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MINSTA 
BASIC
DATOR 
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MC-försteget 
is perklass 
du bygger 
själv! 
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EN SOFISTIKERAD BÄRBAR 
INSPELNINGSSTUDIO+EN AVANCERAD 

HEMMAVIDEO. 

JVC HR·2650 MED TYA UUDKANALER 
OCH DOLBY. 

en här videoanläggningen är, 
i sitt slag, den mest avance

rade du kan få för pengar. 
Den är dels en perfekt liten inspel

ningsstudio som du lätt bär med dig 
och dessutom är den, ihop med 
tunern, en mycket bra video i hem
met. Tillsammans med t ex kameran 
GX-N5 ger den dig oanade möjlighe
ter för inspelningar både inom- och 
utomhus. HR-2650 har stereo vilket 
gör det möjligt att koppla ljudet till din 
musikanläggning och på det sättet få 
ett perfekt stereoljud samtidigt som 
du visar dina inspelningar på din TV. 

Den ger dig också möjlighet att i 
den vänstra kanalen spela upp origi
nalinspelningen och i den högra 
"lägga på " kommentarer, musik eller 
vad du vill. 

JVC HR-2650 ger dig stora möjlig
heter att redigera. Bland annat kan 
du lägga in nya scener och bild
sekvenser mitt i en film du redan spe
lat in - allt med omärkliga över
gångar. Kort sagt, en smått fantas
tisk video. 

JVCIV"SI 

WC HR-2650 HAR 
DOLBY. 

Tidigare har videoinspelningar 
besvärats av visst brus. Genom att 
HR-2650 har Dolby brusreducering 
minskar ljudets brus väsentligt. 

KAMERAN GX-N5 AR 
HELT FANTASTISK. 

Det är utan tvekan marknadens 
mest avancerade videokamera. Den 
är extremt ljuskänslig. Tack vare 
NEWVICON rör och en ny kretsteknik 
ger den mycket bra bilder vid unikt 
låga 10 lux, vilket motsvarar mycket 

svag rumsbelysning. Den har dess
utom en inbyggd textgenerator med 
vilken du på bilden kan "skriva" t ex 
titeln på filmen, vilka som är med och 
det datum då den spelades in. Som 
kronan på verket har den en automa
tisk/manuell bländare med motljus
Iäge, övertoningsautomatik och auto
matisk/manuell vitbalans. GX-N5 
kan användas tillsammans med prak
tiskt taget alla videobandspelare. 

DU KAN SPELA IN 8 VALFRIA 
PROGRAM UNDER 14 DAGAR. 

Tillsammans med JVC tuner 
TU-26EG blir den här anläggningen 
en mycket avancerad video i hem
met. Den har trådlös fjärrkontroll av 
bandspelaren. Du kan programmera 
den för inspelning av 8 hela program 
under 14 dagar. Du kan också snabb
spola med bild i bägge riktningarna. 

JVC SKAPARE AV VHS, VÄRLDENS MEST UPPSKATTADE OCH KÖPTA VIDEOSYSTEM. 
JVC Svenska AB. Spångavägen 399- 401 . 16355 Spånga. 



En tidning från Affärsförlaget Nr 5 1983 Årgång 55 

1 O TRE VIDEOKAMEROR, 
TRE NYHETER 

1 1 

Vi provar tre intressanta 
videokameror , med olika 
egenskaper och finesser , 
och inleder med en betrak
telse över kamerarörtekni
ken. 

VIDEOKAMERA 
CANON VC-10 

Fotojätten Canon går in på 
videomarknaden med en 
utmärkt videokamera för
sedd med avancerade fi
nesser. Mycket god bild! 

3 6 BYGG SJÄLV: 
TEMPERATURPROB 
TILL MULTIMETERN 

Den här proben utökar mät
möjligheterna hos din digi
talmultimultimeter . Att 

46 STORTEST: BILSTEREO 
I ett ovanligt grundligt test 
har vi mätt Och lyssnat på 
sju aktuella och intressanta 
bilstereoapparater. Läs om 
de avslöjande resultaten! 

63 SKOPET 

- EV:s speciella nyhets
sida med aktualiteter och 
debatt, kommentarer och 
recensioner. 

12 VIDEOKAMERA HITA
CHI MOS VK-C2000E 

Den första kameran på 
marknaden utan kamera
rör! En teknisk bedrift! Men 
hur blir bilden? 

1 3 VIDEOKAMERA 
JVC GX-N5E 

Den absolut ljusstarkaste 
kameran på marknaden an
vänder en ny typ av kame
rarör och når fantastiska 10 
lux som minsta användbara 
ljusnivå. 

26 VÄRLDENS MINSTA 
DATOR:SHARP 
PC 1251 

Det är inte länge sedan 
världens minsta dator hette 
något helt annat. Utveck
lingen går snabbt, även om 
vi nu tror att det inte finns 
anledning att göra fick da
torn mindre. 

kunna mäta temperatur är 
värdefullt vid felsökning 
och service. Proben är lätt
byggd och billig . 

48: Blaupunkt SQR 82 
49 : Clarion PE 950 
50: Knutsson 3003 
51: Panasonic CQ773 
52 : Philips MCC AC 914 
53 : Pioneer KE 6300 
54: Sparkomatic SR 

308E 

16 VÄRLDENS STÖRSTA 
WUDMÄTRUM? 

29 

Bang & Olufsen tänker 
belägga en absolut tätplats 
som högtalarföretag och 
har storinvesterat i värl
dens kanske största spe
cialicerade ljudmätrum, 
"bestyckat" med stor da
torkraft . Ulf B Strange rap
porterar. 

DUMPEN 

presenterar månadens 
smådatornyheter . 

30 SIFFERJAKT FÖR ZX81 
Här en uppföljning av tidi
gare program för ZX81. 
Med nya rutiner blir pro
grammet både enklare och 
säkrare. Programmet ger 
också tips för andra försök. 

3 8 MEDICINSK 
ELEKTRONIK 

En svensk innovation un
derlättar väsentligt den tri
viala men nödvändiga tem
peraturmätningen, på sjuk-

5 6 RADIO, TRAFIK & 
TEKNIK 

Stig Adolfson har recense
rat "dx-bibeln" och grans
kar också ny materiel för 
kortvågsanvändning. 

68 HÖRT OCH HÄNT I USA 7 O FÖR 50 ÄR SEDAN 
EV:s korrespondent Bob Ur Populär Radio 
Angus rapporterar om stort 
och smått , människor och LÄSARNAS 
företag , produkter och hän- 7 1 FRÄGOR 
delser. 

Ljud&Bild 

20 BYGG SJÄLV FÖRSTEG 
FÖR MC - PICKUPER 

Pick-uper kräver antingen 
transformator eller en extra 
förstärkare före den ordi
nära förförstärkaren. Här 
ger vi bygganvisningar för 
ett högkvalitativt steg. 

24 WUDTEKNIKNYHETER 
för hem-hi fi, scenbruk och 
studio: En handfull nya 
amerikanska, brittiska och 
japanska produkter presen
teras. 

Din Dator 
32 ORDLEKAR I BASIC 

Två små basicprogram som 
ger nöje både åt program
meraren och användaren . 
Programmen går lätt att 
anpassa för alla datorer. 

hus som i hemmet. Jörgen 
Gundersen beskriver. 

40 KORTA 
RAPPORTER 

57 RADIOPROGNOSER 
för maj månad 1983 

59 KORTA 
RAPPORTER 
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Nu ännu bättre ljudåtergivning. 
Superferro, Superchrom, Carat och Metall med 

HDX == High Dynamic Extra, som står för bättre 
diskant, högre dynamik och renare bas. 

Ferrocolor och Stereochrom med HD == High Dynamic. 

Sex nya kvalitetsband för att passa alla typer av 
. ljudanläggningar. Al/a med ny, helsäker mekanik. De 

sex bästa band vi någonsin gjort. 
Finns hos din radiohandlare. Prova! Lyssna! Enjoy yourself ! 

AGFA-GEVAERT. 
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STEGET IN I 
MORGONDAGENS TEKNIK. 

STEGET FULLT UT. 

Nu har du möjlighet att ta steget in i 
morgondagens ljudteknik. Och ta ste
get fullt ut redan från bÖrjan. 

Nu finns Sony eDP-IOl. Den kom
pletta laserskivspelaren som låter dig 
utnyttja alla compad disc-teknikens 
revolutionerande möjligheter. 

Sony eDP-10l har automatisk pro
grams ökning, tre olika repeterings
funktioner, digital display med dubbel
funktion, snabbsökning med ljud framåt 
och bakåt i två hastigheter och trådlös 

fjärrkontroll med tio olika funktioner. 
Sony eDP-10l är inte ämnad för var 

och varannan bokhylla. 
Den är gjord för dig som inte vill 

nöja dig med att bara glänta på dörren 
till framtiden. 

Den är gjord för dig som vill få ut 
maximalt ur musiken och tekniken. 

Tekniska data: Frekvensåtergivning: 5- 20.000 Hz. Dyna· 
mik: Bättre än 90 dB. Signal/ brus förhållande: Bättre än 90 
dB. Kanalseparation: Bättre än 90 dB vid I kHz. Harmonisk 
distortion: 0,004% vid l kHz. Svaj: Omätbart. 

S O N OIIIIIIIIIIILT [gJCOMPACT 

.1 ® D~GlQ~~ 
Sony marknadsförs i Sverige av Gylling Hem·Elektronik AB, 16185 Bromma, telefon 08-981600. 
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Upplev musikens hjärta med Marantz. 
Marantz Compact Disc Digitalskivspelare är ett måste 

för HiFi-konsumenter som kräver optimal ljudåtergivning. 
av Maurice Frydman 

EN NY DIMENSION I MUSIKE 
"One thougt, one grace, one wonder at the leasr, which 
into words no virtue can digest" - Marlowe. 

Hur kan jag beskriva det obeskrivliga? Hur kan 
jag förmedla den lyssningschock, den förlamade häp
nad jag kände när jag som en av de första priviligerade 
lyssnarna fick höra Marantz HiFi-utrustning kopplad 
till deras Compact Disc-spelare? 

Sinande i halvmörker kunde jag urskilja Marantz 
CD 73 Compact Disc-spelare upplyst aven tunn 
ljusstråle från en osynlig sol. Diskret till proportionerna 
som inte gav någon ledtråd om dess funktion med en 
superb formgivning och med en sublim återgivning 
stod den framför oss, vi sökare av perfektion som hade 
samlats i en gemensam trånad efter det absoluta. 

När vi omtumlades och vaggades av musikrike
domarna från Wagner, Mozart och Simon & Garfunkel 
förstod jag an vi upplevde ingenting mindre än en 
revolution i den värld som kallas High Fidelity. 

Dessa nöna ord, High Fidelity, som har missbru
kats och överdrivits i åratal, fick här i Marantz värld en 
ny och betydelsefull mening. 

Vi upplevde en musikalisk realism som tidigare 
varit omöjlig an uppnå. 

Det var själva musikens hjärta - utrycket är inte 
för starkt - precis som om en orkester i en lokal, en 
konsertsal eller en arena hade spelat för oss som åhö
rare. 

I halvmörkret kände jag mig som avskärmad från 
världen av dena musikaliska underverk som Marantz 
hade skapat. Det kändes som om jag hade förflyttats in 
i framtiden, buren av de stora namnen inom ljudåter
givning bland vilka Marantz med självklarhet framstår 
som en ledare. 

CD73 - pelfekt anpassad till Marantz alla Hi-Fi system. 

MARANTZ BIDRAG 
Jag har inte för avsikt an gå in på tekniska detaljer med 
digital inspelning och avläsning via laserstråle. Låt oss 
bara hålla följande väsentligheter i minnet: 

l. Compact Disc-systemet gör det möjligt an 
avläsa den digitala informationen med extremt hög 
precision. Återgivningskvaliteten är därför exceptio
nellt bra med perfekt kanalseparation och en total 
avsaknad av distorsion, wow och fluner. 

2. Compact Disc-systemet måste kombineras med 
den bästa förstärkarutrustningen. Marantz förstärkare 
klarar de höga krav som ställs för an kunna återge 
dynamiken i Compact Disc. 

3. CD 73-spelaren har många funktioner. Tryck 
på Open-knappen så glider den elektroniska lådan ut, 
färdig an ta emot skivan. Centrering behöver ej göras. 
Maskinen sköter dena automatiskt när lådan stängs. 

Upptäck CD 73:ans många andra fmesser; per
manent display av numret på det spår som spelas, 
snabb spolning framåt och bakåt, fjärrkontroll om så 
önskas och framför allt, förprograrnmering av upp till 
15 spår. 

LYSSNA PÅ MARANTZ 
Om Du vill ha mer information ska Du gå och tina på, 
eller ränare sagt, lyssna på Marantz-systemen utrus
tade med CD 73 Compact Disc-spelare hos en 
Marantz-återförsäljare. 

Du kommer då an förstå an hemligheten fmns i 
lyssningsupplevelsen, en upplevelse så perfekt och 
obegränsad an Du liksom jag kommer an tala om 
musikens hjärta. 

... .......... ® 

I------------------~I 
I Inbjudan att lyssna till musikens hjärta med I 
I Marantz. Sänd mig information om var jag kan I 
I lyssna på Marantz Compact Disc. I 
I I I Namn: ............... .. . . ... .. ... .. ... . ....... . .. . .. I 
I I I Adress:.. . .......... .. . . . . .......................... I 

: Postnr: ..... . .. Ort: . .. . . . .............. .......... . II 
EV'" s-,!> 

I Skickas till I 
I MARANTZ SVENSKA AB I 
I Box 12016, 16112 BROMMA. Tel. 08/262610 I L ____________________ ~ 
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•• 
VARLDE ENDA 
nVIDEO 
50 TARALLA 
FÄRG-TV 5YSTE • 

PAL 
I I 

NTSC 
......... JU .. i USA, Japan och ett antal sydamerikanska länder. 

IV"SI 
Virtdens ledande Videosystem. 
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Videokassetten ger svenska före
tag oanade möjligheter till kontakt 
med omvärlden. 

Men det finns problem med i 
bilden. Det existerar nämligen tre 
olika färg-TV-system i världen. 
PAL, SECAM och NTSC. 

Detta innebär att en NTSC
kassett från USA bara blir flimmer 
när den spelas upp i en vanlig 
svensk TVI Video. 

Vi på Telefunken har löst pro
blemet. 

Och idag är vi det enda mär
ket i Sverige som kan erbjuda TV I 
Video-kombinationen som passar 
hela världen. 

Vi har även företags leasing. 
Kontakta oss när ditt företag 

funderar på video. 
Så kan vi tillsammans vidga 

horisonterna mot omvärlden. 

~--------------., I VI VILL VIDGA VARA HORISONTER MOT I 
OMVÄRLDEN. 

I Skicka oss ytterligare information. I 
I I I Titel/Namn: - ------- -- I 
I Företag/institution: I 
I Utdelningsadress: I 
I Postnr/Ortadress: ------ --- I 
I Telefon: I 

EVNS-33 I Skickas öl: TeIe ..... en FörsiiljnkIgs AB, I 
I Försiljnklgsavdelningen, Box 1392, 171 27 Solna, I 

OS·98 87 20. '- ______________ ..1 

TELEFUNKEN 
SATEllIT·TV. KABEL·TV. TEXT·TV. STEREO-TV 

TELE·DATA • VHs.VIDEO MED STEREO. 



HEMELEKTRONIK 83 
CONSUMER ELECTRONICS SHOW 

Svenska Mässans hallar-Göteborg 10 -13 nov 1983 

RADIO & TV, HI -Fl , TV-SPEL, VIDEOFILM, HEMDATORER, TILLBEHÖR m.m. 

Begärutställarinformation från: 

Svenska Mässan ti Stiftelse i samarbete med 

BOX .~ 2L :i . 40:i 24 GÖTEBO RG: TEl.. 03 1 / :i O 00 00 . T EL I:: X :i0 GOO . VIDEO 
InformatIonstjänst 6 

SabaTV först i världen! 
Nu kan du se alla TV-program 3-dimensionellt· och dessutom i färg! -

• N ya 3D-system et "A bdy " (A naglyphic by delayj SA BA Stereo

~ Huvudkontor: Göteborg tel. 031 - 49 09 00 ~ Försä ljningskontor: Stockhol m tel. 08 - 744 54 90 

Saba TV med inbyggd 3D - som gör 
a ll a TV -program och videofilmer 

tredi mensionella! 
I fårg! Och med en öve rlägsen 
skärpa och bri Ijans! 
Ett tryck på 3D-kna ppen ge r dig 

helt nya upplevelser. 
Hockeymatcherna , na turprogram

men , decka rna , långfilmerna - ja , a llt du 
vill upp leva intensivare, vackra re, 

ve rk liga re kommer nu ra kt in i ditt 
vardagsrum . O ch 3D finn s inte ba ra i de 

största modelle rna. Nej , Saba 3D kan du 
se från 16 - 27 tum . 
Väljer du Saba T V få r du dessutom a llt det 

andra som hör nya TV-åldern till . Samtliga 
modeller ä r kla ra för video, TV -spel, sate ll it

TV , kabel-TV , hemdato re r. Sa mt kla ra e ll e r 
förberedda fö r ste reo-TV , Tex t-TV och 3D. 

67 S 83 Ca-pris 7.000:- SABA 
Du hittar din närmaste SABA-handlare under Radio och Te levi sionsdetaljister på Gula Sidoma i Te leronkatalogen . Teknikens Mästare. 

elektronikvIlrIden - nr 5 - 1983 9 
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Blektronikväzlden 
PBOVJIB 

TRE VIDEOKAMEROR-
nen saknar, liksom Plumbico
nen, standardvidikonens tröghet 
i dåligt ljus och har betydligt 
högre känslighet. Plumbicon 
och Saticon skiljer sig emellertid 
åt genom att Saticonen inte tål 
högre temperaturer än 50 gra
der på sitt ljuskänsliga skikt. 
Vid högre temperaturer förstörs 
det. 

TRE NYHETER! 
* Vi har provat tre videokameror med var sin 
nyhet: Ny teknik, ny ljuskänslighet och ett 
nytt märke. * Men nyast är ingalunda alltid bäst, har vi 
konstaterat. 
Av Bertil Hellsten 

~ Tre r. ~ ta nyheter ingår i detta 
videotest. För det första en tek
nisk nyhet: Hitachi kommer 
med en kamera utan kamerarör. 
Alla andra kameror har ett elek
tronrör som den optiska bilden 
från objektivet faller på. En 
elektronstråle inuti det luft
tomma röret söker sedan av 
bilden och alstrar den elektriska 
videosignalen. 

Den andra är en prestandany
het: JVC kommer ut med en 
ännu ljuskänsligare kamera . En
ligt specifikationen skall den 
klara lO lux belysning. Och det 
är både en prestation och en 
känslighet som alltmer kan be
fria videotekniken från behov av 
extraljus. 

Den tredje är en marknadsny
het: Fotoföretaget Canon lanse
rar nu videospelare för egna 
inspelningar. Utrustningen är 
tillverkad åt Canon av Panaso
nic, men man kan förmoda att 
Canon siktar på att tillverka 
själv så småningom. 

Och genom det hela löper en 
tävling i att bli först och "bäst". 
Men det är flera egenskaper 
som måste bli "bäst" för att man 
skall utse "bästa kamera" . När 
det gäller ljuskänslighet är JVC 
utan vidare bäst just ny . Och det 
kan leda till en liten kamerarör
historisk betraktelse. Det som 
ligger bakom den höga ljuskäns
ligheten är nämligen ett nytt 
kamerarör, åtminstone nytt i det 
här sammanhanget. 

Belysningskrav 
75000 lux! 

Historiskt sett förlorar ju sig 
televisionen i Nipkows berömda 
hålskiva från slutet av 1800-ta
let. Den var försedd med hål 
som gjorde att man kunde av
söka bilden i linjer. Den första 

elektroniska anordningen som 
gjorde videosignal av bilder, 
ikonoskopet, som patenterades 
av Zworykin redan 1923. Det 
var ett modernt kamerarör i den 
meningen att det rörde sig om 
ett evakuerat glasrör i vilket en 
bild avsöktes aven elektron
stråle. Bilden föll på en platta 
som gjordes av ett s kfotoernit
terande material, dvs ett mate
rial som avgav elektroner när 
det utsattes för ljus. 

Ljuskänsligheten var dock då
lig, minst sagt, hos de första 
ikonoskopen. 75000 lux uppges 
ha varit en lämplig ljusnivå för 
röret. Det motsvarar nästan fullt 
solljus utomhus en klar dag! 
Rörtypen förbättrades dock så 
småningom och bytte även 
namn till bildikonoskop, och 
kunde klara sig med ned mot 
300 lux. Men röret hade .också 
andra nackdelar än den låga 
ljuskänsligheten, så ort ikonen 
blev ett stort steg framåt. Den 
beskrevs första gången 1939, 
och krävde då 3000 lux för att 
fungera väl. Under namnet bild
ortikon blev den så småningom 
så känslig att den klarade sig 
med 200 lux. 

Vidikonen 
över 30 år 

Alla moderna rör är emellertid 
aven typ som kallas vidikon och 
som ursprungligen togs fram av 
RCA 1951. Den ski ljer sig från 
tidigare rörtyper genom att den 
ljuskänsliga delen består av ett 
material som ändrar sin led
ningsförmåga beroende på hur 
mycket ljus som faller på det. 
De olika vidikontyperna skiljer 
sig åt genom att man använder 
olika sådana fotokonduktiva 
material. Den första vidikonen, 
den som kan kallas standardvi-

. . . , , . . 

dikon, använder ett bildskikt av 
antimontrisulfid (Sb2S3). Det 
är billigt, men ger en hel del 
tröghet och brus i bilden vid lågt 
ljus. 

Den mest spridda rörtypen 
hos tv-bolagen har varit en va
riant av vidikonen som kon
struerades av Philips 1963, och 
som kallas Plurnbicon. Första
velsen härrör från latinets plum
bum, som betyder bly, och vilket 
ingår i det fotokänsliga skiktet 
av blyoxid (PbO) . År 1960 tog 
amerikanska Bell fram en spe
ciell typ av vidikon, som kom att 
kallas kiselvidikon. I den består 
det ljuskänsliga skiktet aven 
matris av små kiseldioder. Den 
var svår att tillverka, och röret 
blev mycket kostsamt, och an
vänds inte i någon större ut
sträckning. 

"Tvillingarna" 
Plumbi- & Sati-con 

Det gör däremot Hitachis Sati
con, som kan sägas vara ett svar 
på Philips Plumbicon. Det ljus
känsliga skiktet består aven 
kemisk förening i vilken ingår 
selen, arsenik och tellur 
(SeAsTe). Saticonen har fun
nits sedan 1973, men blivit van
lig i hemvideokameror först un
der de allra senaste åren. Satico-

Det senaste röret på hemvi
deomarknaden sitter i JVC-ka
meran ' vi provar här. Det är 
emellertid nästan lika gammalt 
som Saticonen. Röret heter 
Newvicon och togs fram inom 
Matsushitakoncernen (där såväl 
bl a JVC som Panasonic ingår) 
år 1974. Ljuskänsligheten be
stäms av skiktet som består av 
en förening i vilken ingår zink, 
selen, kadmium och tellur (den 
kemiska beteckningen uppges 
till ZnSejZnCdTe). Känslighe
ten är ungefär 3 gånger högre 
för Newviconen än för Satico
nen, som i sin tur är lika känslig 
som Plumbiconen. 

Men nu riskerar allt det här 
att bli historia, i och med att 
Hitachi ersätter allt vad rör 
heter med sin MOS-omvand
lare. Den består aven halvledar
platta på vilken man fått plats 
med flera hundra tusen avkän
nande element, vilkas innehåll 
man kan få ut direkt som en 
videosignal. 

Av testet framgår att tekni
ken inte är riktigt färdig än, men 
på sikt kommer troligen alla 
videokameror att byggas på det 
sättet. 

Känslighet hos olika vidikoner 

100% 
"ff"ktivlt"t 

NQ_vicon 

Kis"lvidikon 

Standard
vidikon 

Plumbiconl 
Saticon 

.7 

. 6 

. 5 

• 4 

V6glilngd (nIO) 

Känsligheten hos kamerarör beror av våglängden hos ljuset. Vi 
illustrerar här de olika rörens känslighet som funktion av Ijusvågläng
den. Många rör har en så stor känslighet i det infraröda området att 
man måste filtrera bort det i normalt !Jruk. 



Videokamera 
CanonVC"'O
KANONBILD! 
~ Canon är ett nytt namn i video
sammanhang. Desto mer bekant 
är firman som tillverkare av tra
ditionella kameror. Nu känner 
man tydligen ändå vart vinden 
blåser och satsar på en videoan
läggning som komplement till (el
ler ersättning för?) sitt super 
8-program. 

Canons anläggning är tillver
kad av Panasonic efter Canons 
specifikationer. Resultatet är en 
spelare som är praktiskt taget 
identisk med Panasonics NV 100. 
Canons typbeteckning på kame
ran är VC-IO. och den är mycket 
lik Panasonic WVP 100. Märkligt 
nog är Canons dock klart mindre, 
trots att alla funktioner finns med 
och alla prestanda är lika goda. 
Till en del kan det bero på den 
automatiska skärpeinställningen. 
Canon använder sitt eget, "pas
siva", och utrymmessnåla, system 
medan Panasonic anvander ett 
"aktivt" system med ultraljud. 

En tänkbar nackdel med ett 
passivt system vore att det kan 
fungera dåligt om ljuset är så 
svagt att det inte räcker till för 
mätningen. Ett aktivt system kan 
däremot fungera även i totalt 
mörker. 

I praktiken fungerar emellertid 
Canons passiva system vid mycket 
mindre ljus än vad som fordras för 
att man skall få en bra bild i 
övrigt. Men likt andra autofokus
system måste man använda det 
med urskillning. Sneda vinklar 
och föremål på olika avstånd i 
bilden kan förrycka resultatet. 
Man kan använda fokuseringssy
stemet kontinuerligt eller momen
tant genom att trycka ned en 
knapp. Den senare användningen 
verkar tryggast. Man ser ju också 
i den elektroniska sökaren hur 
skärpan verkligen blir. 

Bildkvaliteten är alldeles 

Canons kamera är den enda av de 
här provade som har autofokus. 
Priset är ungefär 12 250 kr, och 
då ingår också en textgenerator 
och möjlighet till negativ bild. 
Det enda som skvallrar om auto
fokusen är texten under objektivet 
och två små öppningar. 

Det finns nu fyra olika principer 
för autofokus på videomarknaden, 
och de förefaller att fungera lika 
bra. Förutom Canons kontrastav
kännande system finns Hitachis 
system med en spegel som vrider 
sig, Panasonics ultraljudmätning 
och Sharps system som mäter med 
infrarött ljus. 

Känsligheten hos kamerarör är 
beroende av våglängden hos lju
set. Vi illustrerar här de olika 
rörens känslighet somfunktion av 
ljusvågiängden. Många rör har en 
så stor känslighet i det infraröda 
området att man måste filtrera 
bort det i normalt bruk. 

märkt. Skärpan är den bästa som 
går att få i klassen, vilket också 
gäller för ursprunget från Panaso
nic. Andra kameror ger visserli
gen bättre bild i mycket dåligt 
ljus, men vid någorlunda bra ljus
förhållanden ger Canons kamera 
en suverän bild, både vad gäller 
skärpa, kontrast och brusfrihet. 
Men ljuskänsligheten är inga
lunda dålig. Redan i normal rums
belysning får man fullt använd
bara bilder med rena, fina färger. 

Canon gör alltså en fin debut på 
videomarknaden med sin kamera, 
även om fjädrarna delvis är lånta 
från Panasonic. 

~ .m:-"'~:rrn 

Vid 10 lux har 
man en tydbar 
bildfrån Canon
kameran - men 
inga färger; 
bara en blålila 
kolorering av 
motivet. Bilden 
är också starkt 
brusig. 

Vid 20 lux bör
jar det komma 
spår av färg. Det 
blå/ila sticket 
ligger dock 
tungt över bil
den, och det går 
inte att kompen
sera bort mera 
än så här. 

Vid 60 lux, och 
redan något ti
digare, kommer 
färgerna i rätt 
nyans. Här för
svinner också 
det mesta av bru
set och bilden 
blir skarp och 
bra. 

Vid ''full belys
ning" (här 600 
lux) blir bilden 
utmärkt med 
rena fina färger, 
mustig kontrast 
och omärkligt 
brus. Färgba
lanseringen sker 
automatiskt när 
man trycker på 
en knapp. 

Om man har 
starka ljuskäl
lor som rör sig i 
bilden får man 
långa gröna 
svansar som 
långsamt blek
nar bort. Detta 
gäller alla Sati
con kameror och 
inte alls bara 
Canons. 



Videokamera 
HilachiMOS 
VK·C2000E
MODERNAST! 
~ Den mest spännande video
kameran just nu kommer från 
Hitachi. Den är den allra första 
på marknaden som inte innehål
ler något kamerarör utan en 
halvledarkrets som omvandlar 
från bild till elektrisk signal. 

Den nya kameratypen kan bli 
mycket liten . Den krets som 
omvandlar bilden till videosig
nal är mycket mindre än ett 
kamerarör med avlänkningsspo
lar och högspänningsaggregat. 
Det behövs visserligen ganska 
mycket elektronik för att halvle
daromvandlaren skall fungera, 
men den kan komma att ta liten 
plats så småningom. "Så små
ningom", därför att Hitachis 
MOS-kamera inte är särskilt 
mycket mindre än motsvarande 
rörkamera med 1/2 tums vidi
kon . 

Att Hitachi sedan i det här 
fallet har satsat på ett rejält 
axelstöd på kameran gör den 
visserligen ännu större, men 
samtidigt lätt att hålla stilla. 
Kameran är också lätt att sköta. 
Det finns bara två inställningar 
att göra, förutom zoom och 
skärpa hos objektivet. Den ena 
gäller färgtemperaturen, som 
ställs in kontinuerligt över hela 
området, och den andra är blän
darinställningen, som kan göras 
manuellt om man önskar det i 
speciella ljussituationer. 

En nackdel hos rörkameror är 
att man alltid får en viss efter
släpning i bilden . Det fenomenet 
är helt borta från Hitachikame
ran. ] stället får man dessvärre 
en kraftig grön linje över hela 
bilden om den innehåller en 
stark ljuskälla som t ex lampa. 
Det beror på att den starka 

Bilden här oyan visar själva bild
omvandlaren, sd som man ser den 
om skruvar av objektivet som är 
fäst i C-gänga. Storleken är 
8,5 x 10 mm, och kretsen rymmer 
ca 224 000 enskilda sensorer. En 
fördel med halvledaromvandlaren 
framför ett kamerarör är att man 
fdr bild efter bara 0,5 s. Hos en 
rörkamera tar det 5 - lOs. Efter
som sökaren innehåller ett rör, 
dröjer det emellertid ändd lika 
länge innan man ser bilden. 
Priset på nyheten är ännu så 
länge högt, eller ca 10 500 kr -
för en kamera utan finesser som 
textgenerator eller autofokus. 

signalen från ett mycket ljust 
föremål "läcker" över till andra 
element i samma vertikala rad . 

Ljuskänsligheten är inte hel
ler så stor . Jämfört med en 
Saticonkamera (Alla Saticonrör 
tillverkas f ö av Hitachi, som 
levererar till andra videotillver
kare) blir känsligheten riktigt 
dålig. Inte ens i bra ljus blir 
bildens kvalitet riktigt lika god 
som hos en vanlig kamera. Bil
den blir gärna hård och knallig 
och därtill ganska brusig när 
ljusstyrkan sjunker. 

Framtiden är här med Hita
chis MOS-kamera! Javisst, men 
framtiden är inte riktigt färdig 
än, tycks det. Tekniken är in
tressant, men vad den represen
terar är inte övertygande. Inte 

Vid 10 luxfdr 
man bara brus 
frdn Hitachis 
MOS-kamera. 
Bruset är rejält 
färgj1ammigt 
och försvi nner 
bara gradvis när 
ljusstyrkan 
ökas. Den nya 
tekniken kräver 
mycket mera 
ljus än sd länge. 

Vid 20 lux bör
jar de första 
bildspdren 
komma. Men in
nehdllet är 
hopplöst maske
rat bakom brus
mattan. Käns
ligheten är 
ungefär lika dd
lig som hos en 
standardvidi -
kon. 

Vid ungefär 60 
lux blir bilden 
någorlunda 
njutbar. Fortfa
rande är emel
lertid bilden 
starkt brusig och 
mörka partier 
sotar igen. 

Å'ven vid 600 lux 
är bilden ganska 
hdrd. Bruset har 
dock sjunkit till 
tolerabla vär
den. Färgerna är 
rena och fina. 

Starka ljuskäl
lor i bilden gör 
"överslag" i 
bildsensorn med 
sådana här gröna 
linjer som resul
tat. Om man tar 
bild på en jul
gran, t ex, fylls 
bilden av extra 
gröna linjer! 
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Video
kall1er8 
JVCGX· 
N5E
EXTREMT 
KINSLIG! 
~ I nr 3 av denna tidning 
uppmärksammade vi JVC:s 
GZ-S3 som den ljuskänsligaste 
kameran på marknaden. Nu 
kommer JVC med en ännu ljus
känsligare! Skillnaden är kanske 
inte så stor, men för varje steg 
som ljusbehovet sjunker blir ka
meran mera användbar. 

Specifikationen säger att den 
nya GX-NSE skall klara sig med 
10 lux belysning. Det är mycket 
litet ," så litet att det är svårt att 
läsa en tidning i det ljuset. Ändå 
får man en användbar bild i det. 
Att kalla den "bra" vore en 
överdrift, men bilden finns ändå 
där med färger och allt. 

Den stora känsligheten har 
man uppnått främst genom att 
använda ett kamerarör av typ 
Newicon . Det fungerar natur
ligtvis också i starkt ljus och ger 
en bra bild även där. På grund 
av rörets känslighet har man 
emellertid byggt in ett gråfilter, 
som man bör använda när ljuset 
blir för starkt. 

® IRIS CONTROl. 

-"J+ 
'"4 - (1 

r _ 

Redan vid 10 lux 
III har man en bild 

Bildkvaliteten är god men inte 
av toppklass. Bilden ser gärna 
lite kraftlöst kontrastfattig ut, 
och färgerna är heller inte allde
les rena och briljanta, liksom vi 
definitivt har bättre skärpa i de 
bästa kamerorna . Bilden är 
alltså inte dålig, men lite kvali
tet får man tydligen offra för 
den höga ljuskänsligheten. 

Det finns en hel del inställ
ningsmöjligheter på kameran. 
Reglagen är dock väl samlade 
och vettigt utformade. Man har 
två filter att välja på. Förutom 
det grå filtret för stora ljusstyr
kor finns det vanliga filtret för 
dagsljus. Dessutom finns ma
nuell bländarinställning och en 
treläges omkopplare för kom
pensering av automatiken. 
Färgbalansen ställs automatiskt 
med en särskild omkopplare. 

Kameran har också markna
dens mest välfyllda handtag. I 
det ryms en fjärrkontroll för 
bandspelaren och elektronik för 
textning och datummärkning av 
inspelningen. Textgeneratorn 
rymmer dessutom 8 kompletta 
texter som kan plockas fram 
efter behov. 

Det mest utmärkande med 
kameran är alltså den extrema 
ljuskänsligheten. Det är i få 
situationer som det befintliga 
ljuset inte räcker till för använd
bara bilder! Bildkvaliteten är 
inte helt hänförande i fråga om 
färgernas renhet och bildens 
briljans men ändå inte dålig. 

Kameran har myc
ket vettigt utfor
made kontroller. 
Ungst t v kan man 
styra bländare och 
filter, i mitten kan 
automatbländaren 
påverkas, och 
längst bak ställer 
man vitbalansen. 
Priset for kameran 
är ca 7 500 kr, och 

r.:;.;~~=;;;;;;;:;-I det inkluderar 

med färger och 
allt. Särskilt 
bra är den emel
lertid inte, som 
synes. Men det 
finns ingen ka
mera som åstad
kommer något 
bättre än så här. 

Vid 20 lux har 
bilden förbätt
rats, framför allt 
i färgerna. Å'ven 
bruset har mins
kat något, men 
fortfarande 
finns en hel del 
färgbrus. 

60 lux är ett 
starkt och bra 
ljus för JVC -ka
meran. Här är 
bilden så bra 
den kan bli. 
Men 60 lux är 
fortfarande en 
låg rums belys
ning. 

600 lux. Riktigt 
briljant blir 
JVC-bilden ald
rig. Kontrasten 
är en smula låg 
och färgerna en 
aning grumliga. 
Det är dock små 
skillnader mot 
t ex Canonka
meran det rör sig 

Textgeneratorn i 
handtaget på 
GX-N5E ger 
ungefär samma 
resultat som Ca
nons eller Pana
sonics, men det 
är något lättare 
att sköta och har 
ett minne för 8 
kompletta tex-



· . Det smidiga 
redlgermgssystemet för 3A tum. 

Ett redigeringssystem för avancerad videoproduktion ska vara lättarbetat, snabbt, tyst 
och ha hög klippkvalitet. 

På bilden ser du ett Sony U -matic-system med två frontmatade videobandspelare, 
Sony VO 5850 P och en automatisk redigerings kontroll, RM-440. 

Det kompakta systemet ger full överblick över samtliga funktioner. Bandspelaren 
ger möjlighet att söka av bandet med 10 gånger hastigheten. Framåt och bakåt. 

Systemet arbetar tyst och snabbt. Tystare och snabbare än konkurrenternas. Och 
tack vare flera digitalservon riskerar du inte att få sk colorflashar när du klipper. SON~ 

o Skicka mig Sonys katalog för proffsvideo
utrustning. 

O Ring mig. 

Namn ___ ____ _ 

Företag _______ _ 

Adress _ ______ _ 

Postnr/ adress ______ _ 

Telefon _______ _ 

Skicka kupongen till 
Gylling System-Elektronik AB, 
16185 Bromma. Tel. 08-98 1600 

GYLLING 
SYSTEM-ELEKTRONIK 
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lAS Institutes är ett nybildat utbildningsföretag inom lncentive-grup
pen. Specialområde: utbildning på chef: nivå i datafrågor. C hef för 
lAS lnstiu ltes ärGöran Ericson om betonar vikten av att beslut fat
tare håller sig il jour med utvecklingen inom dataområdet. En av hans 
första åtgärder var att teckna prenumerationer på Datavärlden för 
samtliga VD inom lncentive-gruppen företag. 

Göran Ericson: "D atavärlden är inte en facktidning av det kon
ventionella slaget. Den har betydligt större bredd och ak- ~--~ 
tualitet. Istället för ytterligare en datatidning har vi änt
ligen fått en tidning för svenskt näringsliv i dataåldern!" 

1.--------- - ------
DEN SOM FÖLJER MED I DATAUTVECIWNGEN 

I lRao-TAUTS VINNAREl 

I amn 

: Titel 

I Företag 

I Adress 
I 
I Postnr Postadress 

LB~t:.!~ ~. ~ ~c~r ~b.::a~n~k~t:..!~ ~1I~ 

------- -1 
J ag vill prenumerera 
på Datavärlden. 

I 
I 

M in företag behöver ex. I 
618 D Helår 190 kr 
619 D Halvår 98 kr 

Skicka kupongen ti ll 
Datavärlden, Marknadsavd. 
Box 3188, 
10363 Stockholm 

I 
I 
I 
I 
I 

_____ _ _ _ -.J 
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7 11m",.," rum - .. id tiun 
1981 ;_jiJd~ de ""itillldtl 

konsert i det. och. 180 persour 
dt1 Nordjysk B1"eserbintet 
- ut"" s""rare ett st"gs efter-

1d~I.fJ'~nrlfL Volyme" är 1 700 m3 och 
mdtte" 12 x 11 x 13 m; där en "fri
fliltssflir" om 6 m i omkrets kan 
skapas. Mätmikrofonen hänger i 
t"""" metalltrådar och mätobjektet 
anbringas i krantraversen, som är 
styrbar inifrån labbet eller från 
bryggan. Med en precision aven enda 
millimeters tolerans kan man pla
cera mätobjektet dit det önskas i 
rymden, eftersom plattformen går att 
vrida och vända efter behag. Ner till 
30 Hz kan man utan vidarefå konsis
tenta mätresultat här. 

• 

~tt led i 8&0:s förnyelSe 
1983 



* Det veterligt 
största mätrummet 
som finns någonstans 
for analyser av elek
troakustiska produk
ter till konsumentan
vändning har tagits i 
bruk av Bang & Oluf
sen i Struer - till
sammans med de mo
dernaste datorresur
ser, en ny prototyp
konstruktionsavdel
ning och ett nytt lyss
ningsrum, med mera! * B & O siktar på att 
säkra en plats i främ
sta högtalariedet, 
finner vår utsände. 

av ULF 8 STRANGE 
Foto: 8&0 

~ - Våra produkter må ha en 
image av exklusivitet, inte med 
orätt, men vi vet nu, efter flera års 
undersökningar, att kundkretsen 
är sammansatt av de mest olika 
slags människor. Vi har kunn!lt 
spåra tusentals av våra köpare och 
utan tvivel skulle många bli förvå
nade om de visste vilken enkel 
bakgrund en stor del har. Genom 
direkta frågor till ett brett urval 
av dessa människor vet vi en sak 
alldeles bestämt: Vare sig B&O
apparaterna står i kammaren hos 
en lantarbetare, i vardagsrummet 
hos en busschaufför eller i repre
sentationsvåningen hos ett före
tag, så har ägarna en sak gemen
sam - de hyser ett intresse för 
musik långt över genomsnittet. 

- Man kan också kalla det så, 
att de söker ett mått av livskvali
tet, och att utlägget i pengar för 
musikupplevelsen är helt under
ordnat ganska kompromisslösa 
krav på återgivning, kvalitet och 
enkelhet i handhavandet. Tekni
ken skall hjälpa, inte avskräcka! 

Denna deklaration fick vår ut
sände ta del av förra året, då Bang 
& Olufsen i Struer med berätti
gad stolthet kunde visa det just då 
nästan färdiga, stora akustiska 
mätrummet i huvudanläggningen 
och i övrigt resultatet av de inves
teringar i storleken 60-80 miljo
ner danska kronor man företagit, 
detta i en tid då ytterst få andra 
företag i hemelektronikbranschen 

haft annat än röda siffror att visa 
upp. Men B&O:s vinstutveckling 
har varit en glädjande faktor i en 
an nars besvärlig tid och industrin, 
som aldrig kompromissat med sin 
egenart, kan i avsättningsvolymen 
se en eftertrycklig bekräftelse på 
att också de starkaste marknads
strukturer och dominanser - läs 
de japanska - inte förmår täcka 
in allting liksom på att sektorn för 
alternativa produkter med egen
art är alldeles tillräckligt stor för 
att vara intressant. Av B&O
produktionen går numera ca 77 % 
utanför hemlandet Danmark, och 
relationerna mellari Europamark
naden resp marknaderna i USA 
och Fjärran östern är ca 40-60, 
berättar produktchefen Ole 
Terndrup . B&O har numera sex 
fabriker i gång över Jylland, alla 
med sina specialiteter . 

Varför då inte vara tillfreds 
med goda affärer och köra på i de 
säkra spåren, som ju inte så lite 
dessutom doserats med väl av
vägda mängder mikroprocessor
teknik och digitalkommandon i 
förstärkare, kassettdäck och 
kringutrustning (som bl a möjlig
gör att man kan koppla upp ste
reoljudet i ett helt hus och från ett 
antal platser styra förloppet)? 

Nya krav i digitalåldern 
Nej, så resonerar man inte i ett 
anrikt företag, där traditionen ef
ter en världsauktoritet som förre 
tekniske chefen RllJrbaek Madsen 
är en levande realitet och där 
uppbådet tekniker, fysiker och 
akustiker i spetsen för utveck
lingsarbetet skulle hedra vilken 
storkoncern som helst inom den 
här sektorn. Och just digitalbe
greppet visar sig vara något av den 
utlösande faktorn bakom den sex
siffriga investeringen: 

Beovox MC 120/2 är en av de nya 
mindre högtalarna av den nya 
generationen från Struer. 

- Den komponent som mer än 
något annat påverkar ljudet i hi 
[i-sammanhangen är högtalarna, 
erinrar Terndrup om. I takt med 
att digitalåldern rycker allt när
mare kommer kraven på just hög
talare att ställas allt högre. 

Bakom det här ligger också att 
man inte är helt tillfreds med att 
B&O i vissa länder haft svårare 
att få erkännande för sina högta
lare än för den övriga elektroni
ken, från Beovision-mottagarna 
för färg-tv till Beocord-däcken för 
kassett. Kunderna är alltså rätt 
klart inriktade på ett musikaliskt 
utbyte av sin investering, och hög
talarprogrammet har möjligen 
inte erbjudit alla den önskade 
valfriheten hittills. 

I sammanhanget är det nog 
heller inte oväsentligt att B&O 
satsade både pengar och prestige 
som få på l 970-talet, då man tog 
strid om det faskorrekta konceptet 
i övertygelsen om att detta inne
bar ett väsentligt framsteg. Efter
följarna var ju också både namn
kunniga och talrika. Denna pion
järinsats har tyvärr inte så många 
aktuell i dag. 

Tunga investeringar 
Allt sammantaget beslöt man 

sig i Struer ca 1980 för att bygga 
vidare på sina forskningar och att 
då verkligen Think Big. Konkret: 
Att bygga upp ett av världens 
största akustiska mätrum och att 
omge det med de främsta labora
torieresurser som går att komma 
över. Allt anpassat till en målin
riktad forskning, baserad på ett 
ackumulerat grund kunnande 
inom materialfysik, akustiska 
analyser och beräkningar, kopp
lade till en befintlig output i form 
av produktion på platsen. Teori 
och beräkningar ja - men inga-

Bland de större högtalarnyhe
terna märks Beovox MS 150/2 
och M 150/2, utförda på nu 
välkänt B & O-maner med 
"knäckt" front och faskompensa
(ion. 

lunda i något lufttomt rum, bok
stavligen . 

Datorstödd konstruktion har 
man tillämpat i huset sedan 1978, 
och som vi givit glimtar av vid den 
tiden i gamla Radio & television 
utvecklades redan då algoritmer 
för inte enbart arbetet med fasdi
storsionen utan för utformningen 
av själva högtalarelementen, del
ningsfiltren och, senare, i arbetet 
på att kartlägga förekomsten av 
resonanser och diffraktionsfeno
men i själva högtalarhöljena. 
B&O menar sig f ö vara först med 
att ha satt in impulsmätteknik för 
högtalare - beräkningarna gjor
des i början för hand innan man 
kunde låta datorn ta över. 

I dag har man i bruk mätrum
met, en super-kub med dimensio
nerna 12 x 12 x 13 m - "starkt 
ljuddämpat" - med ca I 700 m' 
rymd, där man mera påminns om 
de mättekniska faciliteter som 
t ex flyg- och rymdindustrin i 
USA håller sig med än sedvanliga 
akustikmätrum för omvandlare 
att använda i bostäder. 

Här kan man göra noggranna 
mätningar ända ned till 30 Hz i 
frekvens och det går utan vidare 
att skapa en frifältssfär om 6 m i 
rummet i alla riktningar; således 
uppnår man en fri rymd med lika 
stor omkrets. Högtalaren, eller 
det man vi ll ha analyserat, monte
ras i en jigg på en kran som är fäst 
uppe vid en brygga med dörr ut 
till datorcentralen. Den preci
sionsutförda mätplattformen med 
sin travers är fjärrstyrd och tillå
ter att mätobjektet kan röras fritt 
i alla riktningar inom en tolerans 
av ± I mm! Mätmikrofonen fast
lägges därpå 3 m från högtalaren, 
som idealiskt manövreras ned till 
centrum av "kuben". 

- Vad vi känner till ä r detta 
världens största mätrum för hög
talare, säger S K Prarnanik, nu
mera ansvarig för flertalet utveck
lingsprojekt på den elektroakus
tiska sidan hos B&O efter att 
under många år ha konstruerat 
olika enheter, bl a pick uperna i 
MMC-serien (också förnyad nu) . 

Utöver de mer eller mindre 
gängse, datorbaserade mät- och 
analysverktygen har man hos 
8&0 numera också en egen laser
installation för dynamiska analy
ser av bl a högtalarkoner. Laser
holografi är ett av de verksam
maste medlen för kunskap om vad 
som försiggår under reella beting
elser och inte bara vid simulerade 
tester och statiska förhållanden. 
Tidigare använde B&O laserholo
grafi i viss utsträckning, men då 
fick teknikerna lita till externa 
institutioner. 

Jorts 
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Här ses Esben Kokholm inne i akustik labbets stora datorrum, där man 
"slår in" förutsättningarna och får ut de plottade diagrammen, 
datalistorna och alla numeriska resultat. Här finns bl a installationer 

Avancerade analyser 
Labbchef är Vi/ly Hansen , och 

han berättar att man hos 8&0 
har fått fram en dator baserad 
mätmetod som grundar sig på 
Fourier-analys och att man lagt 
ned åtskilliga mantimmar på att 
skapa egna, avancerade program 
för körning mot olika projektvill
kor. Vid flera av konstruktio
nerna, t ex då man arbetade fram 
de senaste högtalarna och de nu 
lanserade pick uperna, gällde 
strikta toleransgränser för sådant 
som snabbheten ifråga om impuls
respons men inte minst att 
FFT-tekniken fick avslöja fel i 
faskoherensen, något som man 
också hos 8&0 tillmäter avgö
rande betydelse. Fas- och ampli
tudförlopp har gått att analysera 
extra noga sedan man bl a lät 
gravera en egen specialtestskiva 
med blott 25 % av normal hastig
het och med möjligheter till att få 
kontroll över information upp till 
200 kHz. Datalagringen sker dock 
expanderat upp till 50 kHz, så 
"alla fel som blir kvar avslöjas till 
slut", menar Hansen och hans 
kollega Esben Kokholm, som ska-

pat flertalet av de matematiska 
grundvalarna i sammanhanget; 
Kokholm blev känd tidigare då 
hans matematiska analys av del
ningsfilterfunktioner ledde till att 
8&0 patenterade sina fasriktiga 
högtalargrupperingar och syste
met med den passiva länken. Fou
rieranalys, Hilbert-transform, 
cepstrum, pulser, resonanser och 
avklingande ... en dag med hrr 
Pramanik, Hansen , Kokholm och 
Ragnar Lian (f d Scanspeak m fl) 
formar sig till en fängslande ge
nomgång av vad dagens yppersta 
teknik, målmedvetet använd, kan 
uträtta och avslöja relativt de 
ofullkomliga sinnesintrycken från 
lyssningsrummet. Ty i 8&0:s 
elektroakustiklabb försiggår gi
vetvis samma sak som hos de mer 
eller mindre snarlika andra värl
den över: Man mäter upp konkur
rentprodukterna likväl som sina 
egna skapelser. Där man tidigare 
hade ganska glesa och abstrakta 
möjligheter till att avslöja något 
substantiellt ifråga om brister el
ler förtjänster ger nu den nya 
datormättekniken i form av 
3D-analyser fullt ut besked om 
fasfel , olineariteter, om osym-
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från Hewlett-Packard och terminalen är en Tektronix. Mittpanelen 
innehåller en dellågfrekvensinstallationer, bl a en Amcron-förstär
kare. 

metri och - ibland - våldsamma 
ringningar på grund av att syste
men är i inbördes otakt. "Åsar" av 
brus visar sig, skogar av tidför
skjutna översvängar tecknas ut av 
den outtröttliga skrivaren eller 
plottern, och mekaniska resonan
ser skjuter ut som täta skugg
ningar. Under vårt besök fick förf 
bl a ta del av hur en allmänt 
använd, känd Uapansk) pick up 
kläddes av på det sättet. Det 
ringde ännu starkt efter hela 400 
ms . . . alltså hos en "bra" pick up! 
De mekaniska resonanserna är 
helt enkelt uselt dämpade. I de här 
försöken är givetvis sådant som 
attack tider ställbara och alla 
tänkbara parametrar går att va
riera . Som jämförelser är det väl
görande att bl a ta del aven 
elektrostatisk högtalare, som efter 
bara 6 ms är "helt död", ger inga 
egna bidrag alls till ljudet. 

Örat avgör i slutledet 
Alla lyssningstester görs nu hos 

8&0 i ett nytt, akustiskt special
beräknat rum, som "svävar", sä
ger danskarna . "Flyter" kanske 
mera är termen här. Det har lagts 
på kraftiga Rockfon-plattor och 

är sedan inklätt över alla sidor 
med ett tjockt skal absorbenter 
enligt senaste rön. Här gömmer 
sig Lian bakom ett draperi och 
konkurrerar med sin egen röst, 
som finns inspelad. Det gäller att 
avgöra vilken aven rad högtalare 
som låter naturligast, och den nya 
lilla 8&0 Beovox S 80/2 liksom 
prototypen till MC 120/2 (?) kla
rar sig förnämligt gentemot långt 
dyrare och mera kända fabrikats 
företrädare, visar det sig. 

Vid det här besöket blev den 
som skriver dessa rader dock näs
tan ännu mera imponerad av 
demo-grammofonen, 8&0:s Beo
gram 8002, som S K Pramanik 
konstruerat och som primärt är 
tänkt att ingå i 8000-anlägg
ningen, eftersom den har en 7-po
lig DIN-specialkontakt för micro
processorkommandon om fjärr
styrning etc. Japanska firmor bru
kar älska att visa upp sofistike
rade meningslösheter ifråga om 
sina grammofonverk, t ex att låta 
någon bolla med skivspelaren un
der full play eller gradvis luta på 
verket till lodrät ställning (!) och 
glädjestrålande visa på att pick 
upen minsann ligger kvar i läge. 



DE L AV SPECT RUM (W lnd o w :1 ",5e~ ) 

Här är exempel på 3D-analys aven högtalare med "tidfönstret" satt 
till 3 ms. Det är den gamla Quad-elektrostaten som får det här 
"Iandskapet", där efter 6 ms och vid frekvensspektrums ytterände, 20 
kHz, så gott som alla resonanser är borta. 
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Ytterligare resultat från analysverksamheten: Quads tIdIgare elektro-
stathögtalares ljudtryckskurva - amplitudkarakteristik - överst och 
faskurvan undertill. (Den nya modellen, ELS 63, har långt bättre 
värden än t o m de här.) 
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I B & O-labbet har den här kurvan upptagits för Quad ESL 63: 
Energifördelningen per tidenhet vid nivåer ner till - 20 dB och upp till 
5 kHz och 10- 6 s. 

DE LAV SPE C TRUM (U lndo w 3...see ) 

Å'nnu ett exempel på den grafiska representationen, Tidfönster 3 ms. 
Vilket objekt analysen är från är okänt, men man kan ju gissa på någon 
av B & O:s labbmodeller. Som synes en strikt kontrollerad, mycket väl 
dämpad omvandlare. 

När använde någon normal män
niska en grammofon på det sät
tet? Pramaniks demonstration -
lite utanför programmet - var 
gräslig. Man kan tydligen knöla 
till de minismå delarna i form av 
tangentialarm och sensorbärare 
nästan hur som helst, krasa ner p 
u i skivan och misshandla helhe
ten brutalt utan att något händer! 
Jag kan inte minnas att det ens 
blev skråmor av holmgången; 
Beovoxen och skivan verkade helt 
oberörda. Jag hoppas återkomma 
till detta med en rapport senare, 
dvs mera då till vad verket uträt
tar normalt. Men hur ser man hos 
B&O på detta med lyssning? 

- Lyssning är inget verktyg 
och inget man i dag kan använda 
för det dagliga utvecklingsarbetet, 
hävdar Hansen bestämt: 

- Den tiden är förbi då kon
struktörer i industrin kunde ägna 
sin och andras tid åt att gissa sig 
fram, lyssna och bättra , lyssna och 
riva ner. , . Detta är alldeles för 
subjektiva, långsamma och osäkra 
metoder vilka heller inte är repro
ducerbara . "Och de ger ingen 
feedback om vad som är fel eller 
inte." 

Däremot, medger man oförbe
hållsamt , måste hörseln naturligt
vis bli den sista och avgörande 
instansen. "Det är örat som be
stämmer vilka parametrar som 
gäller." 

Skillnaden mot tidigare är nu, 
att örat får koncentrera sig på 
totalljudet och de tonala kvalite
terna medan datorn inriktas på att 
kontrollera delarna i helheten. 

"Inte konst och 
konstigheter ... " 

- Vi har alltså ett ganska ide
aliskt lyssningsrum där vi kan 
studera utfallet av våra hypoteser 
och teorier och korrelera resulta
tet till mätningarna som föregått. 
Men vår strävan är att med tiden 
alldeles eliminera lyssnandet som 
det nu är och konstruera helt efter 
mätningar, påpekar S K Prama
nik. Men ännu är detta inte utför
bart. 

- Att konstruera en högtala're 
är en fråga om att konsekvent 
reducera små felkällor ifråga om 
material, mätmetoder och beräk
ningar och att försöka kvantifiera 
begrepp och värden, vilka tidigare 
bara kunde mer eller mindre app
roximativt beskrivas i ord, heter 
det. Högtalarskapande ser B&O
teamet inte som något slags mys
tikomspunnen "konst" i detta 
nyktra datorlaboratorium, utan 
som en fråga .om tillämpad fysik 
och en vetenskap i sig. (Härvidlag 
kan också flera kända brittiska 
tillverkare stå som förebild.) 

~..,.,-,: ':~:1f': 

- Vi ha r ju länge kunnat .be
räkna de exakta elektriska egen
skaperna hos elementen , kunnat 
mäta deras respons, lagra infor
mationel1 i da torn och använda 
resultaten till att ansluta , likaså 
genom datorberäkningar, de mest 
anpassade slagen delningsfilter 
för att på så vis nå fram till den 
önskade totala frekvensgången 
och den helhetskarakteristik, som 
bör gälla. Detta tar i dag minuter, 
inte veckor som tidigare. 

- Sedan värderas högtalarens 
samlade tonala kvalitet vid lyss
ningsprov och med ledning av 
utfa llet dä r sker så justeringa rna 
i önskad riktning. Inget lämnas åt 
slumpen och inga detaljer glöms. 
Man kan optimera konstruktio· 
nen , och har ett problem ringats in 
och åtgärdats en gång "minns" 
datorn det - något liknande behö· 
ver alltså inte inträffa igen vid ett 
senare tillfälle, det har elimine
rats . 

Erfarenhet bästa 
grunden 

En för speciellt högtalarkon
struktion väsentlig sak är att man 
med datorerna inte bara får fram 
hur något b ö r vara, utifrån givna 
förutsättningar, man kan också 
rätt tydligt se till vilket pris de 
alltid nödvändiga kompromis
serna och prioriteringarna sker. 
Ett rent manuellt jobb på de 
avsnitten skulle ohjälpligt köra 
fast. Datorn och 3D-tekniken 
blottlägger ju lika tydligt minus
posterna, och följaktligen ges kon
struktören en god chans att för· 
söka kompensera svagheterna, där 
han tidigare mer eller mindre fick 
acceptera dem "på köpet". Där 
han förut arbetade, något i blindo, 
med stora rigida block av sådant 
som element, filter och hölje, har 
han nu alla möjligheter till analy· 
ser på detaljnivåer; detta gäller 
självfallet inte bara hos B&O i 
Danmark. Här krävs dock erfa
renhet - annars blundar man lätt 
för blottorna. 

Hösten 1982 började a rbetet 
med att i hemlandet lansera de 
fyra första skapelserna i högtalar
väg man utvecklat , helt eller del
vis, med de nya resurserna, unika 
inte bara för orden utan också 
globalt. Utöver de två vilka 
nämnts i texten ovan är det de 
större modellerna (3-vägssystem) 
M 150/2 resp MS 150/2. - Se iII. 

The Bang & OIufsen Team 
Perspective, som danskarna bildat 
för a tt på allvar konkurrera med 
ledande högtalare på världsmark
naden, har fått en lovande start 
och vi lär höra en hel del mera 
från the Struer Speaker Gang i 
det kommande. 
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Fig 1. Den 
byggda mc-for
stärkaren Munin. 
Bilden visar en 
prototyp som i 
några detaljer 
skiljer från bygg
satsen. 

Apparatens 
. innanmäte. 

Komponentf6rteckning: 
KOtrfNIIIfIIt Vi-dr~ r", 

MoIIIInd: 2.3. 2 l %meIIIBn 
3,3of1m I l %mmIIm 
100flm 2 1%mmIIm 
33of1m 21%metAn 
56of1m I l %mmIIm 

120 oIIn 2 l % lIIIIIfin 
3900IIn 6 l % lIIIIIfin 
1,2 oIIn 5 + 2 l % metaIfiIm 

5.6 kolin 2 "I. lIIIIIIIm 
U kolin 4 ," lIIIIIfin 
100 kolin 4 l % lIIIIIfin 

T..- 4.7 kolin 
2 '" meuIIIm KondelI ....... 

270pF 4 knmiIk 
Ulf 2. 
Ulf 2_ 
22 If 4 kerImiIt 

0,47 " 4 SiemellsIMt 
(I,47,E- I paIwprapwIaII 

lj1f 4 tInIIf 
10 jIf 4 eIIk~ 
UjIf 2 lInIII 
220jIf 8 .... 

Diodir lN4148 6 
TrniIIn' lC550 12 MIIdIIdt med 

lC560 12 ..... pi 
Ut.filrlc=3mA 

IC !.M342·12 l 
741 l 

LED ciIm 2.5 
mm l 

KonIIkt 61JoI DIN l 
typ phano 4 

Ontappl 2poI6rigs l 
3paI sdftist 3 
0isIn 12,5 mm l 
0isIn 5mm 3 
Skruv M3x5 

mm 4 
Mlx14 

mm l 
M5x16 

mm 
.bdItruv l 
ICretskcrt 3 st olla: se a-t 
Front l 
lIIksidI l 
GIvIa' 2 
Locl/boItIn 2 
KCJqIIatta ~ RgI förtec*niIgen IIIjs 
IV tima u.ee.1 min IV 1iIgIng tihncIIHIIas MIl de 
~ lOIII bli 'l1li svhllt fiN pi .... 
den. Pris får koqJIett SIlS: 595 .... 

Pris får ...... crtsats 140 kr. lHi6 finns pi 
BangatM 36. 41464 GiiIIbcrg. med III 031/ 
12 '4 BOacb i S1ocihon pi ..... SbppqItan 
70. 114 59 SIodtholm. III 01/61 36 98. 

20 . '.Ictronikvlll'lden - NR 5 - 1983 

BYGG 
SJÄLv 

MUNIN -ett företag 
för pick-uper 
med rörlig spole 
* Många pick uper 
med rörlig spole (mo
ving coil, eller helt 
enkelt mc) har låg 
impedans och utspän
ning. De kräver därför 
en transformator eller 
en speciell förstärkare 
att koppla före den 
ordinarie RlAA
ingången. * Det här beskrivna 
steget har en ren, 
brusfri klang och en 
neutral återgivning. 

av LARS MURBECK 

~ Många, ja de flesta pick 
uper med rörlig spole (moving 
coil) är lågohmiga. Det inne
bär att de ger så låg utspän
ning att ett gott resultat, utan 
störande brus, kräver antingen 
en transformator eller en för
stärkare som ger tillräcklig ut
spänning för en normal 
RIAA-kompenserad grammo
foningång. 

Här beskriver vi hur man 
själv kan bygga en sådan för
stärkare. Dess främsta egen
skaper är lågt brus, stor över
styrningsmarginal, låg distor
sion och en bredbandighet som 
innebär goda dynamiska egen
skaper. Steget är döpt till Mu
nin. 

Lågohmig ingång 
Symmetrisk uppbyggnad 

Den kretstekniska uppbygg
naden framgår av fig 2. Sig
nalbehandlingen är som synes 
helt symmetrisk från in- till 
utgång. 

Varje steg har en optimal 
ingångsimpedans som ger läg
sta brus. I det här fall~t har 
man en mycket lågimpediv 
matning. För god anpassning 

och därmed bästa signal/ 
brusförhållande är fyra transi
storer parallellkopplade. Det 
ger tillräckligt låg inimpedans. 
Teorierna om hur ett mc-steg 
(moving coil) bör vara kon
struerat kan man läsa om i RT 
1977 nr 9 av författarna Bengt 
Olwig och Staffan Wohrne. 

Ingångssteget i sin tur dri
ver ett förstärkarsteg, vilket 
höjer den ursprungligt låga 
insignalen till en lämplig nivå 
för den efterföljande, ordina
rie förstärkarens RIAA
ingång. För att isolera förstär
karen från utgången är steget 
försett med emitterföljarut
gång. 

Beroende på den kretstek
niska utformningen är in
gången växelströmskopplad. 
Den eventuella negativa inver
kan av ljudbilden pga konden
satorer i signalkedjan har mi
nimerats genom att det paral
lellt över elektrolytkondensa
torerna ligger metalliserade 
I?olypropylenkondensatorer. 
Aven utgången är växelspän
ningsk'opplad . Detta för att 
skydda efterföljande förstär
kare, som kan vara likströms
kopplad . Den höga förstärk
ningen i kedjan kan annars 
orsaka stora potentialer på för
stärkarutgången vid ett litet 
spänningsfel på ingången. För 
bästa ljud ligger även här en 
metalliserad polypropylenkon
densator . Den bestämmer 
undre gränsfrekvensen för 
mc-steget. Om efterföljande 
förstärkaringång har 47 
kohms resistiv impedans blir 
undre gränsfrekvensen 7 Hz 
då kopplingskondensatorn är 
0,47 ILF. Frekvensvalet kan 
vara lämpligt med tanke på 
den oundvikliga fasvridningen 
kring brytfrekvensen. Den som 
önskar ännu lägre gräns;re
kvens kan shunta kondensa
torn med lämpligt värde, t ex 
2,2 ILF tantaleJektrolyt, som 
finns inritad i schemat. 



Ingångsresistansen till ste
get har gjorts variabel med 
fasta motstånd och omkopp
lare. Genom att ändra paral
lellmotståndet över ingången 
kan du själv avgöra om du kan 
höra skillnad. Många anser, 
författaren är en av dem, att 
återgivningen vinner i renhet 
och luftighet samt att även i 
viss mån den rumsliga infor
mationen förbättras då giva
ren belastas med ett motstånd 
av samma storlek som pick 
upens egenimpedans. Orsaken 
till den hörbara skillnaden är 
troligtvis ej att finna i avvikel
ser frekvensmässigt utan beror 
snarare på en viss dämpning av 
nålens mekaniska resonanser. 
Resonanserna kan faktiskt 
vara besvärande i mc-pick
uper! Vid avspelning aven 
skiva med graverad f yrkan
tvåg brukar man med oscillo
skop se en kraftig översläng 
och ringning med frekvensen 
SO-ISO kHz. Vissa pick uper 
ger 100 % översläng. Genom 
att belasta givaren minskar 
man ringningarna, vilket be
kräftar ovanstående påstå
ende. 

Man kan tänka sig hur ödes
digert det blir då en dåligt 
dämpad pick up spelar av tran
sient musik! Förutom den öns
kade musik- eller talinforma
tionen får man en mängd hög
frekventa ringningar, som i 
förstärkarstegen blandar sig 
med musikinformationen. 
Med andra ord: Distorsion 
uppträder. Många mc-steg är 
mycket bredbandiga, med fre
kvensområden upp till 1 MHz, 
varför de högfrekventa ring
ningarna passerar helt oför
ändrade. Det innebär att de 
förstärks och sedan med avse
värd amplitud når den ordina
rie förförstärkarens. RIAA
ingång. I dem förekommer dy
namisk distorsion pga att den 
inre bandbredden, före mot
koppling, ofta är så låg som 20 
kHz. Stegen är hårt motkopp
lade så att totalförstärkningen 
är så låg som l . Dessutom är 
motkopplingsnätet ej frekvens
linjärt pga RI AA-kompense
ringen, vilket ytterligare för
värrar. 

Bättre RIAA-steg 
med passivt nät 

I vanliga grammofonsteg 
ligger korrektionen i motkopp-

lingen kring en förstärkare. I 
stället bör man dela upp så, att 
diskantsänkningen sker med 
en passiv länk. Övrig korrek
tion sker i förstärkaren som då 
inte behöver motkopplas så 
hårt utan kan ha 30-40 ggr 
förstärkning . Därmed kan 
man kompensera förstärkaren 
så att den får \0-30 ggr högre 
bandbredd. 

Om förförstärkarens gram
mofoningång påförs frekven
ser som ligger klart högre än 
stegets inre bandbredd uppstår 
dynamisk intermodulation, 
dim. Det vassa och kantiga 
ljud som vissa pick uper med 
rörlig spole ger beror med 
största sannolikhet på just dim 
i förstärkarkedjan. Praktiska 
jämförelser mellan ordinära 
RIAA-steg och sådana med 
passiv frekvenskorrektion vi
sar klart förtjänsterna med det 
senaste sättet att bygga. Jäm
förelserna är gjorda med i stort 
sett samma kretsar. Den inre 
bandbredden var i de bägge 
fallen 12 kHz resp 17 S kHz. 

För att komma undan pro
blemet skulle man kunna pla
cera ett filter på mc-stegets 
ingång som tar bort de högfre
kventa komponenterna. Men 
det låter sig ej göras, eftersom 
brusnivån oundvikligen hade 
stigit. Alternativt kan man 
lägga ett filter på mc-stegets 
utgång. Vi ser i schemat ett 
sådant filter bestående av ett 
motstånd med resistansen 1,2 
kohm och en kondensator med 
kapacitansen 6,8 JlF. Kompo
nenterna bildar tillsammans 
ett lågpassfilter med brytfre
kvensen 19,5 kHz (-3 dB) . 
Filtret är anpassat för pick 
upen Dynavektor 100R och 
23R. Det ger en diskantsänk
ning som motverkar den lilla 
höjning pick uperna vållar och 
slutresultatet blir en rak frek
venskurva. 

Extern spänningsmat
ning bidrar till lågt brum 

Munin drivs från en extern, 
stabiliserad strömkälla med 
spänningen IS-2S V. Så är 
det gjort för att man skall 
slippa det ofrånkomliga brum
fältet från en transformator. 
Ett S-märkt aggregat från 
Mascot fungerar bra. Man 
kan alternativt använda ett för 

forts nästa sida 
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Fig 2. Schemat iJ.,er prstlirkaren pr pick IIper med rörlig spole. De 
parallellkopplade ingtlngstransistorerna ger Itlg impedans pli in
gtlngen. En omkopplare lligger in resistanser Oller ingtlngen för 
anpassning till olika pick Ilper. 
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MUNIN - ett försteg för pick uper forts --->....;. Munin speciellt utvecklat agg- rerna. De båda mi ndre korten 
regat frå n firma U-66. Spän- som är avsedda fö r kontakter 
ningen stabiliseras till + 12v omkopplare och pa ra lleltmot~ 
och den delas sedan upp till stå nd monteras vinkelrät mot 
± 6v med hjä lp aven opera- mudcrkortet. En ä nnu ut fö rli
tionsförstärkare . ga re byggbeskrivni ng ka n rek-

Kretsschema, mönster- och vireras frå n U-66, som sä ljer 
kretskort framgår ur figu- kompletta byggsa tser. • 

O 
O 
O .. 
O 

O 
O 
O 

BYGG 
SJÄLv 

Byggsatsens mätdata (enl förf) 

Förstärkning: 28 d8 . rnotkopplad 
3 5 dB for e motkoppi 

Bandbredd vid 50 mV ut: 8 MHz 
Ingångsimp: 3 .3. 10. 33 . 100. 

330. 1 000 ohm 
Utgångsimpedans: 1 200 ohm 

+ 

+ 
+ 

O 

Max in/ utsignal: 90/2 250 mV 
Hv ingångsbrus: - 151 DB lin 

över 20 
- 20 OOOHz 

THD vid 50mV ut/20 kHz: - 80 dB 

+ 

+ 
+ 

Fig 3. De tre mönsterkort, visade i skala 
/:/, som ingår i Munin. 

Fig 4. Kompv flenternas pla.:ering pd kreld.orlell. 
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Hi fi, he.nlliucl 
och studiosouncl: Nytt 83 

DOM STORA 
BROTTARNA 
KOMMER FRÄN 
AMERIKA 
• Electro-Voice är inne i en för
nyelse både produktmässigt och 
organisatoriskt. Tre nya högtalare 
i I nter/ace-serien har ""'[:HlI "r~ 

liksom en hi fi-enhet för l\.UII~"'''' 

avstämnings
flera av de aktuella 

hpj,fallarrla är utförda enligt dem. 
Som High Performance-spea

ker med ett förpliktande namn 
lanseras nu den i Ellropa byggda 
Pat,;c;QII II. Den är uppkallad 
efter 1950-talets legendariska 
su~ Pat,;:;an 800 och är tilläg
nad "de mest krävande" audiofi
lerna. Det stora systemet mäter 
170x92x 52,5 cm och är s k kon
stant riktningsverkande. 

Högtalaren är gjord i tre kuber, 
där de två översta hyser högtons
enheterna och den nedersta det 
stora baselementet, monterat på 
baksidan. Delningsfiltren sitter i 
ett eget p1exiglasomslutet rum i 
fronten och alla komponenter har 
kopplats ihop med 2,5 mm2 kop
parkardeler. 

Frekvensomfånget sträcker sig 
från 16 Hz upp till 20 kHz 
i-dB-gränsel na, enligt E-V. 
med ekvalisering. Utan 
ger området på 28 
Ljudtrycket blir 

faskorrekt mon-
4-vägssystem, där 

mäter 75 cm och kan 
115 dB i djupbasen utan att 

· i\v'~r!lllrri.ill sitt linjära område. 
Tätt kopplat till väggen bakom 
högtalaren sitter baselementet 
alltså bakAtriktat för ökad luftvo
Iymexcitation. "Midrange" sköts 
aven 30 cm basreflexkoppling och 
ett diskanthorn för konstant rikt
verkan ihop med en DH 1506-dri
ver ger i förening med en superdis
kant (ST 350Aj högtonerna över 
10 kHz. 

Området mellan 500 och 
20000 Hz är kritiskt, då horison
talspridningen når 100°, varför 
man strikt övervakat responsen 
här och likaså når vertikalutbred
ningen 100° mellan 500 och 3 000 
Hz, där en jämn övergång till 50° 
över 3 kHz sker, enligt chefkon
struktören Raymond J Newman. 

I det typiska IYSimulgslru 
blir de mellersta frekvc:llS4t>m 
nas ljudtryck ca 90 dB 
som toppp för 1,5 W 
W avsätter II 

l°l'Cl Cl!!::lOD 00 D 
... 1 2 3

1 
"II 5 8 7 8 

TASCAM 52 & 58 
PRODUKTIONS
BANDSPELARE 
FÖR VIDEO/FILM 

på 
Tascam 

som arbe-
v!..U,tfistaplC, resp mo-

2-kanalig maskin. 
i första hand till 

nV~lflD"T'" inom video- och film-

RENASTE 
WAmN 
FRÅN 
PIONJlRERNA 

, ,KOBTA 
BJlPPOBTBB 

ljudproduktion men är naturligt
vis högst användbara i vilket stu
diosammanhang som helst. Bilden 
visar 8-kanalmodellen. 

Båda bandspelarna har 
SMPTE-gränssnitt för låsning 
extern apparatur som t ex 
ringsenheter eller rOl1renl~etj:r 
typ AUOIO-l\lneIICS, 
gence o d 

Snabb 
ning till 

Ih .... \,n.'nft som lås
ger båda mask i

skall vara likvärdiga 
a.te'r21Vmn2j:n både i synkläget 

i repro-moo. Vid redigering 
kan man lätt vrida på tachohjulet 
för snabbare manuell redigering. 

Båda bandspelarnas elektronik 
är anpassad till lEe-norm. Mo
dell 52 kan också fås med s k 
fjärilstonhuvuden (Schmetter
/ing-j . 

Representant: BelOlo. ab, 
Solna. 



ElmER 
F6R PA-U1'HYRARE, 

MUSIKGRUPPER 
OCH 1MÅS1VDIOII 

menar sig brittiska SeUadc:raft ha 
i Serie 4OOJ:.mJxerprosnmmet, 
där alla enheter moduliserats ()(!b 
ger goda prestanda till budgetpri. 
ser, enligt firman. 

TvA &tOI~leJglf "1t(ölran(len~ 
finns, bAda Ulnlt~lSpllinninaslma· 
tade och 
elevalisering. Stlu"lIAl'ltotf'l\rAI 

av
i området 

All strålning skall 
ske genom "underpor

snarare än direkt från ko
nen. i baselementens fall . Bose 
menar sig härmed ha kommit runt 
svårigheten med överrik mellanre
gisterenergi och ett "stört" bas
område. 

ger grupperingen 16-4-2 resp 
24-4-2, har fyra tappnings block. 
100 mm:.s reglar, ttta kanalers 
medhömillJ8Settion, llndergn,w
pering och tongenerator. Fotot 
visar en S 400B i standardutfö
rande. 

Utöver det kan man vilja s 
monitorutförande som 16/8 
ler 24/8+2 .aned åtta 
tappningar och 
ring fOr SCienbögt 
ternalivt 

de övriga portarna 
mittbandfrekvens" om 

säger fabriken. 20 W är 
m in för drivning, 150 W 

max per kanal. Systemet är på 8 
ohm. "Flat power radiation" sägs 
ske till över 15 kHz. 

Bose importeras av Sennbeiser 
svenska ab i Stockholm. 

DIGITALMULTIMETER 
DT830 

DT-830 är en robust, 3 l/2-siff
rig digitalmultimeter för mät
ning av ström , spänning och t 
resistans . Den är även utrus- ! 

tad med diod-test, trans is- I 
tortest och kortslutningspro
vare med summer. 

/1.99§ 

DT-830 är konstruerad för ; 
hård daglig användning i i 
tuff miljö. ! 
Följande tillbehör ingår i I 200.0 i"';'" 200 • • 

priset : . i / . (iC\ ...,. 

Väska, testkablar, transis- II ,OA . . .. ~ ~@ ., 
torprob, batteri , reserv- f , ~,,:,1l,,~ ... 4l ~) 
säkring och bruksanvis- ~L l L.$-...) 
ning . ~ .~ 01"-830 ! 

-----~ 
Pris: 580:- exkl moms 

DEN KOMPAKTA 
FÄRGBILDSGENERATORN 
Nu är den här! PAl MC 11 B. Generatorn i m in ,torrnat, lämplig signal källa vid 
kundbesök och i verkstaden. 

• Små dimensioner (l31 X 81 X 23 mm) och låg vikt (250 g ) 
får nog plats i Din serviceväska . 

• levereras komplett med laddn ingsbara NiCd<eller och balleriladdare/ nätadapter. 

• Signalmänster. 

1. Färgbalkor. Gråskala i svart/vill 6. Mittpunkt 
2. Rött raster. Grått i svart/vitt 7. Vitt raster 
3. Rutm önster 8. Vertikala linier vid 2.217 MHz 
4. Punkter 
5. Mittkors 

liudmodulering 650 Hz på mönster 1- 7 

Pris 1.980:- exkl. moms. 

'- ~~@~~p~~METRICffirn 
BANVAKTSVÄGEN 20, BOX 1307,1 71 25 &OLNA, TEL 08/820400 

Informationstjänst 9 
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FICKDATORN 
Sharp PC 1251 
minst i ,,··rlde.n 
* H ur liten kan en 
dator bli? Inte mycket. 
mindre än Sharps PC 
1251, menar vår bedö
mare. Våra fingrar 
skall ju få plats också! 
Och mim vill ju kunna 
hitta datorn utan för
storingsglas. Elektro
niken tycks däremot 
kunna bli hur liten 
som helst, så datorns 
kapacitet krymper 
inte med yttermåtten! 

Av BERTIL HELLSTEN 

~ N u är det dags igen. I RT:s 
decembernummer provade vi 
Casio PB 100. som då var 
världens minsta dator. N u har 
det gått fem månader och nu 
heter den minsta i stället 
Sbarp PC 1251. Frågan är om 
det är motiverat a tt göra fick
datorn mi nd re? M a n måste j u 
få pla ts med ett fullständigt 
tangentbord för att kunna' ut
nyttja basic-språ ket. Och 
tangentbordets storlek hä nger 
oupplösligt samma n med stor
leken på vå ra fingra r. Så lä nge 
de har en given storlek, så få r 
ma n rätta da torn efter dem. 

Däremot kan ma n säkert 
tekniskt göra datorn mindre. 
Men eftersom det a lltså knap
past är önskvärt, så få r ma n 
förmoda att innehå llet i stä llet 
kommer att bl i a ll t större, 
vilket a ll tså ger da torn a llt 
större ka paci tet. 

Trots a tt PC 125 1 så lunda 
är den minsta basic-dator man 
ka n köpa så har den inte alls 
minst ka paci tet. Ej heller är 

den billigast. Kapaciteten hos 
läsminnet, där basic-tolken 
m m ligger lagrad , är hela 24 
Kbyte . Det kan t ex jämföras 
med ABC /50 !>om har 16 
Kbyte. T dl detta finns 3,5 
Kbyte användanninne. N u sä
ger inte minnesstorlekarna 
allt. Siffran 24 K läsminne är 
strängt taget ointn::ssant. Det 
intressanta ä r vad man har fått 
in i det minnesutrymmet. An
ta let bas-ickommandon, och 
hu r vett iga de är alt använda, 
bestämmer ju datorns pre
standa, speciell t när det är 
fråga Olll en dator man själv 
skriver program ti ll i förs ta 
hand . 

Användarminnet på 3,5 
Kbyte ä r naturligtvis inte så 
stort. Det går heller inte att 
bygga ut , som på en del and ra 
fi ckdatorer . Dt:n utbyggnad 
som går att göra gäller skri
vare och kassettminne. 

Men datorn är duglig nog i 
sig sjä lv. Formatet är a ll tså 
litet. För att tangenterna inte 
ska ll si tta för tä tt har man 
gjort dem mycket små. Det gör 
a tt de ser glesare ut ä n de är, 
och det minskar även risken 
fö r att man trycker på två 
tangenter samtidigt. Bokstä
verna sitter i Sall1ma ordni ng 
som på en vanlig skrivmaskin 
och det fö renklar inskriva ndet 
betydl igt,' speciell t om ma n 
någon gång tapplat på en 
skrivmaskin . Någon större 
hast ighet gå r väl ä ndå knap
past at t få upp med ett ta ng
en tbord som detta. Si fferta ng
en terna är större än boksta v
stangentel na och sitter grup
perade för sig. 

Två n ivåer 
hos funktionen 

Olikt konveotivndla datorer 
arbetar PC 1251 I två olika 
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Den lilla datorn glir också att bygga ut med en enhet som rymmer 
ku~settttlinne och ~·k";"are. J( anettminnet använder mikrokassetter, 
och skrivaren är av termolYP med enklare teckenkvalitet. 
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OIvaer: En för programskriv
nl11g u\:h en tÖI korning. Dess
utom kan man tilldela vissa 
boks ta vstangenter speciella, 
valfria betydelser. 

Om man vill att tangent J 
skall skriva GOD J UL gå r 
man först in i tltt spedellt RS V 
(reserve) -läge o h trycker 
fram SHIFT J . På skärmen 
står då 

J : 

Efter kolon fyller man bara 
i GOD J U L, och trycker sedan 
på ENTER. Den fu'nktionen 
kan vara bra om man t ex skall 
fylla i samma ord på många 
ställen i ett program. Man kan 
också använda det för basic
kommandon , men för dem 
finn~ enklare !>ystem. 

Tangenterna kan emellertid 
också tilldelas Innehållet 

GOTOJO 
Vilket datorn i körläge tolkar 

som en inst ruktion att verk
ställa det programavsnitt som 
börjar på rad 10. S lu ttecknet 
@ innebär att man inte behö
ver avsluta med return , utan 
körningen börjar direkt. 

I körläget fungera r da torn 
också som en synnerligen 
avancerad räknedosa . Också 
då ka n man ha glädje av de 
de~nierade ta ngenterna. Ma n 
kan t ex lägga en ekvation 

B * C + D 
i bokstaven A. För a tt a nvända 
den t illdelar ma n variablerna 
önskade värden genom att t ex 
skri a 

B = 1 
C = 2 
O ::: 3 

Om man sedan t rycker ned 
S HIIT A ol:h ENT ER får man 
svaret. Alla va riabelvä rden 
ligger sedan kvar, och om man 
vill ha en ny beräkni ng med ett 



nytt värde på t ex C kan man 
skriva 

C = 7689 
samt därefter SHIIT A och 
ENTER så har man det nya 
värdet. Det här är ju inte 
programmering i egentlig me
ning, men mycket användbart 
ändå . 

Men man kan faktiskt göra 
det ännu enklare för sig med 
små enkla formler. Antag, att 
vi vill räkna ut värdet av 

2 * SIN (4S)jCOS(18) 
Då skriver vi bara in for

meln rätt upp och ned som den 
står, och avslutar med EN
TER. Då får vi svaret. Om vi 
sedan trycker på baklängespil 
( .... ) så kommer den ursprung
liga ekvationen fram igen, och 
den kan vi gå in i och ändra de 
värden vi vill och få nya vär
den, så länge vi har lust. 

Räkna och 
programmera 

Allt det här gör PC 1251 till 
en mycket användbar räkne
maskin, men knappast till en 
dator. Funktionerna är också 
desamma som Sharp ha r på 
sina tidigare fickdatorer PC 
/211 och PC /500. För a.tt den 
skall klassas som dator bör 
man emellertid kunna pro
grammera den, och det kan 
man verkligen . 

De"" ko",
",",",08 i.-

$; 

'-UODe&' 

ABS 
ACS 
AND 

ATN 

ARlAD 
B~EP 
Cl:iJ:;AR 
J)~tA 
'riMUE 
DlM 

CONT 
LIST 
NEW 

En del av den förmågan 
använder vi i programexem
plet som hör till arti keln. Men 
det finns en del andra intres
santa egenskaper . l -progra m
exemplet använder vi endi 
mensionella strä ngvariabler, 
typ P$(n). Man ka n emellertid 
också använda 2-dimensio
nella va riabler, både strä nga r 
och ta l, typ 8(2,3). Datorn ha r 
ett särskilt avsatt minne för 
variabler . För att spa ra minne 
är det gemensamt för va ria b
lerna A - Z och A$ - Z$. Där
för kan man bara använda t ex 
G eller G$, inte båda samti
digt. Däremot kan man an
vända de dimensionerade va
riablerna G$(n) och G(n) sam
tidigt. Lite rörigt blir det när 
man försöker pressa in mesta 
möjliga! 

En annan begränsning lig
ger i radnumren. Man kan 
bara använda radnummer upp 
till 999. Den begränsningen är 
kanske inte så svår. Minnet är 
ju ganska begränsat, så man 
får helt enkelt inte plats med 
så väldigt många rader. Vårt 
programexempel använder 52 
rader och det tar 805 bytes av 
de 3486 t illgängl iga , eller ca 
l j 4 av utrymmet. Från det 
kan man göra en hi<;kelig app
roximation och anta a tt min
net rymmer max ca 200 rader. 

END 
FOR ro ' S'l1EP 
GOSUB t 

GOTO 
GRAD 
IF THEN : 

PASS 
RON 
CBAIN 

CLOAD 
CLOAD? 
CSAVE, 

.,,,,,,,READ 
l11f REM 

RESTORE 

INPUT
MERGE 
PRINT= 

- Hiskeligheten kommer sig 
av att innehållet i raderna kan 
vara större eller mindre, och 
därmed ryms fler eller färre 
rader. 

Minst -
inte snabbast 

Slingor bildas på vanligt sätt 
med funktionerna FOR TO 
STEP. En begränsning i funk
tionen är att steget bara kan 
va ra heltal. Om man vill an
vända ett bråk som steg måste 
man skriva om funktionen på 
något listigt sätt. 

Ett sätt att beskriva snabb
heten hos datorn är att köra en 
tom slinga l 000 varv och ta 
tid . På pe 1251 tar det ca 42 
s. Det är ju en avsevärd tid 
jämfört med en "stor småda
tor", som brukar klara av 
samma sak på ca l s. Jämfört 
med Sharps tidigare fickdato-
rer ligger det i en mellanklass: ___ >~ 
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Blektronikvärlden 
PBOVJIB 

--->~ Den första, PC 1211 , behöver r ...-----------------------------------. 
ca 4 minuter och dt"n senaste, 
PC 1500, ca 14 s. Kon kurren
ten Casio behöver i sin modell 
FX 702P ca 17 s, och i den 
nyare PB JOO ca 7 s, vilket är 
snabbast i fickdatorvärJden. 

rymmer bara 7 tecken. Man kan 
emellertid använda fler tecken 
om man dimensionerar varia,. 
beJn så som i rad 30. Uttrycket 

BLANDAT 
PRO&RAMEXEMPEL 

• Det här exemplet innehåller 
samma program som artikeln 
Ordlekar i basid detta nummer 
av Elektronikvärlden. Här har vi 
anpassat det till basicspråket i 
PC 1251 och till att bildskärmen 
här bara rymmer ,~n rad. 

Det finns möjlighet att 
spärra ett inskrivet program så 
att det inte går att komma åt 
det för listning eller ändring. 
För att göra det skriver man 
P ASS " lösenord" 
där ma n själv väljer ett lämpat 
lösenord. Funktionen ä r inte 
bara bra för hindra obehöriga 
nyfikna att rota bland pro
gramraderna. M a n kan själv 
ha glädje aven liten spärr så 
att man inte av misstag stövlar 
in och ställer till oreda. Sådant 
har hänt. 

Förutom funktionerna i ta
bellen har datorn ytterligare 
några som inte är nämnda eller 
förklarade i instruktionsbo
ken . PEEK, P OKE och CALL 
är några sådana funktioner. 
PEEK och P OKE kan använ
das för att manipulera data i 
enstaka minnesceller, och 
CALL används för att anropa 
subrutiner i maskinspråk. Ty
värr vet vi inget om maskin
språket i sig, så den funktionen 
är ganska värdelös tills vidare. 
P EEK och POKE, däremot, 
kan man använda. 

Gör man det kan man ha 
reda på att användarminnet 
ligger mellan adresserna 
32768 (dvs halva det ad resser
bara, området om adressen 
skrivs med 16 bitar; 
215=32768) och 36864. Det 
omfattar alltså 4 Kbyte (4096 
byte). Man kan dock inte an
vända mer än 3,5 Kbyte för 
program och data. Resten tas 
upp för systemvariabler etc. 

Sharp PC 1251 är på ett sätt 
den första verkliga fi ckdatorn. 
Den tar inte större plats än en 
plånbok i fickan . Att den har 
begränsningar är givet, men 
som bärbart, effektIvt räkne
hjälpmedel är den impone
rande. Men även om man kan 
bära den i fickan bör man 
knappast bära den i bakfickan, 
så som vi gjort på vårt omslag. 
Man kan råka böja den så 
tecken visare och kretskort 
spricker. Det vore synd på så 
rara ärter. • 

20:WA!'f 301 €U,AR \ 
313: D IM ?$(0)*1l. Q$(I3') *1 

0,YS(lB)* 1. Us (0)* 11 
40:RAN~0!'t 
50:I NPUT 'ORD ( \ 0 T\(i'<) 

"iQsun, 
613: L= LEf{ (Qs'( B» 
70:REM ••••.•••••••.•.• 

8e:GOSUB "NOLl_C." 
, 90:GOS1J3 -:BLANDA" 
"UB:GOSlIll 'SKRiV" 
1!0:G070 "G:SSc." • 
'120:REM ............... . 

190: RE,M ' •• ~ ••• iii ••••• • i, • •• 

2l:1tl: "B!...A :-iDA" 
21B:FOR 1=,1 TO '-
22(n "Ti<Ji- rl>!":X= ~!iJ (U 
230: IF ','s.OO< >" ./ Tj.I~N " 

TKN-~R''' w 
24e:Y$(X ~= M!DS (9$(0), 1 

, 1 :> 

25e:-i~XT i 
2613: RETURN 

2SB:"SI<RIV' 
290:rOR 1=1 TO l 
3B0:P$(0)=P$(0)+Y$ ( I) 
3.10: NEXL I 
320:~OR 1=1 TO 11-l 
330:P$(0)=PS(0)+' • 
340HlEXT I 
358: RETURN 
368: REM •••••••••••• ' ,,," • 

[,'f • 
37B:'GISSAY 
380: U$(0)="': F'=0 
390:FOR 1=1 TO l 
400:'VISA': PRINT P$(0): 

U$(0) 
410:S$= !~KC:YS 
420:!F Ss:" THEN 'VISA' 
430:IF Ss= MIDS (Q$(0),I 

,1) Tf1EN "OK" 
440:F=F+l 

iffi'450: ";:LS?E~R': IF 
:~KEYS <>Y" ThEN 'FE 
... S?ERRY 

46B:GOTO 'V!SA' 
470:'OK":VS(O);US(0)+S$ 
480: '~ET;rS~E~R' iF 

:N~EY$ <>" THE S YRE 
-:--S?ERRY 

490:~EXT r 
50B:'.oiA:T 
5:0:?~J~i DSCB);" 

~€~., ~~- ... 

52{l: E':-;;J 

28 elektronikvIIrIden - NR 5 - 1983 

När man skall ange en adress 
som programmet skall hoppa till 
skriver man i basic vanligen 
någonting som 

GOSUB 200 
Oh! maI,l håller på och "stökar 

programmet kanske man av 
misstag ändrar sådana radnum
mer så att programmet går feL 
N ä~ +' man läser programlistan 
vet tban dessutom inte vad som 
kOuUner att hända på rad 200. 
Därför bör man skriva in kom
mentarer i en REM-sats. " 

lSharps fickdalorer kanrnim 
i stället förse rådnumren 'moo 
namn som man kan ange som 
hoppadress. l stället för exemp
let här ovan kan man därför 
skriva 

GOSUB "BLANDA" 
vilket alltså är tydligt både för 

' Aatorn och den som läser pro
gramiistan. Tekniken kan kalllis 
att Doppa till la,bels eller 4~lt 
enkelt namnlappar. På tyska 
kallar man det hela något så 
v~ckertsom Labe/sprungen. Det 
är alltså möjligt att använda 
förf",randet i PC[1251 (och ,\5v. 
riga fickdatorer från Sharp) och 
det gör programmeringen myc
ket tydlig. 

I andra randen av program
met st,år uttrycket W AlT. Det 
förekommer också i andra ba
sicdialekter, men då betyder det 
oftast något annat. Här har det 
med, styrningen att göra. Efter-

' som teckenvisaren på PCJ 2,51 
bara rymmer en rad, så fungerar 
PRINT lite ovant. När PR,lNT 
har skrivit sitt på skärmen stan
nar datorn och väntar på att 
ENTER skall tryckas ned. ,0111 
man vill att programmet skall 
gå vidare på egen hand kan man 
i stället använda PAUSE. Det 
kommandot fungerar precis som 
PR(NT med skillnaden att tex
ten visas i 0,85 s, varefter den 
försvinner och programmet går 
vidare. 

Samma funktion kan man få 
med9PRINT om man först sk'fi
ver W AlT och en siffra som 
anger hur länge texten skall 
visas. Det är den funktionen vi 
använder här. 

l rad 30 dimensionerar " vi 
diverse variabler för kommande 
bruk. Strängvariabler betecknas 
på vanligt sätt t ex AS, och 

har formen 
DlM X$ (antal strängar) 

*Iängd 
Om man inte " ~nger någo,p 

längd sätts den fjJj 16. Obser~ 
vera alltså att variabeln X$ all
tid har längden 7 medan varia
beln X$(l) minst har längden 16. 

" Längden får vara högst 80 tee~, 
ken, och antal strängar högst 
256. 

I rad 30 dimensioneras P$(ri) 
till att bara innehålla en varia
bel (nämligen P'$(O») som hll,r 
längden 12 tecken, Q$(n) en 
variabel med Il tecken, Y$(n) 11 
variabler om ett tecken och 
U$(n) en variabel om 12 tec
ken. 

Själva huvudprogrammet be
står bara av ett antal subruti
nanrop i raderna 80 - 110, och 
man ser alltså lätt vad de gör. 

Rutinen SKRIV kan var~ 
värd en kommentar. Program
met b~andar alltså det inslagna 
ordets bokstäver, skall skriva ut 
dem och vänta på en gissning. 
För att det blanaade och X8et: 
gissade ordet skall synas samti
digt har skärmen delats i två 
delar. Den första delen omfattar 
J I tec~en, och på den skrivs det 
blandade ordet plus så många 
mellanslag som behövs för att 
man skall komma fram till 
andra delen, som börjar i pos 12. 
Variabeln P$(O~ tJylls därfqr 
först med de bJandade tecknert: 
och sedan med passande antal 
mellanslag. 

l rutinen GISSA på rad VISA 
skriv~ P$(O) ut tillsammans med 
U$(O}. U$(O) innehåller de bolC1 
stäver som gissats rätt. Eftersom 
vi angett WAIT 30 i början av 
programmet visas texten bara 
en kort st~nd, vart;,(ter progra11r 
met gar VIdare ocfi' känner äv om 
någon tartgent tryckts ned med 
INKEY$ i rad 410. Beroende på 
om ingen tangent~rätt tangent 
eller fel tangent tryckts ned le4~ 
programmet rätt väg. Det rält 
nas också fel och hålls reda på 
vilken bbkstav i ordet som är 
aktuell. 

DeUMr fungerar i praktiken 
så att skärmen blinkar med det 
blandade ordet plus de bokstä
ver man gissat rätt. Det enda 
man behöver göra för att gissa 
är att trycka nederätt bokst~lv? 
Man behöver alltså inte tryckå 
på ENTER efter varje tan
gent. • 



Alltfler 
hemdatorer 
~ Världsmarknaden för elektro
nikkomponenter ökade inte något 
under 1982 medan Motorola dock 
lyckades höja sin omsättning med 
3 %. Det berättade Doug Powell 
härförleden vid ett Sverigebesök. 
Hans titel är "Vice President Di
rector Strategic Marketing" på 
halvledarsektorn. Andra fakta ä r 
att Europamarknaden ökade 15 % 
medan Motorola där tog ett kliv 
upp med 30 %. Det betyder att 
firman håller på att öka sina 
marknadsandelar och man tror sig 
snart passera Texas Instruments 
som största halvledartillverkare. 
Den japanska ökningen har brom
sats därför att den viktiga hem
mamarknaden har gått tillbaka. 

Intressantast är dock vad som 
håller på att hända på mikroda
tormarknaden. Doug Powell me~ 
nar att man med 68000-koncep
tet kommer att bli nr ett. Slaget 
kommer att stå mellan Motorola 
och Intel som nyligen lanserade 
iAPX 186, iAPX 286 och slutli
gen iAPX 386 som vi dock ännu ej 
har sett. Andra 16-bita rs proces
sorer är redan ute ur leken, bl a på 
grund av för dåligt stöd i form av 
litteratur m m. Argumenten för 
68 000 är bl a att man har plane
rat för 10 å r fram åt redan nu . 
Uppföljarna till 68 000, bl a med 
en 32-bitars processor som heter 
68020. l planeringen ingår att alla 
typer skall vara mjukvarukompa
tibla. Frågan är vad Intel kommer 
att satsa på: iAPX 432 eller 
iAPX386 som har · totalt olika 
uppbyggnad och instruktionsre
pertoar? iAPX är inte uppåtkom
patibel. 

Framtidens bilar kommer att 
innehålla kontinuerlig övervak
ning aven del funktioner. Det 
kräver en processor som tar låg 
ström. Därför har Motorola, som · 
satsar stort på biltillämpningar, 
utvecklat en CMOS-version av 
68 000 som så småningom kom
mer. 

Flera nya datorer 
i lågprisklass 

Tor-data i Torslanda med tel 
031-56 26 37 importerar nu 
Oric-I som tillhör den nya prisbil
liga generation mikrodatorer med 

stor minneskapacitet, färggrafik 
mm. 

Oric har sitt ursprung i Eng
land . Dess Microsoft-basic är ut
ökad med kommandon för enkel 
styrning aven ljudgenerator med 
hifi-prestanda. Upplösningen för 
grafik är 200 x 240 bildpunkter. 
Dessutom kan skärmen visa tre 
rader text under den grafiska bil
den. Alternativt får man 28 rader 
text om vardera 40 rader. På 
programvarusidan finns forth och 
assembler och Pascal är under 
utveckling liksom tillbehör som 
flexskivminne och flerfärgskri
vare. 

En annan stor hemdatornyhet 
är att Spectravide SV -318 har 
kommit till Sverige genom Ronex 
försorg (tel 040-103590) . Den 
har 32 k RAM och 32 k ROM och 
kan byggas ut till 96 k ROM och 
144 k RAM! Även den här datorn 
har utökad basic från Microsoft. 
Efter utbyggnad till 80 tecken per 
rad på skärmen och till 64 kbyte 
RAM kan man utnyttja CP/M 
programvara av både versionerna 
2,2 och 3,0. Språk som kommer är 
assembler (Z80), Pascal, USCD 
Pascal, fortran, logo, cobol och 
PL-I . 

Grafiken har 16 färger och 
256 x 192 bildpunkter i läget för 
högsta upplösningen . Man kan få 
32 sprites per rad . Med den in
byggda kretsen A Y -3-8910 kan 
man få 3 ljudkanaler med pro
grammerbar vågform, volym, an
sats/avklingning/tonlängd/ 
efterklangstid och programmer
bara bandpass-, lågpass- och hög
passfilter. Sammantaget blir det 
här en tuff konkurrent till VIC-
64! Svensk programvara är på väg 
lovar Ronex som också lanserar 
en litet mindre fickdator i samma 
klass som Sharps lilla dator som 
testas i det här numret. Ronexda
torn har beteckningen TPC-8300. 

En något större "fickdator" 
kommer från Texas Instruments. 
Det är den länge omtalade CC-40. 
Se bilden . Enligt rykten skall även 
Texas göra en liten hemdator som 
skall heta 99/2 och som i USA 
skall kosta kring 100 dollar. Den 
hamnar därmed i samma pris
grupp som ZX81 ... om den nu 
kommer? Kanske blir det som 

Redaktör: GUNNAR LILLIESKÖlD 

med räknedosan TI-88 som aldrig 
såg dagens ljus . l stället satsade 
man resurserna på CC-40. Den 
lilla basicdatorn har inte bara ett 
alfanumeriskt tangentbord, utan 
dessutom ett separat numeriskt 
bord. Indikatorfönstret med fly
tande kristaller rymmer 31 tec
ken. 

På väg mot 
flata skärmar 

Allt tyder på att våra bildskär-

mar med katodstrålerör snart er
sätts med flata skärmar (men tv 
på väggen dröjer). Redan nu kan 
man köpa en sådan dator av fabri
kat Sord. Dess flytande kristall
indikator visar 8 rader med 80 
tecken . Den heter M23 P mark I 
och har i tidigare versioner sålts i 
mer än 400 exemplar av generala
genten Scandinavian Micro Com
puter AB, tel 03 i -8041 00. 

Korta bitar: 
> Hewlett Packard satsar nu på 
3 1/2 disketter av Sony-format. 
> 802 och 806 är två nya datorer 
från Luxor. 
> Fuji-disketter representeras 
nu av Scandia Metric. 

Ronex TPC-8300 
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"m,mi·JF PROGRAMMBRA 

"Sifferjakt" i ny versio 
* I ett tidigare num
mer presenterade 
Gunnar Farm en "sif
ferjakt" for ZX81 och 
ansluten al d
omvandlare. Här 
kommer en forbättrad 
version av programmet 
som också går att köra 
på ZX80. * Författaren visar 
också sin lösning på 
ett störningsproblem 
som kan uppstå med 
extra minne anslutet. 

Av BENGT ANDERSSON 

~ Som programmet Sifferjakt i 
RT 1982 nr II är skrivet går det 
inte att köra på ZX80. Det blir 
dock möjligt om man sjä lv styr 
bildas tringen . Det visa r sig att 
programmet på så sätt blir enk
lare sa mt även ger andra fördelar 
och alltså kan vara intressant 
också för ägare av ZX81. Den 
enda svårigheten när man skriver 
denna typ av program är att få 
tiderna att stämma. 

Apropå tider : Klockoscillatorn 
i det visade kopplingsschemat för 
ajd-omvandlaren ger alldeles för 
"låg frekvens med angivet konden
satorvärde(CI, I nF). Frekvensen 
blir i praktiken ca 340 kHz. Vär
det är visserligen okritiskt men för 
lågt för att man skall kunna kon
struera om programmet på det 
sätt jag gjort. Prov har visat att 
kapacitansen bör vara 500-600 
pF för att frekvensen skall bli den 
rätta. 

Bättre tidtagning 
utan felläsning 

Så till programmet: Tidtag
ningen enligt RT II kan ge fel 
resultat. Värdet FRAMES kan 
nämligen bli noll. Sannolikheten 
är visserligen liten, men fe let upp
träder slumpvis och kan verka 
förbryllande. Ett säkrare sätt än 
att läsa av FRAMES två gånger 
är att först nollställa (med POKE 
eller enklast i maskinspråkruti
nen). Men det går att göra det 
än nu enklare: 

När man själv sköter räkningen 
av antalet delbilder är man inte 
låst till Sinclairs räknesekvens 
(ner från O till 32769) utan kan i 
stället räkna upp från O till 
65 535. En extra fördel är att man 
kan mäta tider upp till ca 22 
minuter, om nu någon skulle be
höva det. 

Vi kan lägga in a ntalet del bil
der i BC-registret vid returen. Vi 
måste då visserligen lagra resulta
tet av spelet i en särskild minne
adress, som sedan får läsas av med 
PEEK, men det hela blir enklare 
så . 

Det är också enklast att lägga 
ut delresultaten av uppräkningen 
på stacken, så slipper vi att åter
ställa FRAMES till ett tillåtet 
värde vid returen . Vidare kan det 
vara bra att kunna stoppa pro
grammet med BREAK, ifall man 
av misstag skulle köra i gång utan 
att ha a j d-omva ndl aren ansluten. 
(Inte så trevligt att behöva dra ur 
kontakten så att programmet fal
ler.) 

Programmet kan köras med 
3 K minne. Här följer nu en kort 
beskrivning av maskinkoddelen: 

Maskinkod 
styr bild 

Koden för " 1" läggs in i A'. 
Omvandla ren startas. (Min om
vandlare tar upp ett helt K från 
20480; adresserna är olika i ma
skinkoddelen och basicdelen . 
Detta är lätt att ändra, men obser
vera att avläsningsordningen är 
omkastad i förhållande till Gun
nar Farms program.) Tiden läggs 
ut på stacken (första gången 0). 
DFILE hämtas in och läggs ut på 
stacken. I adress 16 533 anropas 
subrutin 3 910 i bas ictolken, som 
kontrollerar om BREAK har ut
förts . 

Samtidigt startar bildsynkpul
sen. Därefter följer avläsning och 
beräkning av markörens position. 
Observera, hur avläsningen i ver
tikalled görs med RLD! Samtidigt 
sker division med 16 (bit 4-7 i 
ackumulatorn ä r redan noll
stjllda). RLD startar dessutom 
omvandlaren för ny avläsning på 
samma adress, men det sak nar 
betydelse. 

I adress 16 567 startas kontrol
len av beräknad position. Om 
spelet skall avbrytas läggs vid 
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misslyckande 0 och vid lyckad 
jakt innehå llet i A' (det vill säga 
koden för "9") in i adress 16 514, 
och antalet del bilder hämtas in 
från stacken. Skall spelet fortsätta 
läggs prickens position ut på stac
ken , samtidigt som DFILE häm
tas in, och bildgenereringen bör
jar. När bilden är färdigritad 
hämtas prickens position in och 
den raderas. Därefter hämtas ti
den in , ökas med ett, och allt 
upprepas. 

Beträffande tidschemat har jag 
följt ZX81:s tider med två undan
tag: Avståndet från bildsynk till 
första linjesynkpuls ha r gjorts en 
klockcykel lä ngre, som i ZX80:s 
heltalsbasic. Den första linjen un
der texten är i ZX81 fyra kIock
cykler för kort, vilket gör den 
tydligt mörkare. En NOP ha r 
lagts in (16594). 

Bildsynkens längd och place
ring verkar däremot inte vara 
särskilt kritisk. Om bilden antas 
bestå av 312 linjer, var och en på 
207 klockcykler, så borde bildsyn
ken komma 25 klockcykler tidi
gare och vara 27 klockcykler 
längre (förutsatt att jag räknat 
rätt) , om den antas vara 6 linjer 
plus en linjesynkpuls. 

Basicdelen 
med långa rader 

Basicdelen, rad 10- 40. Sinclai r 
tillåter obegränsat långa rader , 
och man skall ju någon gång 
använda det! Man sparar minne 
på det viset, men det medför vissa 
nackdelar. Den allvarligaste är att 
redigeringen försvå ras. Förutsatt 
att man inte skriver fel anser jag 
ändå att det här är den bästa 
kompromissen. Dessutom ka n 
överskådligheten ibla nd försäm
ras, samtidigt som sk rivarbetet 
ökar om man vill skriva in samma 
text två gånger. Det är orsaken till 
att raderna 10- 30 fått vara som 
de är. 

I rad 60 lura r vi datorn att tro 
att ett stort minne ä r anslutet. 
Detta har ingen annan effekt än 
att minnesutrymme avdelas för 
bildskärmen. Tvärtom kan det 
vara förstå ndigt att skriva POKE 
16389,76 inna n programmet lag
ras på band. Vi slipper då spela in 
en tom bildskärm. Spar tid' 

Raderna 80 och 160-230. Or-

saken till att S$ blev en strä ngva
riabel är att flerdimensionella så
dana är enklare att hantera än 
numeriska dito. Emellertid visade 
det sig att en endimensionell num
rering är enklare (frå n O till 255, 
från övre högra hörnet till det 
nedre vänstra) . 

Det otillåtna värdet (255) kan 
då direkt uteslutas . Man spara r 
dessutom minne på att anvä nda 
strängvariabler som ett slags hel
talsvariabler. Talet måste dock 
ligga i intervallet 0-255. 

Rad 320: Kravet att värdet 
måste vara noll visade sig orsaka 
problem. Detta är ett mycket 
strängt villkor. Spänningen måste 
vara mindre än 10 mV! Av out
grundlig anledning fungerade all
tid programmet när man startade 
med RUN men hakade upp sig när 
man försökte spela igen. Att till
låta värdena ett och två ger inga 
problem. 

Det går faktiskt att utvärdera 
resultatet av jakten, beräkna och 
skriva ut tiden i en enda program
rad, rad 350. 

Avkopplad trafo 
säkrar minnet 

Så till ett a nnat problem : Sin
clair 16 K RAM. Bortsett från det 
ständiga bekymret med kontak
ten, som kräver ständig vaksam
het, har jag drabbats av andra 
störninga r. Efter en stunds drift 
ä ndrades innehå llet slumpvis i en 
del minnesceller. Först misstä nkte 
jag ett termiskt fel, men eftersom 
inget kunde upptäckas riktades 
mina blickar mot nätaggregatet. 

Jag provade att driva datorn 
från ett kraftigt, stabi liserat nät
aggregat, och felet var borta! En 
närmare kontroll gav till resultat 
att nätaggregatet ger ca II V. I 
minnet finns en diod mellan +9 V 
och + 12 V. Varje transient från 
nätaggregatet som överstiger ca 
13 V (dämpad enbart av förmodat 
dåliga elektrolytkondensatorer) 
leds direkt till minneskretsarna 
och ger störningar. 

Varje gång tv:n slås till och från 
genereras en transient, vilket för
klarar att felet oftast uppkom när 
jag lämnat apparaten. En konden
sator på 100 n F över transforma
torns seku ndärli ndning va r till
räcklig för att avhjä lpa felet. 



16514 O 
< 62 29 
"7 8 
8 33 O O 

21 17 O 80 Ll 
4 18 
5 229 
6 4 2 12 64 
9 229 

30 35 
l 6 32 
3 205 70 15 
6 48 72 
8 16 254 L2 

40 
l 19 
2 18 
3 47 
4 2 30 240 
6 79 
7 9 
8 9 
9 15 

50 1 5 
l 15 
2 15 
3 7 9 
4 9 
5 6 38 
7 l € 254 L3 
9 235 

60 2 37 111 
2 2 35 
3 198 107 
5 7 9 
6 9 
7 175 
8 1 90 
9 32 33 

71 6 5 
3 16 254 L4 
5 54 23 L5 
7 227 

)'..-SKINKOD TI LL SI FFERJAKT 

8 211 2~~ 
LD A, 29 80 203 252 
EX AF, J.. F' 2 2~3 78 40 
LD HL,O < 1 2 
LD DE,204 80 f f 25 
LD (DE) , A 8 62 233 
PUSH HL 90 20~ 181 2 
LD HL , (1639f) 3 43 
PUSH HL 4 O 
I NC HL < 20~ 1M 2 ~ . 

LD B,32 8 22; 
CALL 3910 9 11 3 
J R NC,L7 f 00 22; 
DJlIZ L2 l 35 
LD A, ( DE ) 2 2l 17 3 
I llC DE l feo4 8 
LD (DE) , A 5 190 
CPL ( dO 5 
AND 24 0 8 54 € 
LD C, A 10 175 
ADD HL,BC l 2d 6 
ADD HL ,BC 3 254 37 
RRCA 5 32 8 
RRCA 7 54 151 
RRCA 9 50 130 64 
RRCA 22 225 
LD C, A 3 193 
ADD HL, BC 4 201 
LD B,38 5 60 
DJNZ L3 6 8 
EX. DE, HL 7 24 202 
RLD 
EX DE,HL 
ADD A, 107 
LD C,A 
ADD HL , BC 
I OR A 
CP (HL) 
JE NZ,L6 
Lv B, ;: 
DJI; .~ L 4 
LD ( HL) , 23 
EX (SP ) , HL 

OUT ( 255),.'. 
SET 7 , n 
LD c, (IY+dO) 
I Ne c . 
LD B, 25 
LD A, 233 
CALI. f 93 
DEC HL 
1I0P 
CALI. 653 
POP HL 
LD (HL),C 
POP HL 
INC EL 
,1, Ll 

L( EX h. F, AF' 
CP ( HL) 
J R Z, 1.8 
LD (HL) ,6 

L7 XOR A 
JE L9 

1.8 CP 37 
JR NZ, LI0 
LD ( HL ) , 151 

L9 LD ( 1651 4),A 
POP HL 
POP BC 
R..W 

LlO I lie A 
EX AF , AF' 
J.R L5 

Maskinkoddel for "sifferjakt". Se i RT 1982 nr 11 hur man bäst kan 
mata in den! 

SIFFERJAKT 

l Rl)! (115 tecken mRSkinJcod ) 
10 PliNT TU lOJ"J8UUDUUUlJI.JU(II 
20 ?RI NT TU lO;"JfSH'? ERJ:,i<1'JI:" 
30 PRINT \ ~AB 10;"--"""" 
4 0 ? RINT AT 6 , O;"DATORN PLACERAR .:>LUMPVIS UT","nO SI~OR INOM ~ SPELP LA N. " ", 

" DU 3KA ,GENOM ATT .:iTYRA PRICKE!i","!I!ED RATTARrlA, 5AMLA I N AL1.A", "SIFFRORNA I TUR 
OCH ORDNlNG.tI,,,"TIDEN :iEGISTRERAS UNDER J AJ<TEm."",,," LYCKA TILL(. II,AT 21 , 0 , 
" (START-TRYCK "" ;IZ~LI ;IE" ". ) " 

~O PAUSE 4E4 
60 POKE lf389 ,128 
70 ilAlID 
80 DIM S~(9) 
90 CLS 

100 PRINT TAB 11,"SIFFEaJAi<T" 
110 PRINT " TAB 7, "x.xxx.xxxx..x.xxxxxx.x.1t 

120 FOR 1-3 TO 18 
130 paINT TiB 7,"X",TAB 24 ;"X" 
140 ;il:XT I 
150 PRINT TAB 7;"XXXXXXXXXXXXXXXXXX" 
160 FOR I-l TO 9 
170 LET S~(I)-CHR~ INT ( a NDoo255) 
180 FOR J-l TO I-l 
190 IF S~(J) -S~(I) THEN GOTO 170 
200 ~IEXT J 
210 LET J_INT (CODE S~(I)/16) 
220 pnNT .AT '3+J, 23-CODE S~(I) +16.J ;I 
2 30 NEXT I 
240 GOTO 2HO 
250 PRINT "RATTAR..~A SKALL VARA VRIDNA FULLT MOTURS," 
260 PAUS:;: 50 
270 PiUNT AT 20 , 0 ," (40 mellans l ag) 
280 POKE 2133 ,0 
290 LET I-P~ 21E3 
300 MKE 21001, O 
310 PRIlIT AT 20 ,0, 
320 IF 1>2 OR p~ 21E3>2 THEN GOTO 250 
330 LET J-USR 16515 
340 Lm' I_PE"X 16514 
350 PRINT " OTUR •• • DU TOG FEL SIFFRA EF-rER" AND NOT 1,"00 KLARADE DET PU" AND I , 

J /50 ," SEKUNDER" 
360 SCRO.LL 
370 PRI~ "V!J.L. DU SPELA IGEN?(J! N)" 
380 PAUSE 4E4 
390 IF I1IICEl';t-" J" mEN GOTO 90 
400 CLS 
419 PRINT AT 10, 6; " . M1ii .............. " 
420 PRINT TAE 6;". SIFFERJ AKTEN SLUT . " 
430 PRIST TAB 6 ;1t~""'](.*3("JUaDU[J(" 

PS Glöm inte FAST om programmet skall köre.s pA. ZX 8 11 

Här är basicdelen av det nya "sifferjakt "-program",et. Observera, att 
man måste ha en al d-omvandlare a"slute" for ått programmet skall 
kunna köras! Hur man bygger en sådan finns beskrivet i RT 1982 nr 11. 
Till programmet hör också en maskinkoddel. 

KOBTA 
BAPPo~~~T.=~=B~----------

P2500 - Ny dator 
från Philips 
p 2500 heter en ny medlem i P 
2000- familjen en storebror till 
den tidiga re P 2000-versionen 
frå n Philips . 

Förbättringarna omfattar 
främst ökad snabbhet , minn eska
pacitet upp till 320 K sam t ergo
nomiskt lågprofiltangentbord , 
fle-xibilitet och utbyggnadsmöjlig
heter. Datakommunikationen 
han teras av slavprocessorer som 
avlasta r huvudprocessorn. Nor
mal bea rbetning ka n därför ske 

Nytt hölje 
för din dator 
Peerless Foam Mouldings Co Ltd. 
presentera r "Orbitor", ett nytt da 
taterminalsystem i tre del a r för 
elek troni kind ustrin . 

... Mikroprocessor/ådan bestå r av 
över- och underdel i polys tyrol. 
Front- och bakstycke kan fås i 

med bibehållen hastighet. 
p 2500 är främst avsedd för 

yrkesmässig användning. Ett 
komplett system, exkl skrivare, 
kosta r 32000 kronor exkl moms. 
Pris för skrivaren Epson MX 80 
5900 kronor. Avancerade skri
vare som TEC, Tally och Fujitsu 
finns från 9 000 kronor och uppåt. 

I sa mband med introduktionen 
av P 2500 övergå r ansvaret för 
marknadsföring och försäljning 
av sam tliga mikrodatorer i Philips 
p 2000-serie till Management 

.Computer International - MCl , 
te/ 08/23 2/ 60. 

stålplåt eller eloxerad aluminium. 
De kan lä tt modifieras eller bear
betas enligt kundönskemål. Lå
da n är främst avsedd som inter
faceiåda och har plats för två 
5 l / 4"-disc-drives eller ett stort 
kretskort. l nvändiga mått : 
445 x 305 x höjd I 16 mm, höjden 
kan ökas med hjälp av sidopane
ler. 

... Monitor/ådan i Orbitor-serien 
ä r avsedd för ett 14" - a lternativt 
15" - färgbildrör med 90° av
länkning. 

.... Den tredj e delen i systemet är 
sockeln som ä r rörlig framåt 5° 
och bakåt 15° från vertika lpla net 
och svä ngba r ± 45°. Anslutningar 
och konta ktdon är å tkomliga i 
sockelns bas. 

Generalagent: ELFA RADIO 
& TELEVISION AB, avd Elek
tromeka niska byggsystem, tel 
08/7300700. 
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PBOGBJI1tIMBBJI 

10 REM *************** ORDBLANDNING ************************ 
20 REM 
30 REM • • ..•. • • •••• ...• START •. •.••••• . •• . • • •• • • . •.•• . ••. • •• 
40 RANDOMIZE 
50 DIM B$(100) : 
60 PRINT CHR$(12) 
70 INPUT "HEMLIGA ORDET :";X$ 
80 

REM MAX ORDLÄNGD 100 TECKEN 

REM 
qO REM . ••• •. .• •• •••• NOLLSTÄLL •.. ••• ••. • •...• ••• .. . . • .... 
100 PRINT CHR$(12) 
110 L=LEN(X$) 
120 F=O: REM NOLLSTÄLL ANTAL FEL 
130 S=l: 
140 FOR 1=1 TO L: 

REM ÅTERSTÄLL TILL l:A POSITION I ORDET 
REM TÖM ALLA B$ (I) 

150 B$(I)= .... 
160 NEXT I 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 

REM 
REM .. • • • •• •• • BLANDA •. .• .•.• . . . ••• .. 

FOR 1=1 TO L: REM GÅ IGENOM DET HEMLIGA ORDET 
N=INT(RND*L+1) : REM SLUMPTAL SOM ÄR NR PÅ TECKEN I 
IF B$(N)<>· .. ·GOTO 200: REM VÄLJ NYTT NR OH DET ÄR ANVÄNT 
B$(N)=MID$(X$,I , l): REM FYLL PÅ MED SLUMPVALD BOKSTAV 

NEXT I 
REM 

FOR 1=1 TO L: REM SKRIV UT DET BLANDADE ORDET 
PRINT B$ (I) ; 

NEXT I 
PRINT 
REM • . . • • .••• • ••.. GISSA • •• • ...... •••••• • • 
S$=INKEY$ 

ORDE 

250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
~50 
360 

IF S$= .... GOTO 300: REH GÅ TILLBAKA OM INGEN TANGENT TRYCKT 
IF S$=MID$(X$,S,l) GOT O 370: 

F=F+1 : 
GOTO 300: 

370 PRINT SS;: 
380 IF S<L GOTO 470: 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 

PRINT : PRINT : 
PRINT "RÄTT SVAR!" 
PRINT"ENDAST ";F;" FEL!" 
PRINT:PRINT:PRINT:PRINT 

INPUT Q$: 
GOT O 60: 

REM HOPPA VID RÄTT GISSNING 
REM 
REM HIT KO~lliER MAN BARA VID FEL 
REM HÄNTA NY GISSNING 
REM 
REM HIT KO~lliER MAN VID RÄTT GISSNING 
REM HOPPA OM ORDET INTE FÄRDIGT 
REM 
REM HIT KOMMER MAN NÄR ORDET ÄR KLART 

REM STANNA OCH VÄNTAR PÅ "RETURN" 
REM BÖRJA OM 
REM 

NÄR FLER TECKEN 



10 RF.M *************** HEMJ.IGT ORn ********************* 
20 REM 
30 REM •••...••.•...... START •••••..•••••••••..••••••...•... 
40 nIM B$(100): REM MAX ORDLÄNGD" 100 TECKEN 
50 PRINT CHR$(12) 
60 INPUT "HEMLIGA ORDET :"; X$ 
70 REM 
80 REM •••••••••••••• NOLLSTÄLL •••••••••••••••.••••••••••• 
90 PRINT CHR$(12) 
100 t=LF,N(X$) 
110 F=O: 
120 S=l: 
130 FOR 1=1 TO L: 
140 "8$(1)="_" 
150 NEXT I 
160 
170 
180 GOSUB 4]0: 

PRINT 

REM NOLLSTÄLL ANTAL FEL 
REM ÅTERSTÄLL TILL l:A POSITION 
REM TÖM ALLA "8$ (1) 

REM 
REM 
REH 

190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
2130 
290 
300 
310 
320 
330 
340 

REM ••••.....•••.. GISSA .•.•••••• • •••...•• 
S$ =I NKEYS 
IF S$= .... GOTO 210: REM GÅ TILLBAKA OM INGEN TANGENT TRYCKTS 
FOR 1=1 TO L 

IF S$=MID$(XS,I,l) THEN BS(I)=S$:S=S+l:R=l 
NEXT I 
GOSUB 410: 

IF S=L+1 GOT O 340 
PRINT 

IF R=l 
F=F+1 

GOT O 210: 

THE N R=O:GOTO 210 

P~INT:PRINT: / 

REM SKRIV UT 
REM 

REM HÄMTA NY GISSNING 
REM 
REM HIT KOMl1ER MAN NÄR ORDET ÄR KLART 

350 PRINT "RATT SVAR!" 
360 
370 
3130 
390 
400 
410 
420 
430 
440 

PRINT"ENDAST ";F;" FEL!" 
PRINT:PRINT:PRINT:PRINT 

INPUT QS: 
GOTO 50: 

FOR 1=1 TO L 
PRINT "8$(1); 

NF:XT I 
RF.TURN 

REM STANNA OCH VÄNTAR PÅ "RETURN" 
REM BÖRJA OM 
REM 



Ingen lek ... 
morgondagens språk! 

.... -... 
~ -::--..... ~..;::;:~ .... 

..- . .. ~-c::> - -:: - .-
. --

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

Därför investerar riksdagen i att 
datautbilda hela svenska folket. 

DEJ OCKSÅ! 

UTBILDA UNDERHÅLLA 
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 instrukt ions
böcker hjälper dig att steg för 
steg utveckla dina kunskaper 
och din förståelse för datorer. 
"Datore~ - _Modeller - Verk
lighet" av Professor Lars Kris
tiansson är en av böckerna i 
VIC biblioteket. 

~~ 

VIC - hjälper till med hus
hållsbudgeten, huskalkylen. 
Lägg alla mammas recept eller 
pappas grammofonskivor i 
ordnade register. Använd 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. 

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. 

SVERIGES MEST KÖPTA FOLKDATOR 
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Box 1063, 43600 Askim/Göteborg 
Tel. 031 -28 97 90 Telex : 21420 

- ett företag i Datatronicgruppen-
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BYGG 
SJÄLv 

Fig l: T v. Det hiir iir proben, i 
starkjOrstoring,flist vid en vanlig 
kvicksilvertermometer for kont
roll. Anslutningen till det avkän
nande elementet iir överdragen 
med en krympslang som håller 
fukten borta. 

Fig 6: "Medaljens baksida". Vi 
ser här hur stiften är flista direkt 
i kretskortet. Om avståndet mel
lan stiften inte skulle stämma 
med de aktuella universalinstru
mentet får man löda in ledningar 
här i stället. 

Tem 
för 

eratur rob 
Igitalvo tmeter. 

* Den här tillsatsen, 
som du bygger lätt, 
utökar digitalmulti
meterns möjligheter 
till att även mäta tem
peratur. Det kan t ex 
vara värdefullt att re
gistera temperaturen 
på effekttransistorer, 
till god hjälp vid 
felsökning! 
av UL F JONSSON 

•• I och med att priserna på 
digita linstrument sj unkit kraft igt 
de senaste åren har de blivit at
traktiva även för hobbyfolk. Inte 
fullt lika att raktiva är priserna på 
olika tillbehör till t ex d igitalmul
timetrar, som hf och temperatur
proba r, vilka kan kosta lika myc
ket som instrumentet! 

Ar tikeln vill visa hur man för ca 
etthundra kronor i materialkost
nad och några timmars arbete ka n 
ti llverka en temperaturprob med 
utmärkta data, avsedd att anslu
tas till en befintlig digitalvoltme
ter. 

Det är värdefullt att ha möjlig
het mäta en elektronikkompo
nents temperatur, eftersom tem
peraturen visar om komponenten 
ifråga arbetar inom tillåtna grän
ser elle r ä r överbelastad. Den i 

artikeln beskrivna temperaturpro
ben är avsedd j ust för den typen av 
mätningar, även om den kan an
vändas för många andra ändamål. 

De flesta anordningar för tem
peraturmätningar som beskrivs i 
hobbymagasin har som tempera
turavkännande organ en diod, al
ternativt basemitterdioder hos en 
transistor , varvid man utnyttjar 
den s k karaktäristikförskjut
ningen hos diodkurvan. Det inne
bär att diodens t ransportfall mins
kar linjärt med ca 2 mC/ CC vid 
stigande omgivningstemperatur. 
Den metoden har sina fördela r. 
Framför allt är den billig, men det 
finns en betydligt elegantare lös
ning. 

Specialkrets 
som givare 

AD 590 är en ic som tillverkas 
av det amerikanska företaget 
Analog Devices. Den är gjord för 
att användas som temperaturgi
vare. Kretsen är innesluten i en 
TO-52-kapsel , (finns även i a ndra 
utföranden) . Den ser alltså ut 
precis som en transistor. 

Elektr iskt sett ka n AD590 be
traktas som en strömgenerator, 
vars utström är direkt proportio
nell mot omgivni ngstemeraturen i 
~elvingrader, I/-LA;CK. Omvand
ling från ° K till °C och vice versa 
kan ske med form ledarna: 
°C= oK - 273°K eller °C + 273. 
I fig 3 ser vi utströmmen lo ut som 
funktion av temperaturen i kel-
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vingraden. Som synes är ka rakte
ristiken absolut rak över hela ar
betsområdet, från 218°K (
SS°C) till 423° K (ISO°C). I verk
ligheten finns ett linearitetsfel el
ler onoggrannhet, som inte fram
går av fig 3på grund av skalans 
indelning. För standardtypen AD 
590J, som denna applikation är 
avsedd för , uppger fabrikanten 
data som framgår av tabell l . 

Kopplingsschemat 
I fig 4 visas kompletta schemat 

för temperaturmätaren. Kretsen 
43l är en reglerba r positiv shunt
generator, som tillsammans med 
R I , R2 och R 3 lämnar en kon
stant spänning av ungefär S V vid 
batterispänningen 9- 7 V. Den 
spänningen ansl utes till AD590J:s 
positiva anslutning, den negativa 
går till P I , R4 och voltmeterns 
positiva mätkabel. Vi börjar med 
att mäta spänningen över PI och 
R4 vid omgivningstemperaturen 
2SoC (298°K). Sedan kalibre
ringsfelet ± S /-LA har justerats 
med P I visar voltmetern 298 m V. 
Den spänningen kommer att öka 
eller minska med en m V för varje 
grads temperaturändri ng. Vi har 
alltså fått en mätanord ning som 
visar te'mpe ratur i kelvingrader, I 
mV ;C K. 

För att slippa omvandlingen 
från OK till °C vid varje mätning 
ansluter vi voltmeterns negativa 
mätkabel till P2:s mittuttag . Ge
nom att vi trimmar P 2 ti ll samma 

Fig 3: Så här ser den ut, tillsat
sen som gör att man kan mäta 
temperatur med en vanlig digital 
multimeter. Stiften är placerade 
så att boxen kan pluggas in di
rekt. Till kontakten på fronten 
ansluter vi själva proben. Med en 
tryckströmbrytare intryckt kont
rollerar vi batterispiinningen i 
tillsatsen. 

spänning som ligger över P I och 
R4 vid O°C (273°K), dvs 273 mY, 
kommer voltmetern att visa tem
peraturen i mV;CC. Eftersom de 
flesta digitalvoltmetrar är för
sedda med automatisk polaritets
omkoppling och dessutom har ett 
mätom råde av O ± 200 m V, täckes 
hela temperaturområdet - SO ti ll 
+ ISO°C. Det svarar mot -SO till 
+ ISO mY, som vi mäter utan 
några omkopplingar av voltmeter 
och temperaturmätare. 

Uppbyggnad 
och montering 

Samtliga komponenter enligt 
fig 2, utom telefonjack för anslut
ning av AD590J och tryckknap
pen för batterispänning, är upp
byggda på ett mönsterkort vars 
lay-out i skala l: I ses i fig 6. I fig 
7 framgår komponentplaceri ng 
samt anslutning av telefonjack, 
tryckknapp och batteri anslutes 
till kortet. 

Prototypen byggdes för att an
vändas tillsammans med digital
multimetern Fluke, typ 8020A . På 
mönster kortet skruvades två kon
taktstift, typ 4 mm banankontakt 
fast. Dessa två kontaktstift passar 
till 8020 A:s mätkabelanslutning
ar, varför inga avslutni ngskablar 
mellan de två enheterna krävs. 
Hur mönsterkort , telefonjack, 
tryckknapp och batteri skruvas 
fast respektive placeras i prototy
pens låda framgår bäst av foto i 
fig 8. 

Om prototypens ans lutnings
don inte passar till den egna mul
timetern väljer man en större låda 
än vad stycklista n anger, så att 
man får plats med två bananhyl
sor, varefter multimeterns mät
kablar användes som a nslutning 
till temperaturen heten. Mönster-



Mät 

-.l 
~+9V Batt 

+5,04 V 

Fig 2: Schema öller 'tillsatsen. 

kortet fäs tes då med dista nsrör i 
lådans botten. 

A D 590J:s posit iva och nega
tiva "ben" a nsluts över en två le
,da re till en telefonpropp somflg 5. 
Det tredj e benet som ä r a nslutet 
till ka pseln lämnas öppet. Avser 
ma n a tt mä ta tempera turen hos 
en vätska mås te självfa llet anslut
ningen mella n AD590J och två l e
daren vara va ttentät. 

Trimning 
Nä r a ll t ä r montera t och kla rt 

å terstå r a tt stä lla in PI och P2. 
Om kopplingen i f ig 4 bes tå r av en 
sluta nde funktion på tele fonj ac
ken nä r tele fonproppen inte ä r 
ansluten . Den ha r till uppgift a tt 
kortsluta multimeterns positiva 
ingång till jord för instä llning av 
referensspänningen 273 mY . (Den 
fun gerar även som ba tterites t. ) 

Tryckknappen som måste hå l
las intryckt vid trimning och mä t
ning ka n bytas mot en vippström
bryta re, men risken ä r att ma n 
glömmer a tt bryta spänningen ef
ter avslutad mä tning och ba tterier 
ä r l u som bekant ga nska dyrba ra . 

A ter till trimningen: A nslut 
tempera turenheten till multime
te rn och ingent ing i telefonj acken. 
T rim ma P2 tills multi metern visar 
ca 260 m Y. Yrid P2 t ills multime
tern precis ski fta r till - 27 3 mY . 
Stoppa där! A nslut proppen till 
jacken, pl acera en på litlig kvick
silvertermometer bredvId 
A D590J , trimma PI tills referens
termometerns tempera tur över
ensstämmer med avläst vä rde på 
multi metern . Trimningen ska ll 
ske vid rumstempera tur ca 25°C. 
Därefter ä r tempera turenheten 
fä rd ig a tt tagas i bruk . 

Före varje mä tning ska ll refe
rensspänningen - 273 mY kont-

R5 

2,67k 

1(- J telefonjack 

P2 
200fl 

rolleras. Har den ändra t sig mer 
än l mY, indikera r det a tt batte
rispänningen ä r lägre än ca 7 Y 
belastad och ba tterierna bör dä r
för bytas, D 

Tabell 1. Data för AD 590 
Nominell utström vid 25 °C 
(298,2° K) 298,2 !lA 
Nominell temperaturkoefficient 
1 !lA/c C 
Kalibreringsfel vid 25° C max 
± 5° C = 5 !lA 
Olinjaritet - 55 - + 150°C 
max ± 1,5 °C 
Linjaritetsfelet ± 1,5°C åtgärdas 
inte 
Däremot skall kalibreringsfelet 
trimmas bort vid 25 °C 

Tabell 2 . Komponentförteck
ning 
R1 619 1 % MF 
R2 , R3 = 5,11 K 1 % MF 
R4 909 1 % MF 
R5 2 ,61 K 1 % MF 
P 1, P2 = 200 15 t trimpot . 
1 st AD 590J temperatursensar 

- 55 - + 150°C 
1 st 431 reglerbar positiv Shunt

regulator 
1 st Tryckknapp. Slutande funk

tioner 
1 st Telefonpropp. Elfa typ 42-

7200- 1 
1 st Telefonjack Elfa typ 42-

7500- 4 
1 st Låda 70 x 35 x 28 Elfa typ 

50-0100-3 

Ett borrat mönsterkort kan köpas 
från : Elektronikkonsult, Box 
20016 , 10460 Stockholm. Pris: 
20: - per st + moms och frakt 

+(]Jkapel 

AD 590) från 
undersidan 

Telefonpropp I I A D 590) 

+~ :1= ===+=11:> 
- I I 

1< ~I 
o 

Ca : 7,5m 

0\-3st r)2,2 

,.-0=--_0=---_----'\ 

0= Bananuttag för 
mätinstrument. 

Fig 4: Inkopplings" 
anllisning för .AD 5901. 

Fig 5: Borr-ritning 

Mönsterkortet sett från lödsidan 

423 - - - --

JOUT 
[jJA] 

Fig 7: l)tströmmen 
som funktion all tempe
raturen i .AD 5901. 

Fig 8: Kretskort 
i skala 1:1. 

Fig 9: Kom
ponenternas 

67 placering pd 
kretskortet. 

Katod-Q-Ref 
I 

Anod 
Z1= 431 från under

sidan 

I 
~ __ _ 8atter~9-,:! __ _ 

Ko~ponentPlaceringsritning sett från 
kom onentsidan. 
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MBDICINSK 
BLBKTRONIK 

Temp i ändalykten 
byts mot ny metod: 
Termistor-mätsticka 
* M an kan nog se ett 
slut inom kort på de 
slitstarka skämten 
om och kring tenip
tagningen och den 
analhumor som den 
gamla kvicksilverter
mometern givit upp
hov till en ny, 
svensk anordning ger 
överlägsna fördelar i 
alla avseenden. * Här informerar 
RT:s medicinske spe
cialist om alla aspek
ter på den nya tempe
raturtagningen, som 
inte minst utprovats 
kliniskt på för tidigt 
födda spädbarn, där 
riskerna är särskilt 
stora. 

~ Tempera turmätn ing ha r seda n 
länge skett med en kvicksil verter
momete r infö rd i ändta rmsöpp
ningen (å tminstone ä r detta 
prax is i vår del av vä rlden, meda n 
ma n i SA hellre a nvänder mun 
termometra r). Metoden med mä t
ning i ana löppningen ä r rel a ti vt 
tillförlitlig men den ha r en rad 
nackde la r: 

S å ledes måste ma n avva kta 
minst tre minu te r inna n avläs nin g 
sker. Vida re mås te rengöring av 
termometern företagas, och under 
a ll hantering hä nder det oft a a tt 
de glas ka pslade te rmometra rna 
gå r sönder, va rvid utspill av kvick
sil ver blir o frå nkomligt. På större 
sjukhus få r ma n räkna med a tt 
tu senta ls termometra r krossas 
va rje å r och a tt kvicksil vret sking
ras å t a ll a hå ll - i a vlopp, över 
golv och i sopor etc. En stor del av 
den g iftiga meta ll en kom mer så le
des ut i na turen, och sj ukhusen ger 

dä rvid upphov till miljöskador. 
Elektrisk temperat urbes täm-

ning ha r seda n lä nge gjorts med 
a ntingen termistorer eller termo
element. Den typen av mä tning 
ka n g ivetvis göras i ändta rmen. 

Seda n länge ha r ma n emellertid 
qiskutera t a tt göra mä tninga r av 
kroppstempera turen a ntingen i 
a rmhå lan eller i munnen ; se ova n' 
Meda n mä tninga rna i a rmhå lan 
blir något osä kra ä r dä remot mät
ninga r i munnen rela tivt tillfö rlit 
liga och kan gö ras sna bbt. 

N u lanseras en a lldeles ny tem
pera turmätn ingsprincip av Crafon 
i Lund . Mätnin g av tempera turen 
görs under tunga n hos pa ti enten 
med en engångsprob . U trust
ningen bestå r aven liten termis
tor, sOm har baka ts in i fuktim
pregnera t pa pper, sa mt en avläs
ningsenhet som kortva rig t bri ngas 
i konta kt med proben. 

Vid mä tningen placeras mä t
sticka n under tunga n så lå ngt 
tillbaka som möj ligt. M an ber 
pa ti enten öppna munnen och pl a 
cera r då spetsen av mä tsticka n 
under tunga n t ill höger elle r vä ns
ter i munhå la n så lå ngt tillbaka 
som t ill visdomsta nden. Seda n få r 
pa ti enten stänga munn en och 
mä tsticka n skjuter då ut 4- 5 cm . 

Ma n avvakta r nu 10 sekunder 
och den enkla avläsningsenh eten 
fa ttas nu och placeras tra nsver
sellt på mä tsticka n. Avläsningsen
heten ha r e l1 liten kä ft , och nä r 
den ö ppnas gör man konta kt med 
två ledningstråda r - det sitter en 
på va rdera sida n om sticka n. Un
dersöka ren trycker nu på en avl äs
ningsknapp och mä tvä rdet kan 
a vläsas direkt. Det kva rstå r i det 
d igi ta la fönstret unde r 15 sekun
der. 

Enkel, rationell hantering 
Fördelen med nyheten ä r en 

synnerl igen enkel ha nterin g. Ti 
d en för mä tnin g av tempera tur 
ka n nedbringas till ett m inimum , 
och det uppstå r inga ha nterings
kostn ader, eftersom mätsti cka n ä r 
för engå ngsbruk. Den slängs 
a lltså e fter begagna ndet. 

Den behä ndiga avläs ningsenh e-
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ten stå r ständigt placerad i en 
uppladdningsa ppa ra t nä r den in te 
a nvä nds, och över a utomatik blir 
det t illsett a tt ba tterierna a lltid ä r 
full t uppl addade. 

Fördela rna med sys temet ä r 
givetvis också a tt tempera turmät
ninga rna ka n gö ras sna bba re och 
a tt den a nna rs ibl and knepiga 
avl äsningen ä r sta rkt förenklad . 
Vida re slipper ma n t idsåtgå ng fö r 
rengöring av kvicksi lvertermo
metra rna sa mt a lla miljörisker 
med den g iftiga indika torn . 

Mätstickan imponerar 
Den huvudsa kli ga hemligheten 

ba kom den nya produkten ä r den 
lill a , oansenliga mä tsticka n, som 
innehå ller två termistorer. 

Termistorerna a npassas pa rvi s, 
så a tt avläsningen ka n se med en 
noggra nnhet om O, 1°C. " Ma t
chade" termistorer va r tidiga re 
något ga nska dyrba rt : På den 
tiden då förf sjä lv bedrev fo rsk
ningsa rbete med såda na - fö r ca 
IS å r seda n - kostade ett ma tcha t 
pa r nera hundra kronor . Mot den 
bakgrunden fråga r ma n sig oroli gt 
vad det ka n kosta a tt a nvä nd a 
termi storer fö r engå ngs bruk . Men 
a utomatiserad fa brika ti on i effek
tiva maskine r med för a tt priset fö r 
he la proben ka n hå ll as så låg t som 
ner till ca 30 öre! 

Utvecklingsa rbetet ba kom mä t
proben innebä r så ledes en a n
märkningsvärd sa tsning. 

Kroppshåligheter 
temperaturvarierar 

I en svensk undersökning som 
utfördes reda n 1966 (se Läkartid
ningen nr 22 d å) fa nn Böltiger 
och Furhoffatt muntempera turen 
i genomsnitt hö ll sig lägre med 
0 ,4° C ä n rekta ltempera turen. 

Studi en bekrä ftade tidi ga re 
ia kttagelser, a tt differensen utgör 
en individuell fa ktor med bety
da nde va ri a ti oner - 0,2 - 0,7° C -
me ll a n olika individer. Vida re på
visades, a tt skillnaden verk a r bli 
större vid högre tempera turni
våer, en skillnad som frå n pra kti sk 
sy npun kt dock ä r betydelse lös. 
Till detta kommer så , a tt mun -

Docent 
Jörgen 
Gundersen 
informerar 

tempera turen va riera r mer ä n rek
ta ltempera turen, va rfö r ma n få r 
rä kna med ett något stö rre va ria 
tioijSområde för vad som ska ll 
anses utgöra "norma l tempera
tur". 

Ä ven andra skillnader 
Vid lasa rettet i Lund ha r ma n 

på neona ta l-intensivavdelningen 
också mä tt axi ll tempera tur hos 
prema tura ba rn med den nya ut
rustningen. (Ax illa = axelhå la n, 
prema tur = fö r tidigt fra mfödd .) 
Härvid ha r ma n funnit , a tt 'TIede I
vä rdet me lla n i sin tur rekta l- och 
ax illä rtemperatur också belö per 
sig till 0,4° C. 

Erfa renhe tern a ger kl a rt vid 
ha nde'n, a tt den nya typen av 
termometer ä r betydli gt mera be
kvä m fö r persona l som mäter tem
pera tur liksom den utsätter ba rnet 
för mind re riske r i sa mba nd med 
detta. 

De första prototyperna till 
denna a ppa ra tur debuterade re
da n för några å r seda n. Den se
nas te utvecklin gen innebä r en fö r
finin g och ä r nu synne rli gen enke l 
a tt a nvä nda . 

Mättekniska enskildheter 
Systema tiska mä tninga r av 

tempera turen i mun botten visa r, 
a tt den hos norma la individer ä r 
ca 36° lä ngst fra mme intill fra m
tä ndern a och m unö ppningen, me
da n tempera turen seda n sti ger till 
högsta punkten i fi cka n vid tung
roten, dä r den hå ll er sig på ca 
36,7 - 36,8 0C. 

Hos de nes ta indi vider finn s det 
sa livavsöndring, så a tt den te rmo
känsliga mätkroppen pl ace ras di 
rekt i fuktig miljö, inkl ä md mell a n 
tunga n och munbotte n. Sefig 3. 

Detta medför, a tt tempera tur
indike ringen instä ll e r sig efter 7 s. 
Eme ll e rtid ha r vissa mä nniskor 
mindre salivavsöndring än a ndra , 
och en såda n minskning av sa li ven 
ä r ofta de lvis en följd av premedi 
cinering eller ka n utgöra en biver
kan till a nnan medic in sk beha nd
ling, va rför ma n bö r avva kta med 
a tt göra avläsningen till efte r om
kring 10 sekunde r. 



Fig 2. Den fyndiga termistorpro
ben: En precisionssensor till för
bluffande lågt pris. 

Fig J. Temperaturprobens spets 
placeras i patientens munbotten 
liingst bak intill tungroten. 

Fig 4. Vid allliisningen sticker 
.'-__ ..J proben ut ca 4 - 5 cm utanför 

munnen. 

Fig 5. Allliisningsenhetens kliftar 
griper kring proben. 

Fig 6. Allliisning sker efter 10 
sekunder med tryck på aktille
ringsknappen på apparatens över
sida. 

CHARGER 

READ OUT 

" Mikro" -liten prob 
Sjä lva probe n i sys te met väger 

endas t något gra m och bredden 
va rie ra r me lla n 5 oc h 10 mm . 
Ensta ka pa tie nter ka n få kä nning 
av ill a mående eller rent av krä k
ningsren exer nä r ma n insätter fö
remå l i munbotten. Erfa ren hete n 
ha r dock visa t , a tt C ra fte mpe n 
tole reras av pra ktiskt taget a lla 
pa t ie nter. 

Dessutom ka n mä tningen ge
nomföras på ca 10 sekunde r och 
det medfö r , a tt också kä nsliga 
pa t iente r kna ppas t h in ner kä nna 
några obehag inna n mä tningen ä r 
slutfö rd . 

Sj ä lva av läs ningsenheten ha r en 
mycket elega nt utform ning: Sedd 
i profil på minner huvudet om e n 
öd las. Nä r ma n g riper kri ng avläs
nin gsenhete n ka n ma n lä tt med 

pekfing ret ma növrera " underkä 
ken". Kontak ten med proben eta
bleras elega nt genom a tt ma n sa tt 
en koppa rka nt , på minna nde lite 
om en ta ndrad. såvä l i "överk ä
ken" som i " underk äke n". Det hä r 
a rra nge ma nget medför a tt det bl ir 
pra kt iskt taget omöj ligt a tt inte få 
perfekt konta kt med probe n nä r 
mä te nheten påsä ttes. O m mä t
ningen görs på fe la kti gt sä tt indi
keras det i di gita lfö nstret med det 
för a ll a elektro niker vä lkä nda -
och fö ra rgli ga - " ERRO R". 

Även om a ll tså ut rustningen i 
fö rsta ha nd gjorts fö r mä tning av 
muntempera tu r gå r det utmä rkt 
a tt a nvä nda den också t ill mä tning 
av ax illtempera tur , vil ket så ledes 
ha r gjorts på ba rn - ma n ka n 
även mä ta tempe ra turen i ljumsk
vecket. nä r så önskas. 

Fig 8. Spriingskiss öller avliis
ningsenheten. 

Fig 7. T v: Utrustningen går myc
ket viii att anlliinda iiven för tem
peraturregistrering i såviil arm
håla som ljumskveck. 

Vid mä tning av lempera t ur i 
a rmhå la n eller i lju mskvecket bör 
av läs ningen dröja minst 20 sekun
der, eftersom de term iska kon
ta kt fö rh å lla nde na dä r ä r mind re 
gy nn sa mma. 

G ivetvis behöver sjukvå rdsper
sona le n kunna kont rolle ra om av
läs nin gsenheten mä ter korrekt. 
För det ä nda må let finn s spec iella 
ka li brerin gsprober. 

Nä r de place ras i a ppa ra turen, 
ska ll e tt bes tä mt refe rensvä rde 
av läsas. 

Slutsa tser: 
C rafons nya materi el fö r mä t

ning av tempera tur representera r 
ett nytä nka nde . 

Seda n de första prototype rn a av 
dc nna utrustning fö r n e ra å r se
da n presente rades fö r kliniskt 

Fig 9. Nedan: Blockdiagram för 
temperaturregistreringen. Kret
sarna består alltså av sensorele
mentet i form all en termistor och 
lIi1ket förbinds med respektive 
analogi digitalomllandlare, mat
ningsström och referenshållning, 
mikroprocessordelen och lysdiod
indikatorn. En batteri tillstånds
varnare finns också liksom kraft
aggregat och laddningsenhet. 

bruk ha r den seda n genomarbe
tats i deta lj , så att ma n ha r kunna t 
uppnå en synne rli gen ä nda må ls
enli g utformning. 

K vicksil ve rtermometra rn as da
ga r ä r räk nade - å t minstone inom 
vå rdsek torn . Elek t roniken ta r 
öve r , hä r som på näs tan oc kså a ll a 
a ndra områden. 

LITTERATURREFERENS: 

FLEMMING, M, H ÅKAN
SON, H oc h S VENNINGSEN, N: 
En jämförelse me lla n te mpera t ur
mät ninga r rekta lt med kvicksil 
verte rmometra r och ax ill ä rt med 
e n ny elektronisk tempera tu rprob 
vid Neona ta logiska intensivvå rds
avdelningen. ( I ma nusk ript 1982.) 
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Ljusaktiverade 
fototyristorer 
• Motorola har introducerat två 
nya fototyristorer - en ljusaktive
rad triac (MR D 920) - en för 
fjärrstyrning av växelströms-las-

Ligprisrobot 
• Trots den stora spridningen av 
industrirobotar, är dessa så pass 
dyra att de inte har kommit till 
användning inom skolor och indu
striel l utbildning. Scandia Metric 
AB i Solna presenterar en lågpris
robotarm från Feedback Instru
ments Ltd i England, avsedd fö r 
experiment och demonstration i 
skolorna. 

H RA 933-roboten är en mikro
processorstyrd hydraulisk arm 
med sex frihetsgrader och digital 
positionskänning i de fem lederna. 
I grundutförande levereras robo
ten med en kontrollåda från vilken 
man kan styra alla rörelser och 
föra in ett program på upp ti ll 35 
enskilda rörelser. Detta program 
kan sedan genomföras automa
tiskt av roboten . 

Den går dessutom att styra 
genom ett seriegränssnitt från en 
smådator; t ex ABC80. Alla rörel
ser kan kontrolleras med en upp
lösni ng på 1/ 256 (8-bits kontroll
ord), och det går då att genomföra 
godtyckligt stora program, även 
med återmatni ng från yttre senso
rer kopplade till datorn. 

KOBTJI 
BJlPPOBTBB 

ter med ljus. 
MRD920 triggas av 30 mW / 

cm och känsligheten kan ändras 
med en spänning på styrelektro
den. 

Max utström är 300 mA 
(M R D920) resp 100 mA 
(M R D933) vilket räcker för styr
ning av små laster direkt eller för 
att trigga större triac:ar eller tran
sistorer. 

M RD933 kan arbeta med 240 
y nätspänning. 

Båda typerna levereras från la
ger. Kapseltypen är transparent 
TO-92. 
Distributörer: 
AB Gösta Bäckström, Stockholm 
08/541080 
Distributören Traco AB, Farsta 
08/ 132160 
ITI-Multikomponent, Solna , 08/ 
830020 

• T hurlby Electronics Ltd pre
senterar en serie mul timetrar med 
omfånget 32000 enheter på den 
svenska marknaden . 1503, 1503 
HA . 1504. Modellerna kallas och 
har bas p och onoggrannheten 
0,05 % och 0,03 %. Modell 1504 
klarar dessutom mätning av sant 
effektivvärde. Mätområdena är 
1200 y växelspänning, 750 Y 
växelspänning, lO A lik- och väx-

Nyckelställare 
för kreditkort 

I 

( l 

'] 

• KABA Locks Ltd ha r utvecklat 
en nyckelströmställare med låg
profil, MS 4316. avsedd för kort
montage. LM Ericsson Telemate
rial AB svarar för ma rknadsfö
ringen i Skandinavien. 

Strömställaren finns i tre kon-

elspänn ing, 32 mn, diodtest och 
frekvensmätning till 3,9999 M Hz. 

Upplösningen är IOJLY, 10 mn, 
och I nA vilket ä r 60 % bättre än 
konventionella 4 1/2 siffrors mul
timetrar. Batteri- eller nätdrift. 

Automatisk nollpunkt- och po-
laritetsindikering. Pris från 
2 350:- exkl moms . 

Svensk representant: Embaco 
Electronic H B, tel: 0758/194 10 

taktu alt två 
slutningar eller en växling. Kon
takterna klarar 48 Y och 50 mA . 
Den elektriska livslängden är ga
ranterad till 20000 operationer 
vid en belastning på lYA. Kon
taktresistansen är mindre än 200 
mn efter 20 000 operationer. 

Digitala 
termometrar 
• Modell 869 och 866 är två nya 
termometrar från Keithley. En 
viktig målsättning vid konstruk
tionen av dessa instrument ha r 
var it att få fra m ett enkelt och 
robust instrument som tål stötar, 
slag och fukt. 

Modell 869 använder Pt- 100 
givare som medger mätningar 
från - 200 till +850 C. Onog
grannheten blir ca 0,5 %. Som 
tillbehör finns en serie med olika 
temperaturgiva re. 

Modell 866 mäter temperatu
ren - 55 till + 150 C. Keithley 
marknadsförs i Sverige av: Scan
dia Metric AB, tel 08/820400. 



Ny brusfaktormätare 
tar automatiskt udden av 
felfaktorerna. 

H ewlett-Packards nya mätsystem HP 
8970AIHP 346B ger den noggrannhet i 
mätningen av brusfaktorer som länge 
efterlysts och "standardiserar" sam tidigt 
mätningarna. Tolkningsproblem mellan 
leverantör och köpare kan helt elimine
ras. 

Konventionell mätning av brusfakto
rer begränsas av orsaker som: ENR
(excess noise ra tio) fel från bruskällan, 
anpassningsfel på grund av SVF, brus
bidrag från 2:a steget, omgivningstem
pera tur och instrumen tf el. Det är fel som 
normalt är så tidskrävande att korrigera 
att de bara utförs i standardiseringslabb 
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0~ __________ ~ ______ ~60 
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eller vid speciellt höga produktionskrav. 
HP:s mikrodatorbaserade brusfaktor

mätare HP 8970A är däremot konstrue
rad just för att snabbt och automatiskt 
utföra sådana korrigeringar samtidigt 
med mätningen! Den tar med andra ord 
udden av felfaktorerna. Och det är för
stås mikrodatorn som gör jobbet. Den 
styr avstämningen och systemets för
stärkning, den mäter förstärkning och 
NF för enheten under test , den presente
rar data för brusfaktor dB och effektiv 
brustemperatur (Te) på displayen, korri
gerar för ENR som funktion av frekven
sen och för omgivningstemperatur och 
NF-fel i steg två . 

styra en extern oscillator vid mätningar 
i mikrovågsområdet. 
Vill du veta mer om Hewlett-Packards nya 
mätsystem, så ring tfn 08-750 20 00 eller 
031-490950 eller fyll i och skicka 
kupongen till: Instrumentavdelningen, 
Hewlett-Packard Sverige AB, Box 19, 
16393 Spånga eller Frötallsgatan 30, 
421 32 Västra Frölunda. 

Flin- HEWLETT 
~~ PACKARD 

Jag vill ha mer information om HP:s nya 
mätsystem HP 8970/HP 346B. 
o Skicka utförlig produktbeskrivning. 
O Ring mig för demonstration. Froquoncy (GHz) 

Bruskällan HP 346 med låg SVF läm
nar sitt bidrag till brusfaktormätarens 
mätprecision och snabbhet. Mäthastig
heten är 3-5 mätningar per sekund och 
mätnoggrannheten utmärkta 0,1 dB 
över hela mätområdet. EVN 5 83 

En bild av "standardiserade" mätningar av 
brusfak torer m ed }fP 8970A. D e tvd kurvorna 
har erhdllits med tvd olika uppsättningar av 
slumpvis utvalda}f P 8970A, }fP 346B, mixers, 
dämpsatser och lokaloscillatorer. Ändd ligger 
kurvorna inom 0,1 dB frdn varandra vid nästan 
alla frek venser! }fP 8970 mäter brusfaktoroch 
förs tärkning samtidigt. 

HP 8970A kan för insignaler från 10 
till 1500 MHz lagra upp till 27 ENR
värden som funktion av frekvensen och 
10 kompletta panelinställningar. Den 
kan också utföra svepmätning med pre
sentation från digitalt minne direkt på 
vanligt oscilloskop och automatiskt 
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TEK 2200 MULTI-PURPOSE 
OSCILLOSCOPES 

THE PERFORMANCE/PRICE 
STANDARD 

Tektronix's storsäljare! 
2213 HO Mt" U60ll( N .I)t.-" 

-.. -
....... 
r:'":I 

011""''''' . :.. 

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 TV

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 · 02-845622 
Tektronix NS • Brobekkveien 53 • Oslo 5 • Norge · 02-645770 
Tektronix oy · Larin Kyöstin Tie 4 • 00650 Helsingfors 65 • 90-722400 
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• 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 

Tel __________ _ 
EVN 5-83 

Tektronix AB Box 4205, 171 04 Solna. 

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

COMMrT1ID TO EXCEli.ENCE 



GI)'ning. Du startar bilen. Kraftfullt och d istinkt går basen igång. 
Lätt och luftigt diskanten. Mjukt och brilj ant tonar en gitarr in . 

På motorvägen ökar du volymen . Du njuter av musiken. Från 
de nya.Blue-Magic-högtalarna eL 1340 . Omfångsl-ika , perfekta. 
En ny ljuddimension . 

BIaupunkt New York SQR 82 gör musiken i bilen till en upp
levelse. Re nt och ofärgat ljud från radion. Klart och oförfalskat 
från bandspelaren. 
.. En lättmanövrerad stereoanläggning med en fantasti sk design . 
Aven på natten , genom Blaupunkts nattdesign. 

Blaupunkt: Närmare musiken kommer du inte 

Blaupunkt New York SQR 82: Kvartstyrd avstämning på alla våglängder 
(PLL-Synthesizer), självsijkning, 18 programminnen, 12.5 kHz raster på 
U K V, hÖl!.effektslutsteg 4 x 20 W, Sendusttonhuvud, 40-16000 Hz, 
Dolby ®, bandsortomkopplare, autoreverse. Blue-Magic-hiJ:fttalare eL 1340-A2: 
40W, 45-22000 Hz, 0130 mm, coaxial-system. 

BLAUPUNKT 
BOSCH gruppen 

Informationstjänst 14 



e/arians nya IIiistereoprogram är här, lalld 
et) Helt ny radiodel med super-SASC. Super-SASC

systemet möjliggör en FM-mottagning som du 
bara har kunnat drömma om tidigare. 

et) Helt ny design med belysning av alla funktioner. 
et) Autoreverse och låsbar snabbspolning framlback. 
et) Manuell och automatisk radiosökning. 

Informationstjänst 15 



ed re"olutionerande nyheter och finesser! 
G) Automatisk melodisökning på bandet. 
G) Halkvarnare med yttertempmätare. 
G) Voltmeter som visar batterispänning. 
G) 9 Helt nya apparater. 

Skicka in kupongen och lIu får veta mer! 



Blektronikvärlden 

Blaupunkt New York SQR82 



Philips MCC AC914 Clarion PE 950 



Blektronikväzlden 
PROVAR 

Blaupunkt New York SQR82: 
Robust och 
viiljudande 
~ Blaupunkt New York SQR82 
består av två enheter: En radio/ 
bandspelardel och ett separat slut
steg med fyra bryggkopplade ut
gångar för högtalare både bak och 
fram i bilen. Fader-kontrollen lig
ger alltså kopplad före slutstegen. 
Ligger de efter förlorar man an
nars effekt och därtill försämras 
dämpfaktorn. SQR 82 ger ett 
kraftigt, fast och klart ljud och 
kretslösningarna verkar vara ge
nomtänkta. 

Designen är nästan chocke-

rande robust med sin "military
look", men den framstår som 
mera sober när man slår på spän
ningen och finner att alla reglage 
är belysta. Det är Västtyskiands 
ergonomiprofessor Berndt Spiegel 
som har kommit fram till den här 
formen där man med känseln, i 
mörkret, hittar de viktigaste pri
märfunktionerna: Volymkontrol
len till vänster, snabbvalstangen
terna i övre mitten och längst till 
höger tumgreppet för sökning av 
stationer upp eller ned i frekvens. 
De separata bas- och diskantkont
rollerna fäller man in i panelen 
efter utförd justering. 

Radiodelar är Blaupunkt tradi
tionellt sett duktiga på, och inget 
undantag konstateras här. Lyss
ningen är lugn även i områden 
med mycket reflekterade signaler 
och totala utsläckningar även om 
det finns en mycket liten tendens 
till väsningar. Det kan bero på att 
man inte tillgriper någon diskant
sänkning på mycket låga nivåer, 
vilket framgår nedan . Radiodelen 
är syntetavstämd med mikropro
cessorstyr.d fastlåst slinga som 
medger programsökning, elek
triskt förval av 6 stationer på resp 
frekvensband (ukv, mv och Iv) och 
vidare minns radiodelen frekven-

~-t-r~t-t1~-t~~*=~~~~~t-~-t-t~Öppningskurvan 
H -t--t--t-+-+-IH-+--++-+-+-I--+-+--++.±:--H--+-+--1vi sar att varken brus 

~jst!tMt!jlttS~:tltttjj1j( n) eller distorsion 
~ + brus (n+d) går 
H~-t---P-<!:-C;ll---1H-+-+-t-+-H-t-+-+-+-+-H-+-+--lu pp nä r s i g na I e n 

blir svag. 
H-t--t--++-,HH-+---p......,.+-t-i--+-+-++-+-H-t--t---1M ono / stereoöver- " 

~'.I.O".'~ tD 
Bloupunkt SCRSZ 

. 
, 

\.. 'Ii 

sen för de stationer man lyssnade 
på senast. 

Bandspelaren har automatisk 
ändring av bandets riktning. I 
knappen för riktningsomkoppling 
finns belysta pilar som talar om 
bandriktningen. Dolby finns resp 
omkopplare för normal- eller 
krom/ metallband. 

Ljudet är klart och rent och 
distorsionen låg, som framgår av 
kurvorna . Här har man frångått 
Blaupunkts traditionella tonkur
vor som innebär att amplituden 
minskar med ökad frekvens. I 
stället finns det en separat loud
nessknapp. Vi tackar för det. 
Bandspelaren har en relativt jämn 
tonkurva med ett visst diskantfall 
och det gäller som framgår gene
rellt i den här apparatkategorin. 
Oftast kan man trimma azimut
vinkeln och då få ett bättre resul
tat, men vi har enbart mätt på 
apparaterna sådana de är när de 
packas upp ur kartongerna. 

Sammanfattningen är att SQR 
82 är en robust, lättskött apparat, 
som ger ett klart ljud med god 
effekt. Men smakar det så kostar 
det: 6 028 kr står det på prislap
pen. En snarlik modell, SQR 22, 
kostar ca I 500 kr mindre, då uta" 
extra slutsteg. 

.f 

Tonkurvor. Bas
och 
diskantkont
roller i max -, 
min- och neu
tralläge. Överst 
loudness med 
neutralläge i 
övrigt. 

H-+--t--t-+-+-IH-+--++-+-t-i--+-+-++-+-H-+-+--1gången sker ganska 
H-+-t-+-+-~H-+-t--t-+-H-t-+-+-+-+-H-+-t--labrupt. M onokäns
:--'--+'---'-:~-+'-.l.....:':--'-+'--'------;!;--L+-'---:':---'---!:-~:---'--7.:-L:-:' Ii g het: 15,5 d iJ f 

110 lID 
dBf 

Bl cupunk t saR B2 
n)ya (dJ) Blcupunkt SaR82 

, 
.. .,--

ID 

'ID 

. " 

.,. 
Ovan frekvenskurvan fo r band
~'Pelaren. Svajvärde: 0, 37 % vägt 
och 0,42 % linjärt. s/ n 45 dB Iinj 
och 52 dBA vägt. 46 dB resp 57 
dBA med Dolby. 
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30 50 \oolSO 300 soo Ikl . 5k 3k 51< 101. 151. 

Frekvenskurvor vid olika insig
nainivåer. Ingen märkbar dis
kantsänkning på låga nivåer. 

... - I-- - ttH+--+-H-t+Htt----j 

Sh III< 200. 

.. , ......... "" ~ B l oupunkt SCR82 
'00 ' 

50 l:" lilF =r-~ 

" .l Ll 
" 'l:.'" , . 

!-- + , 
,!-- ~Ih: i 
, l Ij!j, f_l+r.#lp~t 
: r=N: tl' ln'm" ';J -1 

Distorsionen vid 
01 i ka frekvenser 
mätt genom 
radiodelen. 

'~I-M 'n~t 
., Distorsion vid 

: ~. ':-:!ft.llt= ~ Will. ij,U.ijffiu.cw....~-'--..L.L.W..w> olika uteffekt. 
.01.(12 ~.I 2 " " tO 20 



uppgår till mer än 10 dB vid 20 
dBf insignal. Radiodelen tar emot 
banden Iv, mv och ukv och på var 
och en av dem kan man förpro
grammera 6 stationer. Frekvens
inställningen kanske manuellt el
ler genom sökning. 

Clarion ' E 950: 

Med bas- och diskantkontrol
lerna ställda i mittIägena och 
loudness urkopplad fick vi inte en 
rak frekvenskurva ut, som fram
går. Dämpningen var ca 5 dB vid 
10kHz. Därför ser bandkurvan 
värre ut än den är. Drar vi ifrån 
förstärkardelens diskantsänkning 
blir avvikelserna betydligt måttli
gare. Ändå är den en smula över
raskande med tanke på att Cla
rion alltid legat bra till på band
spelarsidan. Överllgsen radio

del "tar bort" 
stömingama 
.. Clarion PE 9500 tillhör en ny 
generation bilstereo med s k "flat 
nose" . Det är bara volymkontrol
len som sticker ut, resten ligger i 
samma plan. Trycker man på bas
resp diskantkontrollerna hoppar 
de ut som gubben i lådan. Efter 
justeringen skjuter man in dem 
igen och panelen är lika estetiskt 
skön som tidigare. Alla reglage 
och knappar är belysta och den 

dB 
o ....... 

-5 
V 

- 10 
i--I-t-- 15 

- 20 
/ -25 

-30 

- 35 V 

funktionen kopplas till bilens or
dinarie instrument belysning så att 
allt tänds så vackert samtidigt. 

Den är klart tilltalande att se 
på, men det är inte det viktigaste 
utan något man kallar "super 
SASC" . Det är en koppling som 
känner av när mottagaren nås av 
flera, reflekterade signaler (Phi
lips MCC har något liknande). I 
mf-delen tar man ut am-variatio
ner hos signalen (s-meter ut
gången?) och den styrspänningen 
används till att ställa om mottaga
ren i monoläge, även om signal
styrkan är hög, och dessutom 

.~e. 

kopplar man gradvis in ett dis
kantsänkningsfiIter på samma 
sätt som man annars gör när 
signalstyrkan går ned mot noll. 
FUllgerar det här i praktiken? Ja, 
utan tvivel! Vårt praktiska prov på 
Söder Mälarstrand gav mycket få 
skrap- och brusstörningar och 
lyssningen var rent allmänt myc
ket lugn, faktiskt den bästa av de 
provade apparaterna. Bidragande 
var även den extremt höga käns
ligheten som framgår av öpp
ningskurvan. Känsligheten 
hänger även samman med den 
kraftiga diskantsänkningen som 

"' ~G ( dII) Clor ion E9S0 

" 
" " '" -, - -
, -c J -, ~ 2'" .- . 

-," 

" 

, 

Bandspelaren har läge för me
tall-/kromband, automatisk re
versering av bandriktningen och 
programfinnare (APG). Under 
bandavspelning indikeras avspel
ningsnivån med lysdiodstaplar, en 
för vardera kanalen. Det ser vac
kert ut, men till vilken nytta? 

Den mycket goda radiodelen 
med suveräna lågsignalegenska
per jämte frihet från "multi
path"-störningar plus en tilltal
Iande design gör E 950 till en 
apparat, väl värd sitt pris: 2 700 
kr. 

- . ==:: 
-

-

Tonkurvor. Bas-
'it ~ och diskant-

kontroller i 
Öppningskurvan vi- -lO E-

. _.- .~§f 

- . . - l ~. max -, min- och / .\ - - -- -::-::-: 0 
sar god sänkning av ·~t:~ 

_:= -~ " .~ 
,~tJ~ . -= '~t . 
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Frekvensgångbad. Svajvärde: f .. "lw """ (Hz) ., 

0,23 % vägt, 0,41 % linjärt. s/n ., 
49 dB linjärt och 57 dB vägt. 1 dB Frek vensgången vid olika insig- ., 

... 
bättre värden med störningsbe- nainivåer. Kraftig sänkning vid 

.", 
Distorsionen vid 

gränsaren inkopplad. t ex 20 dBJ ... olika uteffekt . ... . ", .", ., ., ., , , , 
" '" '" '00 

u~.fftlkt 1Jj 
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'J.]a ta l '" it®n.]j .". 

.. Panelen pl Kw ... 3603 har 
u relativt traditionell disposition 
med u ratt till höpr ocb u till 
y_ter. Det JOr att maa Iqut fOnc 
apperatoo _ st6ldskydd. typ 
.4l1to W- (se RT 1982 ",. 3). 
R.attama Ir 1iu. att lokaUsera 
aenom att de inte Jigcr al titt. 
Nltt..avatltuniailtattea rums tYl 
mindre ...... för bis resp dis
kan De Pr ganska trOgt. mu 
man hat ju inte d ofta anledning 
att justera dem. SOm komplement 
rlllM iDkopptinpbar Ioudness. 

3003: 
VAra freltvenskurvor ger besked 
om verkan. 

Ljudet ar kraftigt, aningea 
PJ'CSSIlt vid hö, nivå. En ovanli, 
detalj ar u knapp med vilku man 
kopplar in ·stereo-wide". Det ar 
en kretJU)sgin, med analoga skift
register som Astadkommer u 
breddad stereobild. Det ar en 
ganska diskutabel rmess. Vaqli
&en monterar man ju bilhögta
lama i dörrama och det &er oftast 
ea för bred stereobild. Något tJo. 
bov att bredda den finns knappast. 

Öppningskurvan visar att det 
hAr Ar en ldlnslig apparat med 

Blektronikvärlden 
PIIOVJUI 

snabbt sjunkande distorsion och 
brus, dämpad signal i bottenomrA
det och gradvis överglende ste
reol mono-omkoppling. Diskant
sänkningen Ar ganska kraftig: ca 
10 dB vid 10 kHz och 20 dBf 
insignal. Det borde ge ett riktigt 
bra resultat. I praktiken visar 
vIgprovet att den hamnade strax 
under toppskiktet, men bra myc
ket bittre An testets sämsta appa
rat. Den har ett ukv- och ett 
mv-band men inga förvalstangen
ler. 

Slutstegen ar byggkopplade och 
ger god effekt: ljudet är kraftigt 
men aUtd något pressat, vilket 
kan hOra samman med den lite 

Knutsson 3003 

högre distorisionsgraden i basen. 
Se kurvorna. 

Bandspelaren är mycket lätt
manövrerad. Snabbspolnin. fram 
och back sköts med en spak, 
utkastet med en relativt stor 
knapp. 

Knutsson 3003, som kOltar 
146S kr, fAr anses som en 'pris
värd apparat. Radiodelen tAl väl 
att jämföras med många dyrare 
apparater och det mArks att man 
har arbetat för att fä goda llgsig
nalegenskaper. Dessutom Ar den 
lättskött och dArtiU lättinstaUerad 
med tä anslutningspunkter: Två 
DIN-kontakter för högtalarna, 
antenn samt plus, jord och ev 
aktiv antenn. I vissa apparater fAr 
man en skog av sladdar, vilket kan 
ge huvudbry för dem som inte ar 
d insatta i elektronik! Tyvärr är 
det även sA att kontakterna inte är 
standardiserade. Det förekommer 
DIN-kontakter, flata stift, runda 
stift, Ulsa tampar och "sockerbi
tar". Ibland sitter DIN-kontak
terna d titt att man inte tär plats 
med pluggar av normal hi' fl
storlek utan tvingas ansluta 
mindre, speciella hanar för bilra
diobruk. Tala om djungel! 

: ~~t~ och diskantkon-
-20 1/ 
-25 H -+--+--H-+-+-f--I'I\r+-+-:H--I-+-:H--I-+-l-+-I--t-1 

~ I~I--!-:'I-l=~''''!I-Ii- -I-·III~I~- Tonkurvor. Bas-
~ ~ _ ~ " ~ troller i max-, 

_" ~;tl~ -1- ~. .. --- ". - min- och neu-
_" ~.~.=-3-'rj : '"=.:: ....... - ,=.b=,:-[i~: trallägen. 

\ 
1---*--J'o.+--I-+--b-1""lI-=-+I--jI-'-+-I-+-l-+-j ....... -+I-....:::p-fC. nllj-H--+--l Öppn i ngskurvan vi
H-H--F"'1~I----I-/+r-..-I-+-l-+-I-+-l-+-+-H-I-+-H--+--l sar på kraftig sänk
H*--Hf-+~~'-d--I-+-lf-+-+-+-l-l-+-H-I-+-H ning av signal, brus 
H+~~-+-+-:-P""I'--+-I-+-l-+-+-+-+-I-+-H--+--l och distorsion vid 

~~~ f-+-+--Hf--+-+--Hf--+-l--H-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-H låga i nsi g nainivåer. 
-75 Gradvis övergång 

'''~ __ - 2- -, .t:o-:t-:cF. f=-'=. r-~1:_ r I~ .. 
-., ~~--i ;tE o: .·'_L:.~ -. - Overst loudness 

:: W":E~~· 11=fZ.g '-~ Ii med.neut~allä-
20 ~ Ull 200 50D 1_ .... So. LC»<'r .... :~~n I övrIgt. 

Knut.son 3003 
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Knutsson 3003 Knutsson 3003 
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- >5 

Frekvenskurvan från band. Dis
kant- och något basfall. Svaj 
0,22 % vägt och 0,3 % linjärt. s/ n 
46 dB linjärt och 52 dBA vägt. 

-Ff W - -8: ~1 

30 50 l OOISO lOO 500 \111.51\ 3k 5t< IOkl5l< 

Frekvenskurvor vid olika insig
nainivåer. Kraftig sänkning på 
låga nivåer. 

Distorsi.onen vid 
olika frekvenser 
mätt genom 

." ;,,,, ..Ll.~,.L!.lf.".;;---c .. ;;.--'-~ .. ~ .. ;--.. ;;---C--'----;;-~'-'--'-f.,~..----izo, radiodelen. 

Distorsionen vid 
, " ., "'~,,::, ~lika uteffekt. 
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Panson i c 773 

Frekvenskurvan vid band är för
hållandevis rak. Svaj: 0,21 % vägt 
och 0,3 % linjärt. si n 45 dB linj 
och 48,5 dBA vägt. Vid Dolby 47 
dB resp 53 dBA. 
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Öppningskurvan vi
sar att man får en 
ökning av n + d 
kring 15 dB! Den 
relativt höga dis
torsionen, - 35 dB 
färgar ljudet. 

Pon090n i c 773 

30 50 100 1'50 300 500 lit l . Sk 3k Sh to. ISk 

Frekvenskurvor vid olika insig
nainivåer. Kraftig sänkning vid 
låga nivåer. 

Ponosonic 773 

Tonkurvor. Bas
och diskantkon
troller i max-, 
min- och neu
ttaIIägen. 

med neutrallä
,-=.t~n i övrigt . 

Distorsionen vid 
olika frekvenser 
mätt genom 

."" '" -"-~J..J..U!!;;--=--'--'-;;':;J..J..U':':--.!c--'--"-.!,.J...ll~--.!.. rad i ode len. 

PonQ8onic 773 

Distorsionen vid 
, .. olika uteffekt. 
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psova 

MCCAC814 
Nu tanker 
mottagaren 
Innu bittre 
.. ..... intellisenta biJradloap
parat. AlCC. lever vidare i ny 
form. Nu beter dOn ..f C 914 och 
har ett strå vassare radiodel lin 
tidigare för Ilndl mera störnings
fri mottagning. 

MCC-principen innebär att 
mottagarens mikroprocessor ser 
till att man hela tiden lyssnar p4 
den för tiDfIIIet bästa sIndaren 
för ett visst program. t ex P3. 

dB ' 
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V I--" -,o 
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-20 
1/ "-- 2S 
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Datorn väljer i ett register av 
frckvcnset som man själv pr0-
grammerar in. Man kan så åka 
land och rike runt utan att beböva 
eftcravstamma ocb leta efter sta
tioner. Bekvämt för dem som re
ser mycket! Tidigare sökte motta
garen efter bittre slindare' endast 
dl signalstyrkan gick ned under 
en viss nivA. Nytt lir att mottaga
ren iven letar efter bittre sändare 
dl man flr många reflekterade 
signaler. 'Det kan ju lita mycket 
illa. NAr vi gjorde vArt vägtest p4 
den frln radiosynpunlct beryktade 
Söder MIIatstrand i Stockholm 

l" 

kopplade mottagaren om frin 
99,3 tiD 93.8 MHz dir det inte 
förekom några multi-patbstOr
ningar. Men även om man bara 
Ilste mottagaren till 99.3 MHz 
var det ganska viI dämpade och 
korta bruspulser. Vi ser i Opp
ningskurvan att brus och distor
sion (n+d) aldrig nlr nlgra höga 
värden (under - 35 dB) ocb dess
utom sänks diskanten med unge
fär 5 dB vid 20 dBf in. I praktiken 
fungerade den ungefär som Pio
aeer KE6300. aningen bättre lin 
BlallJ'Ukt SQR81 och något 
slimre än CIarion PE9500, Skill-

l 

naderna är dock mycket smA . 
..f C 914 kan självfallet använ

das som en manuell mottagare. 
Därtill kan den söka själv ocb man 
kan lagra 6 stationer per frekvens
band (ukv. mvocb Iv). 

Vid "multipath", dvs reflekte
rade signaler. sker som sagt en 
omkoppling till en bättre sändare. 
Avkänningen sker i mottagarens 
mf-del. Flera signaler med olika 
faslAgen ger upphov till ammodu
lation som detekteras. Den sA 
uppkomna styrspänningen kopp
lar Over till mono. slinker diskan
ten och aktiverar sökning till en 
bättre signalfrekvens. 

Kassettspelaren startar auto
matiskt efter tillbakaspolning av 
band ocb bar musikfinnare. Man 
kan gl över i radioläge utan att 
kassetten kommer utflygande. 
Frekvenskurvan i bandläge kunde 
onekligen ba varit rakare. Något 
som faktiskt imponerar är motta
garens lugna beteende och den 
unika MCC-funktionen. 

3 900 kr inkl moms kostar ap
paraten. Som tillbehör finns en 
extra frekvensindikator att sätta 
inom synfältet för föraren. Pris 
355 kr. 

Tonkontrollen i 
kan bara sänka 
diskanten. Bas-

........... I-. r-... -,o 
~ "I" 
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Frekvenskurvanfor band har sär
eget utseende. Svaj: 0,19 % vägt 
och 0,28 % linjärt. s/n 39 dB 
linjärt och 53 dBA vägt. 

Öppningskurvan. 
Nivån sänks rejält i 
låga registret och 
distorsion + brus 
når aldrig över - 33 
dB. l praktiken 

• 111 121 fungerar KE 6300 
dlf mycket bra. 

30 50 tOO ISO 300 soo Ik I.Sk 3k Sk La. ISk 

Frekvenskurvan vid olika antenn
signaler. En rejäl sänkning sker 
vid låga nivåer. 

-

·~~i:t.,._-:- 4 ~-:.. 
._~i:-r: 

~ 100 ~ ~ !~ ~ 

:: 

knappen in
" ''', .• .: !/yckt. 

Distorsionen vid 
olika frekvenser 
mätt genom ra
diodelen. 



PioI1eer KB 8300 
UtmIrkt kom
bination radio 
och bandspelare. 
.. När man slår till spänningen 
lyser den svarta panelen upp. Det 
är knapparna på frontens neder
halva som belyses liksom Overhal
vans flytandekristallindikator öch 
luckan för kassettspelaren. Allt 
väsentligt syns alltså i mörker. 
Knapparnas lillen på panelen Ir 
också logiskt disponerade och de 
nås lltt med känseln i fingrarna. 
Apparatformatet It vanlig DIN
standard med det nya, lättmonte-

rade plåtsvep som många har i 
dag. 

Apparaten har fem tangenter 
för elektriskt förval av stationer: 5 
på ukv, S på mv och S på Iv. 
Radiodelen Ir helt syntesavatamd . 
På ukv, mv och Iv sker hopp i 9 
kHz resp l kHz steg. På Iv sker 
hopp i 9 kHz, vid automatisk 
stationssOkning, men manuellt 
kan man åstadkomma finavatam
ning pål kHz. 

Radiodelen fungerade myck~t 
bra i praktiken. "Multipath"
störningarna gav mycket snabba 
men diskreta störningar vilka lät 
ungefär som nålrasp från en skiva. 

dB 
OrT-'"rT-,,,~'-,,-r~~-r~,,,,,,~ 

-5 ~~~-+~~/~~~+-~~~-+~+4-+44 
- 10 f-+--+-+71,;'''-+--t ...... -P-.;-+-+-+--+-t-+--+-+-i-+--+-+-i-t--t--t 
-15 f-+---hi't-l-+-+-t-t'<-\+-+-+--+-t-+-+-+-i-+-+-t-t-t--t--t 
-20 f-+/-+-+-t-+-+-t-t-'l--t-t-+-+-+-if-+-+-+-t-t--+-+-f-l 
-25 f-hH-+-t-+-+-t-t-P'<i-t-+-+-+--,I-+-+-+-t-t--+-+-t-l 
- 30 ~++-l-++-l-t-l-~l=f*~F=t:::j:::::t.JfÖi2J· 4 +-l-t-l 
-351-A-.p;--N-l--l--Id~=Fj:::j::::j::::f=:FI==l=+W~D'I--t-+-H 

Nit signalerna dos · ut i vissa 
mottapinsslASen skedde det tam
tigen tyst. Det ser vi också i 
oppningskurvan nedan. SignaIni
vAn faller ordentligt i IAgnivåom
rådet. Brus och distorsion (n+d) 
har ingen markant uppging utan 
liger på en tamIigen konstant 
nivå. ÖVerslngen från stereo till 
mODO orsakar heller ingen upp
sAns av stOmingsnivå. Så hlr bör 
alltså en Oppningskurva fOr en 
bilradio se ut. något som klart 
bekräftades vid våra praktiska 
prov! Dessutom slnker man dis
kanten en hel del vid låga insigna
ler. Vi ser att dAmpningen vid 20 
dBf är ca 7 dB relativt högre 
signalnivåer. 

Bandspelaren har reverserbar 

-40 f--119'1.~"""I""i--+-j-~~+-~-t-~-+-t-+4-+-H 
-45 r-l--t-+t--*,~-+-j-~~+-~-t-~-+-t-+4-+-H Öppningskurvan vi-
-50 ~-t-~-'l--+-+-+--j..oo:I::-~~+--I-+~+-I-+-f-1- sar en rejäl nivå-
- 55 1-+++-l-++-I-I-l-+t::::t:::t=+=~=F~-++-I-I-I sänkning vilket gör 
-60 ~--+-~-+-t-+4-+-j-~~+--~~~-+-+-+4-j att n + il aldrig når 
-65 ~-t-~-+-t-+4-+-j-~~+--~~~-+-t-+4-j 
-70 1-+-t-~-+-t-+4-+-j-~~+-~-t-~-+-t-+4-j höga värden. Följd-
-75 f-+-+-+-i-+-+-+-t-t--t-+-+-+--+-t-+-+-+-+-+-+-t-t-l riktigt fungerar den 
-80 1 11 ZI II 4t 51 II 11 .. II .. 111 IZI här apparaten myc-

dlf ket bra i praktiken. 

"jyg ( d!> 

bandriktniq. omkopplare för 
aormalbaad, krom eller m_II
band. och dIrtiIl automatisk mu
sikökninS. Frek.venaslnseD bru
kar vara bedrövUst kroki8 i bUra
dioapparater, men har It den 
ovantill rak. JlmfOr med de öv
risa provade apparaterna. 

KE 6300 låter riktist bra lven 
om kontroUmöjlisheterna It tiJn.. 
liten bqrinsade. Med kontrollen 
kan man Caktiskt bara sinka dis
kanten som framsAr av kurvan 
nedan. Loudnessknappen intiyckt 
ger dock 10 dB baaböjniq. Man 
har nos ajort så med tanke plI. 
uteffekten. Utslnprna Ar ej 
brya~ vilket ser ca 4,5 
W. Detta för att undvika vll'IIlO
problem. Pioneer satsar i atIlIot 
pl yttre slutstes som höjer effek
ten. 

Sammantapt ger Pioneer 6300 
ett mycket klart ljud i sAvIl band
som j radioläge. Ukv-mottaS
ninsen Cunser&r utmlrkt iven dir 
signalstyrkan varierar starkt eller 
i ~ger med många reftekte
rade si8naJer. 

Pris: 2 800 kr iakI moms. 

Tonkontrollen 
ger baslyft och 

eller tvärtom. 
Loudnessknap
pen ger bashöj-

,. Io.r~ ~fng. 
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Frekvenskurvanjör band är ovan
ligt rak. Svaj: 0,25 % vägt och 
0,35 % linjärt. s/n 45 dB linjärt 
och 52 dBA vägt. 

30 50 100 ISO 3:Il 50Q II< 1. 5k 3k 5k ICIIISk 

Frekvenskurvor vid olika insig
naInivåer. God sänkning vid låga 
nivåer. 

." ;!;-" .-L.l.-:' .. l..l..L\J, .. .---c,.,;i.;;--l-'-;!;;,.,.I..Lll! .. :--o!:-.. .-L.l.~.!f..:---,i mätt genom ra-
51< ,;.: ~7' diode/en. 

~IIIIIIII IIIIIIIII Distorsionen vid 
, " " ,. .... ::,~!ika uteffekter. 
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Blektronikvärlden 
PBOVJIIJ 

Sparkomatic SR 308E 
Utrymmef6r 
f6rblttringar 
pi radiosidan. 
Sparkomatic håller den traditio
nella stilen i SR 308E, med en ratt 
på vardera sidan om kassett
inkastet. Man hittar lätt volym 
resp avstämning i mörker. På 
deras axlar finns även reglage för 
bas och diskant resp balans och 
fader. Mellan rattarna sitter 
tryckknapparna tätt för val av 

,fem förprogrammerade stationer 
på mv- resp ukv-banden och dess
utom en rad knappar för metall
band, mute, am/fm, loudness, 
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Frekvenskurvanfor band är hygg-
Iigt god. Svaj: 0,26 % vägt och 
0,37 % linjärt. s/n 49 dB linjärt 
och 55 dB vägt. 

lo/dx och mono/stereo. Knap
parna är små och det är nästan 
omöjligt att trycka på en i taget. 
Den sista raden knappar har in
byggd lampa så att man ser när de 
är aktiverade, men däremot finns 
ingen belysning av själva knap
parna. Mörkerhandhavande är 
med andra ord en smula vansklig. 

Som framgår av antalet knap
par har den här apparaten en hel 
del finesser. Den har dubbla ste
reoutgångar för högtalarpar fram 
och bak i bilen och slutstegen är 
bryggkopplade för hög effekt. 

Radiomottagaren är appara
tens svaga sida. När signalstyrkan 

• oCl 

går ned dämpas visserligen dis
kanten, vilket framgår av kur
vorna nedan, men nivån sänks inte 
(se öppningskurvan). Det betyder 
att bruset stiger kraftigt och att 
man får dras med ett starkt väs
ljud då signalstyrkan' varierar. 
Det är besvärande i områden med 
radioskugga i t ex städer eller på 
landsbygden, där man befinner sig 
långt från närmaste sändare. Dis
torsionen är ganska kraftig och 
går inte ned ens när signalen blir 
stark. Det ger en tydlig färgning 
av ljudet. Om vi betraktar kurvan 
för distorsion kontra frekvens ser 
vi en svacka vid 9,5 kHz. Skill-

"'VO ,e SporkolflCt t c SR309E 
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_" - l" Av öppningskurvan _" 
framgår att nivå- -., 
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Frekvenskurvor vid olika insig- _m 

nainivåer. God sänkning noteras _" 
vid låga antennsignaler. _" _" ." _m -, -, -, , , . 
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nadstonen mellan 19 kHz pilotton 
och nyttosignalen blir där just lika 
med nyttosignalen, så det är 
egentligen bara en mätteknisk 
fråga. Däröver ökar distorsionen 
kraftigt och blandningsprodukten 
är klart hörbar. Det gör den för all 
del i praktiskt taget samtliga ap
parater, men här är distorsionen 
mera markant. 

Bas- och diskantkontrollerna 
har stor påverkan och dessutom 
kan man koppla in loudness för att 
få ytterligare bas- och diskanthöj
ning. 

Bandspelaren bar en relativt 
jämn tonkurva i det bär samman
hanget med en mot diskanten 
sluttande karakteristik, som av
sätter ett något "murrigt" lj ud. 
Det finns läge för metallband och 
den bar "auto reverse" . 

Frekvensen visas med siffror. 
När apparaten är avstängd ser 
man i stället klockslaget. Pris 
2 700 kr. 

Tonkurvorna. 
Bas- och dis-
kantkontroller i 
max-, min- resp 
neutrallägen. 
Överst loudness 
med neutrallä-.. 

''',_':.: .. ! gen i övrigt . 

Distorsionen vid 
olika frekvenser 
mätt genom .. ,o. .. radiodelen .. 

' ..... _ 0Rl 

" " 
Distorsion vid 

"' .... ::. "'olika uteffekt. 



SHARP MZ·80A 
Persondatorn som är färdig att 
använda direkt. Bildskärm, tangent
bord, kassettminne, 48 KB RAM. 
Minne. Allt i en kompakt enhet. 

SHARP MZ -80A är en dator tör 
både nybörjare och proffs. Flera 
programspråk att välja på som 
Basic, Pascal, Comal, CPM. 
Stort urval av användarprogram . 

. Säljes genom 70·talet Addo Sharp 
Återförsäljare. 

Generalagent 

Box 250, 597 00 Åtvidaberg 
Te1.0120-11930 

~---------------Sänd mig mer info om 
D Sharp MZ-80A D Programkatalog MZ-80A 

I D Sharp Fickdatorer 
I Namn ____________________________ _ 

I Adress ____________________________ _ 

I Postadress ------------------------

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

Informationstjänst 16 

Hamegs nya 2-kanalsoscilloskop med 20 MHz 
bandbredd finns nu för leverans i Sverige. 
Trots det låga priset - 4.660: - exkl moms 
- erbjuder HM 204 prestanda som normalt 
förknippas med betydligt dyrare instrument. 

• Inbyggd svepfördröjning 
• Inbyggd komponenttester 

Liber är svensk generalagent för det västtyska 
instrumentföretaget Hameg, känt för sin höga 
kvalitet. 

HAMEG10l ------------------~ .... - ______ ._ •• &Bi1~::;J 

Y-förstärkare 
Bandbredd : 
Stigtid: 
Känslighet: 

DC-20 MHz Tes!ström: 
17,5 ns Testfrekvens: 
5 mV l em till Ttdbas 

max 24 rnA rms 
50Hz 

20 Vl em Tidbas: 0,5 us/em till 
Max inspänning: 500 V 2 sl em 

Komponenttester Sv.e pförd~öjning : 100 n~ - 0,1 s 
11 !s.. . 8 5 V Tnggomrade: 5 Hz tIll es pannmg: max, rms 50 MHz 

II Liber 
För Mätinstrumentkatalog eller närmare information 
kontakta LiberSkolelektro, Hyttvägen 1, 73300 Sala. 
Telefon: 0224-18050. 

UR HAMEGS OSCILLOSKOP- PROGRAM: 

Typ Grunddata Special Pris 
funktioner exkl moms 

HM 103 l XlO MHz Komponenttester 1.990:-
5 mV/ s 

HM203 2x 20 MHz Komponenttester 3.355:-
5 mV/ s 

HM 204 2x 20 MHz Komponenttester 4.660:-
5mV/ s Svepfördröjning 

HM 705 2x 70 MHz Svepfördröjning 6.975:-
5 mV/ s 
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BJlDIO 
TBKNllC & TBAFllC 

"Dx-bibeln" håller stilen 
ara preselektor tillbehör 
som skärper syntesapparat 

"Världshandboken" 
över klotets radio- och 
tv-sändande stationer 
finns nu för 1983 och 
det mesta är sig likt, 
konstaterar vår 
dx-redaktör, som ak
tivt provat en japansk 
preselektor en t{d och 
rekommenderar Yae
sus FRT-7700, i syn
nerhet ansluten till 
enklare syntes motta
gare. 
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Lite tävlings- och sta
tionsnytt meddelas 
också - sålunda har vi 
hittat en rock- och 
popstation på Saipan 
som bör prövas! I , 

I I 1 I : L ___ __ _ _ __ ___ ___ -.J .. I 

~ När detta skrivs har just årets L ___________ _____________ JJusu~p.ceSJd.i!klJJLERr_:zlao_SJlo.s..hii.r....J.e...u~---.J 
upplaga av World Radio & Tele- L ___ ---=~ ______________ ......:... _______ ___.,; ________ ___I 

vision Handbook utkommit. Mot 
förra årets edition innehåller årets 
608 sidor information och tabeller 
där 1982-utgåvan höll 591. 

Redaktören Jens Frost och 
medarbetaren Andy Sennitt, har 
inför den här upplagan liksom 
tidigare skrivit till all världens 
kända radiostationer och på bifo
gat formulär ombett stationerna 
fylla i uppgifterna som skall ligga 
till grund för handbokens presen
tationer. Som. vanligt är svarspro
centen från stationerna förödande 
låg, så man har tvingats samman
ställa officiell information från 
ITU etc samt lyssnarobservatio
ner för att få en tillförlitlig grund 
för stationsuppgifterna. För det 
ändamålet finns särskilda "moni
torer" runt om i världen. I jämfö
relse med t ex publikationerna 
från ITU - Internationella tele
unionen - som ofta är väl så 
gamla när de publiceras torde 
WRTVH vara den mest tillförlit
liga "radiokälla" som finns i dag. 

Ser vi till innehållet är det 
tämligen likt det i förra årets 
upplaga: samma författare, unge-

fär samma annonser, snarlik 
form. I slutet av boken beskriver 
Lawrence Magne från USA "mot
tagare i populär prisklass", och 
några av dem har tidigare be
handlats i samma kapitel i samma 
bok. Några egentliga mätvärden 
finns inte i dessa mottagarpresen
ta tio ner utan radioapparaternas 
karakteristik betecknas som 
"god", "mycket god", "dålig", osv. 
Det är tyvärr omöjligt för en 
presumtiv köpare av dy,bar radio
utrustning att från dessa svepande 
termer bilda sig en uppfattning 
om en mottagare. Hur känslig är 
en mottagare som i tabellen klas
sas som "excellent" jämfört med 
en, vars känslighet klassas som 
"hygglig"? Man tycker nog att 
tabellerna kunde besiffras nå
got ... 

Priset för WRTVH 83 kommer 
att ligga omkring 140 kronor. Den 
kan beställas genom bokhandeln 
eller direkt från Radex, box 726, 
251 07 Helsingborg. För seriös 
dx-ing är boken fortfarande något 
av ett "måste". 
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10 bästa i NM och SM 
Så föreligger resultaten från 

1982 års NM och SM i dx-ing. De 
10 första pristagarna är följande: 
I Stig Adolfsson, Falun, 2 John 
Ekwall, Norrköping, 3 Lars Byg
den, Sävar, 4 Olle Alm, Härnö
sand, 5 Gert Nilsson, Bonässund, 
6 Nils Jacobsson, Spånga, 
7 Reidar Bö, Norge, 8 Vesa Ko
mulainen, Finland, 9 Ivar 
Stormo, Norge och 10 Raimo 
Kaksonen, Finland. 

Landskampen vanns av Sve
rige. Fina priser väntar nu, bl a 
resa till Köln, ett antal kv-motta
gare, diverse dx-tillbehör som fil
ter, hörtelefoner, litteratur o· dyl. 

Arrangör av tävlingen var som 
tidigare meddelats Svalans dx
klubb i Spånga. Deltagarna tackar 
den än en gång för ett väl genom
fört. arrangemang. 

FRT-7700. 
bra preselektor-köp 

Vi har tidigare utlovat några 
synpunkter å en passiv preselek-

tor. En sådan kan vara ett bra 
komplement till billigare syntes
mottagare med im-problem. 

En dylik preselektor tillverkas 
av japanska Yaesu, FRT-7700, 
som ett komplement till firmans 
mottagare FRG-7700. Utseendet 
framgår av ill /. 

Preselektorn har placerats 
ovanpå mottagaren och till väns
ter. Till höger syns Yaesus 
vhf-konverter, FRV-7700. Motta
garen har vi tidigare testat i Radio 
& television. 

Preselektorn är uppbyggd med 
antennavstämningsenhet som ver
kar i fem band över mellanvåg och 
kortvåg. En någorlunda hygglig 
förselektion kan man räkna med, 
och i händelse av alltför starka 
signaler kan man koppla in en 
dämpsats med stegen O, 10, 20,40 
eller 60 dB dämpning. 

Formgivningen har skett med 
tanke på "FRG-line", men det 
hindrar ju inte att preselektorn 
kan användas också till andra 
mottagare. Till ingången kan an
slutas dubbel eller enkel antenn. 
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Blocksc"ema över japanska Yaesus preselektor 7700. 
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Kretssc"ema över FRT-7700. 

Utgången - till mottagaren - har 
separat anslutningskabel för mel
lanvåg respektive kortvåg. Red 
har provat denna apparat en tid 
och kan avge följande omdöme: 

Prese1ektorn gör någon nytta på 
longwireantenner , speciellt vid 
lyssning på låga (mellanvåg) eller 
höga frekvenser (över 10-15 
MHz). Dels fungerar den som 
antennavstämningsenhet, dels ger 
den viss förselektion, vilket vä
sentligt förbättrar im-problemen. 
- Med longwireantenn fås en 
hygglig förbättring även med 
Icom R-70, vilken vi nyligen pro
vade i RT, i dessa avseenden. Med 
en balanserad antenn fås endast 
någon liten förbättring i im-bil
den. Blockschema och kretslös
ning framgår av iii 2 och 3. 

Priset är inte alltför avskräc
kande, och preselektorn gör nog 
en hel del nytta ihop med billiga 
syntesapparater med oavstämda 
antenner. FRT-7100 kan köpas 
från Swedish Radio Supply i Karl
stad. 

Ox-nytt i korthet 
Alaska: Den religiösa station 

som vi tidigare ömnämnt i RT 
skall börja sända mot Europa nu 
i vår på frekvenserna 11940 och 
17880 kHz. Sändningstiderna 
omfattar 19-05 SNT. 

Stationen är belägen i Anchor 
Point, 190 km nordväst om An
chorage. Den tilldelade anropssig
nalen är KNLS. Stationen är pri
vatägd. Med den "on the air" 
torde Alaska inte behöva före
komma så sparsamt i QSL-pär
marna framöver . Effekten blir 
100 kW. 

Saipan: KYOl "Super Rock" 
hörs alldeles utmärkt i Sverige. 
Bästa frekvenser är 9670 eller 
11900 kHz. 

Stationen har nyligen !>örjat 
svara med QSL-kort. Pop- och 
rockdiggare torde finna något av 
sin favoritstation i den här! 

V årliga dx-hälsningar och på 
återhörande. • 

RADIO 
PROGNOSBR 

MAJ 1983 
MANADENS SOLFLÄCKSTAL R = 72 
I RT 1979, nr 4, visades hur diagrammen ska tolkas. 
Diagrammet över brusfältsstyrkan anger den fältstyrke
nivå i dB över 1 IlV /m radiobruset förväntas överstiga 
högst 10 % av tiden. Bandbredden antas vara 3 kHz, men 
kurvorna kan lätt omräknas till en annan bandbredd om 10 
log B/3 adderas till avläst värde. B är önskad bandbredd 
i kHz. Punkterna visar rekommenderad frekvens . Progno
serna är framtagna av televerket, avd RL, Farsta. 
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Ska Du köpa ny DMM? 
Fluke har största urvalet! 

Stromvågformer 
Fö, applikationer som vid mätning av 

mOlOrs/röm, eftersträvar man den 
noggrannhet som e ll sant 

effektivvärdesmätande instrument har. 
Se pd ovläsningarna ov de (Vd 

displayerna ovan som visar 29, 2% 
skillnad vid mätning av strömmar. 

För mer information om hur Du 
väljer den rätta DMM för Din 

applikation, skicka ifter vdr nya 
broschy r "Hur man väljer sant 

ejfektivvärdes-och medelvärdesmätande 
DMM's". 

Distributörer: Elfa Radio & Television AB, tel. 08/7300700 
ITT Multikomponent, tel. 08/ 8351 50 
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Eftersom Dina 
applikationer och mätningar 
varierar erbjuder Fluke ett 
stort urval av små DMM's 
som passar alla. För mycket 
noggranna AC-mätningar 
kan Du välja mellan 3 ~ eller 
4~-siffrors sant effektiv
värdesmätande modeller. 

Vår senaste DMM är 
modell8026B, som är i 
lågprisklass med 3 ~-siffrors 
upplösning och 8-funktioner 
med sant effektivvärdes
mätning upp till 10 kHz. 
J ämför själv dess 
egenskaper. ~ 

N' -s 

8060A 

8062A 

8026B 
8024B 

8020B 
8021B 
8022B 

-8 fE - -,~ b .& i, 
;:;,,;. "C) Coo) 90 

.r ~ -e ~ J .r - 8 
fi~~l~.g~ '" 
w.~:& ~ g:ffi.g 

:J,ff. $ ~~;fQ IS 
4';' • lOOk • • • 0.04% Relative 

(offset) 
dB .Freq.* 

4 ';' • 30k • • 0.05% Relative 
(offset) 

3';' • lOk • • • 0.1% 
3';' • 5k • • • 0.1 % Peak hold, 

Temp. 

3 ';' • 5k • • • 0.1% 
3'h • 450 • • 0.25% 
3';' • 450 • 0.25% 

* Mäter också AC-frekvens upp til 200 kHz med 0,05% 
onoggrannhet. 

I::F::L::U:K::E::I® 
För ytterligare 

information om Fluke 
DMM's, ring eller skriv 

till: 



"Mobil tuner" 
senastenyH 
från Nakamichi 
• Alltså ingen vanlig bilstereo, 
inte, från det japanska statusmär
ket - bildens TD-1200 kallas 
Mobile Tuner/Cassette Deck och 
kompletteras med likaså Mobile 
Speaker System, Mobile Power 
Amplifier etc. De kallas kortare 
TD-1200, PA-300 och SP-400. 
Däcket är gjort att passa DIN
normens mått och radiodelen ger 
både fm och am. Kassettdelen har 
automatisk reversering. 

Här ingår också firmans 
NAAC, som står för Nakamichi 
Auto Azimuth Correction, som 
justerar in avspelningshuvudet för 
bästa respons med envar tape och 
det i båda riktningarna. Den s k 
SL T -motorn är mikroprocessor
styrd och däcket uppvisar - enligt 
fabriken - osedvanligt snabb 
återspolning, "within seconds". 

KOBTA 
BJlPPOBTBB 

den. Tre tonkontrollsteg finns och 
de interna rom och ram i datorde
len "minns" instruktionerna som 
programmerats in, så ett spän
ningsavbrott får bara kretsarna 
a tt på nytt ställa in sig i sista 
kända läge . 

• En ny detalj är att varje enhet 
har fått en egen femställig kod 
som "bränts" in i läsminnet, så att 
ingen annan än ägaren, eller av 
denne auktoriserad person, kan 
starta apparaten . Den är alltså 
ganska stöldresistent - det skall 
inte höras ett ljud med mindre rätt 
kod är inslagen före användning, 

• PA-300 ger 70 W kontinuer
ligt i 4 ohm och uppges ha 
0,003 % klirr vid 10 W ut. Vid full 
effekt: 0,005 %. Alltså prestanda 
i klass med dagens bättre hem
ljudgrejors. 

~ M,liitiiItliU;mU,li II 

• Radiodelen ger förval av 10 
stationer och har både hi blend
funktion och mono-automatik för 
skiftande mottagningsförhållan-

• Högtalarna SP-400 har gjorts 
som 3-vägsenheter med nya del
ningsfilter och anges sträcka sig i 
frekvens från SO Hz till 22 kHz, 
"praktiskt taget linjalraka mellan 
80 Hz och 1 5kHz", menar tillver
karen . Alla element sitter i homo
gena gjutna chassier, som ger 
skydd mot både värme och vibra-

tioner. Max kan 80 W matas in , 
40 är märkeffekt. Känslighet 85 
dB med 1 W in och avläst på en 

meters hå ll axiellt. 
Elfa Hifi ab i Solna företräder 

N a kamichi , Japan . 

I Libers standard program ingår ett antal 
strömförsörjningsaggregat anpassade för 
de flesta tillämpningar inom industri
och serviceverkstäder. 

• Specificerad max ström kan tas ut i 
hela spänningsområdet. 

• Samtliga don är förs edda med visar
instrument (Gäller ej T 512) . 

Utmärkande för dessa är: 
• Hög driftsäkerhet och robust ut

förand e. 
• Hög stabilitet och lågt brus och brum. • Svensk tillverkning. 

S3030A -----------------------------
Detta aggregat lämnar såväl en reglerbar 
likspänning som en fast 5 V likspänning 
för matning av TTL logikkretsar. Den 
reglerbara likspänningen är elektroniskt 
stabiliserad. Såväl spänning som ström-

begränsning kan regleras från O till 
nominella maxvärden. 
Spänningsområde: 0-30 V, fast 5V 
Strömområde: 0-3 A 
Brum och brus: mindre än 2 mV 
Laststabilitet: 4 mV 

Ur vårt strömförsörjnings program: 

Typ Spänning Ström Pris exk l moms 

S2S10 0- 2S V DC l A S9S:-

D2S10 2XO- 2S V DC 2X1 A 1.610: -

S3030A 0-30V DC 0-3A 
SVDC max l ,S A 1.39S :-

S3030S 0-30VDC 0-3A 
3, 6, 12 V AC O,S A 1.610: -

SS010 O-SO V DC O-l A 1.S8S:-

T S12 *J S VDC max 2,5 A 
+12 V DC max 0,5 A 
-12 V DC max 0,5 A 72S :-

SS0100S O- SOV AC max 10 A 
0 - 30V DC max 10 A 4.48S :-

S2S001A 0-250V DC 0- 100 mA 
6, 12 V AC max 3 A 1.6S0:-

0) Inbyggnadsaggregat för mikrodatorapplikationer. 

Informationst jänst 19 

För Strömförsörjningskatalog eller 
närmare information kontakta 
LiberSkolelektro, Hyttvägen 1, 733 00 Sala. 
Telefon 0224-180 50. 
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National log ika na lysa tor för 
eHektiv analys av både 
hårdvara och miukvara! 

D 20 M Hz, 32 kanaler, 1 Kbit 
minnesdjup 

D Presentation i State, Timing 
och Map (1 och 2) 

D Referensminne med sökning 

D Många triggermöjligheter inkl. 
sekvens, link, glitch, trigger
filter m.m. 

D Personality Modules med dis
assembler plus 8 kanaler för 
extern port State eller Timing 

D Specialmodul för GPIB-analys 

D Enkel inställning via meny 

Nationals instrumentprogram säljs och marknadsförs av 

ERICSSON Ericsson Radio 
Systems 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, AGENTURAVDELNINGEN, 16380 STOCKHOLM 
TELEFON: 08-7521000, TELEX: 13545 ERICRA S 
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ZX-PANDA 
16k-RAM till ZXB 1. Du får 
dessutom möjlighet till att 
ytterligare expandera min
net med 16k-RAM till i 
samma hölje med en extra
modul. Elegant formspru
tad plastlåda med lysdiod
indikering. Ingen extra nät
del behövs. 
lX-Panda "',' 495:00 
16k EXTRA "" 389:00 

Instrument 
SK31 D är ett universalinstrument med 
20 kohmN Stötsäkert (tåler att åka i 

801vet) Transistortester ljudindikering -
verbelastnin8sSkyddat Noggranhet +/-

3 %. Liksp. ,3 - 1200V. Växelsp 12-
1200V. Likstr. 60uA - 300mA. Resistans 
5k - 5M. h{e 0-1200. Dimensioner 
136 - 90 - 30mm. Vikt 230gr. Batterier 
och mätsladdar medföljer. 
Pris SK 310 . .. . . . . 249:00 
SK300 är samma instrument som ovan 
.med skillnaden att SK300 inte har 
transistortester. 
Pris SK 300 . 219:50 

N iCd-laddare 

SPECTRUM NU I SVERIGE 

MK D4 laddar NiCd-batterier 
med önskad ström under en 
programmerbar tid. Laddnings
ström upp till 2A. Drivspänning 
12V AC. Lysdiodindikering av 
laddning. Dim. 76 x 49 mm. 
Pris byggsats MKD4 , , , 88:45 

.~ ."'~ .......... . ...... 
~-<t. 4f .. 

iIt 
......... 

~" <~ 
'1 ~ 

CX81-I/O Interface 
CX81-1/0 parallellinterface till 
ZXB 1 eller Spectrum för drivning av 
yttre enheter som lampor, reläer etc. 
Programkassett medföljer med st yr
programvara med olika applikatio
ner som larm m.m. Byggnadsbesk
rivningen innehåller ritningar på 
yttre anslutningar och program
listningar. Adressomkopplare. 
CX8I-1I0 byggsats, , , " 269:00 

lX SPECTRUM kan du nu köpa direkt från lager hos Josty Kit Sinclair Spectrum 
är färgdatorn med 16K . eller 4BK - rörliga tangenter - full färggrafik - B färger 
separat för bakgrund" förgrund och kant - ljud - högupplösande grafik 256 x 
192 - ASCII teckenuppsättning - höghastighets LOAD & SAVE till kassett - 16K 
BASIC. Sinclair SPECTRUM levereras komplett med nätaggregat och Du ansluter 
den direkt till en vanlig . PRIS PÄ FÖRFRÄGAN! 

Katalog 1983 
Katalog 19B3 utkommer snart 
med över 1000 nyheter inom 
hobbyelektroniken. Mängder 
med byggsatser, hemdatorer 
och tillbehör, .. komponenter, 
kontakter. BESTALL NUII . 

ZX81 

ZX BI är datorn som har levererats i över 600 000 över hela 
välden. Touch-tangenter med säker funktion. BK BASIC och 1 K 
RAM . Rörlig grafik med högupplösande grafik. Du kopplar in din 
ZX B 1 direkt på antenningången på ·en vanlig svart/vit-TV. 
ZX B 1 levereras komplett med anslutningssladdar och batteri
eliminator. 
Pris ZX BI monlerad . . . . .. . ... .. . . . 995:00 
Pris ZX B1+ 16K RAM 1295:00 

JOSTY KIT finns på många ställen! 
JOSTY KIT byggsatser finner Du hos ca. 45 återförsäljare runt omkring i 
landet Vi hänvisar dej gärna till närmaste återförsäljare. 
Agenter I sklndlnnlen: 
FINLAND: Yleiselektroniikka OY i Helsingfors. NORGE: Oslo HObbycenter i 
Oslo. ISLAND: Sameind HF i Reykjavik. DANMARK JOSTYKIT iBallerup. 

I 
I 
1 
I 

Pris kr , , , , , , , , " 15:00 

Gratisbroschyr! 
Beställ vår gratisbroschyr över JOSTY Kil byggsatserna. 32 
sidor späckade med elektronikbyggsatser för hobby och hem. 

----------~----
över JOSTY KIT byggsatser. 

st KATALOG 19B3 a 15:00 mot postförskott. 

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

I Namn .. .. . . . .... . ... . .. . ... . . .. . .... .. ....... """" 

I Adress .... .. . .. . . .. . .. . ...... . .... ......... . . ... . . .. . 

I Postnummer & Ort ... ....... ........... . ..... ..... .. . .... . 
I Vill du ringa, finns vi på 040/12670B. Butik i Malmö på Östra Förstadsgatan B. 

I
m Butik i göteborg på Ovre Husargatan 12. Butikstider: Vardagar 10 - 18. Lör
~ dagar 10 - 13. Alla priser inkl 23,46% moms. Porto tillkommer. 

: ~ JOSTY KIT AB Box 3134 200 22 Malmö 3 
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Din Dator for utbildning, 
ET 1"1 

5 INPUT ~ {I) 
7 AUNT R(!) 
8 LE! r=r+1 

10 IF l <N liR l aN THI!:N GO T e e 
11 FOR X _ l TO N 
l;o! LIOiT sno_tHXI 
13 Nl!XT X 

hobby & industrin. 
1<4 LI!T .JaO 

l R 1:~T J~NJ~ J - N TI-CN GO TO 4e 
ilO LET T . J+1 
l~a l~ NOT Af.JI >RITI THB'oI ca TO 

e. l.ZT" P_R l oJ I a. L...ET A f J I. J::I CT ) 
all L..I!T RIT' . P 

+ modulerna kan 
kombineras med 
varandra eller 
Sinclairs 
16K Ram 

16K+ 
32K+ 
56K 

595:-
1.075:-
1.675:-

Högupplösande grafikmoduI795:
Centronics Parallellprinteranpassning 795:-

lX-81 för kunskapstörstiga 
ZX·81 är gjord för Dig som vill lära Dig hur en dator fun · 
gerar, hur man programmerar, beräknar och ritar , hur 
Du styr och övervakar med dator, hur Du spelar dator· 
spel etc . etc . ZX ·81 och medföljande svenska BASIC· 
kurs lär Dig detta steg för steg. Roligare och roligare blir 
det all t eftersom Dina kunskaper växer. För skolor & 
studiecirklar finns speciell ZX ·81 kurslitteratur. 
Radio och Television skriver efter test: "Det finns knap· 
past något bättre och bill igare sätt att bli bekant med 
riktig BASIC an att köpa ZX81". 

Använd din TV 
ZX ·81 behöver ingen speciell bildskärm , den använder 
Din vanliga TV . Din lilla kassettbandspelare kan Du an· 
vända som programminne. Sladd till både TV och band
spelare ingår liksom nätadapter. 

Funktioner i mängd 
ZX ·81 har massor av funkt ioner. Över 60 olika BASIC· 
kommandon. Matematiska och grafiska tecken, bokstä· 
ver, siffror, symboler. Slumpgenerator och tidmätning 
finns. Anslutningsmöjlighet för minnen, printer, styrmo· 
duler, bandspelare, TV och nätadapter m.m. 
Matematikern har nio siffrors noggrannhet, decimalkom· 
ma , trig·, log.· och exponentialfunktioner, exponent· 
redovisning. 
Rörlig gra fi k för Le x. datorspel. 
Med 1 6K ex tra RAM·minne kan Du lätt göra ett datare· 
gister för telefonnummer, skiv· eller boksamlingen. 
ZX·81 kan själv leta efter namngivna program på band . 

Byggsats eller färdig 
ZX ·81 finns monterad och i byggsats. 
Byggarbetet ar mycket enkelt. 
Svenska bygganvisningen går steg för steg. Har Du 
bara någon löderfarenhet så kommer Du att börja pro· 
grammera BASIC samma dag Du hämtar Din ZX ·81 . 

o 
FranB95:- 5S W K~;JT~ GO ,...0 te; 

sinclair 

För Dig som kan lite mer: 
cpu: ZBOA, 3,25 MHZ 

RAM: 1-16K 

ROM: BK 

Bus: 44 pulig kontroll·, adress -, data- och 
memoryseleclledningar, 5V, 9V , OV, klocka 

Kassell-
interface: 250 Baud, söker namn eller tar första program 

Mått: 167x175x40mm 

Vikt: 350 gram 

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

• 32 bitars aritmetik 

• muUidimensionella matriser för både strängar och variabler 

• PEEK, POKE, USR för maskinkodsruliner 

• 64 x 44 pkl upplösning 

• 24 rader med 32 tecken 

• 40 st plana tryck tangenter 

• Automatisk syntaxkontroll före exekvering 

• En langenttryckning per BASIC kommando 

• Fullständiga edileringsmöjligheter 

UHF TV modulalor 
Gor Om TV 1111 
datorbtldSkarm 

Uttag lor TV . 
bandspelare 
natadapter 

laDA mlkroplOcessor 
Ny snabbare verSIOn 
av den beromda lBO 

I 

Bus. 44 pol. uttag lor 
minnen, printer etc. 

/ 

lK RAM 
-- mmne 

/ ~ 
Regulalor 5V lemperalursaker BK ROM BaslC lolk 

ZKBl 
4K Assembfer ROM - lX, ASlMIC 
Denna nya 4K ROM gör om Din ZX80/81 till en kraftfull 
utvecklingsstation för avancerade assembler/maskin· 
kodsprogram. För såväl industrianvändare av Z80 pro· 
cessorn som den avancerade amatören eller studenten 
öppnas nu möjligheter som tidigare kostat tusentals kro· 
nor. Funktionerna inkluderar bLa. : Alla Zilog Z80 
mnemonics * Kassettinterface * Printerinterface * 
Avancerad screen editor * Högupplösande Grafik * 
Multifilhantering * Single stepping * Break point s * 
Debugging * Macros * Labels * 110 Rutiner. ~ 
4K EPRDM+engelsk manual 495:- , .. 
lX-Bandspelare 
Anpassad för ZX·81 och dess program kassetter. Med 
räkneverk, nät och batteridrift. ~ 

Mer programvara ~ 

Sinclair har 8 st nya kassetter med massor av spel för 
både 1 K och 16K minne. Beskrivning av all programvara 
kan fås på begäran. 

lX Printer 
16 K Byte 
Ram 1/0 
A/O Omv, 
8K ROM 
Assembler 
Kursbok 2 

Kursbok 3 
Kursbok 4 
Kassetter 

Med nätadapter 
Ram minne 
Universellt IN/UT· kort 
För Ram i/O kortet 
Till ZX 80 
4K ROM 
Svensk datorKurs 
Lärarhandledning 
Mer om Basic , ZX ·81 
Maskinkod liD-teknik 
Schack 16K 
Space Raiders 16K 
VU ·calc 16K 
Backgammon 16K 
Fantasy Games 16K 
VU·We 16K 
Flightsimul. 16K 
Med räkneverk 

Best.nr å 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:-

Javisst jag beställer st ZX -81 Byggsats å 895:- st ZX·81 Monterad å 995: 
st Best.nr st. Best.nr .. , st. Best.nr. . , st. Best.nr 

Jag har 14 dagars returrätt på oskadade varor/obrutna programkassetter och 1 
Porto tillkommer. 

Namn . 

års garanti. 

Adress . Postadress 
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Det finns ett liv 
efter 1984, tydligen! ' 
~ Med en arbetslöshet i Västeu
ropa som börjar anta allt bekym
merssamrnare proportioner och 
kan skrivas i tvåsiffriga tal, valu
taoro och halvt desperata försök 
att bygga upp handelsbarriärer 
mot öst liksom varjehanda im
portrestriktioner, protektionis
tiska åtgärder plus en något 
ojämn europeisk välståndsprofil 
skulle man kunna hysa vissa be
tänkligheter mot enkla framskriv
ningar av 70-talstrenderna ifråga 
om hemelektronikutbredningen -
att inte tala mot dem som realite
terna till trots bara ser ständigt 
stegrade avsättningskurvor. 

Här hemma i Sverige har ju 
t ex videoboomen drastiskt stan
nat av. Tidigare planade säljkur
vorna för färg-t v-mottagare ut 
och man ställde in sig på begrän
sade förnyelse- och ersättnings
köp. Rätt omfattande revide
ringar av olika säljprognoser har 
gjorts ifråga om hi fi - även om 
tecken till ett visst förnyat intresse 
finns . 

En sådan produktgrupp som 
t ex filmkameror har bara avsom
nat och typiskt börjar fotohandeln 
ah så smått känna aven viss 
mättnad ifråga om dyrare system
kameror, elektroniserade eller 
inte. 

Till följd av det dramatiskt 
minskade byggandet måste en rad 
hushållsapparater etc finna mins
kad avsättning. Valrörelsens Lud
vig Svenssons gardinfabrik, Olof 
Palmes favoritreferens i den enk
lare buskgenren ifråga om 82 års 
valtal, har ännu inte blommat upp 
som tänkt. 
* Datorerna, säger någon. Ja, 
hemdatormarknaden väntas i år 
omsätta 300 miljoner kr och har 
nått dit från 200 under 1982 och 
100 året innan . En prognos väjer 
intc för att sätta upp 1,5 miljarder 
år 1985. Då tar man stöd mot 
sådana visioncr som att USA
företagct Vie Commodore från 
1983 års nivå om 4,5 miljoner 

sålda hemdatorer skall få sälja 50 
miljoner om två år. 

Commodore-Iedningens opti
mism låter sig bättre förstås mot 
en fond av ljusrosa tillförsikt, som 
en del bedömare i USA gripits av 
i tecknet av den senaste tidens inte 
alltför imponerande tecken till 
bättre konjunkturer däröver. Ty 
här förutses hela sex gångers ök
ning av marknadsutrymmet i Eu
ropa från 1982 års utgångsläge 
fram till 1988! 

Detta sker i en stort upplagd 
studie av analysföretaget Frost & 
Sullivan Ine., som finns både i 
USA och i England; Home Infor
mation and Entertainment in Eu
rope, ur vilken jag skall anföra 
några nyckeldata - eller skall vi 
kalla dem "projektioner", en term 
som alltmer vinner insteg i det 
eko-tekniska tungomålstalandet 
bland sådant som "scenarior", 
"strategier" och "program". 
* Det finns, heter det, 350 miljo
ner konsumenter i Västeuropa Ua, 
förutsatt att inte ett par lössläppta 
missiler någonstansifrån förvand
lar världsdelen till en "begränsad 
konfliktzon"), och den marknaden 
representerar på decimalen 18,2 
miljarder dollar i fråga om "horne 
information and entertainment" 
år 1988, en sexfaldig ökning från 
1982, som är basåret i studien. 

Man räknar i den med att ca 
hälften av dessa 18 miljarder re
presenterar en helt ny marknads
möjlighet medan resten utgör er
sättning för befintliga varor och 
tjänster. 

Man påpekar att de här sköna 
slantarna kommer från ting vilka 
ingår i "framtidens hem" och ut
görs av produkter och tjänster, 
vilka "ännu icke är operativa". 
I fråga om det existerande pro
duktutbudet förutsätts det växa 
från basårets (1982) 2,9 miljarder 
dollar till 13,4 miljarder år 1988. 
Samtliga värden meddelas i fast 
dollarvärdc från 1982, hctcr det, 
vilket inger blandade känslor 
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hos en som måste köpa valutan till 
ca 7:45 dollarn den gången. 

Icke överraskande, meddelar 
dessa diskontörer av framtiden, 
kommer hemelektronikgrejorna 
och hem förnöjelserna att stå för 
huvuddelen av spenderandet med 
sådär 70 %. Specifikt betyder det 
att videospelare, videodiskar, "an
nan videornateriel", kabel-tv och 
nyare tv-innovationer plus pro
grammerbara tv-spel når upp till 
inalles 12,7 miljoner dollar i kon
sumentledet fram till 1988; detta 
anses gälla generellt för de 17 
länder vilka studerats och trend
extrapolerats. 

Övriga betydande områden för 
konsumenternas investeringsvilja 
1982- 1988 på hemsidan gäller de 
här marknadstotaliteterna: 2,4 
miljarder på materiel för informa
tionsutbyte och transaktioner (= 
13 % av totalvärdet) , 1,4 miljar
der på undervisning och inlär
ningsapparatur (= 8 % av totaI
värdet), 0,9 miljarder för "inter
personai messages products" (har 
vi alla personsökare i skjortfickan 
1988?) - här avses 5 % av totaI
marknadens värde - ; vidare 0,4 
miljarder som läggs på det lilla 
hemkontoret (2 % av totalen) 
jämte 0,4 miljarder som investe
ras i personlig säkerhet, larm- och 

inbrottsskydd (= 2 %). 
Några av de förutsägelser som 

rapporten tar upp: 
Videospelare och annan hemvi

deomateriei kommer att trefalt 
öka sin volymdel räknat i dollar- . 
värde och antal skeppade enheter. 
Är 1988 kommer de här katego
rierna att nå 30 miljoner enheter 
och svara för 7,5 miljarder dollar 
i säljvärde. Kategorin företräder 
den största av alla med dess 41 % 
av total beståndet, och den väntas 
nå in i 25 % av alla Västeuropas 
hushåll, men, varnar studien, vid 
den tidpunkten "kommer betal-tv 
över kabel nät att utgöra ett up
penbart hot" . Som invånare i ett 
land där massmedieutredningen 
inte ens tillåts ta upp frågor som 
reklam i televisionen och där ett 
ganska kompakt politiskt mot
stånd råder mot nya former som 
betal-tv etc måste jag nicka gil
lande; det är precis det slags hot 
jag vill bli utsatt för, i stort och 
gott sällskap. 

Sen blir man som svensk förstås 
deppad igen då rapporten hamrar 
in faktum att "commercial pay tv 
programming" är redo att inledas 
i England det år som är för att 
redan 1984 få efterföljd i Frank
rike, Belgien och Holland och 
växa från en basnivå om bara 
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30000 abonnenter 1983 till så där 
6 miljoner år 1988. Författarna 
drar slutsatsen, att man med det 
fixat till en utmärkt plattform för 
en rask tillväxt långt utöver detta, 
ehuru siffran de räknat fram bara 
representerar ca 4 % av 1988 års 
egentliga marknad ... 

* Videodisksystem, "huvudsak
ligen av Laser Vision-typen", 
kommer att beskriva en relativt 
långsam tillväxt från lite mer än 
20000 spelare år 1982 men anta
let har överskridit en miljon 1986 
och två år senare ser vi två miljo
ner apparater figurera i skeppsko
nossementen, vilket måste glädja 
japanerna och några till. Vid tiden 
för 1988 antages videodiskspe
larna, de två miljonerna alltså, 
representera 12 % av marknads
värdet i dollarvolym. Detta låter 
inte särskilt sannolikt för hemsek
torn' 

Tröttnar vi inte på att dänga 
elektroniska kul-symboler på var
andra? ej, inte enligt prognos
makarna. Om sex år från nu 
menar de, att programmerbara 
speldatorer och tillsatser svarar 
för 1,4 miljarder dollar inalles i 
försäljning, vilket står för 8 % av 
hela hemelektronikmarknaden. 
Den s k hushållspenetrationen 
uppgår då, 1988, till 13 %. Man 
kan undra om inte detta är att dra 
väl stora växlar på ett av den s k 
game-computerteknikens första
dier. Betydligt mera sofistikerade 
spel måste nog till för att vidmakt
hålla intresset och för att öppna 
nya marknader. Men visst kan 
sådana nyheter utvecklas både för 
portabelt bruk och mera statio
närt hemma vid tv:n. Finns intres
set hos marknaden? 

* Med det kommer vi in på lite 
seriösare områden, där nuläget i 
stort sett utgör noll. Det är envägs 
informationssökning över special
pluggade tv-mottagare (teletext) 
resp tvåvägssystem (videotex), 
vilka båda förutsätts åtnjuta stark 
expansion. Teletext, som förf:a 
kallar det, väntas nå den bredare 
basen i fråga om installerade en
heter, där man utgår från två 
miljoner stycken 1982 och stannar 
för 32,5 miljoner år 1988, detta 
mot en videotex-bas om 6,7 miljo
ner inom sex år. Det senare infor
mationssystemet anses dock före
träda ett större marknadsvärde i 
dollar räknat och där säljvärdet 
1988 bör ligga på I, I miljard 
dollar mot 0,6 för teletex. Orsa
ken är kostnadsbunden. 

Ingen studie utan en blick över 
dagens tekniska horisont. I det här 
fallet anförs att "av alla nya 
telekommunikationsmedier har fi
beroptiken den mest spännande 
potentialen". Här ligger faktaför
ankringen i att försök inleddes i 
England 1982 och att rätt omfat
tande experiment skall genomfö
ras i både Västtyskiand och 
Frankrike i år. De tar bl a fasta på 
mångfaldigt sammansatta tjäns
teerbjudanden gällande videotex, 
tvåvägsförbindelser över video 
och mångkanalig tv. 
* Den digra, 297 sidor omfat
tande studien spjälkar upp alla de 
stora Europaiänderna då det gäl
ler både positiva och negativa 
faktorer med inverkan på efterfrå
gan och utbud liksom den diskute
rar produkttyperna inom varje 
segment. Ser man till hela den 
samlade marknaden "projicerar" 
rapporten Västtyskiand att svara 
för 23 % av alla konsumentkapi
talvaruinvesteringar 1988 medan 
Frankrike kommer tvåa och får 
stå för 19 %, intressant i ljuset av 
dagens arbetslöshet i BRO, de 
stora svårigheterna för republi
kens industri och det redan doku
menterade köpmotståndet hos 
västtyskarna i en osäker och svår
bedömd konjunktur. Inte heller 
regimen Mitterrands senaste re
striktionsdrag med tvångsspa
rande, valutarestriktioner och nä
rapå reseförbud för medborgarna 
passar särskilt väl in i visioner som 
de refererade - eller gör de kan
ske tvärtom just det? Ju bistrare 
villkor, desto större anledning till 
elektronisk eskapism, kanske. 
Men grejorna skall ju faktiskt 
betalas med något. Hur som helst, 
England tros belägga en tredje
plats med 16 % andel i spendera n
det och Italiens pryltörstande 
massor skall få ihop II %, tänker 
hrr konsulter sig. 

"De mindre länderna får svara 
för återstoden ", heter det. Det är 
vi, det. 
* Budgetunderskott, utlandslån 
och nedläggningar en masse plus 
svångrem efter alla glada väl
färdsår med ett liv på kredit ver
kar inte riktigt passa ihop med en 
sexfaldig ökning av hemelektro
niksektorn i det korta perspekti
vet , men låt oss hoppas det bästa 
- om verkligheten och kartan inte 
råkar stämma så gäller kartan, 
som bekant. 

US 
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Konsumentvägledare 
varnar stereokunder 

"Lurendrejeri", "dålig konsu
mentservice" och "vilseledande" 
är några uttryck och omdömen 
som figurerar i en undersökning 
som konsumentvägledare i Väst
sverige gjort, f ö den första där 
flera kommuners tjänstemän sam
verkat vid en branschkartläggning 
ifråga om kapitalvaror. 

Det är ju inte precis obekant att 
Västsverige och särskilt Göteborg 
alltsedan I 970-talet utgjort något 
av ett slagfält på stereopriskrigets 
domän och att hänsynslös under
budspolitik i mycket kommit att 
styra utbudet här. Undersöknin
gen har tagit fasta på inalles 184 
annonser och 37 butiker, och i 
samtliga fall slår granskarna ned 
på att uppgifter om sådant som 
kreditkostnader och avbetalnings
tider saknas liksom att flertalet 
underlåter att upplysa om fakto
rer som effektiv ränta. Överlag 
fann undersökarna att butikerna 
knappast höll måttet för väsentlig 
kundinformation. 

Något av det mest kritiserade 
är en metod som verkar övertagen 
från resebranschen, nämligen att 
locka med icke existerande varor. 
I Göteborg har granskarna läst 
morgontidningarnas erbjudanden 
om specialtilIfäIlen och bokstavli
gen hängt på låset innan affären i 
fråga öppnat - bara för att mötas 
av beskedet att varorna i fråga 
"var slutsålda". Detta är klart 
vilseledande, och likaså är det 
bedrägligt att annonsera cirkapri
ser utan täckning, vilket inte är 
ovanligt, enligt konsumentvägle
darna. 

Det här plus en del andra oarter 
föreslår de nu sanerade genom att 
butikerna åläggs att alltid ange 
total kreditkostnad och att orim
ligt långa avbetalningstider stryks 
som konkurrensmedel. Som skä
ligt anges också att man begär 
20 % kontantinsats även vid kre
ditkortköp plus kraftigt höjda bö
tesbelopp för firmor, vilka medve
tet sätter i system brott mot mark
nadsföringslagen - här verkar 
man på sina håll kalkylera in 
böterna irörelseomslutningen, 
tror kritikerna. 

Till sist handlar det givetvis om 
bättre utbildad personal än i dag 
på många håll och att man kon
kurrerar mera med sakskäl, infor
mation och kvalitet än bara pris
vapnet, som blir något trubbigt i 
längden . 

Stockholm blir först 
med batterihantering 

Här i spalten återgav vi för någon 
månad sedan ett förslag om pant
pengar på batterier för hemelek
tronik, vilket framfördes från 
Lund, där man samtidigt ansåg 
att batteriavfallet måste få en 
rationell hantering. Stockholms 
kommun ser ut att bli först i 
landet med en målinriktad sats
ning på tillvaratagande av förbru
kade ba tterier. 

De batterityper som närmast är 
aktuella är de alkaliska cellerna 
plus NiCa-typerna liksom silver
oxidbatterier och kvicksilvercel
lerna. De senare anses stå för en 
betydande del av de 700 kg kyick
silver som går ut i Stockholmsluf
ten varje år. 

Försök med återanvändning av 
vissa batteri typer pågår och en 
fullskaleverksamhet kan väntas i 
mitten av 80-talet, enligt talesmän 
för miljö- och hälsovårdsförvalt
ningen . Men innan detta blir rea
liteter kommer ab Stockholmsav
fall att ta hand om batteriavfallet 
och förvara de kasserade cellerna 
på säker plats - någon soptipp 
blir det sålunda inte utan inom
husförvaring. På inalles 500 stäl
len, mestadels butiker, kan all
mänheten lämna in sina förbru
kade batterier - här har också 
fackhandeln i flera branscher gått 
i spetsen. 

INDUSTBINYTT 

Yashica-industrin 
uppgår i Kyocera: 
Nya områden täcks 

Den kända kamera- och optik till
verkaren Yashica Co ltd i Tokyo 
och koncernen Kyocera Corp i 
Kyoto (tidigare Kyoto Ceramics) 
går samman i en industrigrupp 
från I oktober 1983. 

Kyocera är ett av Japans le
dande företag inom den högtekno
logiska sektorn, där man är verk
sam inom halvledartillverkning, 
kretsteknik, keramer och metal
lurgi i stor skala för industri och 
forskning. Man har tidigare. som 
E V belyst, intressen i hemelektro
niksidan och samarbetar också 
med helt eller delvis ägda firmor i 
främst USA. 

Yashicas erfarenheter och kun
nande inom optik och precisions
tillverkning i kombination med 
Kyoceras materialexpertis och ut
vecklingsresurser blir grunden för 
ett nytt företag, Mechatronics, 
som man bildar för att täcka In 

nya verksamhetsområden. 



Efter sammanslagningen kom
mer Yashica a tt utgöra en division 
inom Kyocera . Firman fortsätter 
sin inriktning på kameratillverk
ning, där man bl a för det exklu
siva Contax-programmet samar
betar med Carl Zeiss i Västtysk
Iand. Detta arrangemang fortsät
ter och inga personförändringar 
vidtages heller hos Yashica, med
delar Göran Kindwal/ , vd för Yas
hica Svenska ab, Lidingö. 

Kyocera hade 1982 en omsätt
ning av 3,2 miljarder sek och 
nästan 6000 anställda. Vinsten 
uppgick efter skatt till 425 mkr. 

Den kommentar till fusionen 
som ligger nära till hands är att 
detta med stor säkerhet är något 
som kommer att bli vanligt i 
fortsättningen. Sedan några år 
hyser man välgrundade bekym
mer inom den japanska kamera
och optikindustrin över framti
den : Avsättningen för dyrbarare 
systemkameror har gått ned med 
tvåsiffriga tal sedan 70-talet och 
en klar trend pekar mot ett allt 
kärvare läge, samtidigt som enk
lare, automatiserade småappara
ter går framåt - liksom video, på 
lite längre sikt. De främsta ex
portmarknaderna har alla drab
bats av ekonomiska kriser och 
valutaläget har inverkat oförmån
ligt, samtidigt som kostnaderna i 
Japan stigit. 

Som på hi fi-sidan märks också 
här en viss marknads mättnad -
miljoner människor i västvärlden 
har redan skaffat en nöjaktigt 
avancerad ~amera, inte så få t o m 
en "andra-kamera" - samtidigt 
som fritiden skall räcka till så 
mycket annat också (och finansie
ras) . 

I detta läge känns integration 
med kapitalstarka teknologikon
cerner naturligt, att inte säga 
ofrånkomligt. I synnerhet som 
elektroniken och på lite längre sikt 
anilra förfaranden än de gängse 
negativ-positivbaserade bildmeto
derna tar över, måste man ut
veckla nya apparattyper för mass
marknaderna. Det här draget har 
utan tvivel tillfört Yashica goda 
möjligheter att höra till vinnarna 
i en situation, där det allmänt 
väntas att några fabrikat måste 
lämna in på fotosidan under 
80-talet. -e 

Telko ab numera 
ett Sattco-företag 

Sattco ab, som är ett dotterbolag 
i AhlseIl-gruppen, övertog den I 
mars i år samtliga aktier i Telko 
ab, Stockholm. 

Som ny vd har tillsatts Anders 
Al/mer, tidigare mångårig mark
nadschef hos ab Gösta Bäckström. 

Telko bedriver komponentför-

säljning från lager i Stockholm, 
Göteborg, Malmö och Västerås. 
Nuvarande verksamhetsområde 
kommer att bestå men profile
ringen och marknadsbearbet
ningen kommer successivt att ut
vecklas, framhåller P O Sa/ding, 
vd för Sattco i Solna. 

MABKNAD 

Riksnät av butiker 
för hemdatorer, spel 

Prognoser pekar på att omsätt
ningen på hemelektroniksidan 
1985 kommer att vara uppe i 1,5 
miljarder kronor i fråga om de 
"nya" varuslagen hemdatorer, tv
spel och tillsatser av skilda slag . 
Av de nu ganska många som 
känner sig manade att delta i 
konkurrensen är det nya företaget 
Framtiden, som nu startar en riks
omfattande butikskedja för 
främst hemdatorer. 

Från början räknar man med 
ett nät om IS-talet säljställen. 
Bakom lanseringen ligger det 
stora leksaks- och hobbyföretaget 
Stor & Liten, vars nye vd Bo 
A/exandersson, 35, hämtats från 
Cafe Opera i Stockholm, som känt 
en betydande framgång . 

Framtiden skall främst ta upp 
mera kvalificerade hemdatorer 
och spel medan enklare saker 
avböjs; "mindre spel etc verkar ha 
en övergående karaktär", tror fir
maledningen, som också menar 
att området hemdatorer etc kom
mer att bli den mest överhettade 
marknaden nu med många lycksö
kare . Men generellt går vi in i ett 
datorsamhälle, där inte minst un
dervisningen blir baserad på data
teknik . "Särskilt de som är rädda 
för datorsamhället bör vara med, 
annars kan de inte påverka ut
vecklingen ." 

Heathkit delas upp: 
Datorer, instrument 
nu från tre företag 

Sedan någon månad tillbaka gäl 
ler nya förutsättningar för de 
produkter vilka hittills sålts av 
Heathkit i Stockholm från Heath 
Scandinavia: Tre företag tar hand 
om det samlade produktprogram
met, som i dag omfattar dels de 
traditionella elektroniksatserna, 
dels datorer och dels nu robotar. 

Det hela är indirekt en följd av 
att gamla Heath Company efter 
årtionden i den fransk -internatio
nella Schlumberger-koncernens 
ägo, dit Daystrom sålde Michi
gan-företaget i början av 60-talet , 
å r 1979 överläts till USA-företa-

get Zenith Corporation, som i dag 
har omkring 30 000 anställda. Ze
nith , som tidigare tillverkade ra
diomottagare och diverse hem
och industrielektronik, inledde på 
1970-talet en framgångsrik sats
ning på hemdatorer. Samtidigt 
gick det sämre på olika markna
der för de traditionella Heath
produkterna för självbygge, in
strument, hi fi och radiomateriel, 
till följd av intensiv konkurrens 
från användarfärdiga Japanpro
dukter. 

Heath Scandinavia kommer i 
fortsättningen att från Stockholm 
ta sig an Zenith-datorerna medan 
alla byggsatserna inom sektorn 
amatörradio, instrument etc ta
gits upp av firma Cue Dec i 
Robertsfors. 

Den nya roboten, som vi kom
mer att presentera närmare inom 
kort i EV, har förts över till Terco 
ab i Stockholm, vilket företag 
dessutom tillhandahåller dator
byggsatser och utbildningspaket. 

Det USA-konstruerade bygg
satsprogrammet är fortfarande 
stort men till Sverige kommer 
endast en mindre del i fortsätt
ningen. Nytt är bl a ett sortiment 
byggsatser till möbler. 

De i fortsättningen aktuella fir
morna är de här: 
- Heath Scandinavia ab, 08-
520770, 
- Cue Dee produkter hb, 0934-
151 68 och 
- Ingenjörsfirma Terco ab, 08-
880200. 

Mirsch Audio ab 
i Helsingborg 

är namnet på Ol/e Mirschs nya 
verksamhet och formellt betyder 
detta att man gjort ett namnbyte 
på RT -Distribution ab. 

Mirsch Audio har en verksam
het som nu i huvudsak är inriktad 
på konsultuppdrag, konstruktion 
av högtalare, försäljning av 
Mirsch-högtalare samt tillhanda
hållande av reservdelar för OM
högtalarprogrammet och delar av 
det gamla Sonab-sortimentet. 

Adressen är Sankt Clemens 
gata I, 252 34 Helsingborg och 
telefon 042-183380. 

Mitsubishi i Sverige 
nu som eget företag 

Sedan några månader opererar 
Mitsubishi i Sverige självständigt 
under namnet Mitsubishi Electric 
Scandinavia ab efter att både kon
sumentprodukter och industri ma
teriel överförts från Gadelius, tidi
gare mångårig företrädare för den 
japanska storkoncernen . Mitsu
bishi finns nu i Sollentuna norr 
om Stockholm och ingår i Mitsu-

bishi Electric Europe. 
Firmans vd är Yasuji Baba, 

som tidigare ledde marknadsarbe
tet vid Mitsubishi Electric Europe 
i Tyskland. 

Försäljningschef för hemelek
troniken är Hans Gustavsson me
dan hans kollega på industri pro
duktersektorn heter Christian 
Berger. Övriga elektronikproduk
ter sköts av Sune Ny/und. Alla tre 
hade motsvarande befattningar 
hos Gadelius. 

Reklamadministratör är C/au
die Seger, tidigare hos Gadelius 
International. 

Mitsubishi Electric Corp om
satte 1982 ca 45 miljarder kr, 
vilket motsvarar omkring sju pro
cent av den svenska bnp samma 
år. 

Telegärtner 
i Sverige 

Till generalagent för firma Tele
gärtner, Västtyskiand, har utsetts 
Tomas Tesch ab, Stockholm. 

Telegärtner tillverkar bl a 
koax-don i BNC-, U H F-, N-, C
och M-serierna jämte anslut
ningsdon för tele och telex mate
riel. 

EVENEMANG 

Tokyo Video Festival: 
Sommaraktuell tävling 

För sjätte året i följd och för 
tredje året i Sverige utlyses nu 
Tokyo Video Festival, arrangerad 
av japanska JVc. En enda svensk 
deltog 1982 - något som arrangö
rerna hoppas skall mana till efter
följd bland lite flera . . . 

Tävlingsperioden löper från I 
april till I september, som är sista 
anmälningsdag. Prisutdelning 
sker i Tokyo i mitten av november. 
Man tävlar i två kategorier, "val
fritt" resp "Videobrevutbyte". 
Två förstapriser finns, båda bestå
ende av pengar, 2 500 USA-dol
lar, en 15 dagars resa till Japan 
samt ett diplom. Utöver detta 
finns 29 priser i form av pengar 
och videomateriel. 

Festivalen står öppen för alla, 
proffs som amatörer, individer 
och grupper. Videogrammen kan 
göras på halvtums VHS eller Beta 
samt trekvartstums vcr. Speltiden 
får inte överstiga 20 minuter. 
Videokamera måste ha använts 
men utdrag ur filmer och stillbil 
der accepteras. 

Upplysningar kan meddelas av 
JVC i Sverige. 08-760 03 40, var
vid Rigmor Cedin eller Ulf Rog
hu/t efterfrågas . 
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MÄSSOR 

Hemelektronikexpo 
i Milano 9 - 14 juni 

I sex dagar i juni i år äger den 
stora italienska hemelektronik
mässan SIM-HIFI-IVES rum, 
och det blir nu för 17 :e gången 
den arrangeras. amnet betyder 
Den internationella salongen för 
musik , high fidelity, internationell 
video och konsumentelektronik . 

Förra året inriktade man sig bl a 
på en stor expo för bilstereo och 
naturligtvis saknas inte inslag som 
behandlar satellitteknik etc. Som 
i Paris på Festivalen där oriente
rar man sig i Milano också en hel 
del mot estetiska problem · och 
ordnar estradsamtal, debatter etc 
mot en bakgrund av musikaliska 
evenemang, radioutsändningar 
osv. 

KONFERENSER 

Internationellt 
symposium 1983: 
Datorarkitektur 

KTH i Stockholm blir platsen för 
det 10:e Internationella symposiet 
om datorarkitektur den 13-16 
juni 1983 . Tidigare har detta år
liga symposium hållits utanför 
USA endast en gång, då Frank
rike stod som värdland. 

Symposiet stöds av IEEE,Com
puter Society, Assn for Compu
ting Machinery (ACM), the Eu
ropean association for micropro
cessing and microprogramming 
(Euromicro) samt STU i Sverige. 

Datorarkitektur står i ungefär 
samma förhållande till datorsy
stem som arkitektur till byggna
der, broar etc. Datorarkitektens 
uppgift är att utveckla de överord
nade begreppen i ett datorsystem. 
En datorarkitekt måste ha stora 
kunskaper om hårdvara, mikro
programmering, system- och till
lämpningsmjukvara. Hänsyn 
måste också tagas till mänskliga, 
ekonomiska och tekniska mål vid 
utformningen av datorkedjan. 

I organisationskommitten ingår 
som ordförande professor Harold 
Lawson. Linköpings tekniska 
högskola. som vice civ ing Hans H 
Heilborn . Ericsson information 
systems, och som ordförande i 
programkommitten professor L-E 
Thorel/i, KTH. Publicitetsansva
rig är civ ing Göran Båge. Erics
son. 

UTBILDNING 

Datorgrafikdagar hålls 
7 - 9 juni i Linköping 

Tekniska högskolan i Linköping 
inbjuder alla med intresse för 
datorgra fik till datorgrafikdagar 
tiden 7- 9 juni 1983 i Linköping . 

Datorgrafik innebär ju mönster 
genererade av datorer. I stället för 
att t ex låta datorn visa tusenta ls 
,iffror i något sammanhang -
vilket ju är det traditionell a - kan 
man med stor fördel i stället visa 
dessa da ta i form av överskådliga 
bilder. Utvecklingen på om rådet 
går snabbt och man har bedömt 
det som angeläget att tidigt 
"hänga med" i Norden. Vid hög
skolan i Linköping har intresset 
för datorgrafik sammanfallit med 
att tekniken kunnat anvä ndas för 
exempelvis CAD inom elektro
nik / mekanik, bildbehandling och 
bildpresentation. Datorgrafikda
garna avser att visa upp vad som 
kan göras och ge ideer om hur 
man inom skilda områden kan 
utnyttja tekniken. 

H uv ud tema för datorgrafikda
garna är Grafisk presentation och 
utrustning inom följande områ
den: Grafiska arbetssituationer, 
människa - maskin-kommunikati
on, CAD (= datorstödd konstruk
tion), s k business graphics, ut
bildning, datoranimering i·nom 
film och reklam samt datorkonst. 

Ewa A [(ebo, kurssekretariatet, 
tekniska högskolan, Linköping, 
S-581 83 , ger upplysningar. 

HÖRT 

En Bellman i tiden! 
Jazz, Ine. går vidare 
Denon + B&K: Utsökt 

En solgenomlyst vårdag i april 
möter jag Merit Hemmingson och 
Bengan Karlsson nere i en dunkel 
discostudio, där de med inlevelse 
framför en av Carl Michael Bel/
mans epistlar . . . de här kontras
terna och den något förvånande 
kombinationen - som den avvi
kande miljön till trots satt perfekt 
hos en publik av professionella 
musikmänniskor, artister och pro
ducenter - retade nyfikenheten. 
Den stillades med att Merit stack 
i handen på mig 
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BELLMAN LEVER. Merit 
Hemmingson & Bengan 
Karlsson, klaviaturer och sång 
resp gitarr, congas och sång, 
Christina Puchinger. harpa, 
Björn J:son Lindh, nöjt, 
Teddy Walter, bas och Ola 
Brunkert, trummor. Stereo lp 
LEK 8301, kassett nr MC 
830 I. Distrib Marianne. I nsp 
1983. 

Upprinnelsen till att blonda 
Merit givit sig in på nationalmo
numentet Bellman utgör hennes 
medverkan i Bellmanspelen på 
Gröna lund sommaren 1980 då 
hon framträdde som Ulla Win
blad . Hon lockades av visskatten, 
av sångerna och epistlarna, och 
visst fanns här också den folkton 
som alltid fängslat henne. Det 
tände direkt. På den vägen är hon 
alltså. 

Resultatet är något som säkert 
kommer att framkalla emotioner 
hos en rad auktoriserade Bellman
tolkare, de legitimerade lutfis
karna och harpolekarna. Ty det 
har jag förstått, att ger man sig på 
sakrosanta saker som Bellman ris
keras i sin art lika magsura reak
tioner som när någon dristar sig 
till ett lite friare förhållande till 
Johann Sebastian Bach (jag vet 
åtminstone en kritiker som vägrar 
att recensera lysande orgel tag
ningar i den genren för att alla 
akademiska krav på full stiltrohet 
och källkritisk djuplodning icke 
anses uppfyllda). Pli tar och paltar 
tage mig, men här har det blivit 
bra! 

Skivan är, som framgår av in
gresstexten, gjord med ett uppbåd 
av dagens bästa krafter inom vårt 
musiklivs verkligt publikdragande 
sektor. (Men två figurer man 
gärna vill ha förklarade är slag
verkaren "Per Cussion" och art 
directorn "Bo G Art ". Kul att 
humorn blommar också i pro
saiska produktionsuppgifter!) Ski
van spe lades in i februari i år dels 
i S tudio Decibel och dels hos 
Bastun plus att kyrkoorgeln togs i 
Riksradions Studio 2. Tekniker 
var Anders Larsson resp Lasse 

Jonsson. Till mig säger Merit att 
hon särskilt uppskattar atmosfä
ren på skivan tack vare att upp
läggningen med orgel etc gjort att 
man kunde kasta loss från det 
vanliga mångkanaliga separeran
det med trumslagaren i bås, osv: 
"Vi hade mycket bättre kontakt 
med varandra på det här sättet 
och det blir långt spontanare så." 
Hennes egen studio i Dalarna är 
än så länge bara en 8-spårsinstal 
lation, och hur som helst krävde 
Bellman-skivan större res urser. 

Här möter nu sex epist la r och 
två sånger och redan i A-sidans 
första nummer överraskas man av 
det som bär fram hela skivan, 
utövarnas verk li gen personliga 
närvaro. 

De bjuder genomgående en lätt 
upprockad Bellman, där några 
takter gospelpiano kan av lösas av 
mäktiga orgeltoner eller stilla 
stråk, klang av kyrkklockor, kan
ske spröda gitarrackord - bak
grunder och beledsagning växlar, 
från inledningens osentimentalt 
uppfattade Epistel nr 54 Aldrig en 
Iris till den avslutande Epistel nr 
7 I, där sommarpastoralen blom
mar. 

Denna homogena satsning på 
att förmedla Bellman till en från 
nästan all tradition avskuren ge
neration bär starkt tycke av mu
sikteater, detta sagt i positiv me
ning. De två solisterna framt räder 
t ex över rampen i närbild, med 
hesa, beslöjade stämmor i bur
leska, mustiga st rofer, men redan 
nästa spår bär fram helt andra 
dofter, stämningar och budskap. 
Lp-skivan blir till en scen, där steg 
trampar, mängden knuffas, kloc
kor ringer, flöjter blåser och ge
sta lterna stiger fram ut texterna. 
Vad gör väl en och annan för hård 
markering, en för stark dragning 
in i pastischen här och var när 
helheten så stort vi ttnar om en 
serie lyckliga ingivelser och ett så 
personligt förhållande till dikten 
som i Bellman lever? 

Jag hoppas att den här skiva n i 
sinom tid övervägs till något av de 
grammofonpris vi har, i sin genre, 
dels tack vare friskheten, den le
vandegjorda traditionen överförd 
till dagens uttrycksmedel med fin 
känsla för egenarten hos materia
let och för den växlingsrika mixen, 
med smak och finess anpassad till 
varje tidsbild. Jag tror många 
kommer att ta denna Bellman till 
sig och förvånade men tack
samma säga: Tänk att dom kan 
fås att leva upp så här! 

Den grund liga Merit har också 
uträttat ett etymologiskt-fi lolo
giskt arbete på mappens baksida 
med ordförklaringar till 1700-



talsuttrycken till bå tnad för publi
ken 200 å r senare. 

Gravering: Cutting Room. 
Pressning uppges inte men Gram
moplast ka nske ä r rä tt adress? 
Fint jobb på båda händer. 

Speltider: A-sidan 20 m lO s, 
B-sida n 20 m 30 s. 

W ALKIN' ON. Jazz, Incorpo
rated Live. Dragon Records 
stereo lp DRLP 37. Distr Ad 
Lib, Vällingby. Insp 1981. 
"Be-bop is beautiful" står det som 
ett slags progra mförklaring på 
ma ppen till den här skivan, där 
sex av våra mest kända instru
menta lister hörs i nio nummer, 
alla liveinspelade hösten 1981 "at 
the Munken restaurant in Växjö, 
Sweden" by Rune Persson, som ju 
är specialist på livejazz och est
rad u pptagn i nga r. 

De, vilka hörs i "ex pressionstisk 
och romantisk bebop" ä r tenoris
terna N isse Sandström och Kris
ter Andersson (också på altsax), 
Bertil Lövgren , trumpet och flii
gelhorn, Egil Johansen, trummor, 
Sture Nordin, bas, och Lars Sjö
sten, piano. Dvs - detta med 
expressionistisk etc gäller egentli
gen den prisbelönade (OJ:s"Gol
den Disc) skiva gruppen gjorde 
1980, Live at Fasching. men den 
här plattan har inte fjärmat sig så 
långt från det gamla idea let när 
det gäller gruppens hävdvunna 
uttrycksmedel: En blandning av 
favoritstandars och egna nummer, 
framförda med något man skulle 
kunna ka lla professionell omsorg. 

Lite tycker jag det tål att disku
teras i vad må n den här repertoa
ren - och spelstilen - kan kallas 
bop; den som åren kring 19S0 bch 
lite fra må t a na mmade en genera
tion idoler (som nästa n a lla fö r
brändes och försva nn i ha nte
ringen) som bar fram den stilen 
skulle nog vilja begränsa idiomet 
"bop" till en ganska a rtskild form 
av jazz:, en egentligen långt enk
lare, men buren aven så speciell 

tidskänsla och spelad i en så sär
präglad historisk situation a tt 
varje senare försök att a ptera 
begreppet ter sig främmande. 
Men OK, varför strida om etiket
ter ? 

Bluesen bildar en solid grund 
för J azz [nc., och vare sig det 
handla r om drömska Sjösten
improvisationer, Coltraneklassi
ker som Lazy Bird eller den gamla 
rumba n Poinciana som 6/4-vals 
hä r, lyssna r ma n gärna. Gruppen 
fra mträder i en tä t , genomarbetad 
form, där solona bär prägel av 
bala nserade, genomtänkta inlägg 
utan skrikiga utbrytningar ur hel
heten . En särskilt hörvärd och 
även applåderad passus är sax
duellen i Miles Davis-numret 
Milestones från 1948 (det är inte 
stycket med sa mma na mn från ett 
senare da tum) som fångats med 
ma rka nt tvåka nalverkan i upptag
ningen . Att nämna någon framför 
de andra vore dock inte rättvist 
här. 

S å här fint nyanserat , u t
t ä n k t spel i ypperliga arrange
mang ka n inte annat än ackumu
lera lovord och, viktigare, attra
hera publiken. Få r man så höra en 
sån gammal god sak som Gigi 
Gryces SO-talskomposition Nicas 
Tempo, vilken lever upp här i 4:40 
på bandet, ä r a llt faktiskt begivet. 

[ a lbumtexten skämtar produ
centen och trumslagaren Egil Jo
hansen lite med att tenoristen 
Nisse Sandström - alltmera hed
rad i dessa dagar, vilket han 
förtj ä na r på alla sätt - en gång 
var må lare, husstrykare. Visst 
"må la r" a lla hä r, elegant, med en 
stor palett för många nya nser, 
med slingor av stor lyskraft och 
med värmande dagrar. J azz när 
den vill nå som längst. Alltså tack 
till Växjö Jazz Club, som ordnade 
denna sess ion och tillhandahöll en 
akustiskt godtagbar lokal , dä r sä r
skilt pianot klingar med den rä tta 
" trä iga" tonen och där a nslaget 
når ut. Ljudtekniskt handlar det 
annars om viss distans till estra
den , lite av vad man bruka r ka ll a 
a good sea t in the middle, som 
mixen nu ä r. Personligen skulle 
jag gä rna sett lite mera nä rbilder 
nä r så må nga meddelsa mma jazz
män fa nns på pla ts . Men ljudet är 
ändå klart a ngenämt som det nu 
är, inte a nnat sagt. God presskva
litet, inga ekon. 

Speltider: A-sidan 24 m 3S s, 
B-sidan 24 m 20 s. 

INVITATION TO DENON 
DIGITAL RECORDlNG & 
B & K MICROPHONE. De
non OW-7406-ND PCM Di
gital Recording in stereo. Utg 
av Nippon Columbia för 10th 
Anniversary of peM Digital 
Recording, Japan. Sv distrib 
Sveriges Hi fl-klubb, Göteborg 
(NAD). 
[ slutet av 1982 presenterade vi 
Briie[ & Kjaers nya 4 OOO-pro
gram av mikrofoner avsedda för 
något a nna t ä n mä tända mål, en 
bra nschhändelse. [ det sa mma n
ha nget hänvisades till den hä r 
skiva n, som med viss säkerhet 
kommer a tt ingå i det urval De
nons svenska represe nta nter im
porterar av märkets mycket upp
märksammade skivproduktion . 

Ka ta logen Special Selection of 
Digital Recordings - sä rskilt ut
va lda produktioner - ä r flera 
hundra nummer stark med det 
mesta från ka mma rmusik till jazz 
och för olika soloinstrument. Inte 
minst finns orgel med här. Ge
nomgående är att det ha ndlar om 
världsartister hos Denon , inte 
a ndra plansfigurer som stä ller upp 
för hi fi. Den här skiva n fick jag 
vid ett besök vid Nippon Colum
bia aven i företaget ytterst bety
da nde person, Takeaki A nazawa. 
som har titeln Manager, Recor
ding Engineer Section, och som i 
realiteten sva ra r för betyda nde 
inkomster till Tokyofirma n ge
nom att leda dess omfa ttande 
studioverksa mhet. Ha n ä r en av 
J a pa ns skickligas te studiochefer 
och utöver a tt basa fö r de stora 
och välförsedda inspelningsloka
lerna i firma högkva rteret leder 
ha n den intressa nta och prestige
fyllda verksamhet som heter De
nons digital upptag ning. Den in
ledde man före någon an na n, 
1972, men generationen appa ra
tur nu ak tuell torde vara den 
femte. Den lilla mobil a pcm-enhet 
ha n visade mig och det miniatyri
serade redigeringsbordet som lig
ger ba kom flerta let inslag på den 
hä r skiva n, ä r pa radexempel på 
vad Denons teknik förmå r, tek
niskt och estetiskt. Plus givetvis 

att man sa marbetar med danska 
B& K, vilke t fö retag lånat ut mik
rofonerna. Efter att jag där hört 
uppt agnin.ga r med mikarna och 
sett deras ojämförligt förnämliga 
faskarakteristik inger klangen på 
skiva n å tminstone inte' mig större 
förvåning. Den är kort och gott 
superb i si n fylliga rikedom och 
dynamiska bredd , som väntat med 
denna kombination. 

Skivan inleds med de va nliga 
a udiokontroll faserna där ett sär
skilt intressant spår upptar dels 
normal g ravern ivå, dels -3 dB, 
+3 dB och +6 dB vilka pick upen 
få r pröva på . . . "envar pick up 
som kan spåra med lätthet vid +6 
dB-nivå kan kallas ett mäster
verk", utlå ter sig kommentarförf i 
textdelen . Må det ~ 

Efter dyna mikprov med nivåer 
ned till - 40 dB är tystnad ingra
verad , så att säga, innan referens
avsni ttet följer. Här li gger den 
440 H z ton som bildar referens
nivå vid g ravering jämte värdena 
I kHz och SO mm / s has tighet 
(som toppvärde i horisonta l rikt
ningen). Meningen är att man 
ska ll stä lla in sina nivåmetrar och 
jämföra ljud vid identiska ni våer 
hä r. 

Den extremt raka kurvan 
B& K-mikrofonern a ger och den 
likaså i dag ovanliga brusfrihete n, 
IS- 16 dB, bidra r jämte inrikt
ningen på "det nat urliga perspek
tive ts och den fulla efterklangens 
skönhet"' till att varje inslag i 
provskiva n formar sig till en liten 
upplevelse. " It exhibits some ama
zing effects." J o, det är mera 
sä llan man hör t ex fjärde satsen 
av Beethovens sj ua (Ormar Suir
ner, Staatskapelle Berlin ) så lös
gjord från tekniska begrä nsnin gar 
oc h obunden av reprod ukti onstek
niska problem. Det gäller också i 
särskil t hög grad för det detaljrika 
avsnittet ur Bruckners Fyra -här 
ä r det Herbert Blomsredr som 
anför 'Staatskapelle Dresde n, det 
stora dubbela lbum som musiken 
ä r hämtad ur ä r något av det 
finaste man ka n uppl eva - finns 
det a lls utgivet i Europa ~ - Ett 
a nna t lika mustigt som musiken 
fördjupande avsnitt ta r upp 
Haydns cellokonsert med en ja
pa nsk sol ist och ederl ä ndska 
kammarorkestern. I fråga om or
gel då na r gamle Krebs Toccata 
och fuga ut för fullt verk på den 
utsökta pcm-upptagningen. Mo
za rt och Manfredini (han med 
dubbeltrumpetkonserten) rinns 
också företrädda i goda akustiska 
perspektiv. 

Skall man tala om perfektion 
ifråga om g ra mmofonteknik stå r 
Denon för en hedra nde tä t place
rin g. Senast 1980 tilldelades mär
ket flera internationella utmärkel
ser. 
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Skivor som den här ger onekli
gen anledning till funderingar. 
Om vad som är möjligt att uppnå 
inom ramen för den gamla skiv
tekniken , t ex . Den är ändå inte 
alldeles unik - japanerna kan visa 
upp en lång rad av liknande, även 
om ingen hittills kommit till med 
så exceptionell mikrofonteknik 
som denna sampler och verken 
där. Den utgör ett prov på att 
beprövad teknik i form av två 
rundkännande mikrofoner, vilkas 
signaler skurits in i en va nlig, 
(nåja) svart skiva, med största 
fördel låter sig förenas med den 
allra nyaste tekniken, den digi
tala . Dynamik och brusfrihet (s/ 
n) är av sådan klass att kompakt
disktekniken inte självklart fram
står som det enda saliggörande vid 
en jämförelse; allt annat åsido. 

US 

SISTA BITBN 

Loudnesskompensator 
på r iktigt 

Här kommer en ny version av 
placeringsritningen för loudness
kompensatorn i EVN /983 nr 4. 
Kortmönstret hade spegelvänts 
där. Vi hoppas att man lyckas 
bättre denna gång. 

> 
o , 

HOST & HANT I USA 

Stereo en hushållsartikel •.. 
OviUa mot CD-plastasken ••• 
Kärvt för audiofilskivor. •• 
CX: Inget genombrott ännu •.• 
• En grundläggande förändring i 
fråga om amerikanernas köpva
nor på stereoljudsidan har kunnat 
fastslås efter analyser av säljresul
taten från 1982. Enligt de beske
den lade sig a merikanerna till 
med grejor för lite under 450 
miljoner dollars värde på system
materiei av "paket"- eller s k 
single brand-typ. Den köpte de 
huvudsakligen i varuhus, rabatt
butiker och affärer för hemelek
triska detaljer. Detta kan ställas 
mot varor för inköp för 1,15 
miljarder dollar gällande separata 
enheter, komponentstereo, och 
dessa ting gick man till specialise
rade audioshoppar för att få under 
1982. 

Siffrorna för 1981 blir då re
spektive ca 390 miljoner och 1,363 
miljarder dollar , vilket visar en 
viss avmattning i fråga om intres
set för "sepa ra terna" i motsa ts t i Il 
en 12-procentig ökning på paket
system-sidan. 

Ingen vill ändå på allvar göra 
gällande att vad som här kallas 
mix & match-systemen skulle 
höra till det förflutna. Tvärtom, 
menar bedömare, audio har höjt 
sig upp från nischen "hobby-Iyx
pyssel" och flyttat ut i hushålls
maskiniandskapet. "Där finns ste
reo nu, tillsamma ns med kylskåp 
och diskmaskin eller badkar. " 
Men det har försiggått genom att 
audiointressenterna ihärdigt rik
tat sig till publiken med faktorer 
som utseende, form och pris sna
rare än med sådant som låg inter
modulationsdistorsion eller fina 
svajvärden. 
~ Dessa fantastiska människor 
som gav mänskligheten 95-gra ms
skivan, krympplastförpackningen 
runt plattorna , skeva skivor och 
dåliga pressningar har slagit till 
igen: 

RIAA, branschförbundet Re
cord Industries Association of 
America, har hållit två medlems
rnöten för att dryfta en "förbätt
rad" förpackning för kompaktdis
ken, CD, tysk-holländska Poly
grams uppfinning efter Philips 
direktiv. Fördelarna med den lilla 
etuiboxen som CD ligger i är 

nä mligen inte alla riktigt ense om . 
Därav förslag om en IS x 30 cm 
box som, enligt dess tillskyndare, 
vore svårare att stj ä la , erbjuder 
bättre utrymme för programtext 
och grafisk produktion liksom a tt 
en dylik förpackning skulle kunna 
fästas in i en exponeringshylla 
eller ett golvstativ. Den av Philips 
lanserade plastasken mäter 
12 x 14 x 0,8 cm och är gjord för 
att skydda innehållet från att ut
sättas för böjpåkänninga r, vilket 
är ett värre hot mot digitalskivan 
än den vanliga, sva rta skivan. 
Förpackningen skall även skydda 
skivan mot ytskador. 

Polydor överväger en plast box i 
storformat. Men reda n ha r ett 
antal skivbolagsmänniskor börjat 
undersöka möjlighetern a till en 
förpackning gjord av papp, som 
blir billigare, och vilken förpack
ningsindustrin menar kan formas 
mera "kreativt " än plast. Men 
papp och liknande material menar 
Philips alltid blir utsatta för på
verkan av temperatur, fuktighet 
och hantering långt mera ä n plas
ten. Från Polydor upplystes de 
församlade skiv- och förpack
ningshöjdarna att fastän koncer
nen nu sätter sin lit till en plast
ask, eller i varje fall en pIastbehå l
lare för disken inuti någon större 
emballering, har man visst inte 
uteslutit andra former för embal
laget. 

Vad som verkar klart är a tt 
a ndra överväganden än de, som 
sätter skivans och köpa rens bä ta 
främst, nu styr frågan: Risken för 
snatteri, handelns bekvämlighet 
och lättheten a tt exponera disken 
på plats dominerar framför andra 
aspekter, och så har de gjort lå ngt 
innan disken ens fanns på mark
naden någonstans . 

En RIAA-konferen sdeltagare, 
F10yd Clinert från Shorewood 
Packaging, sade rent ut att han 
och många andra hoppades a tt 
Philips-Sonys förhandenvarande 
plastask icke skulle stå sig som 
standard och a tt ma n inte ville 
hamna i samma läge som då 
Philips "påtvang" världen kom
paktkassettasken för 20 år sedan. 

~ Varför låter musik "behaglig" 
oc h hur kan man få den att låta 
bättre med elektroniskt bistå nd ? 

Det är utgångsfrågan som bär 
ett projekt vilket inletts av Koss 
Corporation och Koss Auditory 
Center for Research and Treat
ment vid Wisconsinuniversitetets 
medicinska fakultet. 

Då John Koss, bolagets styrel
seordförande och grundare, med
delade det hä r hette det att bola
gets tekniker och specialister på 
psykoakustik skulle inleda samar
bete med den medicinska fakulte
ten i syfte att st udera binaura la 
hörmekanismer och deras inver
kan på uppfattba rheten av ljud 
som ett först a steg. Koss ville kalla 
detta "ett av de mest lovande 
områdena av hörselforskningen". 

Koss Hörse lcenter sattes upp 
med ett påtagligt ekonomiskt åta 
gande från bolaget, men John 
Koss påpeka r a tt det inte helt 
handlat om fi lantropi: " Det va r 
bra för vår firma, bra för un iver
sitetet och likaså bra för affä
rerna. Vi hoppas att den här vägen 
få fram nya ideer, teknik och 
pa tentunderlag . " 

Utöver forskning är Koss Cen
ter verksamt med undervisning 
och patientvård. Koss understry
ker att omkring 16 miljoner ame
rikaner är drabbade av hörselför
luster och hörselproblem, vilka 
klart har samband med miljöfak
torer - både såda na som utgör 
a rbetsplatsens och dess omgiv
nings och miljön på fritiden. Detta 
givetvis bland också andra fakto
rer. "Vi hoppas a tt kunna bidra 
till bättre kunskap om hörselha n
dikappen", säger John Koss. 
~ Båda sidor - kära nden som 
sva randen - hade sin dag då 
företrädarna för Son y resp Uni
versal-MCA i USA fick lägga 
fram sina a rgument inför högsta 
domstolen i Förenta staterna i 
det s k Betamax-målet , många 
gånger behandla t här i mina 
USA-brev och som a lltså gäller 
rätten att privat i hemmen banda 
in etersända progra m på egen 
videornaskin. 

De båda huvudadvokaterna, 
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Dean Dunleavy, som företräder 
Sony i målet , och Stephen Kroft, 
vars klient ä r Universal, fick av 
rätten 20 mi nuter va r a tt lägga 
fram si na skäl för ta la n . Seda n 
detta skett utsattes båda jur is
terna fö r en seri e in gående, ska rpa 

. frågor frå n rä ttens leda möter , 
"j ust it ieråden". Detta skedde in
för av åhöra re och pressfolk full 
satta ga ller ier under den t ims
lå nga sessionen, vi lket spegla r det 
stora in tresse frå n både a llm ä nhe
ten och indust r in som mött det hä r 
må let. 

H D-utslaget i må let ka n väntas 
någon gå ng under somma ren . 
M en d et originella ä r a tt inte e ns 
detta kommer a tt bil ägga tvisten . 
Den sida som a nse r sig ha förlora t 
kommer med största säkerhet a tt 
föra hela fråga n infö r den a meri
ka nska kongressen; kä nt är j u att 
lagstifta rn a i bå da huse n där ha r 
vä nta t fö r att se vad H D ha r fö r 
åsi kt i sa ken . Seda n lå ng tid ha r ju 
en rad mot ioner väc kts, lagfö rslag 
a rbeta ts fra m och fö relagts leda 
mötern a i både sena ten och repre
senta nthuset , förslag avsedda a tt 
med rimli g ba la ns fö r a lla pa rters 
intressen lösa hela frågan om 
hemba ndning . Skulle domen gå i 
U niversa ls favör kom mer utfa lle t 
nästa n säkert a tt ba na väg fö r ett 
införa nde av royaltyavgi ft er på 
va rje såld videornaskin och varje 
bl a nkba ndkassett fö r a tt "kom
pensera" rättshava re som förfa t
ta re, a rt is ter, kompositörer och 
bolag fö r fö regivna fö rluster. 
~ Om någon undra r vad som hä nt 
med eBS Records tidi ga re så stort 
la nserade brusminsknin gsa ppa ra t 
CX ka n meddelas a tt den lever 
och må r bra. Det finn s nu två 
t illverka re som leverera r lå gpris
bri ckor / kretsa r - "chips" - t ill 
montagei ndustri n jämte en väx
a nde ka talog av e X-kod ade ski 
vor plus å taga nde frå n tillverka re 
av fö rstä rkare och receivers a tt 
inl eda ma rkn a dsföring av nya mo
dell er med e x . Systemet ha r re
da n acceptera ts som sta nda rd 
ifråga om bru!iJ11 inskning på vi
deodiska r. tack va re till verka rn a 
av både CED- och laserskivty
perna . 

Däremot ha r ex inte prestera t 
särski lt lysa nde resu lta t på den 
a na loga skivsektorn , och i en del 
kom men ta rer ha r uttryckts tvivel 
på saken mot ba kgrund av a tt 
" kompa ktdi skens höga d yna miska 
omfå ng Cl) gör såda nt som e x 
övernöd igt" . D v s det löser ju inte 
probl emen med de gam la skivty
pern a . Dä r finns i skri va nde stund 

137 e X-koda de a lbum, sa mtliga 
då frå n e BS och koncernens mä r
ken. e X-ma nnen Dan Grave
reaux säger dock a tt såda na a ndra 
till ve rka re som ReA och WEA
gruppen " ha r ha ft snä lla saker a tt 
säga om ex" . Men hittills ha r 
ingen av dem slä ppt ut några eg na 
e X-pl a ttor och inte heller ha r 
någon uta nfö r e BS tillkä nnagivit 
pl a ner på några sä rskilda titl a r för 
ex. 

Läget i dag ä r a tt 30 hå rdva ru
tillve rka re ha r g ivits licens a tt 
fa bricera hema nvä nda enhete r 
med e x , men det som fa ktiskt 
finns a tt få hä nför sig till ba ra e n 
ha ndfull lösa till sa tser, "utbor
da re", och eX-fö rsedda stä rka re. 
De a ndra vil a r på ha nen . Grave
rea ux tror a tt läget ä ndras nu då 
Hitachi och Telefunken börja t 
massfra mstä lla eX-kretsa r fö r in
byggnad . 

Insats av kretsar så byggda tros 

medföra ca fem dolla r i tillä gg på 
utpriset för va rje så beska ffad 
a ppa ra t , detta mot slute t av 1983. 
~ Paramounts Home Video-bo
lags vice VD Richard Chiids 
uppehöll sig nyligen vid en del 
avs löja nde siffror röra nde till stå n
det för ha ns bra nsch i USA . 

Pa ra mount lade sig fö r e tt tag 
seda n i tä te n ifråga om a tt dra ned 
priserna på videokassetter med 
nya spelfilmer genom a tt erbjuda 
S tar Trek /I till e tt föreslaget 
c irka pris om 40 do lla r . Det var för 
sex må nad er seda n, och under den 
t iden ha r bolaget sålt 11 5 000 
kopior av filmen - d et ä r omkring 
tre gå nger genomsnittet för e n 
"strong selle r" som åsä tts det 
gä ngse priset 80 dolla r , och det 
innebä r nästa n 50 procent mera 
ä n det a nta l kopior Pa ra moun t 
behövde fö r a tt göra nå gon vinst 
på affä ren. 

De n a ndra utgåva n till 40-dol-

S kulle vi i Sverige betala motsvarigheten till det amerikanska 
dollarpriset för den här japanska J Ve -produkten, den nya förförstär
karen P-L JO i Laboratory-serien och det enligt gällande växelkurs, 
skulle den kosta sådär J 2 200 kronor. Som synes en enda stor ratt och 
resten i form av små trycktangenter jämte sekundärreglage gömda 
bakom en panel. 

Via USA kommer den här norska nyheten - Tandbergs nya TIA-30J 2, 
en sam byggd förstärkare som skall möjliggöra för kunden att bygga 
upp en de luxe-receiver med användning ' av tillvalda sidpaneler i 
rosenträ. 

Det handlar alltså om ett hölje för kombinationen av T1A-3012 -
stärkaren och TPT -300 J -tunern av programmerbar typ, Pris i USA över 
2000 dollar. Tandberg har gjort starka inbrytningar under senare tid 
på olika professionella marknader, bl a har flera länders teleförvalt
ningar valt eller överväger tunern i lite modifierade varianter. Märket 
står numera för y tterst exklusiva produkter och siktar uteslutande till 
det mest kvalificerade marknadssegmentet. 

la rspriset (för Beta-upplaga n tar 
ma n ba ra 30) , An Officer and a 
Gentleman, tror e hilds ka n er
bjuda ett mera tillförlitligt test 
ifrå ga om va d som skull e in trä ffa 
om samtliga studions nya spelfi l
mer slä pptes till detta rea- pris. 

De nya låga Pa ra moun t-pr i
serna ha r delvis möjl iggjorts ge
nom kostnadsm inskn ingar på 
ba ndsida n i dupliceringsledet. 
~ En gång va r det så , att pra k
tiskt ta get a llting som de s k 
a udiofilbo lagen va lde ut fö r in
spelning kunde vä ntas generera 
vinst. 

Om produktione n fick d en rätta 
kombina tionen a v god a betyg i 
fackpressen kunde ma n också 
rä kna med a tt he la uppl aga n sål
des ut. 

Det var d å, d et. 
Två som borde veta är Herb 

Belkin, VD för Mobile Fideli ty, 
och Jack Renner, ägare a v Te
larc-etiketten , bå da fö rrnod i igen 
vä l kända fö r EV- läsarna . Båda 
beklaga r s ig nu över affä rerna , 
trots a tt t ex M F få r räk na 1982 
som det bäs ta å ret i bolagets 
historia , vilket huvudsa kl igen be
rodde på fra mgå ngen med den 
full ständ iga Bea tlesutgåva n. Te
la rc å sin s ida lä t ta la om sig tack 
va re ett uppbåd av kva litativt 
högtstående, digita linspe lade ski
vor , som a lla ba na de väg för 
digitalrevolutionen och de höjda 
kva litetsa nspråken . Men i inge
tde ra fallet tycks busi ness va ra 
vad den var en gå ng . .. 

En orsa k ä r de två e nse om: 
Utbredningen av s k a udiofi lutgå 
vor som omfa tta r konkurrens frå n 
specialserier på såd a na stora mä r
ke n som Angel, eBS och ReA. En 
a nna n orsa k ä r fö rsikt ighet frå n 
både deta ljiste r och kunder. 

- I bö rjan, erinra r sig Jon 
Kel/y , som fö reträder Audio
Technica, vilket bo la g d ist ri bue
ra r Tel a rc, va r det va nligt att de 
intresserade klev in till sin hand
la re och plockade till s ig ett exem
pl a r a v a llt som fa nns i den hä r 
vägen. Det hä r mönstret gick igen 
hos må nga , och under ett par å rs 
tid g ick a llt a tt sälja; e lle r nästa n 
a llt! 

Men i ta kt med att allt nera 
titla r gjordes till gä ngli ga frå n allt 
n era förhoppnings full a små bol a g 
bö rja de fo lk vä lja och kö pa mera 
selektivt. Ma n gjorde si tt va l på 
bas is a v musiken , utöva rna, a rtis
terna cllcr den kritik ma n läst. 
Givctvis inve rka de också sådant 
som sjä lva inspe lningsmctoden, 
t ex o m dct ha ndla de om di rekt -
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Till slut en hälsning från Kenwood, numera sällan skådat i Sverige. 
Firman går vidare på sin väg mot en integration av audio och video och 
här har vi KVR 510, som är en audio/ video-receiver med uteffekt 33 
W/ kanal. Japanerna är än så länge återhållsamma med den lösningen, 
men inte omöjligt kan den komma att attrahera publiken i vissa länder. 

gravering, digital tagning eller 
kombinationen av båda. 

Rätt snart kunde de här specia
liserade bolagen börja sätta sam
man sina egna bästsäljarlistor. 
Kelly har märkt en viktig skillnad 
mellan dem och den rent kommer
siella varianten: "Då ett albums 
säljsiffror börjat dala kan man 
med visshet räkna med att det inte 
dyker upp igen", menar han: "Au
diofilkunden vill bara ha sådant 
som är nytt. I olikhet med den 
mera traditionella skivsamlaren 
känner han sig inte manad att t ex 
leta sig bakåt från en ny titel till 
tidigare inspelningar av samma 
artist eller av samma slags musik, 
etc. " 

Det är nog riktigt, även om 
kanske undantag kan finnas i det 
att exempelvis Mobiles återutgiv-' 
ningspolitik ju helt baseras på 
tidigare utgivna nummer, där det 
väl kan tänkas att M F-kunden 
kan få ingivelsen att själv börja 
leta upp intressanta saker i det 
ursprungliga bolagets katalog. I 
synnerhet kan det förmodas mot 
bakgrunden av att en hel mängd 
recensioner världen över och kri
tiska granskningar menat , att de 
här audiofilutgåvorna i många fall 
inte är så mycket bättre än de en 
gång utgivna standarduppla
gorna; i varje fall har de andra 
kvaliteter. (Red.·s kommentar: Vi 
har vid tidigare tillfällen jämfört 
såväl standardutgåva, audiofil
produkt som kassettvariant och 
även noterat skillnaderna - till 
det bättre eller sämre. Priset för 
den exklusiva utgåvan måste ses i 
relation till just exklusiviteten.) 

Flertalet av de här exklusivpro
duktutgivarna skyller sina svårig
heter på recessionen i landet och 
det övergripande problemet för 
hela grammofonindustrin, som 
dock sent drabbade audiofilaffä
rerna. men då det kom fick för-

stärkt verkan under 1982. Mot 
den bakgrunden , menar MF-che
fen Belkin, "är det anmärknings
värt att vi kunnat sälja över 
I O 000 exemplar av ett 14-skivors 
album för 325 dollar. Då vi en 
gång beslöt ge oss in i detta 
bekymrade det mig att utgåvan 
skulle anses för dyr, och likaså 
befarade jag att den vid acceptans 
skulle krama ur marknaden var
enda slant, som annars skulle sat
sats på andra specialinriktade ski
vor av vår typ. Men jag hade fel i 
båda avseendena . Faktum tycks ju 
vara att Beatles-utgåvan har dra
git med sig upp försäljningen 
ifråga om vårt övriga produkt be
stånd." 

Telare, Denon och AudioSource 
är bara tre välljudinriktade före
tag som ser framåt mot att kom
paktdisken skall göra 1983-1984 
till minnesvärda år. Telarc för sin 
del har över 30 digitalinspelade 
band i sitt arkiv, och firman har 
träffat tillverkningsavtal med 
CBS-Sony som väntas resultera i 
att hela Telarc-katalogen kommer 
ut därifrån till hösten 1983 i USA. 
Initialordern till presserierna gäl
ler 2000-3000 exemplar av 
varje titel. Det kalkylerade sälj
priset ligger på 17.95 dollar styc
ket, vilket är samma pris som för 
de analoga utgåvorna av samma 
material. 

Denon, världens första bolag 
med att bygga upp en hel katalog 
av digitaltagningar, har över 600 
nummer att välja emellan. Avsik
ten är att ge ut 10 nya titlar per 
månad med början under försom
maren nu. 

Californienbolaget Audio-
Source, som bl a är agent för 
svenska Proprius och även Bertil 
A/vings skivor på hans tidigare 
bolag Lyricon, med nera, distri
buerar en mängd av de här små 
specialbolagens produkter och 
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väntar att kunna arrangera egen 
import av digitalt material - den 
katalog som skall komma nu i juni 
väntas uppta sådär 100 titlar. 
Chefen Norman O/son säger att 
vissa av dem kan utgöras av kund
pressningar mera än reguljära ut
gåvor hos de olika bolagen, andra 
åter kan vara analoga band ,som 
spelats över till digitalkälla och 
omgjorts, men merparten av hans 
bestånd tror han skall utgöras av 
rent digitala inspelningar. 

Los Angeles / Hollywood-fir
man RealTime Records, också be
kant för denna tidnings läsare, gör 
själv sina digitala inspelningar och 
avser att kunna erbjuda CD-ver
sioner av den hittillsvarande kata
logen för 15 dollar skivan . Real
Time sänkte nyligen priset på sina 
digitaltagna, analoga skivor från 
17 till 9.98 dollar, vilket i någon 
mån speglar det kärva sälj läget. 
Firman har också en speciell ut
givning i form av digitalt tagna 
skivor, vilka sedan dbx-kodats. 

• Ni vet det där med att ordna 
ett party och sen ingen kom
mer .. . Tja, det är ganska precis 
vad som ve~kar ha hänt med 
följetongen am-stereo här i USA, 
och mera specifikt vad som präg
lade vinterns CES, Consumer 
Electronics Show, i Las Vegas. 

Två radiostationer i Los Ange
les och två i La Vegas, där den 
fyra dagar långa mässan hölls, 
använde konkurrerande system 
för att sända ut sin mellanvågsste
reo medan Sansui nästan gick till 
ytterligheter för att tillhandahålla 
a / b-prov mellan Harris, Magna
vox och Motorolas systemförslag. 
Även dessa tre tillverkare ordnade 
demonstrationer av sina respek
tive system. Men ingen verkade 
ett dyft intresserad. 

Inte ens tillverkarna av biIste
reo - för bara ett år sedan brin
nande av iver att få ett avgörande 
till förmån för något av de täv
lande fabrikaten, men helst Mag
navox den gången - verkade ha 
kvar något intresse. De lämnade 
högsktningsfullt am-radiolägret 
att grubbla över frågan om am
stereo någonsin kan komma att bli 
verklighet. 

- Det verkar hopplöst. Det 
kommer att dö. precis som 4-ka
nalludet gjorde" spådde program
chefen Bill Kel/y. KMJJ i Las 
Vegas, med grämelse och miss
nöje i rösten. Vi får väl se. 

I FÖR 50 ÅR SEDAN I 
Radiokrönikan 

av Wireless 

Elektronikvärldens långa hi
storia börjar på 1920-talet, då 
vi he~te Populär Radio. Ur 
majnumret 1933 hämfar vi föl
jande krönika om radiovärl
dens problem och utsikter, 
skriven av signaturen "Wire
less" som var en flitig, men av 
oss numera okänd medarbe
tare. 

~ Helt ovänta t ha vi bl iv it begåvade 
med en hel ny rad nya rör, och fråga n 
är nu vad vi skola göra med dem alla . 

För a tt få någo n kla rhet i dessa 
frågor måste vi fö rst göra kl a rt för oss, 
vad som är det vi kt igaste hos mottaga
ren fö r närva rande. Det ä r uta n tvivel 
selekt ivi teten. Detta behöver dock ej 
betyda att ljudkva liten måste åsidosät
tas. På ett sätt blir ljudkva liten visser
ligen sämre, och det ä r genom längre 
d riven avskä rn ing av det högre regist
ret, i avsikt att bättre kunna skilja 
sta t ionerna åt , på ett a nna t sä tt bättre, 
näml igen genom a nvändning av diod
detektor , va rigenom förvrängning av 
lj udet undvi kes. 

Selektiv iteten är ju mest beroende 
av vil ka spola r som a nvändas, och 
lågförl ustspolen kom mer tydligen a tt 
uppleya en renässa ns, ehuru den nu 
bli r utrustad med jä rn kärna . 

Ferrocartspolarna bringa den raka 
mottaga ren i fråga om selekti vitet ett 
steg närma re superheterodynen, så a tt 
dess överl ägsenhet gentemot den ra ka 
mottaga ren blir vä l befäst. De nya 
rören underl ätta bygga ndet aven god 
superheterodyn; så t ex kan högfre
kvenspentoden med fö rdel ersätta 
du bbelga ll erröret såsom kombinerad 
modula tor-osci lla tor, fö r a tt ej ta la om 
hexoden . Härigenom ökas både för
stä rkningen i modula torn och den 
tota la selektiviteten. 

I en t id iga re krönika omnämndes en 
ny a merika nsk koppl ing fö r ba tteri 
mottaga re med na mnet "vilande" 
push-pull. Nödvä nd igt fö r en di s tor
sionsfri å tergivning är a tt de båda 
slutrören äro inbördes matchade. Nu 
har i Engla nd konstruera ts ett nytt 
specia lrör fö r denna koppling inbyggd 
i samma glasba llong. Detta push
pull -rör a rbeta r enligt en ny princip, i 
det ingen nega tiv ga ll e rspä nnig erfod
ras . I gengä ld måste ingångsformatorn 
va ra av speciell konstruktion, med 
ringa motstånd i sekundären. 

Det ä r a tt hoppas a tt rör av denna 
typ så små ningom även komma till 
Sverige. 



Digitalljud: 
Nu har CD-skrivaren börjat 

marknadsföras med stora an
nonser i dagspressen. Ännu 
finns det tydligen varken spelare 
eller skivor att köpa, och jag har 
inte haft tillfälle att höra någon 
CD-skiva ·ännu. 

Nu har jag hört att många 
CD-skivor skulle vara analogt 
inspelade och därefter ;;iverföras 
till digital skiva. Är det verkli
gen sant? Jag, och många med 
mig, har väntat länge på det 
digitala ljudet och fäst stora 
förhoppningar vid det. Skall det 
nu visa sig att digitalljudet är 
analogt? Då har vi ju kvar hela 
problematiken med brus och 
bandeko och alla andra fel. 

S-kanaler 
Många nya tv-mottagare har 

s k S-kanaler som skall använ
das för mottagning av kabel-tv. 
Jag har förgäves försökt få reda 
på vilka frekvenser dessa S-ka
naler ligger på. Kan Elektronik
världen hjälpa mig? 

T Lindgren. Skövde 

ABC 80 
Jag har en ABC80 som jag 

försöker skriva program till. Det 
finns inte INKEY$ på den. Det 
närmaste som finns är GET, 
men då stannar datorn varje 
gång, och det passar inte i spel
program. Går det ' att göra på 
något annat sätt? 

Stig Hansson. Malmö 

SVAR: 
Funktionerna GET och IN

KEY$ är ganska lika varandra 

Pick up-induktans 
Jag har ett problem i en fråga 

som besvärar mig mycket. 
I nästan alla RI AA-filter har 

man inte tagit hänsyn till den 
filterpol som orsakas av pick 
upens induktans , belastad med 
47 kohm. För många pick uper 
borde den falla inom audioban
det, men jag har hittills bara sett 
två förstärkare som varit dimen
sionerade med hänsyn till detta. 

Frågan är nlf. om jag missupp
fattat något. Ar denna pol in
räknad någon annanstans? Eller 
hur förhåller det sig egentligen? 

Lasse Månsson. Lidingö 

BBEl' 

Min fråga är alltså om det är 
sant att många "digitalskivor" 
är analoga, och vad tillverkarna 
i så fall menar med det? 

" Analoghatare" 

SVAR: 
De här frågorna har vi belyst 

ganska grundligt i förra numret 
av Elektronikvärlden, då vi pro
vade den första CD-spelaren. 
Det var också ett tag sedan ditt 
brev skrevs, och du har kanske 
haft nytt tillfälle att lyssna till 
digitalljudet sedan dess. 

Kvar står att det är en viktig 
fråga du tar upp, och den förtjä
nar att belysas igen. 

Tyvärr har du rätt. Många 
digitalskivor är analogt inspe-

SVAR: 
Om man skall distribuera 

tv-program per kabel kan inte 
bärfrekvensen vara för hög. 
Man får då för stor dämpning. I 
den nuvarande kanaIuppdel
ningen finns då bara det som 
kallas band I och band III till
gängliga. I de banden ryms dock 
bara ca 6 kanaler på grund av 
mottagarens begränsade aktivi-

så tillvida att båda läser in en 
variabel från tangentbordet 
utan att man behöver avsluta 
med RETURN. Skillnaden är, 
som du skriver, att INKEY$ 
hämtar in ett värde "i flykten" 
från tangentbordet, medan pro
grammet går förbi. Om ingen 
tangent är nedtryckt blir det 
heller inget värde i variabeln. 
GET, däremot, stannar och vän
tar på en nedtryckning. Pro
grammet går alltså inte vidare 
förrän en tangent tryckts ned . 

SVAR: 
Det är riktigt att pick upen 

(dvs om den är av standardtyp 
med rörlig spole) har en så stor 
induktans att den påverkar fre
kvensgången. Däremot är det 
inte helt riktigt att pick upens 
impedans bara lastas av ingång
ens resistans, som ju föreskrivs 
vara 47 kohm i de flesta fall. 
Man har dessutom en kapaci
tans i kabeln, och eventuellt i 
ingången, att ta hänsyn till. 

Induktansen i pick upen och 
kapacitansen kommer att ut
göra en svängningskrets med 
resonans runt 20 kHz (varierar 

lade. Orsaken är att man snabbt 
vill få ett stort utbud av skivor 
men att det ännu inte finns 
något stort sortiment av digitala 
upptagningar att ge ut. Därför 
har man tillgripit analoga, och 
goda sådana, inspelningar, 
framför allt med populärmusik. 

Men även om de analoga in
spelningarna är goda så är de 
avgjort sämre än en digital in
spelning. Och man kan heller 
inte alltid på skivans utanskrift 
avgöra hur inspelningen är 
gjord. Däremot kan man oftast 
höra det, men då är det så dags. 
Det är alltså lätt att bli smålu
rad när det gäller ljudkvaliteten. 
Den som väntat på den totala 
ljudupplevelsen kommer för-

tet. Om man skall få plats med 
flera kanaler måste man alltså 
använda flera frekvenser. Där
för har man skapat de s k S-ka
nalerna. 

S-kanalerna är uppdelade i 
två band, med plats för O tv-ka
naler i vardera bandet. De är 
frekvensmässigt placerade på 
följande sätt i förhållande till 
nuvarande tv-kanaler: 

Båda funktionerna är använd
bara. Man kan lätt göra GET av 
INKEY$, däremot inte tvärt om. 

På ABC80 kan man däremot 
läsa av tangentbordet på annat 
sätt och få motsva rande funk
tion. Raden 

IF INP (56 > 127 THEN Q$ 
= CHR$ (INP(56)) ELSE Q$ = 
"" fungerar som INKEY$. l 
porten (56) finns aktuellt värde 
ut från tangentbordet. Noga ta
get lagras där ASCII-koden för 
senast nedtryckta tangent. Så 

mycket från typ till typ) . Den 
resonansen kan alltså påverka 
ljudet i högsta grad. 

Tillverkarna har därför gjort 
pick uperna så att frekven
gången blir rak med hänsyn till 
den resonansen. Det kan man 
påverka genom att förändra 
andra, mekaniska resonanser i 
pick upen . För att det hela skall 
fungera som avsett måste man 
alltså belasta pick upen inte 
bara med rätt resistans utan 
också med rätt kapacitans . Båda 
värdena finns i regel angivna i 
tillverkarens specifikationer. 
Observera bara att man skall 

modligen att bli besviken på 
somliga skivor. Det är i och för 
sig inte orimligt att ge ut inspel
ningar av olika kvalitet på digi
tal skiva . Det mindre rimliga är 
att inte klart tala om att "denna 
skiva är inte digitalt inspelad 
och utnyttjar inte digitaltekni
kens fördelar fullt ut". Men det 
berättar man alltså inte om. 

Nu innebär ju digitalskivan 
två fördelar, varav ljudkvalite
ten som sådan är den ena. Den 
andra fördelen är hållbarheten. 
Skivan slits inte och tål betydligt 
omildare behandling än en van
lig, analog skiva. Och den förde
len kvarstår, oavsett hur inspel
ningen är gjord. 

BH 

Band I 47-68 MHz (nuvarande 
tv-kanaler 1-4) 
Band II 87-104 MHz (fm 
rundradio) 
Undre S-kanaler \04-1 74 
MHz (S-kanaler 1-10) 
Band III 174-230 MHz (nuva
rande tv-kanaler 5-10) 
Övre S-kanaler 230-300 MHz 
(S-kanaler 11-20) 

BH 

länge tangenten är nedtryckt får 
man ASCII-värdet plus 127, 
och när man släpper den får 
man det normala ASCII-värdet 
tills nästa tangent trycks ned . 
N är värdet överstiger 127 är 
alltså tangenten nedtryckt, och 
Q$ tilldelas det värde som mot
svarar tangenten. Om ingen 
tangent är nedtryckt, tilldelas 
Q$ i stället innehållet "", dvs 
ingenting. Den nollställs, med 
andra ord. 

BH 

räkna kabelns kapacitans i las
ten! Den kan ligga runt 150 pF 
i normalfallet, men beror natur
ligtvis av längd och utförande. 

BH 

Här svarar vi på lä
sarbrev av allmänt in
tresse. Adressera bre
ven till Elektronik
världen, Box 3188, 
103 63 Stockholm. 
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~~i PHILIPS 
,~ 

ZX81 pris (exkl porto) 
135:-
106:-
135:-
106:-

Industri -standard 
• Machine Code and Better Basic 
• Computer Puzzles 
• Mastering Machine Code on your ZX81 
• 20 Simple electronics Projects 
.49 Exposive Games for the ZX81 
• ZX81 ROM disassembly, del A 
• ZX81 ROM disassembly, del B 
• Mer om BASIC 
• I/O-teknik med maskinspråksprogrammering 
• I närkamp med mikrodatorn 

VIC 
• Symphony for a melancholy computer 
• Getting Aquainted with your VIC20 
• ZAP! POW! BOOM! Games for VIC20 

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

94 :-
116:-
135:-
106:-
116:-
135:-

116:-
116:-
145:-

• 50 MHz 
• Två kanaler 
.2mV 

• Tät kåpa 
• Själv-check 

• BASIC Stress analysis 

116:-
106:-
94:-

145:-
152:- • Svephastighet lOns/cm 

• 48 timmars service 
PM 3215 - enkel tidbas 

OBS! Fler titlar kommer. Begär information! 
• Z-modulering 
• Dubbel isolerad nätdel 

PM 3217 - dubbel, alternerad 
t idbas 

Studieförlaget P~~lips Mätinstrument 08-635000 
-for att vara exakt 

Box 386, 751 06 Uppsala l , Telefon 018-155390 

Informationstjänst 23 

BYGGSATSERNA SOM GER LITE MER ÄN ANDRA ... 
K2545 
Kristallstyrd 
50 Hz tidbas. 
För labbruk. 
Pris byggsats 183:-

K1882 PROCESSORSTYRD 
TIMER 
20 tIllIfrånslag per dygn 
över 4 utgångar, valbart 
dag för dag under en vecko
period. Utgången kan belastas 
med 220 V/3 A direkt. Lev. utan 
trahölje och med 1 st. utgångsrela. 

S~~G\\ 
~"'~ ( 

Pris byggsats 748:-. Trihöljei valnöt 345:-

:23 LI _."'. .. '" . 
~- - ,,"" .. -: = III ..... 

~- -
K2583 

.. 

PROCESSORSTYRD TEMPERATU R· 
AUTOMATIK 
Styr varme n I hemmet, företaget. 
4 olika tider och temperaturer 
kan programmeras oberoende. 
Inbyggt 24·tlmmars ur samt 
termometer med 0,1° upplösning. 
Pris byggsats Inkl. lida 835:-

+ YTTERLIGARE 50-TALET BYGGSATSER ... 

GENERALAGENT ATER FÖRSÄLJARE ANTAG ES! 

Informationstjänst 24 

K2578 
PROCESSORSTYRD 
EPROM·PROGRAMMERARE 

BEGÄR SÄRTRYCK! 

Pris byggsats 3.200:-
Pris manI. och testad 4.300:
Interface för datastyrning 
av programmeraren finnes! 

K2571 LIGHT COMPUTER 
Eprom-styrd 7-kanals ljus
vaxlare till reklam, dlsco-
tek m.m. Lev med 7 program, 
rinnande ljus m.m. Special· 
program kan ordnas. 
Pris byggsats 438:-

B. BECKMAN ELECTRONIC AB 
KONTOR o. UTSTÄLLNING: WOLLMARYXKULLSGATAN 1, 11650 STOCKHOLM. TEL: 081412782 
LAGER o. DISTRIBUTION: BOX 86,17222 SUNDBYBERG, TEL: 08/983800, TELEX 15105 HOBBY S 

72 elektronikvIIrIden - NR 5 - 1983 Informationstjänst 25 



ink!. moms 

ACOUSTIC 82 
80 liter 120 Watt 

SIARE 
TWZ 
DISKANT 
Eff.tfl lighet: 120 W 
Känslighet : 
96dBISPL 
Frekv.omf: 
1,500- 20.000 Hz 
Impedans : 8 ohm 

Pris 295:'-

17 MSP 
MELLAN
REGISTER 
Eff.tfllighet: 100 W 
Känslighet : 
93 dBISPL 
Frekv.omf: 
45 - 12.000 Hz 
Impedans : 8 ohm 

Pris 398:-

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

Pris 895:-

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

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

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

•• 

BYGG SJALV! 

BILA 
MELLANREGISTERHORN 
MED DRIVER 

Frekvensomfång : 300-6.000 Hz 
Effekttålighet i system: 100 W 
Känslighet: 104 dS 

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. 

Impedans :8ohm Pris 540:-/st 

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

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

Informationst jänst 26 

A 138 
65:-

A 105 
59:-

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

Sänd mig gratis katalog 

.. ... Ort 
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MOSPOWER 
OBS! 

Svensk 
tillverkning 
MOS 100 

2xSOWATT 
MOS 160 

2x80WATT 
MOS 200 

Apparallådor. 
. -.. 

2x100WATT 
MINICs ' nya revolutionerande MOS FET effektförstärkare är uppbyggda med moder· 
naste teknik och med HITACHIs nya spännings· och ström tåliga MOS FET effekttran · 
sistor"" med " rörkarak täristik". På grund av att övre gränsfrekvensen för MOS FET· 
transistorer ligger ca 10 gånger högre än för vanliga transistorer kan man öka snabb· 
heten, SLEW RATE, och minimera transientintermodulationsdistorsionen TIM (O lM , 
SID etc). 
Förstärkarstegen är uppbyggda på ett dubbelsidigt kretskort av epoxylaminat och de 
viktiga drivkretsarna är ingjutna i värmeavledande epoxy för bästa temperaturs tab ili · 
tet. Modulerna levereras färdiga med monterad kylare samt intrimmade och körklara . 

MOS 100 och MOS 200 är kompletta MOS FET Stereo·effektförstarkare. De leve· 
reras i lättbyggd byggsats med t rimmade förstärkarmoduler , låda, nätaggregat samt 
byggbeskrivning . Lådan.är byggd enligt 19" rackstandard och är mekan iskt mycket 
stabil. Panelmått: 110 x 482 mm. Djup : 205 mm. 
MPM·l00 är en förstärkarmodui med samma uppbyggnad som de som ingår i MOS 
t 60 och MOS 200. Med ± 40 V drivspänning ger denna modu l 100 Watt i 4 ohm och 
70 Watt i 8 ohm. Mått : 185 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 
Effektbandbredd -3 dB 5 Hz-150 kHz 
Distorsion THD 20 Hz-20 kHz 0,003 % 
Dämpfaktor 100 
Slew rate 50 Vlusek 
Störavstånd 110 dB 

MOS 100 2x SO Watt 
MOS160 2x 80Watt 
MOS200 2x l00 Watt 

MPM 1 00 Förstärkarmodui 
Handtag 2st 

1065:-
1385:-
1885:-

Svenskbyggda apparatlådor tillverkade i aluminium profiler 
med mycket gOda värmeavledande egenskaper, smart upp
byggda profiler med dragna gejdrar för PC kort, mutteriist och 
täcklock gör lådorna lättbearbetade och ekonomiska. Bygg din 

Vi har även större förstärkare och 
moduler. 

495:- Begär information. 
50:-

elektronik i snygga vettiga praktiska inbyggnadslådor 
med en gång, det lönar sig, 

Tillägg fOr svart panel 50:- Priserna inklusive 23,46% moms. 

Box J59,1!~?n!~!!!~ 
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Box 12035, 750 12 UPPSALA, Postboks 56, NJ340 Bekkestua , NORWAY02· 
Butik Prästgård.gatan 1. Tel, 018·10 93 90/ 34 28 81 

Informationstjänst 27 Informationstjänst 28 

FM-AM signalgeneratorer från BOONTON 
BOONTON ELECTRONICS CORP. 

Modell 102E och 102F har mycket goda värden i hela området 
450 kHz-520 MHz. Området kan utökas ända upp till 1040 MHz. 
Alla funktioner är utförda för 450 kHz-1 040 MHz. Båda modeller
na styrs manuellt. 102F har en högre noggrannhet, stabilitet och 
upplösning genom faslåsnings-möjlighet. Referensen är en liten 
högstabil kristalloscillator. 

DATA FÖR MODELL l02E och l02F 

Modell103C och 103D har frekvensområde 125 kHz- 175 MHz 
och fem svepområden. Variabla frekvens-markeringar på 10,7 MHz
och 98 MHz-svepet. Frekvensmarkering indikeras på displayen. 

Frekvensområde 

Upplösning 

Stabilitet 

RF·utgång 

AM karaktäristik 

FM karaktäristik 

RF·strålning 

Frek vensräknare 

450 kHz-520 MHz alt. 1040 MHz 
med intern faslåsning (102F). 

10Hz vid alla frekvenser. 

Låst < 0,05 ppm/tim. 
Ol åst < 10 ppm/ti m. 

- 130 till + 13 dBm med dubbel nivå· 
kontroll. 

Kalibrerad 0- 100% AM, låg distorsi on, 
50 kHz bandbredd . 

Kalibrerad 3 kHz fs till 300 kHz fs vid 
alla frekvenser låg distorsion . 
Svep till över 2 MHz (6 f). 

Instrumentet är mycket väl skyddat. 

I nbyggd, räknar även externt 5 Hz till 
150MHz. 

Säkring Säkrad för upp t ill 50 W i backriktning. 

e Separat modulationsmeter för AM· och FM·nivli e 6 siHrors frekvensdisplay 10 Hz upplösning e 
e fasllisning med separat finjustering e separat visarinstrument för RF·utgingar, kalibrerad i dBm och V e 

e dubbel kontroll för exakt justering av RF·utgingsvärdet e inbyggd säkring för UPP till 50 W 
inmatning pli RF .... tgAngen e extern räknare 5-150 MHz e Slå en signal för närmare information! 

,-- ':1,7· ':I electronics ab • 
Box 125, 16126 Bromma 

08-802540 
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JAPJUlfl ••• JAPJUlfl ••• 
JAPJUlfl ••• 1 

• Otoo", _ ....... 

=tJ-~ciDDS 
; ej ---' .'~ ~~~:fii~ '~- ~: ~:~ --

rn -~DDD 

DENON PMA 770, 3.250:- 2 x JOO watt 

~..;.------

--l I IDDD j;: i 

DENON PMA 730, J.675:- 2 x 60 watt DENON PMA 7JO, 1.250:- 2 x 40 watt 

DENON VAR FORST I JAPAN NÄR DET GÄllER UUDATERGIVNING. Redan i början av 
seklet tillverlcade vi grammofoner för den japanska marknaden. Japanska radion har 
alltsedan starten varit en av våra största kunder. . 

Och nyligen blev vi det mest rekommenderade Hifi-märket i Audio Senkas stora, 
inhemska test. Så även om vi är nya för Sverige så har vi alltså ett gediget kunnande 
bakom oss när vi nuväl kommer hit. 
DETTA FORKI.ARAR vARA fRAMGANGAR: Alla de här förstärlcarna är utrustade med 
Denons Super-grammofonsteg. Med ett frekvensomfång ~ 
på 20 Hz - JOO kHz! Denons klass A, som bygger på ~ . 
vår egen "Zero Cross-krets". Den gör det möjligt 
att arbeta med klass A-kopplin
gens fördelar medan man bibehål
ler den högre verkningsgraden hos 
klass S. 

Dubbla högtalarutgångar, loud
nesskontroller och MC - ingång på 
de tre större modellerna medver
kar naturligtvis också till fram-

o gan gama. 

PRISERNA, HUR KAN DE VARA sA 
lÅGA? Genom vår fonn av direkt
försäljning. Du skickar efter varor
na från oss eller köper dem i 
någon av våra 8 demobutiker runt 
om i riket. Sörja med att skaHa vår 
katalog med hela NAD/Denon
programmet. 

----, 
• • • • • • • • • SKICKA NAD/DENON- • 
; KATALOGEN! : 
• Namn • 
• Utdelningsadress ___ ________ _ • 

• Postnr och Ortsnamn • 

• SOX 4046.~1~ gr~l:tJ~RölUNDA. ~ ! L ______________ .:. 

GÄI.LlVARE: Eleldronilcservice. GöTEBORG: Radiolagret HiFi. LINKöPING: Mozarlljudbutiken.I.UND: Rehnt I.;ud. 
MALMö: I.;udshopen. STOCKHOLM: I.;udmakam. SUNDSVAI.I.: Musik & Sånt. UMEA: Stensound. 
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KOMPONENTSPECIAL 
Listan giller under April-Maj 83 eller så långt lagret rlcker. 

Samtliga komponenter Ir fabriksnya och levereras med 10 dagars returritt. 

MINNEN 

2102 lFPC 
2114 l 450ns 
2114 l200ns 
444C-l 1024X4 Cmoa .ram 300ns 
6116 2kX6 Cm08 Iram 200ns 
4116 200nl 16k d ram 
4164 200ns 64k d ram 
2706450ns 
2716 450nl +5V 
2732 450nl +5V 
2532 450ns +5V 
2764 250nl +5V 

Z 80A CPU 
Z 80ACTC 
Z 80A OART 
Z 80A DMA 
Z 80A PIO 
Z 80AS10/0 
Z 80A S10/2 
6800 
6802 
6809 
8810 
6821 
6640 
6845 
6850 
6803 

Blinkande lysdioder 5mm 

Röd 7:80 
Grön 8:90 
Gul 8:90 

BYGGSATS: 

1-4 

6:60 
9:60 

16:00 
29:00 
49:00 
16:00 
52:00 
26:00 
35:00 
44:00 
49:00 
88:00 

41:00 
32:00 
73:00 
92:00 
32:00 
96:00 
98:00 
29:00 
34:00 
86:00 
18:00 
16:00 
35:00 
67:00 
16:00 
88:00 

Priser exklusive moms. 
5-24 

5:40 
9:80 

15:00 
26:00 
42:00 
14:00 
47:00 
26:00 
30:00 
39:00 
45:00 
79:00 

35:00 
28:00 
62:00 
82:00 
28:00 
87:00 
89:00 
24:00 
28:00 
78:00 
14:00 
14:00 
31 :00 
58:00 
14:00 
79:00 

25-99 100 

4:30 3:80 
9:80 8:90 

12:00 11 :00 
22:00 18:00 
39:00 32:00 
12:00 11 :00 
42:00 38:00 
24:00 22:00 
27:00 23:00 
32:00 28:00 
36:00 32:00 
69:00 54:00 

LYSDIODER 

Röd 
Röd 
Grön 
Grön 
Gul 
Gul 
Clips 
Clips 

INDUKTIV FLÖDESMÄTARE: 
För bensin, diesel, vatten m.fl. vätskor. _~_. 
Flöde max 200 Vh, min e.a. 1,5 Vh. 
Arbetstryck max 15 Bar 
Temperatur max 120"C 
Givaren ger en sinusformig kurva på e.a. 8500 pulser/liter. 
Monteras vertikalt så inga luftblåsor stannar kvar. Skall ej monteras 
mot metall p.g.a. att den är induktiv. 
Givare 55L Pris Kr. 8e:-

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' 86L 

Flöde min 0.5 Vh för övrigt 
motsvarande 55l 
Pris Kr. 118:-

TRANSISTORER: 

Be 307B 0:32 
Be 308A 0:32 
Be 309B 0:32 
Be 413B 0:32 
Be 414B 0:32 
Be 4158 0:32 

KOMPONENTSATS 
Komponenter till ett nypris av 75:
Pris Kr 18:-

Nätfilter F 1762-0317-02. 
0.25 uFX + 2x25oopF Y + 2xl .5mH 
25OVa:l0A 
Pris Kr. 14:80 

FM-TUNERMODUL 
innehåller en dualgate mosfet RF-förstärkare, ett avstämt trestegsfilter, en blandare och en 
mellanfrekvens-förstäfkare. 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 
bruksanvisning. NiCa-batteri 12V O,45Ah bestående av lOst l,2V celler. 

Mått 72X97X15 mm. Pris Kr. 39:90 Sinus, trekant och fyrkantsvåg. 4 st överlappande frekvensområden 
1 Hz-l00kHz 
Spänningskälla + 12v eller±6v. 
Pris Kr. 98:-

Skymningsrelä 220V 3A ej S-märkt. 
Pris Kr. 39:50 

****************************************** 

e'ektronikv'rlden - NR 5 - 1983 

HUNG CHANG 
Digital M ulti-Meters 
Modell 6010 
3 1/2 Siffrors lCD Display. 0,25% Basonoggrannhet. 
I nimpedans 10Mohm. H ög (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 
DCV 
ACV 
DCA 
ACA 
Res. 

O,lmV - 1000V 
O,lmV -75OV 
O,luA -lOA 
O,luA -lOA 
O,lohm - 20M ohm 

Modell 7040 
0,1 % Basonoggrannhet 
2000 timmars betterillvslängd 
I övrigt samma data som modell 6010 

398:-+ moms 

479:-+ moms 

Sänd in Er beställning idag eller besök vår butik i Västertorp, Stockholm 
Bjällervägen 38. Butiksöppet kl. 10.00 - 11 .30, 12.30 - 18.00 

MIK() 
Box 1004, 12610 Hägersten, Tel. 08-880880 
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I år blir 15.000 svenskar 
som har cancer botade. 
Forskningen gör att de 
blir fler nästa år. 
STÖD RIKSFÖREN INGEN MOT CANCER - CANCERFONDEN. ~. 
POSTG IRO 9 0 1951 -4 . BANKGIRO 9 0 1-9514. ~ 

NÄR RADIO-M IXERN! 
En de l vis profess ionell mixer. utveck
lad s peciell t för när r adi o- br uk. Komp!. 
med fjärr star t . förlyssning . talk-back . 
phantom supply . e tc . Mixe rn känne teck
nas av höga prestand a och e nke l be t.iä 
ni ng som ej fordrar spec ie lla kuns kaper. 

Vi le vererar en kompl e tt e lektri sk utr us tning för Närradi o med 
bl a : 2 R EVOX B77 I1 S. 2 T EC HNICS SLl200 . MUab DC-ö3 mik . 
kassettdeck . tune r. 11"-s la ti v. förstä rkare , högtalare, ;ackväx 
e l hörtele fone r . kompressor / limiter . lin jedr ivs teg , mätare, .. . 
KONTAKTA OSS FÖR YTT ERLIGARE INFOR MAT ION ! 

Du får vå r audi okaLa log 
+ de mokasse Ll för 10:-. 

IHGEHJOIfSFJllIIA 

LEIF MARENlUS & CO HB 
BOX 5086 421 05 VASTRA FROLUNDA 
T.I.fon : 03 1-479347 (verd. 9-181 
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~ MICOMM . ® Meter International Corp. 

~
TranSistor hFE-matning 0 -1000 e 

0 ,5 % basonoggrannhet DCV e 

N
J , Diodtester (framspänning) e 
II tt 20 M n resistansområde e 

11" 21 mätfunktioner e ~~ 
10 A, DC-område e 

fl Fickstorlek e 

MIC 
6000Z 595:-

Batterieli
minator 65:-

75: -

MIC-
3300A 

e Kortslutningssummer, konduktans 30 n 
e 0 ,5 % onoggrannhet DC-omr. 
e Diodtester (framspänning) 
e 20 M n resistansområde 
e 1 O A, AC och DC-områden 
e 27 mätfunktioner 
e Fickstorlek 

PAKETPRISER: 
.. \~a) 3300A + väska + elim = 555 :
" z) 6000Z + väska + E:l lim = 685:
.. \~FRAKTFRITT. MOMS och PF-avg 
" är inräknat i priserna !! 

Beställ DATABLAD - jämför pris! 
prestanda . Ri el skriv så r vi Generalagent ___ -.l---=-------'::.....---..:----....(. 

PILE commerce 
Kvadratgränd 45. 5· 572 00 
Oskarshamn. 5WEDEN 
Tel : 049 1·8 3 8 1 1. Kunder i 
övriga Norden · ' 9 % + 20 sek 
per order till PG : 47 18 36·7 
eller bankcheck, välkomna ! 

- Aterförsäljara viilkomna -

Jag beställer ....... 3300A 1l465: - .. .. .. pakel al Il 555 : -

....... 6000ZIl595: - . paket zI 1l 685 : -

Jag har 14 dagar full returrätt på oskadade varor. 
1 års garanti. Fraktfritt. inga kostnader ti llkommer. 

Namn .. ................... Tel 

Adress 

Post adress . ....... • , • . .. .. . .. EVN 
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Elektronikvärldens eftertext
annonser för småföretagare. 

Nummer, ... .. ....... ...... ........ ....... ...... .... .... ... .. ..... ...... ... ..... .... ..... .... ....... .. . 

Utgivningsdag .... ... ... ... ... .... ...... ...... ... ... .... .. ... ................ ... .... .... ...... ... ... . 

Manusdag ....... ... ..... ... .... ....... .... ......... ...... .... .. .. ... ......... ... ...... .......... ..... . 

Rubdk 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Text 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Namn ...... ... ........ .... ..... .. .. ... ... .... ... .... .......... .. ..... .... ... ... .. ....... ........ .... ... . 

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

Postnr .............. ..... . Postad,..ss ..... ....... ... ..... .... ...... ..... .. ..... .... ... ......... ... . 

T.,.fon ........ .... ... ... .... ....... ... ... .... ... ....... ..... ...... ..... .... ...... ............. .... ... . 
VAR VÄNLIG OCH TEXTA 

Kupongtln skicklIs till EVN 5·83 

Elektronikvärlden, Annonsavd./Erbjudandet 

L BOX 3188, 103 63 Stockholm -----------

Detektorer, centraler, kopplingselement, . reläer, signalgivare . .. 
Alla typer av komponenter i system som· larmar, varnar och 
väcker uppmärksamhet finns hos 

SIREN SKYDDSLARM AB 
Box 150 13, 161 15 Bromma. Tel. 08/266870 

r----------------------., Skicka mig information om Sensvact skyddslarm I Namn ....... ............... ... .. .. .. ..... ...... ...... .............. .... .. .. ~ I 
Adress .;, I I .......... .. ............. .......... ..................... .... ............ .. .......... ~ I 

~~Fl:7D~:~~:::~:;·~G~:s~~::~E:I~ 
Informat ionstjänst 34 
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•• 
ALL! MOJLIG! 

Det kostar bara 15 kronor per rad att annonsera under "ALLT MÖJLIGT" 
Elektronikvärldens radannonser. Annonsen skall inte vara längre än 10 rader. 

Lägsta pris är 45 kronor (3 rader). 
Har du något att sälja skall du prova" ALL T MÖJLIGT". 

Använd kupongen. Den finns i tidningen. 

."."".W.N 

RrS·1983 

I[ 
* * Spectrum Software * * 
10 st spel till ZX Spectrum 
50:- inkl. kassett . 
Tel. 0589-14056. 

)1 

Spänningsstabilisatorer be
gagn. olika storlekar, även 3-
fas, från 170:-/st. Tel. 035-
11 7405 kvällar. 

VIC 20 kassettbandspelar
ombyggnadssats endast 
275:- + pförs. Pluggas in i 
din vanliga mic och höruttag . 
1 års garanti INFORMA & 
UPPFINNARMATERIAL, Box 
2046, 20012 Malmö. 

I[ )1 
SIGNALGENERATOR 
10-480 MHz FM-AM utsp. 
0,1uV-200 mV inkl. manual , 
garanti. Pris 3.995:- . 
Tel. 042-43958. 

ZX81 med 16K minne obetyd
ligt använd billigt även pro
gram. Ring 013-157467 efter 
18. 

* * ABC-80 ägare se hit * * 
Kassett med 8 st spel säljes 
för 65:- + post! . Haw-Data, 
Tåeldsv. 13, 43600 Askim. 

Elektron ik-surplus från färg 
TV m.m. 80:- 5 kg , 160:- 12 
kg , inkl. frakt. Werner Rudolf , 
Box 53, 68202 Filipstad . 

2 st. JBL L-1QO kit. Bas 2212, 
m-reg 2105 disk. LE-20-1 + 
filter . Dem .körd 2.800:- . 
Tel. 0520-50434 e. kl. 16. 

Commodore 64 5.250:- . 
VIC 20 2.225:- . 
Printer 3.150:- , Floppy 
4.600:-. Tel. 013-65346 kl. 
16-22. -

Stereokasseltdäck Harnam 
Kardon 2000. Service. Bytt 
tonh ., rengjord drivmek. m.m. 
c:a 1.000:-. Tel. 08-698950. 

Kompl. årgångar RIT 68-73 
+ 1957. Nästan kompl. 
65-66-67. Kont.t id 031 -
800350, Kent Malmen. 
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Säljes: Bashögtalare 250W, 
160 liter med dubbla 15" 
Gamma el. Pris: 2.000:- , Bil 
dbx 22" helt ny m. tillbehör. 
Pris 1.000:-. Tel. 08-51 01 48. 

Jag säljer Mima Quad ESL 
från 79 i absolut toppskick , 
ring gärna 018-10 1893 kl. 
18.00- 23.00. 

DYNACO PAS2 Förförstärka
re. Idestam-Almquist 
2 x 15W/8000, Tandberg Mo
dell 64 Stereo. Kolboxar -
8000. RoTv. 1963-80. 
Tel. 0303-23653. 

Säljes: 2 st välbyggda 70/80 
horn i svart lack utan element 
900:- . Tel. 08-961311 . 

PICK-UP. ORTOFON MC20 
MKI med trafo 700:- . 
Tel. 042-225563. 

ATARI 800 datorsystem de
moanv. Du får 30 % rabatt på 
hela systemet. . 
Tel. 046-52797. 

I[ KÖPElt )1 

Sentec TU 77 FM-tuner, gär
na som byggsats, köpes. 
Tel. 036-134165. 

Voxprylar! Jag letar prylar till 
min AC30 -61 t. ex . handtag , 
guldlister, kopplingsschema 
m.m. Tel. 0921 -52923. 

Wl4*lu.' 
IHNONJlrA 

• flNON 

~ 



Billigt 
Det kostar bara 15:- per 
rad att annonsera under 
"ALLT MÖJLIGT", 
Elektronikvärldens rad· 
annonser. 

Med kupongen här intill 
är det enkelt att fylla i 
en bokstav i varje ruta 
och lämna ep ruta tom 
mellan varje ord. 

Du ser genast hur många 
rader det blir och vad an· 
nonsen kostar. 

Annonsen får inte vara 
längre än 10 rader. 
Lägsta pris 45:- (= 3 
rader). 

Har du något att sälja 
eller vill du köpa något 
eller kanske byta - då 
skall du prova 

"ALLT MöJLIGT"! 

Kom ihåg att I 
~--I 
inte bort om man I 
kommer ihåg att 

PRENUMERERAI I 
Glöm inte bort det! 

Vill du veta 
mer? 

Elektronikvärlden hjälper 
dig gärna med ytterligare 
upplysningar om de pro
dukter som annonseras i 
tidningen. Ringa in num· 
ren på de annonser som 
du vill veta mer om. Varje 
annons är ju försedd med 
ett nummer. Det är bara 
att fylla i kortet med I 
namn, adress etc och posta 
det till oss. Vi ser till att I 
du snabbt får svar. All 
informationstjänst är kost· lo 
nadsfri! Sänd in kupongen 
inom 6 månader. 

Manus till ALLT MÖJLIGT . 
elektronikvärldens radannonser 1983 

Utgivningsdagar och N l 2 3 4 5 6/7 8 9 10 11 12 
manusdagar1983 ~um~m~er~ __ ~ __ ~ __ ~ __ ~ __ ~~~ __ ~ __ ~~~~~~ 

Utq.daq 30.12 3.2 3.3 7.4 5.5 2 .6 28 .7 25 .8 29 .9 27 .10 24.11 

Skrivdinannonshärl Manusdaq 22 .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 

9 

10 

DET GÅR IN 34 TECKEN PÅ VARJE R A D 

Namn .... .. .... ................................. .......... .. ... ...... .. ........................ Tel ..... .............. ........... ............. ... . 

Adress ....................... .... .. .... ...... .... .. ...... . Postnr .... .... ..... ....... ... . Postadress ... ... .... .... ... .... .... ...... .. . 
OBS! Endast förskottsbetalning med check eller per postgiro till Affårsförlll!let A&A AB. 

Q.P~2Y~8'2JM~k ~o~n~e~E~-~a~~~ms") D C~c~ifogas:-~ 

PRENUMERATION 
Ja, jag prenumererar på ELEKTRONIKVÄRLDEN ett år framåt 
och får 12 nummer (11 utgåvor) för kronorl62:-. Jag betalar 

senare när inbetalningskortet kommer. 

VAR GOD TEXTATYDLlGTI 392 

Efternamn ... ... ............ ....... ... ... ............... ...... . Förnamn ....... .......... .... ............ .. c/o ........ .. .. .. .... ... ....... . 

Adress ....... .......... ................ .... .......... .... fbstru ... ..................... Ibstadress ... .. .... .. .. ... ... .... .... .... ......... . 
Gata,postlada,boxetc 

Land...... .. ....... .. .. .. ... .. ...... .. ... ... ....... .. ... Personnummer .. .. .. .. ......... ..... ................... .......... . 

------------------
•• 

I N FORMATIONSTJANST 
Jagvillvetameromhärförkryssadeannonser: CD CD CD CD CD CD CD CD CD ® 
®®@®®®®®®@@@@@@®®®®® 
®®@®®®®®@@@@@®®@@@@@ 
®®®®®®®®®@@@@@@®®®®® 
@@®®®®®@@®®®@@@®®@®® 
®®@®®®®®®@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@®@@@@@@@ 

Företag ... ... ...... .. .... ..... .. ... .... ..... ... .. .... ..... .......... Namn .. .. ... .. ... .. .. ........... ...... .......... ...... . Cjo ........... ....... ........ ... .... . 

Adress ........... .... ......... ....... .. ... .. .. ....... ....... Ibstnr .... ...... .... ...... ..... Postadress ... ......... .......... .. .... .. ....... .. .......... ..... . 
Ga'a .postlada.bon'c Land... .. .. . ... .......... .... .............. .... ... ......... IEvNI 83 I 5 I 
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Box 3188 
103 63 Stockholm 3 

Box 3263 
103 65 Stockhol m 

Svarspost 
Kundnummer 16345399 
10360 Stockholm 3 

Informationstjänsten 

Box 3188 
103 63 Stockholm 3 
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Fra nkeras ej 

rhU" 
bela la r ponOI 

Brev
porto 

Annonsörsregister 
Elektronikvärlden 

CR&T 5/83 

Sid 
ADDO Sv AB 55 

Agfa Gevaert 4 

B Beckman & Co 72 

Beckman Innovation 62 

Robert Bosch AB 43 

Clarion 44.45 

Datavärlden 15 

Elfa Radio 84 
Ericsson Radio 

Systems 60 

Ferner Electronics 74 

Gylling Hemelektronik 5 
Gylling System-
elektronik 14 

Handic Electronic 34 
Hewlett Packard 41 
Hi Fi Kit 73 

Ing-fa Marenius 77 

Josty Kit 61 
JVC 2 

l' 

K G Knutsson 83 

Liber Utbildning 55. 59 
lSI Electronic 35 

Marantz 6.7 
Miko Komponent 76 
Minic 74 

NAD Sv AB 75 

Philips Mätinstrument 72 
Pile Commerce 77 
Powerbox 74 

SABA Radio 9 
Scandia Metric 25 
Siren Skyddslarm 77 
Studieförlaget 72 
Svenska Mässan 9 

Tektronix 42 
Telefunken 8 
Teleinstrument 58 

Älvsjö Sydimport 77 



Vi har gjort det lättare för di . .. pi marknaden idag V · g att hitta ratt produkt och t··· .. . arJe produktl t· ·· .. Janst 

GSI~ speciella rubrik. Lätt och .. kllJa~st ar placerad under 
aller endast smlföret loven adligt! 

1~I\ll.ltJI)l'NI)I~rl' 
Datorer 

••• Z80 FORTH CP/M ••• 
Z80 FORTH använder stan· 
dard GP/M·filer under CP/M 
2.2850:- . Kommer även 
GROMEM~O DPU och IBM 
~C ! FJoatlng point 1.250·
Crosscompliers disk & r~m· 
~.500>-- . FORTH Programme· 
ring Aids 1.500:- . Paketpris 
på ovanst. - 15%. LEAR· 
NING FORTH Lax & Harr 
995:- . Programmering i 
FORTH utföres. 
LINTEL 
Box 16028 
70016 Örebro 
eller ring 019/162755 e. 18' 

DATOR - RÄKNARE 
COLOUR GENIE färgdator 
~ax 32L 40 tecken/rad 16 
slffr. noggrannhet. GER 
MYCKET " DATAKRAFT" 
FOR PENGARNA! REK 
3.950:- VART 3 750' d t . .- ess-
u om lämnar vi med svensk 
manual under APRIL och 
MAJ (värde ca 150 kr) CASIO 
FX 602P OBS! 718:- SPEL
PROGRAM till 620P 3 st 50 
kr. GRATIS PRISLISTA OCH 
BROSCHYRER! 
LINDENS RÄKNARE 
Abytorpsvägen 4 
26400 KLIPPAN 
Tel. 0435·12525 (dygnet runt) 

SSS CLUB 
Vi har d.et största urvalet av 
profe~slonella originalpro
gram Inom alla områden för 
Z~81 och senare Spectrum. 
For mer Information sänd 
svarskuvert t i ll 
Svenska Sinclair 
Software club 
Box 3035 
531 03 Lidköping 

ZX81 2x81 
Mcoder dette programmet 
omfo~mer basic-program till 
masklnkode. Pris : 100 Nkr 
SkriV e~ter gratis program-
helte tll ZX81 . . 
Arne Jacobsen 
P.Box 1874 Vika 
Oslo 1 

SÄLJES 
2 st TEC 502 terminaler 
nyservade. ' 
Tel. 08-76809 30 

ABC80·ÄGARE 
128k RAM t il l ABC80 
2.195:- , 16k Expansionsmin
~~0~95:- ,. 80 teckens tillsats 

.-. Priser Inkl. moms 
Ge-Jo Elektronik . 
Box 30 
52030 Ljung 
Tel. 0513-50673 

BÄTTRE ABC80-PROGRAM 
OBS .. 3 ordbeh 598:- DBAS 
2 register 798:- SYS ABC . 
Flexassembler 545' - CAS 
ABC kassettassem'bler 
410:- . Skicka 8:- i fr imärke 
el check för 118 + 50 s'd ' 
KATALOG . I Ig 

ABC DATA 
Box 234 
175 24 Järfälla 
Tel. 08-761 6655 

• • • ZX81 SPECTRUM ••• 
~X81 minnen av mkt hög kva
li tet med 6 mån garanti 16K 
I låda 495 kr. 16K utan I'åda 
395 kr. 64K Ram i låda 995 
kr. SPECTRUM 32K Ram-ger 
48K. 545 kr: Massor av pro
gram och t i llbehör för ZX 
Gratis katalog mot dubb~lt 
porto. 
ARNSVIK-DATA 
Box 19017 
25019 Helsingborg 
Postgiro 746521·4 

• Vlc·ATERFÖRSÄLJARE • 

PROGRAM SOM SÄLJERI 
PROGRAM SOM SÄLJER i 
PROGRAM SOM SÄLJER! 

RING FÖR PROVLEVERANS! 

GRANA SOFTWARE 
Tel. 018·398077, 018·398057 

••• VIC·KICK ••• 
Hela sortimentet 
f~ån VIC-201VIC-64 
till böcker och så bl a 
ASSEMBLER . . 
I Maskinkod ! 
MILLlPEDE 
Stress i kubik I 
GRAND MASTER 
Schackets 1'a l 
CHOPLlFTEÅ . 
Helikopterspel 
SERPENTINE 
Ormarna. kommer ! 
GLOSFORHÖR 
Klarar läxan ! 
GRANA SOFTWARE 
Tel. 018·398077, 018·398057 

• ZX SPECTRUM • ZX81 • 
VIC 20· 
Vi har i.mporterat uppemot 
20.0 a.rtlklar: program, tillbe· 
hor, li tteratur. Våra kataloger 
får du grat is. Aterförsäljare 
välkomnas. 
RIKO DATA 
Box 2082 
23041 Bara 
Tel. 040·4407 37 

••• DIN ZX·DATOR 
KAN TALA ••• 
Talsynth~sizer med obegrän· 
sat .ordf. I låda med högtala
re for ZX81/Spectrum. Arbe· 
tar med fonem. Talar även 
SVEN.SKA! Komplett med in· 
kop?lin.g till datorn , Pris end. 

f
695.- .lnkl. moms. Begär in 
ormation. 

ARNSVIK·DATA 
Box 19017 
25019 Heisingborg 
Postgiro 746521 ·4 

OSBORNE ·1 
Vi har mange program for 
Osborne 1 på lager. Eks.: My
c~ess , Invarders Munchkin 
Disk util!ties, Gr~f i sk ed itor' 
C- compller, Adventure Eliz~ 

. etc . Be om katalog . ' , 
DataSoft AlS 
Postboks 20 
N-3001 Drammen Norge 
Tlf (03)89 01 85 ' 

Elektronik 
ELEKTRONIK 
Kom~onenter till lågpris , 
tr~nslto rer , dioder TTL CMOS 
mikrodator-kretsar kondensa
tore ~ motstånd . Prislista 
gratis. 
HETEG 
Box 2045 
80002 Gävle 

Tillfälle 
Vå~lödningsmaskin m m för 
rationell kretskortsmo~t~
ring . . Leasingkontrakt överlå
tes formånligt. 
Elektroniktjänst 
Box 40 
54400 Hjo 
Tel. 0503·12394 

RINNANDE LJUS·SLANG 
7 ~ lång med 80 lampor i 4 
olika färger, ställbar hastig
h~t och riktning. Lämplig för 
diskotek, etc. Ej S·märkt 
Nettopris 595:- + moms' 
Billebros Snabbgross AB 

, Tel. 08·400 880 

ELEKTRONIK 
BEG. OSCILLOSKOP, SER
VADE: Ett 1Q·tal ol ika model· 
ler, prIsex. Philips PM32221 
DC-10Mhz 595:- , PM 3370 
D,C·150MHz 5.900:-, Textro
nix 561A DC·15MHz 1.195' 
AUDIOTON ELEKTRONIK' . 
Box 9189 
10273 Stockholm 
Tel. 08·69 48 00 

EL,EKTRONIK 
~OPES Större el. mindre par
tier beg . elektroniska mät
Instrument, LF·H F·gene· 
ratorer, oscilloskop, radio· 
matro m.m. Vi värderar och 
hämtar i hela landet. 
AUDIOTON ELEKTRONIK 
Box 9189 
10273 Stockholm 
Tel. 08·694800 

Stereo-HiFi 
HÖ~TALAREFÖRSTÄRKARE 
Butiken upphör. Demo och 
lager 25- 50 %. 
U·66 Elektronik 
Skeppargatan 70 
Tel. 08·61 3698 

FÖRSTÄRKARBYGGSATS 
2 x 100W 
'350:-/sats ! Effektsteg, ton· 
kontrollsteg , ringkärnetrafo 
Korten är färdiglödda med . 

O
uttag, sluttrissor, pottar etc 

bs PRISET!!! 350:- inkl ' 
moms ! !! ' 
Billebros Snabbgross AB 
Tel. 08·400880 

•• 
Ovrigt 

TERMINALBORD 
HALVA PRISETI 
Förr 1.825:-, N~ 599:
+moms !! ! Begr. parti 
170 x 86 cm med sänkbar ski· 
va 68 x 82 cm. Hurts med en 
g~:ftbåda , Mörkbetsat träslag , 
599: -~~f fötter. Vraaakpris 

Tel. 08·400880 

ATERFÖRSÄLJARE 
SÖKES!!! 
USA·telefoner, teLsvarare 
klockor, miniräknare, bilste· 
reo, freestyle, radio h'f ' 
m,m, ' II , 

F Delta i, vår annonsdrive! !! 
~ra h~lsldor varje månad i 

olika lidn.! Lediga distrikt I 
PRISKROSSARNA ' 
Tel. 08·400 320 

TALONGEN FINNS PÅ SID. 77 
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tar upp nyheter på Freestyle
fronten med "gånglåtar:' 

mobilt Uud och småapparater 
-sommarens signum! 

VI GRANSKAR: 
VHF-radiotelefonerna 

på svensk marknad 
-aktuellt inför båtsäsongen! 

HEMDATORERNA: 
En ny, spännande 

produkt lanseras nu 
- EV har provat! 

Plus hela det övriga uppbådet av nya & aktuella inslag från den 
tillämpade elektronikens många fronter: 

AUDIO VIDEO DATORTEKNIK KOMMUNIKATION PRAKTISK ELEKTRONIK 

-finns från den 2 juni! 

Prenumerationer 
Fyll i och posta prenumerations
kupongen - porto är betalt 
eller 
ring prenumerationstjänst 08/ 
340790 

Prenumerationspriser 
Helår 12 nr 162:-
Halvår 6 nr 92 : -
Reservation för eventuella pris
ändringar . 

Adressändringar 
Tillfällig adressändring: 
Sådan adressändring behöver 
inte göras om eftersändning av 
annan post är begärd hos post
verket. Definitiv adressändring 
måste ha kommit Prenumera
tionstjänst tillhanda senast 3 
veckor innan den skall gälla. 
Adressändringen ska göras 
skriftligt. 
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Förfrågningar: 
I ärenden som gäller prenumera
tioner , beställningar , anmärknin
gar mot fel i leveranserna -
skriv till Prenumerationstjänst , 
Box 3263 , 10365 Stockholm, 
eller ring 08/ 340790 

Postadress: Box 3188, 
103 63 Stockholm 
Besöksadress: Sveavägen 53, 
Stockholm 
Telefon: vx 736 4000 
Telegramadress: Forlaget Sth 
Telex: Bonbiz 174 73 

* För insänt. ej beställt 
material ansva ras inte . 

* Redaktion: 
Chefredaktör oc h a nsva ri g 
utgivare: Ulf B. Strange 
Gunnar Lilliesköld 
Bertil Hellsten 
Grafisk formgiv ning: 
Britt-Marie Bergman 
Sekretariat : 
Elisabeth Sjöström 

* Marknadsavdelning 
Markn adschef: 
Hans Lindskog 
Annonser: Mats Folkeson, 
tel : 420808. Martin Eden, 
tel : 7562806 
Bokningar: Ma rie Olausson, 
tel : 7364238 

* 
Annonsma terial 
Åhlen & Åkerlunds 
Annonskontor 
Rådmansgata n 49. 2 tr 
10544 Stockholm 
Tel 08/736 40 00 

* 
Affärsförlaget AB 
Verkstä llande direktör: 
Thorbjörn ÖSt man 
Administ rativ direktör: 
Ing.ar Lindkvist 
Ekonomi chef: 
Ingegärd Berndtsson 
Marknadsdi rektör: 
Hardy Lindgren 
Teknisk chef: Kjell WAgberg 

* 
Åh"n & Åkerlunds Tryckerier 1983 
ISSN 0281-1/89 

OMSLAGET: Bordsda torer, port
följdatore r och nu fickdalOrer . . . 
Men vi avråder bestämt från att 
bära de senare just i fickan så här! 
Det handlar om vä rldens - hittills 
- minsta basicdator och den kom
mer fr å n Sharp. Provning i detta 
nummer. 
EV-foto: LENNART EDLlNG , 
Kamera-Bild. 
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