. RT fi ck en 
intressa nt inblick i dia ma nthante
ringen under den demonstra tion 
som va n den Hul höll i Stockholm 
1982 med insa ts av både dia bilder 
och da torgra fik ur egen fa ta bur. 

Rådia ma nterna utvinns huvud
sa kligen i S ydafrika men också 
a ndra fyndloka ler ha r gjort sig 
gä ll ande under sena re å r. BI a 
leverera r ryssa rna betydande 
mängder dia ma nter till vä rlds
ma rkn aden. 

H uvudpa rten av de ämnen vilka 
sena re blir pick up-nå la r bea rbe
tas i J apa n av sådana ledande 
industri er som Ogura, Nagaoka 
och Namichi, men dä r finns en hel 
rad a ndra också. I Europa ä r detta 
kunna nde koncentrera t till Hol
land / Belgien, Västtyskia nd och 
Schweiz. Pick up-tillverka rna kö
per a lltså sina spetsa r av någon 
specia liserad levera ntör, och an
tingen vä lj er man då en standa rd
spets ur vederböra ndes sortiment 
ell er också slipas en nå l efter 
kundens specifika tioner. Pick up
tillverka rna ger näs ta n a ldrig 
några uppl ysninga r om sina nå
la rs ursprung. Då de tala r om 
"origina l" ä r det a lltså en sa nning 

Fig G. En utveckling av flera, här 
Ortofons s k Fine Line-modell. 
Tunn profil och med ökad anligg
ning i skivspåret. Fördelar också 
trycket jämnare, hävdar firman, 
ger likaså "minimalt skivsli
tage". 

med viss modifika tion. 
Sjä lva de ämnen, av vilka man 

utvinner spetsa rna , levereras i 
form av å ttakantiga prismor, se 
f ig / . För lekma nnen ka n den ena 
oktogonen synas likvä rdig med 
den a ndra , men så är det långt 
ifrå n. De kva litetsgraderas noga 
och avgörande för di ama ntens a n
vä ndba rhet ä r dess kr ista llina 
struktur. Den optima la st rukturen 
uppvisa r ett jämnt kri sta llmöns
ter, en symmetri som ä r bestäm
mande för möjligheterna till bear
betning och va ra ktig kva litet. Det 
man ska ll se till ä r fo rmen och 
jä mnheten hos å tta hörningens 
kä rna, det mörka "fönstret" på 
bilden, stenens inre, som idea lt 
sett ska ll uppvisa en a tomgruppe
ring som få r den mörka yta n a tt 
anta pyra midform; j u di stinkta re 
desto lämpliga re. J ämnheten av 
det hä r " fönstret" kommer a tt 
avgöra geometrin över den seri e 
vinkl a r som uppkommer intill va r
a ndra över mångka ntingens ytor. 
Det ä r efter dessa "gränssnitt " den 
er fa rne yrkes ma nnen avgör hur 
lä tt det gå r a tt kl yva stenen-ä mn et 
i mindre dela r och omsider få 
fra m de må ngfasetterade, bry
tande mindre stena rna efter slip
ning och polering. J ämnheten och 
förmåga n till a tt bryta ljuset ä r 
egenskaper som placera r di aman
ten någonstans på vä rdeska lan. 
Verktygen för kl yva nde!", för pole
ringen och a lla de oerhört krä 
va nde precisionsmomenten som 
fordras, ä r ytterligt speciella, men 

forts på sid 55 
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Av Bertil Hellsten 

•• Det påstås ibland att det är 
enklare att videobanda än att 
filma med smalfilm. Det är en 
sann.ing med stor modifikation . 
Visserligen är det lätt att banda, 
på så vis att bandet går att an
vända och radera som man beha
gar. Det går också näst intill 
automatiskt att få synkront ljud 
till. Vitbalansen går lätt att ställa 
rätt så att man får rimlig färg 
också i underliga belysningar. 
Man kan vidare se resultatet di
rekt och ta om avsnittet om det 
inte blev lyckat. Och så vidare. 

Alla dessa egenskaper ligger så 
att säga i systemet. Hur de sedan 
omsätts i praktiskt bruk är en 
annan fråga . Praktiken är inte 
fullt så lått som teorin . Också rent 
bokstavligt: de första portabla vi
deospelarna var tunga . Hejdlöst 
tunga. Tio kilo var en vanlig 
matchvikt för ett litet antal år 
sedan. Så kröp vikten ned mot 
hälften, 5 kg, och vi jublade. Nu 
har den halverats en gång till, så 
det är dags för nytt jubel. 

Men inte bara vikten har för-

bättrats. De första bärbara 
VHS-spelarna tycktes ha egna 
åsikter om det som bandades. När 
man slutat en scen och tryckte på 
stoppknappen drogs bandet in i 
kassetten. När man sedan skulle 
börja nästa scen drogs bandet ut 
igen och lades runt videotrum
man. Men tyvärr inte på samma 
plats. I regel förlorade man unge
fär fem sekunder av förra scenen. 
Om den var kortare än så för
svann den helt. 

Det gick visserligen att trixa lite 
så att det blev rätt, men det blev 
kna ppast lätt. 

Detta löste de olika tillverkarna 
så småningom, på mer eller 
mindre elegant vis. Likaså löste 
man problemet ,med att över
gångar mellan två scener blev ett 
fyrverkeri i brus och störningar 
från bandet. Eftersom också synk
pulser kunde komma att fattas 
blev ofta ljudet gungigt på ett 

·oskönt sätt därtill. Numera märks 
det knappast när en scen går över 
i en annan. 

Sedan har vi det här med man-
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överdugligheten. Eftersom de 
första maskinerna var tunga ville 
man gärna bära dem på ett an
ständigt vis . Visserligen påstod 
alla tillverkare att vikten egentli
gen inte spelade någon roll, efter
som de flesta bara skulle stanna 
hemma och banda familjen i hem
mets vrå, men många gamla smal
filmare och andra djärve män 
hade annorlunda tankar. De ville, 
på vanligt super 8-vis, ta med 
kameran ut vid promenaden för 
att kunna banda när och om det 
dök upp något intressant. Så kan 
man ju göra med super 8 så varför 
inte med video? 

Jo, visst gick det. Men så värst 
spontant tar man inte tio kilo 
elektronik i nypan bara ifall något 
skulle dyka upp. Uthärdligt kunde 
det bli först om man stoppade 
maskinen i en ryggsäck. Men då 
satt maskinen med sina knappar 
där bak och jag där fram för att 
travestera Astrid Lindgren. 

H ur göra då? Ja, var man 
ensam fanns inget annat att göra 
än att ta av ryggsäcken och trycka 

igång bildmaskinen och konsta
tera att Motivet icke längre var. 
Med assistans gick det bättre. 
Men bra blev det aldrig. 

Också detta enorma problem 
har man numera löst. Dels så att 
vikten numera inte obli·gatoriskt 
förutsätter fjällmes, dels så att allt 
fler spelare har ett fjärrstyrbart 
tillslag. 

Varför 
VHS-C? 

Så nu är allt klart, och den 
Slutliga Formen är nådd? Inga
lunda. Men visst ter sig spelarna 
allt mindre primitiva. Det domi
nerande videosystemet i vårt land 
är VHS. Lättaste VHS-spelare 
väger nu knappt 3,5 kg. För att 
komma ännu längre ned har 
VHS-tillverkarna, åtminstone 
somliga, tagit fram en miniversion 
av sin kassett. Med den har spe
larna kommit ned i knappt 2,5 kg. 
Nu passar emellertid inte den lilla 
kassetten i en vanlig VHS-spelare 
utan vidare. För att spela upp en 
VHS-C i en standard VHS-ma-



skin stoppa r ma n VHS-C-kasset
ten i en speCiell ada pter som gör 
a tt den lilla kassetten ser ut och 
fun gera r alldeles som en vanlig 
VHS-kassett. 

Frågan är nu varför ma n tagit 
fra m VHS-C. I slutet av detta år 
kommer vi med största sannolik
het att få se de förs ta spela rna 
med en helt ny kassett . Systemet 
ka llas allmänt 8 mm video och 
bakom det står världens sa mtliga 
videotillverka re. Det väntas bli en 
ny sta ndard för all bärba r video 
och kanske mer ändå. Se särskild 
notis om detta! 

Varför satsar då somliga tillver
kare på en specialversion av den 
befintli ga VHS? Många skäl är 
tänkbara. Ma n kanske inte a lls 
tror på 8 mm video. Eller också 
tror ma n att den dröjer så länge 
att det finn s tid att lansera, och 
begrava, ett lite ha lveget system 
under mellantiden. Eller också vill 
ma n ka nske rent av motarbeta 8 
mm video. Vill man mota Olle i 
grind ? 

Uppslutningen bakom VHS-C 
är heller inte tota l. Pa nasonic -
som är världens störs ta tillverka re 
av VHS-spelare - och andra tän
ker inte lansera VHS-C även om 
man tagit fram en modell som 
tillverkas och som går att köpa om 
någon propsar på det. 

Mini V2000 
och standard-Beta 

De båda a ndra systemen då, 
V2000 och Beta? Av V2000 har 
Grundig, som vanligt gossen 
Ruda, visat en V2000-spela re i 
specialversion med kompakt ver
sion av kassetten. Om dess vidare 
öden är inte mycket bekant. Phi
lips har fö rst nu hunnit fram till 
sin första bä rbara modell. För ett 
pa r år sedan sade en talesman fö r 
Phil ips a tt det a ldrig skulle 
komma ut någon bärbar spelare i 
system V2000. Den skulle bli fö r 
tung, nämligen. Nu har den i a lla 
fa ll kommit, och mycket riktigt, 
den blev för tung! 

Betasys temet har fö rdelen av 
att dess kassett fa ktiskt är ganska 
liten redan i sta nda rdversionen. 
Någon miniversion ha r vi därfö r 
in te sett . Däremot har ma n visat 
en spela re med inbyggd ka mera i 
ett filmkamera liknande hölje med 
totalvikt omkring 2,5 kilo. Den 
skall marknadsföras i höst, enligt 
officiella planer, dvs samtidigt 
som de första 8 mm-spelarna ka n 
komma. 

Om vi tillå ts att återvä nda till 
verkligheten som den ser ut i dag 
ka n vi konstatera att kamerorna 

bl ir allt mindre, mest på grund av 
att kamera röret successivt krympt 
från l tum ner mot 1/ 2 tum. En 
anna n utveckling är a tt de va nliga 
vidikonerna a lltmer ersätts av an
nat. Tills vidare med Saticon, som 
är en specia lversion av vidikonen 
med mycket högre kä nslighet och 
så småningom med omvandlare av 
halvledare som omva ndlar bilden 
till videosignal. Men dit har vi 
ännu inte hunnit. 

Autofokus 
på tre sätt 

Många ka meror är numera 
också ut rustade med automati sk 
avs tåndsinställning eller autofo
kus. Det fi nns tre olika principer 
fö r de här konsterna, sa mtliga 
representerade i vårt test. Den 
som förs t kom att användas i 
videosammanhang va r en metod 
med speglar som vrider sig och 
känner avståndet genom att jäm
föra två bilder. En anna n är a tt 
arbeta aktivt med st(ålar av infra
rött lj us. Ett tredj e sätt är a tt 
a nvända ultraljud . De tre princi 
perna är ungefär lika bra, frånse tt 
möj ligen ul traljudiösningen som 
in te ka n mäta genom en glasruta. 
Det kan de andra två. 

Under gynnsamma omständig
heter fungera r de tre systemen 
utmärkt bra. Skärpa n ställs in 
hårska rpt också i lå ngt teleläge. 
Med gynnsa mma omständ igheter 
menas att motivet ligger fr itt och 
inte har skymmande fö remål i 
närheten av sig. T yvä rr är verklig
heten sällan så enkel. Inomhus 
fi nns t ex oft a vägga r, blommor, 
stolsrygga r och annat otyg som 
kameran gla tt ställer in på. Auto
fokus är en tillgå ng, men den löser 
sa nnerl igen inte a lla problem. 

Också inom bandtekniken ha r 
det skett en utveckling. De bästa 
ba nden kallas i dag HG eller High 
Grade-typer. De är extra dyra, 
men ger i regel märkbart mindre 
drop-outs och ofta något lägre 
brus. Vi har genomgående anvä nt 
HG-typer vid vå ra bedömninga r. 
För VHS-C finns fö r övrigt ba ra 
HG-typen att tillgå . 

Ju bättre spelaren är, desto 
bättre ka n den tillgodogöra sig 
den bättre ba ndtypen. Om ma n 
ha r en ga mmal raggig spela re 
lönar det sig dä remot föga att 
använda de dyrare ba nden. De 
modernas te maskinerna med bra 
bild kan däremot tillgodogöra sig 
den bätt re bandkva liteten. 

Fantasisystem 
bästa köp 

Vad är nu bäst ? Det bör framgå 

8mmv1cleo
.. ochhur" IlCIr • 

Det har tala ts länge om 8 mm 
video. Förmodligen kommer de 
första apparaterna att visas på 
Funkausstellung i Berlin i höst. 
Hur systemet kommer att se ut 
i detalj vet vi ännu inte . En del 
uppgifter cirkulera r dock. 

Om speltiden' däremot blir 
tillräckligt lång så är det troligt 
a tt 8 mm video kommer att 
ersätta både VHS, Beta och 
V2000. Detta förnekas ivrigt av 
de flesta tillverkarna. Ivrigast 
förnekas det av Philips och 
Sony, som borde ha störst in
tresse av att ett nytt system 
kommer. Men den svenska de
valveringen i höstas förnekades 
också ivrigast av finansdeparte
mentet. 

De flesta uppgifter talar om 
en speltid på mellan l timme och 
l timme och 30 minuter per 
kassett . Inget system för långfil
mer, alltså . Men det .finns också 
uppgifter om att man skulle 
a rbeta med två alternativa 
bandhastigheter med en normal 
på 20 mm/s och en långspelande 
med ungefär 7 mm / s. Den se
nare skulle då ge minst tre 
timmars speltid! 

Men de mest intressanta upp
gifterna kanske gäller ljudin
spelningen. När man a rbetar 
med riktigt låga bandhastighe
ter är det mycket svå rt att få bra 
ljud om man spelar det på van
ligt sätt . Därför lär det finnas tre 
a lternativa löspingar för Ijudsig-

av de individuella ra pporterna om 
va rje maskin vad spela ren eller 
ka.meran presterar . Man är ju inte 
lås t till att anvä nda spelare och 
kamera av samma fa brikat. Vi har 
därför provat spela re och ka mera 
va r fö r sig. 

Tyvärr ka n man inte plocka 
somliga egenskaper aven appa rat 
och a ndra aven a nna n. Om det 
emellertid vore möjligt skulle den 
bästa videoa nläggningen se ut så 
här: 

Vikt och mått skulle vi hämta 
från JVC:s kamera och spelare. 
Därifrån skulle vi också ta kame
ra ns lj usstyrka. Ka meraskärpan 
däremot skulle vi ta frå n Panaso
nics ka mera . Om vi skulle vilja ha 

nalen. Den första, och en~laste, 
är a tt man spelar in Ijude~ som 
vanligt på ett särskilt spår vid 
bandkanten . Det blir av:. dålig 
kvalitet, speciellt vid lägsta 
bandhastighet. 

Alternativ nr 2 skulle vara att 
man spelar in ljudet frekvens
modulerat på en särskild bärvåg, 
som man bakar in i videosigna
len . Det ljudet kan bli av god 
kvalitet. 

Den mest intressanta lös
ningen är emellertid den tredje. 
Den går ut på att man spelar in 
tvåkanaligt digitalt ljud, samti
digt med videosignalen! Det 
skulle ge en fantastisk ljudkvali
tet. Nu vet vi inget om detal
jerna, och man kan eventuellt 
befara att man vill satsa på en 
" förenklad" digitalt lösning med 
låg samplingfrekvens och få bi
tar. Mot det talar att kvalitet
svinsten då blir obetydlig. 

Men hur skall man få in 
digitalt ljud samtidigt med vi
deosignalen ? I dag kan vi alltså 
spela in digitalt ljud eller video 
på en videokassett. 

Lösningen är att göra video
spåren lite längre än nödvändigt 
för videoinformationen. Nor
malt ligger bandet runt video
trumman ca 1800

• Här har man 
tänkt att lägga det ytterligare 
28 0 runt. Den extra biten på 
varje inspelat varv skulle då 
a nvändas för det digitala ljudet. 

Om dessa uppgifter är kor
rekta så är 8 mm video inte bara 
ett nytt videosystem. Det kan 
också visa sig vara ett kassettsy
stem för digitalt ljud - samti
digt. Vi går mot en spännande 
höst! • 

autofokus skulle vi hämta den 
från Sharp. Men det är inte a lls 
nödvä nd igt att ha med den detal
jen. 

Spela rens bildkva litet hä mtar 
vi från Beta , som fo rt fara nde är 
oslagen. Men medtävlarna kryper 
allt närma re. JVC ligger inte 
långt efter här! Nä r det gäller 
finesser som stillbild och sådant 
hämtar vi dem från Panasonic
spelaren, som är väl försedd . 
Sound on sound är bra a tt ha, och 
det fi nns bara att hämta hos 
Hitachi . 

Därmed ha r vi få tt ihop en 
ga nska bra anläggning. Den ka n 
vi lugnt rekommendera som 
markn adens a bsolut bästa köp! • 
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VIDEOSPELARE OCH KAMEROR forts. 

~A"'- COVNn,. _hOOR"_ 

lll.Un ;1 

Hitachi VT 6800 
•• Hitac his spela re VT 6800 
har, liksom kamera n VK-C850, 
en nä ra besläk tad föregå nga re. 
Föregå nga ren till VT 6800 heter 
VT 650 oc h var i a ll t väse nt ligt 
sa mma maskin . 

Fortfa ra nde gä ll er a tt H itachi 
VT 6800 ger fl es t möj ligheter på 
den porta bla ma rkn aden. Men 
konkurrenterna kommer a ll t 
nä rma re, och somli ga ege nska
per ä r inte a lldeles invä ndnin gs
fri a. Den ege nska p som gör H i
tachi unik i sa mma nhanget ä r 
sound on sound. A ll a videospe
la re t ill å ter a tt ma n lägger nytt 
ljud till ga mla bilder. Då ersät
ter ma n a ll tså det gamla ljudet 
med ett nytt. Vissa sta tionä ra 
videos pela re ha r stereolj ud i två 
ka na ler . Dä r kan ma n radera 
bara ena lj udka na len oc h lägga 
nytt på den. Det ursprungliga 
ljudet finns a lltså kva r och kan 
bland as med det nya . 

Någ ra porta bla stereospela re 
fi nns det dock inte. Funkt ionen 
sound och sound fi nns ba ra på 
VT 6800. Den fungera r genom 
a tt raderhuvudet ka n kopplas 
bort så a tt ma n ka n spela in nytt 
ljud meda n det a ndra finns kva r. 
Ma n ka n a lltså lägga ljud på 
lj ud på lj ud . . . så länge ma n 
vill. Men det ursprungliga lj udet 
fö rsä mras märkba rt va rje gå ng 
ma n lägger nåogt nyt t över det. 

Fra mför a llt ä r det diska nten 
som bl ir pa rtiellt raderad av 
fö rm ag netiseringen i den nya 
inspelninge n. 

Den hä r fun kt iQnen ka n vara 
a nvä ndba r om ma n t ex vill 
lägga musik till det ursprung li ga 
ljudet. Om det nu ä r ta l kommer 
det a tt förlora en del av diska n
ten och bli otydli gt. 

Snabb spolning 
och stillbild 

Spela ren som såda n ä r utrus
tad fö r snabbspolning med bild . 
Man ka n dock inte få den funk
tionen frå n ma növerta nge nterna 
på spela ren, uta n ma n måste 
a nvända fjär rkont rollen. 
Sa mma sak gä ller stillbilden. 
Den ka n ba ra stegas frå n fjä rr
kontroll en. Stillbilden ä r f ö inte 
av högsta kl ass. Brusrä nder gå r 
inte a tt undvika helt i bildens 
kanter . Frå n fjär rkontrollen, 
men inte från tangenterna på 
spela ren, ka n ma n också vä lj a 
slow motion i önskad has ti ghet. 

Om ma n a nvä nder en lä mp
ligt utru stad kamera t ex Hita 
chis egen, ka n ma n försä tta hela 
systemet i beredska psläge. 
Ström förbrukningen minskas 
då radika lt så a tt ma n spa ra r 
ba tteriets laddn ing. Dä remot 
gå r den inte ner till noll. Om 
man ska ll förfl ytta sig en längre 
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Återgivningen av små detaljer kan manframfor allt avläsa i det randiga 
partiet över "Sverige" i bilden. När linjerna blir tätare längre åt höger 
ser man att de samtidigt blir gråare. Små detaljer återges inte fullt ut. 
Här är den kritiska mittersta delen en del dämpad men innan dess är 
kontrasten mycket god. Det ger Hitachibilden ganska hårda konturer, 
som ger den ett rejält och skarpt intryck. Den reella upplösningen är 
emellertid mera begränsad än hos många andra spelare. Den hårda 
kontlIrbetoningen kan också någon gång störa fina detaljer . 

sträcka måste ma n dä rfö r 
stänga av strömtill fö rseln helt, 
och det gör ma n på spela ren. 

Ma n har a lltså inte tä nkt 
fä rd igt systemet rikti gt: S pela
ren ka n inte skötas helt med 
inbyggda ta ngenterna, utan 
ma n måste ha fj ä rrkontroll 
också. I nspeln ingen ka n inte 
skötas helt frå n kamera n, uta n 
ma n måste gå på spela ren också. 

Insert för 
direktredigering 

Hitachi va r först med inser/
funkti on. Med en såda n ka n 
ma n elektroniskt ersätta ga mla 
bilder med nya, mitt inne i ett 
stycke. N umera har ma n kon
kurrens frå n Panasonic som ha r 
motsva ra nde funkti on. Också 
ett pa r JVC -spela re ha r det, 
men av dem ä r ingen porta bel. 

Med rä tt kå mera kan man 
också få en automa ti sk kontroll
uppspe lning av de sista sekun
derna i föregående tag ning. 
Ma n trycker ba ra ner en kna pp, 
och bandet backa r, vi sa r det 
senast inspelade och stanna r se
da n i rä tt läge för näs ta sce n. 

En skilln ad mella n den hä r 
Hi tachimodell en och den fö re
gående ä r a tt VT 6800 ha r en 
inbyggd krets fö r dat ummärk
ning av inspelningen. Den sitter 
i spelaren (hos Panasoni c sitter 

den i ka meran) och sköts med 
små kna ppa r på sida n. 

Bilden ä r mycket bra . Det 
sva rtvita bruset ä r lågt och skä r
peintrycket gott. Bilden blir re
jäl och ska rp även om den ka n ge 
något för stor konturbetoning i 
små deta ljer. Största a nm ärk
ningen mot bilden gä ll er fä rgb
ruset, som ä r något högt. 

Vikten ä r hell er inte så in
smickrande. Över 5 kg väger 
spela ren i brukssk ick med bat
teri och kassett, och det ä r en 
siffra som placera r Hitachispe
la ren i en ä ldre spela rgenera tion 
vad gä ller vikten. 

HITACHI 
Kamera VK-C850 
zoom 12,5 - 75 mm 
vikt 2 ,9 kg 
pris 10 200 kr 

Spelare VT 6800 
vikt 5 , 1 kg 
pris 9 100 kr( 1) 

Vikten på spelaren inkluderar bat
teri och kassett. 

(1 ) Priset inkluderar tuner. Ka
mera plus tuner och spelare kostar 
8 000 i ett paket . 



Hitachi V~C850 
•• Den första Saticonkame
ran för hem bruk som kom ut på 
marknaden kom från Hitachi. 
När den kom innebar den en 
helt ny kvalitetsnivå på videobil
derna. Framför a llt var det för 
första gången möjligt a tt video
banda i norma l rumsbelysning 
och få a nvändbara bilder. Bilder 
kunde man visserligen få med 
standardvidikonerna, men de 
var så brusiga och försedda med 
så lång eftersläpning att bil
derna blev onjutbara. 

VK-C850 ä r a lltså en efterföl
ja re till denna första Saticonka
mera . Ma n har förbättrat ha nd
havandet på några punkter, 
samt också bildkva liteten något. 

Alla Saticonkameror har ett 
linjärt samband mellan ljus och 
elektrisk signal. Vidikonkame
ror har dä remot ett olinjärt sam
band. Det bildrör som bilden 
ska ll å terges på har också ett 
olinjärt samband, som passar 
mer eller mindre precis till vidi
konen . Saticoner, och en hel del 
andra rör, passa r dä remot inte 
till att ma ta ett bildrör direkt. 
Man får en onjutbar gråska la. 
Därför måste ma n elektriskt 
förändra linjä riteten hos signa
len i Saticonkameran. Ett så 
da nt ingrepp kallas gamma kor
rektion . 

U ppenbart är gammakorrek
tionen i Hitachikameran va ld så 
a tt man får en lite mjukare bild 
än från flerta let a ndra . Den 

mjukare bilden kan föra med sig 
a tt bilden ser lite tama re och 
kraftlÖsa re ut. Men i ännu fl er 
fa ll få r man en bä ttre gråskaleå
tergivning, eller å tergivning i 
skuggorna . 

För rä tt fä rgbalans i olika ljus 
finns en två läges omkoppla re 
(dagsljus och elljus) samt auto
mati sk vitbalansering. Är man 
ändå inte nöjd med resultatet , 
eller om ma n vill ås tadkomma 
speciella effekter, ka n man 
ställa färgen manuellt. 

Bländaren styrs a utomatiskt , 
man kan korrigera det instä llda 
värdet manuellt. Bra för t ex 
motljusbilder. 

Sökaren ä r elektronisk, och 
originellt nog vändbar för att 
även passa vänsterhänta a nvä n
da re. I sökaren finns också va r
ningssigna ler för vitba la ns, ljus
nivå, batteri spänning och att 
ba ndet går. 

Ka meran ä r fö rsedd med au
tofokus. Den a ktiveras med ett 
tryck på en särskild avt rycka re, 
och arbetar så länge den knap
pen är nedtryckt. Systemet a r
betar med vibrerande speglar 
som känner deta ljer i bilden . En 
slags a utomatisk snittbildsmä
tare. 

Hitachi s VK-C8S0 ä r en bra 
och välrustad kamera med bra 
bild även i då ligt ljus. Både 
ljuskänslighet och bildskä rpa är 
dock bättre i ett par a ndra 
ka meror. 

Bildåtergivning vid en belysning av ca 15 lux, som 
exponering av 1/ 3 s, bländare 2,8 på 400 ASA film. 

Bildåtergivning vid ca 40 lux. 
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VIDEOSPELARE OCH KAMEROR forts 

JVCHR-C3 
Minst och lättast av alla video
spelare är för ögonblicket denna 
HR-C] från JVC. Så länge det 
nu står sig. Vikten är 2,4 kg med 
batteri och kassett. Vikt och 
volym är därmed märkbart 
lägre än närma~te motsvarighet, 
Sharp. Sharps spelare med ka
mera väger 4,4 kg. Samma kom
bination från JVC kommer upp 
i 3,8 kg. Som tillbehör tillhanda
håller JVC en ram för hopmon
tering av spelare och kamera till 
en enhet. Den blir sammantaget 
något tyngre, men vikten stan
nar.ändå under 5 kg. Eller ett kg 
mindre än enbart Philips spe
lare. 

Litenheten är alltså det första 
som slår betraktaren . Men inte 
bara det. Bilden är också slå
ende bra. Det som framför allt 
skiljer HR-C3 från andra 
VHS-spelare är att bruset är 
lågt. Ja, det är rentav av Beta
klass, om VHS-folket ursäktar. 
Detta gäller både svartvitt och 
färgbrus . Skärpan är också bra, 
men inte fullt av Betaklass. Hi
tachi och JVC ligger ungefär 
lika här, enligt vår bedömning. 
Det ger olika skärpekaraktär om 
man studerar dem noga , men 
resultatet är ungefär lika bra. 
Hitachi kan ge en del störande 
överbetoning på konturer, men 

ger å andra sidan ett något 
skarpare intryck i de flesta fall. 

Subjektiv 
skärpa 

Här använder vi ord som "vår 
mening" och "tycks" när det 
gäller skärpa. Det finns dess
värre knappast något annat sätt 
att värdera bildskärpa än sub- .. 
jektivt. Jo, finns gör det, men 
sätten är inte särskilt väl relate
rad till vad ögat med tillhörande 
hjärna upplever. 

JVC:s spelare arbetar alltså 
med VHS-C, kompaktversionen 
av VHS och ger en speltid av 
max 30 minuter per kassett. Här 
finns snabbspolning med bild åt 
båda hållen plus en dålig still
bild. Med dålig menas att still
bilden störs av brusband på va
rierande ställen i bilden . 

En av de utmärkta sakerna 
med HR-C3 är att man har 
tänkt igenom hur den skall an
vändas. Om man försätter den i 
ett särskilt läge kan man slå av 
den helt från kameran (förutsät
ter JVC:s matchande kamera) 
och slå till den i inspelningsläge 
därifrån. Start och stopp av 
inspelningen sker med kamerans 
avtryckare. 

Med tillhörande fjärrkontroll 
kan man styra samtliga funktio-
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JVC:s bild är skarp utan att vara överdrivet "vässad". Den är därmed 
lugn och jämn. Bruset i bilden är också lågt, men den egenskapen ser 
man inte på den här avfotograferingen. Bruset hinner nämligen jämnas 
ut under exponeringen, och försvinner. I verkligheten är det alltså ändå 
lågt, och nästan i Mass med Sonys SL-FI. 

ner. Om man tänker använda 
någon annan kamera än JVC:s 
kan man också använda ström
brytaren på fjärrkontrollen . 

När man gör en inspelning 
från kameran avslutar man den 
genom att trycka på avtrycka
ren. Inspelningen stoppas då, 
och bandet stannar. Omedelbart 
backas det och körs sedan i 
exakt läge för nästa scen. Så 
fungerar många spelare. Hos 
den här visas emellertid en bild 
under förloppet. När man där
för avslutar en scen visas de sista 
sekunderna av den i repris. Det 
är ungefär samma funktion som 
Hitachi och Sony har, med den 
skillnaden att man där kan välja 
när man vill ha den. Här kom
mer den av sig självt, och det är 
kanske inte riktigt lika lätt att 
dra nytta av. 

Batteri 
utanpå 

Batteriet är originellt och 
praktiskt ordnat hos HR-C3t 
Det sitter ~tanpå apparaten ~om r
en extra, tjock bakvägg. DärIge
nom ha r man kunnat göra två 
olika storlekar, och kapaciteter, 
på batterierna utan att behöva 
göra höljet dubbelt stort. 

Räkneverket är elektroniskt, 
och visar antingen antalet band-

varv eller återstående tid på 
bandet, i minuter. Det sena re 
skaffar sig spelaren en uppfatt
ning om genom att känna ban
dets rörelser på de båda band
spolarna. 

JVC:s minsting är inte så 
fullspäckad med finesser som 
andra portabelspelare. I gengäld 
är den fylld med utsökt bildkva
litet, och det är värt en hel del, 
speciellt som tingesten är liten , 
och lätt att bära med sig. Vi är 
inte övertygade om att den lilla 
VHS-kassetten kommer att bli 
var mans egendom, men det går 
ändå alltid att spela upp den i en 
vanlig VHS-spelare med en spe
ciaiadapter. 

JVC 
Kamera GZ-S3 
zoo m 8 - 48 mm(1) 
vikt 1,4 kg 
pris 7900 kr 

Spelare HR-C3 
vikt 2,4 kg 
pris . 7 900 kr 

Vikten på spelaren inkluderar batteri 
och kassett. 

(1 )Kameran har mindre vidikon än de 
övriga. Zoomområdet motsvarar ca 
11 - 66 mm på de andra. 



Den här lilla kameran ser nästan förskrämt liten ut på bilden. För 
jämförelsens skull avbildar vi alla kameror i samma skala. Den 
som ser störst ut på bilden är det alltså också i verkligheten. 
Samma sak gäller spelarna: Storlekarna är direkt jämförbara. 

JVCGZ-S3 
•• Testets minsta kamera är 
redan bekant för RT-läsaren. Vi 
gjorde en stor genomgång av den 
med tillhörande spelare i förra 
numret, men vi tar ändå med den 
här för fullständighetens skull. 

Det som framför allt utmärker 
JVC GZ-S3 är den höga ljuskäns
ligheten. Det märks en tydlig 
skillnad i praktiken mellan den 
här och alla andra kameror på 
marknaden . De skillnaderna är 
emellertid svåra att återge foto
grafiskt och i tryck. Vi försökte 
oss på det i förra numret, men 
med klent resultat, skall erkännas. 
Vi gör ett nytt försök här. 

Det bör framgå att JVC:s ka
mera är den som ger bäst gråskala 
och bäst färger i svagt ljus. Alla 
andra tappar färger, och dessutom 
oftast kontrast. 

Men JVC-kameran kan skryta 
inte bara med ljuskänslighet. Den 
är också minst och lättast. Den är 
0,3 kg lättare än närmaste kon
kurrent i vår samling och väger 
mindre än hälften av den tyngsta . 
Då skall erkännas att "närmaste 
konkurrent", som är Sharp, dess
utom har inbyggd autofokus, nå
got som GZ-S3 saknar . 

ningslöst jämfört slås den av de 
flesta kameror med större kame
rarör. 

Trots att kameran är liten finns 
det mesta av vad man kan önska: 
Vitbalansering med standardlä
gen och ett läge med automatisk 
balansering. (Däremot kan man 
inte finjustera vitbalansen för 
hand att åstadkomma specialef
fekter.) Automatisk bländarstyr
ning med finjustering och låsning 
till ett autovärde. Motordriven 
zoom. 

I kameran finns också en ström
brytare som verkar på spelaren, 
förutsatt att den är anpassad för 
det. 

Trots att kameran är både liten 
och lätt har den elektronisk sö
kare. Den är mindre än brukligt, 
men eftersom man tittar på den 
genom ett förstoringsglas så tän
ker man inte så mycket på det. 

När det gäller bildens skärpa 
kan nian påstå att den är förvå
nande hög för att komma från en 
så liten kamera, men förutsätt-

När det gäller format och ljus
känslighet vill vi utnämna GZ-S3 
till bästa kamera. Att priset är 
ganska rimligt beror väl delvis på 
att kameran saknar autofokus, 
som de större medtävlarna i sam
manhanget har. Man kan emeller
tid sällan vara bäst i allt: Skärpan 
är inte alls dålig hos JVC-kame
ran, men den. är märkbart bättre i 

_________________________________ t_ex __ P_a_n_a_so_n_ic_s_s_t_o_ra __ k_a_m_e_ra_. ______ B--i/-d-å-te-r~g-iv-n-in~g~vl-·d~'~-u-I-/~~-·u_ss_t~Y_rk_a_'_·_ca __ 2_5_0_0_1_U_x_. _________________ I~ 
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VIDEOS PELARE OCH KAMEROR forts 

Panasonic NV-IOO 
•• JVC och Sharp har satsat 
på miniversionen av VHS. Pa
nasonic har också tagit fram en 
sådan modell, men man kommer 
inte att satsa på den . Tills vidare 
i varje fall. Man menar att enda 
argumentet för den kompakta 
versionen är den låga vikten. 
Och man menar sig ha fått fram 
en nästan lika lätt spelare för 
vanliga VHS-kassetter. Det är 
förmodligen mycket som sker 
bakom kulisserna i spelet om 
kompakt VHS och 8 mm video. 

I det här sammanhanget är 
det i alla fall klart att Pänasonic 
hår gjort den lättaste spelaren 
för standard VHS. NV-IOO vä
ger komplett 3,4 kg, vilket är l 
kg mer än JVC:s kompaktvideo. 
Men det är också 1,7 kg mindre 
än Hitachis spelare eller nästan 
bara hälften av Philips portabla 
spelare. I den jämförelsen skall 
man tänka på att speltiden på 
VHS-C blir bara 30 minuter, 
medan standards yste men ger 
3- 4 timmar sammanhängande 
tid på en kassett. 

Genomtänkta 
beredskapslägen 

Nästan lika viktigt som låg 
vikt är att spelare och kamera 
ingår i ett lätthanterligt system. 

För att man skall utnyttja sy
stemtankarna bäst krävs det i 
regel att man är märkestrogen 
när man väljer kamera . Så gäl
ler åtminstone i detta fall. På 
Panasonics kameror finns en 
särskild omkopplare med tre lä
gen . Man kan välja antingen 
normaldrift, beredskapsläge för 
omedelbart tillslag, dvs med ka
merans glödtrådar m m igång, 
eller beredskapsläge med myc
ket liten effektförbrukning som 
då ger lite längre tillslagstid. I 
det senare läget, som kallas 
Standby 2, drar utrustningen så 
lite ström att man kan betrakta 
den som avslagen. Nästan. 
. Från båda lägena slår man till 

från kameran och behöver inte 
bekymra sig om spelaren, som 
därför kan förvaras var som 
helst. Om man dessutom har 
fjärrkontroll ansluten kan man 
styra alla tänkbara funktioner 
från den. Om man inte har 
fjärrkontroll kan man "bara" 
styra inspelningen från kame
ran. 

Från den kan man också styra 
spelarens elektroniska räkne
verk, dvs nollställa det och akti
vera minnesfunktionen, den som 
gör att bandet stannar vid 0000 
när det snabbspolas. Räknever-
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Panasonicbilden ger bra skärpa, även åt små detaljer. Den här bilden 
ger dock ett litefor bra intryck. De lodräta linjerna över "Sverige" blir 
svagt gråare redan över "SV" och är betydligt svagare i mitten. Här 
finns också en del brus som inte framkommer i avbildningen. Däremot 
finns ingen störande konturbetoning. 

kets ställning kan visas i sökaren 
om man så vill. 

Spelaren har, som de flesta 
andra, inbyggd modulator för 
anslutning till en vanlig tv-mot
tagare. Märkligt nog stängs den 
av när man spelar in. Förmodli
gen avser man att spara effekt, 
men vi skulle gärna vilja kunna 
se utsignalen också vid inspel
ning! 

Fullvuxna 
finesser 

Alla vanliga " finesser" för vi
deospelare finns med, och de är 
av god kvalitet. Snabbspolning 
med bild fungerar som väntat, 
med störningar, men med en 
fullt tydbar bild. Stillbilden är 
utmärkt, utan störningar, och 
den kan även stegas fram bild 
för bild utan att det uppträder 
fula fenomen . Slow motion fun
gerar också bra. 

Panasonic och Hitachi är en
samma om att ha insert-funk
tion så att man kan lägga nya 
bilder mitt i en gammal inspel
ning. Bilden byts ut , men det 
gamla ljudet ligger kvar. Detta 
är det mest näraliggande sättet 
att använda funktionen på, men 
skulle man vilja göra något 
också åt ljudet kan man an-

vända funktionen audio dub i 
efterhand. 

Bildens kvalitet är bra . Det 
svartvita bruset är emellertid 
högre än hos JVC och Sony. 
Färgbruset är högre än hos Beta 
och Philips. Bildens skärpa är 
däremot praktiskt taget lika bra 
som hos Sony, JVC och Hitachi. 

PANASONIC 

Kamera WVP-1 00 
zoom 12,5 - 75 mm 
vikt 3,0 kg 
pris 9700 kr 

Spelare NV-100 
vikt 3.4 kg 
pris 6700 kr 

Vikten på spelaren inkluderar batteri 
och kassett . 



Panasonic WVP-IOO 
•• Tre kameror i testet är för
sedda med autofokus. Alla tre 
använder olika system. Panasonic 
arbetar med ultraljud som sänds 
ut och. tas emot. Det ger en 
indikation på avståndet som auto
matiken utnyttjar. Ultraljudsyste
met har en nackdel: Signalerna 
reflekteras mot fönsterglas, och 
försöker man ställa in på något 
utanför ett fönster så får man 
fönstret skarpt, men inte föremå
let bakom. Alla autofokussystem 
har begränsningar, men det här är 
ytterligare en. 

är skärpan väl är inställd, 
ma nuellt eller elektroniskt, har 
man dock en mycket fin bild från 
Panasonics WVP-IOO. Detaljåter
givningen är av hög klass. Skärpe
intrycket bättras också på genom 
att bilden är ganska hård. I det 
stycket är den motpolen till Hita
chis bild. 

Den hårda bilden hos WYP-
100 är emellertid inte enbart av 
godo. Om man har hård belysning 
med skuggor så tenderar skug
gorna a tt sota igen och bli onyan
serat och ofärgat svarta . 

Färgerna är annars goda . För 
att få dem måste man emellertid 
före varje tagning, så snart kame
ran varit avstängd, göra en ny 
färgbalansering. Den är visserli
gen lätt att göra, men den tar ett 
par sekunder. Det finns alltså inga 
fasta standardlägen att tillgå, 
utan låter man bli a tt färgbalan -

sera kan bilden bli hur som helst. 
När man väl balanserat kan man 
emellertid finjustera den ma
nuellt. För att man inte skall 
glömma färgbalanseringen blin
kar ordet WH ITE i sökaren tills 
den saken är avklarad. 

Sökaren kan också visa andra 
ting. Man kan blanda in en hel 
checklista som visar hur kameran 
är inställd och fungerar i olika 
avseenden. 

Om man använder Panasonic-
'spelaren NY-lOD till så kan söka
ren också visa spelarens mätar
ställning, och man kan nollställa 
den från kameran. De här tex
terna går inte u.t i videosignalen . 
Det gör emellertid en inbyggd 
tidtagning, alternativt datumvis
ning som helt styrs från kameran. 
Man kan alltså datummärka sina 
inspelningar eller leka proffs med 
tidtagning på idrottsevenema ng, 
t ex . 

Bländaren är givetvis automa
tisk, men kan också finjusteras till 
önskad verkan. Den som vill ha 
extra spännande övergångar mel
lan olika scener kan utnyttja en 
speciell upp- och nedtoningskrets 
som låter scenerna växla genom 
svart. 

WYP-IOO ger marknadens 
bästa bildskärpa. Den har också 
stora möljigheter med bl a negativ 
bildåtergivning. Ljuskänsligheten 
är bra, men JYC GZ-S3 ger 
bättre bilder i svagt ljus. Bildåtergivning vid "full ljusstyrka" ca 2500 lux. 
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Philips VR 2220 
•• Nu kommer också Philips 
till slut med en bärbar videospe
lare. De japanska tillverkarna 
som gör Beta och VHS ha r ju 
haft sådana i många år, men 
Philips V2000-sys tem har inte 
varit komplett hittills . 

Om man a nsluter en kamera 
så är spelaren genas t klar för 
inspelning. Ma n behöver inte slå 
till någon st römbryta re eller fö r
sätta spelaren i något "i nspel
ningstillstånd ". Enda vi llkoret 
ä r a tt man valt "kamera" som 
insignal. Kameran startar då 
genast upp, men inte spela ren . 
Den startar i pausläge om man 
trycker ned kamerans avt ryc
kare en gång. Trycker ma n ned 
den en gång till startar inspel
ningen. När man avslutar sce
nen stannar spela ren, men den 
ä r fortfarande tillslagen. Man 
kan därmed t ex backa bandet 
och spela upp det i kamerasöka
ren. 

Efter ca 8 minuters pausläge 
slås spela ren automatiskt av till 
det beredskapsläge a lltsammans 
sta rtade i. Det hela är mycket 
väl tänkt - om det inte vore för 
att kameran inte a lls slås av. 
Om man ska ll stänga av hela 
systemet måste ma n a nvända 
strömbrytaren på spela ren. är 
man nu tänkt så långt som man 
gjort, va rför ha r man då inte 

låtit också kamerans strömför
sörjning ingå i systemet? 

Om man bä r spelaren på ryg
gen t ex , är det omöjligt att nå 
strb mbrytaren själv. Dess funk
tion borde i stället gå a tt nå från 
kamerapl a ts. Även om man inte 
bär spelaren oåtkomlig vet vi av 
erfarenhet a tt det är besvärligt 
a tt behöva sköta ett system från 
två ställen, so.m det ju blir fråga 
om när ma n måste manövrera 
både kamera och spelare på 
respektive apparat. 

Här finns för övrigt också 
goda skä l till att verkligen bära 
spelaren på ryggen. Den är 
tyngst av a ll a portabla spelare 
på markn aden , om man med 
porta bla spela re menar ba tteri
drivna sådana utan tv-tuner. 
Den väger ca 6, I kg, vilket är 
ungefä r 2,5 gånger så mycket 
som den all ra lättaste' 

VR 2220 saknar märkligt nog 
snabbspolning med bild , en 
egenskap som a nna rs går ut
märkt att ås tadkomma i system 
V2000. Den är ma rkn adens 
enda bä rba ra spelare som gör 
det. Det finns , som plås ter på 
så ren , spelning framåt med 
dubbla hastigheten . Då är bil
den visserligen bra , men snabb
spolning med bild åt båda hå llen 
vore mycket mera värt. 
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Philipsbilden liknar Panasonics en del. Skärpan är ungefiir den
samma, även om denna bild kan ge ett annat intryck. Den här stämmer 
bättre med verkligheten. Här har man också ungefiir samma gråbrus. 
Färgbruset är mycket lågt, men fiirgmättnaden är begränsad. 

Utmärkt 
stillbild 

Philipsspelaren ha r emellertid 
stillbild , och den är utmärkt. 
Den går också att stega framåt, 
bild för bild. Ma n ser dock inte 
varje bild , utan vid varje växling 
hoppar man 5 bilder framåt. 
Tyvärr får man då sta rka stör
ningar vid varje bildbyte. Det 
får man numera varken med 
Beta eller VHS på de moder
naste maskinerna, trots att de 
japanska systemen inte arbetar 
med elektronisk spårföljning på 
samma sätt som V2000. 

Däremot ka n ma n här spela 
alldeles ostört i slow motion och 
baklänges, utan störningar. När 
man spelar med avvikande has
tighet i Philipsspelaren får man 
originellt nog också ut ljudet, 
även vid baklängeskörning. Det 
stängs av hos alla andra spelare. 
Vi a nser a tt det är bra att ljudet 
kommer med. Om man t ex sKall 
leta upp en punkt för redigering 
kan ljudet vara en lika viktig 
orienteringspunkt som bilden . 

Bilden ä r ganska brusig, 
ungefä r jä mförbar med Pa naso
nies . Färgbruset är däremot 
mycket lågt, lika lågt som hos de 
allra bäs ta spelarna. Bildens 
skärpa är medelgod , men någon 
betoning hos de viktigaste video
frekvenserna. 

Spelaren har ingen inbyggd 
hf-modulator. Det betyder a tt 
man aIrtid måste använda nät
aggregatet eller tunern om man 
vill spela upp bandet i en vanlig 
tv-mottagare. Philips har alltså 
sparat in den sista biten aven 
komplett videospelare och lagt 
den på annan plats . 

Det här blev en delvis ganska 
bister bedömning, finner vi vid 
genomläsning. Utrustningen ha r 
emellertid inga viktiga fördelar 
i form 'av bildkvalitet eller ge
nomtänkt system. Bilden är 
ungefär av VHS-klass, men a p
para ten är marknadens tyngsta . 
Den vänder sig framför allt till 
den som är lås t till V2000-syste
met, och som til1 va rje pris vill 
ha en portabel spelare för just 
det formatet. 

PHILIPS 
Kamera VK 4020 
zoo m 12,5 - 75 mm 
vikt 2,7 kg 
pris 7 000 kr . 

Spelare VR 2220 
vikt 6 , 1 kg 
pris 6800 kr 

Vikten på spelaren inkluderar batteri 
och kassett . 



Philips VI{ 4020 
•• Den senaste trenden inom Allt detta är mycket självklart och 
videokameror är att de utrustas enkelt, och fungerar förträfnigt. 
med den ljusstarkare Saticonen i Hos många kameror krånglas de 
stället för vanlig vidikon. Philips här funktionern a till i onödan. 
har en sådan modell i sitt pro- Eftersom kameran är försedd 
gram. Den heter VK 4100 och ä r med standardvidikon har den 
en enkel liten kamera utan större sämre ljuskänslighet än de Oesta 
finesser. Dessvärre är heller inte andra. Vidikoner brukar dess-
ljuskänsligheten så stor. Skillna- utom ge upphov t ill lång efterlys-
den mellan den och VK 4020 med ning i bilden . Så gör den här 
standardvidikon är ganska liten . också, men i ganska ringa grad. 
Därför provar vi här den mera Den hänger samman med den 
välrustade VK 4020. då liga ljuskänsligheten. Man kan Bildåtergivning vid ca 40 lux. 

Den har likt de Oesta videoka- få ut mycket bä ttre ljuskä nslighet 
merorna på marknaden elektro- ur vid ikoner än så här. Då ökar 
nisk sökare. Man kan anpassa emellertid såvä l brus som efterlys-
upptagningen till olika ljuskällor ning vid låga ljusstyrkor. Det gäl -
med en omkopplare för dagsljus ler alltså a tt finna en lagom av-
och elljus. Dessutom finns rattar vägning mellan den Ijuskä nslighe-
för finjustering av blå och röd ten man tar ut och den bildför-
delsignal. 

Kameran har C-gänga, vilket sämring man får. Philips ha r up-
penbart satsat på bildens kva litet 

betyder att man enkelt kan byta 
objektiv . Gängan är standard så framför hög ljuskänslighet. 
att man har ett mycket stort I sökaren finn s varningsljus för 
utbud att välja frå n. Det objektiv olika tillstå nd : En lysdiod för lågt 
som fö ljer med kameran har inte ljus, en som visar att bandspela ren 
motordr iven zoom . Motorzoom är tills lagen och klar , och en som 
finns på de Oesta ka meror, men visa r att bandet går. 
ma n mår bäst av att använda den Bildens skärpa är bra. Bruset ä r 
spa rsamt. Zoo m ä r ju främst till också lågt, men den stora nackde-
för att ställa in önska t bildutsnitt , len är att ma n mås te ha mycket 
inte för att gunga med fram och mera ljus här än hos de Oesta 
tillbaka. moderna kameror på marknaden. 

Bländaren ka n väljas helt ma- Därför väljer ma n nog hellre en 
nuellt eller automatiskt. Dess- a nna n kamera , helst som Philips 
utom kan ma n låsa det värde li~ger i samma prisklass som kon- Bildåtergivning vid ''jul/ljusstyrka'' ca 2 500 lux. 

automatiken bestämmer sig för. kurrenterna ....... 
--------------------------------------------_.----------------------------------------------------------------------------~~ 
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Sharp VC-220N 
Sharp är, liksom Philips, ny på 
portabelmarknaden. Philips trä
der in där med marknadens 
tyngsta spelare; Sharp med en 
av de lättaste. Man har från 
början satsat på VHS-C, mini
versionen av VHS . Spelaren ve 
220N har ungefär samma fines
ser som JVC:s, men saknar 
märkligt nog modulator för an

'slutning till tv-mottagare . Den 
anslutningen får ske genom 
laddningsaggregatet, där den 
finns placerad. Trots att spela
ren sålunda innehåller mindre 
elektronik väger den 0,3 kg mer 
än JVC:s motsvarighet. Ändå är 
vikten mycket låg i samman
hanget med bara 2,7 kg match
vikt. 

Något större systemtänkande 
har man uppenbarligen inte äg
nat åt spelaren med tillhörande 
kamera. Var sak sköts på sin 
plats: Spelarens samtliga kon
troller finns på spelaren. Någon 
fjärrkontroll går inte att an 
sluta . Det enda man kan styra är 
pausläget, som styrs från kame
ran vid inspelning såväl som 
återgivning, om kameran är an
sluten. Moderna konstruktioner 
tillåter ofta att man styr allt mer 
från kameran, inklusive huvud
strömbrytare i en eller annan 
form. N u finns det faktiskt ett 
standby-Iäge på en av Sharps 

kameror, men det styr enbart 
själva kameran. 

Väsentliga 
finesser 

När det gäller uppsättningen 
av finesser - eller avsaknaden 
av dem - liknar Sharp JVC:s 
kompaktvideo. Det enda som 
finns över de vanligaste funktio
nerna är snabbspolning med 
bild . Den är emellertid anord
nad på ett sätt som vi tycker är 
lite bakvänt: Bildsnabbspol
ningen pågår tills man trycker 
ned en annan tangent. Bekvä
mare vore en momentan sök
ning, dvs en som pågår så länge 
man har knappen nedtryckt, 
men inte längre. Stillbild finns 
inte . Spelaren ger inte ens ifrån 
sig en dålig bild i pausläge, utan 
den stängs helt av. 

Ovanför manöverknapparna 
på spelaren finns ett skjutbart 
lock . Det går att placera i tre 
lägen. Ett där alla knapparna är 
åtkomliga, ett där bara inspel
ning och stopp går att komma 
å t, och ett där alla är skyddade. 

Tanken är att man bara skall 
behöva använda inspelning och 
stopp när man spelar in från 
kameran, och att de a ndra då 
skall döljas så att man inte 
kommer åt fel knapp av misstag . 

Spelaren innehåller, som 
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Lägst upplösning har Sharps spelare. De fina strecken i mitten är 
nästan helt försvunna. Små detaljer och skarpa konturer återges mindre 
väl. Man har försökt kompensera detta genom att betona' återgivningen 
av lite lägre frekvenser. Det förbättrar i viss mån skärpeintrycket, men 
kan också ge ett störande fenomen omkring konturerna, och vid 
återgivning av små detaljer. Bilden är också rätt brusig, både i grått och 
färg. 

nämnts, ingen modulator. Man 
kan alltså inte ansluta en 
tv-mottagare direkt. Om man 
ger sig ut på en mindre videojakt 
kan man alltså inte spela upp 
bandet hur som helst , utan 
måste också ha nätaggregatet 
med sig. Och det måste anslutas 
till nätet för att modulatorn 
skall fungera. N u ka n man vis
serligen spela upp bandet direkt 
i kamerans sökare, men det är 
inte riktigt samma sak. 

Vän av ordning kanske invän
der att de allra flesta tv-motta
gare är nätanslutna, och att det 
därför finns nätspänning att 
tillgå där det finns en tv. Dess
utom kanske man behöver ta 
nätaggregatet med sig för att 
kunna ladda upp batterierna. 
Sant, men man kan också tänka 
sig att man bara tar med en bunt 
uppladdade batterier för att 
vara på säkra sidan, i stället för 
en ganska skrymmande laddare. 

Hit och dit i tänkbara åsikter, 
alltså, men modula torn borde 
ändå byggts in, det är vår fasta 
övertygelse. 

Bättre bild 
önskas! 

Bilden från spelaren är inte 
helt övertygande. Bruset, både i 
färgen och gråskalan, är högt. 
I nte heller skärpan är angenäm. 

Frekvensgången i videosignalen 
framstår ganska ojämn, och det 
ger utslag i oroliga konturer. 
Avsikten är säkert att det skall 
ge ett skarpt intryck, men bilden 
står sig inte så bra i jämförelse 
med andras. 

Nej, vi a nser inte att Sharp 
lyckats riktigt bra med den här 
spelaren. Som ett första försök 
kan det väl gå an, men konkur
rensen är hård, och medtävlarna 
bjuder numera på skarpa och 
fina bilder. 

SHARP 
Kamera XC-77 
zoom 13 - 52 mm 
vikt 1,7 kg 
pris 7000 kr 

Spelare VC 220N 
vikt 2,7 kg 
pris 6000 kr 

Vikten på spelaren inkluderar bat
teri och kassett. 



Sharp xc!:}? 
•• Sharps kamera innehåller relativt gyttrig miljö med bättre 
automatisk avståndsinställning, resultat än de andra ger. Det 
trots att den nästan är minst av beror dock troligen mindre på 
de kameror vi provar. Bara funktionsprincipen än på att au-
JVC:s GZ-S3 är mindre. I ett tomatiken mäter inom en 
avseende är dock Sharp XC-77 mindre vinkel. Föremål utanför 
enklare utförd än alla andra : bilden eller i bildens kanter stör 
Zoomomfånget är här bara 4 då funktionen mindre. 
gånger, mot 6 för de övriga . Vitbalanseringen sker i tre 
Eftersom man kan befara att lägen, med ett för vardera dags-
sådana här kameror ofta kom- ljus, lysrörsljus och elljus . Dess-
mer att användas utan stativ är utom finns manuell finjustering. 
det kanske bra att brännvidden Den automatiska bländarstyr-
inte är för lång . Lång brännvidd ningen kan ställas i ett läge för 
och frihandstagning brukar lätt motljuskompensation . 
kunna bli olidligt skakigt. De I den elektroniska sökaren 
verkliga skälen till det relativt finns signaler för underexpone-
begränsade omfånget är nog ring, att bandet går och att 
ändå ekonomiska och viktmäs- batteriet börjar bli urladdat. 
siga . Bilden är ganska hård med 

Däremot har man inte sparat relativt kraftig konturbetoning . 
in på den övriga utrustningen. Det senare är sä kert gjort i god 
Fokuseringssystemet arbetar avsikt att öka skärpeintrycket. 
med infrarött ljus. Det fungerar Ändå blir skärpan inte särskilt 
faktiskt bättre än hos de andra övertygande. Ljuskänsligheten 
autofokuskamerorna . Man kan är hygglig, men ingalunda ena-

_____ a _nv_ä_.n_d_a __ d_en __ o_c_k_så __ in_o_m __ h_u_s_i_e_n ___ s_t_å_e_nd_e_. ______________________ B __ il_d_å_le_r~g_iv_n_in~g~vl_·d~·~_u_I_/~lj_·u_s_s/~y_rk_a_·_·_ca __ 2_5_0_0 __ lu_x_. ________________ ~~ 
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SonySL-FI 
•• Den enda bärbara Beta
spelaren kommer från Sony. 
Vikten på maskiflen är 5,3 kg 
med spelaren körklar. Det är ju 
en något tung pjäs . För att 
underlätta har därför Sony tagit 
fram en speciell ryggsäck, eller 
snarare rygglåda, som passar till 
spelaren. Den skymtar i bak
grunden på den bild som inleder 
hela videotestet. Till lådan finns 
också en fjärrkontroll som gör 
det möjligt att slå av och till hela 
maskineriet (utmärkt, och hit
tills alltför ovanligt) samt att 
starta och stoppa en inspelning. 
Men inget därutöver. Varför har 
man inte gjort fjärrkontrollen 
fullständig så att man också t ex 
kan backa bandet och se det 
man spelat in') 

Om man vill göra det måste 
man nu kränga av sig rygglådan, 
öppna den och famla fram sin 
önskan direkt på apparatens 
tangenter. Man kan däremot 
styra spelaren från kameran för 
att visa de sista sekunderna i 
föregående scen . Man kan där
för i alla fall kontrollera om 
något fastnat på bandet. 

Snabbspolning med bild var 
något som Sony var först i värl
den med, faktiskt. Den behåller 
man givetvis här också. Stillbild 
finns, men den är dålig; försedd 
med starka störningar. Det är 

ingen bild man tittar på för dess 
egen skull. Snarare är den en 
indikation på var ma n befinner 
sig på bandet. 

Swing search 
söker elegant 

Här finns också unika möjlig
heter som underlättar att hitta 
en viss ruta. Det gör man med 
något som kallas swing search . 
Funktionen styrs av fyra tang
enter som fungerar i pausläget. 
Där visas alltså en stillbild . Med 
de fyra knapparna kan man 
stega framåt eller bakåt, köra 
långsamt framåt eller bakåt el
ler köra i normal hastighet 
framåt eller bakåt. Det är myc
ket enklare än det låter när man 
skriver det! 

Nästan alla spelare har en 
memory-funktion som gör att 
bandet stannar vid mätarställ
ning noll när man snabbspolar. I 
SL- FI har den funktionen ett 
litet annat utseende. Räknever
ket är elektroniskt, och styrs av 
ett par små knappar. En av 
knapparna heter Go To Zero, 
och om man trycker på den 
snabbspolas bandet helt enkelt 
till 0000. Man behöver alltså 
inte initiera någon minnesfunk
tion eller välja åt vilket håll man 
skall spola. Allt sker med en 
tangenttryckning. 
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Sonys skärpa upplevs i praktiken som bäst i testet. Här har man jämn 
återgivning av alla signaler upp till sådana som motsvarar små detaljer. 
Bruset är näst intill obefintligt i gråsignalen och mycket svagt ijärgen, 
trots att järgmättnaden är normalt hög. 

Tidvisande 
räkneverk 

Räkneverket är alltså elektro
niskt, och mera utvecklat än hos 
de flesta. Det visar verklig inspe
lad tid på bandet, vare sig det 
spolas eller spelas. Det sker ge
nom att elektroniken känner av 
antalet bildpulser som passerar, 
och räknar om dem till timmar, 
minuter och tiotals sekunder. 
Det här låter sig göras eftersom 
bandet i en Betaspelare alltid 
ligger i avspelningsläge. också 
vid snabbspolning. I andra sy
stem snabbspolar man i regel 
med bandet indraget i kassetten. 

I och med att man räknar 
bildpulser får man ingen visning 
alls om bandet är tomt. Räkne
verket för ett helt tomt band 
visar bara 00:00 hur långt man 
än spolar. 

Det som alltid har utmärkt 
Beta-spelarna har varit mycket 
god bild, åtminstone hos de 
Beta-spelare som kommit från 
Sony. Bilden från SL-Fl är 
också mycket bra, men kanske 
inte fullt lika bra som hos de 
stationära spelarna , synes det 
oss . Mycket lågt brus och bra 
bildskärpa är våra omdömen om 
bilden. När det gäller bruset är 
det lägst av de provade spelarna. 
Skärpan är ungefär i klass med 

de bästa. Slutsatsen är att SL
Fl ger bäst bild av alla portabla 
spelare. Men skillnaden är liten, 
numera, till de andra, då spe
ciellt Hitachi och JVc. 

Om man driver spelaren från 
batteri ger modulatorn bara bild 
vid spelning, inte vid inspelning. 
Att spara batteri är syftet med 
den manövern, men det begrän
sar användbarheten . 

Bilden på SL- FI är alltså 
suverän . Däremot är spelaren av 
kolossalformat och med dito 
tyngd . Som portabel maskin är 
den därför inte utan invändning. 

SONY 
Kamera HVC 4000P 
zoom 11 - 70 mm 
vikt 3,0 kg 
pris 8600 kr 

Spelare SL - F 1 
vikt 5,3 kg 
pris 7 500 kr 

Vikten på spelaren inkluderar bat
teri och kassett. 



SonyHVC-
4000P 
•• Det mest a nmärknings
vä rda med Sonykameran ä r att 
den har så stor ljuskänslighet 
som den ha r, trots att den a rbe
ta r med standa rdvidikon och 
inte Saticon. Ljusstyrkan har 
emellertid sina begränsningar. 
Vid då ligt ljus blir eftersläp
ninga rna i bilden ganska ordent
liga. Samtidi gt blir skä rpan då
lig. Om det gäller att välj a 
mella n ingen bild och då lig bild 
så vä ljer vi förmodligen helst 
dålig bild. Men eftersom det 
numera fi nns kameror som ger 

. bra bild vid samma ljusstyrkor 
så är standardvidikonen helt en
kelt passerad. 

Om man däremot arbetar vid 
sta rka re ljus så ka n Sony HVC 
4000P ka meran va ra mera jäm
bördi g. För den som vill ha full 
kontroll över allting finns hä r ett 
uppbåd av rattar och spa ka r. 
Vitbalansen har hela 4 stan
da rdl ägen , nämligen glödljus, 
lysrörsljus, solsken och skugga. 
Dessutom kan man finjustera 
färgerna, antingen genom att 
titta på en ansluten fä rgmonitor, 
eller med en speciell visning i 
sökaren. 

Sökaren är i övrigt elektro
nisk 'och kan fås att ge en mängd 
information . Förutom vi tbalan
sen kan den tala om vilken 

bländare ka mera n arbetar med , 
a ntingen automatiskt eller ma
nuellt inställd. Den ka n också 
visa en oscilloskopbild över vi
deosigna len så a tt man kan se 
om någon del eventuellt ä r över
styrd. För att det skall gå lätta re 
a tt ställa skä rpa n ka n man ge 
extra konturbetoning å t söka
ren . 

Ka mera n ha r ett särskilt läge 
för omva ndling till negat iv bild . 
Om man ser på ett färgnegativ , 
eller sva rtvitt sådant , kan ma n 
få ut en positiv bild i stället. 

För a tt man skall veta att 
eventuellt ljud går in som det 
ska ll på bandet finns en liten gul 
lysdiod som flämtar i takt med 
ljudet. En bra detalj! 

HVC 4000P är a lltså utrustad 
med en mä ngd möjligheter. T y
värr ä r den också utrustad med 
standa rdvidikon som gör att den 
uppför sig mindre väl i då ligt 
ljus. Sonys spela re och kameror 
är försedda med en unik kabel
kontakt som gör a tt man inte 
utan vidare ka n välja något a n
na t a lterna tiv. Det finns dock 
speciella ada ptra r om ma n t ex 
skulle vilja välja en icke-Sony 
kamera till Sonys bandspela re. 
Och det kan det finnas a nled
ning till. 

Bildåtergivning vid ca 15 lux. Den stillastående bilden här ser bra, men 
oskarp, ut. l verkligheten brusar den en hel del och ger kraftiga 
eftersläpningar när något rör sig. 

Bildåtergivning vid ca 40 lux. 

Bildåtergivning vid ',!ullljusstyrka" ca 2 500 lux. 
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Kommer du ihåg hur bökigt det var att byta pickup sist? 
Först skulle du klura ut vilken pickup som bäst passade 

både tonarm och plånbok. Svårt, men ändå ett barnsligt enkelt 
problem jämfört med vad som väntade. 

Att få bort den gamla 
pickupen kanske inte 
beredde dig några större 
mödor. Men att få dit den 
nya ••• 

Först skulle kontak
terna pillas dit och skalet 
monteras. Och sedan var 
det dags för balansering 
och centrering, justering 
av nåltryck och över- _ 

häng o~h mycket an- -r.:echnlcs nU4 nat smatt och gott. •• 11 4 

.. r det nästan lika 
Och värst av allt, som det a--r ~ 

när du äntligen var ~ 
klar, var du då riktigt 
säker på att du gjort allt rätt. Nej, det är inte att undra på att 
många som är lite mindre tekniska än du, faktiskt låter skiv
spelarens första pickup också bli den sista. Med allt vad det 
innebär för ljudkvaliteten. 

Tro inte att vi som tillverkar skivspelare och pickuper varit 
omedvetna om de här problemen, för det har vi inte. Tvärtom, 
är vi många som jobbat intensivt på att hitta den perlekta lös-

• nlngen. 
Och nu har vi på Technics funnit den. 
Från och med i år är det nästan lika lätt att byta pickup på 
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alla våra skivspelare som det är att byta skiva. 
Skruva bara loss en skruv, dra bort den gamla pickupen, 

plugga in den nya och dra dit skruven igen. Nu har du en pickup 
som sitter exakt som den ska, som är optimalt matchad med 

tonarmen och som ger 
bästa möjliga ljud och 
minsta möjliga slitage på 
skivorna. Hela operatio
nen är avklarad på några 
sekunder. 

Just nu har vi 6 stycken 
pickuper i Sverige som 
passar i det här nya syste
met. Från relativt enkla 

• till en av de allra bästa 

sklyspela~e pickuper som finns. 
I I EPC-P20SCMk3 är 

lätt att pickup 
SI~I· "a av Moving Magnet-1\ Yl • typ och har bia den 

näst lägsta effek-
tiva massan av alla världens pickuper. Men du har faktiskt ännu 
fler att välja bland. För när våra konkurrenter fick syn på vårt 
system så blev de genast mycket intresserade. Och nu licens
tillverkar Shure, Ortofon, Audio Technica,· Pickering, Stanton 
och Empire pickuper som passar systemet. 

Välkommen in till din Technics-handlare på en liten demon
stration av hur lätt du byter pickup på Technics nya skiv-
spelare. Och skyll inte på att du • 
inte har tid, för det går nästan lika TechnlCS 
snabbt som att byta en skiva. National Panasonic Svenska AB, Box 43047, 10072 Stockholm. 
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Nu finns 
rekomIIla. 

mest 
"iii-märke 

i B svenska städer. 
Oc" på kupongenl Eller i luren I 

.' ------ ... u:C fOM-____ _ 

I 
,,~ ~l PHONO 

et OVl r JR .-
e D 

Clff • 01; 

:

;.:--------___________ ~ PM .... ~770 

Låt inte lura dig av det alldagliga utseendet. - - ---
Mätbara 2)(100 watt och 5 Hz-100 kHz i frekvensomfång är en helt annan sak hörbart. Atminstone när det gäller Denon. 

32'50 Än så länge vet du kanske bara att Denon var det mest rekommenderade märket 
e. vid en nyligen genomförd test bland Tokyos hifi-handlare. Går du till någon av 
e nedanstående svenska handlare eller skaHar dig mer info genom kupongen så 

förstår du varför. 
Denon har bl. a. utvecklat en krets som man kallar "le ro Cross Linear Bias Circuit". Detta innebär 

"enkelt" uttryckt att du får klass A-kopplingens fördelar med klass B-kopplingens högre verkningsgrad 
bibehållen. 

Men du får så mycket mer. EHektförstärkare utan motkoppling. Dubbla högtalarutgångar. 
Dubbla bandspelaranslutningar. Urkopplingsbara tonkontroller. Och mycket annat som kräver en 
närmare förklaring. Eller att vi får låna dina öron. . 

Aterstår ännu en väsentlig bit. Priset. Genom att vi är pion;ärer för en helt ny form av direkt
försäl;ning här i Sverige, (vi bör;ade med NAD), kan vi faktiskt till våra konkurrenters förtret erb;uda 
dig ytterligare en hellin;e av kvalitets
produkter. först NAD., Och nu alltså 
också Denon! Till rätt pris! 

Hör av dig. Gärna på telefon 
031/690 790. Du har allt att vinna. 
Även ekonomiskt. 

DfNON. 
Nu i Sverige I 

r lÅGTROR PÅ DiNäi' 
I . MERA INfO TACK! I 
I NAMN I 
I ADRESS: I 

POSTNRIORTSADRESS: _ ________ _ 

l.,!
1 NADIDenon, Box 4046, 421 04 Västra frö,undo

J
1 

Telefon 031/690 790 
RT 3-83 --------GÄLLIVARE: Elektronikservice. GöTEBORG: Radiolagret Hifi. L1NK'OPING: Mozart Liudbutiken. LUND: Rehnt Liud. 

MALMÖ: Liudshopen. STOCKHOLM: Liudmakarn. SUNDSVALL: Musik & Sånt. UMEA: Stensound. 
Informationstjänst 11 
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PICK UPENS NÅLELEMENT 
forts fr sid 37 

man tror gärna att änd å inget kan 
ersätta yrkeserfarenhet och kun
nande på det här området. 

I fallet tillverkning av nålspet
sa r klyvs åttakantämnena från 
början i långsmala stava r där man 
ser till spetsvink larnas jämnhet. 
Se /ig 2. De till vänster i ill är 
sämre än de a ndra två. - Ju 
sä mre symmetri , desto ogy nnsam
mare utgångsläge för sena re led . 
Reda n på det här stadiet sker 
överväganden som tar fasta på 
den sl utliga produkten, nämligen 
faktorer som nålspetsens massa , 
hur man skall kunna nyttiggöra 
sig maximal hå rdhet uta n risk för 
sprödhet eller uppsplittring, kon
taktytornas beskaffenhet och ut
seende samt hur lätt / svår bear
betningen kan väntas bli. 

För pick up-nå la r sker givetvis 
en maskinell slipning och pole
ring, där man alltid riskerar a tt få 
kassera större eller mindre partier 
av produktionen. Det är här som 
va n den Hul har lagt ned an
st rängningar på a tt upptäcka hu
rusom dels den tänkta geometrin 
hos en industriell förebild misslyc
kas att bli förverkligad i praktiken 
till följd av för stora toleranser i 
tillverkningen eller helt enkelt av 
svå righeter med a tt hå lla önskad 
jämnhet i den , dels att såda nt som 
senare led i form av montering i 
nålbäraren jämte slitage under 
praktiskt bruk medför andra 
egenskaper än de önskade. 

Fig 3 är till ski llnad från tidi
gare kommenterade skiss en bild 
aven reell gravernål. - Samtliga 
ill här har tagits i van den Hul s 
laboratorium med special mikro
skop och med speciell belys ning av 
objekten . 

Fig 4 utvisa r en täml igen av
skräckande spets - en s k icke
naken diamant , dvs infattad , som 
i basen lötts fast på metallankaret. 
Det syns klart hurusom den råa 
finishen inte kostats på någon 
polering alls. " En mycket billig 
nå l", kommenterar van den Hul. 
Men hur vanlig är den · inte med 
enklare tonarmar och verk! 

Fig 5 har gått till eftervärlden 
tack vare bakgrunden till den ack 
så sorgligt obefintliga nå len, som 
ju är bortnött och förintad ner till 
Oisorna : "Nålen , eller dess kvarle
vor, sa tt i ett schweiziskt Leneo
verk", berättar van den Hul. Ver
ket var av tidig modell. När "re
parationen" kom in till en loka l 
representant hade, visade det sig, 
23 å r gått sedan den ursprungliga 
försäljningen . " Det var en bonde 
uppe på en alpsluttning som efter 
23 år och 22 ba rn , av vilka Oerta
let Oitigt använt Lencon, som 
tillsamma ns med hustrun kom ner 
och meddelade, något frågande, 

att återgivningen hade mattats 
oförklarligt och att det brusade så 
konstigt numera. Han var rätt 
besviken på denna korta varaktig
het ... " 

Fig 6. En van den Hul-spets 
kännetecknas av (svå rfram
ställda) långa och obrutna egg
ytor av stor renhet och ypperlig 
finish. Genom märkliga omstän
digheter kom vid den här makro
tagningen solnedgå ngen att speg
las i egg y torna! 

Sprickor, uppbräckningar 
Fig 7. En frontalstudie aven 

billig, rundad spets som görs i 
massupplaga. Proportionerna i sy
stemet tar bl a fasta på a tt det ä r 
7 mm från nålspetsens topp till 
magneterna i pick upen . Vid 0,05 
mm spår i skivan blir i det här 
fa llet den vid magneten verk
sa mma rörelsen l / 140 av rörelsen 
i spetstoppen! Spetsen är vidare 
snett infäst och osymmetrisk ned
till - längre proportioner är svåra 
att slipa ur en gängse diamant
stav. 

Fig 8 ka n lätt förväxlas med en 
s k Vital/PH-spets men föreställer 
i stället en champion - det är 
Yamahas MC-serie det gäller. 
Nålbäraren är av beryllium, myc
ket fint bearbeta t och jämnt av
vägt i form av ett långt, bärande 
element med mycket ringa massa, 
lå t va ra något skört, i vilket ett 
slags mini-Shibatanål sitter. 
Märk den lilla men mycket rena 
spetsen. Yamaha gör ett av indu
strins snyggaste och omsorgsful
laste jobb i a lla avseenden. 

Fig 9. Den hä r distinkta geome
trin med väl definierade ytor / 
egga r ä r en Shibata-inspirerad 
nå lform som grundar sig på ä ld
re radiefördelning. Kurvlinjerna 
vittna r om detta. Vi gissade rätt så 
till vida a tt vi a nade en Ortofon 
men det ä r inte, som vi trodde, en 
MC 20 ( första versionen) uta n en 
SL 20 Q. Stor nå l. Mindre bra är 
a tt nå lbärararmen uppvisar en 
tydlig längsgående spricka. Så
dana sprickor ka n uppstå då hålet 
för nå len ä r för litet och den har 
pressats in i bä raren - men just 
hä r behöver det inte nödvändigtvis 
ha förhållit sig så. 

Vart tog radierna 
vägen ... ? 

Fig 10 ä r en av industrins mest 
välkända produkter, Shure V 15-
IV. Nålen hå ller en relativt jämn 
och ren form och sitter på en lång 
"stång", men nålens finish har 
varierat avsevärt mellan olika se
rier. Nålarna till de här pick 
uperna köper Shure vanligen från 
den amerikanska firman Clear-

~ Skivans 
~ ror. l •• 

Fig H. Gravernålens egg/orm 
skiljer sig ju /rdn avspelningsnå
larnas utseende och det inskurna 
modulationsspåret håller olika 
bredd. 11/ - ur Faktabok om ljud, 
SHFI - . visar hur den runda 
avspelningsnålen kan komma i 
kläm mellan spårväggarna vid 
avsmalnande radier hos krök-

Fig K. "Ormen" i fig var vanlig 
förr då det gällde att visa hur de 
runda nålspetsarna skallrade 

tone. Men, frågar sig Oertalet, vad 
blev det av hyperellipsen? Den 
fanns ju på IV -serien . - Här är 
spetsen mest en ellips. Van den 
Huls kommentar: "Shure har i 
alla år alltid hållit sig till tecknade 
och idealiserade fram~tällningar 
av nålarna i sin reklam - aldrig 
foton vad jag kan minnas. Jag 
skrev till firman och efterlyste 
verklighetsanknytning till rekla
men , alltså besked i fråga om 
nålgeometrin , sedan jag börjat 
granska spetsarna . Men från 
Shure fick jag aldrig något svar." 

ningen. Som kontrast t h en 
ellips nål, där "klämrisken" och 
"vandingarna" i spåret är mindre. 
De koniska typerna är dock näs
tan borta/rån marknaden i dag -
men några mycket prisade kon
struktioner med svårförklarat 
välljud håller sig kvar, trots allt. 

Fig J. Ä'nnu en erinran om att ilen 
runda nål/ormen kan råka i dras 
tiska situationer, nämligen då 
krökningsradien i spåret närmar 
sig nålens egen radie. Distorsion 
och slutligen urspårning blir följ
den. (SHFl) 

mellan spåren och hade svårt, att 
följa modulationens irrande vind
lingar. (Ort%n i reklam för M 15.) 

Brittiska GoIdring blev först att 
kommersiellt lansera van den 
H ul-nålen i märkets 900-serie. 
Den rena och släta ankarst ruktu
ren och blanka eggen hos bildens 
bärare och nål hänför sig dock till 
en pick up från japanska Coral, 
där en mc-typ avsedd för USA
marknaden, kallad EMC 81. fick 
både berylliumbärare och van den 
Hul-nål i den här specialversio
nen . - Fig Il . 

I fig 12 möter vi en s k Paroe
spets med fyra fasettytor och spet-

forts på sid 72 
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DIGITALMULTIMETER 
DT-830 

DT-830 är en robust, 3 112-siff
ri g d ig ita lmulti meter för mät
ning av ström, spänni ng och 
res istans. Den är även utrus
tad m-ed d iod-test, transistor
test och kortslutn ingsprovare 
med summer. 
DT-830 är konstruerad för 
hård dag lig användn ing 'i 
tuff mi ljö . 
Följande ti llbehör ingår i 
pr iset : 
Väska, testkablar, tra nsis
torprob, batteri , reserv
säkring och bruksa nv is-
ning . 

Pr is: 540:- e xkl. moms 

(j. 999 

OSCILLOSKOP 15 MHz 
Leader LBO·514A 

Leader LBO-S14A är ett 2-kana ls osc ill oskop, utveck lat för 
att passa som servi ce -i nstrument i rad io -, TV- och a ud io 
branschen men även inom sko l- och hobbyo mrådena . 

• Stor, lj usstark b i ldskärm (8 X lO cm ) 
• Trace rotation på frontpanelen 
• Hög känsli ghet (1 mV/ cm ) 
• Äkta X-Y f un ktion 
• Z-modu leri ng med D L-ni vå 
• 2 st probar ingår i pr iset 
• 2 års garant i 

LBO-S14A levereras med en utf örli g bruksanvisn ing so m 
även ger tips om o li ka mätf örfaranden. 

Pris : 3.100:- exkl . moms 

'--- !@~~p~METRIC&OO 
BANVAKTSVÄGEN 20, BOX 1307, 17125 SOLNA, TEL 08/820400 
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Eftertraktad mottagare 
på surplus-marknaderna: 
Racals RA 17 från 50-talet 
* I takt med att ett antal mottagare av i sitt slag 
klassiskt utförande - Racals RA 17 i brittisk eller 
amerikansk version - har pensionerats från diverse 
proffsuppgifter världen över har mottagaren i sina olika 
utföranden blivit vanlig som surplusobjekt. * Här berättar Stig Adolfsson om denna 1950-talskon
struktion och dess utvecklingar, priserna i dag och annat 
aktuellt. 

•• Den hä r må naden ska ll vi se 
lite nä rma iJt! på en mottaga rtyp 
som tillsa mma ns med sina deriva t 
på sena re tid blivit a llt va nliga re 
på surplusma rknaden: Vi syfta r 
på den engelska mottaga ren Racal 
RA 17 jämte de sena re typerna, 
base rade på sa mm a g rundkon
cept, nä mligen Barlow- Wadley
systemet för eliminering av fre
kvensdrift. 

Detta, som utvecklades under 
tidigt 1950-ta l, resulterade mot 
mitten av å rtiondet i den fö rsta 
mottaga ren med beteckninge n 
RA 17. Den a nsågs på sin tid 
ava ncerad och dess blockschema 
fra mgå r av fig I . 

Som schema t utvisa r a nvä ndes 
tre bla nda ropera tioner för a tt 
uppnå frekvenssta bilite t. Den sta
bilite ten ä r i stort e ndast be roende 
av stabiliteten hos kris ta llen i l 
M H z-osci Ila torn . Konst ru k tionen 
medför också eliminera ndet a v 
komplex meka ni sk ba ndomkopp
ling, vilket otvivelakt igt va r en 
fördel. Fig 2 visa r två s tycke n 
sta ti vmonterade RA 17 till sa m
ma ns med diver e kringutrustning 
i en ka nadensisk militä r insta ll a
tion. 

Huvudda ta över RA 17 ä r som 
fö ljer. 
Frek vensomfå ng: 0,5 - 30 M H z. 
Trettio ba nd om va rdera l MH z. 
Avläsningsnoggrannhet: 1kHz 
efter ka I i breri ng vid nä rmaste 100 
kH z- punkt. 
Känslighet: Al : l liV för 18 dB 
s/ n. A2, 30 % mod vid 3 kH z 
ba ndbredd : 3 liV för 18 dB s/ n. 
Brusfakt or: 7 dB över hela fre
kve nsområdet. 
Selekt ivitet: Sex va lba ra lägen, se 
f igur 31 
S pegelfrek vensundertryekning: 

60 dB . 
Bfo: Va rierba r + eller - 8 kH z 
frå n centrumfrekvens. Dri ft 
mindre ä n 50 H z efter 2 timma rs 
uppvärmning. 
Agc: En ökning av insigna len med 
100 dB över I Ii V öka r If-volyme n 
med mindre ä n 7 dB . 
Age-tidkonstanter: Läge " kort", 
- 0 ,2 sekunder. Läge " lå ng", - l 
sekund . 
LI Frekvensomfå ng inom 4 dB 
frå n 250 H z till 6 kH z (vid 13 
kH z ba ndbredd) . 

Uteffekt: al 50 m W till in 

byggd 2 112 tum högta la re på 
frontpanelen . 
bl 3 m W t ill t re oberoende 600-
ohms utgå nga r. 
el 10m W till en 600-ohms ut
gå ng. 
dl 50 mW ti ll en 3-ohms utgå ng. 

Di storsion: Mindre ä n 5 % vid 
fullt I f~påd rag. 
Kraftförsörjning: 100- 125 volt 
sa mt 200- 250 volt , 45-65 H z. 
Dimension: Bredd : 48,3 cm ( 19 
tum ), höjd : 26,7 c m, dj up: 5 1 c m. 
Vikt: 30,5 kilo i sta ti vut fö ra nde. 

Mekanisk USA-standard 
Mottaga ren ä r uppbyggd på ett 

chass i av gj uten a luminium . An
ta let rör uppgå r till 23. Några av 
dem ä r ga nska ova nliga, t ex ECC 
189, som ä r hf-rö ret. Vida re före
kommer E 180F sa mt 6F33. S ka ll 
ma n köpa en kompl ett sa ts mä r
kes rör till s in a ppa ra t få r ma n nog 
rä kna med en kostnad om 600-
700 kronor. Det ka n dock va ra 
vä rt a tt göra detta utl ägg, e ft er
som a ppara terna vilka å terfinns 
som surpl userbjudande va nli gen 
ä r rätt ordent ligt nedkörda. 

Under tillve rkningen a v RA 17 
gjordes en del mindre fö rä nd-



Stig Adolfsson rapporterar 

ringa r , och fö ljakt li gen fi ck mot
taga ren med t iden oli ka beteck
ninga r ss Mk l . M k /I etc . Den 
sista ve rs ion som ti llverkades ka l
lades RA 17 L. 

Det ka n nä mn as, a tt ma n även 
gjorde en specia lve rsion fö r den 
norda mer ika nska ma rkna de n: 
Den fick d ä r be teckningen RA 
I 7C- I 2. Den mottaga ren hade 
delvis a nna n rörbestyckning med 
typer a npassade till a merika nsk 
sta nd a rd sa mt likrikta r röret e r
satt med dioder. Vida re va r visar
instrumentet på frontpa nelen g ra
dera t i S -enheter sa mt högta la ref
fek ten ökåd till I wat t. 

Lika ledes va r skruva rna av 
a merika nsk sta nda rd liksom en 

" 1--I-I-H i----"HI---,r-l-l-l1-1-1- f-I-

hel del elektri ska komponenter. 
Huvudda ta ha de dock in te under
gå tt någon ä ndrin g genom de hä r 
substi tutionerna . 

Varierande prisbild 
Vad få r ma n då rä kna med a tt 

punga ut med fö r mottaga ren, om 
ma n finner Raca l-vetera nen a t
tra ktiv? Priserna va rierar som a ll 
tid , beroende på kondition och 
utseende . I USA ka n ett hyggligt 
vå rda t exem pla r köpas fö r sum
ma n 300 - 400 doll a r. I hemla ndet 
England kos ta r en mottaga re i 
ungefär likvä rdig t skick 25 0 pund 
och upp till 400 pund. I Sverige 
ka n ma n komma över ett exem
pla r fö r någonsta ns mella n 
3 000-4 000 kronor . ( Vid ut 
la ndsa ffä re r, kontro llera noga de 
seda n en tid ga nska n yta nde va lu
ta kurserna gentemot svenska kro
na n, dä r dock dolla rn tycks ha 
lä mna t si n rekordnivå frå n 1982 
och ä r på väg nedå t! (Red.·s kom
ment .) 

Hur som he lst - se upp vid 

I 

"J;cb 
o.... 'x,., 
... . O~I .... , 

J . I ' ~U" 
4 . ] 'O ~ /I 
t. . • ", kC/' 
61 ) )( / . 

köpe t med a tt ska ldri vnings meka 
nismen ä r inta kt. Problem ha r 
fö rekommit hä r, och de t ka n stä ll a 
s ig svå rt a tt repa rera, har det visa t 
sig. 

Efterföljaren RA 117 
G a nska sna rt uppenbarade s ig 

RA I 17 som efterfö lja re till den 
ursprungli ga R A 17. 

T ill det yttre skiljer sig a ppa ra 
te rna m ycket lite t , men inna nfö r 
ska let fi nns en hel del fö rä nd
ringar. Den avstä mda hf-kre tsen i 
RA 17 ä r ersatt med ett lågpass
filte r och a ppa ra ten innehå ll e r e tt 
fjä rde mf-steg. Den ä r vida re ut
rustad med in- och utgå nga r fö r 
ett a nta l tillva lsutrustninga r, vilka 
tillha nda hö lls av Raca l denn a tid . 

Frekvensomfå nget ä r något in
skrä nkt , 1-30 MH z, och rö rbe
styckningen skilj e r s ig rä tt mycket 
frå n den i R A 17 . Tota lt innehå l
le r R A 117 27 rö r. 

Den va nli gas te typen i Sverige 
av den hä r mottaga ren ä r RA 
I 17 E, som skiljer sig frå n g rund-

Fig l . Block
schemat över 
grundtypen RA 
17 från Racal. 

Fig 3. S e
lektiviteten 
kunde ställas 
in över sex 
lägen och 
mottagaren 
fi ck då egen-
skaperna en
ligt dia
grammet. 

modellen genom a tt den ha r a n
na n agc-konsta nt sa mt hörtele
fonutgå nga rna koppl ade på ett 
något a nnorlunda sätt mot tid i
ga re. 

R A ll 7E utgör en ga nska trev
lig beka ntska p, även om tende nser 
t ill korsmodulering uppträder vid 
lyssning på ba nd med sta rka s ig
na le r. I viss må n ka n fenomenet 
undvi kas genom inkoppling av den 
inbyggda dä mpsa tsen. 

Huvudda ta skilje r ba ra ' ma rgi
nellt frå n dem som gä lle r fö r R A 
17. U tseendet ka n studeras ifig 4, 
som ä r hä mtad frå n BBCs avl yss
ningscentra i i Reading, Engl a nd . 

R A 11 7 to rde under å ren 
1964- 1967 ha t illverka ts i å tskil
liga tusen exempla r . Priserna för 
e tt exempl a r i gott skick bör ligga 
a ningen högre ä n fö r RA 17. 

J a , så lå ngt om en in t ressa nt 
vete ra n. I nästa Forum ska ll vi 
dels se på vissa till sa tsutrust
ninga r liksom ytterliga re motta
ga re frå n Raca l, byggd a efter 
sa mma grundprinciper. • 

Fig 2. Det här väl
f y llda stativet med 
dubbla RA 17 är en 
militär installation 
i Kanada. 

Fig 4. I brittiskt bruk under mänga ar fanns 
givetvis åtskilliga exemplar av den aktuella 
Racal-mottagaren - här i användning hos 
BBC i avlyssningscentralen i Reading. En 
mottagare dimensionerad for proffsbruk! 
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•• Om vi tänker mixa två 
ljud, har vi i vårt enklaste fall 
t ex en atmosfär eller en musik 
med så mjuk profil, att det 
nästan går att utan nivåjuste
ringar direkt lägga ihop den 
med en (nu blir det svårt igen!) 
klart artikulerad dynamikfattig, 
energität röst med kritisk ener
gifördelning (med lystrings fak
tor). Kommer du ihåg Arne 
Thoren och hur han lät från 
USA? 

Om våra förutsättningar är så 
goda, kan vi kanske bara in
vänta en lämplig plats i vår 
musik och så bara helt enkelt 
låta vår talare tala där utan att 

vi behöver ratta alls. Sådan mu
sik är ofta "skräddarsydd" för 
att talas över. Som regel kräver 
den att talaren anpassar sin röst 
(det kräver både talang och 
träning), men resultatet blir 
mycket bra. Ett verkligt exem
pel är på- och avsignaturerna i 
tv-showen "Mupparna'" där den 
glatt hojtande programledaren 
grodan Kermit och de häck
lande muppgubbarna Stadtler 
och Waldorff håller låda mitt i 
musiken. 

I de flesta fall är kanske vårt 
material mindre lämpat för sitt 
ändamål än så. Vi kanske har en 
studioröst med (nu var vi där 
igen!) stor dynamik, låg energi
täthet, okritisk energifördelning 
och en låg ljudkällenivå. Säkert 
har den inte lystringsfaktor hel
ler. Profilen är för mjuk för att 
fungera bra . Musiken kanske är 
lika knepig (eller om det nu är 
en ljudeffekt): hård profil, stor 
spektralbredd och kritisk ener
gifördelning. Om vi inte helt 

DILl 

Att göra ljud 
begripligt och 
välbalanserat 
• Detta sista avsnitt i vår Ijudserie tar upp 
problemet att vara "tydlig" ur olika aspekter. 
När man blandar två ljud måste man tänka på 
att hålla rätt balans mellan dem. Tydligheten 
hos t ex tal · kan förbättras genom ingrepp i 
frekvens kurvan, genom kompression eller andra 
åtgärder. Olika språk är också olika "tydliga" 
konstaterar författaren. 

enkelt kan byta ut åtminstone 
den ena faktorn, får vi försöka 
tillgripa list. Det finns flera vä
gar att gå: 

List för 
ljudsamspel 
• Man kan t ex göra de ton
lösa språkljuden (s-f-h-k, etc) 
kraftigare och därmed bättra 
språkets förståelighet. Det gör 
man genom att lyfta frekven
skurvan vid 3 kHz, så att 
grundtonområdet för dessa 
viktiga språkljud blir starkare 
nivåmässigt sett. Här använ
der man sig av presensfilter 
eller ekvalisator. 
• Man kan också lyfta fram 
vokalljudens allra viktigaste 
frekvensområde (ifall voka
lerna nu råkar vara mindre 
kraftfullt uttalade) eller hålla 
ned samma område (om voka
lerna uttalas så starkt att både 
de tonlösa och de tonande kon
sonanterna kommer att upp
fattas som relativt svaga) . Här 
lyfter eller sänker vi i så fall 
vid l kHz med vårt presensj 
absensfilter eller vår ekvalisa
tor. 
• Man kan komprimera rös
ten så att dess svagare kompo
nenter och dynamikmässiga 
förändringar blir mera jämn
starka genom att man lyfter 
upp svaga partier och håller 
ned kraftiga. 
• Man kan höja röstens nivå 
och sedan begränsa den med 
en limiter. 

• Man kan låta rösten passera 
genom en fördröjningskrets, 
time delay, som vi tidigare 
talat om. Då kan vi (med vårt 
tidigare beskrivna förfarings
sätt) öka talets energi täthet, 
men det låter inte så bra. 
• Man kan skicka ljudsigna
len genom någon anordning 
för psykoakustisk behandling. 
Det börjar komma sådana an
ordningar. Ännu när detta 
skrivs, är Aphex Aural Exiter 
nästan den enda kända anord
ningen av det slaget i markna
den. Den skapar harmoniska 
distorsionsprodukter som ad
deras fasvridna till signalen . 
Resultatet är en subjektiv upp
levelse av ökad klarhet eller 
intensitet, hur man vill ut
trycka det. Låter man sitt tal 
passera genom en sådan an
ordning, har man alltså givit 
det en smula hårdare profil. 

Sannolikt kommer de när
maste åren att föra med sig 
flera elektro- och psykoakus-
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tiska element för ljudbearbet
ning av olika slag. Mikroda
tor- och synttekniken ger verk
ligt stora möjligheter, som när 
detta skrivs ännu endast är 
hugskott och spekulation . 
• Man kan också låta talaren 
höja rösten . Det är en av de 
bästa metoderna att förbättra 
hörbarheten i det här sam
manhanget. Höjer talaren sin 
röst, blir dess profil hårdare 
genom att den spektrala ener
gifördelningen förändras och 
blir mera vitalt fördelad . Det 
är lätt, om det är en skådespe
lare som talar. Annars kan det 
vara svårare. En metod är att 
sätta hörlurar på talaren och 
spela den aktuella musiken 
rätt högt i dem. Det brukar 
leda till en automatisk rösthöj
ning. 
• Man bör förstås inviga tala
ren i vad det är man håller på 
med. Det kan vara bra att 
förklara att "rösten blir lite 
ljusare och klarare" när man 
hör musiken i lurar medan 
man talar. 
• I tv kan man förstås inte ha 
hörlurar på en person som syns 
i bildrutan. I gengäld kan man 
där välja att placera den ta
lande klart synlig, så att man 
har hjälp av att se på munnen 
vad hon eller han säger. 

Vår olämpliga musik kan vi 
försöka bättra på t ex genom 
att göra "en grop" (med pre
sensjabsensfilter eller ekvali
sator vid 3 kHz. Det kan ac
cepteras ibland och i viss sorts 
musik . 
• Man kan också komprimera 
eller begränsa musiken (med 
en annan kompressor eller li
miter än den som talet går 
igenom, förstås) . Sedan kan 
man dra ned dess nivå krafti
gare under talet, utan att den 
går helt förlorad . 
• Man kan ratta extra kraf
tigt i musiken och låta talet 
kamouflera det förhållandet 



att man behandlar musiken 
bryskt. Det kan låta ganska 
bra om man inväntar ett lämp
ligt ställe i musiken . Där gör 
man en ganska snabb "dyk
ning", kanske 6-10dB samti
digt som talaren börjar. Det 
kräver ett mycket nära samar
bete mellan tekniker och talare 
om det skall lyckas. När tala
ren sedan har börjat, kan man 
med talet som maskering låta 
musiken försvinna rätt snabbt. 

Att tona 
i musik 

Öronen är ju, tillsammans 
med kunskapen, vårt vikti
gaste instrument när vi väger 
av, styr ut och mixar ljud. Om 
man är musikalisk när man 
arbetar med ljud, har man det 
nog litet lättare. Det finns 
också en del estetiska grund
principer, som de flesta lyss
nare känner ungefär lika inför . 
Bland annat tycker de flesta 
inte att toningar i sång eller tal 

känns riktigt bra . När man 
skall tona i musik, har man 
några grundregler. Det finns 
förstås möjligheter till andra 
lösningar också . Ibland erbju
der musiken själv möjligheter 
till originella toningar. 

De här skisserade förslagen 
till toningar är inte menade 
som något slags mönster för 
hur man skall tona, utan är 
tänkta som grundprinciper att 
arbeta vidare med. 

En nedtoning brukar läggas 
så att lyssnaren inte skall 

känna sig lurad. Därför brukar 
man välja ett ställe där det går 
att gissa sig till eller förstå hur 
musiken skulle ha fortsatt om 
den inte hade blivit nedtonad. 

Då tal läggs över musik, är 
det i första hand viktigt att 
man försöker följa musikens 
karaktär när man väljer plats 
och tidpunkt i musiken för att 
mixa in talet. Det är också 
ytterst viktigt att tänka på att 
anpassa en toning. Risken är 
ofta att man tonar alltför 
snabbt för att det skall kännas 
behagligt för konsumenten. På 
ljudradion har ett skämtsamt 
begrepp uppkommit som be
nämning på en toning som 
misslyckats för att den blivit 
för snabb. Den kallas för 
"tv-toning" , och definieras 
elakt: "man väntar till crescen
dot i musiken just kommer. Då 
drar man ur växelsnöret." En 
aning fog för elakheten kan 
nog kanske också finnas. Var 
och en som varit med om att 
avsluta ett tv-programinslag 
med en nedtoning av bild och 
ljud, vet hur lätt det är att följa 
med bildnedtoningen när lju
det skall tonas. Ofta påhejad 
aven producent som drabbats 
av samma fartblindhet: "tona 
ned ljudet också! Tona ned 
ljudet!" . Här har ögat och örat 
olika mening om hur en toning 
skall utföras. Ögat vill ha en 
snabbare nedtoning än vad 
örat tycker är lagom. En hygg
lig kompromiss kanske kan 
vara att man börjar tona ned 
ljudet litet försiktigt strax in-

nan bildnedtoningen påbör
jats. En ljudtoning skiljer sig 
från en bildtoning också i det 
avseendet att den inte görs 
linjärt. 

Musiken kan få 

ganska snabbt nästan i samma 
ögonblick som talet börjat. 
Därefter tonas musiken bort 
långsammare tills den försvin
ner helt. 

Det finns många olika sätt 
att gå tillväga på. Här har man 
nytta av träning med olika 
sorters musik och olika röster . 
När man lyckas som bäst, har 
man skapat en syntes mellan 
talet och musiken så att resul
tatet blir någonting utöver vad 
talet och musiken var för sig 
kan ge. 

Förutsättningarna betyder 
väldigt mycket. Med en tränad 
studioröst och en musik (eller 
ljudeffekt) med en mjuk profil 
är det svårt att misslyckas. En 
otränad talare och en piano
konsert av Prokofiev erbjuder 
inte några större utsikter att 
göra en vacker mixning. 

Automatisk 
mixning 

På en del utländska radio
och tv-stationer använder man 

Av Astrid Jägerskogb Text 
och Börje Berglund Teckningar 

automat mixrar, override, för 
att kunna lägga röster ovanpå 
musiken med stor precision i 
insatserna. Det fungerar bra 
om den talande hör resultatet 
i hörlurar och framför allt har 
tränat först. Bäst lyckas man 
förstås med musik som har en 
mjuk profil. Litet svårare blir 
det om man vill använda auto
matmixer för att klara av t ex 
en speaker ovanpå publikljud 
från en ishockeymatch . En av 
orsakerna är förstås att vi har 
att göra med ljud med lika 
hårda profiler och i stort sett 
samma ljudstyrkebild. En an
nan orsak är att publiken ty
värr oftast känner behov av att 
få höja rösten samtidigt som 
speakern känner att han 
måste ... 

Man kräver knappast att 
publiken skall kunna fram
bringa begripliga ord, men 
som regel är inte lyssnaren 
nöjd med att höra gråt, skratt, 
skrik, visslingar eller vrål från 
speakern, utan förväntar sig 
begripliga ord från honom el
ler henne. 

Då är automatmixer kanske 
inte den allra bästa lösningen. 
Om förutsättningarna är så 
här knepiga, blir nog resultatet 
påtagligt bättre om det finns 
ett mänskligt omdöme med 
bakom reglagen : ett öga som 
vet att publiken nog kommer 
att skrika om någon sekund 
när spelarna kommer närmare 
ena målet. 

Att höras 
på kortvåg 

Kortvågssändningar är så 
speciella, att de kräver en 
stunds särskild uppmärksam
het. På kortvåg måste man 
tillgripa alla till buds stående 
fredliga medel för att göra 
uppfattbarheten så stor som 
någonsin är möjligt. Flera tek
niska paketlösningar för att 

Forts på nästa sida 
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ATT GÖRA LJUD BEGRIPLIGT forts 

förbättra hörbarheten hos 
lyssnaren finns att köpa bl a i 
USA. De går under namnen 
exciters eller audio processors 
och fungerar i regel så att de 
minskar dynamiken och kan
ske gör signalen mera energi
tät och mera kritiskt fördelad. 

Om vi ser på en tänkt prak
tisk situation så börjar vi med 
att undersöka vårt program
materiaI. Röster med okritisk 
energifördelning och svaga 
tonlösa konsonanter bör und
vikas eller bearbetas kraftigt 
för att fås mera kritiskt förde
lade. Musik med stor dynamik 
bör undvikas. Så långt det är 
möjligt bör musik med vital 
energifördelning användas. 
Det är alltså inte så lyckat med 
klassiska gitarrsolon eller pia
nostycken, t ex. Man kan nå 
väldigt långt i sina strävanden 
att göra sig hörd enbart genom 
att vara kritisk i sitt musik
och röstval. Här kan man 
åstadkomma mycket påtagliga 
förbättringar utan att man får 
ovälkomna tekniska bieffek
ter. Alltså : röster som är melo
diska och bärande, lite "sjung
ande" med klar artikulation 
och jämn ljudstyrka. 

Kortvågsrösten bör på-
minna om gam la generatio
ners skådespelare: lite överar
tikulerad och skrikig eller en 
smula nasal. Mansröster kan 
gärna vara ljusa och damröster 
lite mörka. Då undviker man 
kän~lan av styrkeskillnader på 
grund av skillnader i energi
fördelning. 

Trumpeter, flöjter, saxofo
ner, klarinetter, violiner, 
banjo, elgitarrer, mandoliner, 
orglar, kompakta klanger med 
ringa dynamik och vital ener
gifördelning blir bra. Eko på 
musiken är förstås också bra 
om man kan välja mellan olika 

. inspelningar med mer eller 
mindre' efterklang. När vi har 
gjort vad som kan göras på 
urvalssidan, kan vi ta till tek
niska hjälpmedel. En mycket 

påtaglig hörbarhetsförbättring 
får vi genom att komprimera 
signalen . 

Innan vi kopplar in kom
pressorerna, måste vi stanna 
upp och tänka efter. Dels har 
en kortvågsmottagare en myc
ket liten bandbredd. Om vi 
sänder ut vårt program med en 
bandbredd på 3,5 kHz, så är 
det fullt tillräckligt. Vi skär 
alltså med branta filter bort 
alla grundtoner i talet, allting 
under 250 Hz. Vid 3750 Hz 
eller sådär skär vi igen och tar 
bort all diskant däröver. Om vi 
hade komprimerat före be
skärningen hade ju kompres
sorn fått en massa onödigt 
material att arbeta med, så
dant som ändå skulle bort. 

Vi lägger en kompressor på 
varje ljudkälla in i vårt Ijud
bord. Annars kan vi inte utföra 
snygga toningar eller mix
ningar. Om vi hade lagt en 
kompressor på alltsammans, 
hade ett försök att tona t ex 
slutet på ett program lett till 
att kompressorn hade hissat 
upp ljudstyrkan tills ingenting 
mera fanns att hissa upp, för 
utom bruset. 

Efter sammanmixningen 
kan vi föra in presensfiltrering 
på hela programmet. Vi lyfter 
upp frekv~nspaketet kring 3 
kHz 8-12 dB, så mycket sorn 
vi tycker att man kan accep
tera. Så lyfter vi också upp 
frekvenspaketet kring l kHz i 
motsvarande grad. Nu har vi 
förbättrat förståeligheten ge
nom att höja de tonlösa konso
nanterna, de viktigaste språk
ljuden och de därnäst vikti 
gaste ljuden, vokalerna. 

Tillsätt buller 
i kontrollrummet! 

För att rätt kunna bedöma 
hur mycket vi kan komprimera 
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och presenshöja, bör vi ha det 
så anordnat att vi mixat med 
programljudet i vår lyssnings
högtalare hela tiden hör ett 
ordentligt "kortvågsbuller" 
som täcker hela hörselområ
det. Det kan man ordna t ex 
från en ändlös bandslinga eller 
från en elektronisk bullergene
rator. Det bör vara anordnat 
så att det följer med när man 
höjer eller sänker styrkan på 
sin lyssning. Det bör ha en 
ljudstyrka som i förhållande 
till programljudet gör att man 
måste anstränga sig en smula 
för att kunna höra program
met i bullermattan. är det 
här bullret är inkopplat, ställer 
man in sina kompressorför
stärkare och filter till bästa 
uppfattbarhet. Tycker man att 
det är jobbigt att ha bullret i 
högtalaren hela tiden man ar
betar, kan man ta bort det när 
man gjort justeringarna klara . 
Sedan får man förstås inte ge 
sig på att ändra för att man 
tycker att det låter illa när 
bullret tagits bort. Då har man 
ingen nytta av att göra en 
sådan här inställning. 

Den här injusteringen bör 
förstås göras vid en låg Iyss
ningsnivå. Som regel väljer 
man instinktivt att dra ned 
lyssningen när bullret kommer 
till, men det är förstås bra att 
man är medveten om att man 
bör göra det. Man kan också 
försöka sig på att lägga på lite 
eko på hela signalen eller att 
köra den genom en delayline 
och mixa in lite av den för
dröjda signalen. Vi får en 
känsla av att ljudet blir ytter
ligare en smula starkare, även 
om förbättringen inte blir lika 
drastisk som med våra tidigare 
ingrepp. 

Det går också att lura en 
talare att höja röstläget, så 

man får en mera vita lt förde
lad signal, alltså en hög ljud
källenivå. Det går att åstad
komma tekniskt om man sät
ter hörlurar på talaren. I lu
rarna kan man lägga ut ett 
konstant "kortvågsbuller" som 
mixas med talarens egen röst 
före kompression. Bullret lig
ger då med "fast" nivå, så det 
"Iönar sig" att höja rösten. Om 
man finner en talare som vill 

underkasta sig det här, har 
man en "levande kompressor". 
Man kan också ha skapat sig 
en konflikt med talaren. u 
har vi gjort tämligen stora 
ansträngningar för att göra oss 
bättre hörda. Det är viktigt att 
vi gör klart för oss att man inte 
kan komprimera efter presens
filtret. Om man gör det, jäm
nar kompressorn ut och tar 
delvis bort den önskade höj
ningen av de vitala språklju
den. 

Gärna dålig 
kontrollhögtalare! 

är vi sedan mixar ihop 
vårt program, tar vi förstås 
manuellt hänsyn till olika ljuds 
spektral bredd och till att en 
del ljud har lystringsfaktor och 
därför bÖr hållas lite lägre. Vi 
tar också hänsyn till att kvinn-



liga röster har en mera vital 
energi fördelning än manliga. 
Därför måste manliga röster 
hållas upp lite högre än kvinn
liga. Spektralt breda ljud hål
ler vi också ned till förmån för 
ljud med mindre spektral
bredd . Det här gör man mer 
eller mindre omedvetet om 
man håller en låg lyssnings
nivå i kontrollrummet och där
för hör ungefär som en lyss
nare i ett fjärran land. Nivån 
kommer kanske att hamna 
6-) 2 dB lägre på utstyrnings
instrumentet för vissa ljud när 
örat tycker att det låter lagom. 

Det kan också vara värde
fullt att kontrollyssna i en liten 
högtalare av enkel kvalitet, 
eftersom kortvågsmottagare i 
regel har en mycket blygsamt 
tilltagen högtalare. Musiken 
kommer att behöva styras ut 
med hänsyn till sin karaktär, 
precis som rösterna i program
met. M usiken har nästan un
dantagslöst en större spektral
bredd, högre energitäthet och 
ofta en mindre dynamik än 
talet. Så är det åtminstone om 
vi har varit omdömesgilla i 
vårt musikval. Ett lämpligt 
studieobjekt är kortvågssänd
ningarna från Voice of Ame
rica, en kortvågsstation som 
kanske är den mest sofistike
rade när det gäller att utnyttja 
knep för att göra sig hörd långt 
bortifrån. 

Någon kanske invänder att 
man borde öka uteffekten på 
sin sändare i stället. Nu förhål
ler det sig emellertid så att en 
fördubbling av sändarens utef
fekt inte ger mera än i bästa 
fall en nivåhöjning på ca 6 dB. 
Med hjälp av våra metoder här 
får vi ut betydligt mera för en 
mycket måttlig investering. 

En kortvågsstation som 
övervägde att fördubbla sin 
sändareffekt, fick en större ut
delning i form av bättre hör
barhet sedan man skickat alla 
sina program medverkande på 

fyra timmars tillrättalagd tal
träning! 

Bra och dåliga 
språkljud 

I samband med att vi talar 
om kortvågsprogram bör vi 
kanske också nämna lite om 
olika språk. Om vi jämför det 
svenska språkets fysiska upp
byggnad med t ex engelskan, 
så har svenskan en större dy
namik och en lägre energität
het än vad engelskan har. 
Svenskan är alltså svårare att 
göra hörd . Kraftiga "explo
sionsljud" toppar språket: p
K - T. Det betyder praktiskt 
också att vissa mikrofontyper 
som flitigt används utomlands 
t ex för sångupptagning inte 
går att använda med gott re
sultat i Sverige. De är alltför 
"puffkänsliga" . 

Om man vill låta en svensk 
berättarröst tala över en mu
sikbakgrund, måste man av de 
här skälen alltså hålla ned 
musiken lägre under talet än 
om berättaren hade talat t ex 
engelska (om man ställer 
samma krav på förståelighet). 
Skillnader finns också i spek
tralfördelningen, i språkets 
"melodi", mellan olika språk. 
Det skulle nog föra alltför 
långt bort från vårt ämne att 
inveckla sig i det här. I många 
fall är faktiskt skillnaden mel
lan kvinnor och män i språkligt 
hänseende större än nationella 
skillnader. Likadant kan dia
lektala skillnader inom samma 
språk vara mycket påtagliga 
och ibland till och med skillna
den mellan enstaka individer. 

Ljudet föds 
i kontrollrummet 

Ljudkontrollrummet är den 
ganska speciella och inte så lite 
drivhuslika miljö där vi skall 

styra ut och väga av vårt ljud. 
Där saknas den allmänna stör
nivåns ständiga ljudtapet och 
mängden diffusljud är också 
mycket obetydlig. Det är helt 
klart att kontrollrummets 
miljö måste vara kontrollerad 
på det här sättet. Annars 
skulle man ju inte säkert 
kunna bedöma halten av stör
och diffusljud i programmate
rialet. 

Likväl skulle man önska att 
det i ljudkontrollrummet fanns 
tillgång till en anordning för 
att skapa en akustisk miljö 
som liknade konsumentens. 
Den borde gå att koppla av och 
på för att man skulle kunna 
välja mellan kontrollrums
miljö och lyssnarens akustiska 
miljö efter det behov man för 
ögonblicket har. Då skulle 
man lättare kunna bedöma 
t ex en teknisk kvalitet på ett 
inslag från ett avlägset land. 
Det kan, om det har kommit 
via ledning, ofta ha en dålig 
uppfattbarhet. I regel är fre
kvensomfånget begränsat så 
att förståeligheten minskat. 
Oftast är mängden störljud 
avsevärd. Andra brister kan 
också finnas . I en sådan situa
tion är det inte ovanligt att 
man har delade meningar i 
frågan om inslaget "håller" för 
att sändas ut i etern. Tekniken 
kan tycka ett och redaktionen 
ett annat. Kanske hade vår 
diffus- och störljudsapparat 
kunnat vara till nytta vid be
dömningen här genom att 
skapa förutsättningar till en 
mera objektiv bedömning. När 
detta skrivs, finns dock inte 
den här möjligheten. 

En del lyssnare vill höra 
starkt och andra svagt. Det är 
viktigt att ljudteknikern tän
ker på att inte lyssna f{:ir 
starkt. Det kan leda till att för 

lite bas och diskant kommer 
med i mixningen. Det är lätt 
att få starklyssnaren (som 
kanske i regel har bättre mot
tagare) att skruva ned basen 
och diskanten lite, men svårt 
att driva svaglyssnaren att 
lyssna starkt. Musiker vill ofta 
lyssna starkare än ljudkälleni
vån efter en nyss gjord inspel
ning. De vill lyssna kritiskt och 
uppmärksamt. De medver
kande vill ha rätt klangbalans 
när de lyssnar på inspelningen. 
Dessa anspråk kan leda till att 
man önskar mindre bas och 
diskant. Då man höjer lyss
ningen, hör ju örat mera bas 
och diskant än annars. Tekni
kern tycker kanske också att 
en högre lyssning gör att man 
bättre kan uppfatta störljud, 
distorsion och liknande. 

Här är det viktigt att min
nas att människoörats egen 
distorsion börjar bli märkbar 
kring nivåer på 80 dB(A). 
Man kan alltså höra distorsion 
som inte finns på inspelningen 
om man är oförsiktig. Det 
tycks hur som helst vara svårt 
att undvika skillnader mellan 
teknikerns och konsumentens 
lyssningsnivåer. 

I lätt musik, t ex har under
sökningar visat att skillnader 
på upp emot 15 dB kan före
komma om man jämför lyss
narens nivå med teknikerns . 
Det förhållandet betyder att 
det är stor risk för felbedöll)
ningar från teknikerns sida 
inte b~ra då det gäller klang
balansen, utan också - vad 
värre är då det gäller balansen 
mellan tal och musik - mellan 
diffus- och störljudsrika pro
gramljud kontra diffus- och 
störljudsfattiga! 

Hur lyssnar 
lyssnaren? 

Det får väl därför sägas vara 
i högsta grad önskvärt att tek
nikern så långt det är möjligt 
försöker lyssna på sitt pro-

forts på nästa sida 
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ATT GÖRA LJUD BEGRIPLIGT 
forts 

gramljud med samma mva 
som en tänkt lyssnare skulle 
valt. Det kan vara mycket 
svårt att bedöma vad som här 
är "rätt" lyssningsnivå. Om 
man frågar producenten, är 
förstås alltid en hög nivå den 
rätta för den egna produktio
nen, så här står teknikern inför 
ett stort ansvar som han / hon 
kanske ensam måste ta. Ris
ken är alltid störst att man 
lyssnar för starkt! De tyska 
rundradiobolagens samarbets
organisation, ARD, rekom
menderar helt enkelt att man 
bedömer lyssnarens nivåer så 
att lyssnaren hör med högst 
nivå på symfonisk musik, nå
got lägre nivå på kammarmu
sik och lägst nivå på underhåll
ningsmusik. 

Att en sådan klassificering 
kan vara till nytta i mera 
begränsade sammanhang, är 
inte omöjligt. Ändå är den ju 
inte bara väldigt ofullständig 
utan också oklar, eftersom den 
inte definierar vad som menas 
med t ex begreppet lätt musik. 
Däremot är det troligt att ett 
program med blandad under
hållningsmusik (som avlyssnas 
av många) avnjutes med en 
lägre nivå än ett program med 
enbart en artist eller ett slags 
musik (som avlyssnas av ett 
färre antal mera intresserade). 
Det kan också vara rimligt att 
anta att ett morgontidigt (och 
kanske kvällssent) program 
avlyssnas med en lägre nivå än 
vad lyssnaren annars väljer, i 
synnerhet om det handlar om 
t ex blandad underhållning. 
Blandad underhållning får här 
stå för olika slags musik till
sammans med olika röster i 
talinslag. 

Det är också rimligt att anta 
att talprogram i regel inte 
avlyssnas vid extremt låga ni
våer där förståeligheten kom
mer i kläm. Förståeligheten är 
ju det viktigaste när det gäller 
tal. Här kan man ibland 

hamna i situationer där man 
känslomässigt upplever t ex en 
starkt filterbehandlad röst 
(som ursprungligen kanske va
rit grumlad av dåligt frekven
somfång och hög halt av stör
och diffusljud) som obehagligt 
påträngande och vass, trots att 
man vid uppmärksamt, aktivt 
lyssnande inser att man måste 
hålla denna ganska höga nivå 
för att kunna uppfatta det 
sagda . 

Det verkar ofta som om 
lyssnaren i regel väljer en 
högre nivå för lyssningen när 
det gäller tv än radio. Här är 
jag inte tillräckligt informe
rad, utan har tyvärr bara egna 
iakttagelser och funderingar 
att hänvisa till. Kanske är det 
så att tv-tittaren är mera enga
gerad i programmet och upple
ver mediet som mera påträng
ande och pockande på upp
märksamhet. Kanhända tar 
bilden så mycket av uppmärk
samheten i anspråk, att ljudet 
måste göras starkare för att 
kunna nå fram till sinnena. 
Eventuellt kan tv-mottagarens 
(tidigare) bristfälliga ljuddel 
lett till att konsumenten valt 
en högre lyssningsnivå för att 
kompensera för dålig transien
tåtergivning, bristande fre
kvensomfång och störljud i 
form av bild- och linjepulser 
som hörts i rummet. 

Möjligen kan den som gör 
tv-ljud därför räkna med att 
konsumenten genomgående 
väljer en något högre lyss
ningsnivå än vad en ljudradio
konsument (med beaktande av 
alla kända undantagsfall) 
skulle ha gjort. Ibland måste 
man som tekniker ändra på sin 
lyssningsnivå. Då är det viktigt 
att man lägger märke till var 
man hade sin ursprungliga 
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nivå inställd för att kunna 
återkomma till den. Annars är 
det svårt att kunna väga av 
rätt. 

Man hamnar då i en situa
tion inte olik den i fabeln, där 
man stjälpte en skatt i sjön och 
gjorde ett märke i relingen på 
båten för att senare kunna 
hitta tillbaka för att fiska upp 
skatten igen. 

Hörselskadade 
skall också höra! 

Tyvärr lider nästan en mil
jon av Sveriges befolkning av 
något slags hörselskada. Vil
ken hänsyn kan och bör vi visa 
dem ? 

Det är svårt att ge en enhet
lig bild av vad en hörselskada 
är, eftersom den kan ta sig 
uttryck på väldigt många olika 
sätt . Rätt vanligt är att avstån
det mellan hörtröskeln och 
smärtgränsen minskar radi
kalt. Du kanske själv har upp
levt det: en äldre människa 
sätter handen bakom örat för 
att markera att man bör tala 
högre. Du har höjt rösten lite 
och får en irriterad min som 
reaktion : "skrik inte! Jag hör 
ändå!" 

En hörselskadad vill alltså 
ha en mindre dynamik än den 
normalt hörande. Dessutom 
kräver en hörselskadad en 
mycket högre ljudkvot: 

direltljud 

diffusljud + störljud 

Det räcker inte med de tio 
gånger som vi har satt som 
gränsvärde för begriplighet. 
Varje ljud som är blandat med 
talet gör att stora grupper av 
lyssnare utestängs och inte för
står det sagda. Det är alltså 

önskvärt att man så långt möj
ligt undviker att tala ovanpå 
musik eller atmosfärljud om vi 
ser det här ur den hörselskada
des synvinkel. Som i fallet med 
den normalhörande kan man 
försöka tänka på att göra fri
kativljuden tydliga då man 
handskas med röster som arti
kulerar svagt. Att generellt 
lyfta frikativijuden med tanke 
på de hörselskadade är där
emot inte någon lösning att 
rekommendera. Det får lätt till 
följd att röster med övertyd
liga S åstadkommer s k kors
modulation i t ex hörapparater 
och ljudet blir starkt förvrängt 
och kommer att likna en kraf
tig harkling mera än S-ljudet. 

I de fall där man önskar ha 
musik under talet, kan man 
möjligen tänka på att försöka 
göra en dal i frekvenskurvan 
där frikativijuden ligger så att 
bakgrunden lämnar ett "hål" 
för språkljuden . Man kan 
också försöka välja musik med 
mjuk profil och ringa dynamik 
om man nödvändigt måste ha 
musik under talet. Om man 
försöker undvika musik med 
samma energifördelning som 
talet, är det en bättre lösning 
än att t ex låta en kvinnlig röst 
tala över en klarinett. I sport
sammanhang skulle den hör
selskadade sätta högt på öns
kelistan att få kommentatorn i 
en särskild kanal utan effekt
ljud. Här skulle kanske' ena 
stereokanalen innehålla ef
fektljud och den andra kom
mentator om vi tänkte en 
smula mera på den hörselska
dade åttondelen av lyssnarna. 

Kontrollrum 
som arbetsmiljö 

I förbigående bör vi kanske 
nämna att det är viktigt att 
understryka att ljudkontroll
rummets lyssningshögtalare 
bör mätas in ordentligt, så att 
de ger en så sann bild av det 
återgivna ljudet som möjligt 



på den plats där ljudteknikern 
sitter. Det betyder att even
tuella synpunkter på klangba
lanser måste intas från tekni
kerns stol eller alldeles i närhe
ten av den. Annars kan det 
inträffa att en musiker kanske 
önskar mera diskant eftersom 
han/hon står på en plats i 
rummet där diskanten hörs lite 
sämre än på teknikerns plats . 
Därför bör man erbjuda sin 
stol åt lyssnaren i kontrollrum
met om man ser att han eller 
hon står eller sitter på en plats 
där lyssningsförhållandena 
kan misstänkas vara annor
lunda. 

De hälsomässiga synpunk
terna i avseende på lyssnings
nivåerna i kontrollrummet bör 
vi också tala något om. Hos 
BBC accepteras ljudnivåer 
högre än 80-85 dB över hör
tröskeln över huvud taget inte, 
varken i studio eller kontroll
rum. 

Vid en inspelning av pro
grammet Top o/the pops, som 
jag själv var med om i mitten 
av sjuttiotalet, var det inte 
svårt att samtala under repeti
tionen på studiogolvet. Till och 
med samklangen mellan pop
orkester och stråkar lät riktig 
inne i studion på grund av den 
relativt låga ljudnivån. I kon
trollrummet hade man också 
en lättare uppgift eftersom 
man hade mindre problem 
med diffusljud från t ex slag
verket in istråkmikrofonerna. 
Denna lägre maximala ljud
nivå hade man fastställt med 
tanke på att risken för hörsel
skador anses vara borta om 
man inte utsätter sig för star
kare ljud än 80 till 85 dB(A), 
(dB över hörtröskeln mätt så 
som örat upplever det). Vid 
dessa ljudnivåer anses det att 
man är säker, även om man är 
utsatt för dem regelbundet un
der lång tid . 

Ändå är 85 dB(A) en ljud
nivå, som ligger långt över 

Jansens funna värden i det 
vetenskapliga arbetet Grenz
werte lärmbedingter vegetati
ver Reaktionen. Denne fors
kare visar på förändrad and
ning, förhöjt blodtryck, mins
kad synskärpa och ökad retlig
het redan vid ljudnivåer på 70 
dB(A) (ungefär som ett högl
jutt samtal) hos en del försöks
personer. Människan "går upp 
i varv" redan vid ganska mått
liga ljudnivåer. 

Ofta när man tittar in i en 
studio nu och då under dagens 
lopp, märker man att nivån på 
lyssningen i kontrollrummet 
ökas mera varefter dagen går. 
Det är tydligen så att många 
ljudtekniker blir trötta i öro
nen framåt eftermiddagen och 
känner det som om de behöver 
skruva upp ljudstyrkan för att 
klart kunna bedöma sitt ar
betsresultat. Det är alltså -
om man vill vara aktsam om 
sin hörsel - en sak som man 
kan vara uppmärksam på och 
försöka undvika. • • 
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MANADENS SOLFLÄCKSTAL: 78 
I RT 1979, nr 4, visades hur diagrammen ska tolkas. 
Diagrammet över brusfältsstyrkan anger den fältstyrke
nivå i dB över l JlV Im radiobruset förväntas överstiga 
högst 10 % av tiden. Bandbredden antas vara 3 kHz, 
men kurvorna kan lätt omräknas till en annan band
bredd om 10 log B 13 adderas till avläst värde. B är 
önskad bandbredd i kHz. Punkterna visar rekommen
derad frekvens. Prognoserna är framtagna av Telever
ket, avd RL, Farsta. 
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ROBERT ANGUS: USA-ra 

Bose födorade I "hovrätten'! .. 
Programkassetter med musik ökar ... 

Nya bandsorter kommer stadigt ... 

•• U nder den t id iga audi o
epoken i USA fun gerade de å rliga 
AES- mötena (AES = Audio Eng
ineering Society, Inc, den vär lds
omspä nna nde sa mm anslutningen 
för yrkes folk på området) i New 
York som avsta mp för mängder 
av produkter, vil ka inom kort 
skulle finn a vägen till 10 OOO-ta ls 
va rdagsrum och li kaså utgjorde 
dessa konvent ett centru m fö r nya 
ideer som höll på a tt omsä ttas i 
bä ttre produk te r, a tt inte nä mna 
hurusom sa mmankomsterna 
fyllde en väsentlig funkt ion som 
mötespla ts för a llt bra nschfolk, 
sä rsk il t i avseendet att ti ll verka re 
a lltid kunde kom ma i kontakt med 
konstruktörer och människor med 
nya uppslag. 

I väsentliga avseenden ä r det 
vä l så a ll tjämt, vare sig de t gä ll er 
höstkonvente t i ew York , det på 
vå ren i Los A ngeles eller det 
å rliga någonsta ns i Europa. Men 
eftersom tre stora "shower" visade 
sig bli fö r kostsa mt och jobbigt fö r 
bra nschen ha r den t idi ga re, under 
å ra ta l fas tlagda tidta bell en änd
ra ts numera. Så lunda hölls det 
ingen New York-sa mma nkomst 
hösten 82. I stä ll et sena relades 
mötet , profetiskt nog, till Disney
land Hotel i A na heim, Ka li fo r
nien, dä r bra nschen genomfö rde 
en ännu större utstä ll ning än va n
ligt. AES- mötena ha r inget med 
hi fi a tt göra och ska ll inte heller 
ha det, men det hind rar inte a tt 
det a lltid brukar fi nnas en rad 
sa ker a tt uppmärksamma också 
av ava ncerade a matörer hä r. Så i 
mängden av de 200 utstä lla rn as 
a lster kunde urskilj as nyheter med 
s k konsumentintresse frå n såda na 
bra nsch na mn som JBL, Bose, 
Sony, Teac-Tascam, ·Cerwi n
Vega, S hure, Stanton och Yamaha 
m n . Men give tvis ha ndl ade det 
överväga nde om materiel fö r stu
diovä rlden resp broadcastindu
strin , filmbra nschen etc. 
~ Bland de g rejor vilka lika vä l 
ka n leta sig in i en studio som i ett 
kunni gt hopsa tt hemsystem mä rks 
en digita l a udioprocessor fö r 
5 000 dolla r från Dbx försedd 
med firm a ns Compa nder Predi ci
tive Delta Modul a tion; mera än 
"ba ra" pcm-teknik ... e ll er San-

suis PC X- I Tri-Code pcm-proces
sor t ill pri set 2 000 dolla r , vilken 
omva ndla r va lfri videornaskin till 
en di gita l a udiospela re med fö r
måga till inspelning över nera 
hast igheter, sta nda rder likvä l som 
udda fa rter , och vida re sågs digi
ta la di sk-spela re frå n en rad till 
verka re, bl a schweiziska Stud er
Revox. En s k Aura l Exciter frå n 
Aphex uppm ärksa mm ades också . 

På proffssidan å terfa nns en 
högfa rtsduplika tor fö r meta ll
ba ndsmå ngfa ldiga nde från Ce
tec-Gauss. JVC visade upp DAS-
900. ett d igital t upptagningssy
stem, och på pcm-sidan .å terfa nns 
också S tuders lä nge förberedda 
" mas tering package" . En porta bel 
Dolby-enhet i fo rm aven A-enco
der för två ka na ler sy ntes också, 
pris 2 000 doll a r. Modellen heter 
372. 

Ya ma ha tog till fä llet a tt tillkän
nage märkets debut ä nnu en bit in 
på den kommersiell a sektorn 
(man ha r j u tid igare ha ft ett rä tt 
stor t program fö r fi lm- och tea ter
ljudteknik, musikerelektronik 
etc). N u kommer två studiohögta
la re, fy ra nya effektförstä rka re 
och två inspelningsrni xra r. Men 
ma n demonstrerade också de re
dan i Tokyo och mässa n dä r upp
mä rksa mmade elektriska trum
maskinerna fö r 150 dolla r och en 
20 watts fö rstä rka re/ högta la re i 
ett hölj e fö r musikerstudion. 
~ Vi å tergav under 1982 a tt hög
ta la rfir man Bose i ett uppmärk
sa mmat fall stä mt t idsk riften 
Consumer Reports in fö r rä tta fö r 
a tt ha spritt förta l och osa klighe
ter om Boses produkter, enligt 
stäm ningen. I första insta nsen 
fick kä ra ndepa rten rätt - en U S 
Dist rict Court avgjorde a tt Con
sumer Reports magazine hade 
"smäda t" Boses högta la re 901 i en 
a rtikel å r 1970 (') . Det va r a llra 
fö rsta gå ngen som ett tes tutl å
ta nde i S A fö ra nlett något så
da nt - C R sjä lv ha r utkä mpa t 
må nga duste r men a ldrig förl orat 
ett dylikt principrnå l hittill s. Stora 
dela r av USA-pressen följde må
let med största uppmärksa mhet, 
eftersom j u fö ljderna befa rades 
innebä ra en effektiv munkavle på 
a ll a kr it iskt granska nde meda rbe-
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ta re i pressen, vilka sysslade med 
konsument journa listik . Men må
let överklagades, och i näs ta om
gå ng, infö r en federa l a ppella
tionsdomstol, blev domslutet ett 
anna t, C R "vann ". 

Bose, som redan 1970 försökte 
få C R fä lld fö r a rtikeln ifråga, 
hade frå n nya utgå ngspunkter 
väck t ta la n på nytt mot tidskrif
ten. Det gjorde ma n mycket i sy fte 
a tt nu fö rsöka fö ra upp må let 
ända upp till USA:s Högsta dom
stol fö r a tt få något slags prejud i
cera nde avgöra nde beträffa nde 
pressens ro ll gentemot industr in . 
Från början gä llde sa ken, a tt C R 
efter mycket lyss na nde och mä
ta nde a nsåg a tt röster och instru
ment "n yttade omkri ng" i ljudbil 
den som högta la rna ifråga av
satte. På den g runden (och ännu 
ett pa r orsaker) vi lle ma n inte 
fö rorda högta la rna. 

Trots a tt Boses jurister vä l 
visste a tt nera hundra fö rsök a tt 
få t idskri ften fä lld inför rä tta 
gjorts a ll tseda n den startade 1940, 
uta n fra mgå ng, gick Bose till 
domstol med å ta lsgrunden, a tt 
tes tet ifråga icke genomförts "ve
tenskapli gt" och a tt såvä l tidskrif
ten som dess sta b "hade ha ft egna 
int ressen av a tt prov ningen inte 
utfö ll fö rmå nligt fö r Bose". 

Underi nstansen gav firma n 
rä tt , och detta väck te nä rmas t 
enorm uppmä rksam het. Domskä
len a ndades misstro mot tidskri f
tens försva r och dess vi ttnen, som 
inte bedömdes trovä rdiga. 

Emellertid va r pa rte rn a ense 
om a tt utslaget borde prövas i 
högre insta ns, och det ä r nu hä r 
so m Bose ta ppa t må let. A ppella 
t ionsdomstolen gå r inte så mycket 
i n på u nde rrä ttens vä rde ri nga r 
uta n fas tslå r, a tt Bose som kä ra n
depa rt inte lycka ts styrka sina 
pås tåenden i tillräcklig omfa tt
ning, helt enkelt. 

Båda parter ha r förkl a ra t a tt de 
ha r intresse av ett slutli gt avgö
ra nde i . högsta insta ns. Därfö r 
komm er de troli gen a tt begä ra 
prövn ing i H D, ehuru det inte ä r 
sä kert a tt ma n dä r vill ta upp 
må let. Men onekligen ä r det stora 
princ ipiella vä rden som sa ken 
egentligen gä ll er - lite av knäck-

fråga n utgörs av huruvida en pro
dukt verkligen ka n "smädas" i 
någon lagens mening och huru 
vida något såda nt som en prov
ning i en tidning också skyddas av 
den a merikanska förfa ttningens 
ga ra ntier för det fr ia ordet. Be
träffa nde detta med " förta l och 
smädelse" ha r hittills de a meri 
ka nska domstola rna hävda t, a tt en 
produkt icke kan a nses möj lig a tt 
utsä tta för missaktning som en 
fys isk person, dä r helt a ndra vä r
deringar gä ller. 

S åvä l nä rings livet, pressens fö
reträda re som juristerna fö ljer 
med intresse det hä r målet och 
dess fortsa tta va ndring genom 
rä ttsinsta nserna - oavsett vilken 
grad av sympa ti man känner mot 
Bose och firma ns tjurighet a tt inte 
acceptera ett oförmå nligt test. 
~ Under j ulha ndeln 1982 kom 
ba lansen mell an bla nkta pe och 
musikkassetter i USA a tt förskju
tas mot de sena re i en omfa ttning, 
som bra nschens företräda re nu 
mena r indikera r en kla r preferens 
frå n marknaden. 

Fastä n inspe lad musik funnits 
som handelsva ra på kva rtstum
sta pe seda n 195 I och på kompa kt
kassettba nd frå n mitten av 
1960-ta let dröjde det t ill 198 1 
inna n förhå ll andet mella n bla nk
ta pe och inspelade ba nd steg frå n 
ca 20 % till över 40 och nu över
skrider 50 % för progra mva ra n. 
Ba kom den ökningen , mena r ma n 
a llmä nt, ligger den sta rka steg
ringen ifråga om a nta let kasse tt
a ppa ra ter som uppstå tt. Seda n 
1978 ha r a merika nerna köpt över 
50 miljoner a ppa ra ter som det 
enba rt gå r a tt spela av på: Ga nska 
precis 50 miljoner bilstereoenhe
te r plus 1,67 mi ljoner Freestyleg
rejor ä r fördelningen. Dessa siff
ror omfa tta r ändå inte något av de 
må nga miljonerna a ppa ra ter med 
både in- och avspe lningsmöjlighet 
i fo rm av hi fi -däck, s k casseivers 
eller ba tteridri vna porta bl a enhe
ter. 

Under den hä r femårsperioden 
ha r vida re så lts 18,4 mi ljoner 
skivspela re, vilken siffra omfa tta r 
a llt från bä rba ra småappa ra te r 
till stora hi fi-verk . 
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Gardera med 
eff kryss på din 
tävlingstalo I 
~ 

Specialpris till dig som inte vill gå miste om 
det bästa i Aktie-SM - Veckans affärer! 

Aktie-SM är tävlingen som håller dig med egen 
tävlingskommentator - Veckans affärer. Från start 
till mål får du reda på hur och varför det går 
som det går. 

Varje vecka har du tabeller med aktierna 
som är med i topp- eller bottenstriden. Varje 
månad har du specialsidor med rapporter, ~täll
ning, resultat och presentation av deltagarna som 
ligger bra till just då. 

Men Veckans affärer är mycket mer än så. 
Du har en tidning som blivit Nordens ledande för 
att vi gör ekonomi och politik, mänskligt och be
gripligt. Vårt jobb är att du ska kunna bilda dig 
en uppfattning, att du snabbt och lätt får reda på 
det som är rätt eller snett. 

Gardera dig mot de överraskningar som 
både näringslivet och samhället är så generösa 
med idag - sätt ett kryss på din tävlingstalong ! 

Ditt kryss är värt 110:-
Ordinarie lösnummerpris på Veckans affärer 
under hela tävlingsperioden (21 nr) skulle bli 
315:-. Som Aktie-SM-tävlande är ditt pris endast 
205:- ! Du tjänar 110:-, dessutom får du tidningen 
hem med posten varje vecka. Allt, bara för ett 
kryss. 

P.S. Tävlar du med flera talonger, sätt ditt kryss 
endast på en. 

VECKAN~ 
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Den välbalanserade kameran.· 
Observera den fria sikten 
över kamerahuset. 

Axelplattans utformning ger 
kameran den fina balansen. 

O Jag vill veta mer om Sony DXC-6000 
PK och Sony VO-4800 PS. 

O Jag vill veta mer om Sonys video
utrustning. 

O Jag vill veta mer om Gylling Plus 
Leasing. 

O Jag vill ha en demonstration. 
Kontakta mig! 

Namn 

Företag 

Adress 

PostnrIadress 

Tel. 

RT 3-83 

Skicka kupongen till Gylling System
Elektronik AB, Fack, 16185 Bromma. 

GYLLING 
SYSTEM· ELEKTRON I K 
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Titta på bilden. Den visar välbalans. 
En balans mellan kameramannen och video

kameran Sony DXC-6000 PK. Rätt balans och bra 
ergonomi är viktigt. Det placerar kamerans 
tyngdpunkt på rätt plats så den sitter stadigt på 
din axel. Och inte tippar framåt som många 
andra videokameror. Men det finns ytterligare 
en balans som är viktig. 

AUTOMATISK SVARTBALANS. 
Automatisk svartbalansering är en finess 

som du annars bara finner på betydligt 
dyrare kameror. Denna fördel gör det 
möjligt för dig att även i mycket svåra 
ljusförhållanden få en störningsfri bild. 

Sony DXC-6000 PK är uppbyggd på 
tre Saticonrör. Det betyder hög upplös
ningsförmåga och låga kometeffekter. 

LILLEBROR TILL SONYS 
BVP-KAMEROR. 

Sony DXC-6000 PK görs på samma 
fabrik som några av världens mest 
avancerade videokameror, BVP-ka
merorna. Ett släktförhållande som 
medför att många av dess kompo
nenter är identiska, bl a de flesta 
kretskorten. Kameran kan använ
das för både ENG- och EFP-bruk 
och passar lika bra för high-band 

U-matic som för standard 
__ .a T -matic. 

LEASA. BÄSTA SÄTTET 
ATT INVESTERA. 

Vill du skaffa Sony video
stning är det bästa sättet 

leasa. Det ordnar Gylling Plus 
Leasing fördelaktigt. För kameran Sony DXC-
6000 PK och bandspelaren Sony VO-4800 PS kan 
du få en leasingkostnad från 3.055 kr/mån. Ring 
Bo SchöId. Eller skicka in kupongen. 

En utmärkt EN G-uppsättning fås om kameran kombineras med den 
portabla U-matic bandspelaren VO-4800 PS. 

SONY; 
Informationstjänst 14 



Drömgränsen är nådd! 
y AMAHA introducerar nu förstärkare 
med O-distortion krets. 100% rent ljud. 
Äntligen kan du lyssna på musik som 
låter exakt som när den speladeS' in! 

T 70, C 70 och M 70 

Y AMAHA förstärkare M 50, M 70, A 760 II 
och A 960 II hittar du hos kvalificerade 
HI-Fl-återförsäljare över hela landet. 
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BENGT ERICSON 

- den sista dynastin 

68 RADIO & TELEVISION - NR 3 - 1983 

Boken som många trodde var omöjlig 
att skriva 
För första gången har en journalist 
BENGT ERICSON, lyckats tränga bak
om murarna till Sveriges mest okända 
industri- och finansimperium - familjen 
Ax: son Johnson. 
Vad som åstadkommits är en bok som i 
sin genre är något av det mest spännan
de och väldokumenterade som utgivits i 
Sverige. Här ges en levande beskriv
ning av hela AxeIJohnson Gruppens 
historia - från den förste Axel Johnson 
(1844- 1910) till nuvarande ledargene
ration. Här berättas om hur koncernen 
- idag Sveriges tredje största - har 
byggts upp, vilka företag som köpts och 
varför, hur de olika affärerna har ge
nomförts. 
En genomgång i konsten att bygga ett 
miljardimperium. 
"JOHNSO S - den sista dynastin" är 
rikt illustrerad, bl a med hitti lls opub
licerade fotografier ur Axel Johnson 
Gruppens arkiv. 

[ AFFÄRS- J Bo"l88 "CO" DT A.GET 10363 Stockholm 
.l ' I IU.fl Tel 08-736 40 00 

--------------I Till AFFÄR FÖRLAGET AB. Box 3188. 10363 tockholm I te l. 081736 40 00. distribution 0753/80 400 

Jag beställe r __ ex av boke n Bengt Eric on: I JOHNSONS - de n s is ta dynastin till e tt il pris av 198: - inkl.moms. I Porto och expo avg. tillkommer. 

I 
I 
I 
I 

Nanm _ ______________ _ 

A~es ______________ ___ 

Postnr/OrIL __________ ___ _ 

Telefon ______________ ___ 

RT 3-83 --------------
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Resul ta tet är en omvälvni ng 
inom S A:s musikindustri , dä r 
man lå ngt om lä nge ha r a na mma t 
te kn iken frå n både J a pa n oc h 
Eu ropa genom a tt fö rbä ttra kva li
teten hos ba nden ma n kopi era r på. 
Detta ha r genomförts ex-vis hos 
RCA, CBS, A & M, Island, London 
Vox/ MMG och några till under 
1982. Vissa a ndra som Columbia 
och Mobile Fidelity ha r t o m 
gjort sig möda a tt konstruera om 
sjä lva kassetthölj ena och deras 
meka nik. För nerta let gä ller, a tt 
de num era avs tå r frå n a tt pressa 
sin a kopia töre r till a tt ba ra a n
vä nd a de billigaste ba nden och de 
simpl as te meka niska doninga rna 
som ka n uppbringas. 

En av de obestridliga vinna rna 
på a llt de t hä r ä r BASF, so m 
kamma t hem lejonpa rten av a ll 
ba nd fö rsälj ning t ill du pliceringe n 
fra m t ill nu med mä rke ts LH 20. 

u har ma n bö rjat fö rse ma rkna
den också med kromdioxidba nd, 
som a llt nera börja t efterfråga. 

En levera ntör som fö renat kas
setter av bätt re kva li tet med låga 
priser är Moss Music Group, vars 
A llegro-klassiker inte ba ra eta bl e
rade en serie ba nd som visade sig 
sälja kla rt bätt re ä n samma musi k 
utgiven på ski va uta n också fö ra n
ledde RCA, London och C BS m n 
a tt börja konkurrera på prisnivån 
3,98 doll a rs o c h kvalitetsmäs
sigt. Ser vi t ill den motsa tta ä nden 
av prisspektru m ha r Mobile Fid
eli t y, jäm te ett pa r fra mstä ll are av 
s k a udi ofi lva ror t ill , upptäck t a tt 
inte ens en prisni vå om ca 15 
doll a r utgör något hinder fö r en 
god fö rsä ljnin g, ens i en så pressad 
ekonomi som den nuva ra nde. 
~ Till skillnad mot MMG, som 
hä nför sin bandförsä ljning till 
"skillnaden mell a n vinst och för
lust", medger MF ba ra a tt "det ä r 
en hyfsad a ffä r a tt syssla med" . 
Firma n ä r så involve rad i a tt 
ex pediera orderna på sin 14-ski
vors "defin it iva" kollek ti on å 325 
doll a r av Beatles sa ml ade verk , a tt 
ma n säger sig inte ha t id a tt 
nä rma re gå in i ba ndaffä rerna. 
Levera ntören av de pressade pla t
torna, JVC i Ja pa n, fick från 
början en order om 5 000 set 
skivor. Innan ens den mängden 
hade skeppa ts ut t ill de fö rsta 

M elllorex finns f ortfarande som märkesnamn i USA jämsides med att 
lilan gör Radio Shacks produkter efter ö~ertagandet. Här pro~ på 
firman s nya produkt/inje, som också omfattar mikrokassetter av tre 
s/ag. 

kunderna hade orderstocken rusat 
upp t ill 10000 exempla r. Samt
liga hade fo lk teckn a t a bonne
ma ng på fö re julen 82, så nu si kta r 

M F ti ll a tt uta n större svå righeter 
nå 25 000 set. Det, understryker 
vd Herb Bel kin hos M F, u tgör den 
t ite lns sort i definit iv t: ä r uppl a
gan tagi t slut , ma ku leras a ll a 
pressma t riser etc. 

Mer ä n en undra infö r det här 
sä ljandet och köpa ndet över a tt vi 
sägs ha bakom oss ett av de 
a bsolu t sä msta å ren som den sa m
lade skiv- och musikindust rin nå
gonsin överlevt! 

Belkin s firm a ha r ju givit sig in 
i di gita lmusik på videokassett , och 
detta ra ppo rteras också gå ut
mä rkt. Musiken finn s som både 
VHS- och Beta-rullar. När MF 
nu sna rt skönjer slutet på Beat
les- Iyxa lbumet ä r en av sake rna 
ma n inriktar sig på nera progra m
kassetter i kompa ktforma tet , av 
vilka ma n hittills gjort något t io
ta l. " Vi kommer a tt ta la för dem 
långt me ra ä n vi gjort t idi ga re", 
säger Belkin. " Vi ha r också få tt 
fra m en ny höljeskonstruktion, 
som vi t ror stort ska ll fö rbä ttra 
meka nikens roll i det hela." 
~ Med få unda ntag ha r program
kasse tterna följ t ski vorna då de 

slä ppts, och i stort ha r båda fo r
merna " ma tcha t" va ra ndra. Ett 
avsteg frå n detta ha r va rit a tt 
kassetterna sä lla n nå tt skivornas 
uppl agor och a tt de i e n hel del fa ll 
kom sena re ut på ma rknaden ä n 
ski vorna. Allt det dä r ä r nu sta tt i 
fö rä ndring. Så lunda la nsera r t ex 
C BS vissa titl ar på kassett inn a n 
motsva ra nde musi k på skiva 
släppts, och nerta let stora bolag 
ha r nu inrikta t sig på a tt sä tta i 
ma rknaden såvä l skiva som kas
sett sa mtidi gt. Men ka n ke vä
sentli ga re i ett lä ngre perspektiv 
ä r a tt ma n också acceptera t euro
peernas ide om a tt ska pa speciella 
progra m enkom för kasse tterna -
något som hittill s inneburit dub
bel-packvaror och speltider om 90 
minuter med progra m näs ta n helt 
inriktade på lyss ning under bil
körning. Det där ha r befunnits så 
intressa nt , a tt n erta let stora 
USA-bolag nu fö lj er e fter med 
a nti ngen det ena eller det a ndra 
eller båda; några firmor ha r också 
utökat a nta let spå r ifråga om 
musikens sk ivuppl agor för a tt få 
ihop även lä ngre ta pe-s idor. 

Genomgående gä ller i Förenta 
sta terna a tt butikerna inte expo
nera r kassetterna inom räckhå ll 
fö r kundern a, uta n ba nden bruka r 

sta plas i inglasade hyllor , stat iv 
eller mont ra r, såv ida de inte -
vi lket ä r mycket va nli gt - lagras 
på hyllor bakom disken. Ett un
da ntag ä r just de nä mnda klass i
ke rna å 3,98 frå n Moss, RCA, 
London och några a ndra levera n
törer. Ski vor dä remot ä r och ha r 
a lltid va rit tillgä ngli ga för kun
dern a a tt fritt rota i ute i a ffä rslo
ka len i öppn a stä ll e ll er lådor eller 
hyllor uta n dö rra r. Trots den 
ökade r isken för sna tterier finn s 
det ma rkn adsfolk som hävda r, a tt 
om a udiokassetterna funn es lika 
tillgängli ga i deta ljha ndeln skull e 
fö rsä ljningen öka ma rka nt. 
~ Det verka r som om det a ldrig 
skull e bli slut på la nsera ndet av 
nya ba nd för a udio och video, på 
ta l om ova nstående: 

Då Sony a nnonserade sin 
UCX-S högpres ta nda formel med 
koboltdopa t jä rn 198 I va r det som 
a tt öppna da mmluckorna för en 
nod av sna rlika produ kter frå n 
frä mst Loranger Magnetics, Me
morex, Scotch, BASF och en rad 
a ndra . Meda n MaxelI ka nske blev 
fö rst med ex tra pres tera nde video
ta pe blir ma n säkert inga lunda 
den siste. . . Frå n TOK Fuji, 
BAS F m n kommer sna rlika 
ba ndtyper , va r så sä kra . 

Då Me morex köptes av Radio 
Shack 198 I undrades det om fir
ma n skull e delas upp så, a tt ma n 
skilde på den grundforskningsin
riktade delen och produktutveck
lingen. N u vet ma n mera : U nder 
det a tt Memtek - som ä r firm a ns 
nya na mn - för en tid seda n 
inledde fra mstä llning av VHS
ba nd a tt fö rpackas i Radio Shacks 
ka rtonger fortsa tte ma n a rbetet 
med alt få fra m helt egna produk
ter. De första bl ev tre mikrokas
setter, dä r en bär meta llba nd . 
Vida re kom tre videoba nd som 
ersätter de vilka hittills så lts i den 
sva rta fö rpackningen och till slut 
presenterades en popul ä rpri ssalt 
musikkassett av norma lbias typ. 

Sena re under 1983 kommer en 
ny uppsä ttning av högpres ta nda
kasse tter som inri ktas speciellt på 
hi fi -publiken, dä ribl a nd ett me
ta llba nd . De nu la nserade mikro
kasse ttern a skiljer sig å t ifråga om 
fö rmagnetiser ingskrav (norm a l, 
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hög och metall). De tre nya video
kassetterna använder samma par
tikelteknik som är i bruk för de 
nya musikkassetterna, framgår 
det. För Memorex HG hävdas t ex 
utmärkta egenskaper ifråga om 
drop-outresistens liksom högre 
krominanssignal med skarpare 
upplösning än hittills möjligt med 
standardband. Bakom det ligger 
Super Accuform-partikeln, fer
rooxid som koboltdopats. Vidare 
tillämpas strikt datorövervakad 
kvalitetskontroll och ett slags kva
litetscertifiering i slutledet. Pris 
för tapen i USA är 30 dollar i 
2-timmarsuppl aga n. Memorex 
Pro innebär en förbättrad stan
dardformel, där drop-outbenägen
het hävdas vara reducerad med 
minst hälften mot förr. Likaså en 
SO-procentig förbättring gent
emot industrins standard och "yp
perlig bildåtergivning". Den serie 
som kallas Improved Standard är 
precis sa mma produkt som Pro 
men förpackad i en pappkartong 
och till tre dollar lägre pris. 

Videokassetterna från Radio 
Shack består aven 2-timmars 
VHS till 17 dollar från Memorex 
jämte en Beta för lika lång speltid, 
vilken tillverkas av Ampex och 
som kostar 15 dollar. Ampex har 
f n ingen egen videotape för kon
sumentmarknaden i USA under 
eget namn. Det samgående med 
Konishiroku i Japan ("Konica") 
som skulle förse USA-marknaden 
med nyheten Magnax (som finns 
i Japan sedan ett å r) kom att 
halka efter. är Magnax skall 
lanseras i USA är det ingen som 
vet ännu. Samtidigt som Konichi
roku har påskyndat bygget aven 
stor anläggning i Japan för band
beläggning och kassett montage 
har Ampex levererat tape som 
belagts i den egna fabriken i 
Opelika, Alabama, ihop med 
plastmekanikdelar som sätts ihop 
till färdiga kassetthöljen i Japan. 
Men enligt talesmän för Ampex 
är det meningen att hela proces
sen omsider skall ske i Japan. 

Till skillnad från fl erta let andra 
nyheter på den här sektorn inrik
tar sig BASF ifråga om nya ba nd 
på kromdioxidbaserade skikt, inte 
tvåskiktsband etc. Flertalet av 
märkets nya ba nd kommer från de 
västtyska a nl äggningarna och mo
derbol aget. Här märks den första 
T-160 V HS-kassetten, HG. Su
perChrome II för video och på 
audiosidan C /20 Meta/-IV och 
Chrome Maxima. 

Den relativa nykomlingen Lo
ranger har ju st igit in i det här via 
rörelsens inriktning på preci-

Från flitigt innoverande Dbx: 700, en digital audio processor. Den 
är avpassadjör uppspelning över videospelare och reglagen t h anger 
playbacksätten. Reglagejör pre-amps resp in /outputs fyller vänstra 
delen av panelen. 

sionsplastgjutprodukter. Lo
ranger har ingen egen bandfabrik 
utan har litat till externa leveran
törer, främst Agfa, för bandka
korna och rullarna. Detta har inte 
avhållit bolaget från att söka ge 
sig in i egna utvecklingar. Härav 
lanserandet av High Bias 11-
bandet, som sägs ha stor utstyr
ningsmarginal, MOL-värde om 
+4,2 dB vid 3 15 Hz, en ökning av 
am plituden till -5,3 sB vid 10 
kHz och en dynamikförmåga om 
61 dB. Den andra nya tapen 
består aven förbättrad normalva
riant som skall ge 55 dB s/n och 
diskantegenskaper upp till 27 kHz 
(läget för -3 dB-punkten) plus 
utstyrningsökning med 4 dB vid 
10 kHz. 

Zimag heter produkten från 
InterMagnetics Corporation och 
den omfattar standardtyper av 
Beta och V HS för två timmar 
med en T-90 för kopieringsindu-

Bose importeras i viss 
omfattning till Sverige 
av Sennheiser svenska ab 
i Stockholm. Huruvida 
de här nya s k articula 
ted array-högtalarna 
med sina in- och utvink 
lade element kommer hit 
är okänt. Modellen heter 
40 Z - W och kostar i 
hemlandet 410 dollar, 
vilket här torde komma 
att bli ca 4 000 kronor. 
Om det avser styckpris 
eller par anges inte. 

st rin plus två tonband kassetter, 
va rav en lågprisvara. Utöver mi
krokassetter finns också en 
8-spårskassett. Som det är nu 
framställer Zimag sina varor i den 
egna fabriken i Gardena, Kalifor
nien, medan en del audiokassetter 
kommer från en a nläggning man 
har i Hong Kong. Själva kassett
höljena fö r videovara n köper man 
från en extern levera ntör. 

Stora DuPont har tillkännagivit 
fas två av koncernens mångmil
jonprogram, som tar fasta på att 
fördubbla märkets kromdioxid
produktion. DuPont projekterar 
fö r en ökning av efterfrågan om 
över 20 procent årligen fram till 
1990! 

DuPonts huvudfabrik ligger i 
Newport, Delaware, där etapp två 
av nybygget kom igång hösten 
1981. Den stort utvidgade an lägg
ningen väntas komma i bruk mot 
slutet av 1983. • 
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VIDEO 
Sonysäljer 
VRS-program ... 
CED.fIaskot 
sklv-4ramgång. 
All video nu 
kompatibel ... ? 

•• Tillvaron är full av iro
niska överraskningar. För Sonys 
del handlar det närmast om att 
firman rätt nyligen beslöt att ge 
sig in i den gren av videobusiness 
som tar fasta på distribution 
av inspelade programkassetter, 
"filmer", elle r vad man vi ll kalla 
det. Det skulle gagna försä lj 
ningen av Beta-spelare, va r tan
ken. 

D v s själva affärsiden rörde 
sig om att man skulle pumpa ut 
stora mängder Beta-anpassade 
program på marknaden till låg
pris för att den vägen stim ulera 
publiken till att välja Beta som 
videomedium över huvud. ya 
videoköpare, alltså. 

Haken visade sig vara att 
ägarna till rättigheterna ihär
digt nekar att sälj a några exkl u
siva Beta -rätter: De menar, inte 
med orätt, att flertalet distribu
törer kräver såväl VHS som 
Beta . Så när det här skrivs ser 
det ut som om Sony, motvilligt , 
skulle bli VHS-distributör för 
hundratals filmer, skolprogram 
och gör det sjä lv-kassetter . . . 

Men innan JVC och resten av 
Matsushita-gruppen , jämte alla 
övriga i V HS-Iägret, fick sista 
skra ttet kontrade Sony med att 
ta till prisvapnet. Som det nu ser 
ut kommer Sonys prissättning 
att ge Beta-kassetterna överta
get. Ser man t ill bolagets första 
utsläpp fanns där t ex den a ni
merade succen The Habbit med. 
Beta priset var satt till 35 dollar, 
VHS-u pplagan kostade hela 50. 
Från Sonys sida rättfä rdigas 
prisskillnaden med att ma n själv 
kan förse kassettkopieringsbola-



VARLDEN 
gen med rå tapen till högeligen 
a ttraktiva pri ser medan ma n 
måste köpa sina VHS-kopior 
från en oberoende kopia tör, vil
ken inte kan anna t än anskaffa 
sin magnettape ute på markna
den till de gängse priserna. 
~ Ser man till sälj siffrorna ha r 
den a merikanska CED-video
skivspelaren (från ReA) blivit 
en besvikelse för envar som varit 
inblandad i något led kring den . 
Men en notabel framgå ng kan 
ändå bokföras : Den har blivit en 
vägröjare ifråga om videoskiv
försäljning . Stimulansen på hela 
marknaden har varit märkba r. 
Det anser allmänt hela industrin 
nu två å r efter det att CED 
lanserades i USA och något 
halvår seda n produkten också 
började erbjudas länder i Väst
europa . 

På minuskontot får bl a föras 
att två tidiga supporters, Sanyo 
i Japan och den stora, kontinent
täckande butikskedj a n Radio 
Shack i USA , har hoppat av. 
Kedjan lät dumpa ut si na lager
CED under 1982 till priser som 
låg kring 200-250 dollar. Från 
Sanyo informerades bolagets 
detaljister om att ma n "ville 
begrunda läget" men under ti
den hade för avsikt a tt inte 
längre erbjuda den 300-doll ar
spelare man tillverkat, komplett 
med fjärrstyrning. Också på 
andra leda nde hå ll lät det moll
stämt: Så slumpade t ex Sears 
Roebuck, USA:s största deta lj
handelskoncern, ut sitt lager av 
stereovarianten av CED till 130 
dollar lägre pris än tidiga re; den 
gick för 350 nu . Mönstret över 
hela ordamerika visade sig 
vara detsamma: l flerta let stä
der kunde man köpa främst 
mono-modellerna för 250 doll a r, 
eller ännu lägre, i ett stort a nta l 
butiker. 

Så har vi ett besynnerligt läge 
ifråga om skivorna, diska rn a till 
CED. Vad man har upptäckt 
hos RCA och flerta let butiker 
landet över ä r ju att publiken i 
stort har vänt tummen ned för 
videoskivappa raterna med den 
begränsning de har, nämligen 
att enbart utgöra ett å tergiv
ningsmedium, och i stället före-

drar videokassettspela rna. Men 
- de vilka ändå köpt CED är 
ovänta t sugna på programrnate
riaI. Från början vä ntade RCA 
sig inte mera än att få sälj a 6-8 
brödskivor, förlåt diska r för 
varje CED-apparat som så ldes . 
Det man under 1982 upptäckte 
var att "CED-familjerna" fak
tiskt köpte ett antal om hela 24 
till 36 stycken under första äga r
året. Men det finns vissa förlcla
ringa r, som t ex at t en detaljist 
ute i Kalifornien - och säkert 
många med henne - från börj an 
hade inriktat sig på a tt göra 
vinst på skivorna lå ngt mera än 
på själva spela rna. Så hon er
bjöd CED-appa ra terna för så 
lite som 150 doll a r och band upp 
köparna som skivkunder på 
lä ngre sikt. 

I fråga om pla nern a för 
CED:s vidare lansering i Europa 
ha r RCA insett att det gäller att 
ladda upp med skivor för att just 
möta dylika situa tioner. Presse
rierna får arbeta mera - ett 
välkommet besked där. 
~ Den s k komponentvideon, 
som lanserades 1981 under vissa 
förhoppningar från firmor som 
Teknika, Jensen m fl och bland 
japanerna Kenwood, Sanyo, Pa
nasonic och Sony, ha r knappast 
lyckats få det stöd som tillskyn
darna hade hoppats på. 

Visst köps en del av de här 
systemen, men de köps definitivt 
inte i de antal som skymtade i de 
ursprungliga marknadspla
nerna. Såväl deta ljister som dis
tributörer skyller på de jämfö
relsevis höga pri ser det handlar 
om i ett läge av fortsatt an
strä ngd ekonomi för miljoner 
amerikaner. Andra menar att de 
amerika nska stationernas pro
gramsigna ler ännu ä r så kva lita
tivt undermåliga att de bliva nde 
köparna knappast kan övertygas 
om några fö rdela r. Sålunda är 
eterdistribuerade tv-signaler 
med stereoljud ännu inte en 
realitet i Förenta statern a, 
eh uru ett växa nde a ntal av 
betal-tv-bolag erbjuder det. Då 
handlar det alltså om kabel
sända program. 

Under åratal har tv-motta
garfa brika ntern a hävdat att a ll-

mänheten inte ä r i stånd att 
urski lja några skillnader, och a tt 
priset allt id ä r en avgöra nde 
faktor fö r vi lket tv-köp som 
helst. Ja, utfa llet av kampa n
jerna för de hi fi-inriktade s k 
komponent-tv-dela rna styrker 
j u det här resonema nget. Men 
en del bedömare a nser ändå inte 
att testet gått riktigt korrekt till , 
så att säga . En företrädare för 
en stor kedja i Kalifornien, 
Marty Jacobs, tror övertygat a tt 
också "komponenter" ä r fra mti
den för tv, och a tt ba ra ekono
min i la ndet kommer någor
lunda i sunda banor blir det 
respons också över den här sek
torn. 
~ Envar som tanklöst (eller a ll
deles a ningslöst) köpt en video
kassett i något främmande land 
har smärtsamt fått känna på det 
största hindret för utveck lingen 
av hemuppspelade videokasset
ter som ett medium för interna
tionell samfä rdsel: Förekomsten 
av tre inte kompatibla överfö
ringssystem på broadcasts ida n, 
där det stora mönstret ä r detta: 

Det ursprungli ga, ameri
kanska NTSC är i bruk över 

ordamerika och i J apan me
dan det franska Secam finns i 
hemlandet, i Sydeuropa, i öst
blocket och i Sovjet, jämte vissa 
afrika nska stater plus en del 
a rablä nder. Resten fördelas som 
s k PAL-länder med Västeuropa 
och orden som kärna. 

Försök ha r ändå gjorts a tt 
överbrygga detta. J ag bortser nu 
från t ex den progra mkonverte
ring som sker i gränszonerna 
mellan Secam och PAL uta n 
syfta r mera till exempelvis det 
begränsade anta l av tresystem
kapabla videospelare och dito 
tv-mottagare som framställts av 
japa nska industrier, huvudsakli
gen för kunder i Mellersta ös
tern och för bruk om bord på 
större fartyg. Men en stor nack
del med de här appa raterna ä r 
deras höga pris, som ligger 10-
15 % högre än för jämförbara 
ensta nda rda ppa rater. Vida re är 
de här specia lversionern a knap
past a llmä nt förekommande. 
Att de ä r elektriskt komplice
rade inses j u utan vidare, men 

ä ndå kan de inte erbjuda inspel
ningsmöj lighet mera än i PAL
och Secam-lägena. 

u har en firma i Florida 
trätt fram och däri frå n - den 
heter Instant Replay - hävdas 
a tt det gå r a tt modifi era före
kommande videornaskiner till 
a tt spela upp ba nd där ur
sprunget i systemhänseende ä r 
likgi ltigt. Avspelningen sägs 
kunna ske genom en högst van
lig tv-mottagare. Har vi t ex en 
NTSC-kodad videospelare kan 
den apteras till a tt återge PAL
inspelade band i full fä rgskal a; 
har vi Seca m-program i s/v kan 
de köras upp genom en
NTSC-monitor, som passar 
fl erta let spela re till ett pris av 
450 doll a r från tillverkaren, 
Matsushita. Och PAL-spela re 
från ex-vis JVC eller Telefun
ken, heter det, kan lä tt apteras 
till att å terge NTSC-tapes i 
fullfärg genom en PAL-tv
mottagare till summa n 1 750 
dollar. 

Enligt konstruktören, som he
ter Chuck Azar, vå ll a r hans 
system inga interferenser med 
de normala funktionerna hos 
videospela ren . Den enda utå t 
synli ga deta lj som vi ttna r om 
"moddningen" ä r en omkopp
lare framtill som aktiverar de 
nya kretsa rna. Då de ä r inak
ti va, förblir videospela ren en 
normal maskin för PAL, Seca m 
eller NTSC, både för in- och 
avspelning. 

" Det enda vi ändrar ä r avspel
ningska rakteristi ken", berätta r 
Aza r. "Men det gör vi enbart till 
den punkt där monitorn fortfa
rande tror a tt den känner aven 
signal som ser ut som den van
liga, ursprungliga, för systemet. 
Genom det här ingreppet få r 
man ta sådär en femprocentig 
försämring av färgåtergivningen 
- men det uppstår enbart vid 
uppspelningen av den främ
mande sta nda rden." 

En möjlig nackdel med änd
ringen ä r att den främmande 
signa len ma n kör ut inte ka n 
spelas in på en a nna n videorna
sk in elektroniskt. "Vi ll ma n kon
vertera en PAL-kassettsigna l till 

forts på sid 80 
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PICK UPENS NÅLELEMENT 
forts fr sid 55 

sen infäst i en metallkrage, vilken 
limmats på en välkänd Japan-pick 
ups ankare. Märk innervinkeln 
hos spetsen och den något hop
klämda nålbäraren. Paroc-nålen 
är rätt snarlik en annan mång
radiell nål , nämligen den 
holländska Weintz Parabol, som 
erbjuds ägare av I>ecca- och 
EMT-avkännare. Man slipar till 
ytterligare två plan och har då 
fyra i st f de två ursprungliga . Den 
här expanderade geometrin skall 
innebära en "hög" anliggning i 
spåret med bred kontaktyta. Pa
roc-spetsen i iii är påfallande bred 
i förhållande till nålbäraren och 
detta sätter sin prägel på egenska
perna. Risk för spänningar mate
rialen emellan ökar vid så breda 
spetsar. Vid så breda basytor för 
nålen kan montaget också bli 
skört genom att sidopåkänning
arna lätt ger snedhet. Den stora 
nålen bör heller inte ha så stort 
"överhäng" i form av ankarets 
främre del i förhållande till upp
hängningspunkten . Slitaget kan 
misstänkas vara högt med alla 
ytorna, ehuru kanske inte explicit 
påvisat. - Paroc-nålen har också 
vissa likheter med Promanik
formen, som dock inte längre lan
seras av Bang & Olufsen. 

Fig 13 - här en fabriksdiamant 
limmad direkt på järnankare. Lätt 
att slå av, så att bara bärarmen 
återstår. Piratnål till Shure, rund 
nål, och kraftigt sliten. 

En rostig pick up! 
Exempel på vad våt avspelning 

kan ställa till med ser vi i fig 14! 
Det är en sned men tydlig vy av 

en Philips GP 400 med "fodrad" 
diamant i en krage, dvs basen är 
limmad på en metallinfästning. 
Som har börjat rosta ... Sådana 
"bondade" typer med limning di
rekt mot metall löper risk att rosta 
sönder då de utsätts för smet och 
väta i skivspåren a lltför mycket, 
och följden blir ju att diamanten 
lossnar ur sitt fäste, varvid toppen 
ofelbart slås av. Annars ren form 
och fint arbete. 

Fig 15 visar JVC:s finaste pick 
up, som är försedd med en Sh i
bata-utveckling. Det här mikro
skopfotot togs omedelbart efter 12 
timmars kontinuerlig spelning vid 
skiftande temperaturer för att 
utröna om något påvisbart slitage 
var för handen. Nej, inte här, 
åtmi nstone. 

Fig 16. " Realline-tracing" med 
en van den Hul-nål, aggressivt 
renslipad. "Sidorna bildar en valv
båge", säger de som är inne på de 
gotiska formerna mera än några 
dolkliknelser ... 

Att den holländska nykom-

lingen reda n sitter i många mär
kespick uper som äga rna begärt 
nå l utbyte för vittnar fig 170m ; 
det ä r en van den Hul-nå l som 
ersatt originalet på beryllium
ankaret hos en Ya maha av mc
typ. 

Nästa bild, fig 18, visar en 
häpnadsväcka nde väl tilltagen 
spets som mera på minner om en 
klubba eller hacka än en pick 
up-nål .. . Det är en s k Ishigawa
spets, i stort sett en kopia av 
Pramanikformen och med ej kon
stant radie för spårningen. Väl 
frikostigt inlimmad med spill och 
rinningar runt nå len . 

Lim, gasbubblor 
Fig 19, slut ligen, ä r tagen aven 

I>ynavector 30C med Paroc-spets, 
monterad på ett bärelement av 
bor. I originalet kan man se hur 
limmet har börjat lösas upp och 
bildar stora bubblor av gas, som 
tränger ut. Inte ovanligt, tyvärr , 
också hos andra avkännare. 

Det kanske till slut bör under
strykas, att syftet med ' den här 
redovisningen inte är att kritisera 
enskilda fabrikat , modeller och 
utföra nden , utan mera visa på 
vilken mångfald som den i ämnet 
obevandrade kunden möter då 
han / hon uppträder som spekulant 
på pick uper. Generellt uppträder 
alltså variationer inte bara mellan 
samma fabrikat och dess modeller 
utan också inom den enskilda 
serien aven given nålmikrofon . Så 
länge man ä r nöjd med ljudet och 
skivorna inte verkar utsatta för 
anmärkningsvärt slitage - vilket 
yurar sig som diskantförluster , 
" matthet" i ljudet och brusökning 
respektive diverse skrap- och 
klickljud - behöver man inte 
ängslas för sin pick up. Men 
eftersom vi inte gärna kan gå 
omkring med mikroskop etc och 
specialinst rument i det dagliga 
umgänget med avspelningsdonen, 
är undersökningar som de, vilka 
ex-vis van den Hul genomför som 
oberoende kritiker , ett klart inci
tament för industrin att skärpa 
kraven - och att prestera bättre 
redovisningar av vad vi egentligen 
får i fråga om de avgörande vik
tiga nålspetsa rna, så länge vi nu 
har dem . 

RT vill rikta ett tack både till A 
J van den Hul, som f ö framträtt 
vid vårens Europakonvent inom 
Audio Engineering Society där 
han gav glimtar ur sitt nu omfat
tande forskningsarbete och för
slag om avancerade mätmetoder i 
fråga om pick uper, och till Peter 
Bremen, Bremen I>ynamics i 
Stockholm, för värdeful l hjälp i 
samband med den här artikeln . • 

US 
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Fig L. Ju jinare pick uper, desto 
mera manuellt arbete med dem. 
Innanmätet med dess jinspunna 
spolar där ultratunn silvertråd 
kan komma till användning efter 
speciallindning förenas med nål-

Fig M. Ocksa om många hant 
verksmässiga operationer är nöd
vändiga med en pick up av hög 
kvalitet, t ex manuella inlöd
ningar av y tterst små komponen
ter, måste varje exemplar svara 

bärare, anslutningar och hölje i 
en serie minst sagt precisionskrä
vande moment. 

mot stränga toleranser i slutleder 
och inte avvika från givna värden 
i fråga om frekvensgång, överhör
ning, impedans osv. - Fotona 
från Ortofons fabrik i Na kskol', 
Danmark (RT). 

Fig N. Den s k Vitalspetsen, som 
standardspecijiceras av ti llverka
ren Ogura Jewel I ndustry i Tokyo 
i tre utföranden, är en utl'eckling 
av den gängse pålimmade dia
manten ochjinns dels som ellips-, 

dels linjekontaktnål. Huvudför 
delen är minskad massa vid mest 
verksamma del relativt nålbära
ren, som kan krympas i storlek, 
särskilt kan tjockleken mot den 
i nre delen mot magneterna ti llå
tas avsmalna där detta eljest inte 
går an. Spetsen uppges även 
kunna fästas in med bättre nog
grannhet än tidigare med nog
grannare vinkelhållning. Spets
vikter: 160-185 lig. Ett fabrikat 
som delvis använder Vi tal är ame
rikanska ADC i vissa modeller. 



KOMPONENTSPECIAL 
Listan gäller under Mars-April 83 eller så långt lagret räcker. 

Samtliga komponenter är fabriksnya och levereras med 10 dagars returrätt. 
Priser exklusive moms. 

MINNEN 1-4 

2102 LFPC 450ns 6:60 
2114L 200ns 19:00 
444C-1 1024X4 Cmos sram 300ns 33:00 
6116 2kX8 Cmos sram 49:00 
4116 200ns 16k d ram 16:00 
41 64 200ns 64k d ram 54:00 
2708450ns 28:00 
2716 450ns +5V 36:00 
2732 450ns +5V 44:00 
2532 450ns +5V 49:00 
2764 250ns +5V 98:00 

Z 80A CPU 41 :00 
Z 80A CTC 32:00 
Z 80A DART 73:00 
Z 80A DMA 92:00 
Z 80A PIO 32:00 
Z 80ASlO/ 0 96:00 
Z 80A S10/ 2 98:00 
6800 29:00 
6802 34:00 
6809 88:00 
6810 18:00 
6820 15:00 
6821 16:00 
6840 36:00 
6845 69:00 
6850 19:00 
6803 88:00 

Blinkande lysdioder 5mm 

Röd 7:80 
Grön 8:90 
Gul 8:90 

BYGGSATS: 

5- 24 

5:40 
16:00 
29:00 
42:00 
14:00 
49:00 
26:00 
31:00 
39:00 
45:00 
92:00 

35:00 
28:00 
62:00 
82:00 
28:00 
87:00 
89:00 
24:00 
28:00 
79:00 
14:00 
12:00 
14:00 
32:00 
59:00 
16:00 
79:00 

25-99 

4:30 
13:00 
26:00 
39:00 
12:00 
44:00 
24:00 
29:00 
32:00 
36:00 
76:00 

100 

3:80 
11 :00 
22:00 
32:00 
11 :00 
39:00 
22:00 
24:00 
28:00 
32:00 
69:00 

LYSDIODER 

Röd 
Röd 
Grön 
Grön 
Gul 
Gul 
Clips 
Clips 

INDUKTIV FLÖDESMÄTARE: 
För bensin, diesel, vatten m.fl. vätskor. 
Flöde max 200 I/h, min c.a. 1,5 l/h. 
Arbetstryck max 15 Bar 
Temperatur max 120' C 
Givaren ger en sinusformig kurva på C.a. 8500 pu lser/ liter. 
Monteras vertikalt så inga luftblåsor stannar kvar. Skall ej monteras 
mot metall p.g.a. att den är induktiv. 
Givare 55L Pris Kr. 79:-

3mm 
5mm 
3mm 
5mm 
3mm 
5mm 
3mm 
5mm 

0:62 
0:62 
0:78 
0:78 
0:84 
0:84 
0:29 
0:29 

OPTISK FLÖDESMÄTARE 'SSL 
Flöde min 0.5 Vh för övrigt 
motsvarande 55L 
Pris Kr. 118:-

Nätfilter F 1762-0317-02. 
KOMPONENTSATS 
Komponenter til l ett nypris av 75:
Pris Kr 18:-

0.25 uFX + 2x2500pF Y + 2x1 .5mH 
250V =:10A 
Pris Kr. 14:80 

FM-TUNERMODUL 
innehåller en dualgate mosfet RF-förstärkare, ett avstämt trestegsfilter, en blandare och en 
mellanfrekvens-förstärkare. Med modulen och en förstärkarkrets kan man enkelt bygga en 
FM-tuner. Datablad medföljer. 

Pris : FM-tunermodul 89:-
FM-först.CA 3089 14:20 

Funktionsgeneratorbyggsats, med komponenter, kretskort och 
bruksanvisn ing. N iCa-batteri 12V O,45Ah bestående av 10 st 1,2V celler. 

Mått 72X97X 15 mm. Pris Kr. 39:90 Sinus, trekant och tyrkantsvåg. 4 st överlappande frekvensområden 
1 Hz-100kHz 
Spänningskälla + 12v eller±6v. 
Pris Kr. 88:-

Skymningsrelä 220V 3A ej S-märkt. 
Pris Kr. 39:50 

****************************************** 

,\MO,,:UC l()l)O\'\\ _., 
2\)0" 

2001<\\ 

20" 
2\)~\\ 

2.\.\\ 
2" 

2 .... 

HUNG CHANG 
Digital Multi-Meters 
Modell 6010 
3 1/ 2 Siffrors LCD Display. 0,25% Basonoggrannhet. 
I nimpedans 10Mohm. Hög (2,8V) eller Låg (540mV) spänning för resistans 
och diodmätningar. Fullt överbelastningsskydd, skyddat mot transient
spänningar till 6kV. 
Testsladdar, batteri, bruksanvisning ingår. 1 års fabriksgaranti. 
200 timmars batterilivslängd. Storlek 170X85X38 mm. 

Mätområden 
DC V 
AC V 
DCA 
AC A 
Res. 

0,1 mV - 1 OOOV 
0,1mV -750V 
0,1uA -1OA 
0,1uA -1OA 
0,1ohm -20Mohm 

Modell 7040 
0,1% Basonoggrannhet 
2000 timmars batterilivslangd 

398:-+ moms 

I övrigt samma data som modell 6010 479:-+ moms 

Sänd in Er beställn ing idag eller besök vår butik i Västertorp, Stockholm 
Bjällervägen 38. Butiksöppet kl. 10.00 - 11.30, 12.30 - 18.00 

~IK() 
Box 1004, 126 10 H ägersten, Tel. 08·88 16 00, 88 08 80 
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OSCILLOSKOP FRÅN HITACHI 

Frekvens Pris 

15 MHz 2770:-
20 MHz 3695 :-
30 MHz 4585:-
35 MHz 5610:-
50 MHz 8165 :-

(exkl. moms, inkl . probar) 

-...-! 

V-302B 30 MHz 2-kanaler 
~ 

V-152B 15 MHz 2-kanaler 
Ring 08-88 02 00 el/er skriv 
för ytterligare information. 

.1" TERCO Instrument 
.,1 )!\ Box 2004 12702 SKÄRHOLMEN Tel . 08 - 88 02 00 

Informationstjänst 18 

fe PHILIPS 

15 MHz tvåkanals-skop 
med nytt fintecknande ror 

• 5 mV känslighet 
• Autotr igg - allt id stråle 

på skärmen 
• Dubbelisolerad nätdel 
• Samma känslighet X och Y 

• Addering A ± B 
• Invertering av B-ka nalen 
• Stor skärm 
• TV-triggning 
• Typnr PM 3207X 

P~!lips Mätinstrument 08-635000 
-for att vara exakt 

Informationst jänst 19 

"Visst har du tid" 

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

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

Ring till oss, så skall vi berätta mer. 

[~~) 
Box 3188, 10363 Stockholm Tel. 08 /7364000 



c ~A~. oscilloskop 

88-5702 DC - 20 MHz 88-5710 DC - 60 MHz 
88-5711 DC -100 MHz 

4 kanaler 
l mV/div. -10 V/div. 
TV-trigger 

l mV/div. - 5 V/div. 
Fördröjt svep 
väger endast 3.9 kg 

mikroprocessorbaserade digitala minn~soscilloskop. 

Informationstjänst 20 
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(jfR. ... ~_---... 

~ SAVEN ST' 
~11~~ Din Ifomrac/iomätplats 
från Racal-Dana 
Signa/generator 9082 
1 ,S-1 040MHz syntesgenerator, AM/FM/fas
modulering , analog frekvensinställning med 
kanalseparationsinställning, inbyggd räknare 
och modulationsmeter. 

Modu/ationsmeter 9008 
Helautomatisk 1,SMHz-2GHz. 8 FM-områden 
1 ,SkHz- 1 OOkHz. 6 AM-områden S- 100%. 
Nät- eller batteridrift. 
Frekvensräknare 9917 A 
1 OHz-S60MHz direkt. Känslighet 10mV. 9 siff
ror. Klarar 2SW på SO Ohmsingången. Möjlighet 
till "burst" -mätningar och faslåst LF-multipl ier för 
snabbare LF-mätningar. Nät- eller batteridrift· 
(9916). 
Digita/ mu/timeter 4002 
4 1/2 siffra. 1 0j.L V upplösning. Sant effektivvärdes
mätande, mäter lik- och växelspänning , lik- och 
växelström och resistans. Basnoggrannhet 
0,04%. Nät- eller batteridrift. 

Vi har mer 
nyheter på HF-sidan, bl a Adret signaIgenera
torer, Telewave effektmetrar och Helper sinad
metrar. 

76 RADIO & TELEVISION - NR 3 - 1983 

HF-millivo/tmeter 9301 A 
1 OkHz-1 ,SGHz. Sant effektiv
värdesmätande. 100j.Lv- 300V. Hög 
noggrannhet, lågt brus. Möjlighet att 
låsa mätvärdet. 

Effektmeter 9102 
1 MHz- 1 GHz. Mätutgång till modu
lationsmeter och räknare. Mät
områden 10 och 30W. Finns även i 3 
och 100W-versioner. 

Jämför pris/prestanda/flexibilitet. Ring Gunnar Westling! 

5RVENRB 
Strandgatan 3 . 18500 Waxholm . Telefon 0764-315 80 
Saven AlS: 0stensjeveien 62 . Bryn· Oslo 6 . TIf (02) 26 6730 

Informationstjänst 2 1 
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TJÄRAN FRÅN 
EN el GARRETT. 

ATARI - hemdatorer och TV-spe l, 
SHARP - fick- och persondatorer, 
SCHACK- BRIDGE- och sPRAK-datorer, 
BYGGSATSER , kom ponenter och till 
behör till dessa, TALANDE klockor, 
räknare och elektroniska spel, 
Elektroniska ljus och LJUSTI DN I NGAR , 

KÖPERDUBÄSTHOSOSS: 

NH EAB 
STÖD RIKSFÖRENINGEN 

MOT CANCER - CANCERFONDEN. 

BUTIK och POSTORDER 
Kungsgatan 29, 60220 NORRKÖPING 

Tel. 011-18 95 30 

Inga exp_ och fraktkostnader, du betalar 
det det kostar i butiken. Postgiro 90 1951- 4 _ 

Bankgiro 901 - 9514_ 

INGENJöRSFIRMA 

Vår katalog får du för 10:- som vi drar av 
vid din 1:8 beställning. 

VÄLKOMMEN 
Informationstjänst 23 

mot kortslutning. överhettning samt 
överspänning. Monteras di rekt på kyl
profil och ansl UlS via kontaktl ist. 

LEIF MARENlUS & CO HB 

AUDIOKATALOGEN -82 med komp!. 
databla~ + demo- kassett kostar 10:- , 

BOX 5086 421 OS vASTRA FROLUNDA POSTGIRO: 16377-4 TELEFON. 031-479347 

Informationstjänst 26 

l. MICOMM . ® Meter Internat ional Corp . 

~
TranSistor hFE-mätnlng 0 -1000 e 

0,5 % basonoggrannhet DCV e 

~
~' Diodtester (framspånning) e 
II (t 20 M n resistansområde e 

11" 21 måtfunktloner e ~~ 
10 A , DC-område e 

" Fickstorlek e 

"'-
!'; tt · 

MIC~==I 

Batterieli -
65: -
75: -

MIC-465:- 3300A 
e Kortslutningssummer, konduktans 30n 
e 0 ,5% onoggrannhet DC-omr. 
e Diodtester (fram spänning) 
e 20 M nresistansområde 
e 10 A , AC och DC-områden 
e 27 mätfunktioner 
e Fickstorlek 

PAKETPRISER: 
.. \~a) 3300A + väska +elim = 555:
" z) BOOOZ + väska + eli m = 685 : _ I 
.. \~F.R~KTFRITT_ MOMS och PF-avg 
" ar Inraknat I priserna !! 
. .t< Beställ DATABLAD - jämför pris/ 
l'\"prestanda . Ring el skriv så postar vi 

Generalagent --V'-...... -....:....-----.:::....:--=-...:....--=-.::..:::...:..::..:.::.--=-~ 

6000Z 595:-

PILE commerce 
Kvadratgränd 45 , 5-572 00 
Oskarshamn, 5WEDEN 
Tel : 0491 -838 11 . Kunder i 
övriga Norden · 19% + 20 sek 
per order till PG: 47 18 36-7 
eller bankcheck, välkomna i 

- Aterförsälja,e välkomna -

Jag beställer .. _ .... 3300A a 465: - .... _. paket al a 555:-

.. 6000Z a 595: - ... paket zl a 685:-

Jag har 14 dagar full returrätt på oskadade varor. 
1 års garanti. Fraktfritt , inga kostnader tillkommer. 

Namn ... Tel ..... ~ 

Adress w ....... , .... • •............ .• ••... i::b 
Postadress w 

Informationst jänst 28 

kretskort 
snabbt 

& 
enkelt 

UV -Expo n eringslåda +tidur 

30w : 4Eu 785 :- ... 80w : 10Eu 1295 :-

Ets / framka lin ings a p pa ra t 

35 x35cm 575:- :; 16 st Eu 1595:-
--- dessutom finnes : __ _ 

Monter ings -och ljusbord 47 . 20 / 62 x 40- 625 :-/ 1095 :- ; 80rrmaskin 795 :

UV-lysrör t49 :- ; Hållare : Transformatorer inkl. lagprofil : Dioder -s tab bkretsar. 

Rasterfolie 2.S4mm : Montagefolie ,matt o. klar ; Kyllläns ilän9d : EpOXi harts : 

Direkt positiv film ; Litograf isk tilm : 19" kort ram : RAM 4116 , 14:-; nya lägre pr iser : 

Gnuggi sar ; Etsmedel ; Framka llare : Förtenn i ngsvä tska ; Aluminium lador fr. 35 :

Fotoresist belagda laminat - stor so rtering ! - CPU kristaller 15 :-:CB-xtals !! 

MEMOTECH Box 25056 100235 T H TFN ' St 7740(08) 

Informat ionstjänst 24 

MIKROTEMA 2000 
NY KORTSERIE A 
AVANCERAD DATORKRAFT U 

Exempel: Snabb dator - Z80B 6 MHz utan waitstates_ Stort minne - 256 
Kbyte RAM med bank select Dubbel f10ppy controller hanterar alla 
5 1/4" och 8" drivarpå marknaden. HOgupplOsningsgrafilf..med 8 flrger, 
zoom och panorering. 

Operadqystem: CP/M, MP/M 

TillImpainpr: Industriella styrsystem (snabb bearbetning, stort primAr
minne)_ Videopresentations system (avancerad grafik)_ Kontorsauto
mation (f1eranvandarsystem - god ekonomi): 

Prisexempel: CPU 2280 och FDC 2765 (komplett CP/M eller MP/M 
dator) med dokumentation och erforderlig programvara: Pris omon
terade 1895 kr_ Pris monterade och korldara 6995 kr_ 

MIKROTEMA AB 
Ängsullsvagen 62, 16246 VÄLLINGBY, Tel. 08-760 55 63 

Informat ionstjänst 25 

e PHILIPS 

15 MHz två kana Is-skop 
med .nytt fintecknande ror 

• 5 mV känslighet • Addering A ± B 

• Autotr igg - alltid stråle • I nvertering av B-kanalen 
på skärmen • Stor skärm • Dubbelisolerad nätdel • TV-triggning , 

• Samma känslighet X och Y • Typnr PM 3207X 

P~!lips Mätinstrument 08-635000 
-for att vara exakt 

Informationstjänst 27 



•• 
ALLT lVIOJLIGT 

Det kostar bara 15 k r onor per r ad att annonsera under '}\LLT ~ ÖJLIGT" 
-Radio &Telev j.sions r adannonser. Annonsen skall i nte var a längre än 10 r ader. 

Lägsta pris är 45 kr onor (3 r ader ). 
Har du något at t sälja skall du prova '}\LLT ÖJLIGT". 

radio & 
television 

lfr3·1983 
Nya programmerbara mini
räknare Casio FLG02P 
säljes för 730:-. Garanti i år. 
Tel. 031-28 1697. 

- ABC 80 ÄGARE SE HIT
Kassett med 7 st roliga spel 
endast 65:- + postf. 
H aw D ata, Tåledsv. 13, 
436 00 Askim. 

1771 F loppy-contr. 98:-/ st 
6803 Enchips mikrodator 
50:-/st. 6821 PIA 20:-/st. 
61162X8CMOSRAM 
58:-/st. 
Ring 0758-199 75 kväll. 

ZX81 bokföringsprogram 
(16K) 250 utg. 50 ink. 130:
inkl kassett o porto. 
Nordiaproduct, Box 49, 
83080 Hoting. 

IMSA18080-Z80 S-1 00 
System H 14 print. M icro
polis 2 X 315K info: 
0563-52046/50206 
Anders. 

ZX81 komplett ny garanti 
895:- 16K RAM nya garanti 
435 TEXAS Hemdator 
enastående grafik färg och 
ljud 2785. Tel. 0321-133 95 

Använd kupongen. Den finns i tidningen. 

R&T 1979Nr: 1, 6-7, 9, 10, 
1 2. 1980 N r: 1, 9, 11 , 1 2. 
1981 Nr: 1-12. 1982 Nr: 
1-12. Caiso Fickdator PB-
100 inkl. kassettinterface, 
RAM-pack, skrivare, Nytt 
med garant i. PRIS 1695:- . 
054-162746. 

Inbundna årg av RT 1968-
70, 1976-80 + ca 40 lösnr 
1971-75. A lit 400:- el. 50:-/ 
årg. Tel. 0500-134 66. 

RING KÄRNETRAFO 46V 
14A 100:- TRAFO 2 X 12V 
0,5A 15:- Tel. 0760-888 82 
Per Larsson . 

Brusreduceringssystem 
BILLIGT! Nakamichi High
Comll , JVC NR-50E 
Kassettband TDK MA-R 
C90 45:- st. Allt fabr. nytt. 
0240-810 89 kvällar. 

Billiga 6-kanal mixrar och 
mikrofoner: JVC MI-5000E, 
AKAI MM-62, Nakamichi 
CM-300 X 3 mikrofonset. 
Allt fabr. nytt. 
0240-810 89 kvällar. 

Discotekslutsteg2X 150w 
vid 8 ohm. Moduler+ nätdel 
från M inic. Låda + effekt

·meter från Inkox. 1,5 år 
Byggpris 2000, N u 1300. 
N ils-E rik Carlsson 
0225-100 66. 

Teletype ASR 33 i nyskick 
Pris 500:-
Tel. 0760-358 30 el 869 12. 

Dator AlM 65 med BASIC 
och Assembler. RTIV pro
gram och interface med
fÖljer. Tel. 011-63263. 

Quad 33 + 303 + FMII 
Säljes till högstbjudande. 
JBL 2202 950:
Subbashorn 102dBlw/ m. 
Subwoofer 16" 1 OOdBlw/ m 
kom leta, filter, hjul , faner. 
1400:- Nya. Luxman L-10 
Nypris 5000 :- demoex 
1950 PD 272950:- Jamaha 
Al Nypris 4100:- nu 1800:
Nya Chaconnell 995 :
Capella 495:- . 0478-1 0092 
kvällar 115 55 Sven. 

SWTPC 6809 kort 1000:
ny 8" diskdrive ds/ dd ink 
DMAF2 kort 5500:- . 52k 
minne 2000:- serieint S2 
400:- MP-T + MP-N 400:
motherb SS-50 200:- int 
tangentb (RT) 1200:-. 
Printer GP-80 1000:- . 
Paketpris 9600:- Facitstans 
4070 ny. 0472-710 45 kvt. 
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EV T35B beg 120:- några 
nya 250:- membran f. d:o 
140:- REVOX A 700, knappt 
använd bill. 08-85 35 00 
priv. 

Skivmin nen säljes: 1 st 
Micropolis 5 1/ 4" (inkl. sp. 
agg, låda + 25 disk. i pärm) 
och/eller 2 st FACIT 8". 
046/ 130787. 

21 program till VIC-20! Sv. 
tecken Othello, 
TRIGONOMETRI mm. 
100:- på pg 481089-1 , 
Per Siden, 0340-403 06. 

WlSNlQ.' 
IIYNONJtuI 

II IlNO« 

~ 



Billigt 
Det kostar bara 15:- per 
rad att annonsera under 
"ALLT MÖJLIGT", 
Radio & Televisions rad
annonser . 

Med kupongen här intill 
är det enkelt att fylla i 
en bokstav i varje ruta 
och lämna en ruta tom 
mellan varje ord. 

Du ser genast hur många 
rader det blir och vad an
nonsen kostar . 

Annonsen får inte vara 
längre än 10 rader: 
Lägsta pris 45 :- (= 3 
rader) . 

Har du något att sälja 

Manus till ALLT MÖJLIGT . 
radio&televisionsradannonser 1983 

Utgivningsdagar och N l 2 3 4 5 6/7 8 9 10 11 12 
manusdagar1983 ~u=m=m~e=r~ __ ~ __ ~ __ ~~~ __ ~~~ __ ~ __ ~~~~~~ 

Utg.dag 30.12 3.2 3.3 7.4 5 .5 2.6 28 .7 25 .8 29.9 27.10 24.11 

Skrivdinannonshärl'Manusdag22.11 22 .12 25 .1 25.2 25 .3 22 .4 20 .6 19.7 23.8 20 .9 18.10 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

DET GAR IN 34 TECKEN pA VARJE RAD 

eller vill du köpa något Namn ........... .......... ............ ...... ............... ..... oo ............................. Tel ........ .. ................................... .. 
eller kanske byta - då 
skall du prova Adress .................................................... Postnr ....... .......... ...... . Postadress .. .... .......................... .. 

OBS! Endast förskottsbetalning med check eller per postgiro till Affårsförlaget A&A AB. 
"ALLT MÖJLIGT".! 1---------__ - I2.P~O~8-2.iM~k ~o~~e~R!::a~n~sl D Ch~ b~g~ -X 

Kom ihåg att 

radio & 
television 
glömmer man 
inte bort om man 
kommer ihåg att 

PRENUMERERA! 
Glöm inte bort det! 

Vill du veta I 
mer? . I 

Radio & Television hjälper I 
dig gärna med y tterligare I 
upply sningar om de pro
duk ter som annonseras i I 
tidningen. Ringa in num
ren på de annonser som I 
du vill veta mer om. Varje 
annons är ju försedd med I 
ett nummer. Det är bara 
att fy lla i kortet med I 
namn, adress etc och posta 
det till oss. Vi ser till att 
du snabbt får svar. All 
informationstjänst är kost-x 
nadsfri! Sänd in kupongen 
inom 6 månader. 

PRENUMERATION 
Ja, jag prenumererar på RADIO 8cTELEVISION ett årframåt 

och får 12 nummer (11 utgåvor) för kronor __ Jag betalar 
senare när inbetalningskortet kommer. 

VAR GOD TEXTATYDLlGTl 392 

Efternamn ... ..... ... ........ ...... ... ..... ... ................. Förnamn .... ..... ....... ....... ... ... ... ... c/o .... .. .. ....... ... ..... .. .. . . 

Adress .... .... .... .. ..... ... .. .... ... ................... Postm .................... .... Postadress ............................... ... .. ... . . 
Gata,posUada, box etc 

Land ........... .. .............. .... ..... .... ............ Personnummer ........ .. .... ........... .. .. ............. .. ..... .. . 

- - - - - - -_ .- - - - - - - - --
•• 

I N FOR MATIONSTJANST 
Jag vill vela mer om härförkryssadeannonser: CD CD CD CD CD CD (}) CD CD ® 
®®®@®®®®®@®®@@®®®®®@ 
®®®®®@®®®@@@@@@@@@@@ 
®®®®®@@@@®®®@@@@@@@@ 
®®®®®®@@@@®®@®®®®®®® 
®®@@®®®@@@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@®@@@ 

Företag ... ... ... .. .... .... ... ... ............... ... .... ............. . Namn ................... .... ............ ... ... ...... ... C/o ................. ........ .. ... .. . . 

Adress ..... ...... .. ...... ... .... ...... ... .......... ... ..... . Postnr .... .. ....... ...... .. .... Postadress ......... .. ........ .......... ....... ... ... ....... ..... . 
Gata.posllada.box etc Land .. ... .... ......... .. .. ... ..... .......... .. ...... .. .... . [RT I 83 I . 2 I 



radio & 
television 
Box 3188 
103 63 Stockholm 3 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

radio & 
television 
Box 3263 
10365 Stockholm 

Svarspost 
Kundnummer 16345399 
1 03 60 Stockhol m 3 

Informationstjänsten 
radio & 
televISion 
Box 3188 
103 63 Stockholm 3 
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Frankeras ej 

~ 
belalar ponol 

Brev
porto 

VIDEOV ÄRLDEN 
forts fr sid 71 
a tt ge en kopia i NTSC i USA, 
måste ma n, understryker Aza r, 
använda en videokamera och 
banda in bilden från mottaga
rens bildrör. M en anna rs hävda r 
han a tt ha ns kretsa r avsätter 
bättre bild än de hitt illsva rande, 
fa briksgjorda a ppa raterna fö r 
fl ersystema nvä ndning, och li
kaså a tt de, trots a llt , ä r enkla re 
a tt göra service på än tresystem
va ria nterna frå n fabrik . I va rje 
fa ll gä ller detta påstående om 
enkla re service i resp hemlän
der, fö rtyd ligar A za r - t ex en 
omändrad N TSC-maskin i 
Norda merika eller en PAL
spela re i ~ng la nd , etc . 

Florida bolaget hå ller nu på 
at t söka eta blera en internatio
nell verksa mh et med d is tribu 
tion av kretsa rna . Den nya fir
ma n heter Image Translator. 
~ Då det hä r skr ivs ha r orga ni
sationen Cancom i Canada fort
fa rande inte a rbeta t bort a lla 
"bugs", hinder , i den scra mb
lade videosigna l som ingå r i 
systemet krin g den nya Anik 
D-sa tell i ten. 

Cancom hyr in sig på fy ra av 
Anik D-sa tellitens transpondra r 
för a tt överföra signa lerna från 
fyra kommersiell a tv-sta t ioner 
t ill ka bel-tv-a bonnenter uppe i 
Ca nadas norra regioner. 

De fy ra ä r fö lj a nde : BCTV i 
Va ncouver, C/TV i Edmonton, 
CH CH i Ha milton och fransk
språ kiga TCT V i Montrea l. 

Sa mtliga sta tioner inledde s k 
scrambli ng av sina signa ler kort 
efter det a tt ma n fl ytta t över 
från den ä ldre Anik A3 i oktober 
198 2. Signa lerna skulle a lltså 
inte kunna tas in av a ndra än 
a bonnenterna. Men sena re ha r 
den ena efter den andra gå tt 
ifrån scramblingen , så a tt vid 
å rsskiftet kunde man genomgå
ende ta del av helt ostörda sig
na ler från minst två av de fyra. 
Progra mmen kunde a lltså mot
tagas av envar med en satellit
a ntenn på taket ell er bakgå rden. 

Utöver a tt förmedla de fyra 
Cancom-progra mmen tra nsmit
tera r Anik D pa rl amentssess io
nerna med både engelskt och 
franskt ta l över två sepa ra ta 
tra nsponderka na ler, båda icke 
krypterade. Då pa rla mentet inte 
ä r i a rbete reläa r de hä r två 
ka na lern a - som administreras 
av det sta tligt ägda Canadian 
Broadeasting Corporation 
detta progra mbolags sänd
ninga r på engelska respektive 
fra nska, gives uta n några för
vränga nde signa ler inlagda . • 



V1 har gjort det lättare för di . .. p.a marknaden idag . Var 'e g att hlt~~ ratt produkt och fän Sl~ speciella rubrik . Lät~ oP~O~Ukt/ tJanst är placerad und~r st 
Galler endast sm"f " I c overskädhgt

l 
d oretag. . 

1~1\II,JtJI)l'NI)I~rl' 
Datorer 

APOLLO DMC II + 48kB 
Fullständigt kompatibel 
med APPLE II + . 5.995 '
Minnen till VIC-20 241--8 
CMOS, i låda 975:- ZX8'1 
56kB. i låda 875:- . CASIO 
FX702P 1.095:
PB100695:-
DMC AB 
Box 45011 
104 30 Stockholm 
Tel. 08·21 0864. 

-DATORER-RÄKNARE
PrIsexempel BASIC' 
SHARP PC 1500'-+' . t +4 ' . prlner 

K minne rek 5692 :- vårt 
4975:-. CASIO PB 100 rek 
798:- vårt 728 '-
SHARP 1251 Nyhet 37K 
Ram 24K Rom.,TEXAS n 
FIckdator 34K Rom m ya 
GRATIS prislista och .m. 
broschyrer. Priserna INKL 
moms och frakt. . ' 
LINDENS RÄKNARE 
Abytorpsvägen 4 
264 00 KLI PPAN 
Tel: 0435·125 25 (d runt) ygnet 

- COLOR GENIE -
Färgdator max 32K 40 
te~ken . Många utbyggnads· 
mOJllgheter. Den bästa 
hemdatorn till det LÄGSTA 
PRISET I l? 
Passa på ~~ så fårdu LJUS
PENNAN PÅ KÖPET I 
GRATIS prislista och ' 
broschyr. 
LINDENS RÄKNARE 
Abytorpsvägen 4 
26400 KLIPPAN 
Tel: 0435·125 25 (d runt) ygnet 

PROGRAM BANKEN 
Massor av program och till · 
behor till ABC·80,ABC·800 
VIC 20 L " ' . . . agsta pris - bestäl l 
ditt exemplar nu! 

C~:TEKNIK DATA 
BJorkered 
312 00 LAHOLM 
Tel. 0430·26 179 

ZX SPEGTRUM - ZX81 
ZX81 mlnnenavhögkvalite 
med 6 mån garanti. 16K 
Ram I låda + GRATIS spel· 
kassett 495 kr. 1 6K R am 
utan låda 395 kr 64K Ram i 
låda 995 kr. M assor av 
program och tillbehör till 
ZX81 /Spectrum. Gratis 
katalog mot dubbelt porto 
ARNSVIK·DATA . 
Box 19017 . 
25019 Helsingborg 
Postgiro 74 65 21·4 

TALSYNTES FÖR ZX 
Talsynthesizer med obe· 
gransat ordförråd för ZX81 
och ZX Spectrum. Arbetar 
med fonem. H elt färdig med 
Inbyggd högtalare och 
direkt inkoppling till datorn 
PriS endast 695 kr inkl . 
moms. Begär information. 

ARNSVIK·DATA 
Box 19017 
25019 Helsingborg 
Postgiro 74 65 21·4 

VIC·20 
ZX·81 
ACORN ATOM 
Ange datormärke och begär 
GRATIS SPELKATALOGI 

CREATEC 
Banergatan 27 
115 22 Stockh~lm 

•• 
Ovrigt 

Säljer: 
Stud er A62 fullspår, med 
klippsax. 5.500:- . Ljud· 
~ontrollvord (BS·PUL T) SR· 
ygge med två spegelgal· 

vanometrar. 2.700'
Video West AB .. 
Box 31174 
400 32 Göteborg 
Tel: 031·42 60 59 

METRIC 85typ P önskas 
kopa 
Tel. 031·17 90 70. 

SINCLAIR ZX·SPECTRUM 
har fått en konkurrent: 
ORIC·1. Färgdator med 16 
eller 48k RAM . Vi säljer 
också Zx.·Spectrum och 
minnen, tillbehör till ZX-81 
Prlsllsta/lnfo mot 2 ' . f ' . .- I rim 
PROAVIS . 

Stereo-HiFi ' 
Kvalitetsband 
Philips Ultra Ferro: 
C60 1100, C90 13:0050 
band fraktfritt 
JAVI Electronic c/o Billberg 

Vikingagatan 39-41 F 
113 42 Stockholm 

Tel. 0414·137 54 

Tel: 08·306971 

Passa På! 
för att här kommer kallSke E b' 
handsken. Sälj din produkt//-' Judandet som passar dig som 
eftertext för småföretagare JEanbs~ gd

enom 
RadiO & Televisions - r JU andet. 

Regler för annonseringen: 
Endast Insänd kupong gäller som Ö .. manus. 

ppen endast for småföretagare 
Bifoga inga pen V' f . gar . I akturerar efter I'nf " d or annons. 

Ma-niiiiiil:I~liIJljj"Nlii~T 
RadiO & Televisions eftertext
annonser tör småföretagare . 

I 
I 
I 
I 

'R'( 3':S':i I 

Postnr ................ .... Postadress... . ..... ...... ..... ... ........... . . 
Te/efon .. .... ........................ .. ...... .. ... . 

VAR VAN·L.-iG··ÖCH··;.·EX·TÄ .. ····· ··· ····· .. ·· .. ······· .. ·· .. ··· .. ...................... . 
Kupongen skickas ti/i 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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}f Vi provar den första 
digitala skivspelaren 

}f 3D-tv 
-kan det bli något? 

}f Vi provar nya datorer 

Samt nya byggen och mycket 
mera från den spännande 
elektronikvärlden, i 
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ANNONSÖRSREGISTER 

RADIO & TELEVISION 

3/83. 

AGFA-GEVAERT 

AUDIOTON 

SID 

6 

24 

BECKMAN INNOVATION 23 

B BÄCKMAN G AB 24 

BETOMA 68 

CLARION 4 , 5 

ELFA 84 

FERNER ELECTRONICS 31 

GYLLING SYSTEM-

ELEKTRONIK 66 

HANDIC ELECTRONIK 29 

HI-Fl KIT 28 

HOBBYDATA 26 

JOSTY KIT 26 

JVC SVENSKA 2 

MARENlUS, LEIF 77 

MEMOTECH 77 

MIKO KOMPONENT 73 

MIKROTEMA 77 

MINIC 24 

NAD/SVERIGES HI-Fl 

CLUB 54 

NORDISK HEMELEKTRONIK 

77 

PANASONIC 52, 53 

PHILIPS 74, 83 

PILE COMMERCE 77 

" RELATIONSKONSUL T 65 

RENNEMARKS 30 

SAVEN 76 

SCANDIA METRIC 56 

SKANDINAVISKA ELEK-

TRONIK CENTER 76 

STUDIEFÖRLAGET 26 

TEKTRONIX 27 

TELEINSTRUMENT 75 

THELLMOD/GIR 31 

TERCO 74 

YAMAHA 67 

Prenumerationstjänst 
Postadress: Box 3263, 
10365 Stockholm 3 
Telefon: 3407 90 
Postgirokonto: 88 95 00-5 
Prenumerationspris: 
Helår 12 nr 162: -
Halvår 6 nr 92: -

Prenumerationer kan beställas 
direkt från Prenumerationstjänst, Box 3263. 
103 65 Stockholm 3 , i Sverige på närmaste 
postanstalt med postens tidningsinbetal
ningskort, postgirokonto BB 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 rekvirE!ras genom 
Pressbyrån eller direkt från Åhlan & Åker
lunds Förlags AB , Torsgatan 21 , 105 44 
Stockholm, tel 736 40 00 - Lösnummer
expeditionen. Som regel finns dock endast 
ett halvt år gamla tidningar att t illgå. 

Bifoga inga pengar; tidningen sänds mot 
postförskott. Redaktionen kan inte effek
tuera beställningar pa kopior av artiklar ur 
äldre nr. Vissa bibliotek har inbundna ar
gångar och kan ibland stå till tjänst med 
kopior. 

ADVERTISING REPRESENTATIVES 
Belgium 
Publicitas Media, Avenue de Terveuren 402 , 
B-11 50 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 / 50066 OB , 
Telex 61067 
Danmark 
Civilekonom Bent S Wissing, International 
Marketing Service. Kronprinsensgade l , 
OK- 1114 Köpenhamn . Tel 01 / 11 5255 
Germany 
Publicitas GmbH, 2 Hamburg 39 , Bebelallee 
149, Tel 040/ 511 00 31 -35, Telex 
02 15276 
Holland 
Publicitas, 3B , Plantage Middanlaan, Am
sterdam 1004, Telephone 020/ 23 20 71, 
Telex 11656 
Italy 
Etas Kompass Riviste Estere, Via Mantegna 
6 , 20154 Milano, Telephone 02/ 34 70 51 , 
Telex 33151 
Switzerland 
Mosse-Annoncen AG, CH-B023 ZOrich, Lim
matquai 94, Telephone 01 / 473400, Telex 
55235 
United Kingdom 
David Todd Associates Ltd, 117 Camberwell 
Road, London SE5 OHB, 01/703 62 07 

Alla förfrågningar som avser i RT 
publicerat material - artiklar. produkt
översikter m m samt byggbeskrivningar • 
scheman och komponenter liksom kret
sar - resp alIminna frAgor skall göras 
Skriftligen till red . TelefonfOrfrAgningar 
kan i alIminhet inte besvaras p g a 
tidsbrist. För alla upplysningar om Ildre 
RT -nr:s innehAll hinvisas till bibliote
kens inbundna Arg med Arsregister . 



Ärtiondets raknyhet! 
---- med 2-stegsrakning 

extra bit av skäggstrået, som nya 
kapar, gör dig välrakad längre. 

här fungerar 2-stegsrakning: 

Steg l 
skäggstrået kapas lyfts det upp en 

ur hårsäcken aven lyftkniv . 

S_2 
Nu kan skärkniven kapa även den bit 
80m lyfts upp. Du blir slätare och kan 
känna dig välrakad längre. 

Laddbar rakapparat gör dig 
oberoende av vägguttag 

Du kan raka dig sladdlöst i två till tre 
veckor på en laddning. Perfekt för 
dig som saknar vägguttag i bad
rummet, som ibland reser bort, 
åker till landet, sticker ut och 
seglar ...... . 



MED F~SlK UiOELAS :02.03 
GöTEBORG 

rr 
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Och tekniskt? Pressgjutna aluminiumramar och 19/1-aluminiumprofiler garanterar 
hög stabilitet genom låg egenvikt. Bärkraft 400 kilo . Variabel uppbyggnad genom 
19/1-vinkel och rasterprofiler alternativt svängramar. 

Och självklart: omfångsrikt tillbehörsprogram för individuell uppbyggnad. 
För ytterligare information kontakta vår avdelning Elektromekaniska 

byggsystem. 

00002/325 e 
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