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JVC LEDER UTVECKLINGEN 
Grundläggande ny teknik ger högtalarna 

renare, klarare, mer dynamiskt ljud än någonsin förr. 
JVC har satsat stora resurser på grundläggande för

bättringar av högtalarteknologien. 
Resultatet är ett helt nytt diskantelement, nya mellan

register- och bashögtalare och ett helt nytt sätt att 
mäta högtalare. 
Men först och främst ett mycket bättre ljud . 

Diskantelementet är en nykonstruktion . Membranet 
består aven mycket tunn film med integrerad talspole 
- det hela väger bara bråkdelen aven konventionell hög
talares rörliga delar. Därför blir distorsionen mycket 
mindre, frekvenskurvan flat upp til145 000 Hz och tran
sientåtergivningen utomordentlig. 

Mellanregisterhögtalaren har efter omfattande 
datorsimuleringar fått en helt ny konform , som minskar 
distorsionen p g a konuppbrott radikalt. Ljudet blir 
klockrent! 

Baselementet har vidareutvecklats på ett flertal 
punkter för att ge kraft igare bas med mindre distorsion . 

JVC har också utvecklat en helt ny mätmetod, som 
använder 2569 olika mätpunkter, vilka registreras i en 
dator och sedan omvandlas till en rörlig bild som mycket 
överskådligt visar högtalarens ljudspridning. 

Alla lERO-högtalare har basreflexlådor, nivåkontroller 
för mellanregister och diskant , hög verkningsgrad och 
kvalitetshöljen i valnötsfaner med löstagbar front . 

ZERO-3 75 W 3-vägssystem. Verkningsgrad SHFI 0,5%. 
25 cm baselement . Pris under 2 OOO: -/st. 

ZERO-5 100 W 3-vägssystem . Verkn ingsgrad SHFI 
0 ,6%. 30 cm baselement. Prisklass 2 600: -/st. 

ZERO- 9 150 W 3-vägssystem . Verkningsgrad SHFI 
0,5%. 30 cm bas + 30 cm slavbas. Pris under 5 OOO:-/st. 

Ännu ett hjälpmedel för att nå JVC:s mål 
- en perfekt ljudåtergivning. JVC 

MUSIKENS MÄSTARE 
Generalagent: Rydin Elektroakuslik AB , Spånga vägen 399- 401 , 163 55 SpANGA 08/7600320 
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Åhlen & Åkerlunds Tryckerier 1980 

OMSLAGET: Trafike n P:J 2 m amatör
band är idag intensiv, tack vare den tek
niska lice nsens tillkomst och förekomsten 
av fabriksbyggda apparater. Stationerna 
är dock inte helt invändningsfritt byggda, 
framgår det av våra mätningar i ett unikt 
test som redovisas på sidorna 5- 17. 
RT-foto: Stefan Lindberg, Kamera-Bild. 

Innehåll 

Hur bra är amatörradio-
stationer för 2 m ssb? 5 
De fem stationer för ssb-trafiken på 2 m 
amatörband som idag kan köpas i Sverige har 
vi ingående testat. De viktigaste parametrar
na , sändarnas sidbandbrus och mottagarnas 
känslighetsnedsättning vid starka signaler , 
brukar inte specificeras av tillverkarna , men 
de finns med i det unika testet. 

Radioprognoser 18 
för mars 1980 

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

DX-sidan 28 
intresserar sig för de ssb-omvandlare vilka 
krävs för att de fina klassikerna på mottagar
sidan skall kunna återge signalerna. Närmast 
beskrivs en USA-byggd , finessrik ssb-kon
verter i sällskap med några nyare i olika 
prisklasser. 

Vad händer med Program-
Identifieringen? 30 
PI, som Televerket sysslat med under några 
år nu, är ett system som snart är moget för 
praktikprov i mindre skala. RT har hört om 
det aktuella läget. 

Högtalarprovningar , 
visioner och verklighet 33 
har Ulf B . Strange kallat en betraktelse, som 
är ett slags bakgrund resp programförklaring 
till RT:s nu inledda serie högtalarprovningar. 
Vad står egentligen de gamla hi fi-idealen för 
idag? undrar han bl a. 

RT provar högtalare: 
Mirsch OM-61 34 
Det mättekniska grundar vi här bl a på RT:s 
egna labbmätningar med s k grindsystem , och 
det praktiska tar först ås fasta på en omfattan
de egen användning av högtalarna. Testet har 
fått en lite lättillgängligare form än vad gäller 
RT:s elektronikprovningar. 

För 50 år sedan 38 
skulle kvinnan tiga i radiomikrofonen, enligt 
somliga av Populär Radios läsare . Läs och 
tig! 

o o 
Nr 3 1980 Argang 52 

Nya produkter 40,41,66 

Kretstips: Fuzzbox för 
gitarr och experiment 42 
Kontrollerad överstyrning i en cmos-krets 
kan ge ett överton spektrum som tillför ljudet 
nya kvaliteter. Också för andra effektkonster 
lämpar sig vår krets . 

HP 41 C: Dator eller 
dDsa? 45 
Från HewleU-Packard kommer denna lilla 
tingest med framtoning som en räknedosa 
men med kapacitet och beteende som en liten 
dator. RT har provat. 

Philips Videopac 
Computer 50 
Philips ger sig in på hemdatormarknaden 
med en maskin som är ett tv-spel, men ett 
avancerat sådant med bl a alfanumeriskt 
tangentbord som tillåter skriven kommunika
tion . 

Sonys videospelare 
SL-C7E provad 52 
En ny generation videospelare börjar infinna 
sig på marknaden. Först bland dem provar vi 
Sonys nya Betamax med bl a förnämliga pro
grammeringsmöjligheter. 

Loggbok för radioamatörer 
som basic-program 57 
En elektronisk loggbok med utskrift av QSL
kort , sökning av namn och signaler. Det är 
funktionerna i ett dataprogram för ABC 80 
som här presenteras . 

Robert Angus 
USA-rapport 62 
handlar till stor del om den häftigaste bilste
reo som finns , USA-modet att helt enkelt 
bygga upp bilen kring sådär 14 högtalare och 
staplar med förstärkeri. Samt mycket annat 
aktuellt och initierat från ljudvärld och in
dustri i USA. 

Dator som hembygge -
del4 67 
Med månadens avsnitt blir datorn komplett 
för högnivåspråk. Beskrivningen avser ett 
flexskivesystem . 
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Nya MC 20 Mk II 
-det närmaste du kan komma en MC 30. 

Du har säkert läst en del fördelakti
ga omdömen om MC30. Faktum är att 
många ledande hifi-skribenter har kallat 
den för "den bästa moving-coil-pickupen 
någonsin" till stor del tack vare WRD
systemet (Wide Range Damping). Samma 
patenterade dämpningssystem används 
också i MC20 MkII, vår senaste pickup 
med rörlig spole. 

WRD-systemet ger varierad dämp
ning genom hela frekvensområdet. 
Systemets höga fjädringsmjukhet gör att 
nålarmen vid låga frekvenser kan spåra 
de kraftiga moduleringar som förekommer 
i detta område. På så sätt uppnår man 
optimal spårningsförmåga. 

Vid höga frekvenser ger WRD-sys
temet en precis och exakt dämpning, 

4 RADIO & TELEVISION - NR 3 - 1980 

med full kontroll över nålarmsresonan
sen. Tillsammans med den effektiva nål
spetsmassan på bara 0,5 milligram ger 
detta hög spårningsförmåga också i dis
kanten. 

Det betyder alltså att hela frekvens
området dämpas optimalt och spåras 
exakt (något som ingen annan mo ving
coil-pickup kan göra anspråk på att klara 
- med undantag av MC30). Frekvens-

ortofon 
accuracy in sound 

Generalagent: 
Elfa Radio & Television AB, 17117 Solna. 

Informationstjänst 2 

gången är spikrak inom det hörbara om
rådet, och man har full kontroll över bas 
och diskant. 

Sänd in kupongen så får du veta 
mer om MC20 MkII. Eller gå in till din 
hifi-handlare och lyssna själv. Du kom
mer att höra att den är tätt i hälarna på 
MC30. 

rilf-a-Rad-io-& -Te-lev-is-ion -AB-, 1-71-17 -So-lna'l 
Jag vill veta mer om Ortofon MC20 MkII. 

RT 3-80 I 
Namn ------------ I 
Adress - ---------- I 

I Postadr_- _- --- --------:J L ____ _ 



BTPBOVAB 
2m STATIODB 

Fem amatörradiostationer testade 
för 144 MHz bandels ssb/cw-trafik 

•• Vi skall i det här RT-numret 
granska amatörradiostationer 
för 2-metersbandet. 

Det snabbt ökande antalet 2-
metersamatörer har gjort att 
störningar mellan amatörerna 
ofta uppträder , särskilt i storstä
derna. Störproblemen är värst 
vid telegrafi- och enkelt sid
bandtrafik, och vi har därför be
gränsat vår provning till att om
fatta just de trafikslagen. Urva
let avser de stationer som i dag 
står till buds på den svenska 
marknaden. 

I dag köper de flesta färdiga 
apparater , men så har det inte 
alltid varit. Förr var det vanli
gast med självbyggen, och det är 
inte länge sedan fabriksbyggda 
apparater över huvud inte fanns 
att tillgå . 2-metersbandet är 
ganska ungt. Det öppnades den 
l:a januari 1949. 

Innan nämnda datum före
kom dock amatörtrafik på vhf 
på ett band som låg kring 112 
MHz, d v s 2V2 m våglängd. ~et 
fanns även ett band på 5 m våg
längd, men det försvann 1949. 

De första sändarna var själv
svängande och bestod ofta aven 
dubbeltriod av typ 6J6 som 
kopplades i mottakt med av-

"* Som inledning till provningen av fem fabriks
byggda radiostationer för telegrafi och enkelt sid
·band på 144 MHz amatörband ger vi här en 
his~orisk bakgrund, från de första försöken med 
självsvängande sändare till dagens mikroproces
sorstyrda syntesstationer. 

stämningen på in- och utgång. 
Kapacitanserna i röret räckte till 
för att starta oscillationen. Som 
mottagare var ·det vanligt att 
man använde ett superregenera
tivt steg. Ibland hade man bara 
ett rör med omkoppling mellan 
självsvängande sändare eller su
perregenerativ mottagare. 
Nackdelarna var förstås många. 
Frekvensstabiliteten var skral i 
ett självsvängande sändarsteg 
och selektiviteten dålig i den su
perregenerativa mottagaren. 

Kristallstyrningen 
kommer 

Utvecklingen ledde till att 
man började använda kristall
styrda sändare i stället. Kristal
lerna fick man tag i som surplus, 
d v s som militär överskottsma
teriel, vilken fanns i riklig 

mängd efter andra världskriget . 
En vanlig kristallfrekvens var 

8 MHz, som mångfaldigades i 
trippel- och dubbel-steg till 144 
MHz (18 gånger kristallfrekven
sen). Oftast hade varje amatör 
sin frekvens , som noga bevaka
des. Man köpte de standardfre
kvenser som stod till buds och 
ruckade frekvenserna uppåt 
med slipning eller etsning i gifti
ga bad resp nedåt genom att rita 
på kristallen med blyertspenna 
eller lödtenn. 

Begagnade 
militärstationer 

Det var som sagt vanligt med 
hembyggen , men många statio
ner var konverterade rnilitärsta
tioner. En vanlig sådan var sta
tionen SeR 522. Den innehöll 
en sändare, Be 625, och en mot-

tagare , Be 624. Mottagaren var 
gall ska usel och ersattes ofta 
med en kristallstyrd konverter 
som blandade ned frekvensen 
till vanligen 4-6 MHz som mot
togs på en kortvågsmottagare av 
typ Be 348, Be 312 eller liknan
de . Sändaren BC 625 gick dock 
bra att använda på 2 m i stort 
sett sådan den var , med reserva
tion för viss skärmning som var 
nödvändig för undvikande av 
störningar på tv och fm-rundra
dio hos grannarna. 

BC 625/BC 624 lär ha suttit i 
Flygande tunnan , J 29. Statio
nen var ett stort åbäke men väg
de ändå inte särskilt mycket för 
sin tid . 

Byggsatser 
för 2 m-bruk 

Elfa Radio & Television ab 
slog ett slag för 2 m-bandet ge
nom att lansera en lämplig mot
tagarkonverter i byggsats med 
infrekvens 144-146 MHz och al
ternativa utfrekvenser 4-6 eller 
28-30 MHz. Den första konver
tern hade fyra rör och kom 
1955. Två år senare dök den sk 
Elfa-konvertern upp . Den inne
höll tre rör. Lanseringen med-

forts sid 6 
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BTpBOVAB 
2m STATIODB 
Icom le 2028 

•• le 202 har funnits några år. 
De första varianterna IC 202 
och le 202 E saknade medhör
ningsoscillator för telegrafi och 
hade bara övre sid bandet. De 
funktionerna finns med i dagens 
version le 202 S. 

begreppen i provningsavsnittet ). 
Oscillatorn är av typ vxo, vilket 

är okonventionellt i fabriksbygg
da apparater. Det innebär att 
frekvensen flyttas med yttre pas
siva kretsar . Det medger konti
nuerlig avstämning i 200 kHz
band. I original täcker stationen 
144,000--144,400 MHz i två band. 
Ytterligare två 200 kHz breda 
band kan fås inom 144,0--146,0 
MHz om man förser stationen 
med två kristaller till. 

Mottagaren är en enkelsuper 
med 10,7 MHz mf. Direkt efter 
blandaren finns en störnings be
gränsare som i de övriga appara
terna . 

Apparaten matas med interna 
torrbatterier eller ackumulato
rer. Laddningsaggregat finns att 
tillgå liksom ett 10 W sluts teg 
och nätaggregat. 

Ställd mot de övriga stationer
na förefaller IC 202 S spartansk . 
Den har bara det allra nödvän
digaste , och man saknar kanske 
den exakta digitalindikeringen, 
minnesfunktionerna, sökkret
sarna m m som tre av de övriga 
har. 

En annan begränsning är att 
stationen bara är byggd för cw 
(nyckelfilter måste installeras) 
och ssb , men dess mätdata är 
dock så goda , att testJaget i förs
ta hand vill rekommendera den 
här stationen. Ytterligare en 
gynnsam faktor är priset : Den 
billigaste apparaten är den bäs-

Tillverkardata för le 202 s 

Allmänna data: 
Tillverkare: Icom Incorporated, 
Osaka, Japan. 
Generalagent: Swedish Radio 
Supply, Karlstad. 
Frekvensområde: 144,0-144,4 
MHz i original. Som option finns 
ytterligare två områden: 200 kHz 
breda inom 144,0-146,0 MHz. 
Oscillatorprincip: Varierbar kri
stalloscillator (vxo) vars frekvens 
mångfaldigas 9 ggr. 
Frekvensavstämning: Ratt med 
utväxling för 60 kHz/varv. 
Frekvensindikering: 10 kHz mel
lan skalstrecken. 
Frekvensstabilitet: Mindre än 200 
Hz/timme vid +2SoC. 
Antennimpedans: SO ohm oba
lanserad eller inbyggd teleskop
antenn. 
Matningsspänning: 13,8 V ± 1S %. 
Negativ jord. Max 800 mA. 
Dimensioner: 183x 61 x 162 mm. 
Vikt: 2 kg inkl batterier. 

Under den avtagna sidoplåten ser 
vi huvudkortet i le 202 S. Här 
syns i huvudsak mottagardelen. 
Tar vi av andra sidans plåt finner 
vi slutsteg och oscillatorkretsar, 
högtalare och batterihållare . 

Sändare: 
Uteffekt: 3 W ssb (pep), 3 W cw. 
Bärvågsundertryckning: Mer än 
40 dB under pep. 
Sidbandundertryckning: Mer än 
40 dB vid 1 kHz modulering . 
Mikrofon: 600 ohms impedans, 
10 inV. Dynamisk mik medföljer 
stationen. (Bordplacerad elektret
mik som tillbehör.) 
Medhörning: Inbyggd medhör
ningsoscillator för telegrafi. 

Mottagare: 
Mellanfrekvens: 10,7 MHz. 
Mottagningsmoder: usb, Isb, cw. 
Undertryckning av falska fre
kvenser: Mer än 60 dB. 
Känslighet: Mindre än O,SIJV för 
10 dB s+n/n. 
Selektivitet: ± 1 ,2 kHz vid -6 dB, 
±2,4 kH vid 60 dB. 
U-effekt: Mer än 1 W vid 8 ohm. 
Pris: 2200 kr. 

Även om stationen främst är 
portabel visade testet att det här 
är den lämpligaste stationen att 
driva ett högeffektslutsteg med , 
eftersom den ger en ren signal 
utan spurioser och har ett lågt 
sidbandbrus. Mottagardelen har 
den högsta dynamiken bland de 
provade och den bästa 2-signal
selektiviteten (se utredningen av 

ta! • L-________________________________________________ ~ 

från sid 5 
förde en snabb ökning av antalet 
2-metersstationer. 

Byggsatsen HW 20 från 
Heathkit fanns också omkring år 
1960. Den bestod aven kristall
styrd sändare och en superrege
nerativ mottagare , försedd med 
hf-steg för att minska risken för 
utstrålning från mottagaren . 

Egna 
frekvenser 

Trafiken fram till slutet av 60-
talet var sådan, att man ropade 
allmänt anrop på sin egen fre
kvens och lyssnade sedan över 
hela bandet - eller åtminstone 
mellan 144 och 145 MHz. Det 
var ju det enda möjliga, efter
som man inte kunde variera fre
kvensen . För telefoni användes 
mest amplitudmodulation men 
smalband-fm användes också , 
varvid frekvenssvinget var an
passat för am-mottagarnas 
bandbredd, ca 6 kHz. 

Det ökande antalet stationer 
gjorde systemet med fasta fre
kvenser alltmer opraktiskt, och 

omkring 1970 kunde de flesta 
variera sin frekvens . 

Två slag av 
2-meterstrafik 

Tvåmeterstrafiken , sådan den 
ser ut i dag , är ca 10 år gammal. 
Samtidigt som de fasta fre
kvenserna försvann , slog enkelt 
sidband-modulationen (ssb) ige
nom. Det vanliga var att man 
byggde transvertrar med vilka 
en kortvåg-ss b-station blanda
des upp till 2-metersbandet. Vid 
samma tid växte en ny gren av 
tvåmetersbandet fram . 

Det var fm-trafiken med be
gagnade taxistationer, som ofta 
användes mobilt. Man kan säga, 
att det då kom en annan katego
ri av sändaramatörer, och fm
kanaltrafiken utvecklades ovan
för 145 MHz oberoende av den 
traditionella 2-meterstrafiken , 
som i Sverige nästan uteslutande 
försiggick under 145 MHz. Den 
tekniska licensen, som kom i 
mars 1970 och som inte fordrar 
någon telegrafikunnighet , bi
drog till kanaltrafikens snabba 
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utveckling. 
På bilarna monterades verti

kala antenner och vertikalpola
riserad sändning blev följden . 
Den övriga trafiken sker , som 
bekant , med horisontalpolarisa
tion. 

Mobiltrafik var inte ovanlig i 
början av 60-talet , men då an
vändes samma typ av utrustning 
som man hade för den fasta tra
fiken, d v s am och horisontell 
polarisation. 

Fabriksbyggda 
stationer 

Kring år 1972 hände något 
som kom att förändra hela läget . 
Då fanns nämligen de första fab
riksbyggda apparaterna att tillgå 
på den svenska marknaden. 
Först kom TS 700 från Trio Ken
wood, tätt följd av FT 221 från 
Yaesu Musen/Sommerkamp. 
Särskilt den första blev snabbt 
vanlig. I och med att stationerna 
klarade såväl cw och ssb som 
fm, suddades kategoriuppdel
ningen mellan de olika trafiksla
gen ut i viss mån. Hembyggena 

avtog, och i dag köper de flesta 
färdiga stationer , medan ett få
tal entusiaster fortfarande byg
ger sin utrustning själv. 

Fortfarande byggs dock 
många slutsteg, antennförstärc 
kare, antenner m m, och man 
får väl hoppas att experiment
lustan skall hålla i sig åtmins
tone på de områdena. De tek
niskt kunniga har ju även möj
ligheter att bygga om och för
bättra de fabriksbyggda statio
nerna. Det behövs i vissa fall , 
som vi påvisar i provningen. Sta
tionerna är inte perfekta i alla 
avseenden och syftet med det 
här testet är till stor del att visa 
vilka brister som finns , så att 
tillverkare och tekniskt kunniga 
amatörer kan förbättra appara
terna. 

Vi skall här inte på in på hur 
man gör, provningarna har varit 
nog omfattande ändå, men vi 
återkommer eventuellt med oli
ka tips . 

forts sidS 



Icom le 251 E 

•• lC 251 E heter efterfölja
ren till lC 2]] E, som funnits 
några år. Utanpå ser man inga 
skillnader, men under skalet har 
det hänt en hel del. Nätdelen är 
switchad, vilket i praktiken be
tyder låg vikt och en lätt appa
rat. Några störningar från de 
kretsarna har vi inte kunnat 
konstatera. En annan del som 
konstruerats om är oscillator
kretsarna. 

Under locket på le 251 E åter
finns bl annat ett antal trimpoten
nometrar. De kan f ö nås från en 
lucka i översidans plåt. 

Tillverkardata för le 251 E 

Allmänna data: 
Tillverkare: Icom Incorporated, 
Osaka, Japan. 
Generalagent: Swedish Radio 
Supply, Karlstad. 

Tidigare låg syntesde\ens vco 
direkt på lokaloscillatorfrekven
sen 133,3-135,3 MHz. Sidband
bruset var allt för högt i lC 211 
EI245 E (se provningsresulta
ten) och man har i dag sänkt det 
genom att lägga vco-frekvensen 
på 6-8 MHz och blanda upp den 
med en kristalloscillator. 

Det hade man inte behövt gö
ra. Som framgår av testet går 
det att bygga om le 211 E/24S E 

Frekvensområde: 144,0000-
145,9999 MHz. 
Oscillatorprincip: Syntes med 
faslåst slinga för 6,01-8,01 MHz 
blandad med kristall 127,29 MHz. 
Frekvensavstämning: Ratt som 
via optisk avkänning stegar fre
kvensen i inkrement om 100 Hz 
vid ssb/cw eller 5 kHz vid fm. Två 
interna vfo:er medger skilda 
sändnings- och mottagningsfre
kvenser. Inbyggd mikroprocessor 
som tillåter sökning mellan två 
programmerade frekvenser eller 
på tre förprogrammerade kana
ler. Förprogrammerade fre
kvenser och vfo-frekvenS ligger 
kvar i minnet så länge apparaten 
matas med ström. 
Avstämning: 5 kHz eller 50 kHzI 
varv vid cw/ssb. 50 eller 250 kHzI 
varv vid fm. 
Uttag för yttre dator: Över en 4-
polig kontakt kan yttre program
meringsenhet, IC-EXE, anslutas 
eller annan dator med parallell ut
gång. 

så att bruset t o m ligger lägre än 
i den bästa apparaten i detta 
avseende: lC 202 S. Förmodli
gen har man dock löst andra 
problem samtidigt. 

Stationen har inbyggd mik
roprocessor med en rad funktio
ner. Se tillverkardata! Handha
vandet underlättas avsevärt vid 
tester och dylikt då stationen 
kan söka själv. I minnena kan 
man exempelvis lägga in fre-

Frekvensindikering: 7 siffrors in
dikator. 
Frekvensstabilitet: ±1,5 kHz. 
Temperaturområde: Stationen 
kan användas kontinuerligt inom 
-wc till +60°C. 
Antennimpedans: 50 ohm oba
lanserad. 
Matningsspänning: 13,8 V dc 
±15% negativ jord 3 A eller 117 VI 
240ac ±10%. 
Dimensioner: 111 x241 x264 mm. 
Vikt: 5 kg. 

Sändare: 
Uteffekt: Ssb 10 W (pep) 
cw10W 
fm 1-10 W, justerbart. 
Sändningssätt: Ssb (A3J, USBI 
lSB). cw (A 1). fm (F3). 
Max frekvensdeviation: ±5 kHz. 
Undertryckning av falska signa
ler: Mer än 60 dB under pep. 
Bärvågundertryckning: Mer än 40 
dB under pep. 
Sidbandundertryckning: Mer än 
40 dB vid 1 kHz If. 

kvenser för olika radiofyrar. 
Apparaten har uttag för dator, 
så att frekvensval kan styras ut
ifrån. Icom lanserar snart en så
dan enhet. Om en generell dator 
används kan den brukas även 
för andra uppgifter som att föra 
loggbok, styra antennen, beräk
na avstånd mellan stationerna, 
omvandla cw och rtty till tecken 
m m. Det gäller även för statio
nen lC260 E. 

Stationen fick ganska goda 
mätdata i testet , men ligger inte 
riktigt i klass med le 202 S vad 
gäller sändarens sidbandbrus , 
bandbredd vid ssb, mottagarens 
2-signalselektivitet och intermo
dulationsegenskaper. 2-tontes
tet ser mycket bra ut med hela 
40 dB undertryckning av första 
skillnadstonen . Frekvensstabili
teten är något orolig men inte 
heller särskilt dålig. Priset är re
lativt måttligt i förhållande till 
vad stationen ger. 

Det borde vara relativt enkelt 
för en kunnig person att modi
fiera vco:n så att stationen får 
lika lågt sidbandbrus som le 202 
S. Det bör man göra . Vi åter
kommer eventuellt om denna 
åtgärd. Bruset ligger fortfarande 
i högsta laget från sändaren om 
apparaten skall användas i ama
törtäta områden . Som station är 
den naturligtvis roligare att ar
beta med än sin portabla lille
bror. Dessutom täcker den hela 
bandet och har fm , så att kanal
trafiken täcks. 

Stationen är den enda av de 
(~m som saknar nyckelknäppar . 
Ovriga måste kompletteras med 
ett lämpligt nyckelfilter eller 
byggas om! • 

Mikrofon: 1,3 kohm dynamisk 
mikrofon med inbyggd förstärkare. 
Tonsändare: 1 750 Hz ±O,1 Hz. 
S/m-omkoppling: ptt, vox, "semi
break-in" -cw. 

Mottagare: 
Mellanfrekvens: Vid ssb och cw 
10,7 MHz. Vid fm 10,7 och 455 kHz. 
Känslighet: Vid ssb och cw: 
Mindre än 0,5 IlV vid 10 dB s+ n/n. 
Vid fm: Mer än 30 dB (s+n+d)1 
(n+d) vid 1 IlV. Mindre än O,61lV 
för 20 dB "quieting", dvs 20 dB 
förhållande mellan modulationI 
icke modulation. 
Brusspärrens känslighet: O,61lV 
vid cw och ssb. 0,4 IlV vid fm. 
Undertryckning av falska fre
kvenser: Mer än 60 dB. 
Selektivitet: Vid ssb och cw: Mer 
än 1,2 kHz vid -6 dB. Mindre än 
±2,4 kHz vid -60 dB. För fm gäller 
±7,5 kHz resp ± 15 kHz. 
Lf-effekt: Mer än 1,5 W vid 8 ohm . 
Pris: 4695 kr. 
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•• le 260 E är lika liten som 
le 202 S, men innehåller bland 
annat mikrodator för styrning av 
syntesoscillatorn. Den kan 
ungefär detsamma som le 251 
E. Det är tätt under skalet! En 
mängd kablar går kors och tvärs 
genom apparaten och de är fästa 
med kontakter. Det stora anta
let kontakter kan möjligen bli 
ett problem vid mobil drift , nå
got som ju apparaten är avsedd 
för i första hand. Trots det förtä
tade innanmätet klarar man ser
vice bra genom att kretskorten 
kan lyftas bort utan att man be
höver löda loss ledningar. 

Syntes- och mikrodatordelen 
är lika den i IC 251 E. Det har 
även visat sig att sidbandbruset 
är praktiskt taget detsamma. 
Därav borde följa att även 2-
tonselektiviteten visar samma 
siffror , men avvikelserna här är 
stora . Mottagar- och sändarde
lar har inga likheter med de i IC 
251 E. Att man här har dålig 2-
tonselektivitet beror troligen på 
att ett enklare filter finns i kon-

le 260 E med avtagen bottenplåt. 
På kylflänsarna är hybridslutste
get fäst. Plåtarna döljer syntes
och moitagardelar. Service i den 
mycket kompakta konstruktionen 
underlättas av att ' alla kabel/ör
bindningar är anslutna via kon
takter till korten. 

Tillverkardata för le 260 E 

Allmänna data: 
Tillverkare: Icom Incorporated, 
Osaka, Japan. 

från sid 6 

Syntes för frekvensstabilitet 
Frekvensdriften kan vara ett 

problem på så höga frekvenser 
som 144-146 MHz. Kristallstyr
ning var den första godtagbara 
lösningen på problemet , men 
önskvärt är ju att man skall kun
na variera sin frekvens. Man 
kan blanda en vfo , t ex med fre
kvensen 5-7 MHz, med en kris
tallfrekvens för att få en lämplig 
lokaloscillatorfrekvens, men 
härvid finns alltid risk för att 

struktionen. Intermodulations
siffrorna är även något sämre. 

Den apparat vi testade behö
ver definitivt ett nycklingsfilter. 

Generalagent: Swedish Radio 
Supply, Karlstad. 
Frekvensområde: 144,0-145,9999 
MHz. 
Oscillatorprincip: Syntes med 
faslåst slinga för 6,01-8,01 MHz. 
Blandning med 127,29 MHz. 
Frekvensavstämning: Ratt som 
över en optisk avkännare stegar 
frekvensen i inkrement om 100 Hz 
vid ssb/cw eller 5 kHz vid fm. Al-
ternativt sker stegningen med 1 
kHz enkrement för ssb/cw/fm. Två 
interna vfo:er medger skilda 
sändnings- och mottagningsfre
kvenser. Inbyggd mikroprocessor 
som tillåter sökning mellan två 
förprogrammerade frekvenser el
ler på tre förprogrammerade ka
naler. Förprogrammerade fre
kvenser och vfo-frekvens'ligger 
kvar i minne så länge som appa
raten matas med ström. 
Avstämning: 5 eller 50 kHzlvarv 
vid ssb/cw. 50 kHz eller 250 kHzI 
varvvidfm. 

falska blandningsprodukter 
skall uppstå. 

Digitalteknikens snabba ut
veckling har gjort att det nu är 
enklare att använda fre
kvenssyntes . Frekvensstabilite
ten avgörs då aven referens
oscillator , och med digitalteknik 
styr man en spänningsstyrd os
cillator (vco) , så att frekvensen 
står i ett koristant förhållande 
till referensfrekvensen. Detta 
låter ju bra, men tyvärr är det 
svårt att göra en syntes som är 
godtagbar. 
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Apparaten hör till de första som 
kom till Sverige. Bara några 
veckor senare kom sändning nr 
två med stationer som modifie-

Frekvensindikering: 7 siffrors in
dikator. 
Frekvensstabilitet: Inom ±1,5 kHz. 
Temperaturområde: -10°C till 
+60°C, kontinuerlig användning. 
Antennimpedans: 50 ohm oba
lanserad. 
Matningsspänning: 13,8 V dc 
± 15 % negativ jord 3,5 A max. 
Dimensioner: 64x 185x223 mm. 
Vikt: ca 2,7 kg. 

Sändare: 
Uteffekt: 10 W i högeffektläge, 1 
W i låg (pep vid ssb). 
Sändningssätt: ssb (A3J, usbt 
Isb), cw (A 1), fm (F3). 
Max frekvensdeviation: ±5 kHz. 
Undertryckning av falska signa
ler: Mer än 60 dB under pep. 
Bärvågundertryckning: Mer än 40 
dB under pep. 
Sidbandundertryckning: Mer än 
40 dB under pep, vid 1 kHz If
modulering. 
Mikrofon: 1,3 kohm dynamisk 

Den största svårigheten är att 
göra en vco med lågt fasbrus 
(sidbandbrus) . Det senare indu
ceras även genom den faslåsta 
slingan om inte god omsorg 
läggs ned på dimensioneringen. 
Vi skall komma närmare in på 
det här problemet i provnings
avsnittet , men låt oss konstatera 
att syntesprincipen kräver en 
mycket omsorgsfull dimensio
nering. 

Stationen som blev mardröm 
I mitten av 70-talet dök en 

rats så att nyckelknäpparna re
ducerats. 

En detalj som irriterade var 
ratten. Den rasslar ljudligt när 
man med relativt stor kraft stäl
ler in frekvenser. Konstruktio
.nen var densamma i le 245 E. 
Många av ägarna till stations ty
pen har bytt ut den fjäderbelas
tade kulan och det tandade hjul 
som finns i originalet mot en 
dämpning bestående av filtkud
dar. Något bör nämligen finnas 
som förhindrar att ratten vrider 
sig då stationen är monterad i en 
skakig bil. Det är tanken bakom 
den ursprungliga konstruktio
nen, men den föreslagna modi
fieringen verkar vara en vettiga
re lösning. 

Slutsteget är mycket speciellt. 
Det består aven hybridkrets 
som är monterad på baksidans 
kyffläns. 

Slutintrycket blir en tekniskt 
avancerad station i miniformat 
med acceptabla data . Idealisk 
för mobilt bruk. • 

med inbyggd förstärkare. 
Tonsändare: 1 750 Hz ±0,1 Hz. 
Sim-omkoppling: ptt och "semi 
break-in" -telegrafi. 

Mottagare: 
Mellanfrekvenser: 10,75 MHz vid 
ssb/cw, 10,75 MHz och 455 kHz 
vidfm. 
Känslighet: Vid ssb och cw mind
re än 0,5 ~V för 10 dB (s+n)/n. Vid 
fm: Mer än 30 dB s+n+d/n+d 
(sinad) vid 1 ~V . Mindre än 0,6 ~V 
för 20 dB förhållande modulationi 
icke modulation. 
Brusspärrens känslighet: Mindre 
änO,4~V. 
Undertryckning av falska fre
kvenser: Mer än 60 dB. 
Selektivitet: Vid ssb och cw mer 
än ±1,2 kHzvid -6 dB, mindre än 
±2,4 kHz vid -60 dB. Vid fm: Mer 
än ±7,5 kHz vid -6 dB och mindre 
än ±15 kHz vid -60 dB. 
U-effekt: 2 W vid 8 ohm. 
Pris: 3695 kr. 

station upp som blev en mar
dröm för alla som sysslade med 
långväga trafik och som hade 
denna station i grannskapet. 
Stationen hette Multi 2000 , och 
den var allt annat än omsorgs
fullt dimensionerad! Vid drift 
sände den ut en brusmatta som 
effektivt dränkte alla svaga sig
naler inom en stor del av 2 m
bandet . Ägarna blev helt enkelt 
tvungna att stänga av den under 
det att dx-trafik skedde, annars 
blev de jagade med högafflar el
ler liknande! I dag finns statio-
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•• FT 225 RD är på sätt och 
vis en hybrid mellan "gammal" 
och ny teknik . Den har inte mik
roprocessor och syntesavstäm
ning , som sina japanska bröder 
från Icom och Trio, men den har 
digitalindikering med inbyggd 
frekvensräknare. Den finns 
även att få utan denna räknare. 
Lokalsocillatorn består aven 
faslåst vco. Utsignalen blandas 
med signalen från en kristall
oseiIIator och resultatet jämförs 
med frekvens- och faslägena re
lativt högt och det kan troligen 
sänkas betydligt med modifie
ring av vco-kretsarna. Bruset 
kan ge problem i amatörtäta 
områden. 

Stationen är den effektstar
kaste och därav följer att den 
blir ganska varm under drift. 

Förmodligen var aIc-kretsar
na ur funktion i den testade ap-

nen inte längre i handeln. Man 
kan bara beklaga dem som när 
det begav sig offrade sin peng på 
den undermåliga konstruk
tionen. 

Fyra av de fem stationerna 
som vi testat innehåller en spån
ningsstyrd lokaloscillator som 
styrs aven faslåst slinga. Man 
kan konstatera , att läget i dag är 
mycket bättre än då Multi 2000 
kom. De senaste syntesstatio
nerna från Icom, le 251 och le 
260, är fullt tillfredsställande i 
de flesta situationer, men sid
bandbruset kan tämligen enkelt 
reduceras ytterligare, vilket vi 
kan konstatera efter mätningar 
på en le 245 där vco:n blivit 
utbytt mot en hem byggd lågbru
sig sådan. 

Datorstyrda funktioner 
Syntesgenerator kan styras 

elektroniskt. Det är en viktig 
egenskap som möjliggjort ut
vecklingen till dagens apparater 
med datorstyrda funktioner. Tre 
av de provade stationerna har 
tagit steget fullt ut och har in-

paraten . Vi fick ut hela 35 W 
och därav följde att 2-tontestet 
visade hög distorsion . Signalen 
var också relativt bred vid ssb . 

En egenskap som de övriga 
stationerna saknar är att den 
kan sända och mottaga am för
utom ssb, cw och fm . 

Uppbyggnaden är mycket 
prydlig med vertikalmonterade 
plug inkort. Alla trimskruvar är 
monterade så att de kan nås 
uppifrån . Frekvensdriften får 
betecknas som låg. 

Ett nyckelfilter måste installe
ras om stationen skall användas 
för telegrafi. 

Prismässigt ligger den här sta
tionen något över le 251 E och 
den saknar dess finesser med 
dubbla vfo:er, sökning, minnes
funktion m m , men har å andra 
sidan hög uteffekt . • 

byggda mikrodatorer som med
ger programmering av fasta fre
kvenser , två vfo:er (egentligen 
bara en, men funktionerna si
muleras), sökning av stationer 
inom förprogrammerade fre
kvensband eller på valda fre
kvenser. Med ingång för yttre 
dator har man möjlighet att låta 
sändaren/mottagaren ingå i ett 
komplett datorstyrt system . Vad 
som härvid kan göras har vi bara 
sett början på. Med den nya ge
nerationen datorstyrda appara
ter har vi kommit in i en ny epok 
av amatörradion. 

Viktigt är dock att man inte 
låter sig förblindas av alla fines
ser på bekostnad av stationernas 
grunddata! Japanerna är mästa
re på produktionsteknik och de
sign. Traditionellt sett har man 
kopierat västerländsk teknik 
och tack vare sin produktions
teknik kunnat göra billigare ut
rustning som i många fall t o m 
håller högre kvalitet än den väs
terländska . 

Det gäller i hög grad inom hi 
ti- och fotobranscherna , där 

Innandömet är prydligt i FT 225 
RD. De vertikalmonterade plug 
in-korten kan lätt servas. Trim
ning sker ovanifrån, som synes. 

Tillverkardata för 
Fl 225 RO 

Allmänna data: 
Tillverkare: Yaesu Musen Ca, 
Tokyo, Japan. 
Auktoriserade importörer: Eldafo, 
Vällingby, Bejoken, Malmö 
Frekvensområde: 144-146 MHz. 
Oscillatorprincip: Frekvensana
lyskoppling med faslåst slinga på 
utgående frekvens. Utfrekvensen 
blandas ned med ca 125 MHz kri
stalloscillator och jämförs sedan 
med vfo med frekvensen 8,2-9,2 
MHz. 600 kHz skillnad möjlig mel
lan sändar- och mottagarfre
kvens. (Upp till 1 MHz med annan 
kristall.) 
Frekvensavstämning: Ratt med 
utväxling för 17 kHz/varv (yttre 
ratt) eller 100 kHz/varv (inre ratt) . 
Frekvensindikering: 7 siffrors in
dikator. 

man haft västerländska förebil
der att utgå från och idag blivit 
ledande även i tekniskt avseen
de. När det gäller vhf-transcei
vers har man inte haft denna 
tillgång till förebilder . Här kan 
man konstatera , att de japanska 
tillverkarna i hög grad har ko
pierat varandras teknik , som 
fortfarande har en del barnsjuk
domar . Framför allt gäller det 
sidbandbruset. 

Problem i storstad 
Det här med sidbandbrus från 

sändarna är ett rent storstads
problem. Vid längre avstånd 
dämpas brusmattan ut och hörs 
inte längre . Kopplar man ett 
slutsteg till stationen förvärras 
läget med det antal dB som ef
fekten ökas. Riktantenner höjer 
naturligtvis ytterligare nivån , 
och det värsta fallet uppstår då 
antennerna är riktade mot var
andra . I provningsavsnittet ger 
vi några räkneexempel för att 
visa hur allvarligt detta med sid
bandbrus faktiskt är. Man skall 
också ha klart för sig att sid-

Frekvensstabilitet: Inom 100 Hz 
under 30 min efter uppvärmning . 
Ej mer än ±20 Hz för 10% varia
tion imatningsspänning. 
Antennimpedans: 50 ohm oba
lanserad. 
Matningsspänni{1g : 100/110/117/ 
200/220/234 V 50/60 Hz eller 11,5-
16 V likspänning, negativ jord. 
Effektförbrukning: 160 VA ac eller 
6,5 A dc vid sändning. 
Dimensioner: 280 x 315 mm. 
Vikt: Ca 9 kg. 

Sändare: 
Uteffekt: Ssb 24 W pep, fm/cw 25 
Wpep, am8W. 
Max frekvensdeviation: Fabriks
justerad till ±5 kHz, max ±12 kHz. 
Undertryckning av falska signa
ler: Mer än 60 dB. 
Bärvågundertryckning: Mer än 40 
dB. 
Sidbandundertryckning: Mer än 
40dB. 
S/m-omkoppling: Ptt, vox, "semi
break-in" -cw. 

Mottagare: 
Mellanfrekvenser: 10,7 MHz, 
455 kHz. 
Känslighet: Vid ssb och cw: 0,3 
~V för 10 dB sIn. Vid fm : 0,35 ~V 
för 20 dB quieting. Vid am: 1 ~V 
för 10 dB sIn (vid 400 Hz, 30 % 
mod). 
Spegelfrekvensdämpning : Bättre 
än 60 dB. 
Undertryckning av falska fre
kvenser: Bättre än 1 ~V rel in
gången. 
Selektivitet: Vid ssb/cw/am: 2,3 
kHz (-6 dB), 4,1 kHz (- 60 dB). Vid 
fm : 12 kHz (-6 dB), 28 kHz (-60 dB) . 
U-effekt: 2 W vid 10% thd. 
Pris: 5490 kr. 

bandbruset hos vco: n i en syn
tesstation inte bara stör andra 
amatörer . Det försämrar även 
den egna mottagningen i närhe
ten aven aldrig så perfekt sän
dare . Lokaloscillatorns brus 
blandas nämligen med inkom
mande signaler så att vi hör dem 
även om de frekvensmässigt lig
ger utanför mottagarens pass
band i mf-filtren (reciprocal 
mixing) . 

Om trafikintensiteten i t ex 
Stockholm ökar drastiskt och al
la använder dåliga syntessända
re (vissa av de testade är faktiskt 
acceptabla), kan läget bli kata
strofalt. Dx-trafiken försvinner 
helt p g a den dåliga radio mil
jön. Om vi i framtiden skall 
kunna nyttja bandet fullt ut vill 
det till att stationsinnehavarna 
är medvetna om problemet och 
har känsla för hur de skall tack
las. Det kräver också vetskap 
om vad stationerna kan repre
sentera. Det är bl a därför vi har 
gjort det här testet. 

SMODIS, SM5BSZ 

• 
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Trio/Kenwood TS 170 

•• TS 770 skiljer sig markant 
från de övriga stationerna i flera 
avseenden, men särskilt ett: 
Den täcker såväl 2 m- som 70 
cm-banden. Vi har dock enbart 
provat 2 m-bandets cm- och ssb
funktioner , eftersom det är te
mat i testet. Den har mikrodator 
med ungefär samma funktioner 

Tillverkardata för TS 710 

Allmänna data: 
Tillverkare: Trio-Kenwood 
Corporation, Tokyo, Japan. 
Generalagent: Elfa Radio & 
Television ab, Solna. 
Frekvensområde: 144-146 
MHz, 430-440 MHz. 
Oscillatorprincip: Syntes med 
faslåst slinga på utgående 10-
kaloscillatorfrekvens. 
Frekvensavstämning: Ratt som 
över optisk avkänning stegar 
frekvensen i inkrement om 20 
Hz eller 200 Hz. Två interna 
vfo:er medger skilda mottag
nings- och sändningsfrekven
ser. Inbyggd mikroprocessor 
som tillåter sökning över varje 1 
MHz-band eller på åtta förpro
grammerade kanaler. Man kan 
även söka i 100 kHz-band. För
programmerade frekvenser och 
vfo-inställningen ligger i ett 
minne som kan strömförsörjas 
så länge som nätström finns till 
apparaten. 
Avstämning: 10 eller 100 kHzI 
varv. 

som le 251 E och le 260 E. Upp 
till åtta interna minnen kan pro
grammeras med valfria fre
kvenser och sökningsmöjlighet 
finns över 1 MHz eller 100 kHz
områden. Uttag för yttre dator 
finns inte i den här modellen , 
men ett hål försett med täckplåt 
skvallrar om att det förmodligen 

kommer. 
TS 770 är den första syntessta

tionen av det här slaget från 
Trio Kenwood. Det är en kom
plicerad konstruktion med hela 
479 halvledare . Tyvärr lider den 
aven del barnsjukdomar som 
får betecknas som allvarliga. 

Sidbandbruset är det högsta 

I TS 770 har man fått utnyttja utrymmet väl, men så är det ju fak
tisktfråga om två stationer i ett hölje. Mottagar- och sändardelarna 
för 144 resp 432 MBz består av separata enheter. 

Frekvensindikering: 7 siffrors 
indikator. 
Frekvensstabilitet: inom ±1 kHz 
under första minuten efter upp
värmning . Inom 150 Hz under 
valfri 30 minutersperiod efter 
uppvärmning. 
Antennimpedans: 50 ohm ba
lanserad. 

Matningsspänning: 220 V ac 501 
60 Hz, 130 W eller 13,8 V 6 A. 
Dimensioner: 290x 124x 320 mm. 
Vikt: 11 kg 

Sändare: 
Uteffekt: Ssb, cw, fm 10 W samt 
1m 1 W. 
Max frekvensdeviation : ±5 kHz. 
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hos de provade stationerna och 
det får anses som otillfredsstäl
lande. En följd av det är att 2-
tonselektiviteten vid mottagning 
är ganska skral. Känsligheten är 
hög på 2 m-bandet, men inter
modulationen inträder i gengäld 
vid relativt måttliga insignaler. 
Sändarna måste kompletteras 
med nycklingsfilter om cw skall 
användas. 

Förmodligen kommer man att 
lösa problemen hos Trio Ken
wood. Man får verkligen hoppas 
det av två skäl: Dels att det kan 
bli problem om alltför många 
högbrusiga sändare (TS 770 lig
ger i nivå med icke ombyggda 
le 245 E) kommer ut i markna
den och tas i bruk i storstäderna, 
dels att TS 770 handhavande
mässigt är en så pass trevlig 
station. 

Allt som bör finnas på en på
kostad apparat finns i princip · 
med (den enda stationen som 
har cw-filter). Den klarar såväl 
telegrafi som frekvensmodule
ring och enkelt sidband. Att den 
går på två amatörband är natur
ligtvis gynnsamt. 

Vår kritik är dock ganska 
besk, och vi hoppas att den når 
Japan, så att dessa svagheter åt
gärdas! Kanske har man löst 
problemen i den nya stationen 
TS 9000 som är i antågande och 
vilken skall ersätta veteranen TS 
700. • 

Undertryckning av falska signa
ler: Mer än 60 dB. 
Sidbandundertryckning: Mer 
än 40 dB. 
Bärvågundertryckning: Mer än 
40dB. 
Mikrofon: 500 till 600 ohm. 
Tonsändare: 1 750 Hz. 
Sändarens frekvensområde: 
400-2600 Hz (-9 dB). 
S/m-omkoppling: Ptt, vox, 
"sem i-break-i n" -teleg rafi . 

Mottagare: 
Mellanfrekvenser: 21,6 MHz 
och 8,83 MHz. Vid fm även 455 
kHz. 
Känslighet: Vid ssb och cw: 
0,251lV för 10 dB s+ n/n. Vid fm: 
1 IlV för 30 dB s+n/n. O,4IlV för 
20dB. 
Brusspärrens känslighet: 0,5 IlV. 
Spegelfrekvensdämpning : 60 
dB första mf, 50 dB andra mf. 
U-uteffekt: 2,5 W (mindre än 
10% distorsion) vid 4 ohm. 
Selektivitet: Vid ssb och cw: 2,4 
kHz (-6 dB), 4,8 kHz (-60 dB). 
Vid fm: 12 kHz (-6 dB), 24 kHz 
(-60 dB). 
Pris: 9658 kr. 



Mätningarna visar: 

Bättre apparatprestanda 
möjliga utan merkostnad 
•• Det finns i dag fem ss b
transceivrar att tillgå på den 
svenska marknaden: le 202 s, 
le 251 E, le 260 E, FT 225 RD 
och TS 770. De ersätter i tur och 
ordning le 202 E, le 2/1 E, le 
245 E, FT 221 (D) och TS 700. 

Fyra av de fem stationerna har 
faslåsta lokaloscillatorer, medan 
den femte, le 202 S, har en yxo, 
d v s en kristalloscillator där 
kristallen är seriekopplad med 
en variabel serieresonanskrets. 
le 202 S skiljer sig från de tidi-

gare modellerna le 202 och le 
202 E i det att den har både övre 
och undre sidband och medhör
ningsoscillator vid telegrafi. 

Fr 225 RD har funnits en tid 
och finns även i en variant utan 
frekvensräknare . Den heter då 

Av Leif Åsbrink, SM5BSZ, Gunnar Lilliesköld, SMODIS. 

Tabell 1. Här ser vi några exempel på hur stor undertryckning som krävs i en sändare för 
att brusnivån hos en närbelägen amatör inte skall öka mer än 3 dB. Vi förutsätter att båda 
stationerna har likadana antenner, som är riktade mot varandra. 

Uteffekt 
W 

Antenn 
antal element 

300 40 (17,5 dBd) 

50 

10 

dB Inspänning 
-50 

10 (11 dBd) 

Halo (-1 dBd) 

Avstånd 
km 

2 

5 

5 

-60~--~----~----~----r-----~--~ 

70 ~ T5700 

- ,,~\ 
-;-80 l'E~25RD"'\...~...\- IC245 IC211 "' .... ', ,,\:',\ 

-110 "'" ---= ..... ~ 
-, I" - .;;;;:: 

" .......... "'Kris allosci ator 
-120~--~~~~----~--~-----+--~ r-- __ ..... r---. ____ _ __ 

-130~---L----~----~--~----~--~ 

Brusundertryckning 
dB vid 2,5 kHz bandbredd dB/Hz 

150 

121 

90 

184 

155 

124 

Fig l. Sändarnas sidbandbrus 
vid olika avstånd från bärvåg. 
Som framgår av tab l och texten 
är det rimligt att ställa -100 dB 
som krav. Bara en station, lC 202 
S, klarar detta utan ombyggnad. 
Kurvan för en modifierad lC 245 
E visar hur mycket som går att 
göra. l det fallet är vco:n utbytt 
mot en hembyggd enhet. Kurvan 
för kristalloscillatorn markerar 
eventuellt gränsen för mätsyste
mets kapacitet. Bandbredd vid 
mätningarna är 2,5 kHz. Addera 
-34 dB (2500 ggr) för att få dB/ 
Hz. Vanligen specificeras signal
generatorer ijust dB/Hz. 

10 20 50 100 200 500 1000 K Hz Avstånd från grundfrekvens 

• H ur breda är sändar
signalerna? Vad klarar 
mottagarna/ör signaler? 
F ör att avslöja dessa 
egenskaper krävs mät
ningar utöver de vanliga. 

• I vårt test av 2 m ssb
stationer har vi använt 
delvis okonventionella 
mätmetoder som ger en 
rättvisande bild av vad 
apparaterna är kapabla 
till. . 

• Resultaten var ganska 
nedslående: Sidbands
brus , nyckelknäppar och 
dålig mottagardynamik 
drog ned betyget, särskilt 
för en station. 

FT 225 R. De övriga stationerna 
är nykonstruktioner . 

Krävande 
storstadstrafik 

Den som bor långt från andra 
2 m-amatörer behöver inte ställa 
alltför h.öga krav på sändarens 
signal. Overtoner och spurioser 
får förstås inte förorsaka interfe
renser och störningar i omgivan
de tv-mottagare eller annan ut
rustning . Ett visst mått av sid
bandbrus kan dock tillåtas kring 
bärvågen, eftersom dämpningen 
ändå är tillräcklig till de avlägset 
belägna amatörgrannarna på 2 
m. De som har andra 2 m-ama
törer på kortare avstånd än ca 
två mil har ofta svåra problem 
orsakade av brister hos statio
nerna . Det gäller särskilt de 
första generationernas syntes
stationer. 

Är det då så, att en syntessta
tion nödvändigtvis måste vara 
dålig? Har stationerna blivit 
bättre? Vilken standard kan 
man vänta i dag? 

För att ge svar på frågorna har 
vi gjort detta test. Vi har be
gränsat det till att omfatta en
bart telegrafi- och enkelt sid
bandsändningl-mottagning , 
eftersom problem är störst där . 

Vad bör 
man kräva? 

Vi redovisar i testet uppmätta 
siffror för sidbandbruset på oli
ka frekvensavstånd från bärvå
gen hos de olika apparaterna. 
Vad bör man då kräva av dem? 

Det finns ingen norm för ama
törtrafiken , men låt oss utgå 
från den norm som gäller för 
kommunikationsradiotrafiken 

forts sid 12 
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Tabell 2. Sändarnas band bredd vid -60 dB under pep. Mät
ningen gjord med ssb resp fm. För att sätta apparaternas 
ale-kretsar på prov ljudades "aaaaaaa" i resp mikrofoner. 

Fig 2-7. 2-tollstest. Tm tUll er. ca 
800 Hz och 1800 Hz, modllierar 
sändarna. De övriga komponen
terna är blandningsprodukter och 
skall vara undertryckta så mycket 
som möjligt under toppeffekten 
(pep), som ligger vid översta skal
strecket. 6 dB under detta ligger 
de två tonerna. F ör FT 225 RD 
finns två kurvor. Den ena gäller 
för full effekt, den andra för halv 
effekt, vilket är utmärkt med -3 
dB i vänstra nedre hörnan på 
kortet. 

le 202 S le 260 E 

-60 dB/ssb 8 kHz 10 kHz 

-60 dB/fm 20 kHz 

från sid 11 
på vhf (fm). Televerket kräver 
minst 70 dB undertryckning i 
grannkanalen. Värdet gäller för 
kanalseparationen 25 kHz. Mät
bandbredden är då 12,5 kHz . 
Det svarar mot en brusnivå av 
ca -110 dBlHz vid ett fre
kvensavstånd på 20 kHz . l vårt 
test har vi använt en mätband
bredd av 2,5 kHz , vilket svarar 
mot en brusundertryckning av 
ca 76 dB. Televerkets krav är 
rimligt för uteffekter på några 
watt om isotropa antenner 
används. 

Det kan möjligen vara lagom 
för fm-kanaltrafiken på 2 m
bandet , men är alldeles för 
snällt för ssb och cw-trafik . Dx
trafiken på 2 m-bandets nedre 
del sker med cw och ssb. Härvid 
använder man riktantenner som 
har en förstärkning mellan 10 
och 16 dB , i extrema fall ända 
upp till 20 dB. Uteffekter på ca 
300 W är också vanliga . 

Vad bör man då kräva för un
dertryckning av sändarens sid
bandbrus? Vi har i tabell l redo
visat några typiska fall som kan 
förekomma i praktiken. Med ut
gångspunkt i de presenterade 
värdena kan man räkna fram 

., ') D A ni,..,. 0 _ :T-CJ r, 11_~I _r'\"1 

le 251 E FT225RD TS 770 

10 kHz 15 kHz 15 kHz 

13 kHz 25 kHz 25 kHz 

värden för andra effekter och 
andra antenner. Om man för
dubblar avståndet , reduceras 
kraven med 6 dB. Om man bara 
studerar tabell l skulle man kan
ske önska att sändarna skulle ha 
en brusundertryckning av 170 
dB - d v s inga störningar ned till 
500 meters avstånd. (Vi avser 
här, och i fortsättningen, 2,5 
kHz bandbredd.) 

Ett sådant krav är dock helt 
orealistiskt. Man måste också ta 
hänsyn till hur starka signaler en 
god mottagare tål innan den blir 
överstyrd. 

Den bästa av de stationer vi 
provat är le 202, som blir över
styrd vid -28 dBm. Brusnivån 
ligger vid -132 dBm. Se tabell 3 
resp fig 16-17 beträffande käns
lighet och bruströskel. Dyna
miken är alltså 104 dB , men för 
den som bygger själv är 120 dB 
fullt möjligt att uppnå med van
liga standardkomponenter. Om 
fabrikanterna uppmärksammar 
problemet kommer framtidens 
stationer att klara 110 dB utan 
att bli nämnvärt dyrare. 

I dag är det rimligt att kräva 
100 dB vid ett frekvensavstånd 
om 25 kHz. 

Hittills har vi diskuterat dyna-

mikkravet med utgångspunkt i 
fallet fri sikt och antenner rikta
de mot varandra. I praktiken får 
man stå ut med störningar i det
ta fall , men om ingen av statio
nerna har antennen mot den 
andra, kan man räkna med en 
minskning av signalstyrkan på 
kanske 40 dB, och då visar det 
sig att 100 dB dynamik räcker 
till i de flesta situationer. 

Mätresultat 
för sidbandbrus 

Mätningarna har utförts med 
en hembygd mottagare och ka
librerade dämpsatser. Resulta
ten redovisas i tig l . En station, 
le 202 S, klarar 100 dB (vilket 
även gäller dess föregångare le 
202 samt le 202 E) . le 202 kla
rar dessutom 100 dB-kravet re
dan vid ett frekvensavstånd av 
10 kHz. Tre stationer får "med 
tvekan godkänt" , nämligen: le 
260 E, le 251 E och FT 225 RD. 
Den femte stationen, TS 770, 
har för mycket sidbandbrus och 
vi hoppas att Trio-Kenwood sna
rast modifierar den till det bätt
re . Så som den nu är gjord bi
drar den till att göra livet surt 
för dx-are i tätorter. TS 770 bru
sar ungefär lika mycket som le 

211 E och le 245 E. Problemen 
med dessa stationer är välbe
kanta på många håll i landet. 

I det här sammanhanget kan 
det vara värt att påpeka att le 
245 E och le 211 E har samma 
vco och att den är direkt felkon
struerad! Med ett par kondensa
torer och en drossel samt byte 
av oscillatortransistorn kan man 
sänka brusnivån med ca 20 dB! 
Detta har konstruktörerna hos 
Icom tydligen inte kommit på , 
utan i stället har man lagt vco:n 
på 6,01-8,01 MHz för att sedan 
blanda upp den. Observera , att 
en på så sätt ombyggd le 211 El 
245 E faktiskt är bättre än le 
251 E /260 E vad gäller sidband
bruset! 

Vi har också mätt på en le 
245 E där hela vco:n inklusive 
buffertsteg är utbytt mot en 
hem byggd konstruktion . Med 
en sådan modifiering blir le 245 
E till och med bättre än le 202! 
Sidbandbruset kommer då inte 
längre från vco:n utan från blan
daren eller möjligen 10,7 MHz
signalen. 

TS 700, som finns med i dia
grammen som jämförelse, visar 
ett dåligt resultat i fig l. Det 
beror på att TS 700 är amplitud
modulerad med 1 kHz 4-kant
våg från en spänningsomvandla
re. Den bristen kan förmodligen 
lätt avhjälpas. 

Sidbandbruset är viktigast vid 
cw-trafik. Telegrafitrafiken sker 
ju huvudsakligen inom området 
144,000 till 144,100 MHz, me
dan ssb-trafiken sker mellan 
144,160 och 144,400 MHz 
ungefär. 

Olagliga 
nyckel knäppar 

En avigsida som absolut inte 
borde få förekomma hos fab
riksbyggda stationer är nyc
kelknäppar. I Televerkets för
fattningssamling, serie 890 , 
finns bl a reglerat hur en am a
törradiostation skall vara be
skaffad i tekniskt avseende. Pa
ragraf 8, moment g, säger: 
Sändningen får inte upptaga 
onödig bandbredd. Vid telegrafi 
skall tecknen vara väl avrundade 
såväl i början som slutet av tec
kendelarna. Bara en av de pro
vade stationerna uppfyller detta 
krav, nämligen le 251 E. 

De övriga saknar teckenform
ningskretsar och får således inte 
användas i Sverige utan yttre 
nyckel filter , eller ombyggnad! 
Se fig 8-14. Ett nyckelfilter är 
dock inte svårt att göra . Fig 15 
visar ett exempel som passar för 
emitternycklade stationer som 
exempelvis le 202. 

I Fr 225 RD måste man göra 
ingrepp i apparaten , eftersom 



Fig 8. a) Signalen ut från nyck
lad sändare i le 260 E mätt med 
oscilloskop i mottagarens mf vid 
2,5 kHz bandbredd. 
b) Den nycklade signalen i fig 8 
a, men här ser vi den 50 kHzfrån 
bärvågfrekvensen och med 35 dB 
starkare signal till mottagaren 
jämfört med a. Styrkan på nyck
lingsknäpparna noterades på oli
kafrekvensavstånd och återfinns i 
ett diagram ifig 14. 

KEY 

en nyckel styr en digital cmos
vippa. Efter den måste man allt
så påverka stig- och falltider. I 
TS 770 kan man möjligen klara 
sig med ett nycklingsfilter, men 
troligen måste man även där gö
ra ingrepp i apparaten. le 260 E 
har redan genomgått modifie
ringar. Nycklingsegenskaperna 
sägs nu vara i klass med le 251 
E. Vårt testexemplar var ett av 
de första som kom till Sverige. 
Även om le 251 E har acceptab
la nycklingsegenskaper , tack 
vare att nycklingen sker före 
sändarens mf-filter, kan man 

Fig 9-13. Envelopen från den 
nycklade säntwrsignalen visas 
här. Utsignalen dämpades, likrik
tades i en diod och signalen från 
den anslöts till ett oscilloskop. Ba
ra le 251 har tillfredsställande 
avrundning av tecknen. De övriga 
har alltför snabba flanker, vilket 
ger ett brett spektrum. Se fig 14. 

Fig 14. 10 kHz från bärvågsfre
kvensen skall inte några nyckel
knäppar ge sig till känna. I prin
cip skall signalen bara breddas 
några 100 Hz vid normala nyck
lingshastigheter. De här visade 
störningarna är så starka att sta
tionerna är olagliga att användas 
som de är! Nycklingsfilter eller 
ombyggnad måste till. Bara le 
251 E hade godtagbar nyckling. 

+ 

10.n 

med fördel runda av tecknen yt
terligare . Det är möjligt att det
ta kan göras med ett externt 
nycklingsfilter. Om stationen 
driver ett slutsteg som går i klass 
C kan man åter få problem, 
eftersom steget då går till och 
från vid en viss hf-nivå. 

Om man vill ta reda på hur 
den egna sändaren uppför sig 
vid telegrafinyckling kan man 
likrikta hf-signalen och ansluta 
den till ett oscilloskop. Man kan 
alternativt ta ut signalen från en 
befintlig stående våg-meter. Där 
finns ju redan en likriktad signal 
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Fig 15. Exempel på nyckeljilter för den tidigaste varianten av le 
202. (Men 5 och 10 ohms motstånden skall byta plats ifig) . le 202 S 
(och troligen le 202 E) kräver ingrepp internt eftersom man med det 
visade filtret annars ständigt aktiverar medhörningsoscillatorn. Vik
tigt är att man får avrundning av både fram- och bakkant hos den 
nycklade signalen. 

som matas till ett vridspolein
strument. Se bara upp så att 
spänningen inte är allt för hårt 
avkopplad . 

Oscilloskopbilderna i fig 9-13 
visar hur det hela ser ut. Vi ser 
här envelopen av den nyck lade 
signalen från de olika provade 
sändarna. le 251 E är som synes 
godtagbar. Man kan dock med 
fördel runda av tecknen ytterli
gare . Om man kör telegrafi i 
högst BO-takt, kan stig- och fall
tiderna väljas till ca 15 ms. Sta
tionen har i originalutförande 
tillräckligt snabba flanker, ca 1 

ms, för t ex meteorscattertrafik 
då man använder upp till iooo
takt telegrafi. 

Vi har även mätt den band
bredd som de olika stationerna 
tar upp vid nyckling . Mätmeto
den är densamma som vid mät
ningen av sidbandbruset ' med 
den skillnaden , att vi mätt amp
lituden hos nyckelknäpparna 
med oscilloskop i mottagarens 
mf, medan vi för sidbandbruset 
har mätt effektivvärdet i if-de
len . (Agc frånkopplad och inni
vån vald så, att mottagaren ar-

forts sid 14 
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betar linjärt.) 
Resultaten av mätningen är 

häpnadsväckande dåliga! Fyra 
av stationerna har nyckelknäp
par som bara ligger ca 30 dB 
under bärvågen vid ett fre
kvensavstånd om 25 kHz , se fig 
14. le 251 E och TS 700 har å 
andra sidan inte några nyc
kel knäppar alls , enligt denna 
mätmetod! -

Måttliga 
ssb-bandbredder 

I fig 2-7 visas oscillogrammen 
från 2-tonstest av sändarna. Ste
gen är utstyrda med två If-toner 
så att lika amplitud ut fås med 
dessa. Topparna på tonerna lig
ger 6 dB under översta strecket 
på skalan , vilket svarar mot 
toppeffekten (pep). Från övre 
strecket kan vi alltså läsa av 
dämpningen av distorsionspro
dukterna . 

De bör vara undertryckta 
minst 26 dB enligt internationel
la radioreglementet . le 251 E 
klarar det med marginal med 36 
dB undertryckning. Man ser 
dock att högre ordningens inter
modulationsprodukter bildas , 
vilket inte är så bra , men vid en 
bärvågsavvikelse om. ±5 kHz är 
dämpningen god. Aven TS 770 
har god dämpning av 3:e ord
ningens intermodulationspro
dukt , men det finns en riklig 
förekomst av högre ordningens 
im-produkter. Så här ser resul
tatet aven typisk transistorkon
struktion ut! 

l rörsändare brukar högre 
ordningens produkter som regel 
dämpas bra . le 202 S och le 260 
E har båda kring 20 dB dämp
ning av 3:e ordningens im, vilket 
är i klenaste laget. I le 202 S 
sjunker dock im-halten snabbt 
med ökat ordningstal, medan le 
260 E är relativt bred med höga 
ordningens im upp till ca ±1O 
kHz. Samtliga kurvor vi kom
menterat är upptagna då ' ale
kretsarna har trätt i funktion . 

FT 225 RD är ett specialfall . 
Ale-kretsarna verkade inte fun
gera , vilket framgår av foto från 
2-tontestet. Signalen blev myc
ket bred och 3:e ordningens im
produkt låg bara 15 dB under 
pep. När vi så minskade If-sig
nalerna så, att bara halv effekt 
sändes , blev utseendet bättre . 
Undertryckningen av 3:e ord
ningens im låg då vid 20 dB , 
men det är fortfarande inte ac
ceptabelt . Att ale-kretsarna inte 
fungerade riktigt i FT 225 RD 
visade sig även vid test av max 
uteffekt vid ssb . Tillverkardata 
säger 25 W pep, men vi fick ut 
hela 35 W pep. Om fenomenen 
beror på att ale-potentiometrar-

na (tva olika kretsar för medeI
resp toppeffekt) inte var rätt 
justerade, eller om någon kom
ponent i kretsarna var trasig , 
har vi inte undersökt. Man får 

dock hoppas på att inte alla sta
tionerna är trimmade på det vi
set om det är en justeringssak . 

I sammanhanget vill vi varna 
för dem som " trimmar upp" 

D 

fabriksbyggda sändare för att få 
största möjliga uteffekt. Stolta 
sändaramatörer har berättat att 
de trimmat upp 10 W-stationer 
till i storleksordningen , 16 W. 

I--
Signalgenerator Spektrumanalysator r- Skrivare 
HP 8654 B -135 

Mottagare HP 3580 , 

dBm Ant Lf ut 

... 
Fig 16. Vid mätning av mottagarens känslighet, intermodulations-
egenskaper och 2-tonselektivitet måste man på något sätt mäta den 
lågfrekventa utsignalens signallbrusförhållande. Vanligen mäter 
man s+nln med en If-voltmeter eller s+n+dln+d med en distor
sionsmeter. l båda fallen måste man ha en noggrannt specificerad 
bandbredd för att kunna jämföra siffror från olika apparater. Vi 
använde en spektrumanalysator med 30 Hz mätbandbredd. Band- , 
bredden blev då noga specificerad och lika i alln mätningarna. Dess
utom blev resultatet en bruskurva som visade apparatens if-karakte
ristik (mf-filtrens utseende och eventuell filtrering i If-delen). 
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Fig 17. Lf-spektrogrammen visar Tabell 3. Mottagarnas känslighet. 
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signallbrusförhållande vid en in
signal till mottagaren av -135 
dBm. Härur kan man direkt räk
na ut mottagarens känslighet. 
Mätbandbredden 30 Hz räknas 
lämpligen om till 3000 Hz (+20 
dB). 10 dB sIn är vidare ett pas
sande värde. Tabell 3 visar käns
ligheten vid 10 dB sIn och 3 kHz 
bandbredd. l diagrammen kan 
man se mf-kurvans utseende och 
ev If-filtrering. För mottagning av 
svaga signaler bör kurvan ha ett 
jämnt förlopp så som TS 770, le 
260 E och FT 225 RD. 

Mätningarna gjorda enl tig 16 och 17. Använd mätbandbredd 30 Hz. 
Talen är omräknade tör 3 kHz bandbredd (100 ggr större bandbredd, 
dvs + 20 dB) och 10 dB s/n. Inom parentes spänningar över 
antennkontakten. 

le 202 S -122 dBm (O,18IlV) 
le 251 E -121 dBm (O,2O IlV) 
le 260 E -123 dBm (O, 15 IlV) 
FT225RD -123 dBm (O,16 IlV) 
TS 170 -123 (O,16 IlV) 
TS 770 -122 (O,18 IlV) 
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Fig 18. Diagrammet visar hur stark en störande signal får vara in
nan mottagningens signal/brus förhållande reduceras med 3 dB. X
axeln ger frekvensavståndet till den störande signalen. 

Sådana procedurer leder lätt till 
att utsignalen blir avsevärt bre
dare och man stör då omgivande 
stationer med "splatter". 

Man kan inte vara säker på att 
ett 2-tontest ger en rättvisande 
bild av hur en ssb-station uppför 
sig i praktiken. Faktorer som 
påverkar är: Ale-kretsarnas tid
konstanter, om ale: n verkar före 
eller efter filtret, om If- eller hf
signalen klipps före filtret m m, 
kan påverka resultatet. Vi un
dersökte hur stor bandbredd 
stationerna gav vid tal genom att 
säga "aaaaaaaaaaa ... " i mikro
fonerna och studera bandbred
den på en spektrumanalysator. 
le 202 S, le 260 E och le 251 E 
får anses vara godtagbara med 
8, 10 resp 10 kHz bandbredd. 
Något större bandbredd fick vi 
från Fr 225 RD och TS 170 som 
gav 15 kHz , men siffrorna är på 
intet sätt katastrofala. Band
bredden från Fr 225 RD blir 
säkert mindre om stationen får 
fungerande ale-kretsar. , 

Med bandbredd i detta sam
manhang menar vi hela det fre
kvensområde , inom vilket signa
len (splattret) är starkare än -60 
dB , jämfört med nyttosignalen . 

Mottagarselektivitet följer 
sändarens sid band brus 

När man talar om selektivitet 
i mottagaren syftar man ofta på 
den bandbredd som mf-filtren 
har. Mäter man med en signaI
generator kan man plotta en 
kurva över det som brukar kal
las selektivitet genom att mäta 
dämpningen vid sidan om den 
inställda frekvensen. I verklig
heten är det ju så, att man lyss
nar på en station samtidigt som 

en annan station (eller en 
mängd stationer) på en närbelä
gen frekvens stör. Man bör allt
så mäta med två signaler: 

En som stationen är inställd 
på och en som ligger vid sidan 
om. Den störande signalens fre
kvens varieras och man registre
rar hur många dB denna ligger 
över mottagarens känslighets
gräns då signaJ/brusförhållandet 
minskar med 3 dB . Så har vi 
mätt och resultaten återfinns i 
ett diagram , se fig 18. Ibland 
brukar man mäta vid bara 1 dB 
s/n-försämring. 

När en störande signal ligger i 
närheten kan flera saker hända . 
Både signal och brus kan minska 
t ex genom att agc-kretsarna på
verkas , signalen kan minskas 
medan bruset ligger kvar och vi 
får alltså en känslighetsnedsätt
ning , eller bruset ökar medan 
signalen ligger kvar på samma 
nivå. Vi får även i det fallet en 
känslighetsnedsättning. Det 
första fallet har vi inte brytt oss 
om att undersöka. Eftersom sig
nallbrusförhållandet är intakt , 
går signalen fortfarande att läsa 
och fenomenet är inte helt för
ödande för mottagningen. 

De två andra fallen har vi allt
så mätt på , d v s vi har angivit 
vid vilka nivåer som mottagaren 
störs vid olika frekvensavstånd 
mellan nyttosignal och störande 
signal. När signalen minskar och 
bruset ligger kvar på oförändrad 
nivå sker s k blockering. Om i 
stället bruset ökar, beror det på 
att den störande signalen blan
dar sig med lokaloscillatorns sid
bandbrus (s k reciprocal mixing . 
Svenskt uttryck saknas, men det 
kanske borde heta reciprok 

dBr'"! Irslq'1al 
30 r---------'1 --------~--_, 

.w l ~ 
IC202Sj 

50 f---- __ ---?;:." "-::' 

IC2S1E --- /.//'G /, " , I 
60 f---- - --t /'/ 7L,~ 

I /~,. ~// 
FT22SRt,/ " ".".'" I I' 

-70 1e-266 -- .. ~ ;V--
~". ~; 

". ;" 
T5700 ". ,,/ 

80 T5770 ;,;','-' - ---+----1 

-90 L-_____ ~ ________ ~ __ ~ 

5 20 40 KHz Frekvensavstånd 

Fig 19. Mottagarnas intermodulatiollsegel/skaper. Två störande 
signaler påförs, till dess att im-produkterna kan motlas med 10 dB 
s/n. De störande signalernas nivåer visas på y-axeln och frekvensav
ståndet mellan dem på x-axeln. 

dBm Inslgnal 
O .---------~----~--~--~ 

-10 1----1e-re-:z.5- I 
I ~~ 

- 20 IC251E -I ~~T--7~ 
- 30 . ~L ,.'-/-

- 40 I- -----EJ225RD~..... .-.,{L 
IC260E i L""' .. ,,; 

- 50 T5700 r":'1" '~-+-----l 
- 60 1-5-77u' I 
-70 
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Ffg 20. Som jämförelsetal används ofta intercept poillt (ip). Hur det 
beräknas framgår i korthet av texten. 1 professiollell utrustning 
förekommer ip upp till +30 dBm. Siffran för le 202 S får anses som 
bra i det här sammanhanget: -9,5 dBm . 

(ömsesidig) blandning) . Man 
skulle därför kunna anta , att de 
stationer som har en sändare 
med högt sidbandbrus även får 
känslighetsnedsättning p g a 
brusökning när starka signaler 
kommer In. Detta stämmer 
ganska väl, kan vi konstatera . 
Om vi inverterar kurvorna för 
sändarens sidbandbrus, fig 1, 
och jämför dessa med mottagar
nas känslighetsnedsättning fin
ner vi att de har ungefär samma 
förlopp och att stationerna har 
samma rangordning! Förbättras 
alltså lokaloscillatorn så att den 
får minskat sidbandbrus, blir re
sultatet samtidigt större tålighet 
mot känslighetsnedsättning p g a 
störande närbelägna stationer. 

Mottagarens 
dynamik 

Mottagarens dynamik kan 

mätas på ett antal sätt . Vi före
drar en metod som är nära rela
terad till selektiviteten enligt 
ovanstående. Samtliga mottaga
res bruströskel ligger vid ca -132 
dBm. Se tabe1l 3. 

Om vi subtraherar bruströs
kelns värde från de värden som 
avläses i fig 18 får vi 2-signaldy
namiken. Den är som tidigare 
nämnts 104 dB för le 202 obero
ende av frekvensen , medan le 
251 E är ca 10 dB sämre vid små 
frekvensavstånd , och ca 10 dB 
bättre vid stora frekvensav
stånd. 

TS 170 och Fr 225 RD klarar 
bara ca 80 dB vid 25 kHz P g a 
sidbandbruset (jfr fig 1). - le 
260 E klarar bara 85 dB av 
okänd anledning. 

Samtliga stationer har god el
ler mycket god tålighet mot sig

forts sid 16 

I 
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FT22SRO 

från sid 15 
naler på mer än 0,5 MHz av
stånd. Detta är betydelsefullt 
med tanke på den intensiva tra
fiken på fm-kanalerna . 

Intermodulation 
Ett annat sätt att mäta en 

mottagares dynamik är att mäta 
vid vilken nivå 3:e ordningens 
intermodulationsprodukter upp
står om mottagaren får två lika 
starka signaler (3-signaldyna
mik) . 

Fig 21. Frekvel/sdrijtel/ hos de 
olika stationerna. Ingen kan an
ses som dålig på det aktuella fre
kvensbandet. 

T5770 

En viktig egenskap hos motta
gare är dess immunitet mot in
termodulation. Vad det betyder 
i praktiken kan följande exem
pel visa: Antag, att vi lyssnar på 
frekvensen 144,020. Samtidigt 
börjar SM(2)XYZ sända på 
144,050 och SM(2)UVX på 
144,080. 

Vår mottagare tål dock inte 
signalnivån från dessa , utan in
termodulation uppstår. En av 
intermodulationsprodukterna 
råkar hamna på den frekvens vi 
lyssnar på och vi uppfattar inte 
längre vår önskade station . Fre
kvensskillnaden mellan 0XYZ 
och 0UVX är 30 kHz , och 3:e 
ordningens intermodulations
produkter bildas på 144080 + 30 
kHz och 144050 - 30 = 144020 
kHz . Vid mycket starka signaler 
får man även högre ordningars 
intermodulation. Den 5:e ham
nar på 144080+60 resp 144050-
60, d v s intermodulationspro
dukterna liksom signalerna , lig
ger 30 kHz från varandra . 

Vi har mätt 3:e ordningens im 
och redovisar mätdata i fig 19. 
Diagrammet visar vilken nivå 
hos de störande signalerna som 
ger 10 dB signal/brusförhållande 
hos den detekterade im-produk
ten. Vi antar , tämligen godtyck -
ligt, att vi blir störda om' den 
störande signalen ligger 10 dB 
över bruset. Vi ser att le 202 S 
tål -42 dBm enligt detta mätför
farande. Om vi jämför med 
bruströskeln -132 dBm finner vi 
t ex att le 202 är intermodula
tionsfri inom ett dynamiskt om
råde av 90 dB. 

16 RADIO & TELEVISION - NR 3 - 1980 

IC 260 

<;1'!0IlB 

" ,. 
" ,. 
" " " L1LL~:=±:t±±:LEd=:t±d" " ,,'on 

" 
Fig 22. Vad visar s-metern? Här ser vi kur
vor för de olika stationerna (streck prickad 
kurva), jämfört med den ideala kurvan 
(streckad) enligt region l-standard. (Högra 
skalan.) Den heldragna kurvan visar if-ni
våns variationer med insignalen (vänstra 
dB-skalan) 

Intercept point 
som jämförelsetal 

Ur resultaten från intermodu
lationsmätningarna kan man 
räkna fram mottagarnas " inter
cept point" eller ip. Internatio
nellt sett är ip ett vanligen an
vänt mått på mottagarens stor
signalegenskaper . Om man vid 
intermodulationsmätningen 
ökar insignalerna med 10 dB , 
tilltar 3:e ordningens intermo
dulationsprodukter med 30 dB. 
lp är den insignal som krävs (två 
insignaler , båda = ip) för att 3:e 
ordningens intermodulations
produkter skall vara lika starka 
som insignalerna. lp måste ext
rapoleras fram, då vid så stora 
insignaler mottagaren helt har 
upphört att fungera. Som exem
pel kan vi beräkna ip för le 202 
S. Ur fig 19 får vi -47 dBm. 
Intermodulationen ligger då vid 
-122 dB~ (10 dB över bruströs
keln). Okar vi insignalen med 
37 ,5 dB , ökar intermodulatio
nen med 112,5 dB . Båda blir då 
-9,5 dB, vilket är ip för le 202 
S. Se ävenfig 20. 

Man kan ta fram ip grafiskt 
eller använda formeln ip=0,5 
Pk-1 ,5 Pi ' där Pk är känsligheten 
i dBm för ett visst signal/brus
förhållande och Pi de två mätsig
nalernas nivå för samma signal! 
brusförhållande (Pi) hos inter
modulationsprodukterna. 

God agc-funktion 
hos stationerna 

Antag att vi lyssnar på en re
lativt svag signal. Vi har dragit 

upp ljudnivån ganska mycket 
för att verkligen uppfatta allt i 
sändningen. Plötsligt slår vår 
amatör i grannskapet på sin sän
dare på samma frekvens . Om 
vår mottagare har dålig agc blir 
ljudvolymen våldsamt hög , vi 
får ont i öronen - och grannarna 
blir inte obegripligt irriterade 
och bankar i väggarna. 

Om agc-kretsarna fungerar 
drar de ned förstärkningen så att 
ljudnivån inte blir obehagligt 
hög. Vid vilken nivå agc:n bör 
sätta in kan man ha olika upp
fattning om . Någonstans mellan 
10 och 20 dB är lagom. Hos FT 
225 RD kommer agc:n in lite väl 
sent (-26 dB) , men någon större 
nackdel är det knappast. Se fig 
22. 

En annan parameter som kan 
vara värd att prova är mottaga
rens dynamiska agc-egenskaper . 
Det innebär, att vi kontrollerar 
hur If-signalen ut varierar med 
språngvisa förändringar i insig
nalen. Fig 23 visar hur signaler
na varierar för språngvisa för
ändringar mellan -110 ·'.1rIL -50 
till-ll0 dBm ser ut. Vi ser alltså 
både attack- och frånslagstid. 
Viktigt är att inte tillslaget har 
stor översläng med efterföljande 
gungning av nivån . En sådan 
funktion är tröttande och mins
kar uppfattbarheten. Samtliga 
stationer kan sägas vara bra på 
den här punkten . De små över
slängar som finns är praktiskt 
taget försumbara . Frånslagsti
derna kan i le 251 E , le 260 E 
och Fr 225 RD kan väljas korta 
eller långa. Vid mätningarna an-



vändes kort frånslagstid . 

Vad visa.' s-metern? 
För att underlätta rapporte

ring förser man mottagarna med 
en s-meter som ger ökat utslag 
för ökad inspänning. För att un
dersöka deras funktion noterade 
vi mätarutslagen vid olika inni
våer och ritade diagram. 

Hur skall då en korrekt skala 
se ut? Buden om detta är 
många, och varje tillverkare 
verkar ha sin uppfattning. I re
gion 1, som omfattar bl a Euro
pa, antog man under 1978 en 
standard för hur en s-meter skall 
vara kalibrerad . Två varianter 
finns! En för band upp till 30 
MHz och en för band över den
na frekvens . Man har gjort så 
därför att störnivån ligger så 
mycket lägre på vhf än på kv och 
det är därför lämpligt att lägga 
S9-indikeringen vid en lägre ni
vå på vhf. Det betyder i prakti
ken 5 I-l V spänning över 50 ohms 
ingång, vilket motsvarar -93 
dBm. Avståndet mellan s-enhe
terna är valt till 6 dB. 

Som framgår av våra mätning
ar är s-metrarna olämpligt , att 
inte säga felaktigt , kalibrerade 
se fig 22 . De börjar göra utslag 
först då inspänningen stigit till 
-110 dBm, vilket motsvarar 
ungefär S6 enligt nämnda stan
dard. Signal/brusförhållandet är 
då 25-30 dB. S-metergradering
en borde alltså starta på ungefär 
S6 för att vara riktig. Man ser att 
t ex le 260 gör ett språng från SJ 
- S9 inom ett område av bara 12 
dB. En sådan s-meter har man 

inte mycket nytta av vid rap
portgivning. S-metrarnas dåliga 
kalibrering har fått till följd att 
vissa sändaramatörer aningslöst 
rapporterar läsbarhet 5 , signal
styrka J eller till och med läsbar
het 5, signalstyrka O . .. 

Det är lätt att inse det felakti
ga i en sådan rapportering. S
metrar i allmänhet kan bara sä
gas vara ett stöd vid rapportgiv
ningen och kan vara till viss 
hjälp vid trimningsarbeten där 
man behöver ett visarutslag som 
visar relativ inspänning. 

Eftersom s-metrar i allmänhet 
är helt opålitliga återger vi här 
de ursprungliga reglerna för rap
portering av signalstyrkor: 
SJ = signalerna knappt uppfatt-

bara . 
S2 = mycket svaga signaler. 
S3 = svaga signaler. 
S4 = något svaga signaler. 
S5 = ganska goda signaler. 
S6 = goda signaler. 
S7 = mycket goda signaler. 
S8 = starka signaler . 
S9 = mycket starka signaler. 

Om läsbarheten är 5 , kan sig
nalstyrkan inte vara svagare än 
S4 (vid ssb) . Enligt region 1-
normen är detta -123 dBm eller 
ca 10 dB s/n. Vid denna nivå 
visar samtliga s-metrar SO, vilket 
över huvud inte borde vara möj
ligt , eftersom brusnivån skall ge 
ett utslag på SJ vid korrekt ka
librering! 

En genomgående svaghet hos 
s-metrarna är alltså , som fram
går av diagrammen , att de bör
jar verka först vid starka insig
naler. Det har att göra med agc-

Fig 23. Den dynamiska agc-karakteristiken 
visas i bildserien. Insignalen varierar 
språngartat från -110 till -50 och åter till 
-110 dBm. Önskvärt är en snabb attack och 
långsam återgång vid ssb eller relativt lång
sam återgång vid cw. Vissa stationer har 
omkopplingsbar snabb eller långsam åter
gång. Vi har genomgående valt den snabba
re för bildtagningen. Ingen mottagare upp
visar "gungighet" eller nämnvärda över
slängar vid attack. 

kretsarnas sena ingrepp , efter
som s-metern är ett instrument 
som i stort sett visar agc-spän
ningen . Därför har vi ritat både 
s-meterskala och agc-funktion i 
samma figurer. 

Frekvensdrift 
trots syntes 

Vid syntetisk frekvensgenere
ring , där man har en spännings
styrd oscillator som är faslåst till 
en referensfrekvens , borde man 
rent teoretiskt få mycket låg fre
kvensdrift. Referensoscillatorns 
stabilitet är helt avgörande för 
frekvensdriften i den faslåsta 
slingan . Om signalen från vco :n 
blandas kommer en oscillator 
till att bidra till driften . Så är 
fallet i le 251 E /le 260 E . Där 
har vco:n en frekven -· av mellan 
6-8 MHz och den signaien blan
das sedan med frekvensen 
127,29 MHz från en kristalloscil
lator. 

Samtliga stationer har hygglig 
frekvensstabilitet. le 251 E och 
le 260 E kan driva 100 Hz på 
fem minuter även efter en halv
timmes uppvärmning, men det 
är för det mesta helt accepta
belt. Se fig 21 . 

Sammanfattning 
av resultaten 

Slutfacit blir omvända vär
den . Den dyraste stationen TS 
770 har sämsta grunddata med 
högt sidbandbrus hos sändaren 
och därför dålig 2-tonselektivi
tet. Mottagaren gav dessutom 
intermodulation vid relativt 
måttliga in signal nivåer. le 202 S 

däremot har acceptabla siffror 
vad gäller sidbandbrus hos sän
daren, god 2-signaIselektivitet 
och låg intermodulation med en 
intercept point = -26 dBm. Det 
är ju egentligen en station för 
portabelt bruk, men den lämpar 
sig väl som drivsändare till ett 
större slutsteg. Den komplette
ras i så fall helst med ett lågbru
sigt hf-steg med måttlig förstärk
ning (urkopplingsbart , om det 
finns andra högeffektstationer i 
närheten). 

Med glädje kan vi konstatera 
att efterföljarna till le 245 E och 
le 211 E , dvs le 260 E och le 
251 E, har blivit mycket bättre 
vad gäller sändarens sidband
brus och mottagarens 2-signalse
lektivitet. Deras mätdata ligger 
inte riktigt i klass med le 202 S, 
men stationerna är godtagbara . 
le 251 E är den enda som har 
tillfredsställande nycklingsegen
skaper vid telegrafi. 

De största förtjänsterna hos 
Fr 225 RD ligger i den höga 
uteffekten och den låga fre
kvensdriften . Sidbandbruset lig
ger något högre än för le 251 E/ 
le 260 E vid små frekvensav
stånd. 

Eftersom 2 m-trafiken ökar 
kraftigt , vill det till att man ser 
upp med sidbandbruset . Annars 
kan situationen bli den, att ban
det blir omöjligt att använda för 
(dx) eftersom brus nivån höjs . 

Generellt sett kan man se en 
trend mot mindre sidbandbrus 
hos sändarna. Vi hoppas att den 
håller i sig, för här finns fortfa
rande mycket att göra. • 
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Det dröjer visserligen rätt lång tid 
innan några konkreta resultat visar 
sig av de beslut som den lO veckor 
långa administrativa världskonfe
rensen i Geneve fattade på området 
radiofrekvensdispositioner för 
I 990-talet, men en del huvuddrag 
kan man ta fasta på från WARC 79, 
arrangerad av Internationella tele
unionen . 
• Amatörfrekvenserna ökas ut rätt 
väsentligt, detta till följd av att 
annan trafik alltmera flyttas ut från 
de upptagna band det gäller till 
andra frekvensdomäner . 
• Ett antal nya frekvensdispositio
ner medges också radioamatörerna 
på satellitsidan. 
• Rymdforskningen får tillgång 
till ökat eterutrymme. 
• Inom radiospektrum upplåts fre
kvenser för de slags radar vilka 
avses bli använda i rymden. 
• De allt flera rundradierande sa
telliterna tilldelas flera frekvenser 
för ljudkanalerna i de olika regio
nerna . 
• Världskonferensen beslöt också 
om inordnande i frekvensbanden av 
de rymdstationer, vilka skall alstra 
solenergi. 
• Inom rymd- och satellitsektorn 
tilldelas också flera frekvensinter
valler de länknät vilka förbinder 
satellitsystemen inbördes och med 
varandra. Det här är ett framåtsyf
tande beslut, som tar fasta på fram
tidens integration av satellitnäten i 
de planerde kommunikationssyste
men världen över. 

Globalt sett indelas ITU-domä
nen i regioner, där 1 utgörs av 
Europa med merparten av Sovjet
unionen jämte arabstaterna i Mel
lersta Östern plus Afrika, 2 utgörs 
av Nord- och Sydamerika och 3 
övriga Asien plus Australien . 

Satelliterna är bara en 'del av ett 
stort globalt nytänkande, kan man 
se av W ARC-handlingarna: Så syss
lade konferensen mycket med de i 
sitt slag lika viktiga navigations
hjälpmedlen, vilka tilltar starkt i 
betydelse för både flyg- och havs
samfärdseln . I Region I "bytte" 
man band, i det att man minskade 
möjligheterna för den flygburna 
trafiken att betjäna sig av frekven
serna i bandet 150- 285 kHz för att 
i gengäld upplåta betydande ut
rymme i bandet 285-435 kHz. Här 
fick den luftburna trafiken i stor 
utsträckning ta över våglängder 
från den maritima mobiltrafiken, 
vilket inte ses med blida ögon i 
rederi kretsar. Här får man dock 

söka andra lösningar av mera bestå
ende art. 

Uteslutande disponerade för na
vigationshjälpmedel blir nu tre band 
inom Region I: 1,625-1,635, 
1,800-1 ,810 resp 2,160-2,170 
kHz. 

Lufttrafikbanden på 78-80 MHz 
som använts inom Region 3 försvin
ner som sådana. 

Hela området 136-137 MHz 
kommer från I januari 1990 att 
upplåtas enbart för vad som kallas 
"aeronautical mobile services" . 

Ser vi på satellittjänsterna, sker 
en utvidgning av s k fixed-service 
bands "under lO GHz" genom att ca 
600 MHz ytterligare upplåts. Den 
jord-rymdgående trafiken ("up-link 
communications") breddas med 225 
MHz på ca 6 GHz. I princip har 
man uttalat sig för att "allt" under 
20 GHz skall utvidgas med 500 
MHz med tanke på att vi står inför 
en krävande expansion av alla kom
munikationskanaler. Speciellt utta
lade världskonferensen att frekvens
utrymme måste anslås för passiva, 
fjärravkännande system; något som 
man tillmäter avgörande framtida 
betydelse på en rad sektorer av 
världens försörjning. Inte minst 
dessa behov ligger bakom omdispo
sitionerna av banden och önskemå
len om att man förskjuter en mängd 
frekvensutrymme. 

Det som knappast kommer att 
mottagas med förtjusning i alla 
läger är de uppgörelser som län
derna lyckades träffa sinsemellan -
efter en oerhörd massa mygel och 
korridorpolitik samt intriger på alla 
nivåer, där texter, förslag Och reso
lutioner luslästes och misshandlades 

Närradions öde 
avgörs i höst? 
De socialdemokratiska ledamöterna 
av Närradiokommitten rasar över 
att Utbildningsdepartementet 
som leds av hr J-E Wikström (fp) -
"brutalt kör över kommitten", enligt 
ledamoten Georg Andersson (s), 
som menar att man "bör ta närra
dioförsöken på allvar, att en väl 
fungerande förenings radio i Sverige 
är en angelägen sak" och att depar
tementets agerande närmast är 
skandal: 

- Det är obegripligt att Utbild
ningsdepartementet griper in i kom
mittens arbete på detta sätt, säger 
han. Det är närmast skandal att två 
ledamöter i kom mitten på sätt som 
nu skett tar chansen att driva ige
nom helt nya förutsättningar för 
arbetet, säger kulturutskottets ord
förande. 

Det som hänt är följande: 
Kommitten hade beslutat i no

vember 1979 att närradioverksam
heten skulle värderas så att en 
rapport kunde framläggas våren 
1981. På den grund skulle kommit
ten slutligt utforma förslag om per
manent närradioverksamhet som
maren 1981 eller, får förmodas, 
rekommendera en nedläggning. Be
slutet var enigt, sedan utvärderings
mannen Love Hedman starkt tvivlat 
på att det någon kortare tid kunde 
bilda underlag. Man hade alltså 

med meningslösa kommaändringar 
och veton mot olika formuleringar 
- på området fasta och landmobila 
tjänster. Där fick rödpennorna härja 
ganska friskt. Mycket kunde för
siggå just i tecknet av mera globala 
perspektiv, som exempelvis behoven 
av fjärravkännande system för 
bättre resursutnyttjande och pro
spektering av jorden och haven . 

drömmer i två små enaktare om tv-tittarens hämnd 
på Auktoriteter och Monopolmedier. 

diskuterat ett i tiden närmare da
tum, men avgörandet ifråga om 
senareläggningen instämde slutli
gen alla i. 

Kommitten meddelade departe
mentet detta i december 1979. 

I mitten av januari framlades så 
en ny tid plan , innebärande en kraf
tigt kortad värderingstid. Kommit
ten tvingas redan till november 1980 
ta ställning till den framtida närra
dion, oaktat försöken skall pågå till 
1 juli 1981! 

"Dessa drastiska ändringar har 
dikterats av departementet", menar 
de arga socialdemokraterna. De 
borgerliga genomdrev en kupp: 
Trots att bara tre av fem ledamöter 
i kommitten var närvarande, och 
trots att den nya planen inte sänts ut 
i förväg, tvingade de närvarande två 
borgerliga ledamöterna igenom 
ändringen. "Även bordläggning 
vägrades. Så uppbundet var ären
det", klagar s-ledamöterna nu och 
talar om en "stympad värderingstid 
med åtföljande svåra situation" . 

Det vore onkel igen intressant att 
få fram den verkliga bakgrunden till 
den här besynnerliga kurragömma
leken kring närradion, där vissa 
intressen uppenbart inte vill ha vare 
sig fortsättning av verksamheten 
eller ens invänta den avtalade tiden 
för bedömningen. 

Hr Wikström bör försöka klar
lägga sitt agerande - också i den 
här frågan. -e 

Men i vissa delar av frekvensspek
trum är nu en rad befintliga fre
kvenser för mobila resp fasta kana
ler "restricted" eller rent av "elimi
nated", som det står i kommuni
keerna. Detta kommer troligen att 
vålla problem. 

Trots ogynnsamt utgångsläge för 
W ARe, med politiska motsätt
ningar, starka intressen i konflikt 
med varandra och som antytts, ut
pressning och ett ganska rått mygel 
på toppnivå (med en rad staters 
goda minne), måste nog konstate
ras, att en hel del faktiskt uträtta
des. 

Men ingen hade naturligtvis vän
tat att konferensen skulle lyckas 
lösa alla de akuta frågor som håller 
på att torna upp sig på området 
frekvensallokering och rediokom
munikationer, vare sig i enighet 
eller med några knappa majoriteter. 
Nu måste en hel rad knäckfrågor 
förbli olösta till dess att man på 
nytt, tyvärr så sent som 1984, inle
der en serie toppnivå konferenser för 
en ny rond. Det är dock en tving
ande nödvändighet att dessa väsent
liga frågor får en acceptabel lösning 
så här på tröskeln till rymdåldern, 
och det snart. VS 
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Nytt 
Ekonomiproblem: 
Fjärde fm-kanalen 
mot am-beredskap? 
En tekniskt sett egenartad kontro
vers har seglat upp med som inblan
dade parter SR, Televerket, UD och 
Utbildningsdepartementet om valet 
mellan en fjärde riksradiokanal på 
fm från 1982-1983 (P 4) och tre
fyra gamla mv-sändare, i lite längre 
perspektiv också två nya am-sän
dare, varav en lv-sändare. Det hand
lar förstås om pengar men också om 
förmenta beredskapsskäl och om 
svensk hörbarhet i Balticum, Polen 
och DDR m fl Östersjögrannar. 

Inom radion har nu en arbets
grupp tillsatts för att utreda inte så 
mycket behovet aven fjärde riks
radiokanal som vilka intressen den 
bör disponeras av - Riksradion, 
lokalradion och utbildningsradion -
jämte vad slags program den bör 
fyllas med. 

En väsentlig följdfråga är om P 4 
skall bli ett av lokala inslag uppbru
tet nät eller en reell rikskanal. 
SR-åsikterna är delade, men Riks
radiochefen Britt-Marie Bystedt 
torde vara varm förespråkare aven 
övervägande riksdisponerad kanal; 
se Pejling för februari -:- en kanal 
för alla invandrarprogram för spor
ten och för mera direktsänd, levande 
musik. Radion vill också ha en 
"alIkanai" under morgon- och efter
middagstid för att varva diverse 
inslag i. 

Det knepiga är att, trots att något 
nytt fm-nät inte behöver anläggas 
utan det befintliga "bara" komplet
teras, behövliga investeringar för 
P 4 måste vägas mot andra intres
sen: 

- Det brådskar med utred
ningen. Den måste ligga klar till i 
höst, heter det från hennes kansli. 
Brådskan beror på att det handlar 
om pengar som televerket måste 
begära av riksdagen som in'leste
ringsmedel. I bakgrunden finns då 
huvudmannen. Utbildningsdeparte
mentet, som bestämt klargjort att de 
30 Mkr som P 4-projektet beräknats 
till måste gå ut över andra behov. 

Dessa "andra behov" är beva
rande av Sveriges möjligheter till att 
ha am-sändare i etern. 

Regeringen - utbildningsdepar
tementet - avser att tre av våra fyra 
återstående am-sändare för mellan
våg kan läggas ned och det redan i 
vår. Detta besked har givits riksda
gens kulturutskott, som blir part i 
målet genom att Utlandsprogram
mets sändningar resp riksprogram
mens utländska distribution berör 
de kommunikationsområden som 
utskottet handlägger. Departemen
tet - hr J-E Wikströms fögderi, 
alltså - har utrett saken och till-

bakavisar påståenden att man i 
misshugg i besparingsnit strukit 
sändarna, däribland också lång
vågssändaren i Motala. De övriga 
am-stationerna är Sthlm resp Gbm 
(mv). Den fjärde am-sändaren för 
mv är en av Hörbystationens instal
lationer. Den är starkt sliten men 
anses kunna klara ~g ännu några år. 
Beslut just om den - nedläggning 
eller förnyelse - måste dock fattas 
under 1981 och belasta nästa års 
budget. 

Läggs de här tre aktuella mv-sän
darna ned sparas tre Mkr, som kan 
gå till annan radioverksamhet. Men 
det är en tio gånger mindre summa 
än den som står på spel 1981 och om 
vilken striden egentligen står: 

Ty 30 Mkr skulle det kosta att 
lägga ned Hörbys mv-del för att i 
stället, som planerats, bygga två nya 
sändare som ersättning. En mv-sän
dare på Skånes östkust och en lång
vågssändare på Gotland . Med dem 
skulle man vinna att utlandspro
grammen täckte den "grå zon" som 
faller mellan de gängse fm-sändar
nas räckvidd och kv-sändarnas täck
ningsområde. De senare sägs ligga 
för nära för att kunna gå in på andra 
sidan Östersjön (?) . Kortvåg är 
Utlandsradions huvudmedium. 

Dels kämpar alltså Riksradion för 
ett P 4, som kostnadsberäknats till i 
varje fall inte mindre än 30 Mkr, 
dels anser en grupp att utlandspro
grammen är viktigare för såväl 
svenskar i utlandet (Polen, t ex) som 
för diverse kultur- och informa
tionsändamåi mot andra länder. Vi
dare har UD anmält starka betänk
ligheter över hur anläggande av 
starka svenska sändare ute i Öster
sjön resp på sydkusten skulle upp
fattas av vissa stater. Som om detta 
inte vore nog har försvaret närstå
ende talesmän opponerat sig över . 
varje tanke på att lägga ned am
sändarna. De behövs, säger man, för 
att i ett krigsläge meddela omvärl
den rapporter resp medge viktiga 
kontakter med utlanqet. 

Tekniskt sett finns inga hinder för 
ett P 4 nu och även ett P 5 senare, 
enligt avdelningsdirektör Gunnar 
Malmgren, . televerket: 

Från 1982- 1983 blir frekvens
området mellan 100 och 104 MHz 
disponibelt för P 4. Och senast 1995 
kommer också bandet 104-108 
MHz att frigöras för ett femte 
fm-program, heter det. 

• Denna tidnings åsikt är att det 
synes orimligt att tillmäta ett tänkt 
krigs- eller avspärrningsfall sådan 
betydelse att allt i am-sändarväg 
måste bevaras. 
• Mot det närmast desperata be
hovet av ett P 4 framstår det som ett 
omöjligt val att ställa utlandsradio
intressena framför en fjärde fm-ka-
nal. . 

• Vi lär förvisso kunna kommuni
cera med omvärlden på en rad andra 
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sätt i rymdåldern än med några 
gamla am-sändare! 
• Däremot talar mycket för att, 
om inte Hörbys långvågssändare 
kan behållas, vilken för tusentals 
svenskar varit en pålitlig och god 
förbindelse med hemlandet också 
långt bort i världen, en ny Iv-anlägg
ning byggs. Långvårdsradio är fak
tiskt ett medium som blir allt intres
santare, inte minst militärt, också 
om man som vi inte har någon 
atomubåts fl otta ute i världshaven. 
• Regeringen och UD får väl upp
båda det kurage som behövs. Tror 
någon att en enda öststat skulle 
fråga oss om lov eller hysa några 
skrupler över att anlägga vad som 
helst i radioväg på sina territorier? 
Undfallenheten och flatheten är ju 
generande om utrikespolitiska och 
inte tekniska skäl - skyddszoner 
och annat - skulle få inverka! 
• Vi önskar fru Bystedt all fram
gång med planerna på ett riks-P 4. 

. U.S. 

Ny tv-rättegång 
under uppsegling: 
Kyrkokampanj stäms? 
Skall den ena tv-sändningen åtalas 
och fällas medan den andra går fri? 

Den frågan har blivit aktuell se
dan en privatperson anmält till åtal 
Bil/y Graham-kampanjen septem
ber 1978 för att väckelsemötena 
tv-sändes från Älvsjömässan till lo
kaler i Göteborg, Linköping, Örebro 
och Sundsvall. Bakom USA-predi
kantens kampanj -stod en stiftelse 
med 40-talet frikyrkoförsamlingar i 
Stockholm som garanter. 

Ungefär samtidigt fälldes i såväl 
tingsrätten som hovrätten den box
ningspromotor som arrangerade sa
tellitförmedlad tv-boxning från 
VM-matchen mellan AIi och 
Spinks, vilket Pejling tidigare rap
porterat om - med den kommenta
ren att Televerket tydligen går fritt 
från ansvar, vilket är direkt stötande 
för rättsbegreppen . Utan verkets 
hjälp hade ingen överföring kunnat 
ske. 

Då Pejling går i press meddelas 
att chefsåklagare Lars Ringberg in
lett förundersökning och förhört en 
kampanj företrädare. Från kampan
jen hävdas att det var statsrådet 
Jan-Erik Wikström som både stött 
tanken på tv-sändningarna, klarlagt 
skillnaden mellan deri "kommer
siella" boxningsgalan och väckelse
mötena samt givit klartecken. Kam
panjen hade, väl medveten om det 
oklara rättsläget, också låtit jurister 
granska projektet! Tydligen begärde 
man även tillstånd både från Justi
tiedepartementet och SR men for
mellt synes inga svar ha avsänts. 

Blir det domstolssak av undersök
ningen kommer SR att bli måls
ägare, trots att SR vare sig gjort 
anmälan eller yrkat på åtgärder -

tvärtom tv-sände monopolet från 
Älvsjö och utnyttjade därvid kam
panjens egen tekn!ska utrust
ning ... 

Om lagen visar sig vara så trubbig 
att den inte skiljer mellan en kom
mersiell boxningsgala och ideella 
väckelsemöten är det da.gs att om
pröva den, uttalar i SvD kampan 
jens informationschef Torbjörn 
Freij. Fälls någon blir det troligen 
ordföranden i stiftelsens styrelse 
som riskerar böter, alldeles som 
promotor C-I He//qvist fälldes för 
de boxningsvisningar, som icke an
sågs ske inför "slutna sällskap" eller 
ha ideell karaktär etc, etc. 
• Pejlings kommentar: Håller inte 
Sverige på att urarta till ett enda 
jättelikt Grönköping? Det vansin
niga i den här radiolagen vi påtving
ats belyses alltmer grällt. Hårklyve
rier om idealitet, licensindrivnings
metoder av Gestapotyp, utredningar 
om brott för att en kyrkoman predi
kar till flera auditorier på en gång -
släpp etableringsrätten för radio och 
tv fri! 

Digitaltape med rock 
promotionmedel i USA 

-e 

- Inom kort har vi digitalepoken 
här i full omfattning med program
vara i olika utföranden . Tiden för 
digital audio har kommit. Vi vill 
gärna göra vad vi kan för att på
skynda revolutionen i ljudkvalitet, 
kommenterar för branschorganet 
Bil/board i USA japanska Sanyos 
VD Wil/iam J Byron bolagets utspel 
att från mars skänka varje kund som 
köper en Sanyo Plus /O pcm digital 
audio adapter till sin videospelare 
också ett digitalt ljudband: Ry Coa
ders "Bob TiI You Dropf" 

Det här initiativet blev omtalat 
under Winter Consumer Electroni
cis Show i Las Vegas och branschen 
har stimulerats. 

Plus ID-apparaturen kostar näs
tan 4000 dollar. Adaptern kan an
vändas för godtycklig videospelare, 
men kassetten med Coodermusiken 
görs först bara för Beta, sedan för 
VHS. Pcmadaptern kan inte spela 
in något som sådan. Den omvandlar 
den analoga tonsignalen till digital
information, lagrar den i bandet och 
håller den klar för "återvinning". 
Det finns f n ett tiotal pcm-adaptrar 
i USA av olika fabrikat, anpassade 
till skilda videornaskiner. 

Cooder-tapen är inte världens 
första rocktape som digitalkörts 
men den första på ett ledande skiv
märke, Warners . Skivan spelades in 
hos Amigo i Los Angeles på 
3M-maskin. Den gamla originalta
pen överförs nu till videokassett över 
Plus 10 i regi av WCI Home Video, 
som sedan mångfaldigar materialet 
och packar kassetterna. 
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2" Oscilloscope 
DC-10MHz 
iminiformal 
'* 10mV-50V/div i 12 områden ±3°/0 '* 0,1 fLs-0,5s/div i 21 områden ± 3°1o '* Intern eller extern triggning '* AC, DC, TV frame, TV line filter '* 4-10V matningsspänning '* Extremt låg effektförbrukning 0,35-1,3W '* Inbyggd fyrkantgenerator för kalibrering '* Ingångsimpedans 1 MD/47pf '* Mycket låg vikt 800 gram 

5inclair 
Pris exkl. moms 1 950. 
ink!. x 1 prob &. • -
batterieliminator (2.350:- ink!. moms) 

PDM35 Digitala multimetrar 

Antal siffror 
Spänning i DC 
Ström DC 
Spänning AC 
Ström AC 
Frekvensomr. 
Resistans 
Tål 220V på alla 
Ohm områdem 
Anmärkning 
Mått i mm 

DM235 
DM350 
DM450 

PDM35 
31/2 
1mV-1000V 
1nA-200mA 
1V-500V 

40Hz- 5KHz 
111-20M(l 

nej 
5 st diodmätomr. 
35 x 75 x 155 

DM235 
31 /2 
1mV-1000V 
1 , A-1A 
1mV-750V 
1,A-1A 
30Hz-10KHz 
1(l-20M(l 

ja 
5 st diodmätomr. 
40x148x255 

DM350 
31 /2 
100 , V-1200V 
1nA-10A 
100 , V-750V 
1nA-10A 
20Hz-20KHz 
0,1(l-20M(l 

ja 
20A kortvarigt 
40 x 148 x 255 

DM450 
4 1/2 
10,V-1200V 
0.1nA-10A 
100 ,V-750V 
1nA-10A 
20Hz-20KHz 
0.01(l-20M(l 

ja 
20A kortvarigt 
40 x 148 x 255 

Alla typer har 
10MfI ingångs
impedans. Uttag 
för ba1teri 
eliminator 
(59:-) 495:- 870:- 1.295:- 1.&95:
Mät ström, spänning, (AC & DC), resistans-snabbt, exakt, polaritets-, läges- & ljusoberoende 

Frekvensräknare 
2OHz-2OOMHz 

Bsiflror 
10rnV 

PFM200 

Pris 
Kontakt-kit ; Antenn , ink!. moms 
BNC, Coax, DIN , Phono 9 '85-•• _ 
182:-

BEI:KmAn 
Beckman Innovation AB 
Telefon 08-44 DO 50 Telex 10318 
Wollmar Yxkullsg 15 A, Box 17116 
5-10462 Stockholm 17, SWEDEN 

Bygg själv! 
Likspänningsaggregat 

BECKmAn Hobbylab 15, 3-15V, 2A 
Det perfekta aggregatet för elektronik
experiment , PR-radio, Bilradio, laddbara 
batterier, hobbyverkstaden, skolan , 
hemmet. 

Inställbar strömbegränsning. 
Kortslutningssäker & temperatursäkring. 
Kan serie- & parallellkopplas för plus
minus matning eller hög ström. 
Lågt ripple < 1mV. 

Mycket stabil låda i eloxerad 
aluminium. 

Komplett byggsats 395:-
Javisst .... Jag beställer per postför-
skott med 14 dgr returrätt & 1 års 
GARANTI. 

Aterförsäljare: Sthlm: Deltron , Elek, Elproman , Inkox, Multikomponent , Telko , TV-rör. Gävle: Elektronikkomponent. Växjö: Ellab. Linköping: 
Eltema, Rateiek . Sundsvall: Amitron. Eskilstuna: Micro·Kil. Malmö: Josty·Kit , Telko, Skövde: Westenco. Göteborg: Jost y- Kit , Deltron , Telko. 
Jönköping: LSW. Västerås: Micro·Kil. Uppsala: Minic. Falun: Artronic . Beställningar från Danmark, Norge & Finland: Minska priserna med 
17 % (Svensk moms) och lägg till Skr 50:- för frakt & expo Betalning i förskott via Postgiro eller Bankcheck. Välkomna! 
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SUPER 
SIREN 

JK 11 SUPER - SIREN 
JK 11 är en ny kraftig siren, 
som med yttre högtalare kan ge 
ett obegränsat antal olika siren
ljud. JK 11 kan variera tonhöjd, 
hastighet och toning. JK 11 är 
mycket lämplig till tjuvaiarm. 
Drivspänning 12-15V DC. Ström
förbrukning 0,5 - 1 A. Max . 
effekt: 8 W. JK 11 levereras 
komplett i byggsats med in
byggnadslllda i plast (80x55x35 
mm). OBS! Högtalare medföljer 
ej. Högtalarimpedans 4-16 ohm. 
Pris.Byggsats ...... Kr 59:50 

MIXER 

~ 
• J f 

JK 12 27 MHz PRE - AMP 
JK 12 är en antennförstärkare 
och uteffektmätare för 27 MHz 
privatradiobandet. 
JK 12 ger en förstärkning av 
inkommande antennsignal pli 
20 dB (lOggr). 
JK 12 Visar även uteffekten 
frlln sändaren med 5 st. Iys
dioder och kan därför använ
das för intrimmning av sändare. 
JK 12 har inbyggt relä för om
koppling mellan sändning och 
mottagni ng. JK 12 levereras 
komplett i byggsats med IlIda 
av plast (80x55x35mm). 
Pris. Byggsats .. ... Kr 117 :50 

.. 

5 - KANALS MIXER MPX 4000 
MPX 4000 är en 5 kanals stereomixer för diskotek och hemmabruk. 
2 st mikrofoningångar med omkopplingsbar impedans : 6000hm/50 
kohm . 2 st ingängar för skivspelare. Tape/tuner ingllng . Stereo/mono 
omkopplare. MPX 4000 är även försedd med omkopplare för moni
toravlyssning . Det vill säga, att man kan lyssna på de kanaler som inte 
används under t . ex . en inspelning till band . Monitorlyssningen är bra 
om man vill leta efter ett visst spår pli en skiva, samtidigt som en 
annan skiva avspelas. 
Dubbla VU-meters för noggrann inställning av signalen till efterföl
jande förstärkare . VU-metrarna används även för batteriindikering. 
MPX 4000 drivs med batteri eller batterieliminator (NT 411). 
MPX 4000 levereras komplett färdigbyggd. 
Frekvensområde 20 - 20.000 Hz plus/ minus 0 ,5 dB 
Signal/brus/Klirrfaktor 58 dB/mindre än 0,2% 
Drivspänning/Dimensioner 9V DC/265 x 195 x 65 mm 
Pris: MPX 4000 . . . . . . . . .. . . . . . . . . _ . . Kr. 595:00 

MPX 3000 5 kanals mixer. Samma som MPX 4000 fast utan monitor
medhörning. 

s: MPX 3000 ...... ... . . ... .. . . ..... . . Kr. 495:00 

JOS TY KIT AB Box 3134 20022 Malmö 
D JOSTY KIT katalog 1979/80. 350 sidor. Kr. 9 :00 plus porto. 

D st. av byggsats typ. . . . . . mot postförskott a' pris Kr . 

D st. av . mot postförskott a' pris Kr . 

Namn .. . . 

Utdelningsadress 

Postnummer och ort .. . .. . .. . . . " . . .. . .. . . . 
Föredrar Du att ringa till oss, finns vi pli 040/126708, 126718. 
Du är alltid välkommen till våra butiker på Ö. Förstadsgatan 8 i 
MALMÖ eller i GöTEBORG pli Ö. Husargt. 12. Öppet 10 - 18. 

10 - 13. Moms 20,63% . Porto tillkommer 
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Nya bestämmelser 
för 27 MHz-materiel 
Televerkets författningssamling 
omfattar nu TFS B:93 C som detalj
reglerar användningen av privatra
diostationer i 27 MHz-bandet enligt 
den nya författning som börjar till
lämpas från I juli 1981 på de 
apparater som då säljs som nya. 
Reglerna får generell omfattning 
från 1 juli 1991 . 

All privatradioapparatur som 
uppfyller de nya tekniska bestäm
melserna resp är typgodkänd av 
Televerket får säljas till tillstånds
havare redan från l juli 1980. Dessa 
nya bestämmelser daterar sig från l 
oktober 1979. 

Tillstånden för prov och demon
stration underkastas en hårdare po
licy från sommaren 1981 . I princip 
får bara ett fåtal kategorier då 
fortsätta att använda materiel under 
provningslicens eller -tillstånd . 

Hela pr-komplexet har undergått 
en skärpning, där främsta medlet 
att komma till rätta med olagliga 
stationer, okontrollerad import etc 
är att försäljning får ske enbart av 
typgodkänd materiel , avsedd för an
vändning i Sverige. Konkret innebär 
detta t ex att en importör inte kan 
skicka över ett par ännu ej god
kända stationer till en försäljare för 
användning under dennes prov
ningstillstånd. Ett kryphål i bran
schen täpps alltså till med detta 
annars inte ovanliga försök att 
kringgå betämmelserna . 

Slutligen gäller ett betydligt 
skärpt förhållande säljare-kund: 
Man måste vara förvissad om att 
den man säljer en station till - en 
typgodkänd sådan, alltså! - verkli
gen har gällande privatradiotill
stånd, påminner verkets radio byrå 
om i en kommenta r till TFS B:93 C. 

Insänt 
Sony, kabelmystik 
och högren koppar 
Jag läste ert test av hörtelefoner i 
RT nr 1 1980 och såg då att ni 
funderade över att Sonyanvänt 
"syrefri" koppar i sina ledningar. 
. Oxygen free , high conductivity 

(vanligen OFHC) betecknar helt 
enkelt en kommersiell handelskvali
tet av koppar med extra låg syrehalt 
och tämligen hög renhet. Syre i 
koppar ger, allmänt sett, en sänk
ning av ledningsförmågan, eftersom 
elektronerna störs i sin rörelse av 
syrejonerna. 0,1 % O i Cu ger ca l % 
ökning av resistiviteten. I praktiken 
torde skillnaden i ledningsförmåga 
mellan OFHC och "vanlig" koppar 
av jämförbar renhet vara försumbar 
(= någon %). Men, som sagt, kabel
mystik kan också sälja. 

Det kan tilläggas, att verklighe-

ten kan vara ännu mera komplice
rad: en tråd av OFHC-koppar kan 
ha sämre ledningsförmåga än en 
"vanlig" koppartråd, där vi tillfört 
en liten mängd syre. Detta beror på 
att det tillförda syret kan bindas till 
exempelvis järna tomer i kopparn 
och bilda järnoxidpartiklar. Dessa 
relativt få och stora partiklar stör 
elektronerna mindre än de många 
ursprungliga järn- och syreato
merna, och resultatet blir en 
(ibland) kraftig höjning av led
ningsförmågan . Om vi bara väntar 
ett tag kommer nog också den hög
rena syrgasanlöpta högtalarkabeln 
på marknaden! 

Det bästa sättet att minska led
ningsresistansen är nog fortfarande 
att korta av ledningen! 

Med vänlig hälsning 
B Sundqvist , 

Fysiska institutionen, 
U meå universitet 

Aktuellt 
Piratutgivning 
blev fängelse 
Det blev fängelse i fyra månader 
och ett utdömt skadestånd om ca 
100 000 kr för den 28-årige man 
vilken ägnat sig åt olaga skivutgiv
ning, enligt en dom nyligen i Norr
köpings tingsrätt. Domen är den 
hittills hårdaste påföljden för brott 
mot upphovsrätt och illegal inspel
ning. 

Mannen hade tagit upp konserter 
vid olika tillfällen och sedan över
fört banden till egna skivor. Vidare 
hade den dömde olagligt kopierat en 
mängd musik och givit ut illegala 
skivor liksom kassetter. 

Vederlaget om ca 100 000 kr 
dömdes han utge till de kompositö
rer, textförfattare och artister samt 
förlag vilka drabbats av hans pirat
verksamhet. 

Högtalarljud, 
ljudvärdering: 
- se där två företeelser som har 
närmast evig giltighet. Eftersom RT 
inlett en serie tester uteslutande 
ägnade högtalare och med tyngd
punkten på våra egna utlåtanden 
efter praktisk bedömning mera än 
enbart mättekniska underlag, tyc
ker vi att det här citatet inte saknar 
aktualitet. 

Det står att läsa i Studio Sound, 
där Michael Tretow varit flitig som 
korrespondent och i tidningens värl 
den över lästa avdelning Studio 
Diary beskrivit två svenska studios, 
Bastun resp EMI Stockholm Uämte 
MT:s "egna" Polar) . 

Båda visar sig vara försedda med 
mycket moderna kontroll högtalare, . 
Mastering Labs monitor Big Red. 



Om dem säger Björn Boström, 
EMI: 

- It's a relief after all these years 
of putting up with 3-, 4- and 5-way 
systems to hear all the music coming 
from one spot, rather than having it 
spread out over the entire front of 
the speaker baffles. They're so accu
rate you can pin-point any sound 
from any direction without any ear
fatigue whatsoever, even af ter long 
hours. 

Indu str i nytt 
Nynäs ny ägare 
av skivplast
firmorna i Bro 
Från årsskiftet har ab Nynäs Petro
leum övertagit samtliga aktier i ab 
Svensk Grammofonindustri och dot
terföretaget ab Broplast, båda i Bro 
utanför Stockholm och med ca 25 
anställda. 

Nynäs har sedan 1974 samarbe
tat med firma Svensk grammofonin
dustri för att utveckla en ny poly
mer, en plastråvara som framställs 
vid Nynäs raffinaderi i Nynäshamn. 
Den nya polymeren har blivit en 
viktig beståndsdel i den pressmassa 
som Broplast säljer både i Sverige 

och utlandet. 
Svensk grammofonindustri har 

gamla anor. Firman grundades 
1938 och har sedan dess tillverkat 
grammofonskivor. År 1977 utöka
des verksamheten med en anlägg
ning för framställning av kompakt
kassetter. 

Broplast startades 1963 för att 
tillgodose moderbolagets behov av 
pressmassa till grammofonskivor, 
och man är fortfarande Nordens 
enda tillverkare av denna produkt. 

Till platschef i Bro har utsetts ing 
Jan-Eric Jansson, som tidigare varit 
fabrikschef inom de båda företagen 
i Bro. Produktionschef för Ijudav
delningen är Torbjörn Andersson. 

Firmanytt 
Olle Mirsch - Alaric 
inleder samarbete 
Olle Mirsch har överlåtit mark
nadsföringen av sina högtalare till 
hemelektronikgrossisten Alaric 
Electronic ab i Stockholm. 

Båda firmorna arbet~r vidare 
som fristående företag. Samarbetet 
har rationella kostnadsramar som 
bakgrund. OM står för utveckling 
och produktion, Alaric har res ur-

serna för marknadsföring landet 
över med en kader av fältsäljare mot 
radiohandeln liksom kontinuerlig 
reklam. - Alaric kommer under 
1980 att flytta till större lokaler. 

Mirsch är i färd med att utveckla 
tre nya modeller av lågpriskaraktär. 
Parterna syftar till "en viss sanering 
av lågprismarknaden inom högta
larsektorn" . 

- För oss innebär det hela att vi 
får säljkanaler i en omfattning som 
vi inte kunnat uppnå i egen regi, 
omtalar för Pejling ing Mirsch: 
Genom avtalet med Alaric kommer 
OM att också i Sverige fungera som 
i alla övriga länder där vi är företrä
dare, dvs genom agenter. 

- Vi får ~era tid och bättre 
kapacitet åt att ägna utvecklings
och produktionsfrågor, vilket kom
mer att medföra flera nya och in
tressanta OM-högtalare redan un
der 1980, påpekar Olle Mirsch, som 
tidigare antytt att det också snart 
blir dags för firmans första bas re
flexhögtalare någonsin - alla OM 
hittills har varit slutna lådor. 

Mycket troligt kommer också 
USA-marknaden att inom över
blickbar framtid bli en betydande 
avnämare av OM-produkterna, en
ligt vad Pejling erfarit. OM går över 
huvud mycket bra på en rad export
marknader, sedan både moderfir-

man och representanterna funnit sin 
rätta form. Så har t ex Olle Mirsch 
helt kunnat avveckla engagemanget 
i gamla Sonab, rationaliserat sin 
firma och byggt upp ett väl funge
rande internationellt agentnät, där 
särskilt Holland och Tyskland inger 
tillförsikt. 

Teac-agenturen 
till Betorna ab 
Enligt vad Pejling erfarit beslöts 
under januari att hela japanska 
Teacs hi fi-program i fortsättningen 
skall företrädas i Sverige av He
torna. Denna på proffs produkter in
riktade elektronikfirma i Solna har 
sedan några år en lovande hi fi
division, omfattande bl a TDK, Dual 
och Wharfedale. 

Den förutvarande agenten för 
Teac, ing Martin Persson, fortsätter 
i full omfattning sin firma sedan 
både Sennheiser och Teac överlåtits 
till andra huvudmän. MP elektronik 
står i fortsättningen för Alpage kas
settdäck, egna högtalare samt mu
sikelektronik, där Teacs ameri
kanska proffslinje Tascam intar hu
vudplatsen. Musikelektroniken, 
med mångkanalmaskiner, olika sig
nalbearbetande enheter och mixers, 
kopiatorer etc är en marknad stadd 

Forts på sid 24 

Professionellt ljud börjar 
med Stanton 881 S. 
Stanton Magnetics 881 S, pickupen med profes
sionell kalibreringsstandard. Pickupen som 
inspelningstekniker världen över använder som 
referenspickup, och som ger en helt ny standard 
för hemmalyssnare som vill ha det allra bästa i 
inspelat ljud. 
Den patenterade. lågmassiga Stereohedron®
nålspetsen ger en felfri återgivning av dagens 
diskantrika. fina skivor. 

Hos din hifi-handlare kan du få lyssna på Stanton 
881 S. Eller skriv till oss så får du en broschyr 
med information. 
Stanton 881 S - för det stora ljudet. 

STaNTon 
Generalagent: 

1i~~:Vi!liOn AB, 17117 Solna. 
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Direktgraverade eller digitalinspe
lade skivor. 

Direktgraverlng innebär, som 
framgår av namnet att graveringen 
sker samtidigt med framträdandet, 
liksom på Carusos tid. Här före: 
kommer således inga bandinspel
ningar i ett eller flera steg. - Utvald 
pressmassa är ett måste. Dessutom 
är upplagorna alltid begränsade, 
vilket snabbt skapar samlarbörs
värde. 

CC 7003 

Bland de största och mest välkän
da producenterna av direktgrave
rade skivor är Crystal Clear Re
cords och Direct Disk Labs med ett 
brett sortiment av klassisk musik, 
jazz, country, bluesjazz, dixi, rock 
och pop. 

Dlgitalinspelningen har inte di
rektgraveringens begränsningar. 
Här används nämligen en datama
skin som lagrar inspelningen. Data
bandet används sedan för obe
gränsat antal graveringar, utan att 
resultatet förändras. Man kan nu
mera även göra "overdubs" med 
bibehållen hög kvalitet. Digitalin
spelningen kännetecknas av sin ut
omordentliga renhet, med sig
nal/brus förhållande över 90 dB. 

.,#' ........ z:._ .. D~ 
.....ko", 

·9.Z?/tf!~:;;TkJ(' ~ 

_.t'~ 

ORC. 500 

Orinda Recording Corp. var först i 
världen med sin fulldigitalinspel
ning av Duke Ellington och intro
ducerar nu den första digitalin
spelningen med "overdub". Det är 
Bee-Gee musik framförd aven stor 
symfoniorkester tillsammans med 
en jazz-grupp. 

mNOIA 
GRAMMOFON AB 

Box 11061 40030 Göteborg 
Telefon 031-418814 
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ELEKTRONRÖR 
ELEKTRONRÖR 

SVENSKA 
DELTRON 
Huvudkontor 
Order kontor 
Box 3009 
163 03 Spånga 
08 /366957 

Butik Spånga 

Tallåsv. 15 
Spånga 
08/366983 
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MIKRODATORN 

ny bok i 
MIKRO· 
DATOR· 
senen 

av Lennart Bergström behandlar på ett po
pulärt sätt elektronikens största landvin
ning sedan transisto,n - MIKRODATORN. 
På 260 sidor i A5·format och med 150 iii. 
förklaras hur mikroprocessor, minne och 
in/ut-kretsar fungerar, hur mikrodatorn 
är uppbyggd. hur den programmeras och 
vad den kan användas till. Boken är peda
gogiskt upplagd med övningsuppgifter och 
riktar sig till dig som vill skaffa dig grund· 
läggande kunskaper om mikrodatorer 
och programmering . ISBN 9197029602. 
C:a pris 65:-. 
Distribuerasgenom bokhandeln eller direkt 
från COMPUTER PRESS. Box 5038. 
580 05 linköping. 013·161668 eller 
CP Nord. 0920-47940. 

InformatlonstJanSI 49 

148.000 
läsare. 

Därav 
89% män som läser 

Radio & 
Television. 

Enligt Orvesto 
1979-11 

Informationstjänst 50 

S(JI)I~ll·llllS ! 

))Man får en oanad djupverkan i ljudet. De låga tonerna tycks 
höja musikens inträngningsförmåga och man känner bok
stavligen golvet skaka.)) Radio & Television nr 5/1979 
SUB FREQUENCY SYNTHESIZERN ansluts t.ex. en ste
reoförstärkares monitoruttag, varvid ljudet får passera ige
nom den före slutsteget. Frekvenser mellan 60 och 120 Hz 
detekteras och transponeras till området 30 till 60 Hz. Denna 
lågfrekventa signal nivåanpassas automatiskt till grundljudet. 
Hela den inkommande stereosignalen passerar opåverkad. 
Endast den syntetiska basen adderas, lika i båda kanalerna. 
Enheten är avsedd för större stereoanläggningar, diskotek 
och orkestrar. Den levereras i byggsats men med monterat, 
testat och trimmat kretskort. Pris ca 780:- inkl.moms. 

Mera audioelektronik hittar Du i vår katalog som Du får 
mot 5:- i frimärken eller insatt på postgiro 1 63 77 - 4. 

INGENJÖRSFI RMA 

LEIF MARENlUS & CO HB 
Box 5086, 42105 VÄSTRA FRÖLUNDA. Telefon 031 - 47 93 47 
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Fortsfr sid 23 
i stark utveckling. MP har också en 
rad egna projekt aktuella. Vi åter
kommer. 

Mikrodatorer, 
komponenter 
får ny butik i 
Stockholm 
LSJ Electronics heter ett nytt före
tag i handelsbolagsform, Banerga
tan 50, som inriktat sig på kompo
nenter, mikrodatorer och hobby
elektronik. Leif Söderström och 
Lars jämte Ulf Wallin heter initia
tivtagarna, som f n arbetar på en 
katalog färdig att sändas ut under 
våren. Den kan beställas redan nu 
på telefon 08-61 1254/55. 

Flertalet av marknadens stora 
namn har LSI försäkrat sig om på 
halvledarsidan, och på mikrodator
sidan jämte kringutrustning säljer 
man ABC 80, AlM 65 och Metric 
85, framgår det. Kunderna skall 
själva kunna ta fram önskade varor, 
vare sig det handlar om motstånd 
eller datorer, enligt ett självbetjä
ningssystem. 

Hört 
Digitala Delos: 
Nytt USA-märke 
med elitutgåvor 
Bra demonstrationsmaterial omfat
tar inte bara skivor, blir jag då och 
då påmind om: Vad radiohandeln 
helst tycks gilla att arbeta med är 
kassettkopierad musik i ett urval 
som givetvis främst premierar 
dunka-dunka-Ijudet; disco och 
rockfjazz, "fusion rock", väl mixade 
sounds som kunderna känner igen 
från sina mörksens nätter på dans
golvet. Det är inget fel i detta - jag 
vet av egen erfarenhet hur hopplöst 
det är på mässor och utställningar 
att försöka sälja in aldrig så bra 
fullregisterhögtalare med lite mera 
krävande musik. Folk vänder i dör
ren. "Folk", ja det är publiken från 
tonåringar till 25 - 3D-åringar; de 
köpstarka, de intresserade och Ijud
lystna. 

Med detta inte heller sagt annat 
än att det givetvis finns en publik av 
lite djupare sökande människor, 
unga som äldre, vilka är både tack
samma och intresserade om man 
väljer att spela något mera seriöst. 
Men många är de inte, tyvärr. 

Alltnog, för något år sedan tyckte 
jag att Tandberg hade gjort ett 
toppjobb med sin demokassett där 
Clabbe af Geijerstam höll hysterisk 

" låda mellan ett fint urval aktuella 
nummer. Den måste många ha gå
ende i butiken! 

Jag skulle gissa att K-tel, skivbo-



laget med den mycket fartiga fram
toningen, aspirerar på ledarplatsen 
i år med sin Disco Show-kassett nr 
2. Gensvaret på den första för något 
år sedan var, som det heter, häftigt. 
Därav produktion nummer två. Det 
handlar alltså om en kassett som 
inte kan köpas men väl lyssnas på 
ute i butikerna, men det tycker jag 
ändå är något att ta fasta på. Det 
handlar om en respektlöst kul, myc
ket medryckande presentation med 
intelligenta parodier på kända figu
rer mellan låtarna. Mera skall inte 
avslöjas. Musiken är välvald med 
påfallande långa avsnitt ur varje 
titel, vare sig det handlar om Village 
People, Transvolta, Modern Sound 
Corporation eller Dennis Parker. 
Inalles 20 band och flera tiotal 
inslag över totalt 85 minuter. Åt
minstone den kassett jag har är väl 
kopierad och påfallande lågbrusig. 

Bra promotion och ett påkostat 
initiativ av K-tel. 

Jag tänkte den här gången orien
tera lite om en del både aktuella och 
kommande skivor som alla hör 
hemma i digital- eller "super"
klassen och likaså alla kommer från 
USA, där de faktiskt redan är slut 
på vissa håll . Det är nämligen så att 
det många gånger är enklare att 
komma över dessa skivor på export
marknaderna i Europa än i hemlan
det USA. En hel del beror detta 
givetvis på att det finns så väldigt få 
fullsortimentaffärer över USA
kontinenten. Och dröj inte med att 
köpa en åtrådd skiva i hopp om att 
den skall bli lite billigare någon 
annanstans; många av de nya plat
torna försvinner snabbt ur både 
detaljhandel och grossistlager! 

Medan en del blir liggande kvar 
osålda, kan man se. Synd, för ofta 
handlar det om bra saker som bu
tikspersonalen inte gitter jobba 
med. Varför inte använda dessa fina 
skivor som premier då i stället? Låt 
köpare av stereogrejer få ett par på 
köpet - jag skulle tro att det slår 
bättre än dessa ofta fiktiva rabatter 
som man slåss med! 

Telare har tre fullträffar i rad 
med de här nyheterna : 

• MACHO MARCHES. F Fennell 
och Cleveland-symfonikernas blå
sare, DG 10043. - Något av det 
maffigaste som finns i ljudväg, har 
USA-kritiken uttalat. En live
inspelning från 1978 med Il kända 
nummer. 

• NATURALLY. Mel Lewis och 
hans band. Liksom ovanstående en 
Soundstream digitalinspelning, 
DG-10044. Storbandsjazz med 
praktmust, redan en eftersökt skiva 
och uppskriven också av den svenska 
jazzkritiken till max. Togs 1979 
"halv-live". Härliga Thad Jones-arr 
i mängd. 

• TJAJKOWSKY. Fjärde symfo
nin. Larin Maazel och the Cleve
land Orchestra. Soundstream digi-

talstereo igen, DG 10047. "Fyran" 
är ju ett paradnummer, och i det här 
utförandet - ink.! Stan Rickers 
graverjobb - kommer man bra nära 
fullskalans realism. 

Telarc företräds i Sverige av 
Tbore Wallenstrand, Stockholm. 

Det ganska nya USA-märket De
los DMS har blivit en av favoriterna 
bland kvalitet~sökarna och jag har 
hört ampla lovord från t ex Stan 
Ricker. vilken både lett upptagning
arna och stått för graveringarna i 
sitt JVC--rum. Stan är gammal 
musiker och arrangör för bl a blå
sarbesättning och har den där verk
liga gåvan att lyssna fram en klang 
som både gör rättvisa åt musiken 
och utövarna samt blir till en tek
niskt fullvärdig upptagning. Han 
tycker själv mycket om Delos
produktionerna, som övervägande 
är digitala (Sounds trea m förstås) 
o c h akustiska . 

• Trumpetljudet i The Classic 
trumpet concerti med Haydns och 
Hummels verk i genren är med rätta 
lovordade; solisten Gerard 
Schwartz är också dirigent av New 
York Chamber Symphony-ensem
bien. Tekniskt briljant med de läck
raste kadenser och en flytande tek
nik; guldkantad musik och en klar
het i upptagningen som ger en 
homogen men ändå detaljrik klang. 
-DMS 3001. 
• Mera trumpet bjuds i DMS 
3002, The Sound of Trumpets, med 
samma solist och besättning. Här 
lite äldre mästare, som alla skrev 
praktfullt ornamenterad festmusik 
och fanfarstycken under 
1600-1700-talen: Altenburg, Vi
valdi, Biber, Torelli och Telemann. 
Det är sonatas och concerti för 
blåsare också med inslag av stråk
sats. De svåra passagerna leks fram, 
precisionen i framförandena är 
smått fantastisk, registerspelet för 
ibland upp till åtta trumpetare (!) 
bjuder de mest omväxlande klanger 
och formationer. 

Giuseppe Torellis pregnanta So
nata a cinque i G dur blev en munter 
episod under tagningarna, berättade 
Stan R för mig: Amerikanskt uttal 
av franska och italienska blir gärna 
något säreget och detta med 
"tjinkve" får amerikaner att tänka 
på slangordet för kineser, "chings". 
Vid repetitionen i den New York
kyrka man höll till i tittade den lilla 
kinesiskan som spelar första violin 
ur sin stämma och sa till Stan så 
allvarligt hon kunde: - Sonata ä. 
cinque? What! Är det inte kul , hör 
du, att nån äntligen skriver lite 
musik för oss chings ... ? 
• American Brass Quintet har på 
några få år blivit en sådan succe att 
ensemblen tävlar med de allra mest 
kända och väletablerade, t ex Philip 
Jones. Här, på Delos DMS 3003, 
framför man - det är fem blåsare -
elisabetansk barock, fugor och 
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acousti~,cs 
För Dig som ställer krav! 

A 
DELTR 
(RUDIO ;mUSIIf 

,Box 490 46, 100 28 Stockholm 
Tel. 08/54 8230 
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BOGTALARFILTER 
Beställningsarbeten samt försäljning av filterkomponenter. 

Korta och långa serier. 

S •• lt 
RING OCH KOLLA VARA PRISERI 

Tel. 08 - 33 33 29 
Box 23096, 10435 Stockholm 
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Brygga Beteo BR-BS . Kr 447 :-
R: 0,1{)-11 ,1 MO. Noggrannhet : 
0,1- 100+2'/,+0,1 100-5 MO+I% 
5 Mil-I 1,1 MIl+5% 
L: 1 ~H- III ~H . Noggrannhet : 
1 ~H- 100~H+5'/,+t ~H 1 mH-III H+2% 
C: ID pF-1110 ~ F Noggrannhet: 
ID pF - I 000 pF + 2'/0+ ID pF 
III pH 11 ~ F+I%-1 .5% 111 ~F-1110 ~F + 5% 

Mäter även omsättningstal på transformatorer . 

23 kanaler ink!. IlA PLL . Digitalruta . S- och uteffme
ter, ANL, NBA, PA. Defla-tuning, HF-gainkontrofl , 
Squetch , signallampor för sändn.imottagn . Känstig
hel bättre än 0,5 ~V . OBS! Denna apparat är god
känd av Televerket och ej att förväxta med liknande 
app . av annat märke men med samma beteckning , 
som ej är godkända och därtör ej får säljas eller an· 
vändas . 

Tongenerator T -6850 . 
Kr . 705:
Tongenerator av professionell kvatitet 20 p/ s- 2 Mc 
på 5 band . Sinus & Fyrkantvåg . Noggrannhet 2%. 
Uteffekt + 10dBM i 600 !I . Distortion bättre an 
0,2%. Stigtid bättre än 0.2 ~S . Utspänningen reg 
lerbar i 4 steg om 10 dB + kontinuerlig variation . En 
tongenerator lör Er som ställer höga krav . 

Syd import 500-Wlr 
Nyhet! Kombinerat universalinstru ' 1----.---11 
ment och transistorprovare . DC V: 
250 mY, 2.5 . ID, 50 . 250. 1000 
V. 100 kOl V. DC A: ID ~A, 
l . ID A. Strömtranslormator ga 
ranterar exceplionetlt tåg t spän 
ningtall . 
Ohm : 0,50-50 MO, 5 områden . 
AC V: 2.5, ID. 50 . 250 , 500. 
1000 V. 
dB : - 20 . . +62. . Kr 280 :-
Passande högspänningspropp lör TV-mät -
ningar . Kr 100:-

360-FET 
Ett ypperligt FET -instrument som 
tilUullo ersätter rärvoltmeter. 
Konstant ingångsimpedans 10 Mil 

DC V: 0.25 . I . 2.5. ID, 250. 
1000 V. 
AC V: 2.5, ID. 50 , 250 . 1000 V. 
DC A: 25 ~A , 2,5, 25 . 250 mA. 
Ohm: 1{)- 500 Mil . 
R xl , x ID, x 100, x I 000. 
xIOODD. 
dB : - 20 . . + 62 . Pris endast. 
HF-prob 2.5-50 V, 300 MC . 

AF/RF-generator ARF-300 
Kr. 681 :-
Kombinerad ton - och signatgenera
tor av mycket god kvalitet och 
utomordentl ig stabilitet. Praktiskt 
taget strålningstri. 18 p/ s- 200 
Mc sinus· & fyrkantvåg . Utspän 
ning lOV PI P sinus 4V PI P fyrkant. 
Ext. o inI. modulering . En synnerli 
gen bra och billig servicegenerator . 

MiffivoHmeter VM-250 Kr. 553:
Ett synnerligen användbart 
instrument för såväl kon
struktion som avancerad 
service tör Irekvensområ
det 20 p/ s-2 Mc. 12 mät 
områden med fullt utstag 
från tOO ~V-300V . Låga 
spänningar som 20 ~V kan 
vät avfäsas . tngångsimp . 
ID MI!. 
dB-skala -70 + 52 dB. 

Kr 231 :
Kr 75 :-

Sydimport Handels & Importfirma 
Vansövägen 1·125 40 Älvsjö 2· Tel. 081470034· Postgiro 453453-3 
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några renässansverk: Scheidt, Fer
rabosco, Morley - säkert mest känd 
här - Weelkes, Dowiand (också 
ofta framförd hos oss), Speer, Bach 
och Gabrieli; både Giovanni och 
Andrea, vilka ju är inbegreppet av 
den venetianska skolans polyfoni. -
Två av contrapunctussatserna ur 
Kunst der Fuge har raffinerat över
förts till material för de fem: en ny 
dimension! 

Sällan har dessa gamla utsökta 
klingande klenoder beståtts en så 
kunnig och driven behandling. De 
fem virtuoserna är mästare i intona
tion, samspelet ligger i elitklass och 
sådant som attack, tonbildning och 
frasering klingar så att man inser att 
den gängse värdeskalan nog får 
justeras lite! Upptagning och press
ning - som JVC står för i Japan 
jämte matrisjobbet - måste också 
få högt betyg. 

• .Också solopiano har Delos hun
nit med. I volymen DMS 3006 hörs 
unga Carol Rosenberg spela Ravel, 
Liszt, Debussy och den mera okände 
Griffes. Påfallande klar i ljudbilden 
och anmärkningsvärt långa spelti
der, 23:54 resp 23:12, för A-B-si
dorna. Hon är kanske mera elegant 
än angelägen ännu i sina tolkningar, 
men ingen anledning finns att dölja 
att Carol Rosenberg måste ha myc
ket att ge, vare sig det handlar om 
impressionistiskt beslöjad musik el
ler verk av distinktare art. 
• Gäller det stråkkvartett, älskar 
ju skivbolagen att koppla Debussy 
med Ravel, deras enda verk i gen
ren. Men på Delos DMS 3004, där 
the Sequoia String Quartet hörs, 
spelas Ravelverket kopplat till Bar
toks Tredje kvartett, färdig 1927 -
ett verk som skattas högt i USA, 
alltsedan Bartok vann delat första
pris med det i en tävlan i Philadel
phia. Stråkkvartetten uruppfördes 
där 1928. 

Inspelningen gjord live i Los 
Angeles 1979. Den som söker en 
auktoritativ tolkning av de här ver
ken stannar väl knappast för Se
quoias; den är något löslig i faktu
ren, lite splittrad i tonal balans och 
gjuter för lite inre liv i dessa oerhört 
svåra kammarmusikalster Men 
klangen är absolut tillvaratagen i 
inspelningen, Soundstreams som 
alltid. 

• Skivan som heter DMS 3005 är 
väl ännu smalare, The World of the 
Harp. Här spelar Susann McDo
nald harpa, rättare harpor av olika 
slag, som utöver konsertestradens 
"nakna flygel" också omfattar ir
ländsk och paraguaysk harpa, skilj
aktiga från den vanliga 47 -sträng
ade i både omfång och stämning. 
Solisten har utan tvivel ett gediget 
kunnande och har letat fram en rad 
sällsynta verk, även samtida, 
skrivna för instrumentet, men områ
det är förstås rätt speciellt. Det 

hindrar inte att det handlar om 
mycket av värde och också om 
värme och fina stämningar. Kanske 
gitarrvännerna ligger bäst till för att 
uppskatta skivan? Välj ett par dis
kantrika högtalare i bästa tonala 
balans för den här digitalgjorda 
inspelningen, som faktiskt är långt 
mera krävande än man kunde tro att 
återge riktigt. 

I den här senaste omgången digi
talskivor har upptagningstekniken 
drivits mot en standard som innebär 
ytterligare lite framflyttade grän
ser; det gäller också om de utgåvor 
vilka anmälts t ex förra månaden i 
den här spalten. 

Telarc-skivorna besitter en or
kestral bredd och massiv verkan 
som i t ex marschinspelningarna 
verkligen är "macho", en starkt 
spektakulär stereotransformation 
av ett omfattande musiksceneri. 

Om Delos gäller att det handlar 
om ett ambitiöst utgivningsprogram 
med också exklusiv musik. Här 
medger digitaltekniken - kopplad 
till en intelligent mikrofongruppe
ring under live-betingelser - en rent 
sinneseggande helhet, samtidigt 
som enskildheterna kan avlyssnas 
intensivt. Precis som man kan kon
centrera sig under framförande av 
levande musik, följa en viss stämma 
eller ett motiv inlagt i en stämgrupp. 
Ta t ex American Brass-utgåvan 
med dess återgivning av de särpräg
lade, små D.-stämda trumpeterna 
och den nästan osannolika briljans 
som det ljudet går fram med, utan 
att bli gällt eller tröttande skrikigt i 
dessa register. Stämväven är intri
kat, men här kan man ta del av 
musikens alla skikt och ett övertons
spektrum, som mycket få "vanliga" 
upptagningar kan avsätta utan di
storsion och blockering av detal
jerna. 

Kvaliteten är påfallande rakt ige
nom, och de Japangjorda pressning
arna av hög klass - jag har jämfört 
två av varje, hämtade från olika 
håll. Också albumens grafiska nivå 
håller för en starkt kritisk gransk
ning. Textinformationen går på dju
pet. Det rör sig om föredömligt 
gjorda produktioner. 

I Sverige tar Thore Wallenstrand 
in Delos. I Norge importerar 
Mayco, Postboks 22, Kjelsås, Oslo 
4, vilket är angeläget meddela mot 
bakgrund av alla norska RT-Iäsares 
förfrågningar till oss om olika distri
butörer, (02) 22 52 23. 

u.s. 
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Philips 

Vid Philips' Norrköpingsindustrier ab 
har Bengt 1mberg blivit chef för divi
sionen Mikrovågsugnar och direktör i 
bolaget. 

Lars Alåker har blivit biträdande 
chef för division Video och direktör i 
bolaget. 

Chefen för avdelning VLP och Nya 
produkter, Göran Holmberg, samt 
chefen för avd Allmän förutveckling, 
Roland Ekinge, har utnämnts till 
överingenjörer. 

Lohja Svenska ab 

Olle Lindkvist har anställts som 
marknadschef för Finlux färg-TV i 
Sverige. 

Han kommer från LW-Radio i 
Uppsala, en Expert-butik, där han 
varit butikschef. 

Tandberg 

Det norska elektronikföretaget Tand
berg A/S som ingår i Norsk Data
koncernen har startat ett dotterbolag 
i Sverige: Tandberg Audio ah som i 
Sverige marknadsför hemelektronik 
och av-produkter. 

Vd för bolaget är Kenneth Haag 
som även tidigare har varit verksam 
inom Tandbergkoncernen. 

Marknadsansvarig för av-produkter 
är Frithiof Hammar, som varit di
striktschef inom Tandberg. 

Den som har ansvaret för mark
nadsföringen av hi fi-produkter är 
tidigare försäljningschefen hos Ya
maha Hans Lien. 

Ekonomichef är Kerstin Welin som 
kommer från Ekström & Lindmark 
ab. 

Adm chef är Kurt Winroth , även 
han från Tandbergkoncernen. 

Företagets nya adress och telefon
nummer är: Rådundavägen 15, Box 
3076, 171 03 Solna. Tel 08/7305850. 

Basf 
Sven-Eric Dahlberg har utsetts till 
reklamchef hos Basf Svenska ab med 
placering vid huvudkontoret i Göte
borg. Han var tidigare ansvarig för 
försäljningen av Basf:s data produkter 
i Sverige. 

Elfa 

Uno Söder, som är försäljnings ingen
jör på Elfa Radio & Television ab med 
ansvar för bl a kondensatorer 06:h mot
stånd av fabrikaten ICEL och Dano
therm handlägger fr o m l jan 1980 
även produktgruppen kontaktdon av 
bl a fabrikaten Mc Murdo, Alpha 
Wire, Cliff Plastic, Electro' Oceanics, 
Stelvio, Futters, Seyfer och Switch
eraft. 

Som assistent på försäljningssidan 
linns Stefan Thelander och Lars Borg. 

Cutting Room 
Ing Jan-Erik Persson har lämnat hi 
Ii-avdelningen vid Elfa Radio & Tele
vision i Solna för a tt ägna sig å t det 
numera av Peter Strindberg el)sam
ägda gra veringsföretaget Cutting 
Room i Solna. 

Persson kvarstår som hälftenägare 
av skivbolaget Opus 3, Karlskoga. 



Stark 2-chip 
MPO-kombination 
direkt från hyllan! 

VCC VCC VCC 

Cou nterl l 2 k Bytes ROM -IRQ -Timer I/O 10110 Lines Res 
MR 3 Lines Timer 

Reset CSO VMA VMA Halt 
Clock E RE 
R/W R/W 

MC6846 MC6802 NMI 
Parallell/O ROM, 110, TIMER MPU SA 

00-07 00-07 00-07 
Xtal 

~~ 

Controi { 
CP2 AO-A10, 

AO-A15 AO-A15 X tal 
CP1 C$1 

MC6846 - kraftfull interfacekrets 
med 2048 bit ROM, 16-bit programmer
bar timer/räknare och en 8-bit tvåvägs 
dataport för periferianpassning. 

MC6802 - andra generationens 
M6800 med inbyggd klocka och 128 
byte RAM. 

Tillsammans bildar de ett flexibelt 2-chip mikrodatorsystem 
som kan byggas ut med de många periferikretsarna i M6800-
familjen. 

MC6802, MC6846 och MC6808 (en 6800 MPU med inbyggd 
klocka) får du direkt från lager. 

Kontakta Motoroladistributörerna: 

AB GÖSTA BÄCKSTRÖM 
BOX 12009, 10221 STOCKHOLM 
Tel. 08-541080 

OISTRIBUTÖREN - INTERELKO AB 
BOX 32, 12221 ENS KEDE, Tel. 08-13 2160 

~ MOTOROLA SeTJ'Jiconductor \Q Innovative systems through silicon 

VCC 

D 
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Stig Adolfsson rapporterar 
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Fig 1. Blockschemat över MSR-9 enligt tillverkaren. 

handlare . Det finns dock billiga
re konvertrar. HammarIund har 
tillverkat en liten kompakt så
dan, benämnd HC-10. Den kos
tar ca 75 till 125 dollars och över 
en speciell adapter kopplas den 
in i första mf-rörets hållare. 
Man borrar hål i mottagarens 
ytterhölje och drar kabeln till 
anslutningen den vägen , så att 
konvertern blir placerad ovanpå 
mottagaren. 

En annan Hammarlund-pro
dukt , mer professionellt utförd , 
är SPC-10-konvertern . Liksom 

Varierat 
Kina-program ... 

Efter ordförande Mao Tse 
Tungs död och störtande t av "de 
fyras gäng" har folkrepubliken 
Kina undergått radikala föränd
ringar. Bl a har synen på kon
takten med omvärlden helt för
ändrats. Man har insett , att ut
vecklingstakten kräver att Kina 
måste ha ett tekniskt-kulturellt 
utbyte med ' omvärlden. Det har 
medfört att flera kinesiska lokaI
stationer nu börjat besvara Iyss
narrapporter. Måhända tycker 
man vid första avlyssningen av 
en sådan station rapporteringen 
vara helt omöjlig, men med nå-

. gon träning kan man snart ur
skilja olika detaljer som mor
gongymnastik, nyheter och inte 
minst engelska radio lektioner , 
vilka hos vissa lokalkineser tar 
flera timmar av sändningstiden i 
anspråk. 

Tillsatser för ssb-omvandling 
kompletterar mottagarklassiker 

Förf, som följt dessa sänd
ningar, kan rapportera att stu
dietakten är ganska god . 

- Nyhetssändningarna, som 
reläas från Peking, föregås alltid 
av melodin " Östern är röd" , f ö 
samma melodi som Kinas första 
satellit spelade då den sändes 
upp för flera år sedan. Operan 
har också sitt givna inslag i pro
grammen och mest bekant här i 
västerlandet torde den s k " Pe
kingoperan" vara med sina in
slag av dans och akrobatik . 
Även västerländsk musik har 
börjat spelas, dock inte disco
musik men väl klassiskt och 
tom country & western , den se
nare dock mycket sällan. 

De "gamla fina märkena" på den klassiska motta
garsidan - Collins och Hammariund mfl- måste/ör 
att kunna återge ssb-signaler, kompletteras med till
satser. 

Om dessa ssb-omvandlare, deras data och priser, 
skriver här Stig Adolfsson i en intressant genomgång. 

Kina som enjäm/örelsevis modern radionation har 
vidare/ångat hans intresse. Här/år vi veta nyheter 
om den vaknande jättenationens radioprogram. 

•• En nackdel med den "äld
re" generationens mottagare, 
Collins 5]]-4, R-390AIURR, 
Hammariund SP-600 'JX etc är 
att de är oförmögna att på ett 
godtagbart sätt återge ssb-sänd
ningar. Under tidigare hälften 
av 1960-talet utvecklades därför 
tillsatsapparater , ssb-konvert
rar, vilka vanligen kopplades till 
mottagarens mf-utgång. 

En typisk sådan produkt är 
Technical Material Corporations 
MSR-9. 

Dess principiella uppbyggnad 
framgår av blockschemat , fig 1. 
Kopplad till en R-390AlURR 
eller en SP-600 gör MSR-9 ett 
mycket gott arbete . Med 
"Bandspread" kan ssb inställas 
till värden inom några få perio
der av korrekt ton . För högsta
bil drift kan första oscillatorn 
kristallstyras i både övre och 
undre sidbandpositionen. Även 
cw-Iäget kan kristallstyras och 
med de filter som finns inbyggda 
får man en ren och fin signal 
även i trängda lägen . I motsats 

till många moderna ssb-motta
gare är även If-delen ordentligt 
påkostad och ger ett fylligt och 
nyanserat ljud. En finess är att 
MSR-9 kan styra huvudmotta
garens avc så att den bättre an
passas till ssb-signaler. 

Några data över MSR-9: 
Input: 455 kHz , 1-100 mV. 
Output: 8 och 600 ohm, 2 W , 

mindre än 5 % distorsion. 
Linje 600 ohm , 1 mW. 
Hörtelefon, 600 ohm , 150 
mW. 

Avc: 40 dB ändring i input på
verkar output ej mer än inom 
4,5 dB . 

Kraft: 115/230 V, 50-60 perio
der, 65 W 

Vikt: 11 kg 
Rörbestyckning: 2 st 6BE6, 2 st 

12A17, 12AU7, 12AXJ, 
6AG5, 616, 6AQ5, 5Y3, 
GA2. 

Konvertering 
till olika pris 

Priset i USA för en MSR-9 är 
ca 350-400 dollars hos surplus-
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MSR-9 är den byggd för 19-tums 
stativmontering och SPC-lO in
nehåller bl a Hammarlunds pa
tenterade "slot-filter" , vilket är 
mycket brant. Lf-delen är också 
ordentligt påkostad, så ljudkva
liteten är inget att klaga på. 
SPC-10 är ganska sällsynt både i 
Europa och USA, varför några 
priser inte kan lämnas här. Skul
le man ha turen att få tag på en , 
får man nog vara beredd att 
punga ut med flera hundrq
lappar. 

• 

Anropen från de kinesiska 
stationerna kommer ofta och re-

Fig 2. Här syns en Collinsstation, en R-390 AIVRR, kompletterad 
med ssb-konvertern MSR-9. 



läas Peking . Anropet låter 
" Zhongyang Renmin Guangbo 
Diantai", vilket betyder "Fol
kets Centrala Radiostation". 

I den lokala sändningen byts 
"Zohngyang" ut mot provinsens 
namn. Lokalradion i Xining, 
provinsen Quinghai , anropas då 
" Quinghai Renmin Guangbo 
Diantai" , vilket på svenska blir 
"Folkets Radiostation , Quing
hai" . 

... med högsta bila 
frekvenser 

Kina är ju ett vidsträckt land , 
så öppningstiderna varierar från 
21 till 01 SNT medan stäng
ningstiderna vanligen ligger 
mellan 15 och 18 SNT. Vid 

..... Fig 3. Frontpanelen tillMSR-
9 i detaljbild . 

•••• Fig 4. Blick snett ovanifrån mot 
MSR-9-tillsatsen i dess stativin
klädnad med handtag. 
T 

stängningsdags spelar alla statio
ner femminutersversionen av 
" Internationalen" . Då alla sta
tioner är högeffektare hörs de 
vanligen bra , åtminstone höst, 
vinter och vår. Sändarna åter
finns både inom och utanför in
ternationella rundradioband. 
De flesta är mycket frekvenssta
bila , t ex "Befrielsearmens Ra
dio" i Fujien på 3400 kHz , som 
nästan skulle kunna användas 
som frekvensnormal! Den in
hemska musiken är definitivt 
tjusig, så stationerna är väl vär
da att lyssna till . 

För närmare information om 
frekvenser etc hänvisas till 
World Radio/TV Handbook. 
Lycka till. • 

SYERIGEPRENIÄR 'ör SIARE 
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PROFFSLJUD FRAII FRAlIKRIKE 

TWZ 
Proff. kondiskant i spec.utförande med 
stabilisator-dom e för jämn frekvensgång 
och optimal spridning. Talspole av alumi
nium med stor diam. ger hög eff.tålighet 
och transientegenskaper som ställer den 
i absolut toppklass! 
Eff. tålighet : 120 W 
Känslighet : 96 dB/8PL 
Frekv.omf.: 1 500- 20000 Hz 
Impedans: 8 ohm 
PRIS 295:-

17 MSP 
är ett kompromisslöst mellanregister, 
med gjutet chassi, kraftigt magnetsystem, 
talspole av aluminium. Det är byggt för 
att svara mot de allra högsta krav på ljud
kvalite, jämn frekvensgång, transientres
pons sam t frihet från färgning. 
Eff.tälighet : 100 W 
Känslighet : 93 dB /SPL 
Frekv.omf. : 45 - 12000 Hz 
Impedans: 8 ohm 
PRIS 398:-

II!lor lllat lo nSlj<inst 5 

31 TE 
Proff. bashögtalare som monterad i en 
korrekt avstämd reflexlåda ger en verkligt 
tung, djup och distinkt bas. Byggd med 
gjutet chassi, kraftigt magnetsystem, spolen 
limmad med specialexpoxylim på alumi-
niumstomme. . 
Eff. tålighet 120 W 
Känslighet: 96 dB/SPL 
Frekv.omf. : 23-5000 Hz 
Impedans : 8 ohm 
PRIS 845:-
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Fig 1. 

Försöksnät för PI 
kan starta år 1982 
Fullt pådrag 1985? 
Nu till våren väntas ett ställningstagande/rån den 
arbetsgrupp som sysslar med PI, programindikering, 
vilket projekt skulle kunna starta över ett /örsöksnät 
år 1982 och vara i/ull drift omkring tre år senare. 
RT orienterar här om system/unktionen. 

•• PI står ju för programindi
kering eller programidentifie
ring , ett slags kodad tilläggsin
formation som frekvensmässigt 
ligger på fm ovanför rundradio
stereoinformationen. För Tele
verkets del samsas PI med mo
bilsökningssystemet , mbs, i 
överföringen och exempel på PI 
är stationsmärkning, program
identifiering och olika styrsig
naler för radioprogrammen. 
Främsta tillämpningen väntas 
komma att gälla bilradioom
rådet. 

Den arbetsgrupp med företrä
dare för SRlriksradion jämte tv- . 
bolaget , Utbildningsradion, lo
kalradion jämte Televerket som 
är igång med PI-proje~tet utre
der behoven , klassar programty
perna och annat aktuellt. RT 
har hört med Televerkets Rolf 
Jaensson om det aktuella läget: 

- I princip har vi undersökt 
systemet och orienterat om dess 
möjligheter , vilket också omfat-

Fig3. 

tat det tänkta behovet. Det un
derlag vi fått fram kommer att 
läggas till grund för ett ställ
ningstagande i vår. Vad som 
måste klarläggas är förstås vilka 
kostnader som är förenade med 
PI och vem som skall stå för 
dem . Det här vi gör är ett slags 
för-utredning , som väl får initie
ra en debatt t ex inom SR. 

Internationellt har PI visats i 
flera sammanhang, t ex i Mon
treux, inför EBU, Europeiska 
radiounionen , CCIR m fl organ 
på teleinternationalismens do
mäner. Intresset har varit stort 
och positivt , bekräftar Jaensson . 
Man vill givetvis komma fram 
till en internationellt gångbar 
standard på området. Det kan ta 
ca två år - "vi gör förstås ogärna 
något helt eget nationellt här 
hemma", påpekar vår sa
gesman: 

Försöksnät till 1982? 
- Men något slags försöksnät 
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Fig2. 

Fig4 . 

borde kunna upprättas här hem
ma till säg 1982. På grundval av 
erfarenheterna borde det vidare 
vara möjligt att fatta beslut om 
något bestående mot slutet av 
1985, det definitiva, som då gäl
ler hela landet. 

- Vi kan hur som heJ st knap
past starta med alla radiopro
grammen på en gång. Det som 
torde bli prioriterat är trafikin
formation, nyhetsrapportering , 
väderprognoser, kanske också 
lätt musik . .. men redan där 
kan en fälla lura: Vad kan 
egentligen klassas som det ena 
eller det andra? Det som är 
"lätt" musik för den ene, menar 
den andre kanske vara rena be
gravningshymnen . . . 

Vi måste komma fram till nå
got slags kostnadsberäkning 
som gäller hela vårt stationsnät 
med kompJetta installationer: 

- Själva studioutrustningarna 

PRODUkTMODULERAD UNDERBAR. 
vAG 57 kHz 

som måste till för programmärk
ningen blir antagligen ganska 
billiga i förhållande till installa
tionerna i sändarna. Det bör bli 
fråga om ca 150 sändare för de 
tre' programkanalerna il 10 000 
kr stycket för PI-tillsatsappara
turen; kanske har vi också fått 
en fjärde fm-kanal då, P4. I alla 
händelser diskuteras inom ut
redningsgruppen tre slags sök
objekt, avseende PI -P4, lokal
radio och närradio med 16 pro
gramtjänster som skall kodas. 
Aktuella problem erbjuder då 
tex underrubriker, som kan av
se speciella minoritetsgrupper 
som invandrare med särskilda 
språksändningar. Tekniskt fun
derar gruppen också på nivå
hållningen och nivårelationer 
mellan tal och musik , om tex 
mottagarna skall kunna pro
grammeras att styra nivån och 
sköta balansen mellan tal och 
musik, särskilt viktigt i en bil! 
Systemet med start- och stop
pulser kan också underlätta vid 
inspelning t ex för den som vill 
lagra väderrapporten, framhålls 
det, och likaså får utredas hur 
man skall ställa sig till en all
kanaltäckande information jäm
te automatiska omkopplingar 
till aktuell kanal - det betyder, 
att information om programmen 



över alla mottagningsbara sän
dare kan fås över PI-kanalen 
och att man också kan automa
tiskt få in den kanal som sänder 
önskad programtyp, t ex nyhe
ter. - Finns inga nyheter, skall 
mottagaren själv bevaka kana
lerna så att den slår till då öns
kad programtyp börjar sändas 
någonstans. Under tiden är det 
meningen man t ex kan avnjuta 
egen kassettmusik eller höra på 
annan sändare. 

Olika mottagarvarianter 
Mottagaren måste ha en sär

skild avkodare för PI och givet
vis utrustning för styrning och 
presentation. Enkla 'mottagare 
kan t ex enbart ha numerisk in
dikator med en kodangivelse av 
kanal och programtyp. Mera ut
byggda mottagare kan förses 
med alfanumerisk indikator och 
manöverenhet. Man kan då i 
vissa fall få t ex en klartexttablå 
att presentera ex detta: 
P3 STOCKHOLM NYHETER 

Utan att behöva bryta mot
tagningen av pågående program 
kan man som antytts få en pre
sentation av vilka program som 
för tillfället sänds över andra 
sändare. 

Informationen kodas binärt 
och får fasmodulera en ton på 
1.187 Hz, vilket är 1/6 av pilot
tonfrekvensen, så att en binär 
etta medför 1800 fasskift, medan 
en nolla inte ändrar fasläget. 
Varje bit motsvarar en hel peri
od. Den fasmodulerade signalen 
produktmodulerar därpå en un
derbärvåg med frekvensen 57 
kHz som vid stereosändning fas
låses till pilottonen. De båda 
sid band man får vid produktmo-

FigS, 

duleringen sammanförs med 
den sammansatta stereosignalen 
och frekvensmodulerar fm-sän
darens huvudbärvåg. PI-signa
lens andel av utstyrningen anges 
till ±3 kHz. 

Informationssortering 
Den mobila mottagningen ger 

skurfel p g a fädningen. I PI -sys
temet används därför en förkor
tad cyklisk blockkod för felkor
rigeringen. Datainformationen 
är blockvis grupperad i 26 bitar, 
varav 10 är kontrollbitar. Där
vid möjlliggörs korrektion aven 
felskur upp till 5 bitars ordlängd . 
i ett block. 

Bithastigheten är ca 1200 bit/s. 
Ca hälften av kapaciteten an
vänds för syrikronisering och 
kontroller. Faktiska informa
tionshastigheten är alltså ca 600 
bit/s. 

Varje meddelandes inledande 
block startar med ett 8 bitars 
synkroniseringsord som även ut
gör systemmärkning. Därige
nom kan mottagaren skilja på 
meddelanden för olika tillämp
ningar. Varje meddelande kan 
också ges ett prefix som skiljer 
ut meddelandetyperna inom 
samma tillämpning - något som 
borgar för en framtidssäker an
vändning. Tillämpningar och 
meddelanden· kan blandas god
tyckligt - sändningssekvensen 
kan alltså anpassas efter trafik
behovet. • 

REFERENS: 
KARLSSON, TORE: Så avhjälps 
störningar från mobilsökning / PI , 
Televerkets radiodivision; RT 1979 
nr 2 p 50. 

ÖVERLÄGSET 

BÄSTA 
LUDET 
I RADIO & TELEVISIONS STORTEST. 

Superlativen 
haglar över Agfas 
nya kassettband 
Superferro och Superchrome 
i tiåningen Radio & Televisions stortest, 
Nr 12 december. Några omdömen: "Mycket bra band, 
Finns inget annat som slår det. Ligger f topp. Mycket hög 
utstyrbarhet. Lägsta bru"snivån i hela vår bandsamling. 
M ycket hög dynamik. Ett verkligt förnämligt resultat." 
Låt din m usik få en riktig chans. Låt dina öron få uppleva 
hur kassettband verkligen skall låta. 

Sex njutningsfulla minuter mer. Bara på Agfa. 

Informationstjänst 6 
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Metall 
- bandet för framtiden 

Det nya metallbandet låter bättre. 
Det är både normal-lyssnaren OCh experten överens om. 
Och Hitachi 's däck 0-755 är byggt för att kunna ta ut allt från 
meta II bandet. Självklart också från normal-, ferrokrom- och krom
bandet. Men 0-755 har ett speciellt Hitachi-utvecklat tonhuvud 
i sendust, som klarar av de högre I)ivåer som metall bandet kräver. 

Varje nivåförändring hos musiken indikeras med de snabba 
FL-mätarna, som dessutom är tvåfärgade för enklare avläsning. 
Den logik-kontrollerade relästyrningen gör kassettdäcket 
bekvämt att sköta. 0-755 ingår i Hitachi 's nya design slimline HiFi. 

0-755. Byggt för metall bandet. Utvecklat för framtidens behov. 

D-755 har ett frekVensomfång med metallband på 
30 -17000 Hz, signalbrusfOrhållande med Dolby 64 dB 
och svaj, vägt värde 0,13 %. 
Mått (B x Hx Dl: 435 x 11Qx 267 mm. 

~HITACHI 
Hitachi Sales Scandlnavla AB, Box 7138, 172 07 Sundbyberg. Tel. 08-985280 

Hitachi Sales Norway A.5 ., 80ks 46, Iilrebekk, 1620 Gressvik. Tel. 032-28050 
suom en Hit ach i DY, Takojan katu S, 15800 Lahtl. Te l. 918-44241 
Hitachi sales A S, KuldysSen 13, 2630 Tåstrup. Tel. 02-999200 
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Visioner och verklighet 
vid högtalarprovningar: 
Vad är mest väsentligt? 

I det här numret inleder vi en serie provningar 
som uteslutande behandlar högtalare och 
högtalarljud. Som en introduktion och ett 
slags programförklaring kan den här inled
ningen ses. 

•• Under en tid framöver har 
vi tänkt inrikta en del av vårt 
audiotestande på högtalare och 
högtalarljud ; lite om bak
grunden till detta vad beträffar 
den bärande mättekniska delen 
har vi redovisat tidigare. Se RT 
1979 nr 10. Det handlar alltså 
om det slags analys av högtala
ren som grundas på " grind-mät
ning" och där man på elektro
nisk väg kan blottlägga en hel 
del av högtalarnas "inre" egen
skaper, dess resonans benägen
het etc, vilka ju avsätts i ljudet 
ut från den . 

Att mäta är alltså oundgängli
gen nödvändigt. Den uppfatt
ningen har vi gemensam med 
bl a Olle Mirsch , som för lite 
sedan skrev här i R T (1979 nr 
10) om olika faktorer bakom 
högtalarljud och värdering av 
dem. Hur man så bör bedriva 
dessa mätningar, deras omfatt
ning och inriktning och inte 
minst resultatens uttolkning, är 
däremot en fråga nästan lika 
gammal som ljudtekniken själv. 
Det finns väsentliga invändning
ar mot varje känd mätmetod 
och de premisser den bygger på. 
Lika klart anser vi vara att en
bart mätningar aldrig kan uttala 
hela sanningen om en ljudkälla . 
Något slags sanning avsätter 
kompetenta mätningar, som ge
nomförts konsekvent. Men , vil
ket kanske finns skäl upprepa , 
de kan ju ändå aldrig förmedla 
annat än en grov föreställning 
om hur en högtalare låter, an
vänd just som högtalare = åter
givare av ett tonfrekvent förlopp 
i ett vanligt rum . 

Vi anser, att hur intressant 
det än är att utsätta element för 
holografiska analyser , vibra
tionstester , tonskurar i akustis
ka provrum, närfältsmätningar 
och allt annat, som den ' högre 
skolans resurser medger - inklu
sive lasergranskning och dator
penetrering av svängningsför
lopp - så skjuter det lite över 
målet i en rad fall, där man hu-

vudsakligen vill informera om 
högtalaren, inte konstruera den. 

Man kan nå fram till ett for
mulerat, ganska detaljerat om
döme om en högtalare i bruk på 
andra och lite enklare vägar, 
nämligen just genom att helt ba
nalt använda den som tänkt är 
och i en situation som flertalet 
kan identifiera. Den här tradi
tionellare och mera "common 
sense and less sophistication"
attityden intar ju sedan länge 
t ex ledande brittiska testare , att 
inte tala om folket bakom en 
mängd amerikanska och på helt · 
subjektiva omdömen rakt ige
nom baserade blad , den s k un
derjordspressen . 

Våra provningar behåller allt
så till skillnad från en rad andra 
det mättekniska underlaget och 
offentliggör också det , men mät
tekniken är dels en annan än 
tidigare , dels är den underord
nad högtalarens praktiska bruk 
och vad därav följer. 

Lyssningsprov och samtal ... 
Från början hade vi långtgå

ende planer och gjorde upp när
mast enorma listor med verbala 
koordinater, datatabeller och 
spalter av färdiggjorda värde
omdömen och adjektiv , alla na
turligtvis baserade på sinnesana
logier av den typ som ter sig 
ofrånkomlig vid bedömning av 
estetiska faktorer , typ "hård/ 
kall", "varm/mjuk" , etc etc. Vi 
utgick då från värden över ve
dertagna psykologiska tests och 
diverse tillämpad perceptions
teori - till en del övertagna från 
prov vi medverkat i hos både 
industrier och bl a SR, till en del 
baserade på den en gång aktuel
la faktoranalysen , o s v. 

Det visade sig till slut ohan
terligt , därför att varje uppgjort , 
"färdigt" system av den typen 
verkade så snävt och förledde 
till en bindning till formulering
arna som ligger latenta bakom 
klassificeringstermerna. Ett ve
terligt av psykologerna inte 

alltid beaktat problem i det 
här sammanhanget! Risken blir 
att värderingskriterierna och 
-mönstret blir självgenererande 
eller otillräckligt i en rad fall . -
Vi hade också aktuellt en 1EC
rekommendation om högtalar
provningar , men det förslaget 
tar mest upp självklarheter. 

Det kan ju tyckas som en 
västgötaklimax att man går ut 
häftigt ambitiöst och konstrue
rar ett värderingssystem för att 
till slut riva alltihop och sen helt 
anspråkslöst föredrar att bli vid 
det gamla och lyssna (efter gjor
da mätningar) för att därpå fritt 
ur hjärtat uttala en mening om 
kvaliteten, vilket allt mest får ' 
formen aven dialog om produk
ten och dess kapacitet . Men det
ta alldeles konstlösa grepp är ju 
fördenskull inte okänt; skall vi 
tala om tradition där kan redan 
de gamble grekerna frammanas 
. .. Det handlar också rätt myc
ket om såväl spontana re;tktio
ner - viktigt! - som en lite lång
siktigare attityd, vilken dock in
te innebär tillvänjning; lika vä
sentligt! 

Och , rentav, kanske når man 
flera läsare på det sättet. Som 
alla kan delta i det fortlöpande 
samtalet, förutsättas göra egna 
inlägg, komma med kritik, in
stämmanden, avvikande åsikter, 
egna intryck och önskemål! 

Vi vill vidare gärna ha sagt, 
att vi går till verket förhopp
ningsvis utan några medvetet 
inskränkande eller förutfattade 
meningar, precis som vid RT:s 
övriga provningar, men att vi 
självfallet ger uttryck för prefe
renser och åsikter som dels 
grundas på den praktiska och 
teoretiska ljudtekniska bak
grund som finns, dels utgör sum
man av vår individuella uppfatt
ning om musik i termer av inspe
lat och reproducerat ljud. Vi 
tänker inte tala för andra än oss 
själva men vill redovisa de as
pekter som vi menar har giltig
het i stort. "Samtalsformen" för 
det slutliga omdömet är ett för
sök att så enkelt som möjligt 
verbalisera innehållet i den upp
levelse som testobjekten av
sätter. 

Kriterier i går och i dag 
- en bHck ut i verkligheten 

Här skulle vi vilja påtala nå
got om kriterierna för högtalar
bedömningar , sådana man mö
ter dem ganska allmänt både i 
branschen ute på marknaden 
och hos en stor allmänhet i dag. 
• De klassiska hi fi-kriterierna 
på högtalarsidan omfattar ju 
några grundläggande sanningar, 
vilka tar fasta på det universellt 
önskvärda i låg distorsion , 
jämn, rak frekvensgång jämte 
kontrollerade impedans- och 
faskurvor. Detta skall då avsätta 

en god tonbalans tillika en ren 
klang, som skall bestå över ett 
brett register. 
• I dag verkar det som om en 
betydande mängd människor 
fäster ganska lite avseende vid 
dessa hävdvunna bedömnings
grunder, vilket vi också haft an
ledning belysa genom åren i RT
spalterna. Det är helt enkelt så, 
att de här idealen dels känns 
statiska och föga angelägna för 
många , dels i stort sett i prakti
ken upphävts av den moderna 
musikindustrins sätt att spela in 
ljud och därpå "processa" det 
för bestämda målgrupper enligt 
noga studerade mönster. - Jfr . 
också vad BBC-veteranen Har
wood skrev i RT om värdet av 
flera heliga kor på högtalarljud
sidan i praktikfallet (artikelse
rien 1976). 
• Hur illa ett antal "medvetna" 
tillverkare av högtalare än tyc
ker om saken är det nog faktum, 
att främst en stor publik av ung
dom över hela Västvärlden (vi 
skall bara inte tala om Japan) 
föredrar högtalare som till
godoser smaken för färgade 
"sounds" och, främst av allt , 
förmår pumpa ut höga bastryck. 
- En blick på det bästsäljande 
marknadsbeståndet är ju talan
de! 
• De gamla hi fi-idealen finns 
nästan inte mer , vad man än må 
anse om det. Men givetvis exi
sterar ändå en betydande pub
lik , som dels ställer traditionel
la, höga krav på dessa klassiska , 
eftersträvade egenskaper hos 
högtalare , dels är villiga att be
tala för den profilerade pro
gramvara som bäst passar ihop 
med ljudkällor så gjorda. Det är 
något mycket tacknämligt. 
• Det är inte lite ironiskt, detta 
att det som under närmare 100 
år varit både ideal och norm för 
ljudupptagningen idag blivit nå
got udda , exklusivt och avvikan
de. Ty hur många producenter 
underkastar sig mödan och be
sväret av att försöka göra en 
god , "akustisk" upptagning i ett 
därför lämpat rum? I stället ar
betar hela industrin med ratio
nella, helt väsensskilda medel, 
och det avsätter minsann inga 
frekvensraka produkter , det . 
Liksom att begreppet " musik" 
numera står för ett ljudspekt
rum som så totalt skiljer sig från 
alla gamla föreställningar att allt 
tal om genrer håller på att mista 
sin betydelse. 

När just Olle Mirsch - vars 
OM 61-högtalare f ö utgör första 
testobjektet - i en av sina så sent 
som 1979 utgivna skrifter skriver 
följande , är han dessvärre långt 
från verkligheten: 

"Var sak bedömd för sig" 
"Högtalaren (----) skall bara 

forts på sid 34 
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Diffusion och direktverkan 
i Mirsch OM-61 3-vägssystem 
* Påflera sätt en efterföljare till Carlsson
ljudets högtalare är den här ljudkällan, 
Olle Mirschs OM-61, något som vill täcka 
in det bästa i fråga om både direktverkan 
och rums re flekterat ljud. * Redan de allra tidigaste Mirsch-hög
talarna tog fasta på att stereo kräver ett 
ganska brett tonregister som riktas direkt 
mot lyssnaren, och den dåtida opinionen 
bakom det kravet medförde också att Carls
son-ljudet ändrade karaktär i väsentliga 
avseenden, d v s gjordes mera stereo
anpassat. * RT:s betyg blir, att OM-61 i stort sett väl 
förvaltar traditionen. Högtalaren har sin 
givna styrka på ett" akustiskt" program
material. Någon modern pop-ljudkälla 
handlar det däremot inte alls om, och över
lag har en "tung" ljudmix svårt att kom
mafram i OM-61. * Utförandet får beröm. Högtalaren är 
starkt byggd, är tålig och välgjord. 

av BERTIL HELLSTEN och ULF B STRANGE Foto: RT 

forts från sid 33 

på ett så naturtroget sätt som 
möjligt återskapa den naturliga 
klangen från musikinstrumenten 
såsom den uppfångades av mik
rofonen vid inspelningstillfället" 
(RT:s kursiv). 

Det var säkerligen årtionden 
sedan " mikrofonen" innebar 
något slags slutled för signalen. 
Mikrofonen! - snarare är det 
fråga om ett 50-tal, också för 
"enkla" tagningar. Regel, långt 
mera än undantag numera , är ju 
vidare en omfattande efterbe
handling av tapen med elektris
ka medel , kanal för kanal , upp 
till 48 stycken. Tro för all del 
inte att det inte skulle gälla ock
så tung , symfonisk musik utan 
bara pop! "Raka" skivor i dag 
innebär ju entusiast jobb av sma
laste slag , som vi alltid håller 
utkik efter här i RT . 
• Så vi hävdar : Det går knap
past att doktrinärt hålla fast vid 
de gamla idealen i varje läge i 
dag utan att man samtidigt har 

fullt klart för sig detta: 
1) De saknar i många fall värde 
för köparen. Skall vi då slå ho
norn/henne i skallen med att 
produkten ovillkorligen är dålig, 
om inte vår idealbild enligt ur
kunderna stämmer? 
2) Begreppet " naturtroget" blir 
lätt något ganska relativt , och 
3) Man bör bedöma ljudkällor 
pragmatiskt. Med det menar vi 
en bedömning baserad på kun
skap om omständigheterna, att 
grundförutsättningen är beak
tande av objektets särprägel och 
egenart, och att betygsättningen 
helst sker så, att utsagorna dels 
belyser kausalsammanhanget, 
dels ges giltighet inom en vid 
ram mera än snäva kategorier 
enligt ovan. - Se gärna det som 
en programförklaring. 

Med detta inte sagt annat än 
att det vore utmärkt om de klas
siska dygderna, enligt inledning
en, kunde stärka sin ställning. 
Det blev mycket enklare att be
döma produkter som högtalare 
då , vilket väl envar inser. Men i 
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Fig 1. En funktionellt elegant, medelstor högtalare med både akus'
tisk och designmässig särprägel: Mirsch OM-61. En större variant 
finns,OM-71 . 

ett läge då miljonmediet musik ningstesterna ägt rum i samma 
på skiva övervägande handlar lokal, ett ca 85 m3 stort rum med 
om att forma ett "sound" med dimensionerna 4x6,8x3 ,15 m 
elektriska medel , fjärran från al- och vilket i vissa avseenden an
la klassiskt upphöjda ideal om passats till uppspelningarna 
ton och klang, ser verkligheten ("flytande" väggkonstruktion, 
ut på annat sätt. dämpning etc) . Rummet är upp-

Av det följer, anser vi , att mätt med såväl Ivies spektrum
man knappast kan tala längre analysator som Inovonics oktav
om att en högtalare måste vara analysator och kan godkännas 
lika lämpad för återgivning av med utgångspunkt i faktum att 
alla slags musik . De motstridiga tonkurvan blir rimligt rak över 
önskemålen råkar i konflikt med alla väsentliga frekvensregister -
varandra direkt , våra ursprung- en topp finns dock strax under 
liga förutsättningar räcker inte 100 Hz i en region , kan nämnas , 
till och uthärdar heller inte de men detta är relativt ovasentligt . 
nya kraven i ett stort antal fall, - Ljudtryckmätningar gjorda 
t ex fordringar på övertungt med B & K 2009 och kalibrerade 
basljud relativt tonkurvans jäm- mätmikrofoner. 
na förlopp. Undantag finns Möbleringen består bl a av ett 
visst , men . många är de inte i stort bord, en rad hyllor (fyll
discoåldern . da), en soffgrupp och tre fåtöl-

. jer. Taket är hårt , höjd 3,15 m. 
Testernas bakgrundsfaktorer Golvet är klätt med en heltäck-

Lite om det tekniska: ningsmatta. Ett stort gammal
Proven är alla gjorda så, att dags fönster finns över ena kort

såväl de mättekniska registre- sidan i en nisch och är delat i nio 
ringarna med grindsystemet fält. Framför detta stora bom
(Briiel & Kjaer 4440) som lyss- ullsgardiner. (Vi har inte mätt 



•• För vad som i perspektivet 
verkar vara en evighet sedan 
gjorde vi i RT en stor genom
gång av Olle Mirschs högtalare 
och de bakomliggande princi
perna. Det var år 1972 och den 
då - liksom under åratal däref
ter - aktuella "grundtypen" OM 
3-27 från 1971 blev ett lycko
kast, som kan sägas etablerade 
Olle och möjliggjorde . den föl
jande marschen mot höjderna . 
Lite av ett problem blev väl hög
talaren med tiden för honom: 
Den ställde sig faktiskt efter
hand besvärlig att utveckla och 
överträffa med efterföljarna 
inom sin priskategori. 

Saken belyser lite av mode
tänkandet i den här branschen. 
Det är svårt att hålla en också 
erkänt god produkt i tillverk
ning år efter år , därför att han
deln och de allmänna trenderna 
kräver nyheter. Av det skälet 
måste man ideligen ändra på di
verse vinnande lag - och löper 
risken av att antingen presente
ra en produkt som bara uppvisar 
marginella förbättringar eller 
också en med enbart s k kosme
tiska sådana. 

Konceptionen av OM 3-27 ut
gick i väsentliga stycken från 
den dåtida Stig Carlsson-filoso
fin . OM tog fasta på dels grund
dragen i dennes reflexionsmöns
terstudier och tankar om klang
lig balans , dels på att dessa bas
reflexhögtalare (" orto-akustis
ka,") vid den tiden saknade näs
tan all direktljudverkan , lite för
enklat uttryckt. De var (uppåt) 
diffusstrålande och alltigenom 
diffusverkande; egentligen tänk-

någon specifik inverkan av 
dem). 

Högtalarna kan dels placeras 
utmed en lång vägg och då även 
intill den, dels sättas i mycket 
stabila hyllor , vilka löper tvärs 
över rummets bakre kortsida 
över en speciellt byggd inre , ext
ra vägg av reglar och dämpmate
rial. På ett " podium" ca 3 cm 
över golvet intill bakre "väg
gen" går det att ställa högtalare 
riktade ut .i rummet framför 
väggytorna och de kontaktpane
ler som finns där för elektroni
ken. Stereofronten går alltså att 
variera inom vida gränser. 

Rummet är troligen större än 
vad flertalet läsare disponerar , 
och husets ålder förklarar den i 
dag ovanliga takhöjden. Efter
klangen i rummet är uppmätt till 
ca 1,7 s vid 1 kHz, alltså en 
ganska torr akustik. Vi tror 
dock att dessa förhållanden re
presenterar en på många håll in
te alltför ovanlig boendesitua
tion. 

ta för monofoniska programkäl
lor. I vår dåtida artikel tar vi ett 
jättelyft och analyserar påver
kan, principer och patent liksom 
mättekniskt utfall etc. Vi hänvi
sar till den för detaljer. - Se RT 
1972 nr 9 p 30-35. 

En hel del kritik hade emel
lertid avhörts, och Olle M kände 
starkt behovet aven mot Carls
sons/Sonabs OA~lösning mera 
utpräglad stereoinformation 
("det felande mellanregistret") , 
och hans högtalare gick ett vä
sentligt steg längre. Olle införde 
då det mot lyssnaren vinklade 
och till sin verkan långt preg
nantare mellanfrekvensregistret 
framtill i höljet. Han gjorde 
dessutom något annat , kanske 
ännu mera lyckosamt: Han leve
rerade sina högtalare i monte
ringssatser. Det slöjdades tusen
tals , och han for själv land och 
rike runt och bistod folket med 
både råd och dåd. Det hela 
skedde i den vaknande " gör det 
själv"-rörelsens tid, hi fi-ljudets 
och kolbox byggenas gyllene 
epok och de lyckliga år, då allt 
inte styrdes av kraven på en s k 
häftig bas . Det handlade mera 
om fi än hi , så att säja . 

Länge levde också OM
grundiden med en reflexjobban
de högtalare av typ sluten låda , 
där en lagom portion ljud direkt 
beströk åhörarna och lät dem 
känna något av den med tiden 
allt mera kanaliserade och rikta
de programinformationen. OM 
27 blev omsider 28, osv. Om 
monoljud blev heller aldrig me
ra tal. 

Musikmaterial på band 
De praktiska proven bedrivs 

så, att vi dels använder en eller 
flera befintliga skivspelare RT 
disponerar , dels på en laborato
rievagn som kan rulla in en stör
re bandspelare och aktuell för
stärkare. Av rationella skäl vill 
vi gärna för prov som dessa an
vända färdiggjorda band, där 
olika inslag noga tid uppmätts 
och lätt kan repeteras , bortsett 
från att banden ofta represente
rar ett förstklassigt specialrnate
riai i form av egna upptagningar 
och/eller kopior av originalband 
(första generationens). Skivor 
används givetvis, och här härs
kar utöver givna fordringar på 
innehåll ganska strikta krav på 
rent fysisk kvalitet hos dem. -
Några andra programkällor har 
vi inte ansett nödvändiga, inte 
röstprov eller andra live-ljud 
mot den idemässiga uppfatt
ningen av praktikfallet. 

Bandspelaren är givetvis upp
mätt i sina enskildheter och re-

Obruten tradition 
Den generation betydligt me

ra finslipade OM-högtalare som 
är aktuell i dag är alla ättlingar i 
direkt nedstigande led från anfa
dern 3-27 (och givetvis dess fö
regångare) . Borta är dock den 
vinklade knycken på fronten för 
ett - det viktigaste - av elemen
ten . Där sitter i stället en instru
mentpanel i dag. Övergiven är 
också Carlsson-metoden med 
den rakt nedåt riktade basdelen. 
I stället uppvisar OM en högst 
traditionell front , dit förlagts två 
element, pekande rakt framåt. 
Det är basstrålaren och mellan
registrets enhet. Kvar finns "ba
ra" det upptill förlagda diskant
elementet, nu elegant inkapslat 
och försänkt , asymmetriskt in
lagt men inte alls uppvinklat el
ler förställt som Stig Carlsson 
senare skulle införa . 

Av 1960-talets lite kantigt 
uppriktiga hemslöjdshögtalare 
har blivit en sober 1980-talspro
dukt , låt vara fortfarande kantig 
men nu mera avfasad och med 
smartare proportioner och i mo
dernt distingerat , svart utföran
de samt, som antytts , med också 
reglage i fint gjuten plast under 
plexiglashuv. Det har dock hela 
tiden varit fråga om slutna lådor 
liksom om en kontinuerlig pro
duktutveckling aven konse
kvent fasthållen ide . 

Framgången har varit bety
dande på många marknader . 
Den har också burits av ett un
derliggande drag av stark idea
lism . Ty Olle har outtröttligt sla
gits för realism och fysikalisk 

presenterar en så linjär fre
kvensgång som går att åstad
komma. Vi använder genomgå
ende 2-spårstape i stereo, alltså 
slutmixade band, för 19 eller 38 
cm/s; vanligen lEC-normerat in
spelade. F n utgörs maskinen av 
en Otari MX 5050, som studio
används på många håll i värl
den. Här i Sverige använder bl a 
CUUing Room detta utförande. 
Vi tillgår en rad andra maskiner 
också, från Nagra till Ampex. 

Förstärkaren kan vara t ex 
Yamahas A-l , en erkänt vällju
dande sådan som hittills invänd
ningsfritt kunnat driva de aktu
ella lasterna. Flera andra finns 
efter behov. 

I fråga om högtalarkablaget 
gäller att vi undantagslöst an
vänder vad som medlevereras 
högtalarna och inte någon spe
cialledning. Det är ju en gene
rell situation som vi eftersträvar; 
en testmetodik som i sig tar fasta 
på det normala för köparen eller 
användaren av högtalarna , inte 
eventuella förbättringar eller 

verklighetsförankring på områ
det högtalarteknik och sättet att 
presentera högtalardata. Han 
har på många sätt vunnit respekt 
både utåt och inom leverantör
kadern , där ordning råder i le
den och reklamen i mycket har 
sanerats - och då inte bara på 
högtalarsidan. 

Välgjord, påkostad låda 
OM-61 är en till proportioner

na nätt högtalare och troligen en 
som flertalet finner " möb
leringsbar" , om vi får uttrycka 
oss lite oegentligt. Mirsch-lådor
na har alltid gjort ett stabilt in
tryck , och OM:61 är inget un
dantag. Den är gediget gjord i 
10 och 13 mm paneler för lådan 
och såväl omsorgsfullt och tätt 
hopfogad som internt väl upp
stagad. Lådan är ganska påkos
tad som snickeri produkt. 

Medan de i lådorna ingående 
elementen under åratal alltid ut
gjordes av Philips-gjorda sådana 
har fabriken under senare tid 
sökt sig till också andra leveran
törer. Det ak'tuella 3-vägssyste
mets 8-tums basdel resp S-tums 
mellanregister uppvisar både 
konstruktiva och utseendemäs
siga likheter. Ursprunget anges 
inte , utan de är specialgjorda för 
Mirsch . Vi kan tänka oss Peer
less sin leverantören i det här 
fallet. Elementen är skumplast
lagrade och moderat lättrörliga. 
Basdelens magnetstruktur är 
ganska kraftig . Korgen är ett 
modernt bygge, lätt och stark. 

Diskantdelens entummare är 
ett elegant element som erinrar 

forts på sid 36 

optimeringar av dem. Vilket in
te hindrar att vi, då det synes 
befogat , tänker ta upp synpunk
ter på jus(sådant. 

Urvalet högtalare är vi öppna 
för förslag om. Vi avser att ta 
upp företrädare för alla storle
kar, utföranden och typer. Enda 
villkor är att de förekommer i 
reguljär svensk handel , antingen 
som färdiga produkter eller som 
monterbara satser. 

Vi hoppas att RT:s nya testse
rie skall mottagas lika väl som 
de övriga provningarna vår tid
ning gjort till tradition på audio
området sedan slutet av 1960-
talet . 

Vår förhoppning är också , 
slutligen, att den här lite lättill
gängligare formen för testerna 
av högtalarna skall bidra till bå
de ökat läsarintresse från grup
per , som mera sporadiskt är in
riktade på ljudteknisk informa
tion , och en stimulans till strä
van efter ett bättre högtalarljud 
hemma. VS • 
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Mirsch OM-61 från sid 35 

om tidigare tyska MB-diskanter. 
MB kom ju för några år sedan 
att hamna under Peerless-domi
nans , men några säkra slutsatser 
vill vi inte dra av likheterna. 

Baffeln ligger försänkt några 
cm inåt i lådan och elementen 
skyddas rätt effektivt. En stor 
fördel är att de enkelt kan skru
vas ut och bytas framifrån , vil-

ket vi själva fick anledning vär
dera nyttan av sedan en basdel 
blivit defekt. 

Montaget med element och 
fronter resp upptill infäst tyg
skydd och plexiglaspanel fram
för akustikreglagen verkar sta
bilt. Vi kunde inte uppfatta någ
ra skakningar eller störande ras
sel från någon detalj ens vid 

Vad säger mätresultaten? 
•• Innan vi går in på det mät
tekniska och detaljerna kring 
detta bör kanske sägas, att RT 
inte finner skäl företa någon 
egen uppmätning av frekvens
gången i Statens provningsan
stalts branschnormerade mät
rum av efterklangstyp. Det skul
le till nästan 100 procent innebä
ra en upprepning av vad som 
redan gjorts för publicering i 
den årliga marknadsredovis
ningen stereo hi fi-handboken ; 
en annan, fritt utvald högtalare 
skulle med all säkerhet avsätta 
nästan identiskt resultat. Så vi 
godtar SP-mätningen och utgår 
från att de för- och nackdelar 
som är förenade med den har 
blivit belysta så många gånger i 
v~ra spalter att läsarna är för
trogna med saken. 

Då vi alltså granskar vår upp
tagna frekvensgång mot den 
som Statens provningsanstalt re
dovisar för fabrikatet finner vi 
framför allt en betydande skill
nad i diskanten. SP-mätningen 
är som bekant gjord i efter
klangsrum med kala väggar, vil
ka ger mycket rika reflexioner. 
Våra mätningar är i stället gjor
da i mera normallyssningsmiljö . 
Dock har vi en ovanlig stor tak
höjd på lite drygt 3 m. 

Eftersom OM-högtalaren ar
betar med reflekterat ljud 
främst i diskanten, blir skillna
den i kurvan så märkbar som 
här. Vi ville också vid lyssningen 
ibland öka diskanten för att få 
en bättre återgivning; solidare, 
jämnare. 

Vi kan också urskilja en dal 
runt 1,5 kHz. Den kan möjligen 
till viss del härröra från rummet . 
Vi tyckte oss också vilja öka 
mellånregistret med reglaget på 
högtalaren , och det kan ha sin 
grund i den lilla observerade 
svackan. 

Grindmätningarna av lådans 
"inre liv" visar, att nivån faller 

. ganska snyggt med en liten mar
kerad topp vid ca 5 kHz och en 
dito dal vid ca 4 kHz. Detta 
skulle kunna ge klangföränd
ringar. Vi uppfattade också vid 

något avsnitt en viss ihålighet 
vid lyssningen, men effekten var 
inte påfallande. 

Impedanskurvan har en befa
rad resonanstopp vid undre sys
temresonansen men uppför sig 
annars städat. Impedansens be
lopp ligger aldrig under 8 ohm , 
vilket är tacknämligt . Att impe
dansen går upp till ca 22 ohm vid 
resonansen är ganska normalt . 

Impedansens fasvinkel kan 
ställa till trassel med förstärka
rens utsignal om den ligger för 
högt. Här visas dock en genom
snittlig jämn fasgång. Fasen by
ter tecken vid den markerade 
basresonansen, som den teore
tis~t också bör göra. 

Overtonsbildning vid 10 % 
distorsion från en 100 Hz signal 
visar att det i stort sett rör sig 
om en ren frekvensdubblering i 
systemet. Så gott som hela över
tonshalten härrör alltså från 
andra deltonen, d v s 200 Hz. 
Några komponenter ligger på ca 
0,6 %, vilket bör kunna försum
mas jämfört med andra delto
nens 10 % . Om de kunde höras , 
skulle de uppfattas som en 
"vässning" av basen. Någon så
dan har vi dock inte observerat 
alls . 

Distorsionen vid 1 kHz och 90 
dBA ljudtryck har vi mätt till ca 
0,3 %. Här är andra och tredje 
deltonen ungefär lika stora, vil
ket inte är idealt. Den totala 
distorsionsnivån är dock ganska 
låg vid ljudtrycket som refereras 
till. 

Den inmatade fyrkantvågen 
står näppeligen att känna igen 
som utsignal från högtalaren. 
Nu skall genast erkännas att vi 
valt mycket svåra parametrar på 
pulsen med 5 ms pulslängd. En 
så lång puls kräver bl a mycket 
av lågfrekvensåtergivningen för 
att ge snyggt utseende. Mellan 
pulserna är tiden vald till ca 120 
ms för att rummet skall hinna 
"tystna" ordentligt innan nästa 
puls kommer. 

Pulsens början ser tämligen 
märklig ut. Först kommer en 
snabb stigning nedåt (diskant-

36 RADIO & TELEVISION - NR 3 - 1980 

. kraftigt pådrag. 
Högtalaren har en i sockeln 

befintlig sladdvinda som håller 
sex m tunn dubbelledare . Olle 
M pläderar sant och riktigt för 
minst nätkabeldimensioner på 
kabeln . Den man får till OM-61 
är inte isolerad i nätkabelbemär
kelse men tvärarean kan ju hålla 
ungefär samma dimensioner 

elementet) och därpå en lång
sammare flank uppåt (mellanre
gister). Det förefaller som om 
elementen ligger ur fas här. Så 
är det nog emellertid inte, utan 
man får sådana här fenomen 
eftersom diskanten strålar uppåt 
och reflekteras mot omgivning
en innan den når mätmikrofo
nen. Utseendet på signalen 
kommer alltså att vara starkt be
roende av rummets egenskaper. 
Och detta gäller givetvis inte ba
ra utseendet vid mätningar utan 
även det ljudande resultatet: 
Konstruktionsprincipen ställer 
alltså bestämda krav på rum
met. Här är inte tal om faslinjä
ritet i utsignalen. Det kan ge en 
odistinkt stereokänsla, om inte 
annat. 

Samma förlopp som vid pul
sens början återupprepas sedan 
vid dess slut med omvänt tec
ken . Mellan dem faller amplitu
den och visar att basregistret har 
rätt snabb begränsning nedåt. 
Observera , att inpulsen på bil
den är flyttad i tid i förh ållande 
till utpulsen . I verkligheten lig
ger insignalen före utsignalen på 
grund av fördröjningen i luften . 

Det kan finnas olika sätt att 
definiera maximal ljudnivå. Vi 
har valt att definiera max ljud
tryck i basen som nivån för 10 % 
distorsion vid 100 Hz. Vi mäter 
då ljudtrycket vägt enligt krite
rierna för fysiologisk känslighet, 
.d v s A-kurva på ljudtrycksme
tern . Det uppmätta värdet 79 
dBA är knappast tillräckligt för 
tung discomusik men duger väl 
för rimliga bastryck på mera 
konventionell musik. Undantag 
finns dock! 

Nu går det att få högre ljud
tryck i basen, men då till priset 
~v betydligt högre distorsion. 
Orat är inte så känsligt för dis
torsion vid låga frekvenser i den 
meningen att det låter "illa", 
men det som reellt sker här är 
att vi får en frekvensdubbling , 
så att vi inte längre återger den 
inmatade grundtonen utan and
ra deltonen. Vi får alltså inte 
den låga bas som var avsett utan 
oktaven över den! Nu är ju örat 
komplicerat i sin funktion , och 
det sker en mängd intermodula
tionsfenomen och "omtolkning-

ändå . 
Kablaget avslutas med DIN

högtalarkontakter . 
Högtalaren kan lätt förses 

med hjul men kommer i stan
dardutförande inte med hjul
sats, vilket åtminstone vi skulle 
värdesatt. Den är rätt tung. Å 
andra sidan bör ju högt~laren , 
en gång placerad i läge , inte fly t-

ar" med örats hjälp , så att man 
har lite svårt att förutsäga vad 
hjärnan egentligen uppfattar 
och korrelerar till "lagrade" in
tryck och styrande impulser. 

Maximala ljudtrycket vid nor
malt sammansatt musik har vi 
mätt med skärt brus och inma
tad spänning som motsvarar 
märkeffekten i nominell impe
dans , dvs 8 ohm. En effektför
stärkare med låg utimpedans 
(ligger normalt runt någon tion
dels ohm) är inte anpassad till 
högtalarlast utan ger i princip en 
spänning ut, oberoende av an
sluten last. Om en förstärkare 
därför sägs ge 100 W i 8 ohm , 
betyder det att den kan ge ca 
28,3 V ut i lasten. Tyvärr är hög
talarlasten aldrig resistiv , heller 
aldrig konstant över frekvens
området, och därför aldrig lika 
med den nominella impedansen. 
Det är därför riktigare att ange 
en inspänning till högtalaren 
(eftersom det är det man får 
från stärkaren) än ett effektvär
de, som beräknas av inspän
ningen och den nominella impe
dansen . 

OM 61 skall tåla 75 W och vi 
har alltså lagt på 24,5 V effektiv
värde av bruset och därvid mätt 
107 dBA på 1 m avstånd från 
högtalaren på dess axel. Spän
ningen 24,5 V motsvarar alltså 
75 W i 8 ohm. Vi har valt att inte 
påföra mer än den utlovade 
märkeffekten. Man bör . dock 
kunna få ut en del ytterligare om 
man går över de 75, specificera
de , men riskerar då att bränna 
högtalarens talspolar . Vi vill 
helst inte syssla med förstärkan
de provning, men vi gjorde ändå 
av misstag slut på ett baselement 
under provningarna . .. 

Känsligheten är ett mått på 
högtalarens verkningsgrad i vårt 
lyssningsrum. I andra rum får vi 
givetvis andra siffror . Här fann 
vi dock att vi behövde 3,5 V 
skärt brus för att högtalaren 
skulle producera 90 dBA på 1 m 
avstånd. Det motsvarar 1,5 W i 
8 ohm. Känsligheten hos OM-61 
är ganska god, speciellt i beak
tande att vi här har en sluten 
låda, som normalt tenderar att 
ge låg verkningsgrad. • 



tas därifrån. Mot det står krav 
på temporära åtgärder vid städ
ning och dammtorkning (den 
svarta eken drar åt sig bra med 
damm under vissa betingelser) . 

Så här bedömer vi 
OM-61 efter proven 

Efter två ganska långa lyss
ningspass , med ett 30-tal be-

gränsade avsnitt framtagna på 
tape resp skivor och några mel
lanliggande, kortare kollatione
ringar i hela tiden samma lokal 
och, med högtalarna uppkoppla
de i samma position samt med 
samma drivning, hade avsatts en 
rik skörd intryck. De förelåg i 
form av anteckningar, uppställ
ningar och på små diktafoner 

MÄTOBJEK T 

Högtal a re Mirsch OM 61 
Nr 1*6 P936134 

FREKVE NSGANG 

Frekvensgång mätt i l yss 
nings rummet med mätmik ro
fon 1 m r ak t framför hög
t al aren. Ljudtryck 90 dBA . 

Mä tning med grindsys tem. 
Övre kurvan visar mätning 
före reflexer fr ån rummet 
och motsvar ar mätning i 
ekofritt rum. Undre kurv an 
visar utsignal 1 ms efter 
insignalens s lut och vi 
sar r e flexer inuti högta
l arl ådan. 

I~IPEDANS 

Impedansens belopp. 

Impeda nsens fasvi nkel. 

DISTORSI ON 

Spektrumana l ys av 10 % dis 
torsion vid 100 Hz , 

Spek t r umana l ys av utsignalen 
vi d 90 dBA ljudtryck 1000 Hz . 
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intalade kommentarer. 
Här är en bara i liten utsträck

ning redigerad utskrift av me
ningsutbytet mellan Bertil Hell
sten , BH, och Ulf B Strange, 
US. 

US: - Den här konstruktio
nen går ju idemässigt tillbaka på 
inte så lite av Stig Carlsson s lös
ningar. Vilket innebär en golv-

SPRANGSVAR 

Uts ignal vid pål agd puls, 
mätt före rumsresonanser . 

högtalare som jobbar med ett 
reflexionsmönster i rummet och 
därför blir lite knepigare än el
jest att placera optimalt. Måste 
ju stå intill en vägg ... 

BH: - . . . och kräver fri 
rymd upptill, ja. Vi har ju för
resten bra mycket högre i tak än 
de 2,50 som moderna våningar 

forts på sid 38 
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MAX LJUDTR YCK . 

Lj udtryck för 10 % disto r s ion 
vid 100 Hz, . mätt med A- vägd 
kurva 

Ljudtr yck vid inmatning av 
skärt br us med effekti vvärde 
motsvarande märkeffek ten i 
nomi nel l impedans, dvs här 
24 , 5 V mo t svarande 75 W i 8 n 

Ljudtrycken mätta 1 m axiellt 
frå n hög t al ar en i l yssnings 
rummet, 

KÄNS LIGHET 

För 90 dBA på 1 m axellt av
s t ånd krävs en inspänning av 

vilket i nominell i mpedans 
8 n motsvar ar 

I NS TRUMEN T & RUM 

Oscilloskop Tektronix 7613 
Grindsystem Bruel & Kjaer 4440 
Mätmikrofon Bruel & Kjae r 2206 
Skr ivare Hous t on 2000 

79 dBA 

107 dBA 

3 , 5 V 

1 , 5 \~ 

Spektrumanalysa tor Hewl et t -Packard 3580A 
Frekvens r äknare Philips PM 6624 
Vo ltmeter Radford ANM 2 3 
Lyssningsrummets volym 85 m 
Bakgrundsbull eb ca 36 dBA 
Temperatur 23 C 
Lu ftfuktighet ca 58 % 
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Mirsch OM·61 från sid 37 

håller. 
US: - Efter de här lyssnings

timmarna vi lagt ned har jag bil
dat mig en rätt klar uppfattning 
om vad sextiettan kan och inte 
kan så bra. Jag tycker det har 
givit sig tämligen klart. 

BH: - Jadå. Och jag har väl 
känslan av att det hela också 
ligger väl i linje med konstruktö
rens egna preferenser . .. 

US: - "Varför blir ljudet i 
Mirsch-högtalarna så natur
ligt" ? står det i en av trycksaker-

. na jag studerat. Jag skulle vilja 
vända lite på den frasen och på
stå detta: Naturligt ljud låter bra 
i Mirsch, rimligt bra i alla 
fall .. . 

BH: - Vad är onaturligt 
ljud? Nej, skoj åsido så kan man 
mycket klart spalta upp OM
programmaterialets utfall i två 
kategorier, " akustisk" musik 
och hela den övriga mossan med 
modernt mixat mångkanalljud 
efter en akustiskt död upptag
ning. Det råder en avsevärd 
skillnad mellan samtliga prov vi 
kört igenom i dessa avseenden. 
Jag har antecknat problem med 
nästan alla dessa typiska mång
kanalsounds och musik , som är 

sammansatt av klanger från 
gängse instrument med stora de
lar elektriskt alstrande ljud. 

US: Samma här. På "rak", 
enkel och "ursprunglig" musik 
kan man med visst berättigande 
påstå, att OM-högtalarna ger ett 
både plastiskt och frisvävande 
ljud a la de bästa Sonab-kon
struktionerna, men att man då 
samtidigt kan känna lite av det 
där gamla begreppet "selektiv 
direktivitet" , tror jag det hette. 
Det är vidare genast märkbart i 
hur hög grad ens lyssningsin
tryck styrs av upptagningen. 
Har man eftersträvat en med 
olika medel homogen klangbild, 
och särskilt då en som bygger på 
massverkan akustiskt sett, blir 
utfallet mindre bra på OM. Pro
blem blir det definitivt då man 
spelar upp hårt uppmixade 
klangblock , "sounds", med t ex 
tätt hop hållna och processade 
effekter i ljudet . Annars handlar 
det ju om en i många avseenden 
rätt neutral ljudkälla, som inte 
av sig själv färgar informatio
nen. Det är alltså inte på den 
sidan som man kan spåra upp
hovet till kritiken. 

BH: Stereoverkan med de 

Fig 2. De specialbeställda högtalarelementen är samlade i fronten 
- minus diskanten, försuls - och solitt infästa i baffeln, som ligger 
försänkt. Elementen är lätta att skruva ur och lossa framifrån, en 
serviceunderlättande detalj. 
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här högtalarna är ju en annan än 
med vanliga direktspruttare . 
Stereobasen vi använt vid samt
liga prov med OM-61 uppgår till 
ca 2 m, vilket väl får anses nor
malt för ett bostadsrum. Men 
jag har mina funderingar om 
takhöjden här. Kan det vara så, 
att det reflekterade ljudet 
"kommer bort" här? Att det når 
våra öron för lång tid efter det 
att direktljudfältet avsatt ett 
första intryck. Vi vet ju sen 
gammalt, att vanliga högtalare , 
gjorda för en rak tonkurva i ett 
ekofritt mätrum, alltid - nästan 
alltid, då '- låter bättre i det kri
tiska intervallet 1 50G--3 000 Hz 
sådär. 

US: Kan vara. Men i Olle 
Mirschs gamla lokaler har jag 
hört OM i också stora salar , och 
det lät bra på hans demonstra
tioner. Mässmiljö bortser jag 
från. Och i OM finns också bara 
ett enda diskantelement, på gott 
och ont. Om det inte verkar or
ka med riktigt i alla samman
hang så innebär ändå frånvaron 
av flera "skrikor" att man inte 
springer på problemet med 
strålningsinterferenser och 
ojämn tonkurva till följd av att 
strålningsimpedansen ökar re
spektive avtar oregelbundet , nå
got jag tror vi framhöll vid den 
allra första provningen av 
Mirsch-högtalare 1972. 

BH: Diskanten är bara en del 
av det som vi satt upp till diskus
sionen. 

US: Ja det förstås . Men jag 
skulle då vilja börja med högta
larens allmänna karaktär. Den 
har ett rätt torrt ljud i sig själv. 
Frekvenskurvan och övriga mät- . 
ningar tyder ju också på något 
sådant . 

- Sedan tycker jag det är vik
tigt påtala att den håller rätt lik
formig verkan runt om i rum
met, klangen ändras dels inte 
nämnvärt och balansen inte hel
ler. Att distorsionen är låg hör 
vi väl båda, på själva klangren
heten finns inte så mycket att 
invända. Inte heller transiensen 
- den är riktigt bra, snabb och 
utan fladder. 

BH: Nej, det är inte där man 
kan sätta in kritiken. Men låt 
mig då fortsätta på ditt tema. 
Efter de här banden med prak
tiskt taget alla slags musik -
jämte dina hemska effektljud 
för film som vi undfägnats med, 
tänk när du leker flygplan här 
inne, jaja - har jag ändå känslan 
av att högtalarna här sätter en 
bestämd gräns, som kanske inte 
är så uttalad vid en del andra 
typer. Musiken verkar helt en
kelt i många fall "ett nummer 
mindre" än vad jag minns från 

forts på sid 44 

FÖR 50 ÅR SEDAN 

"Kvinnan tige 
i radiomikrofonen" 

År 1930 rasade en debatt 
i Populär Radio om hallå
kvinnan och grammofon
programmen. 

H är återger vi en läsar
röst i ämnet. Somliga 
argument verkar välbe
kanta från helt andra dis
kussioner ... 

•• Efter att ha tagit del av 
Eder uppmaning i februarinum
ret till läsarna att yttra sig angå
ende hallåkvinnan och grammo
fonmusiken, anslog jag hela två 
veckor till riksprogrammets av
lyssnande.. Detta inskränker sig 
annars för mitt vidkommande 
till dagsnyheterna och en och 
annan gång något föredrag, ty 
sanning att säga är riksprogram
met i genomsnitt synnerligen 
tråkigt. Jag vill icke säga dåligt, 
ty de saker, som bjudas, kunna 
nog vara bra för det fåtal , de 
lämpa sig för , men oerhört trå
kiga, det är just vad ·de äro . 

Nåväl, efter att under två hela 
veckor ha avlyssnat rubb och 
stubb , får jag om hallåkvinnan 
säga som Paulus redan på sin tid 
fann sig föranlåten framhålla: 
"Kvinnan tige i församlingen". 
Detta visdomsord har sitt berät
tigande den dag i dag är. Så 
länge manlig arbetskraft icke 
tryter, så låt oss hålla oss vid 
den. Spar surrogatet tills ingen 
annan utväg finns. Hallåkvinnan 
verkar efter en tids avhörande 
som en alltför ofta spelad gram
mofonplatta; man leds vid den. 

Och därmed äro vi inne på 
grammofonspörsmålet: Inte vet 
jag på vilket sätt Radiotjänst 
förser sig med grammofonplat
tor, men nog verkar det som om 
denna institution vore något 
slags avstjälpningsplats för vad 
som inte går att sälja i allmänna 
handeln. Men det kanske skall 
vara så för att bli i stil med det 
ovnga, tråkiga programmet. 
Min granne köper i regel en ny 
skiva varje vecka till sin gram
mofon, och att det finns god mu
sik på plattor kan jag, tack vare 
tunna väggar, intyga. 

Med detta koplar jag av 
"Stockholm-Motala" för en tid 
igen. Tur att det finnes stationer 
som Kalundborg, Oslo, Lathi 
med flera. 

" K: 18. " • 



Du förstår varför när Du läst jgenom följande Runkter: 
* Två hastigheter (4,75 och 9,5 cm/ sek) 
* Tre tonhuvuden möjliggör samtidig in- och av-

spelning 
* Dubbel uppsättning dolbykretsar 
* Dubbla kapstanaxlar 
* Relästyrd mekanik med anslutning för fjärr

kontroll 
* Mikrodatorstyrda automatfunktioner vid valfria 

punkter på bandet 
* Toppvärdesvisande elektronisk display med 45 

dB område 

* Distorsionsindikator vid överstyrning av bandet 
* Varvtal, bias och Dolbynivå kan finjusteras från 

fronten 
* Mixbara ingångar för mikrofon och linje 
* Kan användas för in- och avspelning av metall-

partikelband 
* 20-20.000 Hz vid 4,75 cm/ sek 
* 20-22.000 Hz vid 9,5 cm/ sek 
* Signal/brusförhållande 64-72 dB beroende på 

hastighet och band 
* 2 års garanti 

Bäst av allt: Priset! Vi säljer direkt till konsument till 
grossistpriser. B.I.C T-4M kostar därför netto inkl. moms 
3.950:-. (Det rekommenderade återförsäljarpriset hade i 
vanlig handel varit 6.500:-). 

I Stockholm: 
Skeppargatan 47 
11458 STOCKHOLM 
Tel: 08/679920 

InformatlOnstJanst 8 

I Uppsala: 
Karlsrogatan 74 
75239 UPPSALA 
Tel: 018/11 3510 
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Kontaktplatta 
av kiselgummi 

Ny logikanalysator 
från Philips 
•• En ny typ av logikanalysa
tor, PM 3540, introduceras nu 
av Philips . Det är en 10 MHz 
analysator som är inbyggd i det 
välkända dubbelisolerade 25 
MHz-oscilloskopet. 

Logikdelen hos PM 3540 har 
ett minne med en total kapacitet 
av 64x 16 bitar. På bildskärmen 
kan man samtidigt presentera 
datablock om 16 x 16 bitar. För 
att kunna presentera hela min
nesinnehållet kan data blocket 
skiftas fram eller tillbaka i för
hållande till det trigg-ord som 
ställts in . 

Analog Dialogue 
13/2, 1979 
•• från Analog Devices , USA , 
beskriver på 20 sidor bl a appli
kationer för mycket snabba da
tainsamlingssystem, spänningI 
strömomvandlare för process
reglering , cmos-switchar och 

•• Sam weil Ine i Taiwan pre
senterar elektriskt ledande kon
taktpunkter ingjutna i kiselgum
mikupoler samlade i valfritt 
mönster på en platta. 

Kontaktkupolerna ersätter 
traditionella metallelementkon
struktioner. Om de samman
sätts med ett anpassat kretskort , 
åstadkoms en enkel billig och 
tillförlitlig knappsats . Tryck
kraften och snäppeffekten 
("fingerkvittensen") kan vid till
verkningen ställas in i varieran
de grad . 

Kontaktplattan utgör ett del
element i en ' färdig knappsats 
som kunden själv iordningställer 
med övriga kringdetaljer. Pro
dukten kan användas i räknema
skiner , telefoner, fjärrkontroller 
för tv , tv-spel , datasystem , elin
strument mm. 

Agent i Sverige: Elkabinter 
ab, tel 0817560340. • 

Det finns också ett referens
minne (64x 16 bitar) i vilket 
man kan lagra ett block av data 
att användas för jämförelsemät
ningar. Vid den typen av mät
ning får man en indikering om 
vilka bitar som är felaktiga i det 
undersökta datablocket. 

Data kan valfritt presenteras i 
hexadicimal, oktal eller binär 
form . 

Insamling av data kan ske au
tomatiskt eller manuellt. Man 
kan välja tre klockvillkor. Inni
våerna kan ställas kontinuerligt 
upp till 10 V amplitud. Det finns 
också ett fast läge , + 1,4 V , för 
ttl-tillämpningar. • 

nya strömförsörjningsenheter . 
Publikationen kan rekvireras 
från den svenska representan
ten: Komponentbolaget Naxab , 
tel 081985140. • 
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Protector 
mikrovågslarm 
•• Det nya larmsystemet rea
gerar på rörelser och är helt 
okänsligt för ljud och tempera
turförändringar. När den kän
ner aven rörelse i området den 
bevakar (max 15 m längd) akti
veras en larmsignal som ljuder 
så länge någon rör sig, och slutar 

Kontaktlös potentiometer 
med permanentmagnet 
•• Midori Precisions Co Ltd , 
Japan, tillverkar en kontaktlös 
potentiometer ' med beteckning
en CP-2V-33 . Den är uppbyggd 
med permanentmagnet och fun
gerar enligt fältplatteprincipen 
med utgångskarakteristik direkt 
proportionell mot vridningsvin
keln . Potentiometern har oändlig 
upplösning och är helt störnings
fri oavsett vridningshastigheten . 

Den väger endast ca 20 g, är 
utförd med kullager och uppges 
ha mycket lång livslängd. Max 
inspänning är 5 V , inimpedan
sen är 15 ko hm ±30 % och isola
tionsresistansen är 100 Mohm 

Transformator 
för kretskort 
•• Tradania as , Danmark , in
troducerar en serie lågprofil
transformatorer för inbyggnad i 
t ex kortramar . De är utrym
messn~la med en bygghöjd som 

först en minut efter det att in
kräktaren lämnat platsen . Lar
met kan endast stängas av med 
en speciell elektronisk nyckel. 

Mikrovågslarmet kopplas lika 
enkelt in som en radio med ext
ra högtalare och kan lätt byggas 
på med brand- och rökdetektor. 

Det nya larmsystemet mark
nadsförs av Internovator ab i 
Lund, tel 04613060 JO. • 

vid 500 V likspänning. 
Svensk representant : Walmo

re Eleetronics ab , tel 08/380130 . 

är ca hälften av konventionella 
kretskorttransformatorer . 

Läckfältegenskaperna är lik
värdiga med toroidtransforma
torer. 

Svensk representant: Börje G 
Jonsson ab , tel 0817489500. • 



Moduluppbyggt modem 

•• RockweIl International har 
introducerat ett modulärt 2400 
bps synkront datamodem , R24, 
som lätt kan installeras på ett 
eller flera befintliga kort i termi
naler eller annan datautrust
ning. 

R24 består av tre moduler 
uppbyggda av mos-Isi-kretsar i 
plastkapslar med vertikala ben 
med 100-mil delning . Moduler
na kan pluggas in i standard
socklar eller våglödas . 

En modul består av sändaren , 
medan de två övriga svarar för 
mottagarfunktionen. Varje mo
dul är 12,7 mm djup och sidan är 
ca 70 mm. 

RockweIl introducerar också 
ett utvärderingssystem, R24 
Modem Evaluation Board (R24 

Böjliga distans stöd 
för kretskort 

•• Richeo Plastics USA , som 
tillverkar mekaniska byggele
ment i plast för kretskort och 
apparater, presenterar en vida
reutveckling av sina distansstöd 
av nylon med snäppfastsättning i 

Ny kapacitansdekad 
•• Ohmite , USA , har kommit 
ut med en kapacitansdekad som 
komplement till sin tidigare re
sistansdekad. Den nya enheten 
kallas Cap-Ranger och täcker 

MEB) inklusive anpassnings
kretsar och kantkontakt. Kortet 
mäter ca 152x178 mm . 

Lsi-tekniken och modulupp
byggnaden gör det möjligt att 
utföra mycket kompakta och 
flexibla modemlösningar. Spän
ningsaggregat och modem är 
vanligtvis de två sista funktio
nerna som konstrueras in i ett 
terminalsystem, och ofta får 
konstruktören placera dem på 
sina särskilda kort. Med R24 
kan man fördela modemfunktio
nen på oanvända kortytor i det 
övriga systemet, vilket sparar en 
hel del utrymme . . 

I provkvantiteter (1-9) är pri
set för de tre enheterna i R24 
3080 kr och för utvärderings
kortet R24MEB 280 kr. 

Svensk representant: Micro-
nor , tel 081156765. • 

chassi och kort. 
Det nya , modifierade utföran

det (typbeteckn FLCBS) består 
i att två av de fyra motstående 
uppstyvningsflänsarna uteslu
tits. Härigenom blir stödet böj
ligt och genom att man använ
der två av denna typ på ena 
sidan , kan kretskortet böjas 
uppåt 90°. Det ger större åt
komstmöjligheter samt lättare 
service vid utbyte och repara
tion av komponenter. 

Detaljerna tillverkas av Zytel
nylon och är rÖdfärgade för att 
de lättare skall kunna identifie
ras. De finns i sex storlekar från 
9,5 till 22 mm. 

Svensk generalagent: 
Elkab Industriteknik ab, tel 081 
7560340. • 

området 100 pF-ll JLF . 
Den kostar 640 kr exkl moms 

och säljs av: Universal-Import 
ab , tel 081520685 • 

Spänningsaggregat 
för ed-applikationer 
•• Emitterkopplad logik, s k 
ed-kretsar, har blivit mer och 
mer populära och det har gjort 
att Pioneer Magnetics Ine har 
tagit fram ett speciellt aggregat 
för den typen av kretsar. 

Enheterna, som har beteck
ningarna PM2677A och PM-
2678A är ul-godkända samt ger 
tre från varandra skilda dc-ut
gångar, utvecklade för ed-be
hov. 

Samtliga enheter har en hu
vudkanal med utspänningen -2 
V vid 200 A eller -5,2 V vid 150 

Compukit enkortdator 

•• Compukit är en engelsk en
kortdator som är en europeisk 
förbättring av Ohio Scientifies 
Superboard från USA. Compu
kit levereras i första hand som 
byggsats , och till den medföljer 
en svensk bygganvisning. 

Spänningsaggregat 
med primärswitchning 
•• Astee spänningsaggregat är 
utvecklade för i första hand mik
rodatortillämpningar. Kon
struktionen är av s k återgång
omvandlartyp och har en eller 
fyra utspänningar . 5 V-utgången 
är huvudutspänning och de tre 
övriga spänningarna sekundär
spänningar. Samtliga utspän
ningar är reglerade och har 
strömgräns och temperatur
skydd. 

A och sekundärkanal med ty
pisk karakteristik -2 V vid 30 A 
eller -5,2 V vid 30 A , tredje 
kanalen 5 - 28 V vid 5 eller 7 A . 
Inspänningsområde: 184-250 V 
ac. 

Övriga intressanta specifika
tioner är mtbf-tid 100000 tim
mar , totalt reglerområde +2 %, 
kompensation för spänningsfall i 
lastledningarna och överlasts-, 
kortslutnings- och . överspän
ningssskydd är standard , såväl 
som automatiskt övertempera
turskydd. 

Svensk representant : Power-
box ab , tel 0158111920. • 

Data är identiska med Super
board med följande förbätt
ringar: 
- Konstruerat för 50 Hz och in
te 60 Hz som Superboard är. 
Det ger en bättre bild . 
- Videosignalen ger 48 kolum
ner och 16 rader, medan Super
board bara ger 24 kolumner och 
24 rader. 
- Några förbättringar i pro
gramvaran. 
- Uhf modulator ingår för att 
möjliggöra användandet aven 
vanlig tv-apparat. 
- Stabiliserad elektronisk nät
del med transformator . 

Pris med 4 k ram 2990 kr inkl 
moms, med 8 k ram 3468 kr inkl 
moms. 

Svensk generalagent : Marke
ting Trim ab , tel 08161 22 04. • 

Andra viktiga egenskaper är 
låg utstrålad ledningsbunden 
och radierad strålning, hög iso
lationsspänning, 6 kV dc-ingång 
till utgång eller ingång till chas
si, vakuumimpregnerade trans
formatorer , hålpläterade kort 
samt ett metallhölje ] unt 
modulen . 

Svensk representant: Power
box ab , 0158111920. 

• 
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Kretstips: 
Effektljud 
för gitarrister 
•• Kretsen omformar inkom
mande vågform till mer eller 
mindre ren 4-kantvåg. Kurvfor
men beror av klippgränsen , som 
ställs in med poten. Den klassis
ka användningen av kopplingen 
är att omforma utsignalen från 
en gitarrmik. Den här enkla lös
ningen har val oftast övergivits 
numera . I stället utnyttjar. man 
gitarrförstärkarens interna 
klippning för att få motsvarande 
effekt men med bättre resultat . 

Kopplingen kan dock använ-

Telejack med 
slutande 
kontakter r- -
II-., J1' 

'11 I 

~"':1~ 
B1 

das för diverse experiment med 
ljud. Man behöver inte' alls låsa 
sig till att använda en gitarrsig
nal som utgångsmaterial. Alle
handa enstämmiga musikinstru
ment kan bilda utgångspunkt för 
nya klanger om de kopplas till 
"fyrkantaren" . 

Man behöver inte heller stan
na med använda kantvågen som 
den kommer från kretsen. Olika 
filter kan ge signalen nya karak
tärer t ex. 

Likaså kan man leda den kan-

T. 9V
• 

! 
vr---~------------_-... ~1 , ~5 

-=- J2 By ~P2 

Fig 1. Schema över kretsen. le l är egentligen en cm os-grind som 
här motkopplats och därmedjungerar som en förstärkare. 

Fig 2. Exempel på hur man kan bygga upp kretsen i en liten UUJa. 
Här har. vi använt ett etsat mönsterkort, men det går även utmärkt 
att använda ett experimentkort. 
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C> Vi visar här ett sätt att bygga en enkel ''fuzz box" 
till gitarr förstärkaren. I kretsen omformas gitarrens 
utsignal till ren 4-kantvåg som ger ljudet en speciell 
karaktär. 
C> Kopplingen är dock användbar för en mängd expe
riment med ljud, så även icke-musiker kan den ge 
behållning! 

tade utsignalen till frekvensdela
re och ge instrument helt nya 
omfång. Användningarna äro 
legio , ty de äro många. 

Kretsen består av ett ingångs
steg T1 som förstärker upp sig
nalen till en lämplig nivå. Minst 
ca 10 mV behöver amplituden 
vara på ingången för att man 
skall få ordentlig klippning. 
Uppåt finns knappast någon 
begränsning så länge man nöjer 
sig med ren 4-kantvåg ut . Grän
sen sätts av den tillgängliga mat-

ningsspänningen , 9 V. 
Efter ingångssteget följer en 

cmos-krets som kopplas som 
förstärkare. Genom att man 
överstyr den- kraftigt blir signa
len mer eller mindre en ren 
kantvåg. 

Signalbehandlingen avslutas 
med andra delen av cmos-kret
sen. Den verkar som utgångs
steg som anpassar utgången till 
omvärlden. • 

Fig 3. Till vänster ses här resultatet av begynnande klippning. 
Kurvformen på ett oscilloskop visar att topparna har plattats ut och 
rpektrum visar att vi här har en stor övertonshalt. 

Om vi styr ut ännu kraftigare fås en kantvåg, som till höger. 
Övertonspektrum f aller mycket långsamt. Signalfrekvens i båda 
fallen 1000 Hz. Spektrumbilden visar signalen inom frekvensområ
det 0-20 kHz, linjärt svep. 





Mirsch OM-61 från sid 38 

andra tillfällen. På rak ·arm kan 
jag frammana intrycken av den 
där 32 fots orgelpipan vi hörde. 
Den ligger förstås utom gränser
na för vad OM-61 kan klara. Lät 
ändå ren, inte resonant och 
"bullig" - men dock liten och 
förkrympt. Är jag orättvis? 

VS: Man kan lura sig lite på 

de här högtalarna. Jag tyckte 
också att en hel del musik inte 
kom loss, helt enkelt , inte hör
des i full skala . Det var efter det 
vi lyfte kurvan med 2 dB och jag 
höjde volymen till över 90 dB. 
Man måste nog helt enkelt dra 
på , det verkar lika påtagligt som 
då skivproducenter numera var-

Fig 3. Överdelen av OM-61 är disponerad så här, med det rakt 
uppåt strålande diskantelementet förlagt åt höger framför den lätt 
vinklade panel där mellanregistrets resp dikantens energiinnehåll 
kan regleras inom 4 dB, +2, -2 dB. 

nar för uppspelning av deras 
produkter på för blygsam nivå. 
Då hörs det ga.nska likgiltigt. 
Men lyft volymratten och upple
velsen blir en helt annan! 

BH: Ja, jag hade börjat luta 
åt att det handlade övervägan<;ie 
om högtalare för det lilla forma
tets musik . .. Men vad jag mest 
vill åt är ju det, att dessa högta
lare inte gör sig på just någon 
sorts modern musik . Det gäller 
då inte bara pop, diverse orkes
tersounds och sådant utan till en 
del också om symfonisk musik 
som studioprodukt. Har du en 
upptagning som helt vilar på 
död akustik och en skog av mi
kar blir ljudet nästan alltid opre
cist. Jag misstänker att en högta
lare med alla sina element rikta
de rakt fram skulle kunna hålla 
ihop ljudbilden bättre, trots för
delningen med ett "direkt" 
grundtonsmönster . 

VS: Ja, jag har som en av de 
första hållpunkterna i mina an
teckningar att en direktgraverad 
storbandsupptagning med jazz 
lät jobbig att lyssna till. Vidare 
kom där i vår första sittning ett 
avsnitt höga Bach-trumpeter 
mot en stor orkesterfond . Det 
lät mest skärande, musiken lik-

Snabb i vändning'lrna. 

som stockade sig och det blev 
dels vasst , dels ett odistinkt flö
de. Det är ändå en erkänt bra 
upptagning det handlar om. Fle
ra liknande och mycket vanliga 
musiktyper ger lätt detta intryck 
plus att vi får en i och för sig god 
och rund bas som tilltalar samti
digt som resten blir simmigt och 
förmedlar föreställningen om att 
t ex brasset tappat förankringen 
med resten . Bas, sa jag. Ja den 
är ju inte på något sätt överdri
ven här men känns lite stum 
ibland. Ta de hårda flamenco
stampningarna och slagverks
proven. Stumt, kanske lite av
skärmat och inte så precist loka
liserat i ljudet som önskvärt vo
re. Du vet, den där märgfulla 
stunsen, "kroppen" i ljudet .. . 

BH: Här har jag lite om pia
no, som ensamt lät fint och 
hyggligt nyanserat. Men så kom 
komp till , bas, trummor och an
nat, och då körde det ihop sig 
igen. 

VS: Då tar jag som motvikt 
fram något som lät klart bra. 
Den där klassiska demonstra
tionsskivan med Oscar Peterson
trion, akustiskt upptagen. Där 
förmedlas hela musiken, det lät 

forts på sid 56 

AKAI kassettdäck CS 732 D vänder på en fjärdedels sekund. Det hinner du knappt ens uppfatta. 
Resultat: 90 minuters kontinuerlig speltid från ett C-90 band. Du kan spela in musik utan att 

behöva tänka på var du ska bryta. Och du får mycket bättre bandekonomi. 
Vi kallar systemet Quick Reverse och det finns även på GXC 735 D. 

• --.I - _ -

~=~~==.~ • 
CS 732 D. Dolby. 4-kanals Permalloy tonhuvud. Reversering vid in- och avspelning. (Quick Reverse , 
0,25 sek). 

GXC 735 D. aX-tonhuvud. Reversering vid in- och avspelning. (Quick Reverse 0,6 sek) , två motorer, 
IC-styrd bandtransport. Timer start. Record Mute. Återspolningsminne med autostart. 

AKAI 
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Fig 1. Medflytande kristaller och 
strömsnål teknik även i innanmä
tet kan man hålla strömförbruk
ningen nere i BP 41C. Den har 
också automatisk avstängning 
efter 10 minuters overksamhet vid 
tangentbordet. Inget minnesinne
hållförloras dock vidfrånswget. 

•• Vid första anblicken ter sig 
Hewlett-Packard 41C soin en 
konventionell, programmerbar 
räknedosa. Men skenet bedrar . 

Som programmerbar räkne
dosa har den en mängd funktio
ner vilka står utsatta på tangen
terna , funktioner för både pro
gramkontroll och beräkningar. 
Inslagning av matematiska ope
rationer sker med omvänd polsk 
notation enligt känt HP-möns
ter. Bland de matematiska funk
tionerna finner vi, som väntat, 
trigonometriska funktioner och 
exponentialfunktioner vid sidan 
av de fyra räknesätten och in
vertering, kvadrering etc. Bland 
programfunktionerna finns ett 
stort urval av ovillkorliga och 
villkorliga hopp , flaggor etc. 

Minnet rymmer normalt 63 
register som kan fyllas med pro
gram eller data. Som mest kan 
de 63 registren rymma ca 400 
,programrader, antalet starkt be
roende på radernas innehåll. 

Siffervisaren är utformad med 
flytande kristaller och kan visa 
10 siffror eller 8 siffrors mantissa 
och 2 siffrors exponent. 

Fjorton segment ger text 
Och därmed kan vi nästan 

lämna det "konventionella" 
med HP 41C. Siffrorna i visaren 
är inte uppbyggda med de sed
vanliga 7 segmenten utan med 
14. Därmed har man skapat 
möjligheter att skriva bokstäver 
och lämna meddelanden. Så kan 
man t ex ge alla felmeddelanden 

Hewlett-Packard 41C 
- dosa eller dator? 

i klartext på skärmen och inte 
bara det "Error" som i bästa fall 
är möjligt med 7 segment. Om 
vi t ex dividerar med noll talas 
det genast om att vi har ett DA
TA ERROR. Om vi undersöker 
huruvida en viss flagga är hissad 
eller ej svarar visaren YES eller 
NO på ett behagligt enkelt och 
otvetydigt sätt. 

Men det är inte bara dosan 
själv som kan lämna meddelan
den . Användaren kan t ex skriva 
en PROMPT-instruktion i pro
grammen. Vid en sådan stannar 
program körningen och innehål
let i ett speciellt ,.textregister vi
sas på skärmen. Aven de vanliga 
registren kan hysa text. Om man 
försöker utföra en matematisk 

I mitten på 1970-talet skedde en stormande 
utveckling för räknedosorna. Vad som var: högsta 
prestanda en dag blev heltförlegat nästa! 

Nu har innovationstakten avtagit betydligt och 
nyheterna kOfflmer mindre tätt. H ewlett-Packard 
har dock tagit ett stort steg med sin HP 41C. Det 
är nu helt enkelt fråga om en dator i fickformat! 

operation med ett register som 
innehåller text, påpekar skär
men irriterat att det där var fak
tiskt ALPHA DATA . 

Man kan alltså ge programan
vändaren instruktioner i klartext 
om vad som skall göras härnäst . 
Att skriva in text är relativt en
kelt . Varje tangent har från bör
jan fyra betydelser, varav två är 
av typ siffra, matematisk funk

. tion eller programkontroll. De 
andra två är tecken med en upp
sättning versaler, hela engelska 
alfabetet, och en uppsättning 
med några gemener samt diver
se andra tecken. Versalerna står 
utsatta på respektive tangent 
och nås genom att man först 
trycker ner en speciell ALPHA
omkopplare. Texten ALPHA 
visas då i högra hörnet på skär
men och talar om att alla tan
gentnedtryckningar ger bokstä
ver och tecken som resultat tills 
ALPHA-tangenten åter trycks 
ned . 

De övriga tecknen nås som 
skiftfunktion och är inte utsatta 
på tangentbordet. De finns att 
ta del av baktill på dosan . 

Datorlik funktion 
Men man kan skriva även an

nat än meddelanden med teck
nen. I dosan finns inprogram
merat inte mindre än 127 funkti
oner, och bara en del av dem 
kan nås direkt I!',led en tangent
nedtryckning. Ovriga funktio
ner når man, på konventionellt 
datorvis, genom att funktions
namnet skrivs med bokstäver. 

Om man exempelvis vill lägga 
in instruktionen PROMPT i ett 
program finner man snabbt att 
den inte är direkt tillgänglig från 
tangentbordet . I stället väljer 
man ALPHA och skriver in 
PROMPT bokstav för bokstav. 
Även de funktioner som nor
malt nås genom en tangentned
tryckning kan skrivas sålunda. 

forts sid 46 

Fig 2. Visaren rymmer tio siffror 
och de är utformade med 14 seg
ment i stället för de vanliga 7, 
vilket för med sig ... 

Fig 3 .. . . att man även kan visa 
bokstäver och därmed lämna 
meddewnden och visa program
funktioner i klartext. Nedtill på 
skärmen finns också ett antal in
dikatorer som tawr om olika drift
tillstånd. Bär visas längst till hö
ger att tangentbordet tolkas som 
bokstäver. 
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Hewlett från sid 45 

+ 
COpy L-~ SIN 

*' eos UU+X SIGN 
D-~ ,. LOG S'''~ H.t , 

~f" DEC i'lE~N SQRT J. .~ t\ 

1;3lX DEG MOD SST 
RBS DEL OCT STf 
Heos DSE OFF 8T-
ilIlV EHD OH SH 
IlOFF EHG P-R STl 
HOH EHTERl' PilCK STO 
P.RCL E'''' II'"' ~~ STOP 
ilSHF EtX-l ;;C.H TAN 
P,Sifj FACT PI TONE 
P.SN FCi PROKPT I,'IEW 
ASTO FC?C PSE :~ =e? 

HTfiN FIX R1 X:t8? 
JIV i E!>: FF:C R-D :.:< e~' 
BEEP FS? R-P ,:(=f(' 
8ST FS?C RPD :,;)0" 
eAT GRAD RCL l>'{? 
re _., GTO RDN x~n 

eKS Ht4S RHD X(Y" 
eLA HMS+ RTN ,;(=p 
i-" n Ht1S- SDEV X\ V-. 
'. ' 1- 1.' Il ~ 

CLP HR Se! )::< :; 
CLRG INT SF XOY 
r'l <:' ISG Z+ XEQ ' ........ 
CLST LilSTX ... ti'2 
CLX Lat. ~REG .... tll 

I • • • 

Fig 4. Den långa listan över standard funktioner i HP 41C. Många 
av instruktionerna här finns ej utsatta direkt på tangentbordet utan 
skrivs in med bokstäver som från en vanlig datorterminal. 

Detta är alltså ett sätt att öka 
antalet instruktioner så långt 
minnet räcker utan hänsyn till 
antalet tillgängliga tangenter . 
Tangentbordet fungerar därmed 
till viss del som ett ASCII-bord 
till en vanlig da tor. 

Rörligt tangentbord 
Men inte nog därmed. Om 

man vill skriva PROMPT många 
gånger, kan man besväras av 

, 

den tid det tar. D å kan man , 
med funktionen ASN assign , 
lägga instruktionen på den tan
gent man önskar. Sedan når 
man den på samma sätt .som öv
riga tangentbordsfunktioner . 
Med skift-tangenten kan varje 
tangent på detta vis få två nya 
funktioner! Eftersom man kan 
skriva dosans samtliga komman- . 
don kan man möblera om tan
gentbordet helt efter önskan . 

Fig 5. Upptill på dosan finns fyra in- utgångar för expansion. Man 
kan här ansluta mer skriv- och läsminne, magnetkortläsare, skriva
re för termopapper, pr~grammoduler med läsminne och optisk läs
penna. 
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Fig 6. HP 41C som centralenhet i 
ett system: Magnetkortläsarensit
ter fästad på dosan och s.krivaren 
ansluts med en sladd. A ven den 
senare är batteridriven och drivs 
med uppladdningsbara celler. 

De ommöblerade funktionerna 
nås genom att man trycker ner 
USER , varvid motsvarande in
dikering visas på skärmen. De 
ursprungliga funktionerna finns 
fortfarande tillgängliga när 
USER är avstängd. 

Programmen man skriver kan 
också ges namn . Man kan själv 
välja vilka bokstavskombinatio
ner som helst upp till sju tecken. 
Dessa programnamn , labels , 
kan också läggas på en USER-

forts sid 48 

Omvänd polsk notation?· -
•• Alla HP:s räknedosor ar
betar med omvänd polsk nota
tion. Detta till skillnad från de 
flesta övriga dosor som arbetar 
med algebraisk notation. Det 
finns också en del räknemaski
ner som använder aritmetisk 
notation eller kameral in
slagning, som den stundom, 
kallas. 

Enklaste sättet att visa skill
naderna är att ge exempel. Låt 
oss anta att vi vill lägga sam
man 3 och 5. 

I algebraisk inslagning slår vi 
då in 
3 + 5 = ? 
och får svaret 8. Det verkar ju 
enkelt och följer det sätt vi stäl
ler upp problem när vi skriver 
formler etc. 

Det kamerala eller aritmetis
ka sättet är ett slags ackumule
rande addition . Här finns ingen 
separat = -tangent, utan den är 
kombinerad med plus- och mi
nustangenterna. Vi slår här in 
3;l::5;l:: 
och får ånyo svaret 8. 

Den omvända polska nota-

tionen har fått sitt namn efter 
polacken Jan Lukasiewicz. 
Den tillämpas i dessa samman
hang så att man först ger de tal 
som skall behandlas och först 
därefter matar in operatorn. 
Praktiskt känner man igen en 
dosa för polsk notation på att 
den inte har någon =-tangent , 
men väl en ENTER-funktion 
av något slag. Vårt exempel 
matas in sålunda: 
3 ENTER 5 + 
varefter svaret 8 ges. 

I vårt enkla exempel kan vi 
just inte se några fördelar med 
något system, men vid mera 
komplexa beräkningar visar 
det sig att den polska notatio
nen ger ett enklare flöde av 
data utan parenteser eller be
hov av att lagra delresultat. 
Detta gäller i synnerhet i den 
konfektionering som HP gett 
konceptet. 

I programmeringsarbetet ger 
det utslag så tillvida , att man 
sparar minnesutrymme för om
fattande beräkningar . • 



Skivspelaren YF-B2 B är remdriven, har automatisk tltergtmg och känslig, 
resonansfri tonarm. Styckpris: 895:- . TImern T-SSO är lätt att ställa in perfekt 
tack vare de tvtllysdioderna i skaJvisaren. Styckpris: 1.045:- . Förstärkaren A-SSO 
har effekten 40W (8 ohm, alla frekvenser, distorsion mindre än 0,02%); du kan 
spela in en programkälla medan du lyssnar till en annan. Styckpris: 1.445:-. 
Kassettdäcket TC-320a har MgI svaj, tonhuvud av superMrd permaJloy och ltlg distorsion. 
Styckpris: 1.395:-. Möbeln LC-SM kostar separat 695:-. (Alla priser i annonsen är ca-priser) 

Skillnaden mellan oss och alla andra hifi-märken är att vi 
är världens ledande tillverkare av musikinstrument. 
Vi utgår från musiken. Både när vi tillverkar gitarrer, 
flyglar, blåsinstrument och när vi tillverkar hifi. Vi har 
snart lOO års erfarenhet av hur musik skall låta. 
Sveriges Radio har mycket höga krav på ljudåtergiv
ningen. Efter hårda test valde' man Yamaha NS-lOOO M 
som monitorhögtalare till sina kontrollrum. 
Hifi-anläggningen på bilden är Yamaha Slim-line, vår 

första musikaliska nyhet på aO-talet Hela anläggningen 
kostar inte mer än 4.995 kronor, dvs ungefår hälften så 
mycket som en av våra handgjorda gitarrer. 
Lyssna på Yamaha Slim-line hos hifi-handlaren. 
Njut av musiken! . 

.Y~~81~r~mhj!! 
Yamaha Svenska AB, Box 4052, 400 40 GÖTEBORG. Tel: 031-42 03 55, 42 72 35. 
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Hewlett från sid 46 

tangent, och man kan därmed 
icke blott möblera om tangent
bordet litan även skapa ett helt 
eget bord med en specialupp
sättning av de funktioner man 
vill använda! 

Talande tangenter 
Men hur skall man nu veta 

vilken tangent som betyder vad 
när man rumsterat om i minne
na? Jo , när man trycker ner en 
tangent tillräckligt länge visas 
tangentens funktion på skär
men. Om man håller tangenten 
nedtryckt längre tid än ca en 
halv sekund , visas texten med 
tangentfunktionen utan att den 
utförs . Man kan alltså kontrolle
ra vad tangenterna innehåller 
för funktioner utan att utföra 
dem! 

Gott minne 
Maskinen har ett C i typbe

teckningen. Det betyder att den 

•• I januari presenterade 
Hewlett-Packard HP-85, en per
sondator för yrkesfolk , som man 
kallar den. Maskinen arbetar 
med basic, och innehåller förut
om själva datorn en 5 tums 
svartvit bildskärm , ett tryck verk 
som arbetar med 108 mm brett 
termopapper och ett kassett
bandminne för lagring av pro
gram och data . 

Datorn har i grundutförande 
16 Kbyte arbetsminne som kan 
expanderas till 32 K. Basic-tol
ken ryms i 32 Kbyte Jäsminne , 
och den kan expanderas upp till 
BOK. 

Basic-tolken är mycket kraft
full och rymmer 146 komman
don. Utöver standard finns en 
mängd instruktioner som anslu
ter sig till den basic HP använ
der i sina övriga smådatorer . 
Man arbetar normalt med 12 
siffrors noggrannh~t med expo
nent upp till ±499. För att spara 
minnes kapacitet och öka snabb
het kan man gå ner i noggrann
het och använda short data som 
då arbetar med 5 siffror och ex
ponent upp till ±99 eller integer 
data , som enbart arbetar med 5 
siffror utan exponent. 

har ett s k kontinuerligt minne , 
dvs att minnesinformationen in
te förloras när apparaten slås av. 
Man kan till och med ta ur bat
terierna utan att minnet raderas. 
Detta är inget nytt utan har fun
nits tidigare på andra HP-maski
ner, men kommer särskilt väl till 
pass på HP 41C. Om man en 
gång ändrat om tangentbordets 
innehåll efter eget huvud kom
mer det att behålla den konfigu
rationen tills man önskar annat , 
b.atteribyten och annat till trots . 
Andå är det enkelt att ändra 
funktionerna , temporärt eller 
för längre tid! 

Inte blott tangenternas bety
delser ligger lagrade i det konti
nuerliga minnet , utan även alla 
program , innehållet i alla regis
ter och innehållet i det speciella 
textregistret mm. 

Påstickbar magnetläsare 
Alla program och allt övrigt 

Nya HP-85: 
Persondator 
för proffs 

verket. Den arbetar snabbt och 
tyst på termopapper. Max skriv
hastighet är ca två rader per se
kund . Vid utskrift av ~urvor 
läggs x-axeln på sidan så att kon
tinuerliga kurvor kan skrivas. 

Kassettminnet arbetar inte 
med kompaktkassetter utan 
med speciella data kass etter. De 
rymmer ca 200 Kbyte , lite bero
ende på huruvida man lagrar 
program eller data. Alla kassett
funktioner kan styras från pro
gram som arbetar med en över
föringshastighet på 650 byte/s. 
Den genomsnittliga åtkomstti
den uppges därmed bli 9,3 s. 

Bildskärmen kan visa såväl 
text som grafer. Förutom det 
engelska alfabetet tillgår man 
vissa grekiska tecken , matema
tiska tecken och en del "udda" 
bokstäver som våra svenska Å , 
Ä och Ö . De nås direkt från 
tangentbordet men tyvärr inte 
på de platser som är standardi
serade för vanlig skrivmaskin. 

Ej kompaktkassettanpassad 

Datorn kan förbindas med 
omvärlden genom olika instick
bara buss-moduler: HP-IB , RS-
232, GP-IO och BeD. Man kan 
därmed använda olika tillsatsut
rustning som radskrivare , xy
skrivare etc liksom man kan an
vända datorn i mätsystem av 
HP:s eget fabrikat och andra. 

Allt som kan visas på skärmen 
kan också skrivas ut med tryck-

Priset för grundutförandet av 
datorn är satt till ca 20000 kr 
plus moms. • 
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minnesinnehåll vi hittills talat 
om är tänkt att · matas in från 
tangentbordet. Som tillbehör till 
HP 41C finns emellertid också 
en magnetkortläsare . Den sticks 
in upptill i dosan och bildar en 
förlängning på den. Läsaren ar
betar med samma magnetkort 
som HP:s modeller 67 .och 97, 
och man kan t o m använda pro
gram som spelats in från HP67/ 
97 i HP 41C. 

Magnetkorten kan innehålla 
ett helt litet programbibliotek 
och skräddarsytt tangentbord 
därtill . Genom att läsa av ett 
eller flera magnetkort kan alltså 
dosan t ex göras om från en spe
ciaimaskin för elektronikberäk
ni"ngar till ett beräknande navi
geringsinstrument. Och i båda 
fallen kan man med klartext få 
dosan att själv tala om vilka 
uppgifter den är redo att lösa! 

Förutom sådana " totala" lag
ringar kan magnetkorten använ
das för enstaka program , för da
ta i program, för uppdelning av 
program som är för långa att få 
plats i programminnet etc. Styr
ning av korten kan ske från tan
gentbordet eller från program. 
På skärmen talar då maskinen 
om när kort skall sättas i läsaren 
och läser sedan när så behövs. 

Ett magnetkort rymmer upp 
till 2 x 16 register. Eftersom do
san i gn\ndutförande innehåller 
63 register behövs två kort om 
man skall lagra allt på dem. 

Expanderbart minne 
Ett användningområde för 

magnetkorten är alltså att man 
låter en del av programmet ligga 
på kort om det är för stort att 
rymmas i maskinens minne. Ett 
annat sätt att lösa det problemet 
är att helt enkelt utöka minnet! 
På dosans översida där läsaren 
sätts in finns fyra expansionsut
gångar . I varje utgång kan man 
sätta in en modul med 64 regis
ter läs- och skrivminne i varje . 
Den totala minneskapaciteten 
kan därmed ökas till maximalt 
319 register. Dessa register kan 
sedan avsättas till data- eller 
programregister , och om man 
väljer att använda samtliga till 
program rymmer dosan i grund
utförande 400 programrader och 
fullt utbyggd 2200 rader. Anta
let beror mycket av radernas in
nehåll , men storleksordningen 
är given. 

Nu bör kanske påpekas att 
man inte kan ha fyra extra min-

Kostar: 

nesmoduler samtidigt som mag
netkortläsare eller andra tillbe
hör, eftersom varje tillbehör oc
kuperar en expansionskontakt . 

Dokumenterande skrivare 
Men det finns andra tillbehör. 

Ett mycket användbart sådant 
är en liten alfa-numerisk skriva
re som arbetar med termopap
per. 

På den kan man få ut beräk
ningsresultat, listningar av pro
gram , listning över vilka pro
gram som ligger i minnet mm. 
Speciellt när man skriver kom
plicerade program är det ovär
derligt att kunna få programmet 
utskrivet så att man får en över
blick över det. För felsökning i 
program finns också möjlighet 
att följa programkörningen steg 
för steg med en TRACE-funk
tion på skrivaren . 

Funktioner i modul 
Även om ett beräkningshjälp

medel som HP 41C i första hand 
används och programmeras av 
samma person finns det möjlig
het att köpa färdiga program. 
De kan då antingen fås i form av 
listor, eller i form av magnetkort 
eller som minnesrnoduler som 
innehåller färdiga programbib
liotek. Minnesrnodulerna sätts 
liksom övriga tillbehör in i ex
pansionskontakterna upptill på 
dosan. 

Ett annat tillbehör är en op
tisk läspenna som är framtagen 
men ännu inte visad. Med dess 
hjälp kan man distribuera pro
gram i form av streck-koder , bar 
codes , på billigt sätt . Ändå blir 
det mycket enkelt för använda
ren att överföra programmet till 
maskinens minne. 

Dosa eller dator? 
Ja , detta har blivit en nästan 

ohöljt positiv betraktelse, men 
faktum är att vi har svårt att 
värja oss inför alla de möjlighe
ter' produkten erbjuder. Den lig
ger en bra bit framför andra mo
deller på marknaden , men är 
ändå inte prissatt högre än till ca 
2000 i grundutförandet. 
. Vi menade i början av ar~i

keln att HP 41C tedde sig som 
en räknedosa. Snarare är det väl 
kanske en datordosa eller möjli
gen dosdator, fickdator, 'dvärg
dator. Man har ännu inte gjort 
en dosa -med basic , men närma
re än så här kan man knappast 
komma.. . BH • 

Själva dosan HP 41C kostar 1995:- kronor, magnetkortlä
saren 1425:-·, skrivaren 2365:- och extra minnesmoduler , 
både som program moduler och exansionsminne, 235:- kronor 
styck, alla priser med moms. 
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•• Mikrodatorer i symaskiner, mik
rodatorer i spisar, i dammsugare, i 
stereoanläggningar , i husens värme
system, i bilar , i tvättmaskiner ... 
Kort sagt: Mikrodatorer i hemmen. 
En del finns redan och flera är att 
vänta. Ändå kan ingen av de upp
räknade applikationerna kallas hem
dator i egentlig mening. Men frågan 
är vad som egentligen skulle kunna 
kallas så. Många menar , att just en 
hemdator kommer att vara en vanlig 
möbel i våra hem om några år. Hur 
denna hemdator skulle se ut är svå
rare att få något grepp om. Listan 
över förslag sträcker sig från skäli
gen enkla tv-spel över till avancera
de datorer som ABC 80 och Apple 
mfl. 

Minimikravet på en hemdator 
värd namnet bör vara att den i något 
avseende är programmerbar. Vissa 
enkla tv-spel är därför knappast att 
betrakta som datorer även om de 
skulle vara utrustade med mikropro
cessorer i styrningen. Vi kallar ju 
inte en tvättmaskin för dator även 
om det skulle sitta en mikrodator i 
den. 

För några år sedan lanserades ett 
mikrodatorbaserat tv-spel av Fair
child som bl a såldes av Luxor. Det 
kunde programmeras om genom att 
man bytte en kassett med halvledar
minne. Man kunde på så sätt få ma
skinen att göra en hel mängd kons
ter , allt beroende på vilka och hur 
många program som erbjöds. 

Ett sådant enkelt "dator" -system 
kan kanske främst användas till spel, 
men även andra. enklare pedagogis
ka uppgifter. 

Ett stort steg mot en mera gene
rell dator togs med introduktionen 
av Texas Instruments TI-99/4. Den 
har ännu inte varit synlig i vårt land , 
men väl i USA. Den datorn tillåter 
användaren att själv programmera , 
liksom att använda färdiga program 
på kassett eller halvledarminne . 

Men en sådan dator är alltså an
vändaren inte hänvisad till att enbart 
använda färdiga program utan kan 
själv skriva sådana. Han kan också 
modifiera köpta program till att pas
sa för en viss uppgift. 

Detsamma gäller givetvis även 
större datorer som dock kostar mera 
pengar och kan vara svårare att lära 
sig sköta. . 

Hur en dator för hembruk verkli
gen bör och kommer att se ut , vet vi 
inte. Det ovan skissade är emellertid 
två hållpunkter som visar vilka för
sök som gjorts och gör~ i dag . 

TV -spel med tangentbord 
Philips Videopac Computer G 

• Datorspel med alfanumeriskt tangentbord 
och utbytbara program är Philips första för
sök med en "hemdator". Tack vare tangent
bordet kan man göra pedagogiska stavnings
och räkneövningar som här . 
• Här har en lekdeltagare skrivit ett ord på 
skärmen. Maskinen har sedan blandat om 
bokstäverna och det gäller för den andre del
tagaren att ta fram det ursprungliga ordet. . 

Videopac Computer G 7000 
- hemdator från Philips? 

En annan detalj som vi haft ont av 
är de fyra kablar som ringlar sig ut 
från apparatens baksida åt olika 
håll: En nätkabel, en ko ax till tv
mottagaren och en sladd till vardera 
manöverenheten. Dessa sladdar bil
dar efter en stunds användande ett 
präktigt ormbo som är svårt att reda 
ut och som knappast gläder någon. 

Videocomputern består aven låda som innehåller tcmgentbord och 
elektroniken, två små lådor med styrspakar, en låda med nätaggre
gat (ej på bilden) samt kassetter med program. 

7000 är ett sådant. Det är närmast 
att hänföra till kategorin tv-spel med 
utbytbara program. Kapaciteten är 
dock tämligen stor, varför ganska 
avancerade övningar kan genomfö
ras . Det finns dock ett antal liknan
de utrustningar på marknaden. På 
en punkt skiljer sig dock Philips från 
konkurrenterna: 

Den har ett alfanumeriskt tan
gentbord som styr funktionerna. 
Det innebär att man enkelt och na
turligt kan genomföra även andra 
program än de vanliga skjut-pang
krascb-bom-bil-varianterna som 
bjuds. 

Den ger dock ingen verklig möj
lighet för användaren att göra egna 
program, utan man är hänvisad till 
att köpa färdiga kassetter. 

Tekniskt är datorn uppbyggd runt 
mikroprocessorn 8048 som arbetar 
med 8 bitar. Till den finns ett opera
tivsystem i 1 Kbyte läsminne samt 
ett arbetsminne på 4 Kbyte. 

Datorn styrs alltså från ett tan· 
gentbord med 49 tecken . Däribland 
finns det engelska alfabetet, siffror
na plus en del specialinstruktioner 
och -tecken. Tangenterna är utförda 
med ledande gummi eller liknande. 
Man har gjort tangentbordet helt 
plant med utmärkta platser för varje 
funktion. En enkel och billig lös
ning, naturligtvis , även om det är 
svårt att skriva när man saknar en 

riktig " tangentkänsla" . 
Som ytterligar.! manöverorgan 

finns två fristående manöverspakar 
som t ex kan styra en skärmfigur i 
önskad riktning. 

Presentation 
med färg och ljud 

Datorn kopplas till en vanlig färg
tv-mottagare . Videosignalen ut är 
modulerad på bärvåg som kan tas 
emot på mottagarens uhf-band. Pre
sentationen sker i färg och med ef
fektljud som också moduleras på 
bärvågen och återges i tv-mottaga
rens högtalare. 

Förutom dessa anslutningar finns 
även en sladd till ett litet nätaggre
gat som driver datorn. Man har (av 
S-märkningsskäl?) lagt nätdelen i en 
särskild liten låda med en sladd med 
kontakt som skall stickas in i dator
lådan. Här har man dock gjort en 
hart när oförlåtlig miss och försett 
den spänningsmatande sladden med 
en liten telepropp i _änden. Om man 
sätter i nät~adden först och tele
proppen sedan, kortsluts teleprop
pen under införandet och säkringen 
i nätaggregatet brinner av. Samma 
sak händer om man råkar dra ur 
sladden från datorn under drift. En 
liten ynka detalj , javisst. Låt oss 
hoppas att den är åtgärdad redan 
när detta kan läsas . . . 

Pedagogiska 
lekprogram 

Detta om maskinen. Till den finns 
ett par tiotal program. De flesta av 
dem är av typ förströelsespel och 
lek . Bland dem finns bilkörning i 
olika varianter, ordgissning, rymd
spel, bollspel , en variant av Memo
ry , o s v. Det finns också kassetter 
med räkneövningar som kan hjälpa 
barn att träna räknefärdigheter på 
ett stimulerande sätt. 

I samarbete med myndigheter i 
Västtysk land har man också tagit 
fram ett program där elever kan trä
na beteende i trafiken . I program
met styr deltagaren en figur som går 
över på ett övergångsställe på en 
trafikerad gata. 

En intressant programkassett ger 
möjlighet för användaren att själv 
programmera datorn . Programme
ringen sker i maskinspråk, och man 
kan blott lagra ett litet antal pro
gr-amsteg. Programmeringen är allt
så inte i första hand till för att man 
skall skapa egna program utan för 
att man skall kunna .pröva på pro
grammering. Det skrivna program
met kan inte lagras utan går förlorat 
när matningen slås av eller när pro
gram kassetten byts. 

Ar nu det här en typ av hemdator 
som kommer att bli vanlig i framti
den? Ja , som sällskapsspel tycks det 
uppskattas mycket av ungdomar i 
"rätta" åldrar. Den begränsade min
nesstorleken hos datorn gör att man 
inte kan göra så invecklade spel som 
med större datorer. Likaså kan man 
ju heller inte göra t ex ekonomiska 
kalkyler på den , så som man kan på 
en mera generell dator. Där ligger 
alltså begränsningarna. En begräns
ning ligger också i antalet program
kassetter , men där avser Philips att 
släppa ut nya kassetter kontinuer
ligt. 

Utbudet av programkassetter har 
hittills alltså dominerats av spel. 
Och för den användningen kan de ca 
1 400 kr , som ett spel med två pro
gramkassetter kostar , tyckas vara 
mycket. Här är det emellertid troligt 
att priserna kan sjunka radikalt, om 
inte på just denna maskin så på näs
ta generations. B H • 
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Det låter som musik. Självklart, när du väljer 
MaxelI kassettband! 
Ar efter år får MaxelI toppbetyg i HiFi-tidning
arnas experttester. 
MaxelIs precision och höga driftsäkerhet 
kommer du att uppskatta - inte minst i din 
bilstereo! 

Lyssna själv. Då förstår du varför MaxelI är 
Sveriges mest sålda kassettband. 

Maxeli UD. Till alla slags kassettdäck, musikan
läggningar, bärbara apparater och bilstereo. 
MaxelI UL. Extra prisvärt, med samma använd
ningsområden som MaxelI UD. 
MaxelI UDXL 1.1 första hand avsett för högvärdiga 
kassettdäck, men passar även bilstereo och bär
bara apparater. 
MaxelI UDXL II. För högvärdiga kassettdäck med 
kromomkopplare. maxelI 

tydan ElektroakustikAB, Spångavägen 399-401, 16355 Spånga. Tel 08-7600320 

BRED ANNONSERING I LEDANDE KVÄLLSTIDNINGAR, FACK- OCH POPULÄRPRESS! 
Med start i slutet av februari till mitten av mars. 

Expressen, Foto-Filmteknik, Båtnytt, Teknik för Alla, Fib Aktuellt, Radio & Teleyision och Hifi & Musik, 
InformationS1Janst 13 



Fig l. Den nya Betaspelarens 
yttre. Dimensionerna är ungefär 
desamma som tidigare men vikten 
är sänkt från ca 20 kg till 15,5. 
Alla operationer styrs elektriskt 
med de små tangenterna i lådans 
framkant. 

En ny generation tv
spelare har börjat kom
ma. Ur den nya genera
tionen presenterar vi här 
Sonys vapen i kampen 
om tv-signalerna. 

Den nya spelaren är 
lättare, duktigare - och 
dyrare, finner vi . 

•• Av de två japanska video
systemen är Sonys Beta det äld
sta. Det lanserades på allvar 
1975. Det andra japanska syste
met , VHS , kom något år senare . 
Trots försprånget i tid för Beta 
har det hittills inte blivit lika 
stort som VRS . Under förra 
året deklarerade Sony att man 
tillverkat 1 miljon Betaspelare , 
och det är ju inget litet antal, 
även om antalet VRS-spelare i 
världen är större än så. Det bör 
väl också tilläggas att Beta-spe
lare även tillverkas av andra fab
rikanter än Sony. I vårt land 
finns Sony , Toshiba och Fisher 
tillgängliga. 

I RT 1979 nr 4 grävde vi djupt 
i urkunderna och berättade om 
funktionen hos de olika videosy
stem som fanns på marknaden . 
Vi jämförde då också prestanda 
hos dåvarande modeller. 

Vi har nu hunnit in på 1980-
talet och inleder en granskning 
av den nya generationen av vi
deospelare som kommit,. So nys 
nya heter SL-C7E och debutera
de i höstas på Funkausstellung i 
Berlin och finns på marknaden 
här sedan årsskiftet ungefär . 

Man kan lägga minst två obe
roende aspekter på en videospe
lare för hembruk : 1) Den skall 
spela in och återge tv-program 
eller eventuellt kameraupptag
ningar med så god kvalitet som 
möjligt. 2) Det skall vara så 'en
kelt som möjligt att sköta den , 
trots att den skall .kunna utföra 
en mängd uppgifter mer eller 
mindre " på egen hand". 

Bra skärpeintryck 
med lågt brus 

Låt oss se på dessa två önske
mål. Bildkvaliten på den tidiga
re Beta-modellen från Sony, SL 
8000 E , ansåg vi vara god och 
överlägsen dåvarande VRS-spe
lares . Den nya SL-C7E har ännu 
något bättre bildkvalitet , enligt 
vår uppfattning . 

Bilden gav tidigare ett gott 
skärpeintryck trots relativt låg 

Ny video från Sony: 
Belamax SL-C7E 

bandbredd tack vare en våldsam 
betoning av höga frekvenser. 
Detta kunde ibland ge störande 
konturverkan . I den nya model
len tycks man ha ökat signal
bredden och reducerat högfre
kvensbetoningen något. Resul
tatet blir en ordentligt skarp 
bild , även om man väl kan skilja 
den från en originalutsändning. 

Bilden var tidigare mycket 
brusfri i motsats till övriga sys
tem . Speciellt gällde brusfrihe
ten den modulator man använ
der vid avspelning och återgiv
ning genom antenningången på 
tv-mottagaren . Den modulatorn 
var av mycket god kvalitet. I 
den nya modellen har man änd
rat om hela antenn-arrange
manget , och bland annat bytt 
modulatorn . Tidigare fanns en 
spak som man fick ställa , bero
ende på om man ville se tv eller 
band. Den spaken har nu ratio
naliserats bort och man har i 
stället antennsignal och signal 
från spelaren samtidigt på ut
gången. 

Detta arrangemang är natur
ligtvis klart lättare att sköta. Ty
värr för det med sig att bruset i 
bilden ökar en aning mot tidiga
re . Man kan se om man har en 
tv-mottagare med videogång. 
Signalen från videoingången blir 
brusfriare än den över antenn
ingången. Om man har en 
mycket stark antennsignal kan 
man få intermodulation i spela
rens hf-kretsar med ytterligare 
ökat brus i bilden som resultat . 

Det har alltså skett någon för
sämring av brusegenskaperna 
hos nya Beta-modellen mot den 

tidigare , men skillnaden är liten! 
Bildkvaliten är förnämlig ändå 
med god skärpa och lågt brus, 
även i färgsignal en. 

Stort programverk 
styr inspelningen 

Ändå är det inte enbart bild
kvaliten som imponerar hos SL
C7E. Man har också markna
dens mest utbyggda program
verk. Den aviserade VR 2020 
från Philips är enligt data mer 
avancerad , men den finns ännu 
inte tillgänglig . Med program
verket i SL-C7E kan man ställa 
in spelaren för automatisk in
spelning av fyra oberoende pro
gram , från valbara tv-kanaler. 
Varje program kan ställas med 
start- och stopptid på en minut 
när och tiderna kan ställas in 
upp till 14 dagar fram i tiden. 

När man ställer in vilken dag 
man vill spela in på, behöver 
man inte räkna hur många dagar 
fram åt i tiden elen önskade lig
ger. .I stället trycker man helt 
enkelt in en knapp för " torsdag 
denna vecka" eller "måndag 
nästa vecka" , efter önskan. Ett 
bra system med goda möjlighe
ter! 

Fler än fyra program har man 
knappast anledning att försöka 
spela in på ett band. Max speltid 
med en Betakassett är 3 timmar 
och 15 minuter. Att man valt 
fyra program och inte mer kan 
också tyda på att man inte tän
ker komma med längre band till 
Beta-spelaren i europeisk ver
sion. 

Det har hänt oss att vi missat 
program som videospelaren 

skulle spela in därför att vi haft 
strömavbrott som gjort att kloc
kan gått fel. Detta skall inte 
kunna hända med SL-C7E. Den 
är nämligen utrustad med ett 
laddnings bart batteri som skall 
hålla liv i klockverket ca 10 mi
nuter. Om strömavbrottet varar 
längre tid än 10 minuter ramlar 
dock klockan och inställningar 
ur. Tyvärr varar väl strömav
brott ofta längre än 10 minuter, 
men det är ju vackert tänkt . 
Kanske blir det större batteri i 
nästa modell? 

Elegant sökfunktion 
ställs in automatiskt 

Ett band , fullt med inspelade 
videoprogram, kan vara svårt 
att hitta i. Philips tänker lösa det 
problemet i sin kommande VR 
2020 på ett elegant sätt. Använ
daren noterar mätarställningen 
på den elektroniska band mäta
ren vid början av varje avsnitt. 
När han sedan skall söka rätt på 
det avsnittet slår han in GO TO 
den mätarställningen på maski
nens manöverbord . Bandet spo
las då till exakt rätt plats. Be
kvämt och säkert. 

Frågan är dock om inte Sony 
löst uppgiften ännu enklare för 
konsumenten. Varje gång en ny 
inspelning börjar , med inspel
ningsknappen eller med tiduret , 
spelas en startsignal in på ban- . 
det. När bandet sedan snabb
spolas, stannar det vid början av 
varje inspelning. Man behöver 
alltså inte hålla reda på några 
mätarställningar, och det går än
då lätt att finna det man söker! . 

forts sid 54 
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Nakam·ichi 680ZX. 
Med halv hastighet och auto-azimuth. 

En av ideerna med kassettmediet var ju, förutom lätthanterlig
heten, den goda bandekonomin. Att öka hastigheten till den 
dubbla och få ett bra resultat är inte speciellt svårt - men det 
blir dyrt för den som köper kassetterna. DUBBELT så dyrt! 

Nakamichi har för länge sedan passerat gränsen för vad 
många trodde var möjligt med NORMAL hastighet. Men spik
rak frekvensgång till 15.000 Hz med HALV hastighet! - det 
skulle knappast kunnat komma från något av de "vanliga" fab
rikaten. En övre frekvensgräns på 15 kHz med 2,4 cm / s är ju 
samma som 30 kHz med 4,75 cm / s! 

Nakamichi 680ZX har naturligtvis också normal hastighet, 
4,75 cm / s. Den låga hastigheten skall betraktas som ett alter
nativ då man önskar långa speltider, t. ex. vid viss typ av doku
mentation , bakgrundsmusik etc. Men ändå är ljudkvaliteten 
långt mycket bättre än på många billigare kassettdäck med 
normal hastighet. 

Auto-azimuth 
På grund av kassettmediets låga hastighet och huvudenas 
smala spaltgap är in- och avspelningshuvudenas azimuthjus
tering (spalternas parallellitet) synnerligen viktig. För att kunna 
utnyttja fördelarna med separata in- och avspelningshuvuden 
till 100%, för att verkligen täcka in det mänskliga örats övre 
hörselområde, dvs 20.000 Hz, är det nödvändigt med indivi
duell azimuthjustering när man byter kassett. 

Nakamichi 
Generalagent: Elfa Radio & Television AB, 171 17 Solna. 

Informationstjänst 14 

På Nakamichi 680ZX görs detta enkelt med en knapp. En 
fjärde motor och en servo krets justerar automatiskt inspel 
ningshuvudets azimuthvinkel exakt efter avspelningshuvudet, 
som ju utgör referensen . (Redan 1973 fanns detta i Nakamichi 
700 och 1000, men gjordes då manuellt.) 

RAMM 
Nakamichi 680ZX har s. k. "Random Access Music Memory" 
som gör att du kan programmera kassettbandspelaren att söka 
upp 18 olika avsnitt på bandet. 

Instrument 
Utstyrningsdisplayen ger också en del utöver det vanl iga. Den 
visar VU och toppvärde samtidigt, men kan koppias om till 
toppvärde med samtidig "peak-hold " -funktion. 

Mekaniken 
680ZX har givetvis också Nakamichis asymmetriska dubbel
kapstanbandtransport, som ger extremt lågt modulationsbrus 
och lågt ovägt svaj . 

Tre separata huvuden 
Ett ofta missförstått faktum är att det krävs separata in- och av
spelningshuvuden om man skall kunna utnyttja metallbandens 
ALLA fördelar. Med detta menas: låg distorsion vid O-nivå 
(arbetsnivå) , hög överstyrningsreserv i mellanregistret, men 
även hög överstyrningsreserv i diskanten, över 6 kHz vid 0-
nivå. Där finns det skillnader som sällan redovisas! Det fina är 
att allt detta gäller även för " vanliga" band. 

Vill du veta mer om Nakamichi 680ZX skall du skicka in ku
pongen här nedan. Eller gå in till din hifi-handlare. 

IEifa Radio & T-;;vi;;-n:;, 1-;1;801-;; - - - -I 
1 Jag vill ha broschyr om Nakamichi 680ZX! 1 

1 Namn 1 
I. Adress 1 
I~s~e:: ---_--_--_--_--_--_--_--_"R""T .,.3~""80 1 
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Betamax från sid 52 

•• Det avtal om patent
samarbete som ingåtts mel
lan Philips i Holland/USA 
och Sony i Japan, som RT 
nyligen rapporterade om, 
medger parterna ett fritt ut
nyttjande av varandras pa
tent på områdena Ijud- och 
bildskivor enligt laseravkän
ningsprincipen. 

Avtalet syftar till kompati
bilitet , men det reglerar inte 
- i varje fall inte pro forma -
de merkantila aspekterna för 
framtiden , och Sony Corpo
ration har därför sänt ut en 
kommentar. 

I den framhålls, att avtalen 
endast rör skivor enligt ovan 
vilket innebär , att Sony inte 
är bundet till eller kommer 
att använda Philips nya vi
deokassettsystem. Sony kom
mer alltså inte att i framtiden 
överge sitt Betamax-system , 
med vilket man konkurrerar 
i främsta ledet överallt, sär
skilt i USA. Sony har också 
nyligen som förste tillverkare 

\.. ' 

Bekvämare och lika säkert! 
För den som så önskar finns 

det även ett 4-siffrigt räkneverk 
med " minne", d v s man kan få 
bandet att stanna vid 0000 om 
man vill . Den automatiska 
märkningen vid varje program
start kan också kopplas ur. Det 
kan vara lämpligt att göra t ex 
om man spelar in från kamera 
med flera scener. Endast första 
scenen bör då förses med start
signal. 

Specialspelning 
med valbar hastighet 

Man har också försett maski-

framställt sin miljonte tv
bandspelare för hembruk , 
uttalar Peter Johnsson , pro
duktchef vid Gylling , Stock
holm , som är mångårig före
trädare för Sony i Sverige. 

- Skulle Philips i framti
den vilja använda Betamax
lösningen kommer Sony inte 
att lägga några hinder i vä
gen, heter det . 

Enligt vad vi erfarit har 
den senaste utvecklingen av 
Betamax-maskinen , version 
7, blivit en sådan framgång 
på alla marknader att man f n 
har svårt få fram apparater 
tillräckligt, inte minst för de 
svenska återförsäljarna . 

Inför 1980-talet och den nu 
starkt utvecklade Betamax
maskinen har man haft pla
ner på att döpa om den och 
diskussioner har förts om ett 
helt nytt namn. Av allt att 
döma kommer dock det inar
betade Betamax-namnet att 
behållas för framtiden , even
tuellt med något tillägg. • 

~ 

nen med möjlighet till sökning 
inne i programavsnitt . Med sär
skilda tangenter kan man välja 
snabbspolning med bild. Snabb
spolningen sker då med lägre 
hastighet än normalt och bild
kvaliten är tvivelaktig med stör
ningar och synkproblem. Trots 
detta har man en tydbar bild , så 
att man kan finna önskat av
snitt. 

Men fler konster står på pro
grammet: Vid normal spelning 
kan man välja trefaldig bildhas
tighet , för finsökning eller om 
man vill skumma genom ett av
snitt. Både vid denna trefaldiga 
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~ Fig 2. lnprogrammering av tider och frekvenser sker under de 
skyddande lock som här är öppna. Tidmaskinen sköts från vänstra 
panelen och mottagaren från den högra. För inställning av motla
garen har man två metoder att välja på. Antingen kan man låta 
maskinen programmera knapparna framtill, alltså kanalväljarna, 
helt själv. Den sveper då genom hela frekvensområdet och tilldelar 
de olika frekvenserna över knapparna i den ordning signaler påträf
fas. Somliga knappar kommer då att ge svaga, brusiga och ointres
santa kanaler, men man behöver inte själv bry sig om frekvenser etc. 
Det systemet är snarast tänkt för områden med fler kanaler än våra 
två. Som alternativ kan man också svepa manuellt och lagra de 
funna och utvalda mottagningsfrekvenserna på önskad knapp . 

Fig 3. Med denna allsidiga dosa kan man fjärrstyra alla viktiga 
funktioner. Fjärrstyrningen ingår som standard i SL-C7E. 

bildhastighet och snabbspol
ningen med bild kopplas ljudet 
bort. Här har JVC m fl i VHS
gruppen gått ett steg längre och 
erbjuder dubbel betraktnings
hastighet med bibehållen ton
höjd på ljudet (JVC 3660)! 

Pausfunktion med stillbild in
går i färdigheterna hos SL-C7E. 
Stillbilden är så bra man kan 
vänta sig , d v s inte särskilt bra. 
Vid inspelning rör sig både ban
det och trumman, och.bildspåret 
på bandet kommer då att löpa 
efter en viss bana . Om man se
dan spelar av detta spår med 
stillastående band kommer spå
ret att spåra ur, så att säga. Följ
den blir ett band över bilden 
med brus och föga bildinnehåll. 
Av servokretsarna förskjuts det
ta brusband nedåt i bilden och 
stör vanligen därför inte så myc
ket . Text!lde program drabbas 
värst , men trots störningarna 
brukar texten bli läsbar. 

I stillbildsläget har man möj
lighet att antingen växla bild 
manuellt eller automatiskt med 
hastigheten inställbar kontinu
erligt upp till halva normala 

spelhastigheten. Man har alltså 
en slow motion-funktion med 
variabel hastighet ner till noll. 
Tyvärr stör brusbandet än mera 
vid slow motion än vid stillbild. 
Brusbandet hinner inte vandra 
ner till underkanten för varje 
bild utan kommer att fladdra 
över olika positioner i hela bild
ytan. 

Fjärr- och 
logikstyrning 

En hel mängd funktioner som 
kan utföras, således. All om
koppling sker över elektroniska 
brytare och med logik så att man 
inte kan skada bandet om man 
trycker fel. Allt rättas till , och 
bandet förs med varsam meka
nik dit det skall . Inget stort kon
takttryck eller långa hävarms
vägar förekommer heller vid 
manövreringen . Till yttermera 
visso är också SL-C7E utrustad 
med infrarödarbetande fjärr
kontroll som standard. Alla 
funktioner utom inställning av 
pr.ogramverk och frekvensjuste
ring för . tv-kanalerna kan göras 
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•• I samband med att vi pro
vade videospelaren SL-C7E 
från Sony passade vi på att tit
ta lite närmare på Sonys mins
ta Trinitron-tv. 

Den har en bildskärm som 
är 22 cm, eller 9 tum , i diago
nal. Bildröret som används är 
alltså Sonys Trinitron. Det 
skiljer sig från andra färg-tv
rör genom att det har blott en 
elektronkanon och ingen 
skuggmask utan ett färgfördel
ningsgaller bakom skärmen . 
Konstruktionen skall ge, en 
ljusstarkare bild än de konven
tionella skuggmaskrör som sit
ter i andra tv-mottagare . Skill
naden var också betydlig mot 
tidigare typer av skuggmaskrö
ret med runda hål i masken. 
Med de moderna typerna , som 
har avlånga slitsar i stället för 
runda h:'tl , blir skillnaden myc
ket mindre. 

Men varför nu en så liten tv? 
J a, det finns väl ett antal an
ledningar till att man skulle 
vilja ha en liten skärm. Bland 

Toshibas L VR-spelare 
video alternativ i år? 

Fixed head VTR 
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Principskiss över Toshibas LVR
system i entimmesutförande. 

•• Toshibas videosystem för 
hemspelare offentliggjordes 
förra året. Det visades också i 
funktion på Funkausstellung i 
Berlin i augusti 1979. Vi hade 
då tillfälle att beskåda det. A v 
de upplysningar som då stod 
att få , föreföll det som om sys
temets introduktion låg ett 
gott stycke fram i tiden . Funk
tionsmässigt verkade också en 
del problem finnas kvar att 
lösa . 

Nu meddelar emellertid 
Lars Marmstedt, vd hos Tosh 

So nys specialare: 
9" portabel färg-tv 
annat för en liten skärm med 
sig att strömförbrukningen blir 
måttlig. Så måttlig, att man 
kan driva mottagaren från bat
teri. KV-9000E drar sålunda 
36 W från 12 V i likspänning. 

Bilburen tv på 12 V 
Batteridrivning kan sedan 

göra att man kan se tv i bilen , 
husvagnen, båten, på fjället 
och andra platser där man inte 
kan vara utan tv-bild. Den lilla 
9-tummaren går faktiskt att 
driva i bil utan yttre antenn 
och med någorlunda läslig bild 
även under körning i goda lä
gen. Någon av de uppräknade 
applikationerna kan faktiskt 
vara intressant , om än inte alla 
är det. 

Den lilla bilden kan också 
ge ett annat umgänge med tv
världen. Man behöver inte 
möblera rum för tv-konsum
tion utan kan ta fram mottaga
ren för ett visst program och 
placera den just där man öns
kar sitta. 

Liten är skarpare? 
Ofta hör man påståenden 

om att en liten tv-bild är skar
pare är en stor. Det kan tyckas 
så, om man betraktar motta-

Electronic i Sverige att Toshi
bas videos pelare kommer till 
den svenska marknaden , för
modligen före jul i år! De förs
ta modellerna syftar till att 
vara så billiga som möjligt och 
beräknas kosta under 3000 kr! 
Då inkluderas på vanligt sätt 
mottagardel , programverk etc. 

Toshiba har tills nu sålt vi
deospelare enligt Beta-syste
met , och det kommer man tyd
ligen att fortsätta med fram till 
introduktionen . 

Det nya systemet är ett 
L YR-system, där L VR står för 
Longitudinal Video Record
ing. Man spelar in videosigna
len i form av parallella spår på 
bandet. Därmed slipper man 
mycket av den dyrbara meka
nik som ingår i konventionella 
spelare med roterande huvud 
och komplicerad laddning av 
bandet. 

Även Basf arbetar på ett 
LVR-system som skall intro
duceras under innevarande år 
enligt vad man tidigare sagt. 

De båda systemen skiljer sig 
åt på en viktig punkt , trots att 
de båda tillämpar videoupp
teckning med kantparallella 

garn a flyktigt . Illusionen kom
mer oftast av att man ser en 
liten bildskärm under mindre 
bildvinkel än en stor. Eller 
med andra ord att man sitter 
proportionellt längre från en 
liten skärm så att man inte 
uppfattar linjer , punkter, brus 
och störningar på samma sätt. 
Dessutom ger en liten bild
skärm ofta större ljusintensi
tet, och därmed bättre kon
trast än en stor, något som 
också kan ge intryck aven 
skarpare bild. 

I själva verket blir bilden på 
en liten tv-skärm mindre skarp 
än en stor. Detta beror på fle
ra saker. Bl a kan det vara 
svårt att få elektronstrålens 
bredd minskad i proportion till 
skärmstorleken. Skuggmas
ken , eller som i fallet So nys 
Trinitron färgfördelningsgall
ret, brukar heller inte gå att 
minska i proportion till skärm
storleken. 

Med mindre skärmstorlek 
följer tyvärr inte minskat pris. 
Sonys KV-9000E kostar fak
tiskt 4000 kr eller fullt i klass 
med vad en stor 26-tummare 
betingar. Det blir till att tänka 
efter vad litenheten reellt är 
värd... • 

spår. I båda fallen får man en 
mycket kort speltid på varje 
spår och man spelar därför 
spåren efter varandra för att 
komma upp i de speltider som 
är önskvärda." I Basf-systemet 
vänder bandet varje gång ett 
spår spelats till slut , medan 
Toshiba-systemet arbetar med 
ett ändlöst band som skiftar 
spår för varje varv det går ige
nom. Det ändlösa bandet ger 
enklare mekaniska lösningar 
hos spelaren. 

De data som visats för To
shibas spelare har gällt för en 
speltid om maximalt en tim
me. Till introduktionen skall 
den vara ökad till två timmar 
per kassett , men hur man upp
nått det har inte kungjorts . Ti
digare har man använt ett 
halvtimmesband med 220 pa
rallella spår. Man hade då 
skrivhastigheten 6 m/s, vilket 
gav en varvtid av 16,7 s. 

Vi väntar nu ivrigt på årets 
jul och introduktionen av To
shibas spelare. Den tillför inte 
bara en ny komponent i spelet 
om videon , utan kan även ge 
den totala prisbilden en 
knuff! BH • 

Betamax från sid ~4 

från den. T o m kanalbyte och 
inspelningsstart ! 

Vi uppehöll oss i början vid 
bildkvaliten. Den var angenäm, 
fann vi. Ljudet som hör till är 
det sämre med. Där besväras vi, 
liksom tidigare med SL 8000E, 
av högt brus och dåligt fre
kvensomfång. I en modern tv
apparat med bra ljuddel fram
står spelarens ljuddel besväran
de enkel. 

Kort 
kontenta 

Kan vi så vara mogna för en 
sammanfattning? I vårt tycke är 
bild- och ljudkvalitet de egen
skaper som bör väga tyngst vid 
bedömning av videospelare. 
Ljudet kan alltså knappast sägas 
vara bra , men det är det knap
past heller hos de japanska kon
kurrenterna . Den låga bandhas
tigheten är boven . Bilden där
emot är mycket bra med god 
skärpa och lågt brus som ger en 
lugn och flimmerfri bild även i 
mättade färger . En direktsänd 
tv-bild håller dock väsentligt 
högre kvalitet , förtjänar kanske 
att påpekas. 

Programmeringsmöjligheter
na är också viktiga om man vill 
kunna bevaka och bevara tv
program som sänds på tider då 
man inte vill eller kan se dem . 
Här bjuder SL-C7E f n störst 
möjligheter med 14 dagars in
ställningstid i vilken upp till fyra 
olika program kan ställas in . ~ 

Att söka i inspelade band kan 
också vara viktigt. Sonys söksys
tem tycker vi fungerar suveränt 
enkelt och överlägset t o m Phi
lips aviserade VR 2020. 

De övriga finesserna som 
snabbspolning med bild , trefal
dig bildhastighet, variabel slow 
motion och stillbild är lite mer 
tveksamma. De ger alla dålig 
bild och kan möjligen vara av 
intresse för specialändamål. 
Men ändå kostar de någon del 
av de 7000 kr som SL-C7E går 
på . Priset skulle kanske kunna 
bli ännu mer konkurrenskraftigt 
utan specialfinesserna . 

Samma gäller för fjärrkon
trollen. Många har ju vant sig 
vid att styra sin tv-mottagare per 
infraljus, och det kan därför 
tyckas vara naturligt att styra 
även videospelaren så. Och hi fj
anläggningen , diskmaskinen , 
spisen . .. var och en med sin 
lilla manöverbox och med rika 
tillfällen till förblandning: 

Nej , så länge man inte kan in
tegrera alla manöversystemen 
ställer vi oss lite tveksamma. 
Men det här gäller i stor ut
sträckning tycke och smak, och 
väl komna dit är det bäst vi slu
tar. B H • 
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Mirsch OM·61 från sid 44 

fylligt , rumsligt och fint. 
BH: Det vill jag också ha sagt 

om den stora körsatsen som vi 
dels hörde i Brahms Zigeunerlie
der i Rikskonserters tappning , 
piano och vokalensemble; och 
det gäller i stora delar om de 
körsymfoniska avsnitten ur 
Bernstein-psalmerna jag hade på 
ett av banden. Då hade vi också 
ökat mellanregistret med de 2 
dB som medges , vilket närvaro
känslan för musikens del mår 
bra av i åtminstone vårt rum. 
Allt det här är upptaget i "rikti
ga" rum . Då klingar det också 
rumsligt av högtalarna , det låter 
utmärkt och vi får inte bara ett 
visst djupperspektiv på rösterna 
utan ljudet frigör sig också ur 
högtalarna och tar liksom stöd i 
rummet. 

US: Ja, det kan man inte gär
na undgå att märka positivt. 
Också rätt "stor" och slamrig 
jazz går fram fint , om vi har för
handen en inspelning som gjorts 
i en lämpad lokal och med läm
pade medel. Ta som exempel på 
det Harry James-tagningarna på 
Sheffield ur skivhögen . Där 
handlar det om stort band, bra 
lokal och en enda stereomikro
fon. Lät fullt ut OK, tycker jag, 
också om det ändå fanns ansat-

ser till att höga . passager med 
många unisona stämmor tende
rar till att blockera högtalarna 
och att man inte gärna kan tala 
om någon "analytisk skärpa" el
ler klarhet över ljudet mot vad 
det kan uppvisa! 

BH: Det för mig till ett snår
likt avsnitt på tape fast av annan 
art, nämligen Prokofiev-musi
ken ur sviten Löjtnant Kije. Där 
hörs distinkta bas gångar och 
man använder både stort slag
verk och mycket bleckblås. Det 
går fram med en rund och god 
k)ang som många måste gilla. 
Andå kanske det saknas den där 
verkligt gyllene lystern över at
tackerna, det finns inte det där 
riktigt skinande, topp-polerade i 
trumpeten man sitter och väntar 
på. 

US: Ja, lite livlöst kanske det 
blir .. . ändå gäller att. den där 
höjningen i mellanregistret med 
2 dB förbättrar både lystern och 
"konturen" kring soloinstru
ment. Den fokuserade också en 
soloröst ur programmaterialet 
särskilt påtagligt. Den blev både 
rumsrelaterad och närvarande. 
Den akustiska ljudbilden var 
faktiskt levande, just då . Sen 
kom en hel kör och klämde i och 
då balanserade det hela på nytt 

på gränsen till det odistinkta i 
massverkan . 

BH: Massverkan, ja. Stor
bandsjazznumrell gav både högt 
tryck och återgav ett ganska hårt 
sound men avsatte ändå intryck 
av klang i balans - sånär som på 
att jag både då och vid ett par 
andra tillfällen har satt fråge
tecken för vad jag tycker mig 
höra som ett hål i mellanregist
ret . Säg en svacka, då, på visst 
sätt saknas där ibland något. 

US: Jag har mest tänkt på det 
,som en perspektivisk fråga men 
prickat av det för orgel , klock
spel och något mer. Då ljudet 
varit lite väl smalsprutande ur 
lådorna, alltså . 

BH: Jag saknar måhända viss 
akustisk pregnans , detta att lju
det får blomma ut ... att lämna 
högtalarna . Jag är ändå inte helt 
ovan vid den här typen av ljud
källor , men j ag tror att de sätter 
en gräns för vissa saker som man 
reagerar annorlunda för uppspe
lade över mera konventionella 
högtalare . 

US: Vi har båda tyckt oss 
märka en viss brist på lyster i 
övertonsrika instrument. Det 
går att åtgärda i någon utsträck
ning med olika medel. Högtala
rens eller förstärkarens tonkon-

troller. 
BH: Det kan bli både dovt 

och skarpt på samma gång, fak
tiskt. Frågan är väl vilken annan 
högtalare skulle gjort det 
bättre? 

US: Här är en av mina fullpo
ängare, det stora holländska 
marinkårsbandet som står upp
ställt i en arkad , till hälften ut
omhus. Ger ju en påtaglig rymd
verkan och intryck av direktlyss
ning. Låter både välbalanserat , 
medryckande och trivsamt på al
la möjliga sätt. Ljudet vann än
då starkt på att höjas till över 90 
dB. Musiken och högtalarna tål
de det högre trycket utan att det 
blev grötigt. Fritt och stort, an
tecknade jag där. 

BH: Jodå, men det finns 
gränser för allt. Diskanten, som 
är den här konstruktionens star
ka sida och som skall "måla" 
högtoner jämnt och fint, är för 
klent dimensionerad för mycket 
diskantrik , modern musik med 
den spektrala fördelning den 
har. Där får vi lätt mättnad och 
kringflytande ljudfraktioner me
ra än någon skön helhet i 
klangen. 

US: J ag minns att applåder , 
som är en gammal pålitlig test

forts på sid 64 

Snabba switchtillämpningar? 
Kapa kostnaderna 
med 6 nya 
Darlingtons! 
Sex nya NPN Si-transistorer med stora 
ström- och spänningsområden kan du nu 
få från Motorola: BUT 13, 14, 15,33,34 
och 35. 
De ingår i Switchmode-serien och är ide
aliska för motorstyrning och andra hög
energiapplikationer. 
Tillverkningensker hos Motorola i Toulouse, 
världsettan på diskreta komponenter. De 
är glaspassiverade för hög temperatursta· 
bilitet. Priserna ligger bra till och du kan 
få dem NU. 

Motorolas Darlingtons. finns här: 

AB GÖSTA BÄCKSTRÖM. DISTRIBUTÖREN - INTERELKO AB 
BOX 12009, 10221 STOCKHOLM BOX 32, 12221 ENSKEDE, Tel. 08-132160 
Tel. 08-541080 

® MOTOROL~ Selniconduct:or 
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Loggbok för radioamatörer: 
Basic-program för ABC 80 
D Som bekant måste man som radioamatör föra logg
bok över radiokontakterna. 
D Den som vill underlätta saken kan medfördel 
använda en hemdator, och här visar vi hur en ABC 
80 utnyttjas för ändamålet. 
D Programmet ifråga används också för utskrift av 
QSL-kort. Det kan likaså användas för sökning aven 
viss §tationssignal. 
D A ven om programmet är gjort direkt för radioama
törbruk kan det i princip användas för alla typer av 
registerföring. 

av BERNT LINDGREN 

Fig 1. Efter det att man slagit in dagens datum och eventuellt har 
ställt klockan kommer denna bild fram som visar funktionslistan . 

Fig 2. Väljer man punkt 1 ifunktionslistan ser bilden ut så här. 

•• Många radioamatörer sysslar 
i dag inte bara med radio utan 
även med datorer. Att just denna 
grupp kommit att intressera sig fö r 
datorer är inte särskilt märkligt. 
Radioamatörerna är ofta tekniskt 
kunniga och i leden fi nns ett all
mänt intresse av att ta aktiv del av 
de senaste tekniska framstegen . 
Det finns en rad exempel på hur 
man kan använda datorer i am a
törradiosammanhang: 

Morse- och rtty-tecken kan 
öyersättas och presenteras (ljud
löst) på en bildskärm eller på ett 
papper över en'skrivare , och teck
nen kan genereras från ett tan
gentbord . Man kan också syssla 
med sstv som omvandlas över pro
gram för presentation på datorns 
bildskärm. Servosystem för auto
matisk antennföljning kan byggas 
och repeaterstationer kan kon
tro lleras. Sist men inte minst skall 
vi nämna elektronisk loggbok med 
automatisk utskrift av s k QSL
kort . 

Den sistnämnda applikationen 
skall vi granska närmare här. Förf 
har gjort ett program i basic avsett 
för den svenska datorn ABC-BO 
som tillkommit i samarbete mel
lan Luxor , Scandia Metric och 
DIAB. Den har sålts i nära 5000 
exemplar och åtskilliga radioama
törer är köpare. 

Programmet som här presente
ras är avsett för ABC-80 med kas
settminne i kombination med skri
varen ABC P40. Den skriver ut 
innehållet i minnet samt QSL
kort. Även om programmet direkt 
är framtaget för amatörradiobruk 
kan det i princip även användas 
för annan typ av programkörning, 
t ex adressregister, receptkartotek 
och i det stora hela i alla typer av 
register. 

Programmet innehåller bl a 
klocka med dator där även skottår 

är inkluderade. Låt oss granska 
programmets egenskaper och 
handhavande: 

Programmets uppbyggnad 
Hur programmet ser ut framgår 

av listan i fig 5 och av flödesdia
grammet i fig 6. Som vi ser i det 
senare håller datorn reda på tiden 
och lägger den i minnet tillsam
mans med annan information vid 
varje QSO (QSO är amatörradio
förkortningen för en etablerad ra
dioförbindelse. Som bekräftelse 
på den skickar man motstationen 
ett QSL-kort). Under de första 
rutinerna i flödesschemat ser vi i 
tur och ordning rutiner för l) in
matning av QSO och utskrift av 
QSL-kort, 2) sökfunktion , 3) ut
skrift av lista över alla radioför
bindelser, 4) inspelning på kas
sett , 5) avspelning av kassett, 6) 
möjlighet att radera minnet, samt 
7) möjlighet att avsluta och ta bort 
programmet. 

Med utgångspunkt i flödessche
mat kan den som är intresserad 
göra en djupdykning i basic-pro
grammet för eventuella egna jus
teringar eller kompletteringar. Se 
även förklaringar över speciella 
strängar eller funktioner längre 
fram i texten. 

Programmets handhavande 
Innan man startar programmet 

bör man skriva in POKE 65064 , 
251. Med detta ökar man arbets
minnet en aning. 

Basic-programmet enligt listan i 
fig 5 matas in. Det sparar man på 
en kassett för framtiden , så att 
man sedan slipper den tidsödande 
manuella inmatningen. Skriv SA· 
VE CAS: LOGGBOK RETURN. 
Man bör ha som regel att alltid 
ladda programmen på kassett , så 
att man inte vid eventuella ström-

forts sid 58 

Fig 3. Här har vi åter funktionslistan presenterad. Som synes har vi 
nu valt att söka anropssignal och datorn frågar oss vad vi vill söka 
på. 
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ABC 80 från sid 57 

Fig 4. Om vi har begärt sökning blir svaret på skärmen det som 
visas här. 

18 RE" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2B RE" • ELFA RADIO & TELEYlSlON AB 798938 • 
38 RE" • A"ATöRAOIO-LOGGBOK y.rs . 2. B 
48 RE" • QSL-KORT, KLOCKA OCH DATU" 
S8 RE" • AY BERNT LINDGREN S"8DPA 
68 RE" • DATOR-ABCBB PRINTER-ABC P4B • 
78 REM ........................................ . 
BB TU-6SBBB? . "-99 . 01" AIC")-SI. GI-l 
9B 01" 01-2, "1-2, DI'Z, 51'18, RI-3, FI-7, EI'3, NI - 16, CI-8, XI-L XU'26, XZI- 38, OU-ZS, 
02l-Z, "U-2S, UU-27 , U21'ZS, H-9 
lBB DU- '31Z8313B313B31313B313B31' . "U- 'UBZB3B4BSB6B78BB918111Z' 
118 XI " , . XU- 'O AT U" G"T RST FREKY "ODE' X21-STRINGIC38, 4S) 
128 ; CHU(12. 7> 'Ontns da.\ufII (;'''""OO>·j INPUT "U 
13B IF LENCoU )06 THEN lZ8 
14B ol'LEFUCoU, Z) 
lSB "1 ' "IOICoU,3,Z) IF "$('Bl' OR "$)'IZ' THEN lZB 
16B DI=RIGHH CoU , S) IF D$('U' OR 01)'31' THEN lZB 
178 i 'Vill du stiilla. kloc.ka.n (J/M)' J GET Gf 
18B IF GI"J' OR GI-'j' THEN , CURC1,B)SPACEIC3B) GOSUB 93B 
198 RE" ..... FUNKTIONS·LISTA ..... REM 
ZBB , CHRI C1Z, 7) 
ZlB CUR C3, 6)'I. SKRIYA IN QSO ' n'TABCZ9)'DATU"' 
22B : , TAB ( 6) 'Z . SöKA ANROPSIGNAL' 
23B TAB(29)'TlO' . , TAB(6)'3 . PRlNTA ALLA QSO ' n' 
Z4B , TAB (6) '4 . LAGRA QSO ' n'TAB(29) 'QSO' n' 
2S8 , TAB(6)'S. Hii"TA QSO ' n' 
26B , TA8C6 l '6 . RAOERA "INNET' 
27B , , TA8(6) '7 . AYSLUTA PROGRA""ET' 
28B FOR 1=4 TO 36 . , CURC1.IlXICUR C17, IlXI , NEXT l 
29B , CURCB , 18)' A"ATöRAOIO-LOGGBOK ' 
3BB FOR 1'1 TO 17 . ,CUR CI.4)XICURCl,36 ) XICURCl , Z7) XI NEXT l 
31B IF U - " THEN POKE 3232S, 717, 713, 718, 718, 7B9 , 724 
32B IF U-" THE N POKE 32453 , 718, 725, 716, 716 , 724 
33B , CURC18, 11 ) 'YiiLJ EN SIFFRA CI-7)' 
34B , CUR C7, 29 l H+RIGHH CNU"I CI8B+S ?l. 3) 
3SB , CUR C4, Z9) .H"HDI . , CUR C1B, 29 ) U 
36B IF INP CS6 ) -49 OR INPCS6 )- SB THEN 4BB ELSE GOSUB 98B 
37B IF INP CS6 )-SI OR INP CS6l =S2 THEN 4BB ELSE GOS UB 9BB 
3BB IF INP CS6 l -S3 OR INP CS6 )'S4 OR INP CS6 ) 'SS THEN 4BB ELSE GOSUB 98B 
33B GOTO 34B 
4BB G?=INPCS6 ) -48 . , CURcn'G?+l?,,7)XI 
418 , CUR (18, 18) ' TRYCK PO RETURN " INPUT GI : , CUR CI8,18)SPACEI CZ2) 
42B ON G? GOSUB 4SB, 6ZB , 7BB, 79B, B4B, 12BB, 43B GOTO ZBB 
43B , CHRI C1Zl 'TACK FöR IDAG' CHAIN" END 
Ha REM •••• INMATNING AV QSQ ' .... REM 
4SB IF 11'" THEN ZBB 
469 CHU (12. 7>TABC4 > '00 An", flU Uc.ktn· 
47B , TAB ( 4) 'ANROPSIGNAL (6 ) ' " INPUT SI 
48B , TAB C4l 'G"T : 'U 
49B TAB(4) 'R ST (3) : " INPUT RI 
SBB , TAB(4) 'FREKYENS (7) : ' , INPUT Fl 
SIB , TAB(4) '"ODE (3) : ', INPUT El 
SZB , TAB(4) 'NA"N-QTH (16) : , INPUT NI 
538 UU-"f+Mt+Dt+·· 'tUt '. 'tU+ '- 'H" '- '+El . U21-' '+S"'- '+NI 
S4B IF LENCUU+SPACEICR~l )(36 THEN R?-RX"+l GOTO S48 
SSB IF LENCSI)(6 THEN SI-SH' , 
568 j 'Vill du PrintCl tU QSL - kort (JlN)'j GET GI 
S7B IF GI- 'J' OR GI- 'j' THEN GOSUB 124B 
SBB FOR U-U TO" AICU)'UU'U21 UU·" UZI'" IF AICl!)'" THEN 6BB 
S9B NEXT U 
6BB RETURN 
618 RE" •••••• SökeR I "INNET ...... RE" 
62e ; 'Yad ",i 11 du sökCl .• : ; "n . NUIn. OatU'h ShnCll os", . " j INPUT S' 
63B , CHRf<1ZlXU : , X21 
64B FOR l - B TO " 
6SB C?"INSTR<1,AICl),SI) . CU-INSTRC1,AICIl,' ' l 
66B IF C?' ) -l THEN IF "IDICAICl),C~,LENCSI»-SI THEN , LEFUCAfCIl,CU) : J RIGHT 
ICAICl),CU+!) , , X2f GET GI 
67B NEXT l 
688 ; 'Y ill du torslttCI söka. <JItO ' i GEl G' 
698 IF GlO 'J' THEN RETURN ELSE , CHUCI2,7) GOTO 62B 
781 RE" ..... PRUTA QSO' n ..... RE" 
718 OPEN 'PR : ' ASFILE 1 : , I1,XU : , I1,X21 
728 FOR 1-8 TO " : C2X'INSTAC1,AfCl),' ') 
738 , 11 , LEFUCAIC Il, C2X) ' 11 , RIGHUCAICl), C21+!) 
74B IF Af(!)-" THEN 778 
7S8 , 11, X2f 
768 NEXT l 
778 CLOSE 1 RETURN 

Fig 5. Det kompletta Basic-programmet för loggbok. Programmet 
är avsett att exekveras i en ABC-BO dator. 
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avbrott råkar ut för att minnet 
tappar den inmatade program
listan. 

Om allt fungerar väl och du har 
startat programmet, skall det se ut 
så här: 

Datorn skriver (ÅÅMMDD)? 
Du svarar t ex 790930 RETURN. 
Därefter frågar datorn: Vill du 
ställa klockan (J/N)? Du svarar 
t ex 'J' och föregående rad för
svinner och datorn skriver hh, 
mm, ss? Du svarar 20,35,00 
RETURN. 

Nu skall det se ut som i fig 1. 
Man trycker ned '1' och en vit 
fyrkant efter 1 :an indikerar att det 
är den som tryckts ned. Längst 
ned på skärmen står det att du 
skall trycka på 'return' , och du gör 
detta. 

Nu skall nästa bild uppenbara 
sig och du kan börja matå in data 
från en radioförbindelse så som 

788 RE" ..... LAGRAR QSO' n ••••• RE" 

framgår av fig 2. Här kan man 
välja om man vill få ett QSL-kort 
utskrivet eller ej, och efter detta 
kommer funktionslistan tillbaka 
(fig 1) . 

Om man vill söka efter någon 
speciell anropssignal skriver man 
'2' och trycker sedan ned 'return'. 
Då skall det se ut som i fig 3. Den 
vita fyrkanten ligger nu vid siffra 
2. Datorn frågar Vad vill du söka. 
Ex Namn, Datum, Signal osv?, 
och du svarar t ex med en signal, 
SMODIS. Därefter presenterar 
datorn texten enligt fig 4. Datorn 
frågar om man vill fortsätta och du 
trycker t ex ned 'J'. 

Om man bara använder S som 
sökbegrepp svarar datorn med det 
första OSO den hittar som inne
håller S, och man kan därefter 
stega fram OSO efter OSO. I 
princip kan man söka på vad som 
önskas. forts sid 61 

79. I ·SItt. kuut..,inntt i lin REC/PLAY' 
888 J 'Yili.n oinod Cn . FE879l', : INPUT Cf 
B18 PREPARE 'CAS : '+CH'. TXP ASFILE 2 
B28 FOR 12-8 TO " . , 12 , AICl2l NEXT 12 : CLOSE 2 RETURN 
838 REM ••••• HR"TAR QSO' n ..... REM 
848 ONERRORGOTO 288 : OPEN 'CAS: '+CU'. TXT' ASFILE 3 
BSB ONERRORGOTO 918 
B6B FOR U-U TO " . , CURC18,29)U 
B7B IF 11-" THEN CLOSE 3 GOT O 2B8 
8B8 INPUTLINE 13, AI C U) . AfCU)-LEFUCAIC U), LENCAfC U»-2) 
89B IF AICl!)." THEN 8BB 
988 NEXT U 
918 CLOSE 3 : RETURN 
928 REM •••••• SRTTER TIOEN ...... REM 
93B ONERRORGOTO 93B , CURC1, 13l 'hh, 00, ss', INPUT H~, "~ , SX 
94B Z-HX'368B+"U6B+SX : ZIX-Z'S8/2S6 
9S8 Z~- NOT CS8tCZ-ZU/S8tZS6» 
968 ZU- NOT 2U 
97B POKE 6S8BBX, ZX , 2U, SWAP?'CZUl . RETURN 
9se RE" ••••• LRSER TIDEN ..... REM 
99B DX-B 
1888 IF CPEEKCTU) AND 4Xl-B THEN 99B 
1811 FOR I%'B~ TO 2% 2XClX)-ZSS% XOR PEEKCT1%+l%l NEXT 1% 
1828 2-C(2%C2)o256)+Z%<1»'S. 12+2%C8l/S8 
1838 IF Z)B64B8 THEN Z-Z-8648B OX-Ohl GOT O 1838 
1848 H%-Z136B8 . Z' Z-36B8'H% "%'Z16B : S?' - Z-6Bh"X 
18S1 IF 0%08 THEN GOSUB 94B 
1861 U-R l GHU C NU" " 18B+HX), 3l+Rl GHUCNU"fC lBB+"?), 3 l 
187B l F HX'B ANO "X-8 AND SX-B THE N GOSUB 11BB 
1888 RETURN 
1898 RE" ••••• LRSER DATUM ..... REM 
11B8 DI-ADDICDI, 'l ' ,Bl : FOR l-l TO 2BBB NEXT 
1118 SU-INSTRC1, "11 , "I) 
1128 02f-AOOIC"IDI COU , sn, 2), 'l', B) 
1138 IF INTCYALCU l /4l-YALCU)/4 THE N IF D21-'29 ' THEN 021'AODfCUDI CDU , 3, 2}, ' 2 
',8l 
1148 IF Df'021 THEtI "f - ADDIC"I , 'l', 8l . 01- 'I' 
11S8 IF "1-'13' THEN ol-ADOI C"IDI Cof, 1. Z), 'l', Bl "1"1' DI-'1' SU-l 
116B IF LENC.I)(2 THEN ol'O$+'B' 
1178 IF LENC"I)(2 THE N "I. 'B '+"1 
118B IF LENCDI)(2 THEN 01-'8'+01 
1198 RETURN 
1288 ; TA8(6 ) • iii r du söktr ". dtt (JlN) 'j GET G' 
lZ18 l F GlO -J' THE"N ZBB 
1228 FOR 13-B TO " . AfCI3l-" . U-B . NEXT 13 RETURN 
1238 RE" ..... PRI HTA QSL-KORT ..... RE" 
lZ48 OPEN 'PR : ' ASFILE 1 
1258 ; IL ......................................... . 
1268 J 11, '. CO"PUTERIZEO Q S L-CARD BY ABC BB .' 
1278 11, '. .' 
lZ8B 11, '. F R O " .' 
1298 , IL '. SKBAY .' 
1388 l U,'. SSS .' 
1318 J 11, '. S S K BBB AAA Y .' 
1328 l 11.'. S K 8 8 A A Y Y .' 
1338 , 11, '. S K K B BB A A Y Y .' 
1348 , 11, '. S KK B B B AAAAA Y .' 
1358 , 11, '. S K K B8 B A A Y .' 
1368 , 11, '. S S K K B 8 A A Y • ' 
1378 11, '. 555 K K BBB A A Y .' 
1388 ; 11 . '. .' 
1398 l Ii. '. T O .' 
148' I 11. '. .' 
1411 l 11 .. •• 'S$' .' 
142' ; 11.'. .' 
1438 , 11, '. DATE G"T RST FREQ "ODE .' 
144' l 11, '. --------------------------_________ .' 
14S8 J 11, '. 'UUSPACEICA%) '.' 
14'1 I Il. '. ------------ - ------------- _________ .' 
1471 , 11, '. .' 
1488 J 11, '. E L F A 777777 333333'-
1491 , 11,'. RAD IO I TELEYlSlON AB 7 3.' 
1588 J 11, '. 171 17 SOLNA 7 3.' 
1511 J 11.'. 7 3 .' 
lS21 J 11, '. S .. 'E D E N 7 3 .' 
1531 J 11,'. 7 3 .' 
1541 , 11, '. QRA-LOt. H 51 h 7 3 3 .-
1551 J 11," 7 333. ' 
156. J '1 .••••••••• , ................................ . 
1571 CLOSE 1 : AETUIN 



Sony Pilot väger bara 40 gram 
men låter som flera ton. 

Alla stereoanläggningar är konstruerade 
för att lura dina öron. Tanken är att ljudet 
ska vara så naturtroget att du kan tro att 
du sj.älv är med när musiken spelas. 

Det är därför som Sonyhar konstruerat 
världens lättaste stereohörlur. Sätter du på 
dig ett par vanliga lurar som väger 1/2 kg 
och stänger in öronen i madrasserade 
kupor,är det svårt att släppa loss fantasin 
och glömma bort att man lyssnar på sin 
stereoanläggning. 

Son y Pilot är så lätt och bekväm att 
du glömmer bort den efter en stunds lyss· 
nande. Du märker knappt att du har den 
på och kan koncentrera dig på musiken. 

Informationstjimst 16 

Cirkapris 250: -

PROVA SONY PILOT. 
Sonyanvänder en specialutvecklad lätt· 

viktsmagnet av ett helt nytt material i de 
nya hörlurarna. Det gör att Sony Pilot kan 

återge både klassisk musik och hårdrock 
med alla nyanser och full styrka. 

Det bästa sättet att förstå varför Sony är så 
stolta över sin nya stereo hörlur, är att lyssna på 

dem. Prova dem hos din Sonyhandlare. Du kom
mer att bli förvånad över den fina ljudkvaliten. 

SONY. 
Vi tycker om att vara först. 

SONY MARKNADSFORSI SVCR/GC AV GYU/NG HlM-CLElWKJNlKAB. en GYWNGFORCTAG_ Tf L 08-98J6011 GY.LLI NG 
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Apollon har fått in en fullträff med 550-serien. Massor aV~::~;;;;~;'--""""-~ ____ ~L __ J 
möjligheter som får det att sprudla i alla som vill ha, men inte har råd med det dyraste. 
Vill Du ha hög j apansk hi-fi kvalitet till konsumentvänligt pris, då är Apollon 550-serien bara toppen. 

Apollon AR-550. Integrerad förstärkare i läc- Apollon CL-550. Stereo kassettdäck med helt 
ker design och finish med fluorescerande uteffektmeter, elektronisk logicstyrning, 2 motorer, sendust tonhuvud 
hi-fi och lo filter, dubbla tape ingångar med kopierings- och fluorescerande utstyrningsindikator. CL-550 är helt 
möjligheter. klar för metallband. 
Data: 2X50 WFTC med mindre än 0,05% förvrängning. Data: Signal/brus 65 dB. Wow & flutter 0,15% DIN. 
Signal/brus phono 75 dB/aux 85 dB. Mått: 43Xll,5X27 Frekvensomfång 40-18.000 med metallband. 
cm. Pris kr. 995:- Mått: 43Xll,5X27 cm. Pris kr. 1.585:-

Apollon TR-550. FM/ AM stereotuner med hi- ~\\e\ Hos Audioscan köper Du hi-fi till gros-
blend och muting. Lysdiodindikering av signalstyrkan ~~~ sistpriser. Vi importerar direkt från 
och centerinställning. p~,,\: tillverkaren utan fördyrande ~ 
Data: IHF känslighet 1,9 fl V (29 fl V DIN stereo). För- at~ mellanhänder. Hos Audioscan sparar ~. 
vrängning < 0,15% «0,4% stereo). Signal/brus 70 dB. Du den förtjänsten som ligger .-
Mått: 43X ll,5X27 cm. Pris kr. 795:- i detaljistledet, och dessutom får Du 2 års _ 

•• gar~nti. Det är ~~E! många som kan _-
walllommen till ~ erbjuda sådana formåner. .- ,r0~ 

di .- <$'t>~: au oscan .. -;~Y· 
hi-fl till gfOssist-lser ... .- ~'O~~#)~<> 1"". • ~.,Ji ~",.,.,<s 

• 'b~'b»o<> 

.. - ~a"4' ....~ -&.-& . 
• ~. ~ !<.:~'Ii #-
.. ., ~'b- o'b- ~o 

Tullhuset, Norra Hamnen, S-252 22 Helsingborg, Tlf. (042) 13 76 60 &-61 

I ~:t::.=%,;e28 1 ~~~~~:s~3C I ~b~:f::r~ci° I ~~Tr~~s5~ I g:~rlhausgaten21 
TlI. 10l) 42 80 00 TII. (09) 126030 TlI. (08) 166480 TII. (06) 19 20 99 TlI. (02) Il 2218 

-vi sänder gärna på postorder. om Du inte själv Ilan komma tiD oss ... 
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ABC 80 från sid 58 

Flödesschema. 

,. 
I-----w Milli in asa 

Pr intarllll 
OSO "n 

I-Umlar CA S : 

Lalilrar CAS : f------1 

f---4<c Sak., nej 

lo 

L----t/ Radeflf m innet 1-------' 

Fig 6. Förenklatjlödesschemajör programmet. 

Låt oss återgå till funktionsru
tan. Den här gången väljer vi 3 
och trycker så på " return" . Nu 
skrivs alla radiokontakter ut på 
skrivaren som i fig 8. 

Väljer vi i stället 4 och därefter 
' return ' presenterar datorn följan
de på bildskärmen: 
Sätt kassettminnet i läge RECI 
PLAY. 
Vilken månad t ex FEB79? 
'SEPT79' 'RETURN'. 

Nu lagras de inmatade informa
tionerna om aktuella OSO:n på 
kassett. När det är klart , spolar du 
tillbaka kassetten och ställer den i 
avspelningsläge. 

Om vi i funktionsrutan väljer 5 
(glöm inte return) kommer , om 
allt är väl , kassettminnet att starta 
och texten FOUND SEPT79 kom
mer att skrivas ut på bildskärmen . 
På det sättet kan man lättare hålla 
reda på var någonstans man befin
ner sig i kassetten . 

För att veta hur många OSO:n 
man matat in, finns en indikering 
på skärmen till höger under radio
förbindelsen. När man matat in 
tillräckligt många kommer texten 
Minne fullt att börja blinka , och 

man kan då inte mata in flera för
bindelser förrän man har tryckt 
ned tangenten 6 och 'return ' . 

När man gjort det, svarar da
torn med att fråga om du är säker 
på att du vill radera minnet. Du 
svarar då med att trycka in J ' re
turn'. Talet under texten QSO'n 
är nu noll och texten Minne fullt 
har försvunnit. Man kan nu börja 
mata in nya radioförbindelser. 

Slutligen har vi funktionen 7 
(return) som dels tar bort pro
grammet ur minnet och dels avslu
tar det hela med att svara T A CK 
FÖR IDAG. 

Speciella strängar 
och funktioner 

Vi skall här ge några förklaring
ar till de speciella strängar och 
funktioner som använts i pro
grammet. I amerikanska program 
är det vanligt att man med tecknet 
$ anger en sträng , men i Europa 
har man i stället infört soltecknet 
(:O::) och därför har ABC-SO den
na symbol. 

Om man efter en variabel eller 
ett tal sätter tecknet % , anger det 
att det är fråga om ett heltal och ej 

** *.** .. ** ** ** ****** ***** **** ** **.* *"'* •• • COMPU TERIZED Q S L-CARD SY Asca0 • 

• SSS 

F R o M 
SK0AV 

• s S K K 00B 
'S K K B B 
• S K K B BB 

S KK 0 0· 0 
S K K 00 0 

AAA v v 
A A v v 
A A v y 
AAAAA 
A A 

malt INPUT , INPUTLINE eller 
GET. Med dessa stannar man upp 
programmet ända till dess att man 
matar in något. Man kan också 
göra tvärtom , d v s man kan få da
torn att utföra en annan rutin än
da till dess att man trycker ned en 

'S SKK0 0 
• SSS K K 000 

T o 
5MBD I S 

A A 
A A 

v 
v 
v 
v '. 1 tangent. 

I det fallet använder man föl-
• jande rutin : IF INP(S6)=49 THEN 

400 ELSE GOSUB 980. Datorn · • 
• DATE GMT RST FREQ MODE 
'" ----------------------------- ------ '" 
• 79093B-2B35-567-145 . 525-FM ,. ----------------------------------- '" 
• 
• E L F A 777 777 
• RADIO & TELEYlS lON AB 7 
• 171 17 SOLNA 7 

7 
5WEOEN · * eRA-LOC. JT 51 h 

• 
333333 • 

3 • 

• 
3 * 

3 t 
3 • 

3 3 '" 
333 

4- ** * '" ** *** * '" ** *** •• * "'* '" "'* **** "''''*''' *"''''* ** 
Fig 7. Ett QSL-kort kan se u! 
som det visade. 

ett flyttal. 
I programmet enligt fig 5 finns 

några strängar som börjar med 
Dl$ och Ml$. Det är referens
strängar för antalet dagar per må
nad resp antalet månader per år. 
Datumberäkningarna är gjorda 
med strängaritmetik , t ex 
M$=ADD$(M$,"l",O), där M$ 
får ett värde som svarar mot före
gående värde adderat med ett , av
rundat till noll decimaler. 

I programutskriften , fig 5, fattas 
ett tecken som skrivaren inte är 
kapabel att generera. Det är en 
liten vit fyrkant som skall ligga 
mellan citationstecknen i X$= 

". Fyrkanten får man fram ge
nom att samtidigt trycka ned tan
genterna 'CTRL' och den tangent 
som är märkt med symbolerna för 
större än och mindre än. 

Strängen som börjar med 
X2$=STRINGS$(38,4S) innebär 
att X2$ får 3S stycken bindestreck , 
d v s CHR$(4S). 

När man gör en inmatning över 
tangentbordet anvii nder man nor-

känner av tangentbordet och om 
en etta har blivit nedtryckt exe
kverar den rad 400. (Den går till 
rutinen inmatning av OSO.) I an
nat fall gör den subrutiner på rad 
YSO (d v s den läser av tiden). 

En sökfunktion i programmet 
letar efter S$ i A$(I) med början i 
position l . Funktionen lyder: 
C%=INSTR(l,A$(I),S$). C% får 
här ett värde (tal) som svarar mot 
läget av första förekomsten av S$ i 
A$(I) . När den funnit S$ i A$(I) 
kan man med C% skriva ut detta 
på bildskärmen. 

Låt oss anta att strängen ser ut 
enligt följande: 
790930-2035-567-145,525-FM 
(mellanslag) SMODIS-GUN
NAR-STHLM. Du matar in S$ 
tex 'GUNNAR' . Då får C% det 
tal som motsvarar första före
komsten av 'GUNNAR', alltså i 
den position där G står. På samma 
sätt gäller det för Cl %=IN
STR(I,A$(I)," (mellanslag)" ) 
som letar upp ett mellanslag 
(SPACE) . Programmet är utfor
mat så för att man skall få utskrif
ten fördelad på två rader. Dess
utom sparar man det minnesut
rymme som annars skulle tagits 
upp av de mellanslag som behövs 
för att man vid utskriften skall få 
uppgifter med början på andra 
raden. 

För att ge den funktionen skall 
den aktuella raden i basic-pro
grammet se ut enligt följande: 
IF C% = 1 THEN IF MID$(A$(I) 
C% LEN(S$)) = S$THEN PRINT 
LEFT $ (A$(I) Cl %):PRINT 
RIGHT $(A$(I) Cl % +1 ). • 

DATUM GMT RST FREKY MODE 

79093e-2035-S67-145. S2S-FM 
SM0DIS-GUNNAR-STHLM 

790930-2037-S61-432-FM 
SMSCPD-UNO-BOTKYRKA 

790930-2037-S67-144 . 3S-SSB 
SMSHG-JöRGEN-BOTKYRKA 

79093B - 2037-S67-432-FM 
SMSDWC - ANDERS~STHLM 

790~3B-2038-S67-14S . S-FM 
SM0DYE-OLA-STAVSN~S 

790938-2038-S67-14S. 3-FM 
SHBFLP-PER-STHLM 

79093B-2B39-S67-432 - FM 
SMSIJZ - LASSE 

Fig 8. Ett exempel på utskrift ur loggboken. 
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Robert Angus: USA-rapport 

Bilstereo: Häftig trend syns 
Tv/videopubliken kartlagd 
Lagfront mot rabattskojet 

•• Jonas Miller känner RT-lä
sarna alltsedan S-E B(Jrjas arti
kelserier om "entusiast hi fi"
vågen på 1970-talet och senare 
från grammofonbranschens elit
produktioner . Han är en audio
fil av okuvligaste sort , som äg
nat större delen av livet åt att få 
fram bättre kvalitet på ljudåter
givningen. Under de senaste 11 
åren har han drivit sin egen affär 
vid Wilshire Boulevard i Bever
ly Hills i Californien. "Affär", 
ja - snarare hand\:ir det om en 
audiosalong, en elegant bou
tique-studio av fashionablaste 
slag i några av Los Angeles-re
gionens mest välmående del ar. 

Där söker han tillgodose be
hoven från de välbärgade och 
dem som på olika sätt har sär
präglade önskningar. Lokalerna 
hyser också en ren studiodel 
som byggts upp som en kvali
tetskontrollresurs åt kompanjo
nen Ken Kreisel , som sköter in
spelningssidan och driver hela 

. pressningsrörelsen etc på annat 
håll. Längst in återfinns så de
monstrationssalongen , som ald
rig saknar det dyraste i materiel
väg. (Då RT besökte Miller 
sommaren 1979 fanns där bl a 
ett par Beveridge-högtalare , en 
del Mark Levinson-grejor etc) . 
Miller är inblandad i lite av var
je, och som nämnts är han del
ägare i M & K Real Time Rec
ords , som står för direktgrave-

ringar och digital upptagningar. I 
lokalernas " labbdel" återfinns 
såväl en Sony pcm 1600-enhet 
som ett helt Neumann-graver
verkl På tillverkningssidan är 
Miller intressant i fabrikation av 
djupbasrnoduler och elektronis
ka delningsfilter - till exempel. 

Nyligen har han f ö givit ut tre 
pressningar som han gjort in
spelningarna till i Europa, där 
han "Iedde" en hel symfonior
kester vilken han bl a besökte 
Västberlin med och spelade in i 
radiostudio. 

En originell farbror , Miller , 

Nya saker från Kenwood - överst fjärrkontrollen med tillhörande 
knappsats a la räknedosa t v, i mitten KT 500, som är en am/fm
mottagare av syntestyp och med kvartskristallstyrning samt, nederst 
i stapeln, KA-SOO-förstärkarenför minst 43 W/kanal i 8 ohms last. 
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som fortsätter att låta tala om 
sig: 

- Under mina år har jag väl 
konfronterats med nästan alla 
problem audiotekniken med
fört, säger han . Men jag menar 
att de alla gått att lösa , av mig 
eller andra. Så med den tid som 
kan återstå för mig tänker jag nu 
försöka göra detsamma på bil
stereosidan l 
~ Det visar sig att Jonas Miller 
är en av ett växande antal audio
eldsjälar som tror på att det bör 
ställa sig möjligt att skapa 
ungefär samma slags hi fi-system 

Vd i Harman Intern. Walter 
Goodman, t v, tar emot tecknet på 
värdigheten av Audio Hall of 
Fame-tillhörigheten aven tydli
gen mycket överraskad dr Sidney 
Harman. 

för bilar som hans kunder instal
lerar i sina vardagsrum ... 

- Enda skillnaden blir att på 
bilsidan givetvis finns en rad sär
skilda svårigheter att överkom
ma som vägbuller , vibrationer , 
bilens utrymmesbrist och stan
darden på den materiel som 
finns att få i dag , menar han. 

Så Miller inledde i slutet av 
1979 studier av konstruktion och 
formgivning liksom installation 
av bilstereomateriel som skall 
hålla sådana data att den blir 
lika bra som - eller bättre l - än 
dagens bästa hemutrustning: 

- Vi förfogar också över mät-

och testgrejor att bevisa p~stå
ende med , understryker Miller. 

Ett typiskt Miller-bilsystem 
kostar från 3600 dollars och 
uppåt , och som inses handlar 
det inte .om något man kan hitta 
i var och varannan kompaktkär
ra på vägen. Allting görs efter 
individuella krav. Första steget 
innebär att helt riva ut hela ku
peklädseln , säten etc, sidopane
lerna och naturligtvis golvets 
filt- och gummirnateriai i olika 
skikt. Efter det bilen strippats 
på nästan allting löst och allt 
som Detroit byggt in i den utom 
ratt och panelens väsentligare 
delar, går Millers folk till ver
ket. Då har de tidigare låtit sin 
träformningsverkstad tillverka 
de slutna högtalarhöljen 
("acoustic suspension") som de 
skall försänka mellan baksätet 
och bagagerummet i bilen. Höl
jena är anpassade till sina ele
ment och specialinmätta. Driv
ningen till det hela ligger som 
regel mera än undantag på över 
200 W per kanal. Eftersom det 
vanligen handlar om 4-6 kana
ler , har man i växande utsträck
ning börjat installera digitala 
fördröjningsledningar (l) och 
andra specialkretsar mellan de 
här leden. 
~ Miller är inte alldeles ensam 
om den här sortens exklusiva 
konverterande och audio-hot
rodding: Det finns ett antal ex
pertmekaniker och ljud-freaks, 
särskilt i sydstaterna av USA , 
som tar sig an "customizing" av 
billjudet. Gemensamt för samt
liga är att alla högtalare som 
byggs in i vagnarna görs osynli
ga . Sålunda visade mig för en tid 
sedan en trimmare i Tucson i 
Arizona en Cadillac han dragit 
in 14 högtalare (ll) i ; en fram
hjulsdriven Eldorado, fö . Att 
upptäcka bashöljena var dock 
inte speciellt svårt. Om dem 
skvallrade en rad hål och perfo
reringar i " bakre däcket", som 
formats efter konerna . Det 
handlade om JBL-enheter som 
monterats ryggliggande i två 
specialhöljen av trä. " Trä måste 
till för verkligt bra ljud", sa ve
derbörande . Så fick jag sitta i 
Cadillacen och kunde rätt omgå
ende fastslå att ett par mellanre
gisterstrålare jämte några rätt 
stora diskantenheter fanns in
byggda i dörrpanelerna - men 
vad ögonen kunde upptäcka var 
endast den blodröda och grädd
vita inredningen i bilen. Installa
tören berättade att han dels av
lägsnat hela originalklädseln ur 
vagnen , dels fyllt upp alla hål
rummen mellan balkarna etc i 
dörrarna o s v med glasfiber m a
terial och slutligen tillverkat en 
baffel ur ett stålflak som skurits 
rent , frästs och formats för att 
passa precis i de gamla dörrpa-

forts sid 65 



im. GAM MA iaI. 
GAMMA 111M, världens enda högtalare byggd i en låda av äkta marmor, som tack vare 
materialets höga Q-värde och det datorberäknade delningsfiltret GO 411, tillsammans 
med de tekniskt fulländad e GAMMA högtalarelementen HA 3731 , MA 5231 och 
LA 1232, samtliga med alnicomagnet och profilerad aluminiumtråd, ha r den fått alla 
goda egenskaper en högtalare skall ha för att återge ett absolut rent HIFI-Ij ud . Därför har 
GAMMA 111M tilldelats 

SILVERMEDALJ 
HIFI GRAND PRIX 1979 
Tävlingen arrangerad av tidningen POPULJER RADIO, Danmark . 

S0LVVINDER I 
POPUI~R 
RADIO's 
Hi Fi Grand Prix 1979 

---=~~------~~----~~~~---------

SUCCE
HÖGTALAREN 
I VÄRLDSKLASS 

Om Du vill lyssna på 
GAMMA-högtalare, tag gärna 
och besök någon av följande 
butiker, vilka samtliga är våra 
generalrepresentanter . Där får 
Du goda råd tillsammans med 
omsorgsfull demonstration: 

ARBOGA: Arboga Radio, Nygatan 27 
ARVIDSJAUR: Musik & TV-Centra , Storgatan 11 
BORLÄNGE: Karl Larssons Musikhandel AB, Stationsgatan 8 
BOLLNÄS: Kli nts Radio TV, Odengatan 5 
ESKILSTUNA: Rippans Rad io, Teatergatan 1 
GÄVLE: Modul-Ljud, Drottn ingatan 25 
GÖTEBORG: TY-Man AB, Sprangkullsgatan 15 
HALMSTAD: TV·Man AB, Laholmsvägen 27 
HELSINGBORG: Super Sound, Nedre Långvinkelsgatan 49 
HUOIKSVALL: Klints Radio TV, Hamngatan 13 
HÄRNÖSAND: Agrens Radio TV, Prisma 
KARLSHAMN : Nya Cas Radio AB, Drottninggatan 66 
KALMAR : Stereo HiFi But iken, Kaggensgatan 38 
KARLSKRONA: BL Rad io TV AB, Ronnebygatan 49 
KARLSTAD: Ljudman , Jungmansgatan 9 
LlND~SBERG : Linde Radio HiFi , S. Torggatan 6 
LINKÖPING: Angelof Union Radio TV, Ryds & Ekholmens Centrum 
LULEA: Beliva AB. Shopping Lu leå 
LUND: AH LjucHeknik, Stora Södergatan 29 
MALMÖ: InteHJlektronic, Nobelvägen 37 
NQRRK.ÖPING : El & Radiokompaniet AB, S:t Persgatan 87 
NÄSSJÖ: Rad iocentra len; Storgatan 19 . 
PITEA: Beliva AB, Storgatan 52 
StMRtSHAMN: Etdhs Radio & TY, Storgatan 34 
SKELLEFTEA: Ljud & TV-Center, Köpmangatan 14 
SOLLEFTEA: Stereo & Fotocentrum, Storgatan 45 
STOCK HOLM : HiFi Kit Elektronics, S:t Er iksgatan 124 
UMEA: H-Elektron, Sveagatan 12 

. UPPSALA: HB·Ljudanläggningar, Artiller igatan 16 
VÄN ERSBORG: Ljud & Bild , Sundsgatan 18 
vASTERAS: Aros Ljud, Emausgatan 35 
VÄSTf;RVIK: AB Joeng , Storgatan 6 
VÄXJÖ: Görans HiFi Center, Kungsgatan 4 
ÄNGELHOLM : Walins HiFi , Storgatan 18 
ÖREBRO: Pr ivox HiFi, Trädgårdsgatan 5 
I:JPPLANDS VÅSBY: Våsby Centrum Rad io TV AB, Dragonvägen 86 
ÖSTERSUND: Stereo-Torget . Stortorget 6 

System 111 finns även i svart
betsad, fanerad låda inkl. 
front. Båda systemen kan 
köpas i byggsats. 

-'" 

Pris: 2.995:
Byggsats: 2.440:-

~ GENERALAGENT FOR GAMMA HOGT ALARE I SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND: 

lML -I'")lO e k " e .. Si i a c.;- e -ro e ~ IK TELEX 12205 TELEFON 0760 - 330 25 

Info rmationstj imsr 18 
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HIIH 
electronic 

Du kan välja 
mellan l' olika 

högtalar-
komponenter 

HARRY THELLMOD AB 
KR088GATAN 40 

8-16226 VÄLLINGBY 08/739 0145 

Informationstjänst 19 

namnet som 
borgar för 
kvalitet och 
driftsäkerhet 

Mirsch OM-6i1 från sid 56 

+ 10dB 
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Fig 4. Den tonkurva som akustikreglagen påverkar får det här 
förloppet vid max- resp minimumlägena från frekvensområdet strax 
över 500 Hz. 

grej, lät klart bra just i upplös
ning och spridning på OM-61. 
Men , som du säger, multi-mi k
materialet och mångkanalmusi
ken , hela det nutida köret , det 
ligger en bit bort från den här 
högtalartypen. Styrkan med den 
är just de naturliga ljuden , om . 
man nu tillåts en så otidsenlig 
och grov distinktion. Det är ju , 
relativt sett, icke det minsta me
ra onatorligt att alstra en klang i 
en generator än att gnida ett 
knippe torkat hästtagel över en 
spunnen fårtarm , spänd över en 
låda av trä! Det sa man bestämt 
redan på I920-talet , va? 

BH: Då har vi kommit in på 

den principiella eller snarare 
konstruktionsbestämmande si
dan av det här. Och det går ut 
på att i moderna mångmikrofon
upptagningar uppstår ett kom
plicerat och i viss mening artifi
ciellt fasmönster. " Rundstrålan
de" högtalare , som Mirschs 
OM-skapelser , bygger på att ett 
ljudfält med givetvis också kom
plicerade, men rumsliga och 
"naturliga" fasmönster bildas. 

VS: J ag har vissa hågkomster 
från förr . D å förnekades ener
giskt att den akustiska fasen 
skulle ha någon som helst bety
delse. I det sammanhanget bör 

forts på sid 74 

MTR-90 
2" - bandspelaren 
som t ill fredställer 
både teknikern och 
ekonomichefen 

Utförande: 16,16 förkabl. för 24, och 24 kanaler. 

MX 5050-B 2 kanaler 
1/4" . tape 
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MX 5050 Mk II 4 och 8 kanaler 
1/4" och 1/2"· tape 

-.. :. !iiI ..,;.~~ ~-.. p .• ,' 
.. ~~ 

/ ~'i. 

MX 71~00 8 kanaler 
1" tape 

- företaget för 
professionellt ljud -

Informationstjänst 20 

Bandkopieringsanläggningar 
8:1 , 16:1, 32:1, 64:1 

Box 420 12604 HÄGERSTEN 
Tfn : 08·88 03 20 TJx 1136 insonic 



Audio från sid 62 

nelerna. I bafflarna hade så hög
talarna hängts in och justerats 
med olika metoder i läge . Därpå 
hade stålbafflarna svetsats fast i 
dörrarna, vilka förstås måste ba
lanseras om, etc. Det hela hade 
så täckts med plast- och tygma
teriaI jämte elegant sadelmake
rijobb . Jaha . Så upptäckte jag 
ytterligare ett par mellanregister 
i vagnens bakre kupeutrymmen 
plus ännu ett par under instru
mentpanelen. Men jag lyckades 
inte komma på var de återståen
de fyra elementen, inklusive ett 
par entums kalottmembranskri
kor, hade byggts in. I bakre 
armstödet? I taket? I främre 
stolryggarna? 

Jag måste tillstå att ljudet, 
som allt det här resulterat i, nog 
rättfärdigade ansträngningarna. 
~ Elektroniken i de här super
bilsystemen, som faktiskt 
springer upp till belopp som när
mar sig hela inköpspriset för bi
len, omfattar oftast utöver en 
god am/fm-tuner och ett svin
dyrt kassettdäck en förstärkare 
som alltid ger mer än 100 W per 
kanal (" rms-värde"), en fk
variator/förförstärkare plus nå
got slag av elektronik för de 
bakre kanalerna. Lägg till indi
katorer, klockor, biltelefon, 
scanners för olika frekvensband , 
pr-stationer och annat och du 
får en rullande Ijud- och sam
bandscentral .. . 

Allt det här uppstod i södra 
Californien för några år sedan 
men har nu, i likhet med nästan 
alla andra bilflugor , spritt sig 
över hela södra USA plus Väst
kusten och håller klart och tyd
I~gt på att bana sig väg uppåt 
Ostern till New York och 
Boston. 

Intressant nog kommer de här 
trenderna då detaljhandeln kla
gar över en tillbakagång för van
liga hemgrejor och vid en tid
punkt då USA:s bensinförbruk
ning går ned med fem procent 
mot tidigare plus att försäljning
en av nya bilar , särskilt då de 
traditionella , stora och väg krys
sartunga, har gått ned till en ni
vå som man får söka motsvarig
het till under 1930-talets djupa 
dep~.ession. 
~ Over 600 av audioindustrins 
främsta företrädare i USA hade 
mött upp för att hylla John 
Kass, Walter Goodman och Ro
bert Craig vid den bankett som 
gavs vid 6:e Audio Hall of 
Fame-högtidligheten i Holly
wood. De nämnda blev resp 
12:e, 13:e och 14:e audiopionjär 
att - symboliskt - installeras i 
denna Hall of Farne eller Arans 
Hall , sedan Avery Fisher inled
de raden år 1974. 

Andra där omfattar bl a förre 
statssekreteraren i handelsde
partementet Sidney Harman , 
som höll Goodmans "inträdes-

tal", William Thomas , med
grundaren av James B. Lansing 
Sound , jämte George Aratani, 
Kenwood, och Fisher Radios vd 
Howard Ladd. Alla dessa när
var nu liksom styrelseordföran
den i Superseope-Marantz Jo
seph Tushinsky, Piekerings vd 
och ägare Walter Stanton, Rudy 
Bozak, Saul Marantz, Henry 
Kloss och en rad andra . - Nu
mera bortgången är grundaren 
av B.LC. Leonard Carduner. 

Ni undrar förstås lite över · den 
här seden att inrätta ett slags 
äreminne över en industrigrupps 
ledande figurer. Låt mig säga, 
att The Audio Hall of Farne är 
en gammal ide men en som för
verkligades 1974 och går ut på 
att industrin här får ett tillfälle 
att säga "tack för ett fint jobb" 
på ett meningsfullt sätt till de 
personer, vilka man anser ha 
gjort sig förtjänta efter att verk
samt ha bidragit till att industrin 
och branschen utvecklats . Tan
ken bakom det hela är också att 
"man skall visa människor er
känsla medan de ännu är i livet 
och kan uppskatta gesten". 

Så formuleras saken av utgi
varen av Audio Times, Richard 
Ekstract. Denna tidning är 
USA:s branschorgan för han
delns detaljister och för bran
schen i stort, givetvis. Tidningen 
är medarrangör av evenemang
et, tillika en av initiativtagarna. 

- Allt för ofta har man dröjt 
med att ära dem som äras bör, 
och så finns de en dag inte läng
re bland oss, påminner han om. 
Då är detta långt bättre. I år 
valdes Koss för att han praktiskt 
taget ensam stått för lanseringen 
av hörtelefoner som en separat 
komponent, deras utveckling 
och acceptans hos industrin och 
allmänheten. 

Walter Goodman, som en 
gång startade som resande i hi 
fi-materiel på 1940-talet, har 
avancerat i Harman-organisatio
nen till att nå posten som styrel
seordförande i Harman Interna
tional. 

Robert Craigs "inval" skedde 
med anledning av att hans firma 
firar 50-årsjubileum som Craig 
Corporation, importör av elek
tronik och i synnerhet biIstereo
detaljer. 

Alla intäkter från dessa ban
ketter etc årligen går till välgö
renhet. Årets mottagare utgörs 
av flyktingar ur båtfolket i Syd
ostasien , de som fördrivits från 
Vietnam och nu statslösa saknar 
hemvist. 
~ Bilstereo, ja: Nu har två bo
lag till börjat med detta , nämli
gen Kenwood och Altee Lan
sing. Altecs AL-l består av ett 
par 13 ,33 cm bredbandshögtala
re, ett par 7,6 cm diskanter och 
en djupbasdel med egen driv
ning; allt till 350 dollars . 

Kenwoods erbjudande omfat
tar hela 13 program för bilen. 
Där finns då fyra receiver/kas
settdelar , flera fk-variatorer och 
kraftdelar jämte två högtalarsat
ser. Fm-radions uppbyggnad 
inkluderar två kretsar som 
gjorts för att förbättra mottag
ningen: Den första söker upp 
närmast möjliga signal sedan 
den först valda börjat försvagas, 
och den andra kretsen innebär 
ett datorprogramövervakat 
skeende: 

Då signalen börjar bli sämre 
under körningen, tystas motta
garen under fem sekunder efter 
vilken tid en testsignal sänds ut 
genom stegen. Skulle den ut
ifrån kommande radiosignalen 
fortfarande befinnas för svag 
och störd gentemot provsigna
len , kan mottagaren program
meras så att kassettdäcket slås 
till omgående. Program behöver 
man alltså inte vara utan, om 
radion till följd av naturlagarna 
inte kan ge något ... 
~ En av mina bekanta är en 
audiofil som talar till sina 
grejor. 

Han har fått den här iden från 
läsning om hur man kan hjälpa 
växter att frodas genom att tala 
med dem . Han tror på allvar , att 
man genom ett vänligt "god
dag" eller "godmorgon" till 
skivspelaren och radion kan få 
dem att hålla sig långt borta frän 
reparationsverkstaden och för
bli hela och friska. 

Knas? Tja, det senaste frän 
Japan är att vi inte bara bör 
börja tala snällt till våra grunkor 
utan att de TROLIGEN SV A
RAR PÅ TILLTAL! 

Nåja. Det har ju kommit till 
Europa också, detta att Toshiba 
som första firma (de fanns på 
Funkaustellung i Berlin , se RT 
nr 8 förra året, red:s anm.) lan
serar talstyrd hemelektronik . 
Toshiba har haft USA-premiär 
pä sin Acoustic Remote Control
led High Fidelity Component 
System, alltså talstyrda, f j ärr
kontrollerade apparatur, som 
kan utföra 19 kommandon. Men 
den här anläggningen är väl inte 
precis någon lysande konversa
tör. Går den med på att göra 
som du uppmanar den , svarar 
den med "OK", och om den 
tänker tredskas med dig får du 
bara ett kort " repeat" till svar. 

Det hela bygger på analys av 
ditt tal , som samplas på karakte
ristiska egenheter i röstläge och 
modulation. En omvandlare ser 
till att mönstret ifråga förvand
las till digitalinformation och en 
central processor i form aven 
åtta bitars linjär krets vidarebe
fordrar kommandona som elekt
riska impulser och styrsignaler. 

Apparaten lyder bokstavligen 
" husbondens röst" - den svarar 
enbart på en enda stämmas bud-

skap. Teehnies och ett par andra 
tillverkare har sedan visat upp 
liknande talstyrda apparater pä 
Audio Fair i Tokyo. 
~ Vem tror ni lägger ned mest 
pengar på television och anslu
tande apparatur av videonatur: 
Den hängivne tv-bevakaren el
ler den som bara tittar av och till 
på programmen? 

En nyligen fullbordad studie 
av Venture Development Corp. i 
Wellesley , Mass . påvisar, att 
den grupp man med ett lite svår
översättligt sociologiskt uttryck 
kallar "sociable-selectives"; 
närmast utåtriktade , sällskapligt 
lagda med en skiktad umgänges
krets, d v s de människor vilka 
minst av alla "konsumerar" tv
program, äger flera mottagare 
per hushåll än vad de s k avant 
garde-tittarna har. Med den 
gruppen menas de maniska tv
människorna , de som sitter 
klistrade framför rören 4-{) tim
mar per dag eller mera och näs
tan urskillningslöst ser allt, allt. 

Den förra gruppen är också, 
enligt undersökningen , mycket 
mindre prismedveten på tv-om
rådet än nr två - däremot klart 
mera märkesmedveten dä den 
köper videogrejor . 

Rapporten indikerar att den 
första, "sporadiska" gruppen 
tycks i långt högre utsträckning 
än jämförelsegruppen vara be
nägen att köpa en egen vi
de os pelare liksom den hellre än 
de "tunga" tittarna abonnerar 
på något slags pay-tv-service. 
Studien anser också att båda 
grupperna har samma inkomster 
och vidare uppvisar likartad ut
bildningsbakgrund men att de 
skiljer sig åt i attityder till friti
den, tv-tittande och samhället i 
stort. 

De senare konklusionerna 
kommer förmodligen som en 
icke ringa överraskning för 
många , som alltid hävdat att 
starkt tv-tittande bör följa en so
cialt sämre situation och att väl
utbildade människor i bara liten 
omfattning väljer att informeras 
eller underhållas av tv . 
~ Åtminstone i staten New Jer
sey är det från nu slut med att 
rabattobservanta köpare möts 
av beskedet att varan ifråga är 
slutsåld då den efterfrågas i de
taljhandeln sedan annonser ba
sunerat ut prissänkningar, " er
bjudanden" etc på hi fi ·grejor. 
Inte heller kommer det vidare 
att inträffa hurusom kunderna 
upptäcker att butikens "ext
rapris" och "rabatter" är precis 
vad alla andra i den stan håller 
som normalprisnivå på samma 
saker. En ny förordning är i 
kraft , en som förbjuder detaljis
terna att locka in folk med dyli
ka medel. Numera måste han
deln uppfylla vissa villkor. Man 
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måste ange i annonserna namn 
och modeller på de olika märke
na man säljer till speciella priser 
och detta ihop med upplysning 
om vad varan ifråga har sålts för 
under närmast fCregående tre
månadersperiod. 

I annonseringen måste vidare 
tydligt anges hur länge de sär
skilda priserna är i kraft , och 
kunden måste också ges möjlig
het att få vad som här i USA 
kallas en "rain check". Det är 
en värdekupong eller bevis , som ' 
medger en spekulant på en vara 
att köpa varan ifråga till det läg
re priset också sedan den sär
skilda kampanjen är över för det 
fall butiken därvid tömmer sitt 
lager . Alternativt må handlaren 
erbjuda kunden en produkt av 
jämförbart eller högre värde. 
Om kunden yrkar på att få en s k 
rain check måste butiken reser
vera varan det gäller: och då den 
kommer in i lager genast under
rätta köparen per telefon eller 
brev. 

Den som syndar mot det här 
hotas av viten om upp till 2000 
dollars vid "första resans" brott 
mot förordningen. Upprepas 
överträdelserna, kan köpman
nen få böta upp till 5 000 dollars, 
över 23000 kronor. 

De här förordningarna för 
handelsidkare är bara tillämpba
ra på annonsering som förespeg
lar realisation eller försäljning 
till reducerade priser. De har 
tillkommit för att eliminera en 
lagvidrig praxis som utbildats i 
handeln som att t ex annonsera 
ut "fejkade" priser, vilka man 
grundar på rent förfalskade lis
tor; alltid högre än reellt netto
pris. Vidare är det tyvärr vanligt 
med s k bait & switch, innebä
rande ett "bete" - handlaren an
nonserar ett otroligt lågt pris på 
lockvaror , vilka han bara har ett 
fåtal av i lager , men det talar 
han inte om. Väl inlockad i buti
ken skall sedan kunden överta- . 
las att fastna för en vara som 
kostar avsevärt mera . Så har vi 
det mycket vanliga fallet med 
illojal konkurrens , i det att nå
gon drar kunder från butiker vil
ka inte kan eller vill inlåta sig i 
detta slags tvivelaktiga affärer . 

(Red:s anm. Det här kan väl 
aldrig vara möjligt råka ut för i 
vårt av konsumentintressen så 
genomstyrda land . Eller .. . ?) 

I grannstaten Massachusetts 
har redan allmänne åklagaren 
inlett granskning av totalt 16 fö
retag, omfattande också fyra 
tillverkande firmor , på misstan
ke att man överträtt statens anti
trustlagar . 
~ En av de misstänkta är dans
ka Bang & Olufsen. Firman 
ifråga kunde mot slutet av 1979 
bilägga ett antitrustmål , som 
man blivit stämd för i Colorado. 
B & O friköpte sig genom att 

erkänna och gå med på att beta
la ut totalt 35000 dollars till över 
850 köpare där , vilka inför rätta 
genom ombud gjorde gällande , 
att B & O :s prispolitik var skad
lig. Vad det handlade om var i 
stort sett samma som de danska 
och även svenska näringsfrihets
myndigheterna på sin tid hängde 
firman för. Man utsatte då en 
rad detaljister för leveransväg
ran i syfte att hålla priserna 
uppe - de här butikerna hade 
erbjudit B & O-produkter efter 
egen, lägre prissättning. Käran
desidan gjorde gällande att det 
här hade kostat dem pengar, 
och den synpunkten vann alltså 
rättsligt gehör mot B & O:s häv
dande att man tillämpar ett se
lektivt detaljistsystem i allas in
tresse. 

All slags selektiv försäljning 
är man mycket känslig för i 
USA, där just misstankar om 
trustbildning och 'konkurrensbe
gränsning är ytterligt kritiska sa
ker i både moralisk och juridisk 
mening. 

En talesman för åk lag aräm be
tet i delstaten Massachusetts 
vägrar att uppge i vilken rikt
ning undersökningen pekar, 
men vad som kommit ut i saken 
tyder på att den ursprungliga an
mälan till åtal hade gjorts aven 
handlare som spolats av Hitachi 
i USA på den grund, att han 
sålde firmans produkter "för bil
ligt" . 
~ Katalogen över firmorna som 
framställer och/eller distribuerar 
s k audiofilskivor eller "superre
cords" fortsätter att öka, i syn
nerhet som de etablerade, stora 
bolagen nu börjat introducera 
sina egna digitalskivor . 

Under 1979 spelade t ex Vox 
Reeords in den första av två pro
jekterade album med Bruckners 
alla symfonier i London under 
ledning av dirigenten Harold 
Farberman . Man har använt So
nys pcm 1600.M & K Records 
(Real Time) har fullständigat en 
serie om åtta mappar med klas
siska favoriter ; (Tjajkovsky, 
Dvorak, Smetana etc), inspela
de med Philharmonia Hungari
ca (se också ovan). Härvid an
vändes även en Son y pcm-ut
rustning och videotape. 

Mobile Fidelity , som "hyr in 
sig" på redan använda original
band från befintliga bolag , har 
tillkännagivit att 40 nya titlar 
kommer under 1980. Då inklu
deras en sex nummer stark klas
sikerkatalog och en rad "super 
fi " -kassetter. - Bland de mera 
kända artisterna i MF:s stall i år 
märks Beatles, Styx, Neil Dia
mond och Melissa Manchester. 

Sine Qua Non , som ligger i 
Providence , R .I. och även har 
kanadensisk anknytning , bred
dar sin superfidelitetsproduk
tion och släpper marknadens 
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Puls generator 
i prob-format 
csc (Continental Specialities 
Corp) har utvecklat en pulsge
nerator i fickformat. 

Generatorn, som har beteck
ningen DP1 och är utformad 
som en prob, känner automa
tiskt av polaritet och nivå i test
kretsen. Den levererar sedan 
korrekt pulsnivå och polaritet: 
En enkel puls eller ett pulståg 

första komersiella kassetter som 
kopierats på TDK:s SA-tape i 
USA. Bolaget Connoisseur So
ciety har börjat kopiera sin mu
sik på du Ponts nya kromdioxid
band Crolyn 11. Båda märkena 
är inriktade på klassiska inspel
ningar. 

Tre nu lanserade SQN-kasset
ter med titeln Digital Hits of 
1740 med Cambridge Chamber 
Orchestra, Renaissance Brass 
med Empire Brass Quintet samt 
Händels "Fyrverkeri" och " Vat
tenrnusik" med organisten An
thony Newman spelades in av 
Soundstream Ine. med dess egen 
digitalprocess. - Se fö RT:s Pej
ling för februari! 
~ Utsikterna för metalltapen 
här i USA tros ljusna en bit in 
på 1980 med större tillgänglighet 
sedan Pfizer Ine tagit i bruk en 

med 100 pulser/s. 
Instrumentet kan användas 

vid mätning både på ttl- och 
cm os kretsar och får sin spänning 
direkt från kretsen (strömför
brukning 30 mA). Pulsbredden 
är 1,5 f..LS för ttioch 10 f..LS för 
cmos. 

Inimpedans: 300 kohm och 
fan out: 60. Den väger endast 
85 g. 

Svensk generalagent: Zetner 
ab, tel 08/987875. 

D/a-omvandlare 
med 18 bitar 

Analog Devices, USA, har 
kommit med en 18 bitars d/a
omvandlare, DAC1137, som har 
temperaturkoefficienten ±5 
ppml°C för både olinjäritet, off
set och förstärkning . 

Omvandlaren är avsedd för 
t ex automatisk testapparatur , 
analysinstrument och servosys
tem där det krävs hög upplös
ning och stort dynamiskt områ
de. 

Svensk representant : Kom
ponentbolaget Naxab , te! 08/ 
985140. 

ny industri Valparaiso , 
Indiana. 

Den nya fabriken , som skall 
framställa såväl järnoxid som 
bolagets konception Pferromet 
(kemi- och läkemedelsjättens 
varumärke för sin egen metall
tape ), ingår i ett expansionspro
gram koncernen investerat 25 
miljoner dollars i. Det handlar 
faktiskt enbart om magnetband
partiklar . 

En företrädare för Pfizer utta
lar att ca 50 procent av bolagets 
totala magnetmediumproduk
tion går på export till olika 
bandtillverkare . och man väntar 
att detta också kommer att gälla 
metallpartiklarna vid tiden om
kring medio 1981 , då man hop
pas på full produktionskapacitet 
för egen del. • 



o Med ett.llexskivesys- Flexibel och krafHull dator tem blir vår dator klar för 
högnivåprogrammering . för hobby- eller utvecklingssystem, del 4. o Här framgår hur man 
bygger ett lämpligt an-

fyller två stora funktioner . Dels stemet, totalt cirka 80 bytes. Allt användarprogrammet vid 6800-
passningskort för en tjänstgör det som massminne med annat finns lagrat på flexskivan system och upp till 48 k minne vid 
flexskiveenhet. kort åtkomsttid och dels som ett och anropas vid behov. 6809-system. Operativsystemet 

programhanteringssystem. Det se- Egentligen består komplette- upptar 8 k i minne, och i det om rå-

AVÅKEHOLM nare är helt enkelt vad ett s k ringen för flexskiva av tre delar. det finns plats för egna s k utility 
operativsystem med tillhörande . Först behövs ett anpassningskort i commands, d v s små program för 
kommandon kan göra för att för- datorn . Detta kort ansluts till olika typer av programhantering 

•• Med den här etappen av vårt enkla för datoranvändaren. All flexs kiveenheten, i vilken man och hjälprutiner . Eftersom en 
stora datorbygge är datorn helt kommunikation med datorn sker slutligen stoppar i en flexskiva. flexskiva rymmer ca 80 k ord finns 
klar för avancerad programmering med kommandon i klartext, det För att det hela skall fungera mås- det mycket som kan rymmas. 
med högnivåspråk. I avsnittet behövs inte längre några kryptiska te det finnas minne i datorn på Anpassningskort ,. 

skall vi beskriva kompletteringen maskinkodinknappningar. vissa adresser, se tabell 1. För att 
med flexskivesystem och därmed Att systemet har kort åtkomst- ge ett effektivt utnyttjande av den Vi börjar emellertid med an-
är dörren öppen för en enkel pro- tid är något som är mycket värde- tillgängliga minnesarean har själ- passningskortet. Det är ett litet 
gramhantering av såväl stora som fullt. Datorns eget programminne va operativsystemet placerats på kretskort som skall placeras i kon-
små program. behöver bara kompletteras med den höga adressdelen . På så sätt takten 12 på moderkortet. Det 

Ett flexskivesystem till datorn en " boot-loader" för flexskivesy- finns det upp till 32 k minne för forts sid 68 

. . 
Fig 1. Principschema för kon-

RI2 R13 
trollkortet till flexskiveenheten . er~ >-l~' 

~ ~r + 12 D o g 

~ 
IC9 ICI7 d e 12 Q lJ 

'"'( 
11 CK ä 8 12 le16 

eL " " IC9 
n n 

V'I 
11 O 9 

I " 

~ ~~~ 
" 

. 
, lO , , , 

2 0 0 5 12 0 09 2 0 a S 5 
R4 . + 

~7 ~3 ~3 
e) 

] CK el Q 6 11 CK el ä B ) CK eL ä 6 
RIO R9 , 

1 13 l l 
lO~ " , U 9 b " READ 

~ 
DATA 

ICI6 IC20 

b , 1C12 
9 ~ " + 

IC8 

'es RD~ ICI2 6 5 11 12 

RW 

j1mHrl 
Re 27 , ::]o ICI5 

E " DIRC 16 11~ la DIREeT 

4 R2 

j 
STEP 15 l 

~ 
, 

STEP 

5 4 ~~ WG )0 9 e 8 W.GATE + elK 
b ICII WO 11 5 Id- 6 w. DATA ... 03 4 14

0 .5: V-
TROO 3L " TRDO 

RI4 wp 16 " "l " W. PROT. 

~ 
~ I 8- 5 -

'5 
" , RE IX )5 l ..-;;1 ' INDEX 

le 3 12 b ICS "J 
R6 ~R7 F-

Z 14 XTDS 11 ICI9 R8 
AJ- IC4 I ~ ~~ ~ , WE ICt2-1 l. 
AZ----' 

~ 
, 

" d e HLT 23 
, 

[ , 
3.4.8 

~~.~'~ 
ro 

AO . 
I 

Al 
D1NT r!Z- C6 + R3

02 
C9 + Rll ,C8 + 

R5 

D2----' - tJ--, 
5 AO WF ~ 1 2 1 2 " " , Al 

RDY ~ 4 06 , 06 " o " 
D3 --,2!. tb. g lili 

" Of t'!- 5 ICI8 ~ 7 5 IC20~ 7 " 
ICI8 1) 9 

le2 Dl: 
HlD 

DI --' th ;8 111 
l l , " " 

b IC6 D4 " I I . 
DO ---.!! ~ ~ 

l'flsr ,a=- l); ICIS 

~ 
OJ; 

11.~, " " ~ 

~. 
[j7 

ICll IC6 
MON 

01_
1 b 

'1 '1 'I "l 
15 12 11 

D6 ----'l b- , r::;:::- "~ " ~ d f'!---o ORI . 12 .5 
le l pj ' 05-

, h IC6 ,--2- ICI4 

b CD· ~ DO 01 ,. , ICIO ~»L-..oDRO D4 ---.!! _ 9 e al 15 ~' ~Ol IC7 ää 10 r---' ~ 

RESET ~ aD 11 
...-2 f.}-

I 
07 • J' 

2 ,;I, l... 

61 'l 12 jdJ " .sv l . 
---;» '"'j '" ~ 

TeJ -sv I lelS 
' ..r-.. +12V .12 

tel JRI 1DI ±e2 
, , 

, J e " '-"-- ,l ss -12V ---O..-

RADIO & TELEVISION - NR 3 - 1980 67 



Dator från sid 67 

Fig 2. Kretskortet med komponelltplacerillg i svart. 

kommer då att adresseras på ad
resserna $8014-801B eller $E014-
EOlB , beroende på vi lken CPU 
som används. Principschemat 
återfinns i fig 1. lC4 kodar av ad
resserna så att lC5 nås på adres
serna $8018-801B ($E018-EOlB) 
och lC7 på adresserna $8014-8017 
($E014-E017) . Varje gång kortet 
adresseras , triggas monovippan 
lC18 över lC3 stift 8 och lC6 stift 
13 . Utgången från lC18 går sedan 
via buffertkretsen lC15 till f1ex
skiveenheten och startar motorn i 

den . MON är en förkortning av 
motor on. lC7 är ett fyrabitars 0-
register som väljer vilken enhet 
som data skall utväxlas med. Da
tabitarna DO och Dl represente
rar ett värde mellan O och 3 som 
direkt motsvarar numret på flex
skiveenheten . Normalt används 
bara två enheter , men det finns 
möjlighet att ansluta upp till fyra 
stycken. 07 är till för de fa ll då 
dubbelsidiga driven heter skall an
vändas . Databiten indikerar då 
vilken sida av flexskivan som data 
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Fig 3. Kretskortet sett frå l/ komponentsidan i skala 1:1. 
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Tabell 1 Mikroprocessor 

6800/6808 6809 

Minne för operativ-
system $AOOO-BFFF $COOO-DFFF 

Erforderligt minne 
för att starta upp 
systemet $0000-2FFF inget utöver 

ovannämnda 

Erforderligt minne 
för att köra basic $0000-3FFF $0000-3FFF 

Erforderligt minne 
för att köra den 
utökade versionen av 
basic $0000-7FFF $0000-7FFF 

Maximalt användbart 
kontinuerligt minne $OOOO-7FFF $OOOO-BFFF 

Tabell 1. Tabellen visar hur mycket minne som behövs för olika 
tillämpningar. 

skall hämtas från . 
För närvarande används inte 

denna signal , eftersom mycket få 
tillverkare kan leverera dubbelsi
diga drivenheter i miniformat. 
Den finns dock med för att tillgo
dose framtida behov. lC10 och 
lC14 avkodar DO och Dl samt 
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o o O O 
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driver styrningen av utgångssteg 
och magnet på varje flexskiveen
het. Längst ner till höger på sche
mat finns ett byglingsfält markerat 
D och S (S= single, D=double , 
SS= side select) . Om maximalt 
två vanliga (=enkelsidiga) driven
heter skall anslutas behöver ingen 
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Fig 4. Kretskortet sett från lödsidan i skala l :1. Kortet har ytter
måtten 114X160 mm. 

av dem byglas . 
ICS är en LSI-krets som tar 

hand om merparten kommunika
tion mellan mikroprocessorn och 
flexskivan . ICS innehåller register 
för de olika sektorerna, spåren 

och in/utdata . Att i detalj gå in på 
hur ICS fungerar skall vi inte göra. 
Vi konstaterar bara, att den an
sluts ungefär som vilken annan pe
riferikrets som helst och att den 
fordrar vissa signaler från flexski-

Fig 5. Bilden visar ett monterat kretskort. 
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veenheten . IX är en ingång för 
indexpulser , pulser som kommer 
från en fototransistor vilken kän
ner av ett hål i flexskivan . För 
varje varv som flexskivan gör , 
kommer en puls från fototransis
torn . Hålet kallas för indexhål och 
hjälper ICS att hålla reda på var 
på flexskivan det kombinerade 
skrivlläshuvudet befinner sig . WP 
betyder write protected och talar 
om att den instoppade flexskivan 
är skrivskyddad. Försöker man 
spela in data på en skrivskyddad 
flexskiva skriver datorn ut ett fe l
meddelande. TROO betyder track 
00 och den signalen kommer från 
en mikrobrytare som känner av 
när skriv/läshuvudet står över spår 
nummer 00. 

Till flexskiveenheten skickas 
signaler för att förflytta huvudet 
till olika spår (DIRC och STEP) 
samt skrivdata (WD) och skriv
kommando (WG). Eftersom 
dessa ingångar är relativt lågohmi
ga krävs TTL-buffertarna ICIS för 
drivningen . Från flexskiveenheten 
kommer en datasignal vid avspel
ning som innehåller en blandning 
av klockpulser och datainforma
tion. För maximal säkerhet an
vänds en separat data/klockpuls-

o 
o I 

separator. Den består av samtliga 
kretsar mellarr ingången READ 
DATA och de båda ingångarna 
RD och RC på ICS. RD är en 
ingång för data och RC är ingång
en för klockpulserna med vilka 
IC5 kan tyda informationen från 
flexskivan. 

Xl är en kristall på l MHz som 
lämnar klo ck pulser för inspelning 
av data . De tre monovipporna i 
ICl8 och IC20 ger olika fördröj
ningstider för att kompensera för 
mekaniska trögheter hos flexski
veenheten samt för en viss gångtid 
hos motorn efter varje access till 
skivan. R3/C6 gör att motorn går 
cirka 45 sekunder efter senaste ad
ressering av kortet. 

Inga trimningar 
Kretskortet med komponent

placering återges i fig 2. För den 
som vill göra kortet själv finns de 
båda kortsidorna återgivna i skala 
1: l i fig 3 och 4. De kretskort som 
tillhandahålles har genomplätera
de hål och man kan därför använ
da vanliga IC-hållare . Vid monte
ringen börjar man med alla små 
komponenter och monterar dem 
enligt komponenttrycket och 

forts sid 70 
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Dator från sid 69 

stycklistan. När alla komponenter 
är på plats kan kretsarna sättas in. 
Var extra aktsam om ICS , ty den 
är av MOS-typ och dessutom inte 
särskilt billig. Nu är det bara att 
koppla ihop kortet med en flex
skiveenhet. Det sker bäst med en 
flat kabel med 34-ledare. Har man 

tänkt att någon gång i framtiden 
skaffa en extra flexskiveenhet kan 
det vara klokt att redan från bör
jan skaffa en kabel för två flexski
veenheter. Matningsspänningarna 
till flexskiveenheten kan också tas 
från datorn. En enhet drar ca SOO 
mA från +S V och max lA från 

+12 V. 
Eftersom inga trimpunkter 

finns är det nu bara att köra igång 
systemet. Det fordras först och 
främst att dataminne finns instal
lerat på rätta adresser. Det ford
ras också en flexskiva med opera
tivsystem FLEX 2,0 eller FLEX 

Cl,3 
C2,8,14 

C4 
C5 
C6 
C7 
C9 
Cl 0,11 
C12,13 
Dl 
D2 
D3 
IC1,2 
IC3, 12, 16 
IC4 
IC5 
IC6,8,10 
IC7 
IC9,20 

Komponentförteckning: 
47 ~F 25 V el.lyt ICll 4049 9 16-pin IC-hållare 
1 O ~F el 6,8 ~F tan- IC13,17 74L574 1 40-pin IC-hållare 
tal IC14 7438 
100 pF keram. IC15 7406 

Dessutom fordras: 47 pF styrol IC18 4528 
1 el 2 Flexskiveenheter 

22 ~F tantal IC19 74L5367 
1 kablage (flatkabel 100 pF styrol Rl 91 ohm 1 W 

47 ~F tantal R2 4,7 M 5% 1/8 W 
med kontakter) 

2200 pF styrol R3 1 M 
1 operativsystem 

0,1 ~Fpol. R4 10 k 
FLEX 2.0 eller 

5,1 V 1 W zenerdiod R5 22 k 
FLEX 9.0 

1N4148 R6--9 150 ohm 
röd lysdiod Rl0 2,2 k Ovanstående kan beställas 
MC6880 el motsv Rll 47 k från CA-Elektronik AB, box 
74L500 R12 7,5 k 2010, 13502 Tyresö, tel 08-
74L5138 R13 9,1 k 7423401, från Telko i Stock-
FD 1771 R14 220 ohm holm, Göteborg och Malmö, 
74L502 Xl 1 MHz kristall samt från Digitronie. En kom-
74L5175 1 kretskort cA-8017 plett sats till kontrollkortet 
DM 8602 10 14-pin IC-hållare kostar 798 kr exkl moms. 

CATALOG OF DRIVE NUMBER O 
D I SK : FLEX2REF #1 

NAME 

ERRORS 
FLEX2 
PRINT 
,~::;t1B 

A::;:: N 
PiPF'END 
BUILD 
BA::;::IC 
COPY 
CAT 
C 
DATE 
DELETE 
REPAIR 
DIR 
EDIT 
EXEC 
GET OFF 
GET OFF 
I 
,JUt1P 
LI::;T 
LINK 
LOCATE 
110'v'E 

T YPE ::;::r ZE PRT 

• :3 Y:3 9 
• SY::;:: ,-, t::-

..::.._1 

.::;w::;:: 1 
• c~m 26 
.CMD 1 
• Ct1D :3 
• Ct1D 1 
• Ct1D 56 
• Ct'm ",. 

'-' 
.CMD :3 
• Ct1D J 
.CMD 2 
.CMD 2 
.CMD 4 
• c~m = '-' 
.CMD 24 
.CMD 1 
.um 1 
.TÄT :::: 
.CMD 1 
.CMD 1 
.CMD :3 
.CMD 1 
.CMD 2 
• c~m 1 

NAME TYPE 

NEWD I ::;::K • ct,m 
O • ct"m 
OFF::;::LOMJ. TXT 
p .CMD 
PRINT • Ct1D 
PROT • Ct1D 
(;'CHECK • CMD 
RENAME • Ct1D 
f~ENUMBER. et-m 
:3AVE • CMD 
::::DCOPY • Ct1D 
::::AVE • LOW 
TTY::::ET • Ct'1D 
TRAN:3FER. CMD 
Txn:'fW • et·1D 
VERI FY .CMD 
'v'ER::;:; I ON • CMD 
~HERE .CMD 
XOUT .CMD 
DEBUG • Ct'm 
U4BDI:::: • CMD 
EOUATE::;:: • D:3M 
LAE::::·-I"IIG. TXT 

:3ECTORS LEFT 

Tabell 2. Katalogutskriftfrån en flexskiva . 

SIZE 

7 
2 
7 
1 
:3 
1 
J 
1 
2 
.-, . .:.. 
.. 
...:~ 

2 
2 
.. 

...::: 

24 
1 I 

I 

1 
J 
2 

34 
25 

';, 
2 
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9,0 innan det hela fungerar. Om 
dessa båda villkor är uppfyllda, är 
det bara att stoppa i flexskivan , 
helst skrivskyddad med en liten 
bit tejp över slitsen i ena hörnet. 

Om monitorprogram TBUG2 
eller CBUG2 är igång, startas det 
hela genom att man trycker på F
tangenten. Flexskiveenheten skall 
då starta och lysdioden tändas. 
Efter några sekunder skall termi
nalen skriva ut: 
FLEX 2.0 
DATE (MM, DD , YY) ? _ 
Operativsystemet har identifierat 
sig och frågar efter dagens datum. 
Detta gör den för att man skall 
kunna datummärka alla nya pro
gram som vi kanske kommer att 
skapa under denna körning. Efter 
att ha svarat med exempelvis 
1,18,80 och retur-tangenten , skri
ver terminalen ut: 
+++-
Detta är en indikering på att flex
systemet är klart att börja arbeta 
åt oss . Om vi vill veta vad som 
finns på flexskivan kan vi skriva 
CA T . Vi får då en katalog över 
innehållet på flexskivan med in
formation om namnet på filen (en 
file är benämningen på ett pro
gram eller ett avsnitt på flexski
van), vilken typ av file det är, hur 
många sektorer den upptar samt 
om den är skyddad på något sätt . 

l tabell 2 återges vad som finns 
på en flexskiva , vilken används 
som s k systemskiva. Den innehål
ler alla nödvändiga program och 
kommandon som fordras för edi
tering, assemblering, program
testning, basicprogrammering 
m m. Det egna programmet , som 
kan vara skrivet i basic eller vara 
källkod för assembler, finns lagrat 
på en flexskiva som placeras i den 
andra flexskiveenheten (om två 
flexskiveenheter används). Av allt 
som är uppräknat i tabell 2 är det 
bara FLEX2.SYS som alltid ligger 
i minnet. De övriga av typ CMD 
är användarkommandon vilka 
plockas ner vartefter de behövs. 
Om vi exempelvis har en skrivare 
ansluten till utgång B på ACIA
kortet och vill ha en CA Tal og ut
skriven på den , ger vi operativsys
temet kommandot P ,CA T. Ut
skriften kommer då att temporärt 
styras till skrivaren. P-komman
dot hämtar en file kallad PRINT
.SYS vilken innehåller en utrutin 
för vår ACIA. Därefter utför 
CA T en uppräkning av innehållet 
på flexskivan och sänder ut denna 
"katalog" till vår skrivare. När det 
är klart, återgår programmet till 
FLEX och de tre plustecknen 
skrivs ut på nytt på vår terminal. 

Den dokumentation som med
följer operativsystemet är mycket 
utförlig och varje kommando är 
tydligt förklarat . Det finns även 
beskrivet hur man kan skriva egna 
kommandon till operativsystemet. 

l nästa avsnitt skall vi beskriva 
ett nytt periferikort. • 
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Tekno 's FÄRG- TV 

Högaktuell för alla som sysslar med TV. Med denna 
bok förses marknaden med en saklig, instruktiv och 
lättfattlig handledare för branschfolk . Kretslösningar 
beskrivs med både rör och transistorer . Tekno's 
FÄRG-TV är en praktisk servicebok och vägvisare till 
felsökning och reparation. 

420 sid. 280 iiI. varav många i färg : Pris inb . 94: - + 
moms 19:40. Publ. 45. 

Tekno's TRANSISTORN 
Teori, praktik 

. .. Tonvikten i boken har lagts på sådana praktiska 
problem som sammanhänger med användandet av 
transistorer. Den behandlar även ett stort antal 
kopplingsvarianter till vägledning vid apparatkon
struktioner , ävensom praktiska synpunkter och tips 
för apparatbygget . . . 

Teknisk Information 

3:e uppl. 436 sid. 287 iiI. Pris inb. 72: - + moms 
14:85. Publ. 44. 

Tekno 's SERVICEMÄTTEKNIK 1 o. 2 

Böckerna är de första på svenska som enbart be
handlar mättekniska problem o. metoder vid ser

, vice av radio, TV även in line bildrör, HiFi , band--
spelare o' skivspelare, 

'Del 1 246·sid . 175 iII . Pris inb, 82: - + moms 
16:90. Publ. 152 
Del 2 285 sid. 321 iII . (även i färg). Pris inb., 
130: - + moms 26:80 Publ. 153 

Tekno's HEMELEKTRONIK 
Funktioner och begrepp 

Boken ger en grundinformation till den som vill veta 
mer om sina elektronikprylar - hur de egentligen 
fungerar. Innehållet omfattar det som behövs för att 
man skall förstå facktidskrifternas innehåll. 

224 sid. 246 iiI. Pris inb. 80: - + moms 16:50. 
Publ. 151 . 
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Tekno's HiFi-STEREO 
Hemstudioteknik 
Högaktuell för den som är intresserad av ljudåtergiv
ning. Rummets och högtalarnas inverkan på återgiv
ningen, förstärkarnas egenskaper o. olika flerkanal 
system behandlas . Tuners, skivspelare o. bandspe
lare belyses. Mycket kan läsas utan elektronikkun
nande . 

168 sid . 129 iiI. Pris inb. 82:- + moms 16:90. 
Publ. 156. 

Skräddarsydd för dig som 
måste skaffa kunskaper 
på egen hand 

Tekno 's DIGITALTEKNIK 

Digitalt uppbyggda apparater får en alltmer ökad 
spridning och digitala kretsar återfinns i snart sagt 
varje hem . Som exempel kan nämnas digitalur, räk 
nedosor och TV-spel. Boken beskriver på ett enkelt 
och lättfattligt sätt för gemene man den teknik som 
gjort dessa apparater möjliga . 

232 sid . 210 iiI. Pris inb. 130:- + moms 26:80. 
Pub!. 157. 

Tekno 's RADARTEKNIK 

Boken är avsedd att vara ett beskrivande komple 
ment för studerande vid olika tekniska skolor. Den 
teoretiska 'framställningen av ämnet har undvikits 
och bokens populära sakframställning gör den till 
gänglig även' för den som önskar veta hur modern 
radarteknik byggs upp och fungerar. 

128 sid . 107 iiI. Pris inb. 85: - + moms 17:55. 
Pub!. 158. 

Tekno 's PR-radio 
Kommunikationsradio för alla 

Boken ger svar på frågor PR-intresserade har, både 
före och efter köpet av sin anläggning, samt infor
mation om hur apparaten skall monteras, hur bil-och 
båtmotorn skall avstöras och hur anläggningen ger 
mesta möjliga utbyte . Hänsyn har tagits till utfärda
de bestämmelser som gäller för PR-radio. 

96 sid . 46 iiI. Pris inb. 52: - + moms 10:75. 
Pub!. 154. 

Boken ger en systematisk introduktion i reglerings
teori och en ingående beskrivning av de komponen
ter och konstruktionselement som leder fram till våra 
elektroniska datamaskiner och deras användning in
om industrin. Problemen belyses med exempel från 
det praktiska livet . 

250 sid. 280 iiI. Pris ·inb. 35: - + moms 7:20. 
Pub!. 9. 

Tekno's STORA RÄKNEBOKEN 
. . Med sin åskådliga framställning kan den vara 

till hjälp vid lösning av uppgifter och ge ökad förstå
else för deras betydelse i det praktiska livet. 

Svensk Handel 

Del 1 10:e uppl. 459 sid . 165 iII . Pris inb. 98:- + 
moms 20:20. Räknesticka medföljer. Publ. 33. 
Del 2464 s. 181 iiI. Pris inb. 50: - + moms 10:30. 
Pub!. 35. 
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Tekno 's 24 ELEKTRONIKKONSTRUKTIONER 
Boken vänder sig till dem som har elektronik som 
hobby Konstruktionerna har valts ut för att täcka så 
stort behov som möjligt och för' att läsare med olika 
kunskaper skall kunna utöka sitt vetande och hämta 
inspiration till egna konstruktioner. 

104 sid . 76 iiI. Pris inb. 52: + moms 10:75. 
Pub!. 156. 

Tekno's ELEKTRONIK för nybörjare 

24 

Boken är skriven för nybörjaren som vill lära känna 
den grundläggande elektroniken . Med enkla försök 
visas de karaktäristiska egenskaperna hos de vanli
gaste komponenterna som motstånd, kondensato
rer, dioder och transistorer. Frågor och svar ges i bo-' 
ken, så att läsaren kan kontrollera sitt nya kunnan
de. 

96 sid. 69 iiI. Pris inb. 60:- + moms 12:40. 
Publ. 159. 

. Taknografiska Institutet, Box 1013, 171 21 Solna . Tel. 08-83 42 85 
(ingår i företagsgruppen POGO produktion AB) 

Undertecknad beställer publikation nr ......... . .... .... ... . ...... _ ............• . .. 

Betalningsvillkor: 
O Kontant vid lev. Portofritt vid order över 200: - exkl. moms. 

Avbetalningstillägg 10 % + moms. 

O Avbetalning 20 % (minst 50: -) vid lev. och resterande med 10 % (minst 50:- ) per 
månad. 

SÄTT x VIDDETONSKADE. 

Namn. 

Adress 

Postnr , ortsnamn 

Personnr ..... 

Var god skriv tydligt 

Tekno's GARANTI - Full returrätt inom 10 dagar. 

Äganderättsförbehåll. 

RT 3-80 304 
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Attiotalets teknologi 

FINESSER: 

• FM, USB, LSB och CW. 
• Scanning på 3 minnen eller programmerad 

scanning (mellan 2 valda frekvenser). 
• Scannar i l kHz och 5kHz på FM. Scannar i 

1kHz och 100Hz i USB, LSB, CW. 
• Scannern stannar automatiskt. 
• Variabel scanninghastighet. 
• Brusspärr även i USB, LSB och CW. 
• Mottagaringången har mycket hög dynamik, 

(hög be gr. av tändstörningar). 
• Uttag för extra högtalare. 
• Inbyggt primärswitchat nätaggregat. 
• Medhörning på CW. 
• Semi-Break-In på CW. 

• VOx. 

Ca-pris 4695i-
• Låsbar "frekvensinställning", (ex. vid mobiltrafik). 
• Variabel uteffekt på FM, I-lO watt. 
• Tonecotll 1750Hz (kristallstyrt). Sänder vid 

intryckning. 
• Frekvensinställning, FM 5kHz och 1kHz. SSB 1kHz 

(med snabbinställning) och 100Hz. 
• AGC snabb och långsam. 
• Mikroprocessorstyrd. 
• 7-siffrol~s avläsning, klart lysande gröna siffror. 
• Dubblel VFO-er. 
• Mycket effektiv noiseblanker och M53323P. 
• Mottagaringång med 3SK48 och 3SK74. 
• Mikrofem med inbyggd förstärkare. ICHM5. 
• Trafiksättsindikering i displayen. 
• Gjutet chassie. 
• Uttag för dator. 

För tekniska data, se testen eller begär broschyr. 

Generalagent och importör [ör Skandinavien: Swedish Radio Supply AB. 
Besöksadress: Fallvindsgatan 5. Postadress: Box 208, 651 02 Karlstad. 

Telefon 054/1003 40. Telex 66158 SRSCAN-s 

Distributörer: Norge: Norsk Radio Supply _ Danmark: Norad APS- Finland: Televisiapu 
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THE TUBE 
En världssensation inom ljud! 

THE TUBE är en ljudpipa som 
ersätter radialhornen . Sprid
nil1gen är 120 0 från 800 Hz t ill 
över hörbarhetsgränsen . Verk
ningsgraden är lika hög som 
hos konventionella radial horn , 
med den skillnaden att verk
ningsgraden är mycket jämna
re spridd i lokalen och man 
sl ipper det hårda hornljudet 
koncentrerat just framför hög
talaren . Principen är helt ny. 
Tre amerikanska patent skyd
dar konstruktionen . THE TUBE 
är helt distortionsfri. Fungerar i 
princip som en orgelpipa men 
avstämd för alla frekvenser. En 
TUBE ersätter flera andra mel
lanregister och diskantsystem. 
Man behöver inga superdiskan
ter typ 075:or som komple
ment, eftersom man täcker hela 
registret över 800 Hz med en 
TUBE. Allt ljud ur en TUBE är 
dessutom utsänt helt i fas , var
för upplösningen är otroligt 
mycket bättre än med konventionella radialhorn . Transienterna återges 
mycket renare och med en fantastisk dynamik, någon motsvarighet finns 
inte! PROVA THE TUBE! DU BLIR ÖVERTYGAD! . 

• 1&.1 
JAY & JAY AB BOX 5068 131 05 NACKA TELEX 12640 ATTN J&J TEL 28 53 51-52 

Informatlonst 1dl.S ! 23 

·Hobbydatorn 
att börja med 
Med SUPERBOARD II från Ohio Scientific får du en 
BASIC-in-ROM dator som är helt jämförbar med 
mångdubbelt dyrare system. Datorn kommer till dig 
helt färdigbyggd. Det enda du behöver göra är att 
ansluta ett spänningsaggregat 5V, 2A och en TV
monitor (eller vanlig TV med RF-modulator). 

• 6502 mikroprocessor 
• Sk bytes BASIC interpretator från Microsoft 

• 4k bytes arbetsminne, kan enkelt utökas till Sk 
~-------------------

• Expansionskort för upp till 24k bytes finns 

• Tangentbord med 53 tangenter 
• Video- och kassettinterface ingår som standard 

• Minifloppyenheter finns som tillbehör 

• Grafik och naturligtvis stora och 
små bokstäver på skärmen 

1IIIIIIErmFlI 
O~[Q)~[J[g][FilO[s 
Box 3056.8-18303 TÄBY, Tel. 08-75601 55 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

TilllSOTRONIC AB, Box 3056,18303 Täby 
Jag beställer att sändas mot postförskott: 

st Superboard II, 4k RAM il Kr, 
st Superboard II, 8k RAM il Kr. 
st 12" videornonitor il Kr. 
st kassettbandspelare a Kr. 
st OSI Full Line Catalog (310 sid.) a Kr. 

2,380:-
2.960:-

720:-
580 :-

20:-
Alla priser inkl. moms. Frakt och postförskottsavgift tillkommer, 
V.g. kontakta oss om betalning genom Köpkort önskas. 

Namn : . .. . . . , .. " ",., . . " .. . . . , . . ... ... .. , 

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

I Telefon: " ... "" ... ", . . RT 3-80 

Informat ionst jänst 24 
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Mirsch OM-61 från sid 64 

10 100 200 

väl också erinras om att OM
högtalarnas egentliga förebilder 
i frekvenshänseende hade en 
mycket disparat karakteristik; 
ingen enda enskild ljudriktning 
uppvisade rak tonkurva över 
1500 Hz. Vad det gällde var att 
skapa en integrerad ljudtrycks
kurva, Där måste väl uppstå en 
särpräglad faskarakteristik , vad 
jag kan förstå. 

BH: En "direktstrålande" 
ljudkälla blåser informationen 
rakt ut utan att i fullt så hög grad 
påverkas av rummet och dess 
reflexionsreturer . En sådan hög
talare lyssnar vi väl också över
vägande till i direktljudfältet -
något som kraftigt motsvaras av 
all modern produktionsteknik 
på grammofonsidan. Den 
"rundstrålande" högtalaren (di
skanten) påverkas däremot en 
hel del av rummet, skulle jag 
tro. 

VS: Den här diskussionen 
fördes för över 20 år sen, du . .. 
jag känner igen det mesta. Ock
så att det fanns svar på allt - då! 
Sen menar åtminstone jag att 
tiden gick ifrån allt det där. A v 
uppenbara skäl. 

BH: Om nu en mångmiktag
ning med sitt speciella fasmöns
ter läggs till en rundstrålande 
högtalares mera rumsbundna 
och "naturliga" fasmönsterbild
ning, måste resultatet inte bli en 
präktigt oklar soppa? - Fasfel 
kan ju, det vet vi, ge de gruvli
gaste missljud. Ta exempelvis 
ett snedställt tonhuvud i en 
bandspelare. Du drabbas inte 
bara av försvunnen diskant utan 
aven ryslig frekvensgång som 
slingrar som ormen! 

VS: En sorts statiska flanger
effekter skulle alltså uppstå vid 
mötet mellan fasmönster från 
studion och den fasinformation 
som vår i rummet " runda" hög
talare jobbar med? 

BH: Håll i minnet att jag nu 

--=-----
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inte talar om högtalarens fas
gång i sig, utan det mönster som 
uppstår när olika väggytor ger 
upphov till reflexionsreturer 
från olika avstånd, olika antal 
reflexer inom ett tidintervall och 
vid fraktioner av våglängder. 

VS: En kontrollrumshögtala
re är heller aldrig annat än di
rektverkande. Inga vanliga 
grammofonbolag mixar sina 
produkter med annat än gängse 
högtalare. De avgör ju helt och 
hållet hur tekniker och produ
cent bygger upp klangen, balan
serar ljudet och bedömer verkan 
av sina mikrofonplaceringar. 
Därmed också hela karaktären 
hos en skivas ljudbild . 

BH: Och alla kontrollrum är 
byggda baklänges, som nån har 
sagt inom AES. De är ju över
dämpade , och lyssningen sker 
uteslutande i det nära direkt
ljudfältet. 

VS: Därför att allt är inriktat 
på en stenhårt analytisk ljud
bild, en mixprodukt och ett ljud 
som är en ren funktion av mång
kanalbandspelarens förmåga 
liksom mångmikrofontekni
kens . Det passar utmärkt på en 
hel rad produktioner och inne
bär för miljoner människor ett 
klangideal, som egentligen inte 
finns. Jag gillar det också , men 
det trista är ju att all musik be
handlas likadant av grammofon
bolagen i allmänhet . Därför blir 
det plastljud också av de skiras
te Schubertstycken , vilket är för 
jävligt många gånger. 

BH: Också detta hör bestämt 
hemma i en välkänd diskussion , 
som ju egentligen gäller estetis
ka problem. Andå avgör sådant 
t ex vilket slags högtalarljud vi 
får! 

VS: Tråkigt nog innebär den 
debatten "Ointressanta Journa
len" för, som det verkar , hela 
den nutida generationen musik
konsumenter och större delen 
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provningsanstalts i efter
klangsrum uppmätta fre
kvenskurvaför OM-M. In
signalspänning 1,35 V 
brus med 30 Hz band
bredd. O-nivån för kurvan 
avser 50 dB rel 1 pW, i 
övertons kurvan undertill 
ligger O-nivån på 30 dB rel 
1 pW. Verkningsgrad: 
0,40% (-24 dB). Vid mät
ningarna har högtalarnas 
omkopplare för tonkurvan 
nollställts. Mätposition: På 
golv intill vägg. Det är 1 
dB mellan varje skalstreck. 
Som framgår en jämn och 
väl sammanhållen fre
kvenskarakteristik. 

av den s k hi fi-publiken. Mot 
den bakgrunden är det tacknäm
ligt att man faktiskt kan få alter
nativ ifråga om högtalare - val
frihet kan ju inte göra skada. De 
kända undantagen från mäng
den av likartade typer är just 
Mirsch och Bose, detta sedan 
Sonab försvann och Carlsson
ljudet med dem. Jag undantar 
nu elektrostatiska högtalare , 
förstås . 

BH: Vårt konkluderande råd 
bör väl bli att du måste ha en 
ganska medveten och rätt krä
sen inställning till ditt ljud om 
du fullt ut ska få behållning av 
till exempel (:tt par sådana här 
Mirsch-sextioettor. 

VS: Instämmer. Disco-digga
re och popvänner reflekterar 
nog inte ändå på dem. Här finns 
inget av mulligt ljud att hämta. 
Hade Olle Mirsch velat skapa en 
sådan högtalare hade han slagit 
in på helt andra vägar än nu. 
Men i det lägret tror jag inte vi 
får se honom, någonsin. • 

TILLVERKA ROA TA 
FÖR MIRSCH OM-61 

Akustisk effekt , .. 115 dBp 
Märkeffekt , . , , .. , 75 watt 
Märkeffekt: 
" High Power" , , . , 100 watt 
Max rumsyta: 
dämpad akustik , ,75 m2 

normal akustik ." 150 m2 

" öppen" akustik , . 300 m2 

Frek vensomftlng .. 30-20000 Hz 
Impedans . , , , , , , . 8 ohm 
Verkningsgrad '" 0,40 % 
Nettovolym " , .. 36 liter 
Högtalarelement: 
bas ."" . , ."" ,8" 
mellanregister , .. , 5" 
diskant , . , , . , , .. , 1" kalott 
Delningsfrekvens 700, 3000Hz 
Yttermtltt " . " .. , 28 x 52x36 cm 
Pris: ca 2300:-· paret 



Nu har den kommit! 
Radio & Televisions 
elektronikbyggbok:. 
BYGG SJA:LV nr 5 

Radio & Televisions 
nya bok BYGG SJÄL V vänder 
sig till dig som vill bygga elektronik. 
Boken är indelad i olika kapitel med speciell inriktning. 
Säkert finner du här byggprojekt som passar just dina 
intressen! Beskrivningarna är valda så att de har olika 
svårighetsgrad, från enkla instrument och tillbehör upp till 
avancerade system för radiostyrni ng och amatörradio, med 
prestanda av nästan professionell klass. 

Beställ boken "Bygg själv" redan i dag! 
Klipp ur kupongen och lägg den på brevlådan. 
Portot är betalt! 
"Bygg själv" finns där tidningar säljs. 

--.--------~-~-----Ja Jag köper ...... ex av BYGG SJALV Frankeras 

I , O Jag är prenumerant på ej 

I 
Radio & Television och betalar Ra~~~a~rT;~~~~sion 

I 
I 
I 

kr. 23:50 per bok ink!. moms. 

O Jag är inte prenumerant på 
Radio & Television och betalar 
kr. 33:50 per bok ink!. moms. Porto 
o. postförskottsavg. tillkommer. 

I N amn ...... . . . ........ . 

I Adress. 

I Postnr .... .. . . Postadress ...... . .. . 

I 

SPECIAL TIDNINGS
FÖRLAGET AB 
Radio & Television / 
Boksek tionen 

SVARSFÖRSÄNDELSE 
Kontonummer 6812 
10360 STOCKHOLM 3 

l
OBS! Du som är bosatt utanfö r Sverige kan enbart köpa boken genom att i kuvert sända 
beställningskupongen och en check (köpes i bank) på Skr. 35:- per bo k eller 23:50 om du 

I 
är prenumerant. 
Adress: Specia ltidningsförlaget AB. Boksektionen. Box 3224. 10364 STOCKHOLM . --~-~._-------------

ALLT FÖR, 
HÖGTALAR
BYGGAREN 
60 Olika kompletta byggsatser 

Pris: 1.490:- inkl. moms 

Acoustic 160 
160 liter 160 W 
Acoustic - högtalarbyggsatser be
sdlr av färdigmonterade lido r, val· 
nötsfanerade eller i svartbetsad ek. 
Med byggsatserna följer allt som be· 
hövs för att fi ett par helt färdiga 
högtalare i samma finish som ett par 
fabriksbyggda men till ett mer tillta
lande pris. 

1 års garanti 

ACOUSTIC 
CORAL 
OS 
ELECTRO
V01CE 
FANE 
GAMMA 
GOOOMAN 
ISOPHON 
JBL 
KEF 
PEERLESS 
PHILIPS 
RCF 
RILA 
SEAS 
SIARE 
SINUS 

HOGTALAR
ELEMENT 
FILTER 
TRASA TSER 
70180 HORN 
SPOLAR 
KONDENSA
TORER 
PICK UPER 
TYG 
SKUMFRONTER 
M.M 

NY KATALOG FÖR 1980 
Demonstration och butiksförsäljning: 

Öppet: månd.-fred. 11-1B, lärd. 11-14 

--------------------------------~ 
SÄND MIG GRATIS KATALOG '80 

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

Adress ....... .... ........... .. ......... ... . 
RT 380 

.. p.o.s.t.n.r .... .... O .. rt ..... ........................ ~ 
RADIO & TELEVISION - NR 3 - 1980 



A'. JOSTI BYGGSATSER 
t;&""- ca.1SOst. 

IAC-STORÄTAREN!!! 
Nu finns Philips berömda IAC som byggsats att montera I bil el. 
vanlig FM-radio för att el iminera störningar . 

Drivsp. 12 volt 20 mA. 89..75 
Byggsats FM 680 

DIGITAL-VU-meter m_ 10 Iysdiod,er, driv.p. 
12 volt 
MI915MONO 
MI 916 STEREO 

LJUSORGLAR!!! 
1-~ n~ls ' • . "*' . ./~ '. t~-

>' ; 3-kanals.. 
'4-k riafs 

_J~~"~'1':-~~'" 
.... 

3-kanals med mike 
4-kanals "rinnande ljus" 

AT 60 
AT 65 
AT 645 
AT 685 
AT 868 

89.35 
166.70 

133.90 
176.50 
200045 
237.00 
268.50 

JOSTI ElECTRONICs "GENERALKATALOG " 
på ca . 400 sidor innehåller beskrivningar , bilder och data 
på inte mindre än 2 125 olika elektroniska prylar, bl. a. 
byggsatser, högtalare och delningsfilter med samman
kopplingsexempel. halvledare, data- 8. ekvlvalentlistor -
och mycket, mycket mer" Flerfärgstryck. 15:- plus porto 

DIAGRAMMAPP - nu på SVENSKA - rtled diagram, kopplingsschema, kom
ponentförteckning, byggvägledning samt utförlig bruksanvisning till JOSTI 
byggsatser, 
Varje konstruktion är lättfattligt uppbyggd så man behöver inte vara "elektro
nikgeni" för att ha glädje .... denna bok. Jättefint bildmaterial! 
Varunr 1000 ca 500 · sidor 35. -

--------~--------------.... _---"-"-"-"-~_ ... _---------Till Box 1107, 
ElECTRO-BYGG • JOSTI ElECTRONIC 251 11 Hef.lngborg 

N_n Ey Kundn< ____ _ 

A~~ _____________ __ 

POSI.cl'ess _____________ _ 

Obs GIom el tyll~ I n.tnn o ttdress' 
RT 3-80 

o Sänd mig "GENERAlKATAlOG"pris ·TT r- iföiskon el. 18 r- mot 
oostförskott. (inkl.fraktl 

O Sänd mig DIAGRAMMAPP. varunur. 1000 mot postförskott. hkt 
tillkommer, 
O Sänd mig .... .............. ... .... .... . ..... .. mot postförskott 

ALLA PRISER IMl:L MOMS L ___ o...< 100 . If."''''. 
For5l<OfIsWlalnong kan 51<_ ve-'~ pi.in ~o 2M171.-7.11e< .......... 112-
80M el,-, ve- checlt ut,'aIId på oss OSs' l2 - If •• 'lid liIrwIo R , .... . 
V,II Qu y"'"", """11_ ... ,,,,1111_ .NIonOCl· '33373 A ........... ~ 
9 Da, I,a"a, '" mellan 9 30 och 17 lO, IlA ~ Idl '3.00 OAOEAMOTTAGNNG 
DYGNET RUNT 
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AC/OC MULTIMETER TYPE U4324 

Nu åter i lager 

Pris exkl. moms 125:
inkl. moms 150:80 

SVENSKA DELTRON AB 

Komponent 

I(atalogen 
19 

är utkommen 

Komponenter, byggsatser, 
i nstru ment, verktyg, böcker. 

Sändes mot 10:- :~', ~~~~7:0~~ 
Gratis till skolor och berörda företag 

samt institutioner. 
10 kr, dras ifrän vid första beställning, 

MaTer Import 

Fack 2135 
22002 Lund 
Tel. 046 - 1477 60 

Butik: 
. Karhögstorg 2 
Lund 

Ett företag med 7 år på nacken inom elektroniken 

Informati onS1Jan Sl /8 



CP/M, ASSEMBLER,BASIC, 
COBOL 
FORTRAN 
ALGOL 

ZB9-
ALL IN DN 
CDMPUTER 
KÖRKLAR 14.590:- • BYGGSATS 10.445:-

10-4235, DUBBELSTRALE 
OSCILLOSCOPE, 35 MHZ, 
2 MV/CM, 10 nS STIGTID, 
TRIGGAR TILL 70 MHZ, 
FÖRDRÖJT SVEP. 

BYGGSATS 4966:-

IM-4180, FM DEVIATIONS
METER, MÄTER DEVIATION 
MELLAN 25-1000 MHZ, 
2-75 KHZ. UTGANG FOR 
OSCILLOSCOPE. 

IM-2215, PORTABEL MUL
TIMETER . LCD DISPLAY. 
DC 200mV-1000 V 

2 mA-2 A 
AC 100 mV-750 V 

2 mA-2 A 
RESISTANS 200 OHM-
20 MOHM. 

BYGGSATS , 622:-

BYGGSATS 

(alla priser exkl. moms.) 

717:-

BESTÄLL GRATIS KATALOG! 
HEATH ~~~~AB 

~7NI'N Box 12081 
__ 10223 Stockholm 12 

..... _______ .... Tel. 08 - 52 07 70 

/ 

Namn __________________________________ __ 

Adress 

Postnr Postadr __________________ _ 
L ___________________________ ~T2-~_ 

Informationstjanst 29 

R"''''R~C 
ALLT FLER KÖPER VAR SENASTE HÖGTALARE 

DIREKT FRÅN FABRIK 
ÄVEN PER POSTORDER 

KYSS 
Data enl. " Stereo HiFi-handboken 80" 

Princip Basreflex 
Märkeftekt 100 watt 
Volym 90 liter 
Ca:pris 1.900:-/st 

FABRIKSPRIS 985:-/st (inkl. moms) 

12 MAN. GARANTI, 10 DAGARS RETURRÄTT 

Demonstration och lagerförsäljning 
Ynglingagatan 27 , Stockholm (vid Norrtull) 08/33 40 88. 
Obs Just nu säljer vi ut massor av utgående högtalare 

---------------------KAMMARTON, BOX 23096. 104 35 STOCKHOLM 
Sänd mig information och priser på era högtalare 

Namn 

Adress ............• 

InformatlonS1Jan st 30 

Audio Master, hÖgtalarSystem··~====== 
levereras med samtliga det~jer för 
en komplett högtalare. ' ,. 

Audio Master 14 
Max märkuteffekt 
Akustisk uteffekt 
Volym netto 
Frekvensomfång Hz 
Verkningsgrad 
Lågpris 

100 Watt 
117 dBp 
35 liter 

26-20000 
0,50 % 

1160:-/par 

Sänd gratis högt alar katalog 

Namn .. , ., .. ,., .... ", , . ... . .. . " , .. . , .. . .... .... . 

Adress .. . ... ..... , . , , , , ..... , ...... . . . .. ... . , , .... . 

Postadress .. . . . .. .. . , , . , ... . . , , . , , . , .. , ... , . . ' RT 3-80 
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Nr3 Februari 1980 

I[ )1 
Elektronkomp för- och slutsteg 
4.000:-. Högtalarelement 2 st JBL 
2100 850:-, 2 st Isophon DKT 11 
200: -. Bo Lundqvist, tel 
0921 / 122 67. 

TV-kameror, monitorer mm, mm. 
Priser och tekniska data sändes 
mot 20:- insatt på pg 4377302-7 
12" monitor 2.227:-. Nord Elekt
ronik. 

Telmac 1800 2 K RAM, HF
modulator Litteratur ev nätagg 
säljes för 1.200:-. Tel 
031 /425836. 

Säljes Revox A77 typ 1104, 6 st 
10,5 tum på NAB metallspole 
(Scotch och Ampex). 
Tel 018/ 34 1201 . 

Slutsteg Accuphase P250, 2 st 
säljes obet begagnade 3.300 
kr / st . Tel 08/ 48 58 53. 

Motorola MEK6800D2 kit, felfri 
1.200:-. 4 st mellanreg högt 
AD5060/ S08 ohm il 50: -. Tel 
0758/ 401 59. 

8K PET + 24K expandamem med 
många program 6.000 kr. Tel 
0756/ 503 70. 

KASSETTBAND 
TDK AD C90 12:40, TDK SA C90 
18:20 . MaxelI UD C60 10:40, C90 
11 :40. MaxelI UDXLI C60 14:00, 
C90 17:60. MaxelI UDXLII C60 
14:00, C90 17:60. Fuji FXII C90 
15:80. Aria UDXR C90 8:50. Basf 
LHl Grön C90 10:80. Sony HF 
C90 10:-. Stor mängdrabatt. Bra 
högtalare 20-70W halva priset. Kl 
16.00-20.00 tel 0380/i 53 23. 

Harman Kardon Cit 193.500:
CIT 17s 3.000:- Tel 031 / 22 86 58 . 

HÖGTALARE 
Sinus högtalare 1100 20 W . Bu
tikspris 750:-, pris 290:- / par. 
3000XB 50 W. Butikspris 1.150:-, 
pris 460:-/ par. 3400 70 W . Bu
tikspris 1.800:-. 830:- / par. Frakt
fritt . Tel 0380/1.53 23. 

•• 
ALLT MOJLIGT 

Det kostar bara 15 kronor per rad att annonsera under "ALLT MÖJLIGT" 
-Radio&Televisions radannonser. Annonsen skall inte vara längre än 10 rader. 

Mgsta pris är 45kronor (3rader). 
Har du något att säJja. skall du prova 'YiLLT MÖJLIGT". 

Använd kupongen. Den finns i tidningen_ 

Kom-radio Hy-Gain V SSB, Zodi
ac Bas + selektiv + Hy-Gain 3 
och 4 + bärbar 11,2 och 4 el m 
Ouad antenner. Mån-ons 19.00-
20.30 tel 081715 22 28. 

Revox B77 obet anv (demo ex) . 
Div Technichs, Yamaha, H-K, 
Sansui, Mirsch, SME, Kenwood, 
JBL, Hitachi, JVC, Akai, Sentec, 
Dual, Sony, Zachry, dito billigt . 
Ljudorama, e 18.00 tel 
08 / 527570. 

En endast 2 månader gammal 
Tandberg TR 2080 säljes för 
3.400: -. Felfri, skick som fabriks
ny och 10 månaders kvarvarande 
garanti . Tel 08 / 47 11 66 efter kl 
18.00 Matte. 

Epromkort CA-6808 enl RT 12-78 
med 8k Basic, Edit, Asemb 1.750:
Terminal CT-64 2400 baud 1.500:
D2-kort mod enl RT 1.000: -
Tel 0758/ 407 23 eft 18 
Anders Karlsson . 

Studioprylar Nytt!!! 
Teac 80-8, Revox, Soundcraft 16-
8, mm. 30-40 % rabatt . 
Tel 031 / 25 1364 el 84 1689. 

OSCILLOSKOP 
Scopex 2-kanals 10, 15, 25 MHz, 
l-kanals 6 MHz. Landets lägsta 
priser. Demo.ex. 
DIGlLOG 031 / 48 5210. 

I[ " KOPIK )1 
Köpes Philips miniatyroscillo
skop PM30/ 0. Tel 04141731 84 kl 
16-17. 

I[ )1 
Dator Telmac 1800 för maskin
språk, Chip-8 och tiny basic. 12 K 
minne + 2 K videominne. Video
signal med text och grafik . Byggd 
i låda m tangentbord, nätagg & 
fläkt . Säljes kompl m liu & kas
settband m prog & tolkar. 2.000 
kr el högstbj . Tel 0817364913. 

ELEKTRONIK SURPLUS 
Tulegatan 37, STOCKHOLM . 
Transf. reläer, högtalare, moto
rer, instrument, mm, mm. 
Öppettider vardagar 17-20. Lör
dagar 10-14. 

DEMOEX Hornelementsatser, 
Gamma 12-tum + Mellanreg. 
horn, Klipsch + fi ltersats + E.V. 
T35B, eller DKT 11 med sektor
lins 575:-. Även satser till RT:s 
nya basmoduler. Ex 2xSEAS 21 
F-WB + Klipsch + T35B 675:-. 
Sänd porto för info. Gar 1 år. 
Audioimportl!n, Box 77, 191 21 
Sollentuna . 

Säljes 5 st Revox G36 1.500 :- / st 
10 st Revox A88 700:- / st, 2 st E 
36 5OO:- / st, 1 st F 3619-38800:-, 
10 st tonhuvud G 36 l00:- / st, 7 st 
axlar G 36 75:- / st. 
Tel 040/ 44 52 37 efter 18.00. 

ABC 80 säljes privat. Endast 4 
månader gammal. Diverse pro
gram. Tel 019/ 10 08 85. 

200 MHz frekvensräknare 
Komplett byggsats enligt RT nr 6-
7, 1973 med borrad frontpanel. 
Beskrivning medföljer. Pris en
dast 685 kr exkl. moms. 
CA-Elektronik AB, Box 2010, 
13502 Tyresö, tel 081742 34 01. 

Begagnade pmcisionsinstrument 
SCHOMANDL frekvensmeter 
FDl + FDM1 , 0-920 MHz, 975:-. 
FLUKE differentialvoltmeter 
803B, 0,001-500 V AC/ DC ± 
0,0025 % , 1.450:-. HP SWR
meter 415D 70D6 SWR 1:1-10:1, 
1.750:- . Reglerbart strömförsörj
ningsaggregat 6 utgångar, 450 :-. 
Samtliga instrument nykalibrera
de. VHF COMRADIO 
0764/31904, kvällstid . 

Säljes! Woelke ME104C svaj mät
instrument. Tala med Sjöstrand, 
tel 08/ 32 89 60. 

Bose 1801 2x400 W, Bose 4401 
försteg säljes tillsammans för 
6.000: -. Nypris 9.000:- + 4.000:-. 
Nyskick 1 års garanti. Tel 
08/ 50 46 53, arb 08/ 14 11 20, 
Girbo. 

Handic 006 Polisradio. Extra lågt 
pris! Nu 695:-, förr 895:-. 1 års ga
ranti . OBS begränsat lager. S:N, 
Stipendiegränd 10D-208, 902 40 
Umeå. 

TILL SALU 
BTR 4 EMI två kanals, REVOX A 
77 . Div. mikrofoner. Mixer EMI6-
2. K&H equalizer (nypris ca 
7.000:-). ALTEC kompressorer 2 
st. Tel: 08/ 83 60 00. 

ANTIKRADIO! Behöver du rör 
för att få igång din »antika» ra
dio? Vi har radiorör fr 1920-30-40-
50-50-talen . Begär prislista . 
Fa Tele-Consult. Mossv 30. 
941 42 Piteå. 

I[ " KOPIB )1 
Köpes. Flexskivesystem passan
de till ABC 80. Rolf Nordin tel 
08/ 38 98 67. 

I[ )1 
Fynd Ortofon MC 30 + ADC 
LMF 1 2.800. Absolut toppskick. 
Tuner Kenwood L07T 2.900. Ring 
Lars tel 044/12 1575 e kl 19.00. 

TELETYPE ASR-33 terminal. Te
lefon 0753/ 40322 säkr eft 19.00 
eller lörd-sönd. 

Lågbasmodul enl RT och RT3-
horn med inbyggt aktivt filter. 
Voigt-horn m 9710. Även best 
jobb inom ljudelektronik motta
ges. Tel 0155/ 37946 16.30-17 . 
JET-Elektronik, Box 282, 
613 01 Oxelösund. 

Säljes: Minnen 2114L (1 Kx4) och 
4116 (16Kxl). Endast 4O:- / st. Tel 
08/ 64 0123. 

Tyska elektronrör! 
Prisex: PL519 28:90 exkl moms 

PY500A 13:95 exkl moms 
I Med res. för prisändr fr l/1-SO) 
Ring 031 / 80 20 60 el 195706 
BA Radio & TV 
Ejdergatan 12 
41668 Göteborg. 

Yamaha C2 2.500:-, Acuosto Lab 
slutsteg 1.500:-, tuner Sony 
ST2950HF 700:- . Tel 
063/122907. 
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Billigt 
Det kostar bara 15:- per 
rad att annonsera under 
"ALLT MÖJLIGT" 
Radio & Televisions rad
annonser. Med kupongen 
här intill är det enkelt att 
fylla i en bokstav i varje 
ruta och lämna en ruta 
tom mellan varje ord. 
Du ser genast hur många 
rader det blir och vad an
nonsen kostar. A nnonsen 
får inte vara längre än 10 
rader. Lägsta pris 45:-
(3 rader). Har du något 
att sälja eller vill du köpa 
något eller kanske byta -
då skall du prova 

"ALLT MÖJLIGT"! 

Manus till ALLT MÖJLIGT 
radio&televisionsradannonser 

NR 2 3 4 S 6/7 8 9 10 II 12 
UTG.DAG 23.1 27.2 26.3 30.4 28.5 23.7 27.8 1.10 29.10 26.11 

Skriv din annons här! MANUSDAG 6.12 15.1 11.2 12.3 14.4 9.6 15.7 18.8 16.9 9.10 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

D E T G A R IN 28 TECKEN pA VARJE RAD 

Namn .... ..... ....... ... .... ................ ...... ..... ... ........... ... ........... ............... Tel. ....... .. ... .... .. ... ..... ...... .... ..... ... ... . 

Adress .... ... .. ... .. .... ....... .. .. ... .. ............. ... ...... Postnr ........... ...... ....... .. Postadress .... ...... ......... ... .. ........ .... . 
OBS! Endast förskottsbetalning med check eller per postgiro!! 

1-,'- ',-------...... - ~Pg234~M~talong::m~R:::d=ons ") DCh~bifoga=_ ____ ~ 

\;~~~\'f- ·'-f · {~~I ~b.~~ I I MV'w... I ....... 

I BI<- pren. I I : rt I(T : 

: I ~k fj"tlt 1 
" ,-.. --' I 

Att tycka om I 
radio& 
television I 
är ingen konst. 
Det är heller ingen konst 
att få den i sin brevlåda 
varje månad. 

Det är bara att 
PRENUMERERA! 

I 
I 
I 

PRENUMERATION 
Ja, jag prenumererar på RADIO&:TELEVISION ett år framåt 

och får 12 nummer (11 utgåvor) för kronor 109:85. Jag betalar 
senare när inbetalningskortet kommer. 

VAR GOD TEXTA TYDLIGT! 392 

Efternamn ... .. ...... .. ... ..... .... .. .. ... .. ...... ... .. ... ..... Förnamn ............ .. .. ....... .... .... .... c/o ........................... . . 

Adress ..... ..... ....... .. .. .... ..... ... .. .... ...... ... .. Postnr .. .. .... .... .. ........ .. Postadress ...... .. .. ... ...... ... ..... .... ......... . 
Gata,post lada. box etc 

Land ..... .. ..... .... .... ....... ...... .... .. .. ..... ... .... ... .. .. ... .. ............. .. ...... .. . 

.--------------~- -- ~ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Vill du veta I 

mer? I 
Radio & Television hjälper I 
dig gärna med ytterligare I 
upplysningar om de pro
dukter som annonseras i I 
tidningen. Ringa in num· 
ren på de annonser som I 
du vill veta mer om. Varje 
annons är ju försedd med I 
ett nummer. Det är bara 
att fylla i kortet med I 
namn, adress etc och posta 
det till oss. Vi ser till att I 
du snabbt får svar. All 
informationstjänst är kostX' 
nadsfri! Sänd in kupongen 
inom 6 månader. 

•• 

I N FORMATIONSTJANST 
Jag vill veta mer om här förkryssadeannonser: CD CD (2) CD CD CD (j) CD CD ® 
®®@@@®®®®®®®@@@®®@®® 
®®@@®®®®®®®®®@@®®@@@ 
®®®®®®®@®®®@@®®@®®@@ 
®®®®@®®@®®®®@@@®®®@@ 
@@®®®®®®®@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@®®@@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Företag .... .. .. ... ......... .. ... .... .... .... .. ..... .. ..... .......... Namn ... ... .. .. .. ... ........ ..... .... .... .. ... ......... C/o ..... ......... ...... .... ...... ... . 

Adress ................. .. .. ....... ..... ....... .... ........ .. Postnr ..... .... .. ... .... .... ... Postadress .. .... , ...... ............ ........... .. ... ... ........ .. . 
Gala.postlada, box ele Land .. .. . .... . ...... .. ...... .... .... . .. .... ........ .. ... ... I RT I I I 
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radio&. 
television 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

~._._._._._._._._._.-._._.-._._._._._._.~ 

radio&. 
television 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 

I 

I 
• 
I 

.. -.-. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. -. _. _. _. -. _. - ~ 

'rs::l 
el 

Informationstjänsten 
rad- &: 
teI'=ision . 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 
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NU FINNS VI HÄR! 
GAUSS- . 
högtalare 

(Bättre än de bästa) 

Kontakta 

BARADlO 
c!cTV 

EJDURGATAN 12 
41668 GÖTEBORG 
TFN 031-80 20 60 

!n for matronstj<:inst 3 2 

HÖGTALAR 
BYGGSATSER 

Carlssonhögtalare 
Lådor kompL från 180:-/st 
Komponenter 180:-/sats 

Träbyggsatser 
R T-EXPONENTIALHORN 
RT-70/80 290:-
RT-2 380:-
RT-3 220:-
RT -Gitarrhorn 160:-

BÄLLSTA TRÄINDUSTRI AB 
,ARLS BODAVÄGEN 12 . 16130 BROMMA 

TELOB/29 16 16, 2995 16 

Inforrnatl onst janst 34 

Bögtalarfilter 

BROSSLAR 
Korta och långa serier. 

RING OCH'KOLLA vARA PRISERI 

Box 23096, se •• t 10435 Stockholm 
Tel. 08 . 33 33 29 

Info rma tlonstJ ~1nst 33 

LRN 390 A 

Ny- förbättrad 

ljudlednings -
högtalare 

i byggsats 

Mått B x H x D 
338 x 945 x 400 mm 

BEGÄR BROSCHYR! 

Stereo-Teknik 
Storgatan 62. 331 00. Värnamo 

0370/ 46010 

Informatlonstjanst 35 

<5ivad ~lecfJ4onic' d 
2716 UVPROM - 5 V ENKEL .... . . .... . 155:-
KOPPLINGSDÄCK EXP. 300 ............ 85:-
Z 80 CPU 8-BIT ....................... 75:-
8080 A CPU 8-BIT . . . ... .... ........... 43:-
SOLDIMEC 3060 LÖDSTATION ......... 263:-
BW 63.0 WIRNINGSPISTOL ............ 250:-
Alla priser inkluderar moms. 

Detta är några godbitar ur vårt breda sortiment av halvle
dare, le , m.m. 

Vår katalog får du mot 10:- (i frimärke). 

BUTIK: Övre Husargatan 35, 413 14 GÖTEBORG 
TELEFON: 031-110864 

Informationst jänst 37 

OPPERMANN 
KATALOGBO 
Katalog (468 sidor) byggs, komp. vertyg, böcker m.m. 
Sändes mot 12:- i frimärken eller insättes på Pg 89 9461-8 

1!I~iI] MICRO-KIT 
POSTORDER 
Box B060 
72008 Västeräs 
021 - 11 7079 

BUTIK VÄSTERAS 
Bangatan 13 
722 28 Västeräs 
021 - 11 7079 

InformatlOllsqanst 38 

BUTIK ESKILSTUNA 
Eleonoragatan 4 
63343 Eskilstuna 
016 - 11 7955 

Informationstjänst 36 

PRESENTERAR 

SONOTRON PRA 2000/PA 2000 

~ * Hög rnusikalitet * Rörförstärkarens mjuka och 

"Iuftiga" ljud * Detaljskärpa * Det kraftfulla och distorsions-

fria Ijudl!t hos de bästa transistorförstärkarna 

Lyssna hos: 

Stockholm, SONTEC AUOIO AB 08/31 30 32 

HIGH FIOELITY OB/61 04 07 

BEST SOUNO AB 0B/30 99 OB 

Borlänge, OALAL.JUO 0243/101 B3 

Kungsbacka, TONKRAFT HIFI & MUSIK 0300/10036 

Göteborg, RAOIOLAGRET 031/164574 

Generalllgtlnt, Mallin & MagnuBBon Audio HB. HanvikBv. 51A, 

135 50 Tyresö· tel Da/715 19 77, Informationstjänst 39 
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U66MC-l· 

kontor 

Silvergransgatan 5 
421 74 V:a Frölunda 
tel.- 031/29 33 85 

* Datorer 
* Litteratur 
* Brytare 

ELEKTRONIK AB 
qut ik 

Vallgatan 5 
411 16 Göteborg 
tel. 031/11 79 90 

Info rmat lonSl lcHl st 4 0 

butik 

Skeppargatan 70 
114 59 Stockholm 
tel. 08 / 61 36 98 

Dator och 
Komponent-Butik 
. i stockholm! . 

* Motstånd 
* Kondensatorer 
* Linjärt 
*C-Mos 
* Mikroprocessorer 
* Transistorer 
*Minnen 

Kontaktdon *TTL 

___ .-electronics ___ _ 
Banergatan50 Box171 11526Stockholm Tel.Oa·6112 54 
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ANNONSÖRS
REGISTER RT 3/80 

Agfa-Gevaert 
Aprate l 
Audioscan 
Audio Stockholm 
BA Radio o TV 
Basf 

31 
44 
60 
39 
81 
83 
21 
81 

Beckman Innovation 
Bäl1sta Trä industri 
Deltron 24,76 
Elektrobygg 
Elektroniktjänst 
Elfa 
Frekvensia 
Gylling Hel11-

76 
81 

4,52,84 
63 

elektronik 59 
Heathkit Scandinavia 77 
Hi-fi Ki t 29, 75 
. Hitachi 32 
Intersonic 64 
Isotronic 73 
JBN Elektronic 74 
J &J 73 
Josty Kit 22 
Kammarton 77 
LSI Elektronic 82 
Luxor 43 
Mater Import 76 
Melin/Magnusson 81 
Mikro Kit 81 
Motorola 27,56 
Philips 49 
Rydin 2,51 
Sentec 18 
Siva's Elektronik 25 
Stereoteknik 81 
Seas 25,81 
Swedish Radio 

Supply 
Teknologiska Inst. 
Thellmod, Harry 
U66 
Universal Import 
Westenco 
Yamaha 
Älvsjö Sydimport 

72 
71 
64 
82 
77 
25 
47 
25 

Prenumerationstjänst 
Postadress : Box 3263, 
10365 Stockhol m 3 
Telefon : 340790 
Postgirokonto : 889500-5 
Prenumerationspris: 
Helår 12 nr 109:85 
(OBS! det nya priset gäller 
inkl den nya momsen 
17,1 % ) 

Prenumerationer kan beställas 
di rekt t ill Prenumerationstjänst. Box 3263, 
10365 Stockholm 3, i Sverige på närmaste 
postanstalt med postens t idningsinbetal
ningskort postgirokonto 889500-5. 

Definitiv adressändring, som m åste va ra 
förlaget ti llhanda senast 3 veckor innan den 
ska ll träda i kraft, görs skri ft ligt antingen på 
av förlaget utsänd blankett eller postens 
adressändringsblankett 2050.03. (Adress
änd ringsavgift 2:50.1 

Nuva rande adress anges gen om att ad
resslappen på senast mottagna t idn ing el
ler dess om slag klistras på adressänd
ringsblanketten. 

Adressändring på utländskt postabon
nem ang verkstä ll es på posten i respekt ive 
land . 

Äldre lösnummer kan rekvi reras genom 
Pressbyrån eller direkt från Ahl ,m & A ker
lunds Förlags AB, Torsgatan 21 , 10544 
Stockholm, tel 34 90 00 - Lösnummerexpe
ditionen. Som regel finns dock endast ett 
halvt år gamla t idningar att t illgå. 

Bif oga inga penga r ; tidning en sä nds m ot 
postförskott. Redaktionen ka n inte effektu
era beställningar på kopi or av artiklar ur 
äldre nr. Vissa bibliotek har inbundna år
gångar och kan ibland stå till tjä nst med 
kopior. 

ADVERTISING REPRESENTATIVES 
Belgium 
Publicitas Media , Avenue de Terveuren 
402, B-1150 Brussels, Telephone 027n 1 98 
12-13, Telex 33795 
France 
R.i.P.S.A . 26 Avenue Victor-Hugo, F-751 16 
Paris, Telephone 01 /5006608, Telex 61067 
Denmark 
Civilekonom Bent S Wissing, International 
Marketing Service, Kronprinsensgade 1, 
DK-11 14 Köpenhamn. Tel 01 / 11 5255 
Germany 
Publicitas GmbH, 2 Hamburg 39, Bebela ll ee 
149, Tel 040/ 511 00 31-35, Telex 0215276 
Holland 
Publicitas, 38, Plantage Midden laan, Am
sterdam 1004, Telephone 020/ 2320 71, Te
lex 11656 
Italy 
Etas Kompass, Riviste Estere, Via Manteg
na 6, 20154 M ilano, Teleph one 02/ 34 7b 51, 
Telex 33151 . 
Switzerland 
M osse-Annoncen AG , CH-8023 Zu rich, 
Limmatquai 94, Teleph one 01 / 4734 00, 
Telex 55235 
United Kingdom 
Frank L Crane Ltd, 16-17 Bride Lane, Lon
don EC4Y 8EB, Telephone 01 / 353-1000, 
Telex 21489 

Principscheman 
Principscheman i RT är ritade enligt följan
de riktlinjer: 

Komponentnumren korresponderar mot 
motsvarande nummer i ev stycklistor. 

Beträffande komponentvärdena i sche
mana gäller att för motstånd utelämnas 
ohm-tecknet, och för kondensatorer ute
lämnas F. 

Således är 100 = 100 ohm, 100 k = 100 
kohm. 2 M = 2 Mohm, 30 p = 30 pF, 30 n = 
30 nF (1 n = 1000 pi . 3 u = 3 ut osv. Alla 
motstånd 0,5 W. alla kondensatorer 250 V 
provsp om ej annat anges i stycklista. 

Alla förfrågningar som avser i RT publi
cerat material- artiklar, produktöversikter 
m m samt byggbeskrivningar scheman och 
komponenter liksom kretsar - resp all
männa frågor skall göras skriftligen till red. 
Telefonförfrågningar kan i allmänhet inte 
besvaras p g a tidsbrist. För alla upplys
ningar om äldre RT-nr:s innehåll hänvisas 
till bibliotekens inbundna årg med årsre
gister. 





[PO 
ABC 80 är en liten, prisbillig men kraftfull dator som har blivit mycket 
populär på grund av sin flexibilitet. 
Även för privatpersoner är priset överkomligt, och ändå har ABC 80 
samma möjligheter som de stora datorsystemen. 

ABC 80 består aven tangentbordsenhet, där datorn är inbyggd, en TV-skärm och en kassettbandspelare. 
Artikelnr 74-5000-0. Pris 6.900:-exkl. moms. 
En mängd olika tiltbehör kan anslutas, som t. ex.: 

Benämning Artikelnr 
Skivminne ABC FD2 74-4801-2 
Skrivare ABC P80 74-4502-6 
Plotter HI-PLOT 74-4524-0 
Mätbord HI-PAD 74-4526-6 

Det finns naturligtvis en mängd olika program (ca 35 st) till ABC 80, från 
administrativa till tekniska beräkningar, som t. ex. bokföring (BAS 76), lagerredo
visning, kundreskontra, ordbehandling, bygg & anläggning, analys el-nät, termi
nalrutin, basic-instruktören , assembler. Programmen finns både på diskett och 

kassett, med reservation för vissa specialprogram, och kostar från 190:- till 
2.000:-exkl. moms. 

Pris/ st exkl. moms . 
7.850:-
5.950:-
6.480:-
4 .680:-


