


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 ba ra bråkdelen aven konventionell hög
talares rörliga delar. Därför blir distorsionen mycket 
mindre, frekvenskurvan flat upp till 45 000 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 kraftigare 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 ZERO-högtalare har basreflexlådor, nivåkontroller 
för mellan register 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 . Verkningsgrad 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 
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Åhlen & Åkerlunds Tryckerier 1980 

OMSLAGET: Sommar, grö nska och dcn 
bärbara radiobandspelaren; se där en för 
många oemotståndlig kombination att 
konkurrera om naturljuden med ... RT 
har uppmärksammat den stora försälj
ningen av apparattypen och gått in med 
ett hå rdtest: Vad får man för pengarna 
och vad kan de här mottagarna? Prov
ningen inleds på sidan 56. RT.färgfoto: 
Lennart Edling, Kamera·Bild 

Innehåll 
TEL 011-1'10110. "lOD 

Fem timmar på 
VHS-kassett 4 
Räcker inte tre timmar till för dina vi-
deoprogram? Läs hur du skaffar fem 
timmars sammanhängande VHS-vi· 
deo! 

Nya metallband från Philips 4 
Metallbanden ligger ännu i ett utdraget 
introduktionsskede . En ny generation 
från Philips debuterar , och vi granskar 
och bedömer nyheten. 

För 50 år sedan 4 
provade vi också portabel sommarra-
dio . Läs vårt utdrag ur 1930 års augus-
tinummer av Populär Radio! 

Mät 80 - Mätmässa 25-28 
sept 8 
Här ger vi litet förhandsinformation till 
en intressant mätmässa som vänder sig 
direkt till servicetekniker och andra in· 
tresserade av mätteknik. 

Linjära slutsteg för vhf 
som bygge 10 
Artikeln visar två konstruktioner att 
bygga för 35 resp 75 W. Förf Helge 
Grahnberg, visar även hur man beräk-
nar anpassnings kretsarna till slutsteg 
av det här slaget. Stegen passar ut-
märkt till 2 m ssb-trafik . 

Dx-sidan 17 
tar upp en lika gedigen som unik tysk 
mottagare från andra världskriget. 
Vem kan ge vidare upplysningar om 
apparattypens öden? undrar Stig 
Adolfsson i sin krönika som också be-
handlar amerikanska OTS-radar. 

Pejling - 19 
RT:s speciella nyhetssidor med aktu-
aliteter och debatt , kommentarer och 
recensioner. 

Minsta persondatorn: 
Sinclair ZX 80 27 
För ett och ett halvt tusen kronor kan 
man i dag köpa en liten , men duktig , 
dator för anslutning till tv-mottagare . 
Vi finner att den håller överraskande 
hög standard på programmeringsruti-
nerna och programbehandlingen bl a . 

Nr 8 1980 Årgång 52 

Basic i fickan med Sharp 
PC-1112 35 
Nu har den första räknedosan med ba-
sic kommit , och därmed ett helt nytt 
sätt att hantera den programmerbara 
räknedosan. Högnivåspråk i fickfor-
mat! 

Bilantennen - en förbisedd 
komponent 38 
Det finns en rad faktorer att ta hänsyn 
till när det gäller bilantenner. Erland 
Cassel vid Philips i Järfälla orienterar 
här i ämnet. 

Heathkits "väderdator" 44 
Denna Heathkit-byggsats som inte ba-
ra ger tillförlitlig och mångsidig infor· 
mation om vädret utan också kan an-
vändas i energisparande syften har 
provbyggts av Jörgen Gundersen , som 
kommenterar vädercentralen. 

Radioprognoser 47 
augusti 1980 

Nya produkter 48 

Fyra boosters för bilen 
testade 50 
Bra ljud i bilen kräver högre effekter 
än vad bilradioapparaterna kan preste· 
ra . En metod är att koppla till en boos-
ter som höjer effekten . Vi har granskat 
fyra boosters. 

RT provar: Bärbar stereo 56 
I sommarstugan , på badstranden , i 
hängmattan , på rullskridskor , ja över· 
allt stereo med flödande musik. Men 
är musiken kvalitativt njutbar? Vi har 
lyssnat och testat! 

USA-scenen: Hi fi och audio 69 
Om främst en verklig sagoskatt av 50 
år gamla , glömda och aldrig rörda 
grammofoninspelningar vilken upp-
täckts nyligen handlar Robert Angus 
USA-rapport - och naturligtvis mycket 
annat aktuellt och betydelsefullt inom 
branschen. 
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Kassetter: 

Ny generation 
av Philips Metal 
•• Philips var en av de första 
bandtillverkarna som på allvar 
talade om att introducera me
tallband. Under ett par år sköt 
man introduktionen framför sig 
och fann till slut att andra före
tag redan sålde metallband. 
Först bland dem var 3M med sitt 
Metafine. 

Philips fick då uppenbarligen 
brått att lansera egen vara. Me
ra snabbt än de själva önskat , 
förefaller det. Det band vi nu 
fått prov på ä'r av åtminstone 
tredje , frisläppta , metallgenera
tionen. I vårt kassett-test i hös
tas bedömde vi den andra gene
rationen. 

Sedan dess har tydligen myc
ket hänt, åtminstone med Phi
lipsbanden . I tabellen lämnar vi 
några mätvärden på Philips 
gamla och nya metall band samt 
det äldsta , Metafine , och det 
metall band som enligt våra rön 
ger bästa prestanda , nämligen 
Fuji Metal. 

Mätningarna är gjorda på Na
kamichi 680ZX med .normal 
kassetthastighet. Samma för
magnetisering har använts till al
la banden. 

deras höga utstyrbarhet i dis
kanten. Den ger ett renare och 
klarare ljud åt transientrik mu
sik . Här låg Philips tidigare 
ganska lågt , ungefär i klass med 
Scotch Metafine , som var det 
minst diskantgoda metallbandet 
av dem som fanns på markna
den. 

Med det nya Philipsbandet 
uppnår man ytterligare ett par 
dB i diskanten , men det är långt 
till Fujibandets utmärkta siffra 
h·· I ar. 

Ett klagomål mot det tidigare 
metall bandet fr ån Philips gällde 

.... 
CD .., 
" :.: 

" c. ." .... '" .",... 
.s:;'" 
o..~ 

Brusnivå dB - 55,4 

Maxnivå dB + 3,4 
315 Hz 

Dynamik dB 58,8 
315 Hz 

Atergivning dB - 8,8 
15 kHz jämf 
med 315 Hz 

Maxnivå dB - 16,3 
15 kHz 

att det gav mycket drop outs och 
stora nivåvariationer. 

Här har vi inga siffror i tabel
len , men våra mätningar visar 
att man förbättrat jämnheten 
högst väsentligt. Nivåjämnheten 
är överhuvud taget sämre hos 
metall band än andra typer , men 
Philips tycks här framställt en 
mycket god produkt. Både Fuji 
och Metafine ger betydligt stör
re variationer. 

Det nya Philipsbandet är allt 
så avsevärt bättre än det gamla . 
Alla väsentliga parametrar är 
färbättrade . Metallband kan 
också ge förbättring av kassett
ljudet , helt visst. Men dessvärre 
tycks det vara så att det i dag är 
lika omöjligt att sälja kassett
spelare utan metallmöjlighet 
som det är att sälja metallband. 
Hur den ekvationen nu går 
ihop. BH • 
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" .., .... :.: " al 
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- 54,6 - 57,0 - 54,3 

+ 5,3 + 5,8 + 6,7 

59,9 62,8 61,0 

- 5,5 - 7,7 - 2,4 

- 14,5 - 16,0 - 7,5 

Om vi jämför Philips med 
Philips finner vi då att det nya 
bandet ger ca l dB bättre dyna
mik än det gamla. Men båda 
konkurrenterna ligger ytterliga
re ett par dB högre . 

Den kanske intressantaste 
egenskapen hos metallband är 

Alla nivåer anges i förhållande till 250 nllb/ m. 
Atergivningen vid 15 kHz är mätt 26 dB under 250 nllb/ m. 
Använd spelare Nakamichi 680 ZX , trimmad för Nakamichi ZX . 

Fem timmar 
på VHS-kassett 
•• I slutet av förra året avisera
des 4 timmars band till VHS-syste
met. Sedan dess har allt varit tyst 
på den fronten. Några band har 
inte synts till , och importörerna i 
Sverige vet inget om dess framtid. 

Den längre speltiden skulle upp
nås genom att man använde ett 
tunnare band . Det tunnaste ban
det på dagens videomarknad sitter 
inte i VHS-kassetter utan i gamla 
VCR LP från Philips . Deras tre
timmarskassett , VCR 180, är vä
sentligt tunnare än tretimmars 
VHS. Alltså anmäler sig en tanke 
här. 

Sagt och gjort. Vi transplante
rade ett band från en VCR 180 till 
en E 180 , dvs en tretimmars VCR . 
Bandet i VCR-kassetten är myc
ket längre än det i VHS-kassetten , 
så en hel del blev över. Men si , 

kassetten med det nya innehållet 
fick en speltid av ca 5 timmar och 
10 minuter! Det är mer än något 
annat videosystem kan prestera i 
dag, i en följd. Philips åttatimmars 
system kräver ju att man vänder 
kassett efter fyra timmar. 

Detta är alltså ett sätt att skaffa 
lång speltid på VHS-kassett. Vi 
kan tänka oss ett par applikatio
ner för det , men det finns några 
förbehål l. För det första är det 
ganska besvärligt att spola om 
bandet från VCR-spolen till VHS
dito. Vi använde en skivspelare 
som bandtallrik till den upptagan
de VHS-spolen och placerade för
rådsspolen från VCR på en axel 
som fästes på spelaren . Eftersom 
bandet är mycket tunt är det lätt 
att det viker sig och trasslar , så 
man bör övervaka proceduren , 
som tar en god stund . 

En annan hake ligger i driftsä
kerheten hos den färdiga kasset
ten . För att allt skall fungera in-
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vändningsfritt med det tunna ban
det måste bandspänningen vara 
noggrant anpassad . Bandet kan ju 
inte stöda mot kanten på samma 
sätt som ett tjockare och styvare 
band kan . Detta kan vara en bi
dragande orsak till att det officiel
la 4 timmars bandet inte släppts. 

Vårt hemlagade 5 timmars band 
har emellertid fungerat vid ett an
tal spelningar. Något mer drop 
outs än i normalfallet har dock 
konstaterats , och det kan ha sam
band med bandspänningen . 

För den som vill göra sig ett 
långt VHS-band efter vårt recept 
bör påpekas att risken för trassel 
och besvär naturligtvis är ganska 
stor . Likaså kan man råka i garan
tiproblem om man använder " pi
ratband". av detta slag. Dock är 
risken för skador på maskinen 
knappast så stor , men ett trasslan
de band kan kräva att man går in i 
den ömtåliga mekaniken och stä 1-

forts sid 7 

I FÖR 50 ÅR SEDAN I 
J c 

IIIUadioindu5triens III 
~Nyheter~ 

I detta nummer av Ra
dio & Television testar vi 
I?!irbara radiomottagare. 
Amnet är inte nytt: redan 
för femtio år sedan inflöt 
följande rapport om en 
provad "portabel". Vad 
har möjligen ändrats? 

•• I behaglig tid för att kunna 
bidraga till att höja stämningen 
vid kräftkalasen har Philips 
2540 , en transportabel , eller rät
tare sagt " bärbar" mottagare , 
kommit i marknaden och t o m 
den kräsne måste uttrycka sin 
förvåning över , vad denna appa
rat förmår prestera. 

Hela anläggningen är inbyggd 
i ett elegant och gediget mahog
nyfoder , c:a 45 x 38 x 24 cm , vil
ket - när apparaten ej användes 
- skyddas av ett gummiimpreg
nerat fodral. Avstämnings- och 
återkopplingsratt , våglängdsom
kopplare och strömbrytare ligga 
helt skyddade under övre , bakre 
kanten , som är nedfällbar. Bat
terierna äro genom en lucka i 
bakväggen lätt åtkomliga. För 
ramens inställning är hel a fodret 
vridbart kring en bottenplatta. 

Mottagaren omfattar fyra 
steg: skärmgaller - h . L , detek
tor, och två I. f. Detektorn , som 
är ett nytt , antimikrofoniskt rör 
med typbeteckning A 416 och 
lär ha ungefär samma data som 
A 415 , är transformatorkopplad 
till första I. L -steget, som i sin 
tur är transformatorkopplat till 
slutsteget , B 443. 

Den effektivitet , som man , 
oaktat ej mer än 108 volts anod
spänning står till förfogande , 
lyckats uppnå , visar att varje 
möjlighet att utnyttja rören 
måste vara tillvaratagen på ett 
utomordentligt sätt. 

Spångastationen verkade på 
intet sätt störande , ej heller 
Vaxholms fästningsstation , i 
vars närhet proven utfördes. 
Vid färder i motorbåt kunde 
man visserligen märka störning
ar från motorns tändsystem , 
men dessa voro ej av sådan stor
leksordning , att de generade i 
högre grad ens vid avlyssnandet 
av svagare stationer. • 



Önska och tryck. 

MÄNGA KOMMER ATI KÖPA DEN HÄR TV-BANDSPELAREN TROTS ATI DEN ÄR LITE DYRARE ÄN DE 
VANLIGA MODELLERNA. 

HITACHI VT -5500 ÄR EN TEKNISKT A V ANCERAD TV -BANDSPELARE SOM GER DIG FLER INSPELNINGSTILLF ÄLLEN. 
DU PROGRAMMERAR DEN VIA EN MIKRODATOR. DET ÄR INTE SVÄRARE ÄN A TI ANVÄNDA EN FICKRÄKNARE. 

HAR DU REDAN ERFARENHET A V VIDEO UPPSKA TT AR DU PROGRAMMERINGSMÖjLIGHETERNA. 
SKALL DU SKAFFA VIDEO FÖR FÖRSTA GÅNGEN KAN DU GÖRA DET I TRYGG FÖRVISSNING OM ATI KÖPA EN 

MASKIN SOM HÅLLER MÄTTET EN BRA BIT IN I FRAMTIDEN. 

DATAPROGRAMMERING. 3 MOTORER. 
Med hjälp aven inbyggd mikrodator och 7 dygns timer kan bandspelaren Separata motorer för bandtransport, videotrumma och bandladdning. Det 

programmeras att starta och stoppa upp till fem gånger per vecka. innebär snabba och enkla övergångar mellan olika funktioner, 
Kanalvalet kan dessutom programmeras så att bandspelaren t.ex. mellan avspelning och snabbspolning. Dessutom ökad driftsäkerhet. 

väljer program I eller 2. I framtiden kan det bli aktuellt VIDEOHUVUDET. 
med fler kanaler än I:an och 2:an och då ger dig den här 
bandspelaren 12 kanaler att välja på när du skall spela in. Videohuvudet är av kristallferrit som är ett mycket hårt material och video

trumman är av AH S-lättmetall. Det garanterar utomordentlig livslängd. 
PROGRAM SÖ KA RE VIDEOINGÄNG. 

Bandspelaren kan programmeras via en signal så att den själv söker 
upp rätt moment eller program på bandet. Direktanslutning för videokamera. 

STÖRNINGSFRIA BILDER FRÅN START. DÄMPAD KASSETTLUCKA. 
Bilden stabiliserar sig omedelbart efter vruje nedtryckning aven manöver- Den luftdärnpade kassettluckan skonar både mekanismen och kassetterna 

tangent tack vare ett servostyrt bandladdningssystem. och skramlar inte. 

STILLBILD. FUKTVARNARE. 
N är pausknappen trycks ned står bilden stilla så att Om bandspelaren varit utomhus eller transporterats och det uppstår kon-

man kan granska den i detalj. dens blinkar en varningslampa och drivsystemet låses automatisk i 
stoppläge för att förhindra att videotrumman 

ENBILDSFRAMMA TNING . eller videobandet tar skada. 
Tryckknapp på bandspelarens frontpanel för enbildsframmatning. 

UUDDUBBNING. 
På ett inspelat band kan man lägga på sin egen röst, musik 

eller andra ljudeffekter. 

ÄTERSPOLNINGSMINNE . 
Hjälper till att hitta rätt punkt på bandet. 

STOP-OCH-GO-AUTOMA TIK. 
Automatisk stopp när bandet är slut samt automatisk övergång till 

förinställt TV -program. 
FJÄRRKONTROLL. 

Pausfunktion via kabel, både vid in- och avspelning. Bandspelaren kan 
även fjärrstyras via videokarne!a. 

HITACHI SALES SCANDINAVIA AB, BOX 7138, 172 07 SUNDBYBERG, TFN 08-98 52 80 ~ H ITACH I 
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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 själv är med när musiken spelas. 

Det är därför som Sony har konstruerat 
världens lättaste stereo hörlur. 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. 

Sony 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. 
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Cirkapris 250:-

PROVA SO Y PILOT. 
Sonyanvänder en special utvecklad 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 stereohörlur, 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 MARKNADSFORS I SVERIGE AV GrWNG HlAf·CLEKTRONI/(AB. EnGYWNGFORETAG TEL 08-961600. GY.LLI NG 
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VHS [orts [rån sid 4 

ler till besvär. 
Vi bör kanske också påpeka att 

detta knappast är någon billig lös
ning. Man utgår alltså från en tre
timmars VCR-kassett som kostar 
ca 200 kr. Sedan måste man också 
ha en tretimmars VHS-kassett 
som plundras på band. Kostnad ca 

90 kr. Tyvärr måste man använda 
tretimmarskassetten eftersom 
spolarna är större i kassetterna 
med de kortare banden. De fem 
timmarna kostar därmed en bra 
slant , men fem timmars omistlig 
tv-underhållning kan väl vara värt 
en del? BH • 

Test av radiobandspelare: 

ME" ANV ÅGBANDEN 
som de här portabla mottagarna 
är försedda med - liksom långvå
gen - har ju visat sig attraktiva i 
flera sammanhang: 
• Det är till stor del fritidsseglare 
som vill ha tillgång till de am
sändningar vilka förmedlar väder
rapporter. Det blev ju till slut ett 
riksdagsbeslut i våras på att Sveri
ge inte lägger ned de 2-3 återstå
ende am-sändarna av bl a hänsyn 
till sjöfolket, som inte kan använ
da [m-informationen p g a räck
viddsproblemen . 
• En betydande mängd köpare 
vill ha kort- och mellanvågsband 
för att t ex under semestern i hus
vagn eller bil kunna ta ut mottaga
ren och söka nyheter från Sverige 
också långt nere kring Medelha
vet, t ex. 
• Medan de rena dx-lyssnarna 
torde vara få i det här samman
hanget finns det en stor kategori 
distanslyssnare som villigt köper 
de här musikmaskinerna-radio
mottagarna: De många invandrar
na och gästarbetarna , som mer el
ler mindre regelbundet vill avlyss
na hemlandets radionyheter etc. 

Vi har i våra prov med appara
terna inte gjort några särskilda 
mätningar beträffande am-förmå
gan. Generellt gäller dock , att om 
[m-delen är tillfredsställande har 
man som regel en godtagbar am
del också; ofta är funktionerna 
sammanförda på samma kretskort 
och am-kretsarna utförda i form 
av 1-2 ic. 

Men begränsningarna är ofta 
nog både många och allvarliga . 
Störbenägenheten är hög i de här 
mottagarna. De överst yrs på ra
dioingången ofelbart av starka sig
naler. De fixa antennerna omöj-

liggör i normalfallet att man höjer 
spänningen , fö. Beträffande an
tennerna som mottagarna är för
sedda med verkar det generellt 
förhålla sig så , att apparaterna 
med dubbla spröt uppvisar bättre 
egenskaper ; detta är dock inte all
tid fallet! 

Skalornas noggrannhet är som 
regel tvivelaktig . Det är ganska 
besvärligt att lokalisera en viss 
sändare bara efter avstämnings
skalan. 

Känsligheten skiljer sig mar
kant apparaterna inbördes med en 
uppmätt skillnad om hela 28 dB , 
vilket framkommit efter RT:s fält
prov. 

Selektiviteten är också i många 
fall så låg att det blir ett enda snat
ter på banden där man vill höra en 
viss sändare i ett grannskap av 
andra , starka eterröster. En svag 
station riskerar alltid att drunkna i 
bruset. 

Radiodelarna imponerar alltså 
inte , men så har de heller inte fått 
kosta särskilt mycket . Den som 
vill ha bättre mottagningsegen
skaper på andra band än ultra
kortvågen rekommenderas följ
aktligen att investera i en mera dx
betonad mottagare av den typ RT 
testat tidigare , se t ex marsnumret 
1979. 

Slutligen : Ingen av de testade 
mottagarna vågar vi helhjärtat re
kommendera för sjöbruk. De tål 
knappast fukt och väta , även om 
ett par mottagare verkar rätt solitt 
hopmonterade . Också för dylika 
ändamål finns mera lämpade små
mottagare , även om prefixet " ma
rin" - inte sällan medför drastiska 
prishöjningar. • 

HÖGTALAR
RECENSIONEN 

måste denna månad stå över av utrymmesskäl. Men nästa 
gång är vi tillbaka med en mycket modern och särpräglad 
engelsman - Wharfedales största modell , TSR 112 , som i lik
het med nyligen testade Bowers & Wilkins har en intressant 
mätteknisk bakgrund . 

Red. 

ÖVERLÄGSET 

BÄSTA 
LUDET 
I RADIO & TELEVISIONS STORTEST 

Su perlativen 
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 i topp. Mycket hög 
utstyrbarhet. Lägsta brusnivån i hela vår bandsamling. 
Mycket hög dynamik. Ett verkligt förnämligt resultat." 
Låt din musik få en riktig chans. Låt dina öron få uppleva 
hur kassettband verkligen skall låta. 

S ex njutningsfulla minuter mer. Bara på Agfa. 

AGFA ·GEVAERT 

Informationstjänst 4 
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Mättekniken i fokus 
25-28 september på Mät 80: 
Specialmässan återkommer! 
C> Mät 80 äger rum i slutet av september i Stock
holmstrakten - det blir alltså enjortsättning påjörra 
årets lovande upptakt till dettajörsök med en årlig 
specialmässa jör alla slags mät- och servicetekniska 
tillämpningar. . 
C> RT:s j acksakkunniga läsare är välkomna även i 
år. Kupongjör inträde kommerattfinnas i nästa 
nummer av RT. 

•• Som har framgått av tidiga
re notiser i RT och annonsering 
blir det en mätteknisk spe
ciaimässa i Sollentuna även i år 
tiden den 25 till 28 september. 
Evenemanget äger rum i Mäss
bolagens moderna lokaler invid 
Sollentuna station . 

Det är Mässbolagen som står 
som arrangör på uppdrag av 
Sveriges radiomästareförbund , 
SRF. Som medarrangörer står 
tidskrifterna Radio & Television 
och Rateko (branschtidning för 
Sveriges radiohandlares riksför
bund, SRR) samt Sveriges Sän
dareamatörer , SSA. 

Mässan är tänkt att utgöra en 
mötesplats för leverantörer , ser
vicefolk, tekniker och andra in
tresserade som vill sälja , köpa 
och bli informerade om mätin
strument , komponenter samt 
servicehjälpmedel , verktyg och 
inredningar liksom utbyta erfa
renheter och rön . 

Det blir inte bara utställning 
utan också föredrag, laboratio
ner och demonstrationer aven 
mängd materiel och metoder 
som kan förknippas med alla fö
rekommande mätningar på 
hemelektronik. 

Goda erfarenheter 
från Mät 79 

Mät 79, hösten förra året , var 
ett första försök . Man ville pro
va om det var möjligt att driva 
en mätmässa ägnad just service
tekniken. Mässan skulle skilja 
sig från de gängse mätmässorna 
genom att vara specialiserad. 
Besökaren skulle inte behöva le
ta fram det han var intresserad 
av bland mätinstrument för and
ra verksamhetsområden, t ex för 
kemi , geologi , medicin m m, 
som annars är vanligt. 

Givetvis kan det inte bli sam
ma volym på en mässa som är så 
specialiserad , vare sig när det 
gäller utställare eller besökare: 
Trots det kom det över 3000 
personer till Mät 79, besökare 
som hade radio- och elektronik
service som yrke , och utställar-

na sålde en hel del materiel un
der de fyra utställningsdagarna. 

Efter mässan fick de besvara 
en enkät , och man ansåg då föl
jande: 
• 90 % av utställarna ville ha en 
fortsättning på Mät 79. 
• 80 % var nöjda med försälj
ningsresultatet och möjligheten 
av att kunna informera fackfolk 
direkt. 
• 70 % var likaså nöjda med be
söksfrekvensen av fackfolk . 

Det blir alltså en fortsättning i 
och med Mät 80 och sedan får 
framtiden visa om det blir en år
lig företeelse eller om man väl
jer annan periodicitet eller upp
läggning. Unik är mätexpon i 
varje fall. 

Laborationer och demo 
på årets mätmässa 
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kussionerna äga rum och 17.45 
blir det demonstrationer av ny
heter , mätuppkopplingar och 
dylikt. Innehållet är inte detalj
planerat då detta RT-nr press
läggs , men vi återkommer när
mare med information så snart 
som programmet är fastslaget. 
Troligen blir det t ex en uppfölj
ning på den förra året så upp
skattade diskussionen om stör
ningar i hemelektronik p g a lf
detektering av signaler från när
belägna sändare , ett aktuellt 
problem. 

Satellit-tv hör till det som 
kommer att demonstreras lik
som smådatorer , Semko kom
mer att hålla en kortare kurs och 
Televerket skall visa hur det nya 
personsökningssystemet funge
rar. 

En stor del av verksamheten 
avser kurser och grupparbeten 
vid de olika mätstationerna för 
SRF-medlemmar . 

Vilka deltar i mätmässan? 
Mässan vänder sig till alla som 

har intresse av mätteknik för 

service på radio , tv , video , små
datorer m m. Biljetter med pro
gram kommer att distribueras av 
Sveriges radiomästareförbund 
och Sveriges sändareamatörer 
till respektive medlemmar. Ra
dio & Televisions fackkunniga 
läsare är på nytt välkomna att 
delta och vi återkommer med 
kupong i tidningen som berätti
gar till inträde . 

På utställningens sista dag, 
söndagen den 28:e september , 
sker inträde genom att visa upp 
kupongen . För att komma in på 
utställningen de övriga dagarna 
får man rekvirera biljetter , men 
vi återkommer med närmare de
taljer i nästa RT-nummer också 
om detta . 

Utställningen är en strikt 
fackmässa , dit allmänheten inte 
har tillträde. Med sin specialise
ring inom mätfältet är den unik 
och bör ge stort utbyte för både 
utställare och besökare , för
modligen ännu större än vid Mät 
79, skall vi tillägga. - Bilderna i 
artikeln är från förra årets eve
nemang. • 
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• Den här applikations
rapporten visar hur man 
kan gå tillväga för att 
konstruera ett 35 W eller 
ett 75 W -slutsteg för vhf
området. 
Konstruktionstekniken 
innebär att tryckta led
ningar används som in
duktanser och artikeln vi
sar hur de beräknas. 
• Stegen är lämpade för 
2 m amatörband för ssb 
eller cw men kan även 
modifieras för fm. Konst
ruktionsdetaljerna är 
fullständigt angivna med 
kretskortsmönster, men 
eftersom en hel del spe
ciaikomponenter krävs 
anvisar vi även inköps
källa för kompletta mate
rialsatser. 

Fig l . Så här ser prototyperna ut till 35 W och 75 W slutstegen som 
beskrivs i artikeln . 

Linjära vhf-slutsteg 
för 35 W och 75 W 
med förenklad metod 
Av HELGE o GRANBERG, Motorola 

•• Halvledarslutsteg för vhf-området bygger man bäst på 
mönsterkort , vilket förenklar impedansanpassningen . Lednings
mönstret har ett jordplan som ligger på ett visst avstånd och som 
därför ger ett högt värde Zo. Det ger ett enklare konstruktions
förfarande än vid fallet med tråd lindade induktanser. 

Som ett exempel skall vi visa en 35 W förstärkare som optime
rats för att ge 10 dB förstärkning över hela 2 m-bandet (Det 
amerikanska 2 m-bandet är 4 MHz brett ; vår anm) . Det innehål
ler en billig transistor utan intern anpassning, MRF240, som har 
god linjäritet vid ssb-bruk. 

En högeffektversion med samma kretskortmönster är byggd 
runt transistorn MR F247 även om man där arbetar med en del 
kompromisser i fråga om impedansmatchning. 

Kopplingsfunktionen för sändning/mottagning styrs av bärvå
gen och stegen kan därför användas som " boosters" kopplade 
direkt till små handapparater eller mobila radioenheter. 

Båda konstruktionerna arbetar i klass AB och är avsedda för 
linjär drift , men de kan mycket väl användas för fm . Fig l visar 
de två förstärkarna. 

Anpassningsnät i kretskortmönster 
Halvledarförstärkare för vhf görs för det mesta med LC-nät 

för anpassning av impedanser. Bredbandtransformatorer kan 
möjligen användas när man syftar till extrema bandbredder. 
Transmissionsledningar för impedanstransformering fordrar van
ligen ledningslängder som motsvarar en kvarts våglängd och det 
betyder klumpiga konstruktioner på vhf om inte material med 
hög dielektricitetskonstant används. Transmissionsledningar kan 
åstadkommas med koaxialkablar eller tryckta kretsar (strip lines) 
med ledningsmönster på ena sidan och ett jordplan på andra 
sidan av dielektrikum. De tryckta ledningar som diskuteras här 
är i själva verket transmissionsledningar med hög karakteristisk 
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impedans, vi lka , för att passa i beräkningarna , behandlas som 
induktanser. Därför är kvaliteten på kretskortmaterialet mindre 
kritisk . De tryckta ledningarna har också fördelen av reprodu
cerbarhet och är lätta att använda då man konstruerar nätverk 
med många element. Beräkningarna av näten kan göras på sam
ma vis som när man konstruerar med kondensatorer och trådlin
dade spolar . 

Man måste använda anpassningsnät på in- och utgångar för att 
anpassa transistorns låga och komplexa inimpedans till den stan
dardiserade källimpedansen 50 ohm och till transistorns lågimpe
diva utgång. Dess impedans beror på matningsspänning och ef
fektnivå. Den anpassas även till 50 ohm utom då det är fråga om 
ett drivsteg i en förstärkare med flera interna steg. 

Vid vhf är in- och utgångsimpedanserna vanligen både indukti
va i reaktanshänseende (vilket betecknas med +JX i datablad) 
och blir kapacitiva (-JX) vid lägre frekvenser. För transistorer 
sådana som MRF240, 2N6084 och 2N5591 ligger korsningspunk
ten runt 100 MHz. Den bestäms av kiselbrickans yta i transistorn 
samt geometri och kåpa. Små element kan vara kapacitiva ända 
upp till uhf-området. 

Två sektioners nät är tillräckligt 
Eftersom den bandbredd som krävs här bara är en liten del av 

en oktav (140-150 MHz) kan impedansanpassningen åstadkom
mas med två sektioners nät . Ifig 2 är Xl , som svarar mot +J in på 
transistorn MRF240 , inte en del av det yttre anpassningsnätet för 
ingången. C1 och C6 är kopplingskondensatorer vars induktan
ser uppgår till 12 nH vid centerfrekvensen då dess till-ledningar 
är 2,5 mm långa. Induktanserna , såväl som reläets induktans , 
läggs till värdena för L1 och L5. 

Om reläet används i ett 50 ohms system skulle resultatet bli 0,3 
dB effektförlust p g a missanpassning av impedansen. Felet kan 
minimeras om reläinduktansen används som en del av reso
nanskretsen , men serie induktansen ger en tydlig begränsning av 
den övre gränsfrekvensen . 

Det är enklast att göra anpassningsnät då signal källa och belast
ning båda är resistiva. Man kan uppnå det genom att kompensera 
den induktiva reaktansen , +J, med en lika stor kapacitiv reaktans , 
- J . C3 och C4, se fig 2, medför den önskade kompensationen . Det 
är dock inte alltid praktiskt att göra så, eftersom bandbredden då 
minskar. När man eftersträvar en stor bandbredd bör man inte 
kompensera bort hela den induktiva reaktansen utan låta bas och 
kollektor vara en smula induktiva. I vilket fall som helst bör man ta 
hänsyn till att en del av impedansanpassningen sker inom transis
torns hölje . Det gäller särskilt för de transistorer som har intern 
anpassning, vilket diskuteras senare i texten . 

35 W linjär effektförstärkare 
Transistorn M RF240 valdes i den här applikationen tack vare sin 
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Fig 2. Nätför impedansanpassning för 35 W vhf-förstärkare. 

tålighet mot missanpassning av belastningen och den har ovanligt 
hög effektförstärkning för att vara en icke internkompenserad 
komponent. Transistorn är specificerad att ge 40 W med en för
stärkning av 8 dB vid 175 MHz . Typiskt ger den 10-11 dB vid 145 
MHz. Vid den frekvensen är in- och utimpedanserna för MRF240 
0,6 +JO,8 ohm respektive 2,0 +JO,l ohm (Put = 35 W). 

Innan man beräknar anpassningsnäten måste man fastställa 
värdena för C3 och C4 som skall släcka ut den reaktiva komponen
ten mellan basen och kollektorn . För ingången måste vi omvandla 
impedansen 0,6 +JO,8 som är angiven i serieform till ett ekvivalent 
parallellvärde , antingen genom att använda ett Smith-diagram 
eller med ekvationer ur referenserna (3) och (4). Det resulterade 
ekvivalentvärdet är: Rp = 1,67 ohm , Xp = 1,25 ohm eller 880 pF. 

Alla kondensatorer har en induktiv seriereaktanskomponent 
som normalt kallas parasitinduktans. Den kan vara bara en bråkdel 
aven mikro henry , men vid vhf är dess verkan stor nog att kräva 
hänsyn till. Parasitinduktansen verkar så , . att kondensatorns 
effektiva värde ökar beroende på frekvens och impedansnivå. 

De okapslade glimmerkondensatorerna (mica) som allmänt 
tillämpas i effektsteg för vhf har mellan 1 och 2 nH parasit in duk
tans för enkelplatt-typ (upp till nominella värden av 360-390 pF) 
beroende på monteringstekniken. Antag , att parasitinduktansen 
är 1,5 nH. Det ekvivalenta lågfrekvensvärdet kan beräknas med 
ekvation 1: 

CEquiv = 
___ C ._. __ _ 
l + [(27Tf)2 Lej 10-9 

där C = den effektiva kapacitans som behövs i pF 
L = parasitisk induktans i nH 
f = frekvens i MHz. 

Om vi sätter in de värdena i ekvation 1 får vi: 

(1) 

För att alltså få det önskade värdet 880 pF mås~e vi använda en 
kondensator med kapacitansen 420 pF eller närmaste standard
värde (390 pF). 

Om vi följaktligen omvandlar impedansvärdena (2 ,0 +JO ,l 
ohm) till parallell form får vi Rp = 2,01 ohm och Xp = +J 26 ,8 
ohm. Xc representerar ett kapacitansvärde av 47 pF för C4 (från 
ekv 2) med 43 pF nominellt värde . 

c = ( _J. . ) 10 (' 
Xc 
27Tt' 

där Xc = kapacitiv reaktans i ohm 
C = kapacitans i pF 
f = frekvens i MHz 

(2) 

Den höga reaktansen parallellt med den låga kollektorimpe
dansen hade ingen anmärkningsvärd effekt och kunde fullstän
digt försummas i senare funktionstester av enheten . Man kan i 

40r----r---,r---,----,----.----.----.-~~80 

" o ... 

Pin. POWfA INPUT (WATIS) 

Fig 3. Uteffekt som funktion av ineffekt och verkningsgraden för 35 
W -slutsteget. 

Smith-diagrammet lätt se att de resIstlva komponenterna med 
värdena 1,67 och 2,01 ohm är oförändrade och kan behandlas 
som rent resistiva belastningar / resp källor i beräkningar av 
anpassningsnäten. 

På höga frekvenser är bas-emitterimpedansen hos transistorns 
anslutning själv alltid lägre än utgångsimpedansen . Med effekt
kretsar kan båda vara en bråkdel aven ohm. Ingångsimpedansen 
ökas avanslutningstråden till bas och emitter i och utanför 
höljet , vilka i verkligheten ligger i serie med transistorns bas (fig 
2 , XI och X2). Kollektorn har normalt mycket mindre seriein
duktans , eftersom den vanligen är fäst direkt på höljet. 

Av detta kan vi se att en del av anpassningsnäten utgörs av 
transistorns hölje och det är uppenbart att man inte säkert kan 
bestämma bandbredden med beräkningar av Q-värden hos det 
yttre anpassningsnätet. (Se diskussioner om 75 W-slutsteget.) 

Som en approximation kan man använda 3 dB bandbredden 
som ett utgångsvärde . Antag, att vi har en bandbredd av 15 MHz 
vid ±1 ,5 dB vid 145 MHz centerfrekvens. Ett belastat Q-värde 
av 9 behövs då . För enkelhets skull antar vi att samma värde 
tillämpas i filtren för både ut- och ingångar. 

I fig 2 representerar XI och X2 den induktiva komponenten 
hos transistorn och de visas bara för att ge en ide om transistorns 
interna struktur. Värdena för L1 , L2 och C2 kan man då anting
en få från tabellerna eller kan de kalkyleras med utgångspunkt i 
ekvation 3: 

-'C., = A 
0 '1 B 

(3) 

forts sid 12 
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Slutsteg forts från sid 11 
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Fig 4. Näten/ör impedansanpassning till 75 W-steget . 

Där Rs = källimpedansen och R L = belastningsimpedansen. 
För Q = 9 gäller : 

XLI ::: RSB :.= 50 X 1.32 = ö() ohm, 

\37 ------ '"' 13 .3 uhlll s 
9 + J .32 

A = !.117 ( I -+ 92
) = 13 7 

r-----
B = v' - ~ -. .= \.3 ., 

SO - I -

där Rs = 50 ohm , R L = 1,67 ohm , eftersom L = (2;;) 103 

där XL = induktansen i nH och f = frekvensen i MHz_ 
Från ekvationerna 3 och 4 får vi: 

L1 = 73 nH 
~ = 16 nH 
~ = 82pF 

C211L ________ R_l~---e---~~--~--------. 

Fig 6. Kopplingsschema/ör stegen. 

12 RADIO & TELEVISION - NR 8 - 1980 

~'(J(J --- . · -~----t---- ---- r-- f-' ...... ~ - -- 100 

~ 811 --- - - -- - -- -p~~- -V- -- 80~ 
3 r--- ~ - - - - - --... ~ ffi 
u _ IL= 'I ~_- u 

~ 6O ~~ _ __ __ i.(._~_~~:___ ~ 60~ 
o v:;-~ ...... 
~ 40r-- --I L __ - - - - - - - - - 40~ 
~ _/ VCc s 13.6V L_ ~ 
... " -.V' ! ' 145MH, ~ ~ 
... 0 20 ~----'<"+---t- - - t--+--j---+--f----i 20 

L 
0~~~-L---L--~~--~-~10----~12---~14-~1~ 

Pin, POWER INPUT (WATTS) 

Fig 5. Uteffekten som/unktion av ine//ekten och verknings
graden/ör 75 W-slutsteget. 

forts sid 14 

50n Line' 

Referenser: 
1. TERMAN, FREDRICK, EM
MONS: Sc d Radio Engineers 
Handbook , MeGraw-Hill Co Ine., 
1943. 
2. KOCHEN, DONALD: Practi 
cal VHF and UHF Coil Winding 
Data , Ham Radio, April 1971. 
3. DAVIS: Matching Network 
Design with Computer Solutions , 
AN-267, Motorola Semicondue
tors Produets In e. 
4. BECCIOLINI: Impedance 
Matching Networks Applies to RF 
Power Transistors , AN-721, Mo
torola Semiconduetor Produets 
Inc. 



-20 
. ~ 

z · 
o 
~ -30 
o 
~ 
o 
z -40 
~ O ... 

r--
-

10 

VCC ' 13.6 V 
ICq ' 50 mA 

t - 145MH, d3 

I ---I 
20 JO 

:3 POUl . POWE R OUTPUT (WATTS PEP) 
=> 
c . 2U 
el 
~ 
a: 
w ... 
~ -30 

, .- - --,--- -.---
Vee . 13.6 V 

~._- ICq ' 100 mA 
d3 i'-...... i = 145 MH, 

r----. r--+-. 
d5 

10 20 JO 

- -

40 50 60 

, 
~ 

....... 

d5 -
40 

-

........-: 

70 80 

Fig 7. Intermodulationsdistorsion vid olika uteffekter. 

15 
_ , _ _ o 

~ 

" 10 ...--
>-- XRF240 (35W) 

Vee' 13.6 V 

1', 

> V 
V .... 

MRF24 7 (7 5Wl 
VCC = 13.6 V 

6 
140 

---
~~ 

1.8 

.6 1 

-- -- r--- r..... 
1 .4 

1.2 

F. FREQUEN CY (MH,) 

--r-. 
1--- - ~-- ---

145 150 

--"-.........:. 
1 .o~ 

--
i'--... 

155 

> ... 
=> ... 

1 .8 ~ 

.... 1 

~' 

.6 

1.4 

.2 

1.0 
160 

Fig 8. Effektförstärkning och svf (VSWR) som funktion 
av frekvensen. 

Komponentförteckning: 
C1, C6, C13 1000 pF, 300V dopad glimmer 
C2 56 eller 68 pF*, se texten 
C3, C4 390 eller 470 pF**, se texten 
C5 68 eller 91 pF*, se texten 
C7 1000 pF keramisk bricka eller 

ca 
C9 
C10 
C11 
C12 
A1 
A2 
A3 
01 
02 
03 
01 
02 
L1, L2, L4, L5 
L3 

L6 
L7 

AL 

liten skivkond 
0,01 IJF keramisk skivkond 
0.1 IJF keramisk skivkond 
220 IJFt 6V tantal 
3 pF dopad glimmer 
10 IJF t 25 V tantal 
20 ohml 1/4W massamotst 
120 till 200 ohm/3W 
3,3k I 1/2W massamotst 
Se texten 
2N5190 
2N4401 
1N914 eller 1N4148 
1N4001 
Se texten 
12 varv, 1,6 mm 

emaljerad Cu med 
6mm diam. 

10IJH med pulverkärna 
0,33-1 .OIJH drossel 

med pulverkärna 
Arrow M, NF2-12 eller 

ekvivalent 
Omron, LZN2-UA+DC12 eller 

ekvivalent 
För glimmerkondensatorerna gäller: 
ELMENCO * Typ MCM 11010 

** Typ EMJ10 
Standex Electronlcs * Typ 3HS0006 

** Typ J -101 
Sluttransistorer och kretskort säljs av: 
Firma Anteco, Hammerstavägen 15 Norsborg. 
Tel 0753-28220. / 
Kompletta byggsatser säljs av: 
Kung.lmport, Box 10257, 43401 Kungsbacka. Tel 
0300-44389. Pris 425 kr för 35 W-steget och 845 för 75 
W-steget. Komponenterna säljs även separat. 

~ Fig 9. Komponenternas placering på kretskortet för 35 W 
och 75 W stegen . 
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Slutsteg från sid 12 

Drar vi sedan bort reläinduktansen (37 nH) och parasitinduk
tansen hos kopplingskondensatorn C I (12 nH) från det totala 
värdet hos L I får vi L I ' = 24 nH. Det betyder att ledningen på 
kretskortet måste vara L I ' + L2 = 24 + 16 = 40 nH . 

Om vi räknar ut värdena för utgångsnätet på samma sätt leder 
det till värdena 20 nH , 83 mH och 70 pF för resp L4 , L5 och C5. 
L5' blir 34 nH. 

De kondensatorer som används för C2 och Cs är av samma 
okapslade glimmertyp som C3 men med mindre format och en 
parasiti nduktans av bara 1 nH . De ekvivalenta värdena för C2 
och Cs blir då 77 pF resp 66 pF enligt ek vation 1. Eftersom de 
inte har standardvärden väljer vi 68 pF för båda , vilket inte 
innebär mer än 5 % tolerans . 

Induktanserna L I , L2 , L4 och Ls består av etsade ledningar på 
kretskortet . För att beräkna deras längd och bredd måste man 
beräkna induktansen per längdenhet. Från tabellerna kan man 
uppskatta induktansen hos en rund tråd med diametern 0,458 
mm (tråd nr 25 enligt amerikanska mått) till 24 nH per tum och 
en tråd med diametern 0,363 mm (nr 26) till 26 nH per tum . När 
ett jordplan placeras på 3,9 mm avstånd , vilket i det här fallet är 
kylflänsen och jord som finns på samma avstånd vid sidorna , är 
induktansen ungefär hälften , vilket bekräftas av mätningar. 

Vi antar att kretskortet har ett kopparskikt med tjockleken 40 
J-t . Med 25 J-t förtenning blir den totala tjockleken 65 J-t . En 2,5 
mm bred ledning motsvarar en 0,5 mm koppartråd i tvärsnitts
area. På samma sätt motsvarar en 3,2 mm bred ledning på ett 
kretskort en koppartråd med diametern 0,36 mm. En bredare 

o 
"001.2 C 

ledning har lägre förluster men skulle behöva göras längre för en 
given induktans . Som kompromiss används en smal ledning på 
ingången och en bred ledning på utgången , där förlusterna på 
grund av stora hf-strömmar är påtagligare . Krökar hos ledningen 
har mycket liten effekt tack vare närvaron av jordplan. 

Av ovanstående får vi att 2,5 och 3,2 mm breda ledningar på 
kretskortet ger 13 resp 12 nH per tum (25 ,4 mm) . Det betyder , 
att man för L I och Lz behöver en totallängd av 79 mm och för L4 
+ Ls' totalt 112 mm. För Lz = 16 nH skall C2 placeras 33 mm 
från transistorns bas mätt längs ledningen . För L4 = 20 nH skall 
Cs vara 41 mm från kollektorn mätt längs ledningen . Uteffekt 
och verkningsgrad som funktion av ineffekten hos 35 W-förstär
karen visas i fig 3. 

75 W linjär förstärkare 
Transistorn MRf247 som används i den här konstruktionen är 

en version av den välkända MRf245 som har bearbetats för en 
förbättring av den linjära karakteristiken . Det är en mycket stör
re komponent än vad MRf240 är , med resultat att den har lägre 
in- och inimpedanser. Emellertid har elen intern baskompense
ring med inbyggd MOS-kondensator för att höja basimpedansen 
upp till en nivå där externa lågförlustnät för anpassning kan för
verkligas. 

I fig 4 visar den streckade linjen det speciella T-nätet för an
passning, inkl metalloxidkondensatorerna X4 , XI , X2 och X3. De 
representerar bondningstrådarna vars induktanser kan avpassas 

forts sid 16 

Fig 10. Kretskortsmönstret, över resp undersida, i skala 1 :1. Mönstret 
är lika för bägge stegen. 

Fig 11. 75 W förstärkaren sedd från undersidan. 
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•• Man kan enkelt beräkna 
anpassningsnäten själv med ut
gångspunkt i den tabell som vi
sas här. Värdena är framtagna 
med datorhjälp . 

Nätets utseende framgår av 
vidstående figur . Avstämning 
sker genom att man varierar el ' 
Varierbar anpassning kan även 
åstadkommas genom att variera 
~ och att addera samma be
lopp till Xc i serie i formeln för 
den varierbara kondensatorn. 

När man konstruerar ett an-

a 

8 
8 
8 
'8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
'8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
16 
24 
32 
40 
48 
56 
64 
72 
80 
88 
96 

104 
112 

:120 
128 
136 
144 
152 
160 
168 
176 
184 
192 
200 
208 
216 
224 
232 
240 
256 
272 
288 
304 
320 
336 
352 
368 
384 
400 
'440 
4$9 
520 
560 
600 
640 
680 
720 
760 
800 

1000 
1200 
1400 
1600 
1800 
2000 
2200 
2400 

Beräkna själv 
anpassningsnätet 

passningsnät använder man ta
bellen enligt följande : 
1. Definie,ra Q , i kolumn 1, som 
XLI/R I . 

2. För det värde hos R I som an
passning skall ske till och för 
önskat Q-värde avläser man 
reaktansen för nätets kompo
nenter från tabellen . 
3. XLI ' är lika med det värde 
XLI som man får från tabellen 
plus X Cout . 

4. Med detta är nätet klart. 

27 .39 
63.25 
85.15 

102.47 
117 .26 
130.38 
142.3 
153.3 
163.55 
173.21 
182 .35 
191 .05 
199.37 
207.36 
215 .06 
222.49 
229.67 
236.64 
243.41 
250 
256.42 
262.68 
268.79 
274.77 
280.62 
286.36 
291 .98 
297.49 
302 .9 
308.22 
318.59 
328.63 
338.38 
347 .85 
357 .07 
366.06 
374.83 
383.41 
391 .79 
400 
419.82 
438 .75 
456.89 
474.34 
491 .17 
507.44 
523.21 
538.52 
553.4 
567.89 
635.41 
696.42 
752.5 
804.67 
853.67 
900 
944.06 
986.15 

7.6 
14.03 
20.1 
25 .87 
31.42 
36.77 
41 .95 
46.99 
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61 .39 
65.98 
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74.91 
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83.54 
87.74 
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95 .97 
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103.97 
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111 .77 
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126.81 
130.47 
134.09 
137 .67 
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158.46 
165 .14 
17 1.71 
178.18 
184.56 
190.83 
197 .02 
203.13 
218.04 
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246.53 
260.2 
273.52 
286.52 
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392.36 
444.63 
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583 .29 
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664.96 
703.38 
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II (See Step 3)' l 
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18 
27 
36 
45 
54 
63 
72 
81 
90 
99 

108 
117 
126 
135 
144 
153 
162 
171 
180 
189 
198 
207 
216 
225 
234 
243 
252 
261 
270 
288 
306 
324 
342 
360 
378 
396 
414 
432 
450 
495 
540 
585 
630 
675 
720 
765 
810 
855 
900 

1125 
1350 
157E 
1800 
2025 
2250 
2475 
2700 

40 
75 .5 
98.99 

117.9 
134.16 
148.66 
161 .86 
174.07 
185.47 
196.21 
206.4 
216.1 
225.39 
234.31 
242 .9 
251 .2 
259.23 
267.02 
274.59 
281.96 
289.14 
296.14 
302.99 
309.68 
316.23 
322.65 
328.94 
335.11 
341.17 
347 .13, 
358.75 
370 
380.92 
391.54 
401 .87 
411.95 
421.78 
431.39 
440.79 
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472.23 
493.46 
513.81 
533 .39 
552.27 
570.53 
588.22 
605.39 
622.09 
638.36 
714.14 
782.62 
845 .58 
904.16 
959.17 

1011 .19 
1060.66 
1107.93 

8 .37 
15.6 
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28.88 
35 .09 
41 .09 
46 .91 
52 .56 
58 .07 

.&3 ,45 
68 .71 
73 .86 
78.92 
83 .88 
88.76 
93 .55 
98 .28 
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11 2.03 
116.49 
120.89 
125 .23 
129.53 
133 .77 
137 .97 
142.12 
146.22 
150 .28 
164 .3 
162 .23 
170 
177 .63 
185 .14 
192 .52 
199.78 
206.93 
213.98 
220.93 
227.78 
244.52 
260.74 
276.51 
291 .85 
306.8 
321 .4 
335 .67 
349 .63 
363.31 
376.71 
440.24 
498.94 
553.81 
605.54 
654.64 
701 .48 
746.36 
789 .51 
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28 
29 
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34 
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38 
40 
42 
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70 
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80 
85 
90 
95 
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125 
150 
175 
200 

I 225 

j 

250 
275 
300 
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Slutsteg från sid 14 

genom kontroll av deras lägen . Nätet kommer att vara en del av 
det totala anpassningsnät som konstruerats för att anpassa tran
sistorn så att den fungerar i praktiken. Internanpassningen är 
gjord så , att inimpedansen fortfarande har en induktiv reaktans. 

Inimpedansen hos MRF247 med påförd viloström (100 mA) är 
0 ,45 +JO,85 ohm vid 145 MHz. Det motsvarar 2,06 +11 ,08 ohm i 
parallell form . En kapacitiv reaktans av -11 ,08 ohm behövs , vil
ket för C3 motsvarar 1018 pF. Det nominella ekvivalenta värdet , 
450 ohm , får man ur ekvation 1. 

Eftersom den återstående resistiva komponenten hos basimpe
dansen (2,06 ohm) är bara något högre än den för MRF240 är 
bara minimala förändringar av ingångskretsarna nödvändiga. 
När LI + ~ är fastställda och man bara kan variera förh ållandet 
dem emellan, kommer det resulterande Q-värdet att bli mindre 
för ökade värden av RL . Om man bara vet LI + ~ kan man 
beräkna Q enligt ekvation 5: 

(5) 

där XT = XLI + X~ eller XL4 + XLs 
Rs = källimpedansen . 
RL = belastningsimpedansen . Omvänt gäller för beräkning av 
utgångsnätet . 

Insatta värden i formeln ger: 

_ JI 26 2'14 +(1214 t 3 1 85- 5 ())(I() 2)1-l h~ ' 0 - .... . _ ............ ' -0 .o •••• __ ._ •• _._. _ • • ~._ •• o •• • 

9 5.:-)8 

där XT = XLI + X~ = 81 ohm 
RS = 50 ohm 
RL= 2,06 ohm 

Ur ekvationerna 1, 2, 3 och 4 kan vi sedan räkna ut värdena för 
L], ~ och C2 vilken ger: LI = 71 nH, ~ = 18 nH och C2 = 63 pF 
(56 pF är närmaste standardvärde) . C2 placeras ungefär 41 mm 
från transistorns bas . (Se beräkning av ledningsinduktanserna i 
diskussionerna kring 35 W förstärkaren .) 

Den uppmätta utgångsimpedansen hos MRF247 är 0,65 
+JO,45 ohm, vilket är mycket lägre och mer reaktivt än vad 
värdena visar för MRF240 . Utgångsnätet måste också göras med 
existerande ledningsinduktans (L4 + Ls) , och man får räkna med 
en påtagligt högre kompromissfaktor då det gäller utgångsnätet 
beträffande dess bandbredd. 

Ovanstående impedanssiffror omvandlar vi till parallellform, 
vilket ger 0,96 ohms resistans och -11 ,39 ohms reaktans. Efter
som -11 ,39 ohm = 790 pF behöver vi ett nominellt värde av 400 
pF (C4) vid kollektorn . För att få reda på O gör vi följande 
beräkning: 
XT = 94 ohm (XL4 +XLS) 

Rs = 0,96 ohm 
RL = 50 ohm 
Sålunda får vi: 
O = 13,7 (ekv 5) och: 
L4 = 13 ohm = 14 nH 
Ls = 81 ohm = 89 nH 
Cs = 11,8 ohm = 93 pF 

Ett praktiskt värde av mellan 82 - 91 ohm kan användas för Cs 
. som skall placeras 28 mm från kollektorn, mätt längs ledningen 

från kollektorn , för att ge ovanstående induktansvärden för L4 

och Ls. 
Fastän Q-värdet på utgången är högre än det tidigare beräkna

de värdet för 40 W-enheten har den totala bandbredden ökat , 
som framgår av fig 7. Vanligen dominerar ingångsnätet den tota
la bandbredden, eftersom den impedanstransformation som man 
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kräver är större än vad utgången kräver fastän utgången även har 
en sekundär inverkan . De interna anpassningsnäten hos kompo
nenten (transistorn) gör det effektiva Q-värdet ännu lägre än det 
beräknade värdet , vilket i det här fallet var 8. Ett högre Q-värde 
resulterar vanligen i högre kollektorverkningsgrad och bättre 
övertonsundertryckning, men på samma gång ökar de cirkule
rande strömmarna vilket totalt sett ger högre förluster som 
märks särskilt då effektnivån ökas . Faktorerna är svåra att be
stämma utan vetskap om transistorns interna parametrar. 

Viloström för klass AB och 
andra hänsynstaganden 

Kretsarna för viloström framgår av fig 6. De omfattar en tran
sistor O2 som leder i framriktningen och som då ger 0,6-0 ,7 V . 
När kollektorn är kopplad till basen bildas en andra strömväg 
som minskar basströmmen beroende på hFE och som sålunda 
sänker spänningsfallet över bas-emitterspänningssträckan . På 
det sättet kan man justera spänningsfallet genom att välj a rätt 
värde av hFE för O2. För 2N5190-serien ligger HFE typiskt inom 
området 80-100 även om specifikationen anger minimum 20-25 . 

Typiskt ligger hFE för MRF240 och MRF247 kring 50-60 med i 
värsta fallet kollektorströmmar runt 4 resp 9 A. Basen skall vara 
förspänd för att ge en emitterström IE(02) av minst 80 mA resp 
180 mA (Ic!hFE) . 

VCC - VBl ': (O') ) 
I{,:= - " .. .-: =o 1 (,O l) !t l1\S ;tlld 75 o hms. 

1t:()2) 

Basströmmen , som inte skall överstiga 50 ohm för MRF240 
och 150 mA för MRF247 kan ytterligare justeras med R2, men 
man måste uppnå minimum emitterström l E (02), 

Man bör lägga märke till att transistorn 0 2 ligger mot kylflän
sen för att temperaturdriften skall följa sluttransistorernas , men 
dess kollektor måste isoleras från jord. Anodiseringen hos kyl
flänsen är vanligen tillräcklig , men man kan ha en separat isoler
bricka. 

Förlusten av 0,3 dB i reläet , som nämndes tidigare , höjer SVF 
till 1,7:1. Den reflekterade effekten är dock bara 0,2 % (SVF = 
1,1 :1) när signalen går " rakt igenom" (mottagningsrnod) , vilket 
indikerar att det mesta i relädämpning snarare består i förluster 
p g a kontaktresistens och isolationsresistansen i dielektrikum än 
p g a missanpassning av impedansen. 

Båda förstärkarkonstruktionerna kan användas i fm-tillämp
ningar utan modifieringar. Kretsarna för viloström kan då uteslu
tas och L6 kopplas till jord , vilket gör att steget arbetar i klass C. 
Den ökade ingångsimpedansen som blir fallet då transistorn ar
betar i klass C kommer att öka svf som dock inte kommer att 
vara högre än 1,5:1 inom bandet 140-150 MHz. 

De två förstärkarna kan kopplas i kaskad för att tillsammans 
ge en förstärkning runt 20 dB . Man måste dock ha en dämpsats 
som dämpar 4-6 dB mellan stegen för att inte riskera att 
MRF247 får för mycket drivning. Eftersom 10 till 20 W förloras i 
dämpsatsen kan den inte byggas med diskreta motstånd . Det 
bästa man kan göra, av kostnads- och utrymmesskäl , är att an
vända en dämpsats utförd i filmteknik av det slag som Pyrofilm 
tillverkar . 

Den bärvågsstyrda omkopplingskretsen kräver 400-500 mW 
för att reläet skall slå till. Vid den drivnivån kommer den andra 
förstärkaren redan att vara fullt utstyrd. 

Den bärvågsstyrda omkopplingskretsen (tig 5) omfattar en av 
de vanligen använda standardkretsarna i kompletteringssteg för 
bilburen utrustning. En del av insignalen likriktas i D l ' Likspän
ningen slår till 0 3 som aktiverar reläet . ~ och R3 ger förström 
för DI och 0 3 , D2 undertrycker induktiva transienter som bildas i 
reläspolen . En tidskonstant för ssb åstadkoms av C12 , vars värde 
kan ändras för att möta olika krav . För fm-bruk kan kondensa
torn uteslutas tillsammans med kretsarna för viloström . 

Förstärkarna har visat sig ha god reproducerbarhet efter prak
tiska erfarenheter från bygge av ett halvt dussin enheter . Kon
densatorerna C2 och Cs placeras enkelt inom de markerade om
rådena på kretskortet (se fig 9 och fotografierna). De kondensa
torerna kan tillåtas ha 20 % tolerans , men man måste i så fall 
justera varje individuell enhet för optimala prestanda. • 



Stig Adolfsson rapporterar 

Moskva hörs i Västindien 
Tysk 40-tals radioklenod 
USA:s kv-radar nu operativ 

Sovjet har kraftigt förstärkt sin närvaro i V ästin
dien-Centralamerika genom en kraftig relästation på 
Cuba, rapporterar RT:s dx-bevakare. 

Vem har upplysningar att ge om en unik klenod 
från Hitlertysklands radioproduktion? Finns rentav 
en av dessa legendariska mottagare i Sverige? 

Och så lite praktiska informationer om USA:s kv
radar som nu blivit operativ. 

•• Moskvaradion har nu in
stallerat en relästation för mel
lanvåg på Cub a i Västindien. 
Den sänder på 600 kHz och av
lyssnades för första gången den 
24 februari i år. Mottagnings
kvaliteten i t ex Florida , USA , 
är superb och det anses att över
föringen av program från Mosk
va sker via satellit. Huruvida 
sändaren är en ny installation el
ler om det är en gammal cu
bansk anläggning som rustats 
upp är obekant. Klart står dock 
att Moskva genom denna nya 
relästation förbättrat hörbarhe
ten för tusentals lyssnare i en 
politiskt labil del av världen. 
Sändningarna på denna fre
kvens kan även då och då avlyss
nas här i Skandinavien. 

Känner ni till 
denna mottagare? 

För ett par nummer sedan re
dogjorde vi för storsignalegen
skaperna hos olika radiomotta
gare. I den tabell som då presen
terades omnämndes radiomotta
garen E52 B " Köln" , vilken till
verkades under andra världskri
get. Vi skall här ytterligare kom
mentera den radion . 

- Den utvecklades av Tele
funken under tidigt 1940-tal och 
var avsedd för all-round-trafik. 
Tyska krigsmaktens benämning 
på mottagaren var T 8 K 44, vil
ket i ordning betyder: T = Tele
funken , 8 anger antalet rör, K 
betyder " kurzwelle" , d v s kort
våg och 44 anger året då motta
garen skulle lämna produktions-

bandet. 
Genom brist på vanliga råva

ror kom vissa i mottagaren ingå
ende komponenter att utföras i 
dyrbara metaller och legeringar. 
Radiomottagaren är dessutom 
byggd med oerhörd precision. 
Filmskalan medger en mycket 
noggrann frekvensavläsning , nå
got som var ovanligt på den ti
den . Selektiviteten är kontinu
erligt avstäm bar. Känsligheten 
vid 50 ohm, 12 dB sinad och Al, 
är uppmätt till ca 0,4 mikrovolt 
emk. Frekvensområdet för just 
E 52 B är 1,5 till 25 MHz , upp
delat på fem band . 

Det förtjänar att nämnas här 
att samma mottagare tillverkats 
även i en långvågsversion , troli
gen benämnd E 51, samt i en 
vhf-version, vilken gavs beteck
ningen E 53 " Ulm". Hela mot
tagarserien var avsedd för tra
fiksätten Al, A2, A3 samt F4. 
Vidare var mottagarna försedda 
med uttag för ssb-adapter!!! 

Ryktet förtäljer att 10 st E 52 
köptes av svenska Televerket i 
mitten av 1940-talet men att 
dessa mottagare aldrig nådde 
adressaten. Hamnade appara
terna över huvud i Sverige , och i 

~ Här ett bevarat exemp
lar av Köln E52 Bl, en 
för sin tid smått fantas
tisk mottagare som står 
sig än i dag med den 
äran. Finns några ex
emplar möjligen i Sve
rige? Vem vet något om 
Televerkets dåtida 
order på 10 mottagare? 

så fall var? Uppgifter om hela 
mottagarserien har stort histo
riskt värde och alla som närmare 
känner till eller innehar en dylik 
mottagare ombedes skriva till 
undertecknad , clo denna tid
nings redaktion . 

Hur låter radarsignalen 
från OTH-projektet? 

Den amerikanska kv-radarn 
är nu i operativ tjänst . Vi be
skrev ganska utförligt USA :s 
OTH-projekt i RT för ett par år 
sedan. I mitten av december 
1979 startade så sändningarna 
på reguljär basis och några stör
ningar, liknande dem som den 
ryska OTH-radarn producerar 
har alltså inte rapporterats. I 
motsats till den ryska " Hack
spetten", som är en pulsradar , 
arbetar den amerikanska som en 
svepradar. Svepfrekvensen vari
erar mellan 20 och 60 Hz. Svep
band bredden kan skiftas mellan 
2,5 och 100 kHz. Företrädesvis 
arbetar stationen inom området 
5,8 och 22 MHz. 

Praktiskt innebär ovanståen
de att på en mottagare med nå
gorlunda bandbredd och med 
god If-återgivning kan radarsig
nalen låta som ett lågfrekvent 
brum, ungefär som nätbrum
met , 50 Hz. Då många trafik
mottagare knappast är byggda 
för att återge låga If-frekvenser 
går detta diskreta brum de flesta 
förbi . 

US Air Force som driver an
läggningen har varit mycket no
ga med att undvika interferens 
med andra användare av kort
vågsbandet. Officiellt nyttjas 
stationen för meteorologiska 
studier samt för fjärrspaning. 
För att få ett begrepp om lobut
bredning etc från den fast mon
terade sändarantennen , belägen 
vid Moscow (Maine) Air Force 
Base Station , har man upprättat 
två transponders , en vid St 
Johns , Newfoundland , Canada, 
samt en vid Thule på Grönland . 
Man deklarerar också officiellt 
att innan stationen inleder ett 
arbetspass , scannas aktuellt kv
spektrum mycket noga. Man sö
ker så lägga sändningen i de le
diga "Iuckor" som hittas i fre
kvensområdet. 

Man har från ansvarigt 
USAF-håll framhållit att man är 
intresserad av lyssnarrapporter. 
Dessa kan ställas till : OTH Ra
dar Office, USAF Electronics 
Systems Division, Code OCUE, 
Hanscom AFB, MA 01731 , 
USA . Vill någon ringa in sin 
rapport , så går det bra på tele
fon USA , 207-638-2001. Lycka 
till med QSL .. . ! • 
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Ca pris 5.000:-

"Det bästa däcket hittills:' Det betyget får Luxman 
K-15 i Hifi & Musiks stora test av kassettdäck i nr 6/7. Så här 
skriver man: »Bästa köp: I klassen över 3.000 kr har Luxman 
K-15 den bästa ljudkvaliteten av alla apparater vi hittills provat 
och håller ?ven i övrigt god kvalitet». 
Luxman K-15 har Dolby HX, ett helt nytt brusreduceringssystem 
som bl a g~r lägre distorsion i mellanregister och diskant. Det 
finns många kassettdäck med bra data - men alla låter inte 
lika bra som Luxman. Lyssna på K-15 så förstår du vad vi menar l 

; 

• • • 
Luxman K-1 Frekv. om! med metall
band 30-18000, dynamik bättre än 
63 dB, svaj mihdre än 0,06 (W.R.M.S.) 
ca pris 1.700:-, 

Luxman K-SA Frekv. om! med metall
band 30-20000, dynamik bättre än 
65 dB, svaj mindre än 0,06 (W.R.M.S.) 
ca pris 2.200:-. 

Luxman är det lilla, exklusiva japanska företaget som helt går in 
för att bygga Hifi som handarbete. Varje komponent är hand
plockad och individuellt testad. Det är därför Luxman låter så 
fantastiskt bra och håller längre. Inget billigt sätt att bygga - men 
det bästa. Ledande facktidningar över hela världen är ense -
Luxmanligger på toppen vad gäller ljud, precision och design. 

l:ZJ,[ ,UXMAN precision och känsla. 
( 

j'i 

Luxman K-8 Frekv. om! med metall
band 20-20000, dynamik bättre än 
65 dB, svaj mindre än 0,055 (W.R.M.S.) 
ca pris 3.000:-. 

_ II 
' O " Q 9 - I_II - -- o o ~ ...... ==-OO • 

Luxman K-10 Frekv. om! med metall 
band 20-20000, dynamik bättre än 
69 dB, svaj mindre än 0,04 (W.R.M.S.) 
ca pris 3.800:-. 

Förstärkare , tuners, kassettdäck, receivers , skivspelare, equalizers och högtalare. Generalagent : Luxor AB , Försäljningskontor Luxman , tel 08-840490. 
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Liberalismen går alltid längre än 
dess förespråkare önskar, menade 
redan Bismarck; påtagligt blir det 
genom hr Jan-Erik Wikströms 
(fp, kulturminister) nya, friska 
grepp på främst detta med indriv
ning av tv-licenspengar och elek
tronisk bevakning av männi
skorna. Jag - och de nu inte så få 
brevskrivarna vilka hört av sig i 
saken - borde förstås insett att en 
man med hans förmåga att för
valta ett frisinnat och liberalt 
idearv, att inte tala om hans 
tolkning av de grundläggande vär
deringar hans parti säger sig före
träda, naturligtvis uttrycker den 
över alla programmatiska triviali
teter upphöjda syn som formule
rats i satsen: Det är bättre att det 
sker dig orätt än att världen är 
utan lag . 

Ska alltså, och resultaten är 
både tankeväckande och intres
santa. Ty här har vi nu riksdags
beslut på att efter l juli televerket 
"på prov" under tre år må be
gagna elektronisk inpejling mot 
enskilda för att sålunda ringa in 
de vedervärdiga samhällsparasi
terna som icke aktar lag och 
licenstvång; släpp ingen djävul 
över den bron mer! 

Och från hr W:s departement 
finns också strategin klar sedan 
länge, jag citerar: "Bostadsområ
dena skall finkammas i jakten". 

En beundransvärd talang, Wik
ström. Licensskolk är ett stats
brott, skulle han formulerat sig 40 
år tillbaka i tiden, en epok han 
suggestivt lyckas frammana min
net av med dessa Einsatzkom
mandon, diskret bidande skym
ningen där de kört upp i en ring 
kring Grötrnossen och förorten 
intill medan besättningarna noll
ställer sina klockor och kalibrerar 
sina detektorer. Redan 1984 skall 
de få nya uniformer, har det sagts. 
Det blir också en rad nya befatt
ningar i verket: Skyddspatrulle
dare, pejlkommandogruppchef, 
standertförare, kontrollaktionsas
sistent/mobil och storm brigadör 
är några på förslag . Det bör sti
mulera. * Vi som i förstone kände vissa 
betänkligheter mot det här måste 
ju erkänna att Wikström & Co:s 
senare tankar om statsnytta, un
dersåtlighet och övergripande 
Rätt i den här centrala samhälls
frågan vittnar om en inte bara 
intäktsmässig omsorg utan också 
om en storstilad konsekvens och 
en god förankring i en tradition, 
som har entusiasmerat och väglett 
många Statssaken hängivna i 
olika väderstreck alltsedan 
1920-talet, låt vara att vissa ide-

-80 

bärande förgrundsfigurer gjort 
sorti sedan dess. Men huvudsaken 
är ju att Statens auktoritet hålls 
levande, att en elit legitimerar 
sina omsorger. Dock, som redan 
Goethe formulerade saken: djupt 
och allvarligt tänkande människor 
är alltid illa ställda gentemot all
mänheten. 

Hviså? Jo, hr Wikström har ju 
städslat en enmansutredare, hr 
rådmannen Rolf Nöteberg i 
Stockholm, som i våras, nyter och 
observant på skröpligheten i vår 
rättstradition, den ' mögliga och 
slappa låt-gå-rutinen som under
grävt hela respekten för Överhe
ten och dess svärd bärande företrä
dare, gör ett befriande rent hus 
med hela det gamla misslyckade 
greppet om frågor som den här: 

• Televisionsmottagare, menar 
den statlige utredaren, är något 
som al/a i detta land skall anses 
ha. (Tackar, tackar.) Det blir 
enklare så. Ingen onödig byrå
krati. 
• Man blir helt enkelt betal
ningsskyldig om det "skäligen kan 
antas" att man innehaver en mot
tagare men så att säja ändå inte 
gör det . . . Hr Nöteberg tar, helt 
i hr W:s anda, det greppet att 
"varje hushåll i landet har egen 
tv". Basta! 
• Vad händer då om någon ur
spårad figur som inte har tv-appa
rat får den allmänna, obligato
riska räkningen? Jo, han/hon 
måste på heder och samvete 
uppge på särskild blankett att 
han/hon,inte förfogar över motta
gare. 
• Skulle insändandet dröja mer 
än en månad anses man - medge 
att detta är snudd på genialt -
automatiskt vara betalningsskyl
dig. 
• Oriktiga uppgifter medför 
tungt laga ansvar, förstås . Polis
anmälan för bedrägeri inges. 

Hr Nöteberg är inte heller 
främmande för en äldre europeisk 
tradition i statsnyttans och laglyd
nadens anda: 
• Polisen får, på misstanke om 
att en dold mottagare finns i 
lägenheten, rätt att göra razzia, 
husrannsakan, för bevissäkring. 
Blygsamt säger förslagsställaren 

(SvD-intervju) att "självklart blir 
detta undantagsfall". Men, det 
där lilla besväret och att man 
hotas med räkningar plus viten 
trots avsaknad av mottagare är 
ändå, tycker han, "måttliga in
grepp, en liten grupp får oundvik
ligen ta på sig ansvaret" . * Givetvis, givetvis. Vi saknar 
förståelse för de futtiga invänd
ningar som bl a KO Heurgren 
dragit upp, liksom de juridiska 
protester vilka hörts från statsve
tarna och rättshistorikerna, som 
yrar om livsfarliga prejudikat, to
tal brytning med västerländsk 
rättstradition, prövning inför Eu
ropadomstolen och så där . . . det 
är väl att ta i ändå! Mycket riktigt 
har hr Nöteberg allvarligt tillhål
lit de oförstående kritikerna att 
det ju gäller "frågan om att upp
rätthålla allmän laglydnad". 

Det gör han bl a i SvD, som i 
stort sällskap har oförsyntheten 
att ifrågasätta hans och Wik
ströms förslag (W: "Det ska bli 
intressant att se mottagandet") 
mot bakgrund av argument som 
att det handlar om för svensk 
rättskänsla fullständigt främ
mande inslag som lanseras, att det 
är orimligt att man pådyvlas (he
ter det) betalning för saker man 
inte har och att man - hör och 
häpna, liberaler - "faktiskt skall 
t o m slippa behöva tala om för 
myndigheterna att man inte har 
tv". Till vilket allt kommer en 
monumental oförståelse för att 
Sveriges Radio skulle ges en unik 
rättsställning med hjälpen från 
televerkets uppbördscentral. Pap
perskorgen nästa! har den respekt
lösa tidningen kallat sin fördärv
liga ledare. 

Alltså irrelevanta argument 
och hindersamt känslotänkande 
av det slag som den oegennyttigt 
strävande Wikström naturligtvis 
måste ta avstånd ifrån - vad är 
bagateller som demokratiska in
stitut, rättssäkerhet och medbor
gerlig integritet värda mot ett 
troligt undandragande av hela 

Forts på sid 20 

För några år sedan gick här i Trunken en rad fyndiga sovjetryska 
,'ariationer på temat elektronikhumor. Vi iir glada att kunna belysa 
ämnet på nytt därifrån och lånar den här teckningen ur skämttid
ningen Krokodil, som gisslar en rad nya (o)vanor hos den alltmera 
materiellt inriktade sovjetmänniskan och de situationer som 
uppstår: 

- Vafalls! Den lymmeln går inte till musikskolan utan på bygg 
självkurs, alltså! 

Fotnot: Såväl den yppiga modern i sin moderna fritidsdress som 
mannen har av tecknaren försetts med en massa dekal- och 
dekartexter som "Suzuki", "Stereo" och annat. På hennes mage resp 
hans ena axel kan läsas "ABBA". 
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200 Mkr, något som han själv 
hävdat det rör sig om här i spal
terna? 

* Nej, Wikström vill på ett ly
hört sätt börja tillämpa vissa både 
nyare trender i tiden och äldre 
rutiner i en del länder, som en 
doktrinär och efterbliven reaktion 
dock inte alltid vill kännas vid; ett 
av de brev jag fått i den här frågan 
uttrycker det så här, lite burdust : 

"Resonemanget som Wikström 
för . . . skulle passa utmärkt in i de 
politiska åsikter som omfattas av 
diktatorer och deras stödtrupper i 
olika delar av världen, där telefon
avlyssning och förföljelser av 
människor hör till ordningen för 
dagen" . 

Det är faktiskt avsänt av Folk
partiets Ungdomsförbund i Väst
manland, genom Peter Hendim, 
ledamot av DSjFPU i landskapet, 
och uttalandet utmynnar i kraft
fulla uppmaningar till Jan-Erik 
Wikström att avgå, helst göra 
sorti ur partiet också! 

Snälle Peter, detta med att vara 
liberal rymmer så många nyanser, 
som du ser. Och visst handlar det 
om en de stora reformernas poli
tik! Men jag tror om Wikström -
precis som många anser om en 

annan förgrundsgestalt i ett annat 
parti här - att det kanske väntar 
större uppgifter ute i världen, 
detta förr än vi anar. Han har ju 
förstått det där med effektiva, nya 
metoder av tidsanpassat slag och 
han omger sig med rådgivare som, 
säga vad man vill, har en beslut
sam attityd i fråga om olika pro
blems slutlösning. U.S. 

Läst 
Radio- och tv-historia 
som massmediakunskap 

SAUNDRA HY BELS, DANA VI.
LOTH: Broadeasting. An Introduction 
to Radio and Televison. D. Van Nost
rand Company, N Y, utg 1978. ISBN 

-ledande europeisk tillverkare av kassettband. 
Komplett produktprogram från lager i Sverige: 
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• Oinspelade kassettband i 4 olika prisklasser 

• Speciella kassetter för kopiering, 
i längderfrån e15 till C120 

• Kassettband på "kaka" för inspolning 
och kopiering till musikkassetter 

• Datakassetter 
En produkt från 

I RADBERGS I 
S. Allegatan 2 A, 41301 Göteborg. Tel. 031-173930 
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0-442-23625-5. 320 pp, inbunden. 
Utgivarna deklarerar klart i förordet 
vart de syftat: Till att ge såväl den 
allmänt etermedieintresserade som 
studenter inom massmedier en allmän 
och översiktl ig bok om broadcasting. 
Den har mycket specifik anknytning 
till USA-etermedierna, deras upp
komst, tillväxt och nuvarande funk
tion jämte arbetssätt - och inte minst 
den industri som var förutsättningen 
på 1920·talet. 

På så sätt har de båda förra kommit 
att omspänna stora områden: Själva 
de fysikaliska grundvalarna för broad
casting, radionätens uppkomst och ut
veckling, funktionen för de ameri
kanska kommersiella näten och statio
nerna. den icke-kommersiella verk
samheten plus ett antal närliggande 
specialområden som forskning, pro
gramteknisk verksamhet, legala 
aspekter, finansiering, publikunder
sökningar, annonsörstruktur och, i nå
gon mån, framtidsvyer på nera av 
dessa sektorer. 

Den som använder boken, vare sig 
som lärare eller elev, behöver inte läsa 
igenom allt itan kan välja avsnitt som 
passar något aktuell aspekt. Alla ka
pitel är avslutade inom sina ämnessfä
rer . 

Bakgrunden till boken, som inte har 
så värst många moderna motsvari'ghe
ter i USA vad jag kunnat se, är 
rundradioindustrins enorma påverkan 

MC - 710 Syd import bilradio 2.5 W 
Stereo radio med kassettbandspelare i absolut 
toppklass med vilken Ni även kan avnjuta 
stereosändningar pA raolo. MV och FM . Lätt 
att montera i därför avsett uttag pä instrument
brädan. Garanterar kristallklar och störnings· 
fri mottagning. Storlek 44. 180.150 mm. 
Pris endast 475:-

Den id.liska ilgjigarapparaten 
Syd import PR ·18 nu i 3,5 watts· 
utförande. Marknadens absolut 
billigaste och minsta 3,5 W· 
apparat. För sitt pris full· 
komligt enastIonde. T ack vare 
kompakt uppbyggnad har dimen· 
sionerna kunnat nedbringas till 
fickformat. PR·IB är obetydligt 
större än vanliga 100 mW 
.tationer. PR ·18 har alla 
finesser som finns p! större 
och dyrare apparater. 
2 kanaler, 12 transistorer, tonsignal, öronmussla , 
uttag för extra högtalare. Kan numera levereras 
med bODsterantenn som förlänger räckvidden med 
50 % eller mer. Utan boosterantenn 435 :-

Med boosterantenn 485:-
PISsande Viska med axelrem Kr45 :-

Nyhet : Syd import polisscanner Compu 20. 
Självsökande pi 20 kanaler. Programmerbar 
microdator som kan programmeras för 1920 
olika frekvenser inom 71-89 MC och 
161 - 172 MC. Inga lösa kristaller erfordra •. 

Pris Kr 1350:-

i USA. Det behövs både en handled
ning och ett diskussions underlag, me
nar förf:a . 

Boken har också många sådana 
förtjänster. Jag känner respekt för den 
fylliga och av många både unika och 
roande illustrationer välmatade histo
riska sektionen (titta bara på bilden p 
Bl av David Sarnoff och Marconi 
1933 framför en sändare - med 
nera!). Årtalet som är en vattendelare 
i boken är 1927. Och kapitlet Radio 
during the depression är inte det minst 
intressanta . 

Andra naturligtvis mycket speciellt 
amerikanska avsnitt behandlar ägare
förhållanden , strukturen hos de stora 
näten, programverksamheten i USA 
och sådant som annonsintäkterna. Det 
bestås ensamt en fyllig framställning, 
inte oförklarligt, och sysslar med 
massmediereklam överlag innan spe
cifika problem behandlas: Köpa och 
sälja annonstic;!, a nnonsörorganisation, 
praktiska problem i olika avseenden, 
relationerna annonser-program osv. 

I sammanhanget finner man förstås 
en 20 sidor lång redogörelse för de 
viktiga publikundersökningarna; me
toder och värderingssätt jämte respons
mekanismer. 

Också den kritik som är livlig i USA 
mot radio- och tv-verksamheten bestås 
ett långt kapitel , där framställningen 
kanske kunnat gå mera på djupet än 

(Forts på sid 22) 

Polisscanner för bAd e 79 och 168 MC·bandet. 
Totalt 8 kanaler vilka kan disponeras valfritt 
inom de bi da banden. Sökning sker pi höga 
och lAga bandet samtidigt. 
OBS! utförsöljes sA längt lagret röcker för kr 490:-

Synnerligen formskön och driftsäker AM/ FM · 
stereoradio med kassettbandspelare 2.5W. Ut· 
rustad med Auto Reverse, Noise 81anker och 
Noise Limiter. FrAnkopplingsbar. En absolut 
toppapparat till absolut bottenpris! Kr 780 :-

AF/RFlIen.rator ARF·300 Kr 681:

Kombinerad ton· och siignallgenera·, ..... ~;.:;;:.. 
tor av mycket god kvalitet och ut· 
omordentlig stabilitet. Praktiskt 
taget strAlingsfri. 18 p/s - 200Mc 
sinus· & fyrkantvi g. Utspänning 
lOV P/P sinus 4V PIP fyrkant. 
E.t. och int. modulering. En 
synnerligen bra och billig service· 
generator. 

Millivoltmeter VM-250 Kr 553:-

Ett synnerligen användbart 
instrument för säväl kon· 
struktion som avancerad 
service för frekv .omr! det 
20 p/s-2 Mc. 12 mätom· 
ri den med fullt utslag fr . 
100 uV- 300 V. LAga 
spänningar som 20 uV 
kan väl avläsas. I ngängs· 
impedans 10 Mohm. 
dB ·skala : - 70 ... +52 d8 l 

,. .. .. 
~, -j~- • 
._ ....... ,., .. 

Sydimport Handels & Importfirma 
Vansövägen 1· 12540 Älvsjö 2· Tel. 081470034· Postgiro 453453-3 
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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 ol ika siren
ljud. JK 11 kan variera tonhöjd, 
hastighet och toning . JK 11 är 
mycket lämpl ig t i ll tjuva iarm. 
Dr ivspänn ing 12-15VDC. Ström
förbrukning 0 ,5 - 1 A . Max. 
effekt : 8 W. JK 11 levereras 
komplett i byggsats med in
byggnadsläda i plast (80x55x35 
mm). OBS! Högtalare medföljer 
ej . Högtalarimpedans 4-16 ohm. 
Pris.Byggsats . ..... Kr 69:50 

27 MHz PRE - AMP 
JK 12 är en antennförstärkare 
och uteffektmätare för 27 MHz 
privatradiobandet. 
JK 12 ger en förstärkning av 
inkommande antennsignal pä 
20 dB (lOggr) . 
JK 12 V isar även uteffekten 
frän 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 
mottagning. JK 12 levereras 
komplett i byggsats med läda 
av plast (80x55x35mm). 
Pris. Byggsats ..... Kr 117 :50 

LJUS
ORGEL 

AT 65-3 är en 3 - kanals ljusorgel för anslutn ing till vanliga förstär
kare. Varje kanal (Bas, mellan och diskant) kan volymregleras var 
för sig . Maximal belast ning med lampor är 400 watt per kanal. 
AT 65 - 3 är försedd med avst örn ingsfilter pä varje kanal. 
Byggsatsen levereras utan inbyggnadsläda och rattar . Rekom
menderad inbyggnadsläda är B 910, tre rattar F 351 samt hög
talarkontakt D 101 . Dessutom behövs nätkabel , spotl ights och 
hällare ti II dessa . 
Pris Byggsats AT 65 - 3 ..... . .. ...... .... . . Kr 160:00 

JK 14 TOUCH - styrd tärning 
med lysdioder och slumptals
generator. JK 14 ger nytt liv 
i alla fami ljespel. 
V id beröring av touch-plattan 
tänds' alla lysdioderna. När f ing
ret tas bort, markeras siffran av 
lysdioderna. Efter ca . l Osek. 
släcks lysdioderna , detta för att 
spara pli batteriet (9 volt) . JK 14 
levereras i byggsats komplett 
med IlIda (80x55x35mm). 
Pris Byggsats . . ..... Kr. 7 

JK 13 HF- GE ATOR för 
modelljärnväg m .m . JK 13 ger 
med 'k - eller växelspänning pli 
i nglln,Jen 9 - 12 V en växelspän
ning pli utgllngen med 70 kHz fre
kvens. JK 13 används för kons
tant belysning i modelljärnvägs
vagnar oberoende av hastighet . 
JK 13 kan även direkt starta glöd
stiftsmotorer . JK 13 Kan belas
tas med max . 4 watt . JK 13 leve
re ras i byggsats, komplett med 
läda (80x 55x35mm). 

Byggsats .. . . .. . Kr. 74:50. 

INFRALJUSLARM . 
I R (I nfraRött ljus) - larm övervakar utan synligt ljus. I R- larm är 
enkelt och praktiskt . Montera JK 16 pli ena sidan av dörren och 
JK 15 pli andra sidan och varje gäng dörren passeras tänds ljuset i 
lokalen i t .ex 5 minuter. Det inbyggda reläet i JK 15 kan inställas 
mellan 100 sekunder och max . 37 minuter. 
I R-larm kan användas till tjuvlarm, trappbelysn ing, ding-dong för 
butiker och mycket mer. 
Avstllndet mellan JK 15 och JK16 kan vara 5 - 7 meter . Med linser 
framför sändare och mottagare kan avständet ökas till 50 meter. 
JK 15 och JK 16 levereras helt kompletta i byggsats med inbygg
nadslädor (80 x 55 x 35mm) i plast . 
Drivspänningen är 12 volt DC . Lämplig nätdel NT 411 (Kr. 85 :00). 
Pris byggsats JK 15 (mottagare). . Kr 109:50 
Pris byggsats JK 16 (sändare) . . . .. ... ..... . . . . Kr 74:50 

C 795 
penna 
volt samma 

värme i spetsen som 
en 25 watt lödpenna. 
C 795 väger endast 
50 gram och kan 

läggas direkt pä 
bordet eller i löd
kolvstället C 756 

(Kr 24 :50). Med C 795 
levereras 2 ,3 mm kop
parspets. 
Longlife reservspetsar 
finns i olika utförande 
som extra tillbehör till 
lödpennan. S-märkt. 
Dimensioner 190 x 20 
mm. Färg röd. 
Kablage med pägjuten 

jordad st ickpropp. 
Pris C795 . . .. Kr 65:00 

LÖDPEMMA 

AT 325 är en automatisk torkar
robot för bilen .AT 325 reglerar 
slagen pä torkarna mellan 1 -
40 slag i minuten . AT 325 mon
teras istället för den vanliga 
torkarkontakten . I nbyggd st
römbrytare och lysdiodindike
ring av paustiden . 
AT 325 kan även användas som 
timer för andra ändamlll. T . ex . 
projektorstyrning, varningsb
linkers m.m. AT 325 levereras 
komplett i byggsats med läda 
(80x55x35mm) . 
Drivspänn ing 12 V DC 
Pris A T 325 . . . . . . Kr 89 :50 

Till JOSTY KIT AB Box 3134 20022 Mal 
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 .. . 

Utdel ningsadress 
AT 8-80 

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

10 - 13. Moms 20 r. Porto tillkommer 
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att t ex konstatera hurusom ledande 
dagspress "regelbundet har recensio
ner och kritiska inlägg" . Nå, det blir 
djupare än så, som avdelningsrubriken 
Mass Culture and High Culture anty
der. 
. Kapitlen om FCC och dess regle
rande verksamhet är intressanta för 
den specialinriktade; ingen som helst 
svensk tillämpning kan ju sökas här . 

Det finns förstås en rad detaljer 
man kan undra över, liksom uteläm
nanden: Varför fyller amplitudmodu
lationens principdiagra!ll nästan halv
sidan, men fm "bara" får en textför
klaring ... ? En del slutsatser om ka
bel-tv och de framtida medierna kan . 
väl också locka den kritiske till gensa
gor, men boken har sina förtjänster i 
översiktlighet, en grundlig apparat 
med referenser och fotnoter, hänvis
ningar och förklaringar, som är värde
full. En myckenhet siffermateriaI ges 
också i de olika sammanhangen. En 
bok för referensbruk, teknikhistoria 
och alltså orientering om USA
etermediernas inre liv. 

Hört 
Första digitala 
liveproduktionen. 
Ny, digital Carmen 

• 

U.S. 

Under AES-konventet i Los Angeles 
har man som regel möjlighet att ta del 
av grammofonbranschens nyaste ljud
tekniska paradnummer, och under se
nare år har detta kommit att betyda 
besök hos, i tur och ordning, de 
hotellsviter på Hilton som disponeras 
av Soundstream Inc, 3M respektive 
Sony. Årets begivenhet medförde ett 
rekordstort utbud av nya digitalskivor, 
re leasade till någon del med ännu flera 
väntande på marknadsdebut. En rad 
intressanta nykomlingar märktes i år, 
men deras skivor släpps tydligen inte 
förrän i höst. Ett undantag var nyhe
terna från Minneapolisstudion Sound 
80, klart intressanta; jämte de från 
American Gramapbone i Omaha. Den 
senare firman har bl a gjort sig känd 
för mycket förnämliga inspelningar av 
gängse slag i serien Fresh Air, varav 
minst tre finns i USA och vilka vunnit 
stor publik. Här säljer Thore Wallen
strand de första, som jag hoppas 
återkomma till . 

Hos Soundstream lät det hela givet
vis synnerligen bra över proffsvärldens 

innehögtalare nr ett i USA, RCM-mo
nitorerna från John Meyers labb. En 
av de produktioner som denna digital
teknikens pionjärfirma demonstrerade 
med var E = MC'. GlORGlO. Giorgio 
Moroder, digital lp, Lotus Records DS 
4093. Svensk distrib K-Tel Records 
(finns också på single). Inspelad 1979. 

Moroder är ju framför allt känd 
som Donna Summers producent och 
den drivande kraften bakom Music
Iand Studios i MUnchen, men han är 
numera också Oscarsvinnare (Mid
night Express) och jobbar med 
Sparks , Three Degrees. Munich Ma
chine etc - allt framgångsrikt och, 
vilket präglar hans produktioner, med 
en upptäckarlust och en klanglig kom
binationstalang och fantasi som inger 
respekt. Jag har alltid beundrat ho
nom för hans enastående täta mixjobb 
och förmåga att pressa tapen på det 
nästan otroliga. Hans "euro-disco 
sound" har bildat skola, som känt. 

Moroder besökte en hi fi-mässa 
tidigt 1979 och fängslades av digital
tekniken. Soundstream (förstås) låg 
bakom, och strax tog iden form : Han 
skulle göra något själv. Titeln tyckte 
han passade bra " i Albert Einstein
året, lite har ju han med digitalmusi
ken att skaffa .. .... menar Moroder . 
Som beslöt göra den första männi
ska / datorproduktionen för discogen
ren (datorkomposition är ju annars 
inget nytt precis) . "Live" skulle det 
vidare bli, hur man nu egentligen skall 
tolka detta . 

I betraktande av ambitionerna och 
resurserna som ligger till grund för 
skivan med Einstein-formeln till titel 
(" energy is once again reprod uced as 
music") har kanske resultatet blivit 
lite blekt men har en skön egen profil : 

Det gick åt en hel vecka att sätta 
upp hela attiraljen i Los Angeles
studion Rusk Sound och sen krävdes 
fem dagar för att få allt i synk - vilket 
innebar förutom live-gruppens vokal
insats 25 (!) datoriserade synthesizers, 
fyra likaså datorprogrammerade kla
viaturer, ett piano som även det pro
gram på verkades över dator, tre mikro
datorer för varjehanda impulsgivning 
och klangformning jämte - givetvis -
elektroniskt slagverk, trummor och 
annat. Hela denna jätteattiralj analy
serades i klangskapande hänseende 
och hopsynkades efter flödesscheman 
som alltså datorstyrdes . - Några del
inslag var förinspelade, f ö. 

- Vi hade mer än 30000 bitar 
information inkodade som datorpro
gram, omtalar Moroder. Alla elektro
niska instrumenten styrs direkt av 
programmet. Hela inspelningen tog 
sex veckor. utom efterjobbet med bl a 
digital redigering. vilket krävde ytter
ligare tid hos Soundstream. Slutligen 
gjordes ett lack hos Allen Zentz Mas
tering. 

Hela klangmassan är synkronlåst 
till antingen de digitalt genererade 
referenstonerna man utgått från eller 
också externa klockpulser vilka, enligt 
Moroder. fungerar som en dirigents 
taktpinne . .. 
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Av allt detta har en ändå rätt 
återhåll sam ljudrnix kommit, inte alls 
vad man i förstone skulle kunna tro. 
Vokalgruppen är mixad i ett lite fjärr
verkande. lätt och frisvävande per
spektiv, mot vilket det digitala, "kloc
kade" beatet hårt kontrasterar . Att 
spela Moroders E=mc' är som att 
glänta in i discoljudets Futureland. 
tycker jag: Det handlar om en torr. 
syntetisk puls. en digital metronoms 
taktgivning över ett sound av nästan 
eterisk karaktär - det har väldigt lite 
gemensamt med övriga Casablanca
produktioners heta . mättade och jord
nära sensualism. Ljudet här är främst 
rent. lätt och lite overkligt. trots det 
stenhårda pumpandet. 

Den rena och distfria ljudet kan 
man annars ha glädje av i en del 
diskantavsnitt. Rec-exemplaret är väl
pressat, utan störningar och har god 
planhet. 

Titellåten kommer som sista spår på 
sida två och visar att Moroder är en 
man med humor. Den är med sina 
digitala fördröjningsverkningar och 
ekos vävning på signalen riktigt rolig: 
Texten är helt enkelt produktionsupp
gifterna, och verkan blir roande. 

Moroder har mera i beredskap åt 
oss, och åtminstone jag avvaktar med 
intresse hans kommande digitala pro
duktioner. 

Speltider: A-sidan upptar notering
arna 
4:53 .08943+.4:55.62392+ 5: 16.24211, 
B-sidan 
6:30.41023 +4:37 .88256+ 4:32.02554 
.. . är man digital, så ... ! 

lnE. (r~·'4 

CARMEN· PUR 6YNT 
Sc.-r lcus ~o'>J O>:.t'P9rc 

tf.Q t:,r.-j'::" t·~ ni''''''J 

BIZET, GRIEG: Carmen/Peer Gynt. 
Orkestersviter ur operorna. Saint 
Louis Symphony Orchestra under 
Leonard Slatkin. Digital stereo lp, 
Telare 10048. inspelad 1979 av 
Soundstream. Pressning: Teldec, Tysk
land. Svensk distribution: Thore Wal
lenstrand. Stockholm. - I Norge: 
Mayco. Kjelsås . 
Digitalskivorna har inneburit ett ly
sande framsteg inom den reproduce
rade musiken. men icke förty möter 
man här och var magistrala uttalan
den ur en del kult-hi fi-läger Ua, ofta 
rörlyssnare. förstås) att "digitalt låter 
inte bra". Svepande och generellt, som 
ofta från det hållet. Men eftersom 
vederbörande gärna försöker snappa 
något ur den tekniska jargongen för 
att hänga upp sitt avståndstagande på. 
har det t ex kommit att förnumstigt 
heta "det låter illa därför att samp-

lingfrekvensen är för låg ... " 
~ Vilket skulle bevisas . .I förelig
gande inspelning. gjord av Soundst
ream och som sådan typisk för hela 
industrins förfarande nu, ligger samp
lingfrekvensen på 50 kHz. Också om 
den låg betydligt lägre skulle Nyquist
teoremets villkor vara uppfyllda med 
god marginal (halva band bredden 
etc), och alltså kan den osakliga kriti
ken tagas för vad den är värd. - De 
branta, skärande filter som också är 
nödvändiga medel för signalstyr
ningen känner man likaså väl verkan 
av. 
~ Att det sen är något helt annat med 
att digitalteknikens resurser råkar av
slöja andra brister i inspelningsledet 
borde kunna inses. Här. som i varje 
annat inspelningssammanhang, kan 
man ha felbedömt akustiken, fått reso
nanser, råkat ut för klippande mikro
fonsteg - inte ovanligt, eftersom pro
ducenterna så ofta som sker frestas 
begära ett "häftigt" ljud och braskar 
på för mycket med effekterna - eller 
i övrigt överstyrt något led in. Detta 
har givetvis inget med upptecknings
metoden som sådan att göra. 
~ En annan distinktion kanske kunde 
göras i sammanhanget. Just metoden 
har överlägsna data: Frekvensom
fånget blir rakt från likström till 21 
kHz med ett -3 dB-fall som sätter in 
först vid 22 kHz, ett klirr vid O VU 
lägre än 0,004 % resp under 0.003 i 
topparna. S/n uppgår till 90 dB rms, 
ovägt. och samma anges för själva 
dynamiken som är tillgänglig i detta 
16 bitars linjära system (gäller både 
in- och avkodningen) . Svaj brukar 
uppges som "omätbart", det är sy
sternberoende. - Nå, detta gäller odis
kutabelt digitalledet i inspelningen. 
men det är givetvis inte fullt så lysande 
då materialet efter hand överförts till 
en vanlig, "analog" skiva i brusig 
vinyl. Det har heller inte gjorts gäl
lande att systemdata skulle sträcka sig 
ända dit. Likväl har man långt bättre 
s/n-värden på slutprodukten i digital
inspelningsfallet än annars. och hör
bart vida bättre klangliga egenskaper. 
~ Att välljudsvännerna likaså ofta 
säger sig föredra direktgraveringarna 
framför digitalinspelningarna har hel
ler inte mycket med saken att skaffa. 
Det är en subjektiv och produktions
tekniskt beroende värdering man då 
gör . Graverdosan är ingalunda någon 
helt linjär anordning - men givetvis 
kapabel till utomordentliga prestatio
ner om den slipper ta sin signal från ett 
en stack bandade kanaler . 

Ett gammalt och på erfarenhet fotat 
uttryck säger: Det finns inga särskilt 
bra eller dåliga metoder, bara bra och 
dåliga resultat. 

Det är fortfarande något att ta fasta 
på. menar jag. Och med det är vi inne 
på den stora orkestermusiken. sådan 
den här Telarc-tagningen förmedlar 
den . 

Den skulle kanske inte tillkommit 
om inte 1980 innebar 100-årsjubileum 
för symfoniorkestern i Saint Louis, 

(Forts på sid 24) 



Nu har Din micro
dator kommit! 
FrI" och med nu kan Ou kapa en riktig microdalor till sensationellt 13g1 pris - Sinclair ZX - BO. Till en början 
bara i byggsats - frJn augusti 1980 iiven monterad . Datorn är helt komplett . Ou ansluter den ti ll din TV l 
antenningJng och ställer in TV :n pi kanal 36. Anslut S·märkta mitadaptern i väggen och sen är det bara 
att börja programmera. Din lilla kassettbandspelare kan Du anvanda som programminne om Ou vill. 
Anslutningssladdar för TV & bandspelare inglr . AHt O u skriver och det datorn tar fram redovisas 
med perlekt skarpa i svart skrift pi Din TV ·skärm. Slval text som siff ror och svmboler. Dator-
sprJket är BASIC - det vanligaste programmeringssprlket runl om i världen för sml datorer . 

Eftersom lX - BO framst ar tankt för Dig som gör Dina första datorerfarenheter , fÖljer det med 
en kurs i BASIC ·programmering, för sjalvstudium , pI ov.er 100 sidor.:...(Sve~sk öve~t1ning ingld . 

Sjalva byggarbetet ar mycket latt. Har Ou bara nägon löd erfa renhet si kommer Ou a11 börja pro· 
grammera i BASIC samma dag som Ou hämta r Din lX-80 hos oss eller pI posten . 

Trots det myckelläga priset ar lX -BO en avancerad microdator. 
• Microprocessorn ar l80A , alImanI ansedd som den båsta nlgonsin tillverkad , och samma som 

I en val "'and svensk microdator. 

• BASIC språket fordrar normalt bara en enda tangenttryckning för att hela instruktionen, 
1. .. . RUN . PR INT. GO TO . INPUT . CONTlNUE . ,k ,II ,krim ul. O" 'par mycket tid . 

• Unik syntax kontroll (=konlroll av Ditt BASIC sprlkL lX - BO accepterar bara instruktioner 
med korrekt syntax . Harigenom undViker Ou att göra fel som kan ta mycket IIng tid att 
ratta till. 

• Edil ·Unik rediger ingsmojlighet . 
Ou kan var som helst i programraderna andra och byta ut instruktioner, bokstäver eller siffror 
utan all behöva ~kriva om del som ar ralt. Detta spar ocksä tid . 

• Touch ·tangentbord med helt plan aversida. Inga kontaktstudsproblem. Kan enkelt torkas av . 

• Inbyggd slumpgenerator mojliggar olika spel och tipsvarianter . 

• 22 st grafiska symboler medger otaliga möjligheter atl rita diagram & figurer . 

Den stora engelska datortidningen "Personal Computer World" ~ri119BO avslutade sin 4 sidiga 
testrapPor! ,av lX-80 med ett omdöme som vi tror inta behöver översättas: V,alue for money : 
Excellent. 
Sanryck av testen kan ~u fä av oss pI begäran . 

• ZXfl' 

................ 11-10 
iIIkLS-_kt ....... ' 
kwsllASlC-........ _,.. 
Pris ....... L495:- L395!-

Var din egen konstruktör, BECKmAn har delarna. 
Sång., gitarrförstärkare, Hi·Fi receiver, diskotek, orkester, biograf. 

Förförstärkare 
HYS 

Effektförstärkare 
HY30/S0 HY120/200 HY 400 Nätaggregat 

Pick up, Mic, 15/30 W 60/100 W 200W PSU50 ± 20V 135:-
Turner, aux, tape ±20/ ± 25 V ±35/ ± 45 V ± 45 V NA52 ± 25V 175:-
± 12 dB/WO Hz 0,04% THD 0,06% THD (165W m. NA202) NA122 ± 35V 255:-
± 12 dB/W KHz 10 Hz-45 KH z 10 Hz-45 KHz 0,05% THD NA201 ± 45V 285:-
0,05 % THD 10 Hz-45 KHz . NA202 ± 45V 375:-

9S:- 99:-/120:- 22S:-/3S0:- 49S:- inkl. moms 
Utförl igt datablad på begäran . Radio & Television skrev efter tes t: " Modulerna utgör samman fattningsvis et t in tressant alternativ för 
de~_ son:!. behöver en först är.!<a ~~. med mycket effekt och som dessutom är mycket t i llförlitlig och svår at t sätta ur funktion ". 

Stereo FM tuner med 
decoder. 
Helt färd igmonterad & t rimmad högklassig FM·del på 
mönsterkort. Brusspärr & fas låst decoder. Uttag för 
avstämn ings· & signalstyrkei nst rument. Förberedd 
för digitalfrekvensv isning . AFC. Själ vsökande sta· 
tionsinsinställning. Dubbla keramiska MF·filter etc. 
87,5-104,5 MHz. 
In: 1,21'V vid 75 KHz 75n30dB S/N. Ut: 125 mV. Stör· 
avstånd 72 dB. Be~är datablad. Pris inkl. 19/38 KHz filter 350 

lurs/uH'" 
7254 

ink!. moms 
Aterförsäljare: Sthlm: Deltron, Elek, Gävle: Elektronikkomponent Växjö: El lab Linköping: Eltema, Ratelek Sundsvall: Amitron Eskilstuna: Micro·Kit Malmö: Josty· 
Kit, Telko Skövde: Westeneo Göteborg: Josty·Kit, Deltron, Telko Jönköping: l SW Västerås: Micro·Kit Uppsala: Minic Falun: Artron ic AlIngsås: el Komradio. 

BECKmAn Javisst ........ Jag beställer ... : ... ............... ..... .. ..... ........... ................... .. ............. .. ............. .... ........... . 

Beckman I nnova tion A B j·~~· h~·; · i·4 · d~·~~ ;~· ·; ~·~~;~·ä;~~~to~rk~·d·~d~ ·~·~ ~·~·; ·~~ ;;.; ~ .. f~~!~:~~~~mmer .... · .. · .. · .. · .. · .. ···· .. ·· ~i:8~;,Ö .. · :. 
Telefon 08-44 00 50 Telex 10318 . I 

r-'1~~ ~~ r S~~~k 1~~1~ ~;- ~~ ~ ~ E1~ ::::~::: ::: ::::::: :::::: ::::: :::::: :: ::::: :::::: :::::::: :::::::: :::::::.::: ~~~.~~~.:~~~ ::: :::::: ::: ::: ::::::: ::::::: :::::::: ::: ::::::::::) 
Beställn ingar från Danmark, Norge & Finland: Minska priserna m-;if~/;(s-;e;sk -';Ö;;;S) ~Ii Isgg Im sk': 50:= lörlr;kt"i ;x;' iei;,;,~ iiö-;-skoit vi; io;'gI ro'eller-- -
Bankcheck. Välkomna! 
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USA. Därmed är den kontinentens 
näst äldsta - bara New York Philhar
monic Society är äldre. 
. Numerären i Saint Louis är nu uppe 
I hundratalet man . Orkestern räknade 
länge bara ca 50 medlemmar. Den 
stora besättningen av i dag är fullt 
sysselsatt med 52 spelveckor per år (!), 
inte minst med sommarkonserter och 
friluftsframträdanden utöver den 24 
veckor långa abonnemangssäsongen. 
Och 1968 fick man en ny hall att spela 
I genom att pengar skaffades för inköp 
och ombyggnad aven f d biografbygg
nad I centrum, omdöpt till Powel/ 
Symphony Hal/. Vidare har orkester
ledningen anförtrotts - i etapper -
unge Leonard Slatkin (pappan var 
violinisten Felix S.). 

Det var i mitten av juli 1979 under 
en värmebölja som han gjorde den här 
inspelningen med till synes säkra kort. 
Temperaturen steg mot 38° utomhus 
och jag kan föreställa mig producen~ 
ten Robert Woods vanmäktiga ilska 
då ultimativa krav på luftkonditione
ringens igångsättande framställdes. 
Telare är svurna fiender till filtrering 
I något frekvensband, använder modi
fierade och trafolösa elektronikled (i 
det här fallet en särskilt byggd Neo
lek-mixer) och anlägger f ö hela denna 
puristattityd som hör till "det nya 
grammofonljudet" hos de här småbo
lagen: Men fläktarna fick vina i gång 
och ljudet har förstås gått in i mi
karna, tre Schoeps SKM-52U, kopp
lade rundtagande. Jag kan försäkra 
att det inte stör, det hörs nästan inte 
alls på en vanlig hi fi-anläggning . (Det 
krävs goda högtalare här.) 

Av carmen finns det mycket bandat 
under senare år . Här hemma sätter jag 
t ex Semmy Lazarojjs inspelning av 
excerpter ur operan för märket Lyssna 
mycket högt. Alldeles innan Telare
plattan blev aktuell - senvintern i år -
berikades digitalsortimentet med en 
sampierskiva från EMil Angel, där en 
stor brittisk studiobesättning under 
förfarne Frank Pource/s ledning utför 
ett avsnitt, det eldande förspelet till 
I:a akten. En lysande detaljskärpa och 
ett mycket habilt spel presteras där, 
dynamiken är aktningsvärd. (Jag tror 
något är galet med titlarna på Telare
skivan - A-sidans 1,23 långa Akt 
l-förspel är väl något annat ur ope
ran?) 

På föreliggande skiva utförs två 
Sviter, nr l och 2, av obekant auktori
sation. De inleds alltså med en rad 
förspel till akterna I (?), IV, III och 
därpå kommer utdrag ur olika avsnitt, 
inte tillrättalagda alls i någon krono
logi och utan något särskilt samband. 
- Varför Zigenardansen ur akt II här 
kallas "Danse Boheme" kan man 
grubbla över. Vad har de haft för 
partitur där borta , egentligen? 

På Grieg-sidan avlöser sex s k high
lights ur Peer Gynt de åtta Bizet
numren med Ingrids klagan som in
ledning och Bergakungens sal som 
avslutning; däremellan finns Morgon
stämning, Arabisk dans , Aases död 
och Anitras dans - den senare utförs 

original troget av bara elva medlem
mar ur ensemblen, så som Grieg en 
gång instrumenterade stycket för Ib
sens drama. 

Den här tre-mikrofon metoden har 
sina risker, som belysts tidigare. Jag är 
inte så böjd att dela hänförelsen över 
skivan som en del andra bedömare. 
Orkesterljudet är rätt varmt men ty
värr något kompakt, dessutom utan 
något. riktigt deciderat mittintryck. 
Akustiken verkar flack, trots att ljudet 
har en viss rumslighet. Vad som inte 
utfallit riktigt bra är den samlade 
klangen sådan den hörs i orkesterfor
ten och tuttin i blåsarna. Det blir inte 
bättre av att Slatkin som orkesterin
struktör antingen slarvar alldeles för 
mycket med eller helt förbiser detal
jerna, med många små figurer som 
saknas t ex i form av markeringar i 
violinerna, i betoning av accenter och 
bristande måttfullhet i de stora melo
dibågarna. Allra bäst låter stråkarna 
ensamma i ett par avsnitt; här finns 
I~ster, orkesterdisciplin, fin uppfatt
nIng och ett samlat grepp på stor for
men. 

Vad som är direkt galet är några 
enormt överaccentuerade pukinsatser. 
Jag påstår inte att vissa spår är 
ospelbara eller inte går att spåra - t ex 
Arabian Dance eller Intermezzot resp 
Toreadorintroduktionen till Akt l 
men detta lågoktavförlagda dån drän~ 
ker ju allt annat långa stunder och blir 
till meningslösa effekter, både här och 
annorstädes. Mina kapabla ljudled
ningar fick rummet att skaka av ener
giutbrotten, och detta är vare sig 
artistiskt eller tekniskt motiverat. Jag 
höll ca 100 dB som högst, varvid 130 
W gick i topparna i mitt rum. Men 
skivans basaecenter är genomgående 
liksom kastade efter orkesterljudet, 
det blir amplituder och baspassager 
som lika gärna kunde vara bandade 
för sig själva. I en konstnärlig helhet 
förfelas nu ambitionerna till tomt 
dundrande, som får musiken att 
kraschlanda snarare än understryka 
effekterna. Det blir tyvärr också något 
suddigt över puk- och bastrummarke
ringarna i allt sub-basdånet. 

Det finns dock känsligt utförda, 
varsamt formade partier som är värda 
både respekt och erkännande, men 
frågan är om detta räcker. 

Telare har anförtrott pressjobbet åt 
Teldec, och bortsett från några knäp
par har mina tre exemplar visat iden
tiska egenskaper vid avspelning. 

Om Carmen skulle jag vilja säga att 
musiken i den här tappningen rätt 
mycket saknar sensualism och den där 
dimensionen av blodfull kolorit som vi 
europeer har anspråk på efter alla fina 
uppsättningar och tolkningar; om 
Grieg gäller att man kanske lyckats 
bättre men att det mest handlar om 
några 1800-talsklassikernas Tio i 
Topp mera än inkännande gestalt
ningar. Det var varmt och det var en 
krävande inspelning. Orkestermusiker 
är människor, de också! 

Speltider A-sidan: 18 m 50 s, B-si
dan: 21 m 58 s. 

u.s. 
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C-nej till Nordsat 
efter hård debatt 
Trots energiska försök av främst indu
striminister Åsling och (f d) borgarrå
det Paul GraM m fl gick centerpartiet 
emot Nordsat på stämman i Sollefteå. 
Tonen var stundtals upprörd (för att 
vara på ett centermöte) . . 

Åsling, som utpekades som en bar
nafiende och en kulturrnarodör be
mötte med harm anklagelserna' och 
varnade sina partivänner för "förmyn
darmentalitet" . 

- Låt oss i Herrans namn hålla 
ögonen på framtiden, på möjligheten 
att förhandla om nordisk tv-satellit 
och inte dra in frågor om motion, 
folkhälsa och livskvalitet i debatten 
som med det hamnar på en förfärand~ 
låg nivå, utropade hr Grabö för sin del. 

En stark majoritet gick ändå emot: 
Svenskar skall se svensk tv, basta! 
kommenterade svD (ober mod) dagen 
efter . "Vad centern nu gjort är att 
isolera sig och säga ja till att multina
tionella tv-företag inom några få år får 
monopol på att sända tv-program till 
svensk publik", hette det. Och: 

- Vad tänker centern göra med 
alla skåningar som redan nu tittar på 
dansk tv? . 

Illegala kopior 
gav fängelsedom, 
skadeståndskrav 
- Domarna är prejudicerande och av 
stort preventivt värde. Redan har vissa 
filmbolag i USA vägrat sälja filmer hit 
då vi har ett för dåligt rykte då det 
gäller illegal kopiering. 

Så kommenterar advokat Mats 
Mtil/ern, som för sina bolagsklienters 
räkning fört talan mot en rörelse i 
Helsingborg där man illegalt kopierat 
och sålt utländska filmer i tv-kassett. 
Dryga straff utmättes av tingsrätten: 
Två män dömdes till en månads fäng
else och att utge 180000 kr i skade
stånd. Två medhjälpare dömdes till 40 
dagsböter. Ännu kännbarare torde be
slaget av hela utrustningen för kopie
ringen vara: Värden för minst 100000 
kr förverkades. 

Flertalet filmer kom från England. 
Några hade inte ens gått upp på 
svenska biografer. Några filmer be
fanns vara stulna hos Sveriges Radio 
av medarbetare där . I ytterligare 
några fall hade kopior av biofilm 
"tillhandahållits" av biografpersonal. 
Några James Bond-filmer hade ban
dats direkt under tv-sändningar i Eng
land för masskopiering i Helsingborg. 
Etc. 

Ungefär samtidigt dömde Göta 
hov-
rätt en man till fängelse i en månad 
jämte utgivande av skadestånd om 
95000 kr för att han olagligt gjort en 
piratupplaga av grammofonskivor 
16000 bevisade exemplar. 

Ettårsjubileum 
för Närradion 
Den 29 maj fyllde Närradion ett år. 
Det firades bl a med att man bjöd in 
pressen till det nya s k Närradiohuset 
på Gotlandsgatan 64 i Stockholm. 

Därifrån är det meningen att man 
skall sända samtliga program, i stället 
för som tidigare från olika håll, t ex 
inspelningsstudior med särskilda 
"boxar" som hyrs från televerket. 

När vi besökte kulturföreningen 
"Rosa honung" vid Gotlandsgatan, 
talades det mycket om närradions 
framtida öde. Vid den tidpunkten 
visste de inte om närradioverksamhe
ten över huvud taget skulle finnas kvar 
efter den I juli i år eftersom STIM, 
Svenska Tonsättares internationella 
Musikbyrå, m fl musikerorganisatio
ner, fr o m den dagen vill ha betalt för 
all musik som spelas i programmen. 

Under det år som gått har de olika 
organisa tionerna haft dispens för all 
musik, eftersom utbudet sändes på 
försök och man först ville se hur stort 
intresset för en ny radiostation är för 
allmänhetens del. 

Eftersom sändningarna som går ut 
görs av ideella föreningar, innebär ju 
det att de inte förfogar över en särskilt 
stark ekonomi, vilket i sin tur innebär 
att man inte har möjlighet att betala 
de ca 225 kr som STIM vill ha per 
spelad minut musik. Och det betyder 
förmodligen slutet för verksamheten i 
fråga. 

Senare har dock framkommit att 
något slag av överenskommelse har 
träffats med STIM, som går ut på att 
de får fortsätta att spela sin musik och 
notera all tid som sänds fram till den 
I oktober. Då skall man gå igenom 
detta och därefter försöka komma 
överens om hur mycket man skall 
behöva betala. 

Visserligen anser vi att vissa före· 
ningar utnyttjar sin programtid lite 
illa . Programmen skulle kunna inne· 
hålla mer information om vad deras 
organisation sysslar med och gå ut 
med mera upplysningar om sin verk
samhet till sina medlemmar, m m. 

Me~, musiken är ett viktigt inslag, 
och VI hoppas att Närradion skall 
kunna leva vidare, eftersom den enligt 
vår mening innebär ett komplement 
till och en större valfrihet i vårt 
radiolyssnaride. 

För närvarande sänds program i ett 
IS-tal orter i Sverige och en undersök
ning visar att var 4:e person i Stock
holm lyssnar till närradion. Kanske 
kan den också stimulera SR till ett 
mer omväxlande utbud, särskilt i P3? 
En viss reaktion tycker vi oss redan ha 
märkt. 

Vi hoppas härmed att Närradions 
lyssnarskara kan bli ännu större så att 
vi får behålla den här stationen som i 
Stockholm sänder på fm-bandet 88 
MHz. Gabrielle Hermelin-Oredson 



Mässor 
FIRA TO-mässan 
nr 21 aktuell 
Den årliga FI RA TO-utställningen ar
rangeras 1980 för 21 :a gången och går 
i år under tiden 29 augusti till 7 
september. Platsen är som vanligt RA! 
Mässcentrum i Amsterdam. 

Alla slags hemelektroniknyheter vi
sas ihop med t ex antenner, musikin
strument, av-materiel etc. I år har 
man en speciell avdelning för radio
materiel i 27 MHz-bandet. 

Som vanligt medverkar de holländ
ska radio- och tv-bolagen med non
stopsändningar i RAI :s kongressdel. 

Firato omfattar i år också mässan 
"Het Elektron", som är en informa
tionsinriktad mikroelektronikexpo. 

Stockholmsmässan 
visar bilstereo 
Stockholmsrnässan, som äger rum 29 
augusti- 7 september i år, får en 
bilstereoavdelning om 800 m' i Bilra
dioinstitutets och leverantörernas 
regi . 

En stor modell aven bi l i plexiglas 
kommer där att användas för . påvi
sande av "fällor och fe l" vid montage 
av bilradio och för allmän information 
i ämnet. Utöver detta bidrar bran
schen med en utställning av nya pro
dukter och härvid medverkar även 
Stöldskyddsfdreningen, som förnyar 
kampanjen Operation märkning. Till 
årets evenemang har man gjort en 
särskild klisterlapp som underlättar 
märkningen av bilradioapparatur. 

Två mer bestående inslag till mäs
san blir dels Bilstereohandboken, som 
omfattar över 100 sidor och behandlar 
ca 200 produkter, i vilka ingår också 
högtalare. Artikeldelen är informativ 
och praktiskt inriktad. Dels presente
ra r arrangörerna en testkassett : Den 
innehåller såväl information om ljud i 
bilen som ett avsnitt krävande origi
nalmusik. F n pågår underhandlingar 
om kopieringen. 

.. . och här är ett par 
andra specialmässor: 
Medan det inte bli r någon privatdator
mässa i Göteborg i sommar - den är 
flyttad i tiden - går på Svenska 
mässans område där dagarna 28-31 
augusti i å r Musik 80, en musikpro
duktions- och fritidsinriktad utställ
ning. 

En månad senare, 26-28 septem
ber, får Stockholm en hi fi- utställning. 
Pla ts sportstugeexpon på Årstafä ltet. 
Det är det tidigare Hasselbackenar
rangemanget som övergått i annan 
form . 

Och så vill vi förstås påminna om 
MiJt 80, som går 25-28 september i 
Sollentuna mässhallar norr om Stock
holm. Se specialartikel om detta . 

Discoforum 80: 
31 aug - 3 sept 
Plats Göteborg, och det är andra 
gången detta forum arrangeras. Loka
ler är Rondo & Kaskad på Liseberg. 
Utöver nio specialsessioner, som om
spänner det mesta från skattespörsmål 
till kulturpolitik, blir det en special
mässa för branschelektroniken med 
materiel från laserljus till discohögta
leri. Ett antal sociala sammankomster 
ordnas och arrangörerna har utlovat 
gästspel av 14 svenska och internatio
nella toppgrupper som Village People. 
Ritchie Family. Delegation och -
troligen - Secret Service. 

En rad omröstningar hålls i olika 
specialiteter och företrädare för leve
rantörer , SR, skivbolagen, musikerna, 
facket , kl ubbägarna och - förstås -
herrar dj:s själva deltar i detta arran
gemang av ViJstra Sveriges Discjoc
keyförening. 

Forskning 
Storprojekt samordnar 
svensk dataforskning 
Omkring 90 Mkr, varav 17-20 Mkr 
investeras i utrustning, beräknas det 
femåriga projektprogram kosta som 
STU / Industridepa rtementet jämte 
bl a Riksdataförbundet beviljas för ett 
samordnande, svenskt forsk ningspro
gram på datasidan. Det ska ll bli kom
mersiellt anpassat för att attrahera 
industrin . 

I början av 1982 öppnas själva 
förutsättningen för det, ett nytt data
nät för samverkan mellan det antal 
forskningsinstanser vilka berörs. De 
återfinns över hela landet: 

- I Stockholm blir det ett centrum 
för utveckling av programmerings
hjälpmedel för avancerade mikrodato
rer. Man har pekat på att utvecklingen 
bl a håller på att slå in på hopkoppling 
av serier med mikroda torer, och här 
behöver svensk industri hjälp med 
främst programutveckling. I Stock
holm inrättas även ett centrum för 
datorstödd undervisning - ett område 
där I 980-talet väntas medföra en 
mycket aktivare insats från eleverna 
än hittills . Yrkesskolning och före
tagsutbildning är här de stora områ
dena för insatser. 

- I Linköping, där man har landets 
enda professur i datalogi (datoran
vändnIng) inriktar man sig på minida
torer för framtidens kontor plus ut
veckling av medicinsk datainforma
tionsbehandling. 

- Lund hyser ett centrum för indu
striella datorsystem som skall kunna 
ägna sig åt företag med speciella 
problem och vilka företag kan "ordi
neras" kanske andra eller nyare sy
stem än det egna. 

- I Göteborg, liksom i Stockholm, 
blir det ett labb för programmerings-

(Forts på sid 26) Informationstjänst 45 
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metodik och systemering: Bristen på 
kvalificera t folk är stark och framtids
möjligheterna goda. Industrin är posi
tiv till förslagen och den på längre sikt 
lönsamma återmatningen dit är ett 
starkt motiv att delta i projektet. 

Magnus Enhörning 
Rikskonsert-chef 
Förre musikchefen vid SR, Magnus 
Enhörning, har utsetts av regeringen 
till ny chef för Rikskonserter. Han 
tillträdde I juli i år. - Han sökte inte 
jobbet, understryker han. 

Enhörning var chef för Musikra
dion 1968-1979. Efter den perioden 
har han varit ordförande i Europeiska 
radiounionens arbetsgrupp för musik. 

Svensk telesatellit 
för dataöverföring 
projekt för år 1985 
Tele-ex är arbetsnamnet på det telesa
tellitprojekt vilket Rymdbolaget, och 
televerket ihop med Saab, LME och 
SRA redan hunnit långt på: En i 
svensk regi konstruerad SBS-satellit 
(Satellite Business System, kommer
siellt datatransmissionssystem), som 
skall förmedla data över Sverige för 
näringslivet. Europakonsortiet Euro
satellite avses leverera en betydande 
del av Tele-ex, som blir operativ om
kring 1985 och då som två samver
kande satelliter. 

I sommar har redovisats de tänkta 
a nvändningarna, och förutom dataflö
dena kan Tele-ex användas t ex för 
dirigering av fjärrlaster. Då kallas 
systemet Truck-Sat; bilarna förses 
med telex och kan hållas å jour med 
utvecklingen längs färdvägen . Det blir 
något unikt för världen, tror man hos 
Rymdbolaget, som också känner till
försikt för finansieringen: 

Kostnaderna för Tele-ex som expe
rimentsatellit sägs rymmas inom ra
men för den verksamhet som rymd
propositonen våren 1979 angav. Nå
got nordiskt projekt har man aktat sig 
för att föreslå, vis av erfarenheterna 
med Nordsat . Men allt talar för att 
Tele-ex "bakvägen" kan ersätta Nord
sat i vissa begränsade avseenden, om 
så skulle befinnas önskvärt: Satelliten 
kan också få kapacitet för transmitte
ring av eterprogram. Försiktigtvis ut
trycks detta som lämpat för regionala 
program, invandrarsändningar osv. 
Nordsat är dock tänkt som ett större 
system, Tele-ex är "bara" ett experi
ment, som inriktas på huvudsakligen 
data. 

Om ett "go" uttalas för projektet 
1981 kan det bli driftklart 1985. Kost
naden beräknas till 150 Mkr vid serie
rnässig tillverkning men upp emot 400 
Mkr slukas av planering och utveck
lingsarbete i början. Då är heller inte 

uppskjutningen inkalkylerad. T v 
rymmer projektanslagen till rymd
verksamheten kostnaderna. 

Insänt 
"Beklagar miss
bedömning, men varför 
en sådan ton?" 
Från butiken Best Sound AB i Stock
holm har vi mottagit nedanstående 
genmäle som svar på den kritiska 
insändaren i Pejling i RT:s majnum
mer av Erik Hallin. 

* 
Alltsedan 1972 när Best Sound AB 

påbörjade sin verksamhet har vi efter
strävat att vara en av de ledande 
ljudbutikerna. Vårt motto har varit att 
sälja bra produkter till för kunder bra 
priser. Vi har under dessa åtta år över 
huvud taget ej haft några missnöjda 
kunder, tvärtom har vi ett gott rykte 
hos kunder, konkurrenter och leveran
törer. 

Vår verksamhet har byggts på åter
kommande nöjda kunder samt rekom
mendationer. Vid Margaretha Swan
bergs köp aven hi fi-anläggning har vi 
missbedömt ett anpassningsfel mellan 
en receiver och ett kassettdäck, vilket 
vi givetvis djupt beklagar. Margaretha 
Swanberg är sedan tidigare en nöjd 
kund hos Best Sound. 

Vad gäller Erik Hallins agerande 
vid detta köp förundras vi över att en 
erkänd och duglig tekniker går till' 
personangrepp samt spyr oförskämd
heter omkring sig. Under de åtta år 
som vi arbetat med kvalificerad hi fi 
har vi aldrig konfronterats med något 
liknande. 

Best Sound ab, 
Pierre Higelin 

Indu str i nytt 
Sony, Studer enas 
om digitalteknik 
för audioändamål 
Kanske det här är en grund för det 
fortsatta arbetet på en standard inom 
digitalinspelningstekniken på audiosi
dan: Under AES-konventet i Los Ange
les tillkännagav Sony och Studer att de 
enats om att stödja ett gemensamt 
format på inspelningssidan med digi
talapparatur försedd med fasta tonhu
vuden. 

Överenskommelsen ger Studer rätt 
att tillgå Sonys digitalteknologi på 
audiosidan. Båda bolagens talesmän 
framhöll att man med samgåendet 
hoppas få resten av industrin med sig 
så att det kan upprättas en internatio
nell norm för tonfrekvensinspelning på 
tape över maskiner med fasta huvu
den . 
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Samarbetet skall också ta fasta på 
framtida utvecklingar av den digitala 
audiotekniken, heter det. 

Sony har som känt styrt in sig på 
digitalmusiksidan under senare år och 
pretenderar på en världsledande ställ
ning när det gäller apparatur och 
praktiska resultat. Firmans pcm-ut
rustning används på många håll i dag 
och åtskilliga skivor har tillkommit 
med dem. 

Willi Studer har en sedan årtionden 
säkrad topplats inom den professio
nella audiosektorn liksom man hör till 
världsledarna på hi fi-sektorn då det 
gäller bandapparatur. Studer bedriver 
egen utvecklingsforskning på digitalsi
dan och har utlovat digitalapparatur 
av eget ursprung inom kort. 

3D-gruppen vann 
CES-pris på nytt 
Proffsmodul 1980 
- Audiovärldens Björn Borg? frågar 
man sig förtjust i USA inför beskedet 
att svenska 3D (" Audio Pro") för 
andra året på raken hämtade hem 
priset för teknisk innovation och god 
design på Consumer Electronics Show 
i Chicago i sommar. Det fick man i år 
för den nya lilla aktiva högtalaren 
A4-14, 14 liter "stor". 

- Vi är väldigt glada, säger en trött 
men tillfreds Bengt Swärdström till 
Pejling . Bakom sig har han och firman 
ett år fullt av jobb på nya konstruktio
ner som lanseras till hösten: Först då 
den redan lovordade och belönade lilla 
aktiva A4-14-högtala ren , konstruerad 
av K-E Ståhl. Sedan såväl tunga 
proffsgrejor som nischprodukter inom 
hi fi , berättar han: 

- Vår nya basmodui B4-200 blir en 
stor subwoofer för enbart proffs- och 
studiobruk. Den kan avge ljudtryck 
som motsvarar åtta vanliga modu
ler . . . och är en 200 liters konstruk
tion som hamnar i prisklassen 15 000 
kr, men vi siktar enbart på yrkesan
vändning, PA och dylikt med den. 

Det kommer däremot en ny liten 
basrnodul för hi fi, komplett med egna 
sidosystem, som heter B2-40 och som 
kommer att kosta under 4000 kr, 
komplett med allt. Den väntar firman 
sig en hel del av: 

- Vi har alldeles övergivit de pas
siva systemen, låt vara att ett sådant 
ä r kvar i produktion. De här aktiva 
lådorna har klar framtidsinriktning, 
menar Bengt. Vi har inga svårigheter 
att avsätta högtalarna. Agenturverk
samheten läggs dock ned . 

Med dem har man f ö arbetat inten
sivt under 1979- 1980, i det att opera
sångaren Håkan Hagegård och violin
pedagogen och grammofonproducen
ten Semmy Lazarojjbiträtt med både 
referensrnateriai och varit handledare 
för 3D-teamet, som helt enkelt fått 
lära att lyssna under överinseende av 
två kritiska musiker. Detta, anser ' 
Bengt, har betytt åtskilligt för högta
larkonstrukt ionerna i slutänden . 

Marknad 
Öppet krig i USA 
kassettindustrin 
grammofonbolagen 
(Chicago, Pejling) Upprörda reaktio
ner har följt på det under CES-mässan 
meddelade beslutet från flera av de 
stora grammofonbolagen att de i fort
sättningen ämnar undandra detaljis
terna annonssäljstöd om skivbutikerna 
som säljer också blankkassettape inte 
upphör att göra reklam för blankban
den . 

De stora bandtillverkarna som säl
jer på USA - exempelvis Sony, BASF 
och TDK jämte den inhemska märket 
Memorex - är lika arga över gram
mofonindustrins , som det uppfattas, 
desperata drag. 

De stående kommentarerna här är 
"löjligt", "sinnessvagt" etc och ener
giska förnekanden att band industrin 
har någon del i grammofonbranschens 
svårigheter. "Det är absolut inte vårt 
fel - den industrikrisen har skivbola
gen själva kokat ihop", säger t ex 
Sonys talesman Don Unger, säljchef 
på kassettsidan . 

- Det här är att gå till ytterlighe
ter, menar också Memorex Al Pepper: 
Grammofonindustrin uppträder på ett 
olyckligt sätt med att försöka splittra 
handeln, leverantörerna och allmän
heten. Instämmanden från Ampex, 
som rapporterar starkt ökat intresse 
just för skivor sedan firman började 
sponsra produktionen genom det s k 
Golden Reel-programmet (se Pejling 
tidigare) . 

Från MaxelI och Fuji ansåg man 
kort och gott att grammofonbran
schen inte kan fortsätta skylla sina 
fiaskon på kassettindustrin . "De borde 
samarbeta med oss i stället" : Industrin 
lägger ned mer än 10 miljoner dollar 
på reklam och annonsering bara under 
1980, heter det. 

Storgrälet inför öppen ridå kom 
delvis att prägla CES, Consumer 
Electronics Show, som är industrins 
paradmässa och stora skyltfönster. 

Kassettbandtillverkarna är syrliga 
över grammofonindustrins kvalitets
nivå: 

Om de där figurerna kunde fram
ställa godtagbara marknadsprodukter 
från början skulle vi kanske inte sälja 
så mycket tape! 

Som känt höjs röster från tid till 
annan också i Sverige för fiskala 
ingrepp mot blankkassettmarknaden 
för att, som det tros, "skydda" gram
mofonindustrin och hjälpa "upphovs
män" ekonomiskt. Pejling har tidigare 
frågat om avsikten är att ge t ex 
ABBA ännu mera pengar? Snarare är 
saken den, att SR:s program 3 till stor 
del kopieras på tape, eftersom vi sak
nar avbrytande reklaminslag som kan 
stycka upp låtarna. Att skylla något 
köpmotstånd på blanktape är helt 
orimligt. Med kassettskatter etc lär 
det bli ännu färre skivor sålda - var 
man än sätter in bestraffningarna mot 
allmänheten. 

-e 



•• Sist vi hade anledning att 
tala om "fantastiska priser" på 
datorer låg de fantastiska priser
na runt 3000 kronor. Nu är vi 
nere i hälften! Låt vara att de 
båda datorerna då alls inte har 
samma kapacitet , men utveck
lingen är ändå intressant. För 
1500 kr kan man alltså i dag kö
pa en basicdator , j a t o m för 
1 400 kr, om man är stadig på 
lödkolven och kan sätta samman 
den själv. 

Och då menar vi basicdator i 
konventionell mening och inte 
av det slag som Sharp-dosan i 
detta RT-nummer. Den är vis
serligen lika billig och lika impo
nerande , men den har ändå inte 
riktigt samma användningsom
råde som en vanlig dator med 
bildskärm har. 

Men nu är det alltså engelska 
Sinclair som slår till. Och vad 
får man då för halvannan tusen
lapp? Jo , en dator för basic, klar 
att anslutas till en tv-mottagare 
och kassettspelare. I datorn 
finns 4 K läsminne med basic
tolk, kommunikationsprogram , 
tecken-generator och redige
ringsfunktioner . Vidare finns 1 
K-byte läs- och skrivminne allt 
sammankopplat och intelligent 
styrt av processorn Z80 eller Na
tionals variant av den snarare. 

Och det är ungefär allt. Gans
ka lite med datormått mätt, så
lunda. Men låt oss se vad det he
la kan användas till. För att bör
ja någonstans kan vi slå på och 
titta på hur tv-bilden tar sig ut 
på skärmen . 

Originell bildskärm 
med omvänd text 

Vi finner genast att man av 

Å 

Fig l. Så här liten är ZX80 jäm
fört med Texas Instruments räk
nedosa TI59. Tangentbordet blir 
alltså mycket litet. Tangenterna 
består av kontaktpunkter under 
en flexibel plastfilm. 

någon anledning bjuder svarta 
bokstäver på vit botten i stället 
för det vanliga med vita tecken 
på svart botten . Varför vet vi in
te , men det är mycket lätt att 
ändra i kopplingarna till önskad 
polaritet . För övrigt rymmer 
teckenuppsättningen också ett 
negativt alfabet , så man har alla 
möjligheter att få fram det man 
vill. 

Fig 2. Det inre av ZX80. Tangentbordet är direkt fästat på den enda 
kortet, som alltså även rymmer alla de kretsar som ingår. Längst 
bak på kortet ser vi från vänster kontakt för expansionsbuss , modu
lator för tv-anslutning och kontakter för anslutning av bandspelare 
och drivspänning. S-märkt spänningsaggregat medföljer. 

--
1 'I' ~ . - ~ ~ 

" ... -, ~ ,.' 
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Minsta persondatorn: 
Sinclair ZX 80 
* Ännu vet ingen hur liten och billig en dator kan 
bli! I detta RT-nummer finns inte mindre än tvåjy
siskt mycket små datorer. Båda kostar ca 1 500 kr, 
men Sinclairs ZX80 är nog den mest datorlika av 
dem. * Vi har provat ZX80 och kan rapportera om ut
märkta programmeringsmöjligheter och något klena
re behandlingsjörmåga. 

Eftersom datorn är gjord i 
och för Europa får man riktiga 
signaler för 625 linjer. Men om 
man föredrar det kan man myc
ket lätt ändra signalen till norm
riktig utgång för 525 linjer. 

Teckengeneratorn rymmer 
för övrigt 255 tecken , varav en 
hel del är alldeles lika och består 
av frågetecken (se bild) . En del 
av tecknen rymmer hela basic
kommandon , och därmed är vi 
inne på en av särdragen hos 
ZX80. 

Basic-ord 
i en tangent 

De flesta kommandon man 
använder behöver inte skrivas 
ut , utan de matas in med blott 
en tangentnedtryckning i da
torn. Varje tangent har flera 
funktioner , och en av funktio
nerna är alltså ett basickomman
do. En text ovanför respektive 
"tangent" talar om dess betydel
se. Vi skrev att man inte behö
ver skriva ut kommandona. Det 
borde kanske i stället stå att 

man inte får skriva ut dem! 
Vill man skriva GO TO och 

börjar med att trycka ned G, så 
är det hela därmed färdigt. Den 
som är van att skriva basic på 
vanliga maskiner har emellertid 
svårt att stoppa handen så snart 
och skriver gärna ett O till. Men 
se, det blir inget O utan PRINT, 
och GO TO PRINT gör ingen 
dator glad. Detta är ungefär 
samma problem som drabbar 
användaren av Heathkits H8 
som också med hjälpande hand 
fyller i kommandona . Om ZX80 
är ens första datorbekantskap 
gör detta antagligen ingenting, 
och det är väl så att målgruppen 
för maskinen just finns bland 
noviserna . 

Litet och påvert 
tangentbord 

Någonstans längre upp här 
tog vi oss friheten att skriva 
"tangenterna" inom citations
tecken. Det beror på att det inte 
finns några egentliga tangenter. 
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I stället har man ett tecken bord 
med särskilda kontaktpunkter 
utsatta. Under den flexibla plas
ten finns den elektriska funktio
nen som fås utan någon meka
nisk rörelse att tala om. Det 
känns alltså som att knacka på 
en stum plastskiva när man skri
ver. 

För en skrivmaskinsanvända
re är det förskräckligt till en bör
jan , men i praktiken fungerar 
det vida bättre än väntat. Man 
kan visserligen inte skriva lika 
snabbt som på en skrivmaskin 
eller en "riktig" dataterminal , 
man man behöver ju inte heller 
skriva så mycket eftersom varje 
kommando i regel bara fordrar 
en tangentnedtryckning .. . 

Efter denna initialchock med 
negativ text, självskrivande ba
sic och märkligt tangentbord 
kan man då börja programmera. 
Och det är betydligt mindre fyllt 
av negativa överraskningar. 
Men de finns, och vi kan börja 
med den kanske allvarligaste så 
kan vi ägna oss åt godbitarna se
dan, i lugn och ro . 

Liten basic 
begränsar tal 
Basictolken är bara på 4 K , och 

knappt det , eftersom minnet 
rymmer en hel del annat . Det 
för tyvärr med sig att vi endast 
har en heltalsbasic. Det betyder 
att vi är hänvisade till att enbart 
räkna med heltal , inga decima
ler, och att talområdet är be
gränsat till ±32 767. Det är ett 
vanligt tal i s k tiny basic och 
32767 råkar vara just hälften av 
2 upphöjt till 16, vilket innebär 
att varje tal är två byte långt. 

Det lilla talområdet är en all
varlig begränsning om man vill 
göra något slag av användbara 
beräkningar. Nu går det både 
att införa decimaler och öka tal
området med lämpliga pro
gram snuttar , men med blott 1 K 
användarminne blir det inte 
mycket kvar att använda alla de
cimaler i. 

Men låt oss komma igång med 
programmerandet någon gång 
nu! Basicraderna skrivs precis 
som man är van med radnum
mer och instruktioner. En unik 
finess här är emellertid att da
torn hela tiden kollar vad man 
skriver och varnar när man möj
ligen kommer att göra fel , och 
vägrar helt att godta en inmatad 
rad om den är felaktig. Den tidi
ga syntaxvarningen är mycket 
funktionell och träder t ex i 

funktion när man skriver en 
sträng och börjar med ett " . 

Elegant syntaxkontroll 
hjälper programmeraren 
Lägesrnarkören på skärmen ut
ökas då med ett S, som är var
ning för syntaxen. Om man skri
ver färdigt texten och avslutar 
med ett nytt " så är allt väl och 
raden låter sig skrivas in med 
vagnreturen , eller NEWLINE 
som den kallas här. Om man 
däremot envisas med att inte av
sluta strängen har vagnreturen 
ingen verkan . Man får stå där 
med sin rad tills den är färdig 
och korrekt. 

ABC 80, t ex , har också en 
syntaxkontroll , men den verkar 
först efter det att man tryckt på 
vagnreturen, och den skrivna ra
den försvinner då och måste 
skrivas på nytt , helt och hållet! 

Syntaxkontrollen verkar ock
så så att om man t ex försöker 
skriva GO TO PRINT (se ovan) 
så går det helt enkelt inte . Efter 
GO TO skall det vara ett rad
nummer eller en variabel , något 
annat gör ingen verkan! Ett 
snyggt och väl fungerande sys
tem. 

Synbar radsortering 
ger god överblick 

Men antag nu att vi lyckas 
skriva en basicrad helt felfritt , så 
att datorn sväljer den . När vi 
skrev in den var den synlig 
längst ner på skärmen. I och 
med att vi skyfflar in den i pro
gramminnet med NEWLINE 
försvinner den ur bildens ned
kant och hamnar i stället i bil
dens överdel. Där ser man hela 
tiden ett avsnitt ur det program 
man skriver. Om vi antar att vi 
tidigare skrivit rad 10 och 30 och 
nu lägger till rad 20 så kommer 
den sista raden att hamna visu
ellt rätt mellan 10 och 30 direkt 
efter det att vi tryckt ned NEW
LINE! Vi får alltså ett slags au
tomatverkande LIST efter varje 
ny rad vis kriver in! Om man 
ändrar något i ett konventionellt 
basicsystem kan man på skär
men samtidigt ha både gamla 
och nya rader med samma num
mer om varandra , men så icke 
här! 

Strängt taget behöver man 
aldrig använda LIST när man 
skriver program . Den övre de
len av skärmen rymmer visserli
gen inte mer än ca 20 rader , men 
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Dynavector MC-Pickuper 
De enda med garanterat andrahandsvärde! 

Har Du en Dynavector (eller Ultimo) pickup får Du 48% 
av gällande nypris för den om Du byter till en ny . 

. Oavsett vi.lken av Dynavectors modeller Du byter till och 
oavsett vilket skick Din gamla pickup är i eller hur gam
mal den är . 

Detta är ett utbytessystem som Dynavector erbjuder 
istället för de nålbyten man kan göra på vanliga pickuper 
med rörlig magnet. 
(MM-pickuper . MM = Moving Magnet.) 
Dynavector har rörlig spole ; ett system med ljudkvalita
tiva fördelar . (MC = Moving Coil .) 

Vad har då Dynavectors utbytessystem för fördelar 
'framför nålbyte? Jo : 

1. Du kan byta modell och ändå bara betala för 
. "nålbyte" d .v .s. mellanskillnad. 

2. Andrahandsvärdet är inflationsskyddat . 
Det stiger ju med nypriset, år från år. 

3. Mellanskillnaden vid byte till ny av samma modell 
är oftast mycket lägre än priset för ny nål till en 
MM-pickup i samma prisklass . 

Bilden visar ett exempel på en nyutvecklad modell 
som Du kan byta till Dig . 

Den har redan testats av några tidningar i Europa och 
blivit kallad världens bästa . 

Gå till Din HiFi-handlare och hör efter vad Du själv 
tycker . 

Dynavector 100R 
(Karat Ruby) 

Vill Du veta mer om Dynavectorprogrammet så fyll i 
kupongen och sänd till oss så får Du mer information. 
Namn ......... . ............ . . . 
Adress . . .. . . ... . . . 
Postn r. ........ . . . .. Ort . 
Sänd kupongen till : R' ~ Kl 

Tommy Jenving AB 41451 Göteborg 

Informationstjänst 8 

D Sänd mig information om Sentec 
serie 8 RT 8-80 

Namn: ..... . ..... . . . .. .. . .... . . . . 

Adress: .... ... ...... . ........... . 
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med två tangenter kan man 
" rulla upp" och ned i program
met! I bästa fall brukar man i 
andra datorer kunna rulla mot 
större radnummer , men här allt
så i båda riktningarna! I normal
fallet måste man adressera vad 
man önskar se i ett LIST-kom
mando, något som man i och för 
sig kan göra här också. 

Effektiv redigering 
förenklar ändring 

Men det kan faktiskt bli ännu 
bättre. Om vi upptäcker , efter
åt , att vår nyskriva rad 20 inte 
blev vad vi hade tänkt oss så 
måste vi ändra den . Hos majori
teten av basicdatorer av ringa 
storlek betyder det att hela ra
den måste skrivas om . Och , inte 
heller överraskande , är det all
tid de långa och svåra raderna 
man gör fel i. 

Fig 3. Här är alla tecken som ingår i teckengeneratorn. Som synes 
är en del tecken samma och frågetecken. Det finns också en del 
"tecken" som är hela basic-uttryck. 

I ZX80 behöver man emeller
tid inte skriva om raden tack 
vare en fin redigeringsfunktion 
som i mycket påminner om 
ABC 80. Man flyttar en markör 
till den rad man vill ändra , tryc
ker på en tangent märkt EDIT 
och den önskade raden uppen
barar sig i bildens underkant. 
Där kan man flytta markören till 
önskad plats och ta bort , ändra 
eller lägga till det som önskas. 
Därefter trycker man på NEW
LINE och raden i sitt nya skick 

hoppar genast upp på rätt plats i 
listan ovanför på skärmen . 

Allt detta är mycket använd
bart och underlättar i högsta 
grad programskrivningen. Man 
får gå till mångfalt dyrare dato
rer för att få lika stor hjälp vid 
programmeringen som här . Det 
enda vi saknar är faktiskt RE
NUMBER-funktionen som num
rerar om raderna när det blir för 
tätt mellan dem . Men den kan
ske kommer i nästa utgåva , för 

en sådan är faktiskt aviserad? 
Till den återkommer vi längre 
ner. 

Men vad kan nu basic-tolken i 
övrigt? En sammanställning 
över innehållet i basic återger vi 
i en figur. Några av faciliteterna 
kan behöva kommenteras. 

Hela skriv- och läsminnet 
lagras på kassettband 

ZX80 kan kopplas till en kas
settspelare för lagring av pro-

DETTA ·AR DEN MAXItrA..-R TEXTMFt"·y..:ö'D 
SOM RY'MS PA SKARt-EN DETTR AR D 
EN MAXItw1FtLA TEXTMFIif".tGD SOM RYMS P 
A SKARtwEN DETTR AR DEN tw1AXI~ 
A TEXTMAf'.fGD SOM RYMS PR ~N 

DET-r:-e ·· .. ~ DEN tw1AXIMFtLA TEXTMFtt·~ 
D5C:)Mj'R"'r'1'w15 PA SKF'IR'twENDETTA AR 

DEN t-w:3X3: MALA TE XTMFIif".tGD SOM RYMS 
PA ~ DETTA AR DEN MRXIH 

FW-R T.EXT~ 50M R'fHS PA ~ 
N DETTA ~ .DEN HAXIMFtLR. TEXTt""IFt 
NGD -;RYMS PR s.K..ARtrEN DETTA 
~ .t:>E XIt-'lALA TEXT SOM RY 
MS' PA N DETTA AR N MA X 
Itw1FILA ~SOM RYMS ... ~. 
trEN ~~TAAR DEN tw1AXIf'oo'IF'tLA TE XI 
~ .. 5C)IM RYMS PR ~N DETT 
A AF? DEN MAXIMFtLA TEXT~ s.ot1 
RYMS PA ~N DETTA AR DEN M 
AXIt-1FILA TEXTMANGD 50M RYMS PA E .... ::. 
~·EN DETTA AR DEN MAXIt-1FL.A TE 
XT~ SOM R"YMS PR ~N 
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Fig 4. Detta är, faktiskt, den maximala textmängd som ryms på 
skärmen. Om man har ett någorlunda långt program krymper anta
let skärm rader på grund av att det enda minnet blir fullt. När datorn 
fyllt den tillgängliga delen med text stannar den alltid. 

gram. Någon filhantering finns 
inte, och vore väl kanske inte så 
meningsfull med det lilla minne 
som står till buds. Med kom
mandona SAVE och LO AD 
överför man på vanligt vis pro
grammen till och från band. 
Samtidigt med programmen 
överförs emellertid också alla 
variabelvärden! Man tömmar 
helt enkelt hela minnet till ban
det. I stället för filhantering har 
man därmed ett fungerande sätt 
att åtminstone lagra vissa data
mängder på band. Hastigheten 
för överföring till bandet är inte 
angiven , men det talas i en del 
sammanhang att den skulle vara 
ca 250 baud. En kanske rätt 
blygsam hastighet, men skall 
man bara fylla 1 K minne kan
ske den räcker . 

Om man överför ett program 
från band och vill köra det med 
variablernas värden intakta kan 
man inte starta exekveringen 
med RUN. Den nollställer näm
ligen alla , liksom sker i alla and
ra datorer . I stället får man an
vända GO TO rad nummer som 
bevarar vad som finns . 

Kommandot DIM används för 
att dimensionera en endimen
sionell variabel. Variabelnamn 
kan i allmänhet vara av godtyck
lig längd, även om bara den 
första bokstaven räknas. Vari
ablerna kan alltså heta GRETA, 
SOMt7 eller annat som kan 
hjälpa upp programförståelsen . 
Strängvariabler kan däremot ba
ra ges en bokstav som namn och 
de kan inte indexeras. 

Slingor kan bildas med de 
vanliga FOR - NEXT instruktio
nerna . I vanliga fall brukar man 
kunna ge FOR instruktion om 
STEP som tillägg. Det går inte 
här , utan slingan ökar alltid med 
1 för varje varv , I instruktions
boken står att STEP förvisso är 
en vanlig möjlighet men inte 
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särskilt användbar! Här verkar 
det som vore rönnbären sura: 
STEP-möjligheten är både van
lig och användbar , minsann! Vi 
saknar den alltså här. Den går 
avgjort att syntetisera , men det 
tar plats , kan bli besvärligt och 
tar tid. Inte för datorn kanske, 
men för programmeraren. 

Förlåtande GO TO 
och nödvändig LET 

GO TO har däremot en myc
ket förnuftig funktion, som vi 
faktiskt inte sett någon annan
stans. Om man specificerar GO 
TO ett radnummer som inte 
finns så går datorn i stället till 
första raden efter. den specifice
rade! Förnämligt! Hur många 
gånger har man inte råkat ta 
bort en viss rad ur programmet 
bara för att erfara att just den 
raden var adress i en GO TO
sats, och att datorn därmed 
spottat ur sig något ohövligt fel
meddelande! Vi kan tänka oss 
att överseendet här hos ZX80 
kan vålla problem i vissa situa
tioner, men vi föredrar nog ändå 
den valda lösningen . 

Instruktionen LET brukar för 
det allra mesta vara "frivillig" i 
definitioner. Så icke i ZX80. 
Här måste varje definition aven 
variabel föregås av vederbörligt 
LET, något som vi nästan allde
les lagt bort nu för tiden. 

Få strängfunktioner 
men direktaccess till 780 

är det också så att en 8 K tolk är 
aviserad att dyka upp någon 
gång under sommaren . Den 
skall enkelt kunna ersätta den 
befintliga i maskinen och den 
skall innehålla allt detta och 
himlen därtill. Eller åtminstone 
kapacitet och styrprogram för 
minne på flexskiva! 

Ett 'flexskiveminne har också 
antytts vara i faggorna inom 
kort, och indikationer tyder på 
att det i så fall skulle kosta nå
gonting runt 2000 kr! Minnesex
pansion i vanliga statiska kretsar 
skall komma, och ett fullt ut
byggt minne på 16 K skall kosta 
ca 3000 kr. Man ansluter de Y tt-

CHR$ 
CODE 
NEW 

CONTINUE 
PRINT 
FOR TO 

ClEAR 
NEXT 

** 
+ 
NOT 

bläddrar och står i när bilden 
försvinner och sedan åter dyker 
upp . Den bild vi tagit på maxi
mala skärminnehållet är gjord 
som en slinga utan slut. Men när 
datorn har genererat så mycket 
text att skärmen är full stoppar 
den , tänder skärmen och visar 
resultatet. 

En mera normal dataskärm 
fortsätter att mata ut informa
tion tills någon tröttnar och 
stänger av . Efter varje INPUT i 
ett program slocknar skärmen 
och funderar vad den skall göra. 
O s v. Detta är ett beteende som 
är en smula svårt att vänja sig 
vid och som är en direkt följd av 

Tl$ 
RND 
lOAD 

REM 
LIST 
GO TO 

ClS 
lET 

= 
AND 

STR$ 
USR 
SAVE 

IF THEN 
STOP 
POKE 

GOSUS 

* < 
OR 

som långa och stora program 
tenderar att generera långa och 
stora listor med resultat. Om 
man då måste pytsa ut dem en 
rad i taget blir det hela naturligt
vis tröttsamt. 

Nu finns ju i och för sig möj
ligheten att öka på minnet , men 
då kommer datorns gynnsamma 
pris genast i farozonen . 

Suverän programmerings
dator enklare 
användningsdator 

Vad är nu detta alltså för en 
dator? Vi tycker oss se ganska 
klart att datorn är ganska suve-

PEEK 
ASS 
RUN 

INPUT 
DIM 
RANDOMIZE 

RETURN 

/ 
> 

Strängfunktioner finns det in
te många av. Man har att välja 
på CHR$, STR$, TL$ och CO
DE. TL$ med argumentet A$ 
t ex är en ganska speciell, hem
lagad funktion . Den ger som re
sultat A$ minus första tecknet . 
TU (SLUT) ger alltså LUT. 

Fig 5. Sammanställning av de basic-uttryck som ZX80 arbetar med. 

CODE (A$) verkar också obe
kant. Den kallas oftast för ASC 
(A$) och ger ASCII-koden för 
första tecknet i A$. 

PEEK och POKE tillsammans 
med USR gör det möjligt att 
programmera processorn Z80 
direkt i maskinspråk. 

Sammantaget ser vi en ganska 
hyfsad basic, men med de ut
märkta programmeringsmöjlig
heterna som bjuds är det synd 
att den ändå inte är bättre. 
Största svagheten är återigen 
heltalsaritmetiken och det be
gränsade talområdet . Avsakna
den av expontentiella och trigo
nometriska funktioner är också 
hämmande, liksom ordentlig 
strängfunktioner och möjlighe
ten att använda indexerade 
strängvariabler . Likaså vore en 
filhantering också intressant. 

Bättre basic, större minne, _ 
flexskiva och skrivare lovade 

Idel önskemål, alltså. Faktiskt 

re minnena i en buss baktill på 
datorn. I ett något längre per
spektiv har man ställt i utsikt 
minnen av dynamisk typ som då 
skulle bli betydligt billigare. 
Även billig skrivare lovar man 
runt skall komma snart . 

Men hur kommer sig då att 
maskinen är så billig som den nu 
är? Vilka uppoffringar har man 
gjort? En del har vi sett i basic
tolken , som borde vara duktiga
re för att det hela skall bli verk
ligt roligt . Men det finns andra 
som vi inte berört . 

Alternativ skärmbild 
eller operation 

Användarminnet är ju väldigt 
litet. Det skall rymma program, 
data och bildinnehåll på en 
gång. Allt detta styrs direkt av 
mikroprocessorn på sådant sätt 
att man antingen kan göra någon 
form av operation eller kan visa 
något på bildskärmen . Det bety
der att skärmen slocknar för 
varje liten operation som görs . 

Och inte blott slocknar. Det 
verkar som om hela videosigna
len försvinner för skärmen 
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att man sparat kretsar i appara
ten . 

Det finns vissa grafiska möj
ligheter hos ZX80 med de bild
element som ingår i teckenupp
sättningen. Man kan dock knap
past göra någon form av rörlig 
grafik eftersom skärmen inte är 
adresserbar utan fungerar som 
ett slags radskrivare - first in 
first out i en lång rad. 

Skärmen krymper 
vid stora program 

Som mest rymmer skärmen 23 
rader med 32 tecken på varje 
rad. Varje tecken tar en byte av 
minnet. En full skärm tar där
med 736 av de 1024 !?yte vi till
går. Nog så trångt! Ovriga 288 
byte får alltså hysa program och 
data . Men vad händer om pro
grammet blir större? Jo man tar 
helt enkelt av skärmens storlek 
och lägger på programminnet. 
Allt eftersom programmet alltså 
växer i storlek kommer bilden 
att krympa på höjden , rad efter 
rad! 

Detta kan naturligtvis vara en 
besvärande kompromiss efter-

rän när det gäller att skriva pro
gram , och något mindre suverän 
när det gäller att utföra dem och 
att visa resultat . Med andra ord 
är den ett intressant objekt för 
envar som vill lära sig basic på 
ett inspirerande sätt . Kostnaden 
för datorn är ju inte högre än för 
en konventionell kurs i basic, 
har någon menat sig räkna ut. 

Få persondatorer slår faktiskt 
ZX80 när det gäller att skriva , 
utveckla och redigera program. 
Däremot slår de flesta den när 
det gäller den rent fysiska upp
byggnaden av tangentbordet. 

Likaså överträffar de flesta 
persondatorer den vad gäller ba
sicspråkets innehåll , presenta
tion på bildskärm och filhante
ring på kassett eller skiva. 

En del av de senare sakerna 
kan rättas till med den utlovade , 
större basictolken . 

Men i ett annat avseende är 
den ändå långt överlägsen. Det 
är priset , som gör att man bör 
kunna bortse från mycket av kri
tiken. BH • 
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TDK MA-R_ Vårt mest avancerade band . Konstrue
rat för däck med metallinställning. Av HiFi & Musik 
ansedd ha marknadens bästa kassettmekanism. 

TDK har sänkt priset! Det budskapet bör värma hjärtat hos alla ljudälskare 
som nu får bättre råd att göra inspelningar med bättre kvalitet. 

Och TDK fortsätter att övertyga expertisen. I test efter test visar våra band 
sin höga klass. 

Så här säger Radio&Television om TDK-AD,"Dynamik: I topp! Brus: Lägst! 
Högfrekvens: Bäst!" 

HiFi & Musik är inte sämre på att förmedla sanningar om TDK-SA: "Avalla 
kassetter gjorda för krominställning var TDK-SA bäst i de flesta avseenden och 
kan verkligen rekommenderas~' Hos radiohandlaren hittar du 6 olika TDK-band, 
för varje krav du ställer. Från höga till extrema. &TDK® 

- somliga bandfår ta emot mer 
beröm än andra. 

BETOMA BOX 3005, 17103 SOLNA. GENERALAGENT I SVERIGE FOR DUAL, TOK, TEAC OCH WHARFEDALE. 
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Suveräna Fuji Videokassetter! 

-Nu finns dom tir Betamax också. 
Fuji Videoband slog knockout direkt när dom kom. 
Det blev både proffsens och amatörernas favorit. Så 
bra att man ser det på bilden! 

MinimalDropOut 
Både bandet och kassetten är antistatbehandlade. 

Den fina mekaniken 
Den mekaniska delen av kassetten är ett litet 
mästerverk i sig. Men så har vi ytterst sällan några 
problem med den saken heller. 

Beridox-hemligheten Beridox 

Titta på bilderna. 
Ju finare storlek och 
känsligare järnoxid partiklar 
man har på band~t desto bättre 

Van liga 
järnoxid partiklar 

Beridoxpartiklarna är speciellt behandlade 
jämfört med van liga järnoxid partiklar. Beridox ger 
en skarp och kontrastrik bild . Så bra att du 
ser skillnaden. 

Slagtäligt plasthölje 
En detalj som visar hur genomtänkta Fuj i
kassetterna är. - Vi har ett hölje i slagtål ig plast. 

VHS - Betamax 
Fuji Videokassetter finns nu för både VHS -och 
Betamax-maskiner. 

Gå över till Fuji du också. 

FUtil VIDEOCASSETTE 
Generalagent TELETON 0470-45550 



~ Nu kommer basic-da
torn i fickformat! Vad 
sägs om en räknedosa 
som går att programmera 
i basic med fullständiga 
matematiska funktioner, 
slingfunktioner, filhante
ring på kassettband och 
redigering i skrivna sat
ser? 
~ Japanska Sharp står 
bakom underverket, som 
skall kosta ca 1 500 kr 
och finnas i handeln när 
detta läses. 

•• Nu är den alltså här , räkne
dosan med högnivåspråk . Vi ha
de kanske väntat att tillverkaren 
av den första skulle heta Hew
leU-Packard eller Texas Instru
ments, men här hann japanska 
Sharp före . 

Premiärapparaten heter 
Sharp PC-1211 med tillägget 
Pocket Computer. Många andra 
räknemaskiner har generöst för
sett sig själva med den benäm
ningen , men intill nu har just 
ingen levt upp till att vara en 
verklig dator . 

Det som framför allt skiljer 
PC-1211 från andra räkneappa
rater är alltså att man kan pro
grammera den i basic. Det som 
skiljer den från andra basic-da
torer är att den är fysiskt liten , 
batteridriven och har ett " konti
nuerligt minne". Den tappar 
alltså inte minnesinformationen 
när den slås av ; inte heller när 
man byter batterier faktiskt , om 
man gör det rimligt snabbt. 

Samtidigt är dosan betraktad 
som dator naturligtvis mycket Ii-

RUN 
LI ST 
PR I NT 

NEW 
CDNT 
PAUSE 

MEM 
CLEAR 
US I NG 

DEBUG 
I NPUT 
LET 

Basic i fickan 
med Sharp PC-1211! 
ten till minneskapaciteten . Ka
paciteten mätt i Kbyte är inte 
angiven utan man deklarerar i 
stället att maskinen rymmer 
max 1424 "steg" samt 26 varia
belminnen . Till funktion och 
uppläggning påminner dosan 
alltså mer om en programmer
bar räknare än en dator. En nor
mal basic-rad tar ett utrymme 
från fyra och till 20 eller mer 
" steg", så antalet instruktions
rader i basic blir begränsat . Li
kaså begränsas de data mängder 
man kan behandla av att minnet 
är litet. 

Frågan är dock om man skall 
se maskinen som en dator . Da
torer sammanbinds tankemäs
sigt ofta med stora datamängder 
och snabb behandling. Inget av 

detta fås i PC-1211. I stället kan
ske man skall betrakta den som 
en ovanligt duktig och lättskött 
programmerbar räknedosa . 
Men lätt att programmera är 
den just därför att den fungerar 
som en dator , med högnivå
språk och allt. 

Ny programmerbarhet 
tack vare basic 

Tack vara högnivåspråket , i 
detta fall allestädes närvarande 
basic , blir programmeringen 
alltså lättare att utföra , den blir 
mera lättöverskådlig och pro
grammet blir också lättare att 
köra tack vare att man kan lägga 
in instruktioner i klartext. 

Den senare möjligheten finns 
hos några andra smådosor på 
marknaden (T! 59 och HP 41 
C) , men att programmera text i 
dem är ganska mödosamt och 
kräver en del tankearbete . Här i 
PC-1211 är texten en naturlig 
del i programmeringen. 

STOP REM 
NEXT GDTD 

BEEP 
GDSUB 
AREAD 

FOR TO STEP 
RETURN 

~ Fig 2. Dessa instruk
tioner, tecken och sym
boler känns igen och 
utförs av dosan. En im
ponerande samling 
även om den skulle 
kommit från en större 
maskin. Det man mest 
saknar här är sträng
hantering, dvs behand
ling av ord och bok
stavskombinationer. 
Maskinens storlek ute
sluter sådan behand
ling, varför komman
dona för den inte heller 
finns med här. 

Låt oss exemplifiera. Exemp
let blir med nödvändighet gene
rellt för basic, även om någon 
instruktion avviker en smula 
från de vanligare varianterna av 
det språket. Till den aktuella 
versionen av basic-språket som 
sådant återkommer vi . 

I F THEN END 

+ 
( 
<= 

SI N 
ACS 
LOG 

>= 

CDS 
ATN 
INT 

DEG OMS 
RADI AN GRAD 

CSAVE CLDAD 
I NPUTO CHAI N 

<> 

TAN 
EXP 
ABS 

SGN 

/ 

ASN 
LN 
r 
DEGREE 

CLDAD? PR I NTH 

Antag , att vi ska ll beräkna nå
got som kräver två inmatade tal , 
till exempel bensinförbrukning 
per mil hos en bil. Vi kan då an
vända följande lilla program : 
10 INPUT " ANTAL LITER"; L 
20 INPUT " ANTAL MIL"; M 
30 PRINT "FORBRUKNING 
";F;" L /M " 

Av det lilla programmet ser 
vi , om inte annat , att dosan sak
nar tecken för våra svenska lä
ten A, Ä och Ö , som vanligt . 

.... 
Fig 1. l en liten, tunn dosa har 
Sharp fått in en kvalificerad räk
neapparat med kapacitet för ba
sic. Ett fullständigt (nåja, utan Å 
Ä och Ö) tangentbord, en visare 
för text, en liten högfrekvent sum
mer kompletterar basic-elektroni
ken så att maskinen faktiskt är en 
komplett dator. Och en duktig så
dan! 

Dessutom bör man kunna lista 
ut hur maskinen arbetar: 

Vid första INPUT skriver den 
ut ANTAL LITER och väntar 
på en siffra. Därefter skriver 
den ut ANTAL MIL och väntar 
på den siffran , beräknar för
brukningen i liter per mil och 
kallar förbrukningen för F på 
samma g~ng och skriver slutli
gen ut FORBRUKNING jämte 
antalet liter per mil , följt av sor
ten UM. 

Samma beräkning går natur
ligtvis att göra på vilken räknare 
som helst utan vare sig basic el
ler program. Men om man skall 
göra en komplicerad beräkning 
och vill skapa ett program för 
det blir det hela betydligt enk
lare med basic än med en kon
ventionell räknedosa . 

Vi tar ett nytt exempel : Vi vill 
omvandla ett dB-förhållande till 
en procentsiffra , en uppgift som 
är som gjord för en räknare . På 
en basic-maskin som PC-1211 
kommer enklast möjliga pro
gram , utan text , att se ut : 

10 INPUT D 
20 PRINT 20 ' (D/20) * 100 

Det lilla programmet upptar 
ungefär 1,6 % av maskinens 
minne . 
Om vi i stället gör samma pro
gram för Texas Instruments TI 
59 ser det i stället ut sålunda: 

000..;-
0012 
0020 
003 = 
004INV 
005 LOG 
006 X 

forts på sid 36 
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0071 
008 O 
009 O 
010 = 
011 RIS 
Programmet blir alltså betyd

ligt mera svåröverskådligt , och 
även om det inte är svårt att 
skriva , kräver det en del efter
tanke . Trots allt vad TI säger 
om sitt inslagningssystem så 
skriver man faktsikt inte in 
formlerna rakt av när man pro
grammerar eller beräknar med 
en TI-dosa! 

Decibel-programmet i Texas
dosan tar ungefär 1,2 % av min
nesinnehållet i anspråk. Av det
ta kan man dra slutsatsen att 
Sharp PC-1211 rymmer ungefär 
75 % av vad Texas TI 59 rym
mer. Det betyder i sin tur att 
PC-1211 verkligen har ett myc
ket stort minne som dessutom är 
lätt att fylla med meningsfulla 
program. Att fylla TI 59 med 
program tills minnet är fullt är 
ganska besvärligt! 

Vi finner därmed att PC-1211 
är en mycket avancerad och lätt
använd maskin. Alla funktioner 
den kan utföra skrivs i basic från 
tangentbordet , som visserligen 
är litet , men ändå har tangenter
na ordnade i samma ordning 
som på en skrivmaskin. 
~an kan också använda den 

som räknedosa utan tanke på 
programmering eller basic ge
nom att helt enkelt skriva ut den 
ekvation man vill och trycka på 
ENTER. Svaret visas då genast. 
Om man då tycker att svaret ser 
oväntat eller underligt ut , kan 
man med en tangent återkalla 
den ursprungliga formeln och 
kontrollera om rätt värden var 
inslagna. Om inte , kan man gå 
in i ekvationen och korrigera ! 
Det här kan också utnyttj as om 
man vill variera ett värde i en 
uppställning. ~an behöver då 
bara ändra en enda variabel och 
låta de övriga stå oförändrade 
vid varje beräkning. Ett sådant 
problem kanske ändå löses ele
gantare med programmering, 
åtminstone om flera variabler är 
inblandade och om många be
räkningar skall utföras . 

Liten, långsam dator 
med kraftfullt språk 

Som räknedosa är alltså PC-
1211 mycket avancerad , men 
hur är den som dator? Internt 
verkar den originellt uppbyggd. 
Det verkar inte sitta någon kon
ventionell 8 bitars mikroproces
sor i den , utan snarare spe
ciaIkretsar liknande dem som 
sitter i räknedosor. För en an
vändare skiljer sig dock inte 
handhavandet från en konven
tionell dator. ~öjligen då till 
det bättre . 

I ett avseende är emellertid 
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.... 
Fig 3. Basic-instruktionerna kan skri
vas på vanligt sätt från tangentbordet. 
Om man vill kan man emellertid förkorta 
de kommandon man tycker är långa. 
Förkortade kommandon avslutas med 
punkt vid inskrivningen -

Fig 4. - och datorn fyller på till läsbar 
text sedan ENTER-tangenten tryckts 
ned. Ett veUigt system som tillåter använ
daren att välja mellan att skriva kom
mandon som han eventuellt är van vid 
eller ta hjälp av maskinen där det känns 
bättre. 

.... 
Fig 5. Formatkontrollen på utskrift är unik - den saknas på mångfalt 
större datorer. Med kommandot USING och efterföljande #-symboler 
får datorn veta hur många siffror före och efter decimalkommat den 
skall visa. USING kan användas som eget kommando, eller som här 
tillsammans med PRINT. Argumentet i PRINT-instruktionen får här 
inte rum på visaren. Detjinns dock med på raden, som kan förskjutas åt 
vänster-

.... 
Fig 6. - så att talet, 123.456 i detta fall, blir synligt. När man kör 
programmet med denna enda instruktion -

= :: 
.... 
Fig 7. - skrivs talet ut på önskat sätt, dvs här med två decimaler. 

I 



PC-1211 hopplöst underlägsen. 
Den tar en väldig tid på sig att 
utföra operationerna. För nor
mala beräkningar gör det kan
ske inte så mycket , men om man 
har slingor med beräkningar 
som utförs många gånger blir 
väntetiderna horribla. 

Om man vill köra en slinga, 
loop , med PC-1211 , initieras 
den på vanligt basic-vis med en 
FOR - NEXT instruktion. Man 
kan som mest använda tre siff
ror i instruktionen, varför anta
let steg blir begränsat till 1 000 . 
En så lång slinga tar obekvämt 
lång tid att vänta på, emellertid , 
även om man bara kör den 
" tom" utan fler instruktioner än 
just slingan . 

Med ABC 80 tar en slinga om 
1000 steg ca 1 s medan PC-1211 
behöver ca 240 s eller 4 minuter! 
Sådana slingor gör man inte 
många i ett program! 

Men låt oss lämna de tråkiga 
negativa synpunkterna och i 
stället ägna oss åt apparatens 
goda sidor. Ty sådan har den 
förvisso. Den basic som används 
skiljer sig i en del detaljer från 
"standard" men i det stora hela 
fungerar den precis som väntat , 
i vissa fall bättre. 

Man har t ex instruktioner bå
de för naturlig logaritm (LN) , 
lO-logaritm (LOG) , inversa tri
gonometriska funktioner (ASN, 
ACS, ATN) och möjligheter att 
räkna trigonometri i både radia
ner , grader och nygrader , direkt 
utan omvandling. En vanlig li
ten basic-dator brukar ha enbart 
naturliga logaritmer, inga inver
sa funktioner och enbart beräk
ningar i radianer med trig-funk
tio ner. Dessa egenskaper hos 
PC-1211 syns vara ett arv från 
räknedosorna som ju länge haft 
sådana funktioner som många 
mikrodatorer saknar. 

Ett annat " arv" hos PC-1211 
är att den räknar med hela 10 
siffrors noggrannhet och två ex
ponenter som kan få vara upp 
till ±99. Många smådatorer räk
nar blott sex siffror och har tal
område upp till ±32 på expo
nenten. Det stora talområdet 
kan vara av godo vid t ex ekono
miska och vetenskapliga beräk
ningar. 

En egenhet för basic hos PC-
1211 är att kvardratrot tecknas 
med symbolen -V i stället för 
det vanligare SQR. Också det 
smakar arv från förfadern räk
nedosan. 

I INPUT -satsen kan man även 
skriva ut ett meddelande på 
skärmen. Satsen får då formen . 

INPUT "MEDDELANDE", 
variabel 

Genom den möjligheten , som 
finns hos en del , men inte alla 
persondatorer , spar man en 
PRINT -instruktion. 

PRINT har för övrigt en något 

avvikande funktion mot kon
ventionell basic. Utorganet i ba
sic-dosan är en alfanumerisk vi
sare som visar maximalt 24 tec
ken med en punktmatris . Den är 
utförd i flytande kristall och är 
därför strömsnål. Eftersom det 
blott ryms en ringa mängd infor
mation på en gång i visaren kan 
man t ex inte gärna exponera en 
hel tabell på en gång. PRINT
instruktionen stoppar därför 
programmet så att man i lugn 
och ro hinner läsa av . Program
met fortsätter när man trycker 
på ENTER som motsvarar den 
vanligare vagnreturen . 

Om man vill att maskinen 
skall visa ett värde men gå vida
re automatiskt , använder man i 
stället instruktionen PAUSE. 
Den fungerar i allt som PRINT 
med skillnaden att utskriften vi
sas i ca 0,85 s varefter den för
svinner och programmet kör vi
dare . 

Också LIST-funktionen på
verkas av att man bara kan visa 
en programrad åt gången . Om 
man skriver LIST kommer man 
därför att se första raden i pro
grammet , och bara den. Skriver 
man LIST radnummer visas det 
radnumret. I båda fallen kan 
man dock förflytta sig i pro
grammet , framåt eller bakåt , så 
att hela programmet kan gås 
igenom , steg för steg. 

Visaren rymmer alltså blott 24 
tecken. Många programrader 
kan vara längre än så. Mångfal
diga instruktioner på en rad är 
tillåtna med : emellan . Maxi
mala antalet tecken per rad är 
80 , och för att man skall kunna 
se dem alla kan raden förskjutas 
åt sidan så att man successivt ser 
hela radinnehållet. 

För elegant utskrift finns in
struktioner USING som tillåter 
att man spceificerar antalet siff
ror , antalet decimaler , etc i re
sultaten. En mycket användbar 
funktion som saknas hos flerta
let persondatorer men som åter
igen finns hos många räknedo
sor. 

Säregna 
variabler 

I övrigt omfattar basic-tolken 
de kommandon som finns åter
givna i en separat fig . Som vi 
sett innehåller den en hel del an
vändbara ting som saknas på 
andra håll. Men här saknas å 
andra sidan en del som återfinns 
annorstädes . Så saknas t ex DIM 
och det påverkar maskinens sätt 
att arbeta med variabler. 

Tillåtna variabelnamn är bok
stäverna A-Z samt den indexe
rade variabeln A(i) , där i kan 
vara från 1 och upp till 26 i förs
ta omgången. Alla dessa varia
bler är fast tilldelade var sitt 
minnesutrymme , liksom minne-

na i en räknedosa , men med 
skillnaden att man anropar dem 
med variabelnamn i stället för 
siffror. 

Emellertid finns flera variab
ler att tillgå. Den indexerade va
riabeln (som alltså bara kan vara 
A(i»), tillåter index upp till ca 
200 , beroende på minnesutrym
met som finns kvar i maskinen . 
För index över 26 utnyttjas näm
ligen det ordinarie maskinmin
net som det alltså får dela med 
program. Antalet variabler 
kommer då att bero av hur långt 
program man har samtidigt. Här 
lurar en fälla! Man får själv hålla 
reda på hur mycket minne som 
man använt till program resp va
riabler. Om minnet "dubbel an
vänds" ger programmet vettlösa 
resultat , och någon spärr för så
dan användning finns inte. 

En sådan spärr skulle helst 
vara en DIM-instruktion som 
avsätter delar av minnet just för 
variabler och spärrar dem för 
programinstruktioner. Utan 
hinder och utan tanke på följ
derna kan man dock använda in
dex upp till 26 i den enda index
erade variabeln, övriga kan an
vändas med viss försiktighet. 

Instruktionerna READ och 
DATA saknas också. I stället har 
man AREAD som kan kräva en 
kommentar. Med instruktionen 

AREADA 
som första programrad tilldelar 
man variabeln A det värde visa
ren (eller snarare dess register) 
hade vid programstarten . 

Ej stränghantering 
men filer på band 

Någon stränghantering bjuder 
inte PC-1211 på. Man kan an
vända strängvariabler som BS, 
men man kan inte manipulera 
dem på något sätt. På grund av 
minnets uppbyggnad kan man 
inte heller samtidigt använda va
riablerna B och BS eller t ex 
A(17) och AS(17). 

Däremot har man möjlighet 
att lägga program och data på 
band. Med en speciell anpass
ningsenhet kan man använda en 
vanlig kassettspelare som ett 
ganska duktigt massminne för 
program och data. Såväl pro
gram- som datafiler kan namn
ges och sökas bland . Tyvärr sker 
sökning på vanligt kassettvis , 
och den blir alltså långsam och , 
vid stora datamängder , prövan
de . Nu rymmer ju maskinen i sig 
ganska litet data , så systemet är 
i alla fall olämpligt för behand
ling av stora informationsmäng
der. Dessutom har dosan ett 
minne som hålls levande av bat
terierna även när själva funktio
nen slås av . Man har därför kan
ske inte så stor anledning att la
borera alltför mycket med mag
netläsning. I dosan kan man all-

tid ha ett antal program som kan 
anropas och köras. 

När man skrivit färdigt ett 
program kan man mycket enkelt 
efteråt gå in i vilken program rad 
som helst och ändra i den . Man 
behöver alltså inte skriva om he
la raden så som man måste hos 
alltför många andra persondato
rer. 

I allt väsentligt ter sig alltså 
den lilla dosan som en fullvuxen 
persondator. Begränsningarna 
ligger framför allt i snabbheten , 
minneskapaciteten och utorga
net. På en tingest i den aktuella 
storleken kan man tyvärr inte få 
in så särskilt stor textskärm. Att 
man valt att stanna vid en rad på 
24 tecken har naturligtvis också 
ekonomisk bakgrund . 

Den lilla textskärmen med ba
ra en rad gör naturligtvis att 
överblicken över ett skrivet pro
gram blir tämligen dålig. Det 
normala utorganet hos en per
sondator är ju en tv-skärm med 
plats för några tiotal rader så att 
man kan se hela program eller 
programavsnitt på en gång un
der programmeringen . Likaså 
kan man exponera hela uppställ
ningar med tabeller etc på en 
gång. 

Någon anpassningskrets för 
tv-återgivning av data från PC-
1211 är knappast att vänta äveI1 
om det naturligtvis går att åstad
komma en sådan. 

Den anslutning som finns för 
kassettspelare är emellertid in
tressant. I stället för kassettspe
lare borde man där kunna anslu
ta någon form av skrivare , vilket 
dels skulle lösa en del dokumen
teringsproblem, dels skulle vara 
ett värdefullt hjälpmedel vid 
programmering . en sådan skri
vare borde ligga inom möjlighe
ternas gräns , speciellt som 
Sharp i andra sammanhang gör 
skrivare. I dag finns dock ingen 
skrivare framtagen till PC-12ll. 
Officiell t. 

Nu är det väl ändå så, att PC-
1211 knappast gör anspråk på 
att konkurrera med konventio
nella persondatorer. Snarare 
har man väl tillfört den pro
grammerbara räknedosan en ny 
dimension genom att göra den 
programmerbar i högnivåspråk. 
Samtidigt kan dosan därmed 
vara en intressant inkörsport till 
"riktig" dataprogrammering , ef
tersom språket är så pass kom
patibelt med normal basic. 

Och som läromedel har den 
fördelen att inte kosta tillnärm
lesevis så mycket som en stor 
persondator kostar. Den är t o m 
billigare än de mest avancerade 
dosorna från TI och HP, som 
den dessutom är överlägsen för 
flertalet applikationer, enligt 
vår mening. BH • 
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Sveriges 
Televerkets 

Radioltink-
Radios - rundradio- f-- utrustning 
program- och 
kontroll central 

stindare 

Fig 1. Förenklnd bild av programdistributionen i Sverige. 

Radioltink 
reltistation 

Radioltink
utrustning 
och 
mottagare 

Stindar
station 

Bilradioantennen inte bara en "pinne"! 
Placering, kabel och utförande viktiga 

Fig 2. Utbredningen av mellanvåg under natt resp dagtid. Observera, 
att rymdvågen absorberas i ett skikt under dagen och endast markvå
gen får fram. Under natten reflekteras rymdvågen ocn sändarens 
räckvidd ökas avsevärt. 

•• Rundradiosändningar kan 
man ta emot på långvåg (150-
285 MHz) , mellanvåg (525-
1605 kHz) , kortvåg (5,95-26 ,1 
MHz) och på fm-bandet (87,5-
104 MHz). Genom Televerkets 
länknät och sändarstationer 
distribueras Sveriges Radio pro
gramutbud över landet (se fig 
1). 

Bästa kvalitet 
på fm-bandet 

Bästa ljudkvalitet ger natur
ligtvis sändningarna på fm-ban
det. Men normalt får man då en
dast in svenska stationer, d v s 
program 1, 2 och 3 i riks- och 
lokalradion. Det beror på att 
fm-sändarnas räckvidd är hori
sontbegränsad, eller annorlunda 

uttryckt , har ett täckningsområ
de som ligger inom ca åtta mils 
radie från sändarantennen. I ku
perad terräng reduceras täck
ningsområdet ytterligare något. 

Stereosändningen på fm-ban
det som kan ge den allra bästa 
ljudupplevelsen kräver genom 
sin större bandbredd högre fält
styrka, vilket medför att sända
rens täckningsområde krymper 
ca 20 % relativt de åtta milen 
som gäller vid monosändning. 

Om man vill lyssna på rundra
diosändningar från utlandet kan 
man t ex koppla in en mellan
vågsstation på mottagaren. 

Det är dock ej alltid möjligt 
eftersom det från mellanvågs
sändarna dels utgår en markvåg 
som täcker ett närområde och 
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dels en rymdvåg som går ut mot 
jonosfären. Rymdvågen absor
beras av lågt liggande skikt un
der dagtid , men återspeglas mot 
jorden nattetid (sefig 2). Därför 
måste man vänta till fram mot 
kvällen, eftersom det man hör 
från utlandet normalt är en mel
lanvågssändares rymdvåg. 

Låt oss nu fundera lite runt 
förutsättningarna för att man 
skall få god mottagning i bilra
dion . Vi inriktar oss i första 
hand på mottagning av fm. 

Bilen i olika typer 
av radiomiljö 

De från radiostationen utsän
da elektromagnetiska vågornas 
utbredning påverkas av terräng
en. Reflexer från hus , bergväg
gar eller andra föremål resulte
rar i fältstyrkevariationer som 
uppträder i form av ett kom
plext ståendevåg-mönster med 
noder och bukar. I andra ter
rängavsnitt är fältstyrkan låg 

o Bilantenner säljs och 
köps många gånger som 
en pryl vilken som helst: 
Valet av antenn blir en 
kostnadsfråga och 
placeringen görs i huvud
sak med tanke på bilens 
utseende. 
O Bästa möjliga bilra
diomottagning kräver 
dock omtanke vid val av 
antenn, kabel och 
placering som framgår i 
den här artikeln. F örfat
taren är känd antenn
specialist och numera 
verksam vid Philips i 
Järfälla. 

Av ERLAND CASSEL 

p g a avskärmning , radioskugga . 
Genom automatisk förstärk

ningsreglering på am och limite
ring på fm utjämnar den moder
na bilradiomottagaren i stor ut
sträckning dessa fältstyrkevaria
tioner . 

I bland är signalerna emeller
tid så svaga att mottagaren inte 
kan hindra att ljudet försvinner , 
t ex i vissa innerstadsområden 
med djup radioskugga eller i de 
yttre delarna aven radiosända
res täckningsområde när man 
råkar ut för t ex reflexbetingade 
fältstyrkevariationer. Då kan 
man konstatera , att för dessa 
gäller vid en enkel reflex och un
der ideala förhållanden att kor
taste avståndet mellan min- och 
maxfältstyrka , d v s mellan nod 
och buk , är lika med en kvarts 
våglängd eller ca 80 cm på fm-



bandet. Det inträffar då man 
färdas i radiovågens utbred
ningsriktning mot det reflekte
rande föremålet. Om man där
emot färdas längs en nodgrav 
kan minfältstyrkan i princip ha 
samma utsträckning som det re
flekterande föremålet. 

En god antenn, optimalt pla
cerad på bilen , hjälper till att 
hålla den mottagna signalens 
styrka uppe och reducerar där
igenom till storlek och antal de 
områden där radiomottagningen 
blir otillfredsställande. 

Fältlinjer deformeras 
intill bilkarossen 

När bilen är i radiosändarens 
fält sker en deformation av fält
linjerna intill karrossen. I enlig
het med fig 3 har Meinke och 
Lindenmeier visat att de från 
sändaren utsända horisontella 
elektriska fältstyrkelinjerna (E4) 

deformeras intill en bilkaross 
(El> E2 , E3). Detta inses lätt om 
man utgår från att bilkarossen är 
en god ledare och sålunda bildar 
en ekvipotentialyta och som så
dan ortogonaltrajektoria till de 
elektriska kraftlinjerna . De träf
far då plåtytan under rät vinkel. 
Nu flyter emellertid en viss 
ström genom karossen och då 
den i praktiken har ändlig led
ningsförmåga uppstår i plåten 
en viss potentialskillnad. Karos
sen är således ej exakt en ekvi
potentialyta. Det gör , att de 
elektriska fältstyrkelinjerna ej 
heller träffar karossplåten i ex
akt rät vinkel. 

Bilantenn 
för fm-mottagning 

En fm-sändare i Sverige ligger 
inom frekvensområdet 88-104 
MHz. Det motsvarar ca tre me
ters våglängd. Fm-sändarnas an
tenner är i de flesta fall horison
talpolariserade , d v s sändning
ens elektriska fältIinjer är hori
sontella (se E4 i fig 3) . 

Som framgår av fig 3 och som 
ovan beskrivits , böjer de hori
sontella elektriska fältlinjerna 
emellertid av ner mot bilkaros
sen och övergår till att bli nästan 
vertikala. 

Det gör det möjligt att med 
god känslighet ta emot de utsän
da signalerna med ett vertikalt 
antennspröt , förutsatt att det är 
placerat där fältlinjerna är nära 
vertikala och där fältlinjekon
centrationen är hög . 

Ytterligare en förutsättning är 
att karossens form och utsträck
ning är sådan att fältlinjernas 
vertikala område är så stort att 
det omfattar större delen av an
tennspröets längd , d v s en 
kvarts våglängd eller ca 75-80 

cm. Bilantennsprötet placeras 
lämpligen vid endera bakkanten 
eller vid endera sidan av bakluc
kan eller motorhuven . 

För fm-mottagning använder 
man oftast ett vertikalt antenn
spröt av kvartvågslängd, en 1J4-
unipol. Det bör poängteras , att 
antennsprötet och dess fäste 
skall vara konstruerade så att 
de , när de placeras på bilen , er
bjuder en ingångsimpedans som 
över hela frekvensområdet (88-
104 MHz) är godtagbart anpas
sad till impedansen på den koax
ialkabel och den mottagare som 
skall användas. 

Om man behöver ett 5/8 /0..-

pedans (Zo)' Impedansen be
stäms av förhållandet mellan 
skärmens innerdiameter (b) och 
mittIedarens diameter (a) samt 
av det mellanliggande isole
ringsmaterialets dielektricitets
konstant (E). 

ZO = 138/V; x log ~ 

50 ohms-kabeln är mekaniskt 
robust och har en kraftig mittIe
dare som ligger ingjuten i homo
gen plast. 140 ohms-kabeln har 
en tunn mittiedare (0=0,2 mm) 
som ligger huvudsakligen i luft 
eller är ingjuten i skumplast. 140 
ohms-kabeln är ömtålig och tål 

eggar och att dessa trycker mot 
mothåll på bilplåtens motsatta 
sida. 

Antennfästet måste konstrue
ras så att det utestänger vatten . 
Det är speciellt viktigt då man 
använder högohmig (140 ohm) , 
luftfylld kabel. Antennfästets 
isolator måste vara väl tilltagen , 
d v s ha lång krypsträcka , mini
mum 10 mm . Om så ej är fallet 
kommer smuts i kombination 
med salt , snö och is samt vatten 
att kortsluta antennsprötet till 
bilplåten , vilket medför att 
ingen eller mycket reducerad 
signal når fram till radiomotta
garen. 

Fig 3. Fältlinjer genom en bilka- ~ 
ross. Observera, att fältstyrkan är 
extra hög i hörnen på den visade 
genomskärningen. Som framgår 
är placering på bilens tak direkt 
olämplig för mottagning av hori
sontalpolariserade vågor med en 
vertikal antenn. 

---4.~----------------------------------.----E4 

,------------.---E3 
------------~--- E2 

{S~~y-------- El 

Fig 4. Antennfästet (förstorat) i 
genomskärning. Se texten beträf
fande krav på fästet. 

spröt för att öka den mottagna 
signalstyrkan får man däremot 
acceptera att antennen inte täc
ker hela bandet. Anpassningen 
av detta spröt som sker med en 
spole vid sprötets nedre ände är 
till sin natur smalbandig. 

Antennens fäste 
en kritisk punkt 

Antennfästet har dels till upp
gift att på ett betryggande sätt 
mekaniskt ansluta antennsprö
tet till karossen , dels att elekt
riskt isolera antennsprötet från 
bilkarossen. 

I antennfästet förenas även 
antennen och den kabel som för 
över den mottagna signalen från 
antennen till mottagaren (se fig 
4) . 

Koaxialkabeln mellan motta
garen och antennen har 50, 75 
eller 140 ohms karakteristisk im-

ej att trampas på. 
Koaxialkabelns skärm skall 

ha 80--90 % täthet för att fylla 
sin funktion. Skärmen jordas till 
bilplåten över antennfästet. 

Jordningen av kabelskärmen 
är mycket viktig! Man måste se 
till att man får en god galvanisk 
kontakt mellan kabelskärmen 
och karossen genom antennfäs
tet, och denna kontakt får inte 
försämras. med tiden genom kor
rosion eller genom nötning p g a 
rörelse mellan fäste och kaross
plåt . Fästet måste således kunna 
ta upp ett moment genom att 
fördela påkänningarna över en 
realtivt stor bilplåtyta , d v s inte 
endast i kanten av ett litet hål, ty 
då förstörs bilplåten vid överfö
ring av krafter från antennsprö
tet . Det är önskvärt att antenn
fästet har flera kontaktpunkter 
mot karossplåten med stift eller 

Antennfästet skall gå att mon
tera i ett måttligt stort hål , ca 
14-19 mm i diameter. Det måste 
gå lätt att montera utifrån och 
måste även lätt gå att avlägsna. 

Koaxialkabelns innerledare 
och skärm måste vara anslutna 
till fästet på ett sådant sätt att 
resultatet blir fullgott såväl 
elektriskt som mekaniskt . An
slutningen av koaxialkabeln till 
fästet utföres dock , men icke all
tid på ett fullgott sätt, av an
tenntillverkaren. 

Fästet måste tåla stöt, vibra
tion , vindbelastning , saltspray 
och biltvätt (med borttaget spröt 
vad beträffar toppantenner) 
utan att åverkas eller försämras . 
Man bör observera , att vissa 
plaster som t ex polycarbonat ej 
tål biltvätt. 

forts pil sid 40 
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Mottagare Serie- Kabel 

kond 

Fig 5. Vertikalt strålningsdiagram för en 1/4 våg
längd lång unipolantenn. 

Fig 6. Horisontellt strålningsdiagram för en antenn 
placerad vid en takstolpe. 

Fig 7. Horisontellt strålningsdiagram då antennen 
placeras i övergången mellan tak ach sida. 
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: I~ ~ Fig 8. Ekvivalent schema för an-

$ tennens anpassning till mottaga-
ren. 

Antenn 

Strålningsdiagrannnnet 
för vertikal kvarts vågs uni pol 

Låt oss för enkelhetens skull 
anta att den vertikala kvartvågs
unipolen sitter ovanför ett stort 
plant jordplan. En sådan antenn 
tar emot vertikalpolariserade 
signaler från alla horisontrikt
ningar , ja från alla riktningar i 
hemisfären utom de som infaller 
inom en kon omkring sprötets 
längdaxel (se fig 5). 

Fig 5 visar således vertikaldia
grammet för strålningen från en 
vertikal kvartsvågsunipol över 
ett plant jordplan. Diagrammet 
utgör m a o ett vertikalsnitt ge
nom antennens strålningstorus. 

Horisontaldiagrammet utgörs 
aven cirkel. Då uni polen place
ras på en bil deformeras dia
grammet. Deformationen häng
er samman med bilens utform
ning och storlek samt var på bi
len antennen placeras (se ex
emplen i fig 6 och 7) . 

Antennen karakteriseras för
utom av sina strålningsegenska
per , strålningsdiagrammet och 
polarisationen, av sin strålnings
resistans eller antennimpedans. 

Antennimpedansen bestäms i 
första hand i detta fall av unipo
lens längd i förhållande till den 
våglängd för vilken den skall an
vändas. Man måste dessutom 
beakta att antennen inte endast 
skall arbeta på enbart en fre
kvens utan över ett frekvens
band (88-104 MHz) . 

I andra hand påverkas an
tennimpedansen av kopplingen 
till bilens kaross och av anten
nens diameter samt av utform
ningen av antennfästet. En 
slank uni pol av kvartsvåglängd 
över ett plant jordplan får en an
tennimpedans om ca 36 ohm . 
Om man förlänger antennsprö
tet kan man öka dess impedans 
till 50 eller t o m 140 ohm , men 
impedansen blir då ej rent resis
tiv utan får en induktiv kompo
nent . 

För att så mycket som möjligt 
av den effekt som antennen tagit 
emot skall överföras till motta
garen skall antennimpedans , ka
belimpedans och impedansen på 
mottagaringången överensstäm
ma. Antenninduktansen bör 

lämpligen elimineras genom att 
antennen och dess fäste trimmas 
tillsammans , så att de reaktiva 
delarna i deras impedanser släc
ker ut varandra. 

Det är svårare att utföra och 
framför allt svårare att kontrol
lera när man använder 140 
ohmns kabel än när man har en 
50 ohms kabel. Det hänger bl a 
samman med att goda mätut
rustningar för 50-ohmiga system 
är lätta att få tag i, vilket ej är 
fallet vad gäller god mätutrust
ning för 140-ohmiga system. 
Antennens placering på bilen 
bör om möjligt ej användas för 
att matcha ihop antennimpedan
sen med kabelns karakteristiska 
impedans. 

Man bör emellertid vara med
veten om att placeringen på bi
len påverkar både antennimpe
dansen och antennens strå 1-
ningsdiagram och därmed an
tennens effektivitet. För vissa 
bilfabrikat är de egna motor
störningarna så kraftiga att an
tennen bör placeras så långt från 
motorrummet som möjligt , t ex 
på den ena bakflygeln . 

Stereomottagning är speciellt 
känslig för flervägsutbredning . 
Det bör kunna bemästras i fram
tiden men kräver nuytveckling. 

Bilantenn 
för nnellanvåg 

Mellanvågsändarnas antenner 
utsänder i huvudsak vertikalpo
lariserade vågor. Våglängden är 
av storleksordningen 200-600 
meter . En stavantenns över 
jordplan (unipol) första reso
nans inträffar när den är en fjär
dedels våglängd lång , d v s i det 
här fallet 50-150 meter . Vi har 
ej möjlighet att göra bilanten
nen mer än högst ca en tvåhund
radels våglängd lång. En så kort 
antenn bör närmast betraktas 
som en sond. 

Antennen eller sonden får en 
egenimpedans som i huvudsak 
är reaktiv och av storleksord
ningen 700 ohm . Den är ekviva
lent med en emk i serie med en 
kapacitans och en obetydlig re
sistans. 
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Alpine's nya högeffekt
anläggningar ger verkligen 
en ny dimension åt begrep
pet bilstereo. 
Utformade för att 

1_ d Eller ta' 7206 med samma 

U möjligheter och dessutom 
• en verkligt avancerad 

. radio del för FM/ AM med 

;åö;o~e~~~slf;~~ d-Imensloner anlaggnmgar for 
bil och båt. 
Med utförande 

5 snabbvalstan
genter. En oslag
bar kombination 

av hög effekt , låg 
distorsion och 

bel<"väm använd-
och prestanda som bara matchas 
av verkligt avancerade hemstereo
system. Unika framsteg inom 
microelektroniken har möjliggjort 
utvecklingen av Alpine bilstereo . 
Ta' t.ex. CK-2000, en kassett
spelare med massor av finesser, 

i bilen. 
som t.ex. Dolby brusreducering, 1-
loudness, 4-vägs fader och balans- A ., e 
för de nya metallbanden 

ning. 

Alpine bilstereo , en kompli
mang till din bil eller båt. 

Provlyssna en Alpine idag. 
Du kommer inte att vilja ha 

något annat. 

kontroll, Auto Reverse, band- pin ' 
typsomkopplare med läge bl.a. 

och en kraftfull effekt-

~~:ä;~f~~t ;:: k~~:125 bilstereo. 

Alpine CK·2000 HiFijHigh Power 
Auto Reverse , kassettbandspelare 

: : : ~-;'r~ .... -\ ---------

/lLPINE Alpine 7206 HiFijHigh Power 
bilradiobandspelare med snabbval 

Generalage nt Landers AB , Göteborg 

Alpine marknadsförs i Sverige av Radiokommunikation AB, Box 39001, 40075 Göteborg Tel 031/ 538050 

Sänd in namn och adress , så skickar vi ytterligare information om Alpine bilstereo. 

Informa!ionS!lanS! 12 
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Alltid dubbel1 
med Philips nya, väne 

2x4 tim. speltid med vändbar kassett 

Du får alltid dubbelt så lång speltid med 
Philips vändbara videokassett jämfört med 
motsvarande kassetter från andra system! 

2x4 timmars speltid! Först 4 timmar på ena 
sidan - vänd kassetten och du får ytterligare 
4 timmar speltid! Bekvämt, bandekonomiskt! 

Kassettsortimentet omfattar 2x1 timme, 2x2 
timmar, 2x3 timmar och 2x4 timmar. 

Hög bildkvalitet med DTF -
Dynamie Track Following. 
DTF - dynamisk spårföljnin, 
- innebär att videohuvudet 
alltid spårar rätt oavsett ev. 
tÖjning i bandet, varierande 
bandspänning eller fuktighe' 
Resultatet är en störningsfri 
och stabil bild utan tracking
problem. Alla spelare i sy
stem VIDEO 200q är 100 % 
kompatibla. 

GO-TO automatisk programsökning 
På en inspelad kassett är det mycket enkelt att 
hitta tillbaka till ett bestämt avsnitt. Tryck bara 
in GO-TO, ange avsnittets läge med sifferknap
parna och spelaren finner automatiskt den 
begärda inställningen. 

5 TV-program bandas automatiskt 
Timern på VR 2020 är mycket lättprogramme
rad. 5 olika TV-program med automatiskt kanaI
byte kan ställas in för inspelning upp till 16 dygn 
i förväg. Timern - digitaluret - visar dessutom 
alltid exakt rätt tid. 



tå lång speltid 
tara video-kassetter! 
5 dygns förinställning 
1gen annan TV-bandspelare har timer för upp 
II 16 dygns förinställning för automatisk band
ing av 5 olika TV-program. 

utomatisk stationsinställning 
Ipp till 26 TV-stationer kan ställas in med auto
latisk sökning och sedan lagras i dataminnet. 

irektfunktion på alla tangenter 
lär du startar t.ex. en inspelning behöver du 
ara använda en tangent - i det här fallet 
ECORD. 
n tangent för varje funktion på VR 2020 - Du 
an gå direkt från vilken funktion som helst till 
nskad annan funktion , t.ex. direkt från 
EWIND till EJECT! 

ild direkt efter snabbspolning 
erfekt om du vill köra en snabbrepris i rätt has
ghet av t.ex. ett fotbollsanfall. I läge PLAY hål
~r du REWIND intryckt några sekunder. Sedan 
::>mmer reprisen direkt. 

utomatisk returspolning 
lär en kassett är inspelad med timer kan du få 
en returspolad automatiskt och klar för avspel
ing direkt. 

l nformationstjanst 1 3 

Hög ljudkvalitet med DNS -
Dynamie Noise Suppression 
Ljudtekniskt har VR 2020 också en stor nyhet 
- DNS - som arbetar påde vid in- och avspel
ning och ger störningsfri ljudåtergivning med 
hög kval itet. 

Fjä rrkontroll 
Trådlös fjärrkontroll (infraljus) för samtliga kör
funktioner finns som extra tillbehör. 

VR 2020 är otroligt lätt att sköta därför att den 
är världens mest avancerade video! ! ! 
VR 2020 är underbart lättskött och tillförlitlig 
därför att mikroprocessorn som styr de elektro
niska funktionerna är programmerad för att bl.a. 
hindra felmanövrering. Det går helt enkelt inte 
att göra fel - spelaren säger ifrån! 

Philips VR 2020 är den första TV-bandspelaren 
i system VIDEO 2000 - det nya videosystemet. 
VIDEO 2000-systemet har egenskaper 
som inget annat system: 

• vändbar kassett för dubbel speltid 
• 2x4 timmar speltid på en kassett 

• 100 % kompatibilitet (utbytbarhet) av kasset
terna mellan alla spelare i system VIDEO 2000 

• en mångsidighet med de mest avancerade 
elektroniska funktioner och finesser som 
något av världens system kan uppvisa 

• VIDEO 2000 är så flexibelt att det kan möta de 
ökande kraven från framtida generationer 
TV-bandspelare. 

PHILIPS 
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"Vädercentral" för hemmet 
bidrar till energikontroll 

Fig 1. Heathkits "meteorologis
ka dator" ID-4001. 

•• Ämnet meteorologi verkar 
kanske lite främmande för en 
elektronikintresserad. Forna ti
ders mekaniska mätinstrument i 
ett litet vitmålat skåp placerat 1 
m över jordytan kan emellertid 
nu ersättas av elektroniska giva
re och med förstärkare kan man 
varje ögonblick bekvämt avläsa 
den aktuella väderlekssituatio
nen inomhus. Förf har prov
byggt Heathkits nya meteoro
logstation med beteckningen 
ID-4001 och i anslutning till det 
infört en automatklocka vid 
oljepannan. Tillsammans med
förde dessa åtgärder ett bättre 
medvetande om rätt inställning 
av värmepannan , som även kun
de stängas av under natten stör
re delen av vintern. Oljeför
brukningen minskade en del 
som resultat av dessa åtgärder. 

Fem funktioner 
för omvandlarna 

Heathkits apparat registrerar 
lufttryck , temperatur ute och in
ne samt vindriktning och styrka , 
och dessa givare kan placeras 
där man vill göra sin observa
tion, medan den elektroniska 
enheten (fig 1) kan placeras 
centralt någonstans i huset. 

Temperaturen inne och ute 
registreras med små cylindrar i 
vilka givaren har inneslutits. 
Vindhastighet och styrka lämnas 
från två enheter placerade på 
samma stång (fig 2). Rotorn 
med tre trattformade vingar ger 
uppgift om riktningen , medan 

Heathkits "meteorologiska dator" finns iform av 
en byggsats som i monterat skick inte bara represente
rar en noggrann informationsförmedlare om tempe
raturer, vindriktning etc i en estetiskt tilltalande form 
utan som också kan bidra till att man får bättre kon
troll över värmeåtgången i huset. 

av JÖRGEN GUNDERSEN 

den moderna versionen av den 
klassiska " tuppen" anger vind
riktningen. 

Minnesfunktioner 
med mikroprocessorer 

Registreringsenheten består 
aven snedställd del med reglage 
i form av knappar jämte en stå
ende panel med samtliga indika
tioner . Här finns således en 6-
siffrig indikator vilken växelvis 
anger tiden och datum. Under 
denna finns indikatorer för tem
peraturen och apparaturen kla
rar området från --40°C till 
+ 70°C. Indikeringen växlar här 
hela tiden mellan temperatur in
ne och ute. Temperaturregistre
ringen tillhandahålles konti
nuerligt inom en minnesfunk
tion och med tastaturen kan 
man få fram maximum- och mi
nimumvärden under det senaste 
dygnet. Vindstyrkan som ofta 
varierar , kan registreras mo
mentant eller som medelvärden. 
Som en speciell finess kan vin
dens kylande effekt registreras . 

Vindriktningen anges på en 
stor kompasskala med 16 angiv
na riktningar. En liten digital pil 

sveper över skalan . Vindhastig
heten anges i mitten av kom
passringen och det finns möjlig
het till att få indikering i tre oli
ka enheter: Knop, miles per 
hour och kilometer per timme. 

Bygg själv - Erfarenheter 
av Heath-satsen 

Väderleksstationen kan leve
reras i färdigt skick , men för en 
elektronikintresserad är det en 
självklar sak att man bygger den 
hemma. Så har jag gjort och 
skall i det följande redovisa någ
ra erfarenheter. 

Det finns två böcker med i 
satsen. Den ena är en ren bygg
beskrivning och den andra en 
teknisk bruksanvisning. Enhe
ten drivs från nätet , men det 
finns möjlighet att bygga in ett 
batteri som tillfällig hjälp vid 
kortvariga strömavbrott. Såda
na avbrott kan annars ge upp
hov till att minnesregistreringar 
faller ur. 

Som vanligt har Heathkit 
mycket utförliga anvisningar 
och man arbetar sig metodiskt 
fram steg för steg. I princip skall 
man bygga ett större kretskort i 
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huvudenheten och det förbinds 
med manöverpulten med. två 
tjocka ledningsstammar. A ven 
om det är mycket att hålla reda 
på, vållade montagearbetet inga 
som helst problem. 

Eftertanke underlättar 
korrekt funktion 

Placeringen av de olika givar
na bör noga planeras i förväg . 
Den yttre temperaturgivaren 
bör i princip sitta 1 m över jord
ytan och i helskugga. Nordsidan 
av huset bör därför väljas. Om 
man har ett takutsprång kan gi
varen ofta med fördel placeras 
under detta , och det fel som 
uppkommer genom att höjdpla
ceringen blir mer än 1 m spelar 
knappast någon större roll. 

Inomhus råder som regel 
högst temperatur uppe vid taket 
och en lämplig medeltemperatur 
kan då registreras mitt emellan 
tak och golv. 

Vindrnätningsgivarna finns på 
en vågrät stång, vilken bör 
placeras högt och fritt . Antenn
mast eller skorsten blir då ofta 
lämpliga möjligheter. Registre
ringen av vindriktningen sker 
snillrikt med ett system av fyra 
ir-dioder. Med olika rotations lä
gen för "tuppen" bryts vissa av 
dessa kretsar genom inverkan av 
en skuggande schablon . Samma 
princip återfinner man vid regi
strering av vindstyrkan - här an
vänds dock endast en diod och 
en ljussensor, och vid varje av
brott registreras en rotation hos 
axeln. Detta är ett välplanerat 
system utan mekaniska kontak
ter , vilka snabbt skulle slitas 
ned. 

Inkoppling av 
det färdiga bygget 

Hur många elektroniska kon
struktioner man än utfört kän
ner man alltid en viss spänning 
när utprovningens stund har 
kommit. Enheten fungerade 
dock perfekt , och det återstod 
således endast att kalibrera den. 
Temperaturen kalibreras med 
hjälp av smältande is i vatten 
och enheten injusteras då till 
O°C. Lufttrycket måste refereras 
till antingen en befintlig, pålitlig 
baromete. eller till uppgifter 
från närmaste väderleksobser
vationsplats - en sådan finns på 
de flesta flygfält t ex. 

Vi har långtidstestat utrust
ningen under sex ' månader och 
den har fungerat invändnings
fritt. Hela familjen började bli 
intresserad av att noga följa vä
derlekens nyckfullheter och 
mycket snart framkastades iden 
om det inte var möjligt att ta 
vara på denna information och 
försöka spara energi beträffande 
uppvärmningen . 
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~ 
arje gång B& W kommer med en 

nyhet, blir alla andra högtalare 
omoderna. 

Nu är B& W 801 på väg hit till Sverige. 
Den kommer direkt att hamna i 

många studios som monitor, därför att 
den är byggd för öron som inte nöjer 
sig med kompromisser. 

B& W i England är en unik högtalar
tillverkare. Ofta har fabrikens tekniker 
hamnat i lägen där vanlig mätappara
tur inte räcker till. Man har tvingats 
bygga egen apparatur, för att mäta upp 
de egna produkterna. 

När 80l:an började ta form, visade 
det sig att B&W:s mycket avancerade 
e.kofria rum inte dög för att testa den i. 
An en gång fick man bygga nytt, för att 
man hade konstruerat en produkt som 
låg före sin tid. 

En av fördelarna med 80l:an, som 
gör att proffslyssnare kommer att älska 
den, det är att varje högtalarpar har 
delningsfilter som är utvalda aven 
dator för att passa ihop. 

Det betyder, att varje par B& W 80 l 
består av två högtalare som låter opti
malt lika. Något liknande har inte' fun
nits tidigare. Skillnaden i ljud mellan 
högtalare a v samma modell kan vara 
fullt hörbar. Om du lyssnar kritiskt på 
dina nu varande högtala:llr~e~i~r~ä~tt~m~il~jb~' ' _-==::;;;;~ 
så märker du det. -

B&W 801 är unik 
på andra sätt också. 

Du som bara nöjer 
dig med det allra 
bästa, antingen du 
lyssnar på musik 
hemma eller som 
proffs i en studio, 
du har en fantastisk 
ljudupplevelse som 
väntar dig! 

B&Ul801 
Byggd utan kompromisser. 

Generalagent: Svensk Audioproduktion, Lund. Tel 046/1 12070. 
Informationstjänst 14 
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Energisparande 
med enkla medel 

Sedan länge har det funnits 
avancerade styranläggningar för 
reglering av temperaturen inom
hus. Dessa består som regel av 
en kontrollen het , vilken regi
strerar temperaturen ute och 
med direkt styrning av shunten 
på pannan reglerar den så , att 
en konstant inomhustemperatur 
uppnås. De flesta som har sådan 
utrustning tycker dock att den är 
ganska omständlig och i många 
fall har den kopplats ur för gott . 

Fig 2. Registreringsenheten för 
vindstyrka och -riktning till ID-
4001. 

Det verkar således som om 
många av dessa installationer är 
både för dyrbara och för inveck
lade. 

Med en någorlunda välisole
rad villa kan man i stort sett an
vända en relativt konstant in
ställning av shuntventilen, och 
här visade sig väderlekscentra
len vara till god hjälp. I stället 
för att använda en medelhög 
shuntning så kunde förf under 
lång tid gå ned till framlednings
vattnets temperatur utan att det
ta medförde någon nedsatt 
rumstemperatur . 

För att ytterligare spara ener
gi inköptes ett Grässlin kontak
tur vilket släckte oljepannan kl 
21 och åter tände den varje mor
gon kl 6. Det rådde då fortfaran
de normal värme till kl 23 resp 
blev normalt varmt från kl 7 på 
morgonen genom detta. 

Det har tidigare generellt av
råtts från att stänga aven olje
panna under natten , eftersom 
panntemperaturen då relativt 
snabbt sjunker under den re
kommenderade (75-80°C) . På 
danska Teknologisk Institut har 
man gjort ett dubbelprov med 

pannor av samma fabrikat, där 
den ena stängts av under natten 
medan den andra varit påslagen. 
Man fann vid jämförelse ingen 
skillnad beträffande förbruk
ning under de två skilda beting
elserna. 

Det kan bli en ökning av kon
dens i skorstenen till följd av av
stängning under natten och det
ta bör därför kontrolleras. I de 
flesta fall kan detta kompense
ras på olika sätt genom en insats 
i skorstenen, eller ännu enklare 
genom att man sätter en ventil i 
skorstenen ned i pannrummet , 
så att skorstenen ständigt vädras 
när pannan är frånslagen. 

Värdefull funktion, 
god design 

Heathkit har med den nya 
"väderleksdatorn" skapat en 
apparatur som inte bara är syn
nerligen nyttig i det att den ger 
bättre föruts ättningar för oss att 
förstå hur olika klimatförhållan
den påverkar vårt behov av upp
värmning utan vilken också är så 
väl designad att den nästan är en 
prydnad på skrivbordet eller i en 
bokhylla . 

Vädercentralen är givetvis av 
alldeles särskilt intresse för den 
som i sitt arbete eller under friti
den har särskilt behov av att föl
ja väderlekens snabba omkast
ningar. • 

"Klick" "Klosch" "Frutt" "Vrrrrt" 
Fotografer är olika. Deras bilder är olika. Och deras kameror låter olika. 

Men en sak har dom gemensamt - tidningen FOTO. 

~®v® 
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Augusti 1980 Månadens solfläckstal: 143 I RT 1979, nr 4, visades hur diagrammen ska tolkas. Diagrammet över 
brusfältstyrkan anger den fältstyrkenivå i dB över l Il-V lm radiobruset för
väntas överstiga högst 10 % av tiden . Bandbredden antas vara 3 kHz , men 
kurvorna kan lätt omräknas till annan bandbredd om 10 log B/3 adderas till 
avläst värde. B är önskad bandbredd i kHz. 
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PROFFSLJUD FRÄ. 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/SPL 
Frekv.omf. : 1 500- 20000 Hz 
Impedans: 8 ohm 
PRIS 295 :-

17 MSP 
är ett kompromisslöst mellaruegister, 
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 samt frihet från färgning. 
Eff.tålighet: 100 W 
Känslighet: 93 dB/SPL 
Frekv.omf.: 45 - 12000 Hz 
Impedans: 8 ohm 
PRIS 398:-

Informat ionstjanst 15 

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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Uher Report-bandspelaren 
i nya utföranden 1980 

De välkända tyska bandspelarna 
från Uh er , under årtionden an
vända speciellt av filmare och 
dokumentärteam i olika sam
manhang, har förnyat den väl
kända Report-serien. 

Det kan inom parentes näm
nas att Uh er Report fått olika 
specialtillämpningar i olika län-

der , där mindre företag. bygger 
om och apterar maski"ner för 
främst filmbruk . I Sverige finns 
sålunda en perfofilmupplaga till
gänglig - eller fanns, i varje fall. 

De här reportagebandspelar
na har kvar sitt tidigare lättme
tallhölje men kommer nu för
sedda med ett extra avspelnings
huvud för medhörning jämte en 
ny instrumentering - de tidigare 
" banden" för utstyrningsindike
ring har ersatts med stora, runda 
visarinstrument . 

Uher Report 4000 Monitor he
ter nyheten , som alltså tar fasta 
på användning av journalister, 
radiofolk och filmare , vilka som 
tidigare kan välja mellan halv
eller kvartsspårsutförande med 
4 hastigheter. Tillbehören kan 
räknas till närmare 100. - RT 
avser att testa nyheten i sinom 
tid . 

Importör: Lindh Steene & Co, 
Göteborg , 031-490270. 

Ny, fransk mång
elementhögtalare 
med 2 basar 
Det 1972 startade franska hi fi
företaget 3A tillverkar nu 21 
högtalarmodeller från 600 kr till 
14.500 kr i prishänseende. Man 
säger sig toppa sälj siffrorna i 
hemlandet och har nått en fjär
deposition i Canada. I Sverige 
säljer Edenljud bl a "la referen
ce" 3A, som uppvisar bestyck
ningen två 11 tums baselement , 
ett 8 tums element med mycket 
stor magnet för nedre mellanre
gistret medan det övre distribue
ras aven 3,7 cm kalott och dis
kanten strålas ut från firmans s k 
equiphase band-element. 

De dubbla baselementen styrs 
aven 150 W förstärkare vilken 
också påverkar en servorneka
nism kallad APF. 

Brytfrekvenserna för filtret 
ligger vid 200, 2000 och 7000 
Hz. 

Styckpris för en dylik 3A-pro
dukt är i Sverige 14500 kr exkl 
moms. 
Edenljud, 08-7440811. 
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Mikrofonsteg 
med möjligheter 
Mumin är namnet på OLW
ART:s senaste elektronikpro
dukt - en transformatorlös mik
rofonförstärkare med symmet
risk ingång och lågt egenbrus. 

Enheten , inrymd i en svart
eioxerad låda med måtten 
90x26x26 mm , är ursprungli
gen avsedd att användas med en 
Nagra E reportagebandspelare , 
men kan i princip anslutas till 
valfri utrustning innehållande 10 
volt matningsspänning. 

Mumin är på ingången för
sedd med en Cannon XLR-3-
Ilc och på den osymmetriska ut
gången finns en 6-polig DIN
kontakt (hane). 

Nominell förstärkning uppgår 
till 49 dB , ekv ingångsbrus typ 

Noggrann pick up-mall 
ger optimalt resultat 
s k optimeringsmallar för injus
tering av överhäng, armgeomet
ri och spårning (lateralfelet) har 
funnits i många år av skiftande 
kvalitet , i inget fall bättre än 
kvaliteten hos de material som 
mallen utförts i. Till en mängd 
lösa japanska tonarmar har ofta 
medlevererats rätt utförligt ar
betade inställningshjälpmedel 
och fixeringsdon , men långt 
ifrån alla kan sägas vara prak
tiska. 

100 nY, A-vägt, bandbredd 50 
kHz och max utnivå är min 2.2 
volt . 

OLW-ART, Göteborg , 031-
403119 . 
Data: 
Nominell förstärkning: 
49 dB + /-1 dB 
Frekvensgång vid 1 volt: 
min 50 kHz (- 3 dB-punkt) 
Max utnivå vid R i , = 100 kil : 
min 2.2 volt rms 
Ekv ingångsbrus Rg=Oil : 
typiskt 100 nY A-vägt (- 140 
dBA) 
Anslutningar: 
Ingång symmetrisk via Cannon 
XLR-3-11C, pol1=jord, 2=het , 
3=kall 
Utgång osymmetrisk över 6-po
lig DIN; pol 2=jord , 3=lf ut , 
6= - 10 volt (övriga poler ej an
vända) . 

Från USA-firman DB Systems 
finns sedan en tid DBP-lO, en 
s k phono aligment protractor 
för den minutiöst noggranne 
pick up-användaren. Hjälpmed
len är två fint graverade skivor i 
plast resp celluloid, rörliga i för
hållande till varandra , och för
sedda med etsade skalor och ett 
graderat (rutat) fält, som använ
da tillsammans ger en noggrann
het inom 0,25°. 

Det är inte invecklat att an
vända mallarna i och för sig , 
men lite värre att få inställning
en att försiggå utan att oförsikti
ga rörelser förrycker delresulta
ten; man går fram i 9 steg enligt 
bruxet (men det går att förenkla 
något , om man har vana). 

Rätt använd optimerar man 
med mallen geometrin resp 
överhänget för minimum fel och 
distorsion över hela avspelnings
ytan. Engelsk text , dito bruks
anvisning. - DB Systems har ti
digare haft trassel med att få 
fram den grad av exakthet man 
kräver av mönsterpåtrycket , 
men nu löper leveranserna tydli
gen bra. Pris direkt från impor
tören: 150 kr (endast direkt
förs .) 

Wactronics,08-360094. 



Ny triggprob 
för logikanalysatorer 

En komplett triggprob för 10-
gikanalysatorer och oscilloskop 
har utvecklats av Philips. 

Med triggproben PM 8810 
kan triggordet utökas med 16 bi
tar för de användare av logikan
alysatorer med begränsat antal 
kanaler som analyserar kom
plexa dataströmmar. Man kan 
t ex låta proben trigga på en spe
ciell data-adress och låta logik
analysatorn trigga på data , s k 
kvasiparallelltrigg. 

PM 8810 har 16 ingångskana
ler , två kvalificeringsingångar , 
inställbara tröskel nivåer - från 
-3 till + 12 V, fasta nivåer för 
ECL och ITL, synkron eller 
asynkron sampling av data. Ut
gången är justerbar till lämplig 
nivå för hopkoppling med logik
analysator. Kontinuerlig eller 
"latch"-pulsutgång kan väljas 
för positiv eller negativ logik . 
Det går också att automatiskt 
återställa utgången. 

Triggprobens ingångar är 
konstruerade på samma sätt 
som logikanalysatorns. Proben 
fungerar som en effektiv trigg
ordidentifierare , som förlänger 

64KEPROM 
i 24-bens kapsel 

Motorola har introducerat ett 
64K EPROM i 24-bens stan
dardkapsel. Det har beteckning
en MCM68764 och matnings
spänningen är 5 V. Det är funk
tions- och benkompatibelt med 
samtliga ROM och EPROM 
från 8K till 64K i Motorolas pro
gram. 

Genom att ben 20 har tillde
lats två olika funktioner kunde 
24-bens kapseln - och därmed 

logikanalysatorns triggord med 
16 bitar. På det sättet kan man 
utöka triggordet i sekvens av 
16+16 bitar osv . 

Med flera triggprobar tillsam
mans kan man använda sekvens
eller parallelltrigg. 

För att använda triggproben 
för triggordidentifiering finns 
det en separat klockingång på 
proben , max samplingsfrekvens 
20 MHz. 

Proben har sex valbara filter i 
steg från 15 till 650 ns som elimi
nerar transienter, vilka kan upp
träda och orsaka funktionsstör
ningar t ex felaktiga triggvillkor. 

Sekvenstriggning är också 
möjlig med triggproben kopplad 
parallellt med en logikanalysa
tor. I det fallet känner pro ben 
igen det första triggordet och 10-
gikanalysatorn kan trigga på det 
andra ordet. Genom att använ
da ytterligare prober av typ PM 
8810 ökar antalet möjligheter 
att trigga på olika triggord. 

PM 8810 är en kompakt en
het. Måtten är endast 
230xllOx21O mm och levereras 
komplett med aktiva pro ber av 
typ 8820. 

Svenska ab Philips , tel 081 
635000. 

kompatibiliteten - behållas. Vid 
programmering används nämli
gen ben 20 för programmerings
pulserna och vid läsning utgör 
det CE-ingång. 

MCM68764 har en åtkomsttid 
på 450 ns och förbrukar mindre 
än 880 m W i aktivt tillstånd och 
mindre än 140 mW i vila. 

En annan version är specifice
rad till 350 ns . Båda typerna är 
tillgängliga i provkvantiteter. 

Distributörer: AB Gösta 
Bäckström, tel 081541080 och 
Distributören-Interelko ab , tel 
08113 2160. 

19" spänningsaggregat 

Slimpac spänningsaggregat 
för 19" rackmontage uppvisar en 
mycket låg profil av endast 44 
mm och ett djup beroende på 
det totala effektbehovet. Den 
kompakta konstruktionen leder 
till ett högt effekt-volymförhål
lande (upp till 22 W /1) . 

Dessa stabiliserade likspän
ningsaggregat ger 5 V, 12 A och 
två spänningar ±12 V till ±15 
V, 1,5 A till 2 A . De är billigare 
än pulsade aggregat med mot
svarande effekt och kvalitet. Ut-

Termiskt 
tryckverk 

PL-20E är ett komplett tryck
verk som trycker 20 alfanume
riska tecken per rad och består 
av termiskt tryckhuvud , stegrno
tor , pappershållare och styrelek -
tronik. Det lämpar sig speciellt 
för billig och enkel data utskrift 
från t ex mikrodatorsystem . 
Några speciella kännetecken : 

gången är kortslutningssäker 
(foldback-karakteristik) och 
brum mindre än 1 m V. Dess
utom kan upp till 100 W likspän
ning levereras (ostabiliserad) . 

Principen med separation av 
kalla och varma delar har nog
grant efterlevts , som i andra 
Oltronix-produkter. 

Slimpacs driftsäkerhet och 
prestanda skall därför vara lik
värdiga med sådana som uppvi
sas av mer volyminösa aggregat. 
Det har fem års garanti! 

Representant : Oltronix ab , tel 
081282840. 

- MikroprocessQrkontrollerad 
tryckning. 

- Tryckhastighet 2 Y2 rader per 
sekund . 

- 5x8 punktmatris med ASCII
tecken inkl skiftmöjlighet. 

- Tyst och ren - utan färgband. 
- 8-bitars parallell databussan-

passning. 
- Självtest i speciellt driftläge . 
- Inverteringsmöjlighet. 
- Automatisk vagnretur och 

radmatning. 
- Använder standardpapper , 

2W' termopapper. 
Representant: Distributören
Interelko ab , tel 081132160. 
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Välljud i bil 
kräver booster: 
Fyra HY -provade 
o De ca 3,5-4 W som bilradioapparaterna ger för
slår inte om man vill ha välljud i bilen. Särskilt bred
bandhögtalare kräver högre effekt eftersom deras 
verkningsgrad är låg. 
O Ett enkelt sätt att höja uteffekten är att koppla till 
en booster. Vi har granskatfyra olika typer. 
O Mot bakgrunden av stortestet i RT nr 6/7 fanns 
vissa farhågor för att stora brister skulle kommafram 
i testet. De provade enheternafungerar dock bra, och 
problemet att få bättre ljud i bilen ligger snarare i 
bilradiodelen och högtalarna än i extraslutstegen. 

Av GUNNAR LILLIESKÖLD 
Text, mätningar och foto 

•• Du skall just passera en ga
ta då du hör ljudet. Det häftiga 
diskodunket. Utan att bekväma 
dig att vrida på huvudet har du 
bilden klar för dig : Här kommer 
en stor amerikanare , fylld av 
larmande " disco freaks", Svens
son-ätare som dricker Coca Co
la . (Eller starkare varor) . 

Ljudet kommer närmare . Nu 
är den inom ditt blickfång , den 
silverfärgade Volvon! Men bak
om ratten sitter en man i 40 års
åldern i välpressad kavaj och 
bred tvärrandig slips. Bilen har 
färggranna stora dekaler som 
skvallrar om att det är en tj äns
tebil. 

Är det kanske så normal kon
sumenten av tung bilstereo ser 
ut? 

Scenen är verkligen inte ovan
lig , men vi skall kanske inte för 
mycket spekulera i hur bil
stereoköparen ser ut . Hur som 
helst så säljs det nu mer ljudut
rustning för bilen än någonsin . 
Hushållstäckningen av hi fi är 
hög i Sverige , det talas om siff
ror runt 70 %, och nu har turen 
kommit till välljud för bilen , där 
det fortfarande finns ett stort 
behov av utrustning . 

Bilen svår miljö 
Kräver boosters 

Bra ljud i bilen är inte så en
kelt att åstadkomma. Störnivån 
är hög , många bilars kupe är 
hårt dämpad och högtalarna kan 
som regel inte placeras där de 
låter bäst utan enbart där det är 
praktiskt möjligt. Det ställer 

stora krav på bilens ljudanlägg
ning . 

Frekvensgången blir inte sär
skilt god. Kraftigt basfall gör sig 
gällande och man får även räkna 
med diskantfall p g a att högta
larna inte kan placeras för di
rektstrålning och som följd av 
hög absorption i kupens klädsel. 
Moderna bilar har ju ofta tjock 
stoppning i tak och dörrar med 
luddiga ytor. 

För att kompensera basfallet 
måste man höja basen i appara
tens förstärkardel. Maximal ut
effekt påverkas dock inte . Höjer 
vi basen med 10 dB har vi fortfa
rande maximal effekt där . Vi 
måste alltså dra ned volymen för 
att förstärkaren inte skall klippa 
i basen . Om vi vill ha lika starkt 
ljud i mellanregistret som tidiga
re och höjer basen 10 dB , (vi an
tar hela tiden att vi ligger strax 
under klippgränsen), måste vi 
koppla till ett slutsteg, en boos
ter , som ger 10 dB högre ut
effekt. En typisk bilradio ger vid 
13 ,6 V matningsspänning ca 3,5 
W ut . Vi borde alltså koppla till 
en booster som ger 35 W i vårt 
exempel. Nu är det ju inte sä
kert att vi behöver just 10 dB 
höjning i basen ; vi kan kanske 
klara oss med hälften . I vilket 
fall som helst kräver vi förhöjd 
uteffekt om vi börjar kompense
ra för fall i frekvenskurvan . 

Vi måste alltså komplettera 
bilradiomottagaren med en 
booster , men det är behändigt 
att även ha en equalizer så att vi 
i detalj kan korrigera frekvens
kurvan. Med bilradioapparater-
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nas tonkontroller kommer man 
inte långt . Det visade bilradio
testet i RT nr 6/7. I de flesta fall 
är de inte värda namnet tonkon
troller . 

Idealet är alltså en samman
byggd booster/equalizer (slut
steg/frekvenskurv-variator). Vi 
skall här närmare granska några 
av den typen som finns på mark
naden . Det här urvalet är bara 
en bråkdel av vad som finns , 
men vi återkommer med flera 
apparater i kommande RT
nummer. 

Vad bör man kräva? 
Är slutstegen bra? 

När vi testade bilradioappara
terna fann vi att de hade en hel 
del brister . I praktiken kan 
ljudkvaliteten anses som dålig 
med två undantag. Ljudkvalite
ten blir naturligtvis inte bättre 
om vi kopplar till ett sluts teg, 
man får bara starkare (o)ljud! 

Vad som brister i dag är fram
för allt apparaternas förmåga att 
återge (minst) två toner samti
digt , d v s deras undertryckning 
av intermodulation. Det kan 
tyckas vara ett fundamentalt 
krav . Musik och tal är ju sam
mansatta aven mängd frekven
ser. 

En apparat som har sådana 
egenheter, och kanske även 
andra defekter, är naturligtvis 
inte värd att kompletteras med 
booster , equalizer och goda 
högtalare . Två av de testade nio 
apparaterna mättes och lät dock 
bra: Philips 22AC887/00 och 
Pioneer KEX 20. Den senare 
har inte inbyggt slutsteg utan en
dast linjeutgång. Vi mätte det 
med ett 2x20 W slutsteg. Phi
lips-apparaten mättes med det 
interna slutsteget som gav 3,5 
W. Den säljs dock i paket , kalla
de "silver sound" i två varian
ter: Den ena innefattar en ren 
booster, 22AP240, och den 
andra en booster/equalizer , 
22AP120. Vi har testat dem 
jämte två andra boosters/equali
zers från Sparkomatic och Al· 
pine. 

Ett rimligt krav för boosters 
är att ljudkvaliteten inte får för
sämras när de kopplas till bilra
dion . De skall ge låg distorsion , 
mätt både statiskt och dyna
miskt (dim) , ha tillräckligt hög 
bandbredd för praktiskt bruk , 
inte ge störande brus , och ha låg 
övergångsdistorsion . Det är i 
stort sett vad vi har mätt , inkl 
uteffekt vid 4 och 8 ohms belast
ning . Naturligtvis kan man fylla 
mätrutorna med en mängd irre
levanta data , men vi har velat ta 
fasta på de väsentliga paramet
rarna . 

Sladdar och kontakter 
djungel för den oinvigde 

Allt för många standards an
vänds när det gäller kontakter 
och kablar för bilstereoutrust
ning , eller om man så vill : Det 
saknas en standard . Philips mo
dell 240 var enkel att koppla in 
med sina DIN-högtalarkontak
ter på in- och utgång. Modell 
120 hade DIN-kontakter på in
gången och "sockerbit" på ut
gångarna , d v s kontakter som 
krävde skruvmejsel för inkopp
lingen. Förklaringen ligger i att 
apparaterna tillverkas i olika 
länder. Alpine har utdragna 
sladdar för högtalarna , med run
da AMP-kontakter (vissa fabri
kat har flata AM P-kontakter , 
vilka liksom de runda förekom
mer i tre storlekar) , två sladdar 
går till + och en till - matnings
spänning och ytterligare en led
ning strömförsörjer andra appa
rater i systemet . Ingången är en 
S-polig DIN-kontakt. Sparko
matic har så skruvar på in- och 
utgångar. Stackars icke-tekniker 
som skall installera apparaterna! 

Håller man sig till ett märke 
genomgående är dock proble
men mindre skall framhållas , 
men den som blandar fabrikat 
och kanske årsmodeller får det 
besvärligt. Att inte tala om mät
teknikerns våndor! 

Enheterna små 
Lätta att placera 

Det svåra vid installationen av 
boostern-equalizern är som sagt 
kablar och kontakter. Lådorna 
är ganska små och bör inte bere
da besvär vad gäller placering. 
En ren booster , som Philips 240, 
är förstås enklast att installera i 
en bil eftersom apparaten inte 
behöver vara åtkomlig . Den har 
inga reglage och tillslaget sker 
automatiskt . Det enda man be
höver tänka på är att förlägga 
den på en plats som medger kyl
ning . Kanske kan den rent av 
placeras så , att den inte ligger i 
blickfånget för bilstereo-tjuvar! 

Det är kanske inte nödvändigt 
att placera equalizern åtkomlig 
från förarplatsen . Sedan man en 
gång ställt in den kanske man 
kan klara sig med bilradions 
enkla tonbalanskontroll , men 
naturligtvis är det en fördel om 
den är så åtkomlig att man kan 
skära diskanten brant vid dåliga 
mottagningsförhållanden eller 
skrälliga band. 

Låt oss se på prestanda appa
rat för apparat. De är testade 
både mätmässigt och praktiskt. 
Urvalet är begränsat i den här 
omgången , men vi återkom
mer! GL • 



Modell 240 från Philips är en ren booster utan reglage. Den kan 
placeras efter godtycke, bara den får den kylning som krävs. Pris: 
450 kr. 

•• Philips 22AP240 är en ren 
booster utan reglage . En krets 
känner om det finns insignal 
över en viss nivå . Då slår den till 
matningsspänningen till förstär
karna . Frånslaget är givetvis för
dröjt . 

Förstärkarna består aven in
tegrerad krets för vardera kana
len . Kretsen innehåller två 
drivs teg som arbetar i motfas. 
Drivstegen styr ut komplemen
tära transistorsteg . Tack vare att 
slutsteget inte är totalintegrerat 
har man här möjlighet till att 
finjustera viloströmmen i slut
stegen. 

A andra sidan finns det risk 
för att den kan vara felaktigt 
justerad vid leveransen. I ett av 
de exemplar vi mätte hade ena 
kanalen en fruktansvärt hög 
övergångsdistorsion , men med 
en enkel justering försvann de 
karakteristiska taggarna på os
cilloskopbilden och steget fun
gerade helt normalt. 

Stegen har skydds kretsar som 
slår till om man t ex skulle råka 
jorda en av de utgående led
ningarna till högtalarna. Efter
som stegen är bryggkopplade är 
ju båda ledningarna signalföran
de och utan skyddskretsar skulle 
steget förstöras vid en kortslut
ning . Efter en kortslutning slås 
spänningen ifrån i tre sekunder 
och därefter provar kretsen om 
kortslutningen har blivit avlägs
nad . Skyddskretsen är samman
byggd med den funktion som 
slår till apparaten vid förekomst 
av insignal. 

Lågohmig drivning 
ett oeftergivligt krav 

ratorn som drev boostern hade 
150 ohms utimpedans. Det visa
de sig vara alldeles för högoh
migt för den kanal varifrån till
slagskretsarna tog sin signal. 
Signalen tappas visserligen via 
ett 1 kohms motstånd , men det 
följs aven diod som likriktar sig
nalen . Man får tydligen en åter
verkan från det olinjära elemen
tet, dioden . Mätningarmi .. gjor
des alltså om. 

Härvid användes ett ' hi fi-
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Philips 22AP240 
"Knapplös" booster 
med aulomaHillslag 
slutsteg av hög klass (Yamaha 
Al) , och vi kunde registrera av
sevärt lägre distorsionssiffror . 
Skillnaderna mellan kanalerna 
försvann även . Boostern måste 
alltså drivas lågohmigt för att 
fungera rätt , men det är ju också 
så den skall användas i prakti
ken . 

På ingången sitter motstånd 
så att man alternativt kan få 15 
ohm eller 1000 ohm . Den låga 
impedansen använder man vid 
transistorslutsteg i bilradion och 
den höga vid en integrerad krets 
som slutsteg. 

Bra mätvärden 
- efter justering 

Ena kanalen hade som sagt 
mycket hög övergångsdistorsion 
till en början . Det visade sig att 
exemplaret var feljusterat vad 
gäller ena kanalens viloström. 
Efter justeringen av den kana-

3024 

len såg det i båda kanalerna ut 
som i oscilloskopfotot i mätre
sultatrutan. Mari ser antydning
ar till knyckar i kurvan , men de
ras amplitud är låg och maskeras 
delvis av bruset. 

Den dynamiska distorsionen , 
dim, var något högre än i den 
andra Philips-boostern. Summe
rar vi deltonerna i dim-spektrum 
kommer vi fram till 0 ,63 % (O-
15 kHz relativt 15 kHz sinusto
nen) . Man räknar med att 0,3 % 
är hörbart , men det uppmätta 
värdet kan man verkligen inte 
klaga på . Jämför med Sparko
matic GP1000! Det får anses 
som helt godtagbart. 

Philips 22AP240 låter bra och 
verkar inte lägga något till ljudet 
från sitt drivsteg: Philips 
22A C887100. Det effekttillskott 
man får behövs i bilen. De två 
apparaterna säljs fö i paket med 
beteckningen HF8240. • 
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Vid mätningarna fann vi först 
att distorsionen var mycket stör
re i ena kanalen (även efter jus
teringen av viloströmmen) än i 
den andra. Orsaken visade sig 
vara rent mätteknisk. Tongene-

Här ser vi hur slutstegen är uppbyggda. Drivstegen är parvis integrera
de och bryggans slutstegshalvor är uppbyggda diskret. 
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HY provar booster 

Mätresultat och ·testdata 

Testobjekt: Philips 22AP240 
Tillverkningsnummer: FD02935013047 
Tillverkningsland: Frankrike 
Matningsspänning: 13,6 V vid testtillfället 

Uteffekt vid 1 % distorsion 
4 ohm: 13,3 W (2 X 13,3 W) 
8 ohm: 8,8 W (2 x 8,8 W) 

Distorsion, thd 
Uteffekt 4 ohms last 
0,05 W 0,24% 
0,25 W 0,13% 
1 W 0,09% 
2 W 0,08% 
5 W 0,07% 

10 W 0,07% 

Övergångsdistorsion 

8 ohms last 
0,25% 
0,125% 
0,07% 
0,06% 
0,06% 

Signalens utseende ut från distorsionsbryggan (överst) 
och mätsignalen (nederst). Ena kanaleri fick justeras för 
att kurvan skulle få det visade utseendet. Ytterligare en 
enhet kontrollmättes, vilken gav utseendet på bilden. 

Philips 22AP120 
Lättskött apparat 
med stora reglage 
•• Philips 22AP 120 har fyra 
slutsteg. De är tänkta att kopp
las till ett högtalarpar fram i bi
len och ett par där bak. En fa
derkontroll (med engelskt uttal 
- det är inte frågan om någon 
patriark!) sköter om fördelning
en av ljudnivå mellan front- och 
baksäteshögtalarna. Slutstegen 
föregås av equalizer där regla
gen har centerfrekvenserna 60 
Hz, 250 Hz, 1 kHz , 3,5 kHz och 
10 kHz. 

Ingången har en omkopplare 
för 1 000 ohms eller 24 ohms be
lastning av signalkällan för an
slutning till apparat med inte
grerat slutsteg eller transistor
slutsteg. Resp steg ger nämligen 
lägsta distorsionen vid de resis
tansnivåerna. En strömbrytare 
sköter inkopplingen . När boos
tern är avstängd , kopplas signa
len förbi så att ut- och ingångar 
förbinds. 

Apparaten har en inbyggd ut
styrningsindikator bestående av 

en ramp med fem lampor. Vad 
den egentligen visar har vi inte 
utrönt, och det är väl också 
ganska ointressant . Stapeln med 
de röda lamporna rör sig dock i 
takt med ljudnivån och kan kan
ske inge förtroende hos en icke
teknisk publik . Equalizerns reg
lage är belysta med grönt sken 
som kan ställas in på två ljusni
våer. Det är en praktisk detalj, 
eftersom det annart kan vara 
svårt att lokalisera reglagen vid 
nattkörning. 

Gyratorkoppling 
i tonkontrolldelen 

Tonkontrolldelen, equali-
zern, fk-variatorn eller vad vi 
vill kalla den , består aven mot
kopplad operationsförstärkare . 
Mellan dess ut- och ingångar lig
ger fem potentiometrar. Poten
tiometrarnas mittuttag är kopp
lat till en kondensator som i se
rie med en induktans är kopplad 
mot jord. Kondensatorn och in-
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Dynamisk intermodulation, dim 30 
Mätsignalen består av. 4-kantvåg, 3,18 kHz, och sinusvåg, 
15 kHz, i amplitudförhållandet 4: 1. Den sammansatta sig
nalen filtreras i ett 30 kHz lågpassfilter. 4-kantvågen ser vi 
i form av komponenterna 3,18,9,54 och 15,9 kHz. Bredvid 
den senare ligger 15 kHz-tonen. Övriga signalen utgör 
falska blandningsprodukter. En kvadratisk summering av 
distorsionsprodukterna upp till 15 kHz, relativt sinusto
nens amplitud ger dim 30 = 0,63%. 

.M...JJ l tLJJ LLLI t'ct::t-t 

Bandbredd 
33 Hz-20 kHz 

Reglagen är som synes rejäla och de syns i mörkret tack vare belysning 
från den överskjutande delen av fronten, uppifrån. Den har fyra ut
gångar för 2+2 högtalarpar. Till vänster ser vi fader-kontrollen . Över 
equalizerns reglage finns en lysdiodramp som visar utstyrningsgraden. 
Pris: 790 kr. 

duktansen är avstämda till den 
mittfrekvens som gäller för var
je reglage . Förr bestod induk
tansen aven spole , som för de 
låga frekvenserna kunde anta 
ganska ansenliga proportioner . 
Numera använder man en gyra
torkoppling i stället för spole. 
Gyratorn består aven opera
tionsförstärkare, tre motstånd 
och en kondensator. Det är en 
typ av koppling som naturligtvis 
lämpar sig mycket bättre för 
modern teknik . 

Tre integrerade kretsar , var
dera innehållande fyra opera
tionsförstärkare är allt som be
hövs i den här apparaten . Det 
har hävdats att gyratorer kan ge 
dim , men de värden vi mätt upp 
tyder inte på det. När det gäller 
stationär hi fi i hemmiljö är kan
ske läget ett annat. Genuin hi fi
utrustning mäter kanske flera 
tiopotenser bättre vad gäller 
dim och övrig distorsion, och då 
kan kanske gyratorernas inver
kan dominera . Några dåliga re-



sultat har vi alltså inte mätt upp 
här , utan resultaten måste ses 
som goda i sammanhanget. 

Sluts tegen i brygga 
Integrerade kretsar 

Slutstegen är som sagt fyra , 
bestående av kretsen TA 7222 P. 
En intern skyddskrets känner av 
temperaturen och stänger av då 
125°C uppnåtts . En fasvändare 
driver båda slutstegen i varje ka
nal. Mellan slutstegen ligger be
lastningen bestående av front
och bakhögtalare . En potentio-

Mätresultat och testdata 

meter , dubbel för att klara be
lastningen , ligger mellan kana
lerna med mittpunkten ansluten 
mellan högtalarnas gemensam
ma förbindningspunkt . Med po
tentiometern kan man alltså va
riera relationen ljud i de båda 
högtalarparen . En fader-kon
troll av det slaget är vanlig i 
sammanhanget. 

Dess funktion är dock i högsta 
grad diskutabel. När potentio
metern inte är vriden till något 
ändläge , kommer matningsim
pedansen till elementen att vara 

Testobjekt: Philips 22AP120 
Tillverkningsnummer: FD029350 13047 
Tillverkningsland: Japan 
Matningsspänning: 13,6 V vid testti II fä II et 

Uteffekt vid 1 % distorsion 
4ohm : 10,6W(2x 10,6W) 
8 ohm: 7,6 W (2x7,6 W) 

Distorsion, thd 
Uteffekt 4 ohms last 8 ohms last 
0,05 W 0,19% 0,18% 
0,25 W 0,13% 0,1 % 
1 W 0,11 % 0,08% 
2 W 0,1 % 0,07% 
5 W 0,10% 0,06% 

10W 0,40% (klipp- -
ning) 

Övergångsdistorsion 
Signalens utseende ut från distorsionsbryggan (överst) 
och mätsignalen (nederst). 

relativt hög. Eftersom impe
danskurvan varierar kraftigt i 
högtalarna , kommer också ljud
trycket att göra så . Man bör an
vända samma typ av element för 
fram- och bakhögtalare för att 
inte råka ut för oönskade feno
men. Konjugatlänkar över hög
talarna kunde lösa en del av pro
blemet. 

Inga överraskningar 
vid mätningarna 

Apparaten låter bra , även om 
vi tyckte att modell 240 var ett 

strå vassare . Möjligen kan det 
bero på att övergångsdistorsio
nen är något mer markant här. 
Å andra sidan är dim mycket låg 
med 0,26 % som framräknat 
värde ur spektrum. 

Sammanfattningsvis framstår 
Philips 22AP120 som en bra 
booster/equalizer som låter och 
mäter bra . Handhavandet un
derlättas av relativt stora , belys
ta reglage . • 

~ Equalizern är byggd med tre kret
sar som vardera innehåller fyra 
operationsförstärkare. Det vänst
ra paret arbetar som förstärkare 
med frekvensberoende motkopp
ling. De övriga är kopplade som 
gyratorer, d v s simulerade induk
tanser. 

Dynamisk intermodulation, dim 30 
Mätsignalen består aven 4-kantvåg, 3,18 kHz, och en si
nusvåg, 15 kHz, i amplitudförhållandet 4 : 1. Den samman
satta signalen filtreras i ett 30 kHz lågpassfilter. 4-kantvå
gen ser vi i form av komponenterna 3,18, 9,54 och 15,9 
kHz. Bredvid den senare ligger 15 kHz-tonen. Övriga sig
naler utgör falska blandningsprodukter. 

En kvadratisk summering av distorsionsprodukterna 
upp till 15 kHz, relativt sinustonens amplitud, ger dim 30 
= 0,264%. 

Bandbredd 
33 Hz-20 kHz 
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Sparkomatic GP 1000 är inte särskilt stor trots den höga uteffekten 
2X50 W. Effekten måste förstås tas någonstans ifrån. Upp till 20 A 
drar apparaten då båda kanalerna är fullt utstyrda. Fyra utgångar 
medfader finns. Equalizern har hela sju reg/Qge. Pris 1640 kr. 

•• Den amerikanska firman 
Sparkomatic har satsat på ett 
synnerligen kraftigt steg, märkt 
GP1000 . Vid 1 % distorsion och 
13 ,6 V matningsspänning lycka
des vi få ut 49 W/kanal. Vad 
skall man då ha så mycket effekt 
till , ligger nära till hands att frå
ga? Svaret ligger i trögdrivna 
högtalare . Ju bredbandigare ele
menten görs, desto mindre bru
kar verkningsgraden bli . Det in
nebär i praktiken att vi måste 
tillföra mer effekt för att få ut 
ett visst ljudtryck. Det finns fak
tiskt några element på markna
den som klarar 100 W. BI a från 
Sparkomatic som har två typer : 
En rund och en oval . 

Likspänningsomvandlare 
och bryggkopplade steg 

Hur lyckas man då få ut så 
mycket i det relativt måttligt 
stor-a paketet? Hemligheten lig
ger i att man har använt brygg
kopplade slutsteg och förhöjd 
spänning. Låt oss se i schemat 
hur man gått tillväga . 

Spänningen höjs i en likspän
ningsomvandlare som arbetar 
med ca 25 kHz omkopplingsfre
kvens . Som oscillator används 
kretsen TDA 2002 , följd aven 
transformator som styr ut två 

Schema för GP1000. 

krafttransistorer. De driver en 
transformator som tar upp spän
ningen till lämpligt värde. Om
vandlaren är väl skärmad. Hur 
väl det än är gjort går det förstås 
alltid att spåra rester av om
kopplingstransienter. I dim
spektrogrammet ser vi att de 
oönskade blandningsprodukter
na verkar vara dubbla , och det 
beror just på att vi har fått med 
en extra ton , omkopplingsfre
kvensen , som kan blanda sig 
med de övriga. 

Bryggkopplingen ser litet spe
ciell ut när man synar den när
mare. Ser vi på vänstra halvan 
finner vi inget anmärkningsvärt. 
Ett integrerat slutsteg, TDA 
2020 , används som drivsteg för 
ett komplementärt emitterföl
jarpar. Den andra halvan i bryg
gan är givetvis utförd på samma 
sätt , men observera hur driv
ningen är gjord! Den högra 
halvan plockar upp signalen från 
två motstånd ~om är förbundna 
med var och en av bryggans bå
da utgångar. Den högra halvan 
fungerar alltså som ett servo . 
När spänningen är noll mellan 
motstånden R22 och R21 ligger 
servot i balans . Det innebär att 
+ och - polen till högtalaren an
tar samma värde kring noll . 
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Amerikansk booster 
med effektresurser 

Mätresultat och testdata 

Testobjekt: Sparkomatic GP1000 
Tillverkningsnummer: 000910 
Tillverkningsland: Korea 
Matningsspänning: 13,6 V vid testtillfället 

Uteffekt vid 1 % distorsion 
4 ohm : 49 W/kanal (2 x 49 W) 
8 ohm : 30,5 W/kanal (2x30,5 W) 

Distorsion, thd 

Uteffekt 
0,05 W 
0,25 W 
1W 
2W 
5W 

10W 
20W 
50W 

4 ohms last 
2,5% 
1,3% 
1% 
0,21 % 
0,14% 
0,1 % 
0,09% 
1% 

Övergångsdistorsion 

B ohms last 
1,05% 
0,55% 
0,19% 
0,09 % 
0,06 % 
0,04% 
0,05% 

Signalens utseende ut från distorsionsbryggan (överst) 
och mätsignalen (underst). 

Dynamisk intermodulation, dim 30 
Mätsignalen består av 4-kantvåg, 3,1 8 kHz, och sinusvåg, 
15 kHz, i amplitudförhållandet 4: 1. Den sammansatta sig
nalen filtreras i ett 30 kHz lågpassfilter. 4-kantvågen ser vi 
i form av komponenterna 3,18, 9,54 och 15,9 kHz. Bredvid 
den senare ligger 15 kHz-tonen. Övriga signaler utgör 
f~lska ~Iandningsprodukter. En kvadratisk summering av 
distorsIonspunkterna upp till 15 kHz, relativt sinustonens 
amplitud, ger dim 30 = 2,64%. 

Bandbredd 
34 Hz - 22 kHz 



Man uppnår alltså full symmet
ri , men det gäller rent statiskt : 
Musik innebär ju transienter , 
och härvidlag får man räkna 
med att servots tröghet vållar 
vissa problem. Vi ser det i mät
resultaten som en ovanligt kraf
tig övergångsdistorsion . Även 
dim är väl hög , men det kan be
ro på andra orsaker . 

Equalizern har stor detalj upp
lösning men inte mindre än sju 
band . Centerfrekvenserna är: 60 
Hz , 150 Hz, 400 Hz, 1 kHz , 2,4 
kHz , 6 kHz och 15 kHz. 

Hur låter 
"dunderverket"? 

Ser vi till mätresultaten har vi 
relativt hög dim och en över
gångsdistorsion som kan beteck
nas som kraftig . Man bör inte 
stirra sig blind på mätdata. De 
måste alltid vägas mot praktiska 
erfarenheter. Man kan ibland 
höra skillnad på hårfina diffe
renser i mätresultat. Vid andra 
tillfällen är det tvärt om! Med 
utgångspunkt i mätdata kunde 
man anta att boostern skulle fär
ga ljudet tämligen kraftigt. Vi 

Alpine har litet format och många finesser. Den har dubbla ingångar 
för radio/band och möjlighet till komplettering med ekoenhet. Pris: 
1300 kr. 

Alpine 3000: 
Välgjord japan 
med goda mätdata 
•• Alpine är ett märke som in
te funnits särskilt länge på den 
svenska marknaden . Bakom 
märket står dock välkända Alps 
i Japan, som tillverkar bl a ka
nalväljare , avstämningssystem , 
tuners m m jämte kassettdäck. 
De senare går ut under namnet 
Alpage . 

Ur sortimentet har vi valt 
boostern/equalizern 3000. Den 
har 5-bandequalizer, fader , reg
lage för ekotid och ekoförstärk
ning , som kan användas om ap
paraten kompletteras med en di
gital tidfördröjningsenhet , 3001. 
Andra reglage på panelen skö
ter val av radio eller bandspela
re (apparaten har två 5-poliga 
DIN-ingångar) , inkoppling av 
tidfördröjningsenheten och al
ternativt 2+2 stereoutgångar för 
front- och bakhögtalare eller bas 
och diskantpar. 

I det senare fallet driver två 
av utgångarna högtalare för fre
kvenserna under 1 000 Hz och 
de övriga två högtalarna för fre
kvenser över 1000 Hz. Appara
ten fungerar med andra ord som 
ett 2-vägs aktivt filter. Något 
märkligt är väl att man valt en så 
hög övergånsfrekvens. Bashög
talarnas placering hade under-

lättats om man valt t ex 300 Hz i 
stället. - Slutligen finns på pane
len lampor som indikerar när 
något slutsteg' klipper . 

Bra dim-spektrogram 
låg övergångsdist 

Apparaten låter definitivt bra 
och mätdata är utmärkta . Om vi 
studerar signalen ut från distor
sionsbryggan ser vi inte någon 
tendens till övergångsdistorsion . 
Upp till 2 W är det en ren andra
tonsdistorsion , därefter griper 
även tredjetonen in . Dim ligger 
ungefär i nivå med Philips 120. 

Alpine 3000 skiljer sig från de 
övriga provade enheterna i det 
att den verkligen har 4 utgångar 
med fader-kontrollen före slut
stegen. Det innebär att högta
larna hela tiden matas med kon
stant impedans , oberoende av 
fader-kontrollens lägen. Slut
stegskretsarna är av typen 
TA 7227P. Internt är de koppla
de som två bryggkopplade slut
steg. Det är alltså flera sådana 
par som driver högtalarna. 

Alpine 3000 är en intressant 
liten apparat med många fines
ser. Utförande , prestanda och 
finish inger förtroende och ap
paraten låter definitivt bra. 

gjorde ett prov där boostern fick 
drivas aven högklassig hi fi-för
stärkare och mata en högtalare 
med god kvalitet . Växelvis an
vände vi boostern med hi fi -för
stärkaren. 

Visst kunde man höra en skill
nad , men den var mindre än 
väntat. Ljudet lät inte pressat , 
som man kanske skulle kunnat 
befara . Snarare var det något 
beslöjat , men alls icke oange
nämt. För bil bruk bör det räcka 
alldeles väl. Apparaten bör till
tala alla dem som behöver den 

Svagheterna ligger i " skogen" 
av sladdar på baksidan av appa
raten och dess relativt små reg
lage , som kan vara svåra att hit
ta vid färd. Här är det ju alltid 

Mätresultat och testdata 

höga effekten. 
Vi skall förresten kommente

ra den. Vi mätte effekten vid 
1 % distorsion och 13 ,6 V mat
ningsspänning , vilket är mera 
realistiskt än de 14,4 V och 10 % 
dist som tillverkarna brukar an
ge . 100 W står det på fronten , 
men den borde i stället märkas 
2x50 W. Enligt medföljande 
bruksanvisning skall steget ge 
2x55 W vid 14,4 V matnings
spänning och det stämmer ju väl 
med våra mätningar , som gav 49 
Wvid 13,6V. • 

fråga om en kompromiss . 
Finessrika apparater blir lätt 

svårskötta , särskilt då vid mör
kerkörning , men något får man 
kanske offra? • 

Testobjekt: Alpine 3000 
Tillverkningsnummer: 14053 
Tillverkningsland : Japan 
Matningsspänning : 13,6 V vid testtillfället 
Uteffekt vid 1 % distorsion 
4 ohm: 9,9 W (4 x 9,9 W) 
8 ohm : 7,8 W (4 X7,8 W) 
Distorsion vid olika uteffekter 
Uteffekt 4 ohm 8 ohm 
0,05 W 0,37 % 0,28 % 
0,25 W 0,41 % 0,21 % 
1 W 0,44% 0,23 % 
2 W 0,45% 0,23 % 
5 W 0,42 % 0,23 % 

10 W 0,35 % ~ 
Anm. Endast 2:a tonsdist upp till 2 W. Därefter även 3:e tonen med. 

Övertonsdistorsion 
Signalens utseende ut från distorsionsbryggan (överst) 
och mätsignalen (underst). 

Dynamisk intermodulation, dim 30 
Mätsignalen består av 4-kantvåg , 3,18 kHz, och sinusvåg , 
15 kHz, i amplitudförhållandet 4 :1. Den sammansatta sig
nalen filtreras i ett 30 kHz lågpassfilter. 4-kantvågen ser vi 
i form av komponenterna 3,18, 9,54 och 15,9 kHz. Bredvid 
den senare ligger 15 kHz-tonen . Övriga signaler utgör 
falska blandningsprodukter. En kvadratisk surnmering av 
distorsionspunkterna upp till 15 kHz, relativt sinustoner
nas amplitud, ger d im 30 = 0,68 %. 

Bandbredd 
30 Hz - 19 kHz 
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Bärbar stereo: Till förnöjelse eller förargelse? 
RT testar åtta bärbara radiObandspelare 

•• Radiobandspelare har vi 
kallat de " transistorer" vi pro
var här. Bärbar stereo är en an
nan , tänkbar benämning. Men 
kärt barn har tusen andra namn 
och förekommer dessutom i 
många skepnader. Det vi intres
serar oss för här är apparater 
med inbyggd radio , bandspelare 

och högtalare, allt i stereo. Som 
bekant finns det dessvärre också 
kombinationer som innehåller 
tv-apparater i färg och svartvit , 
monobandspelare , larmklockor , 
räknedosor , planeringskalend
rar , personsökare - you name it! 

Men redan om vi begränsar 
oss till just stereofona radio-
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• ' 'Transistorn" drog segrande fram över världen på 
1960-talet och avsatte eu hel familj, "badstrandstran
sistorn" , "familjetransistorn" och "svärmorstran
sistorn". Men bortsett från de teknisk-språkliga 
horrörerna: 
• Bärbara radiobandspelare har blivit enfluga som 

, surrar allt ilsknare ju längre sommaren lider. Surran
det sker också med allt högre effekter och allt större 
lådor, bemängda med kvasi-tekniska grunkor. 
• Vad väljer man då om man vill ha välljud? Skall det 
vara häftigt disco-sound eller stilla kammarmusik? 
• I bådafallenfinns risk att man blir besviken. Läs 
om vad apparaterna egentligen presterar i RT:s test
urval. 

Text och foto : BERTIL HELLSTEN 

bandspelare är utbudet stort och 
varierat. Vår lilla marknads
skärva här täcker 8 modeller 
från lika många tillverkare. De 
täcker också prisintervallet från 
ca 900 kr till ca 2500 kr . 

Vi jämför 
med musik 

Det är alltså inte helt rättvist 
att jämföra apparater med var
andra på ett sätt . Om man emel
lertid köper dem för att lyssna 
till musik med dem kan det vara 
intressant att jämföra deras pre
standa med den musik man lyss
nar på. Då i medvetande om att 
det bästa kanske kostar det 
mesta . 

Någon vill nu kanske genast 
invända att det är fel , orättvist, 
snobbigt etc att jämföra bärbara 
batteripytsar med stora hi fi-an-

Informationstjänst 16 

läggningar i studioformat. Hål
ler med. Men båda har samma 
uppgift: Att förmedla musik. Vi 
måste på något vis ha samma 
måttstock här , men det är utom
ordentligt svårt. Om vi säger att 
en Saab 900 turbo har blixtrande 
acceleration och en moped ock
så har blixtrande acceleration , 
så menar vi antagligen inte sam
ma sak. 

Om vi alltså här säger att en 
radiobandspelare låter utmärkt , 
så inses att en enkel stereoan
läggning där hemma antagligen 
låter ännu bättre. Trassel och 
förvirring. 

Låt oss därför konstatera , 
först som sist: Ingen av de pro
vade apparaterna låter bra . 
Jämfört med det de skall återge, 
då. När vi sagt det måste vi till
stå att vi ger somliga apparater 



betyget "utmärkt" i den kom
mande texten . 

D et betyder då " utmärkt" i 
jämförelse med gruppen. För
stås. Kvar står att vi varit myc
ket hårda i våra bedömningar , 
men inte överdrivet eller orätt
vist hårda, vill vi nog hävda. Det 
kan kanske behövas lite kärvare 
omdömen som motvikt till de 
förföriska tongångar som ofta 
möter i reklam och annorstädes 
i marknadsföringen. 

Vad grundar vi då våra hårda 
domar på? Jo , vi har förstås lyss
nat och mätt. Och mätningarna 
skulle vi vilja förklara och kom
mentera. 

Det som redovisas först i sam
manställningarna är frekvens
gången. Den är mätt genom ap
paratens radiodel och högtalare 
med mätmikrofon i ett lyss
ningsrum. Som mätsignal har vi 
använt tersbandsbrus , d v s brus 
aven smal spektral sammansätt
ning . Varje sådant frekvensav
snitt mäts alltså på en gång , och 
man får då en viss utjämning av 
kurvan. 

Det visar sig att kurvorna fak
tiskt ger ganska lite information 
om hur apparaten låter. I en del 
fall ter sig resultaten missvisan
de, rentav . Icke desto mindre 
hör sådana kurvor till och kan , 
tolkade med varsamhet , ge en 
del information . 

Den andra uppgiften är ljud
trycket ut från högtalarna vid 
1000 Hz , eller imellanregistret. 
Vi avser det maximalt använd
bara ljudtrycket och definierar 
det som det ljudtryck vid vilket 
distorsionen stigit till 5 %. 
Ljudtrycket har mätts på l m av
stånd i lyssningsrummet, men 
siffran som ges här avser det re
lativa ljudtrycket. Den apparat 
som gett lägst ljudtryck får alltså 
O dB och siffrorna för de övriga 
visar hur mycket starkare ljud 
de ger. 

Att vi inte ger det absoluta 
ljudtrycket hänger samman med 
att rummet påverkar det hela 
stort , likaså mätmikrofonens 
placering etc. Vid mätningarna 
har vi endast använt ena högta
laren , fö . 

Ljudtryck i basen 
avslöjar ljudet 

Nästa uppgift gäller ljudtryc
ket vid 100 Hz , d v s måttligt 
lågfrekvent bas. Här har vi mätt 
betydligt närmare högtalaren, 
helt enkelt därför att många ap
parater gav så låga ljudtryck att 
de drunknade i bakgrundsbull
ret annars. Ä ven här ger vi rela
tiva värden, och tillåter 10 % 
distorsion. 

Just denna parameter visade 

sig vara nära relaterad till det 
hörbara intrycket man får av lju
dets styrka och renhet vid höga 
volymer. Oftast distorderas ba
sen först , och ut ni vån vid me 1-
lanregistret blir ganska ointres
sant. 

Här förekommer också dra
matiska skillnader mellan de oli
ka apparaterna. Upp till 27 dB 
skiljer mellan sämsta och bästa . 
För varje 3 dB kan vi räkna med 
en fördubbling av effekten, och 
27 dB motsvarar därmed ca 500 
gånger skillnad i utmatad effekt! 

Ja , egentligen är skillnaden 
ännu större, eftersom en av ap
paraterna över huvudtaget inte 
kunde förmås att ge någon 100 
Hz-signal ut. Ut kom bara dis
torsion , trots alla försök! 

Radions känslighet 
inkluderar antennen 

Nåväl , nästa parameter är ra
diodelens känslighet. När man 
mäter en radiomottagares käns
lighet stoppar man normalt in en 
signal i antenningången och mä
ter hur stark signal man måste 
ha för att få ett visst signal-brus
avstånd (26 dB). I det här fallet 
har vi ofta ingen antenningång, 
och dessutom vill vi gärna få 
med antennen i bedömningen . 

Vi kopplade därför en sändar
antenn till signalgeneratorn , 

placerade den lämpligt långt 
bort och mätte genom luft och 
antenn. Vi får därmed inget ka
librerat värde på känsligheten , 
men väl ett användbart jämfö
relsevärde. Även här har vi satt 
den minst känsliga mottagaren 
till O dB och de bättre har då fått 
negativa dB-värden, som blir 
större ju känsligare mottagaren 
är. 

Banden brusar 
som vanligt 

Brusavståndet hos bandspela
ren är mätt på tämligen konven
tionellt sätt. I de fall där band
spelaren inte haft manuell in
spelningsjustering har vi i stället 
raderat på en manuell spelare. 
Detta kan ge något orättvisande 
resultat , om nämligen förrn ag
netiseringsoscillatorn i raderap
paraten och provapparaten skil
jer sig kvalitativt mycket. En då
lig oscillator kan nämligen vålla 
en del extrabrus. Nu har vi i 
samtliga fall raderat med en av 
de dyrare apparaterna, så i så 
fall blir resultatet bättre än prov
apparaterna förtjänar. Men det 
bjuder vi i så fall på. 

Anledningen till att vi inte 
kan radera bandet i en automat
maskin är att inspelningsauto
matiken dra r upp inspelnings
förstärkarens förstärkning för 

fullt om ingen signal kommer. 
Vi kommer då att spela in dess 
brus på bandet och mäta det i 
stället för bandbruset. 

Som referensnivå i band mät
ningarna har vi använt den nivå 
vi får om vi spelar in en konstant 
ton på 315 Hz med automatisk 
inspelning. Alla har nämligen 
automatläge, medan blott en 
mindre del har manuellt åtkom
lig kontroll. 

Så har vi slutligen svajningen. 
Den är mätt vid in- och avspel
ning av 3150 Hz i slutet aven 
kassett. Det är det svåraste 
driftfallet. De spelare som ger 
sämst värden här förbättras en 
del om vi i stället mäter i början 
på kassetten. Värdet som vi an
ger är vägt enligt DIN. Vid båda 
kassettrnätningarna har vi an
vänt MaxelI UDXL som C 90. 

Många spelare tillåter att man 
utnyttjar kromband etc. Vi har 
emellertid inte mätt med såda
na . Med ferrokrom- och krom
band bör man få något lägre 
brus. Med metallband dessutom 
renare och starkare diskant. 

Uteffekten 
ointressant 

Någon kanske efterlyser upp
mätt uteffekt hos apparaterna. 
Med vår mätning av ljudnivån ut 
anser vi att vi har en mera in
tressant siffra. Att ange ineffek
ten till högtalarna är ungefär li
ka intelligent som att ange en 
bils prestanda i form av ben
sinförbrukning och bara det , där 
man vill tala om acceleration, 
styrka , toppfart , osv. Eftersom 
apparaterna har inbyggda hög
talare är det säkert allra mest de 
som används, och ljudtrycket är 
då det riktiga måttet på ljudka
paciteten . 

Om vi snabbt vill bedöma ap
paraterna kan vi läsa mätresul
taten på följande sätt: 
* Frekvensgången skall vara så 

rät som möjligt. 
* Ljudtrycket imellanregistret 

skall vara så högt som möj
ligt , d v s stapeln skall vara så 
lång som möjligt. 

* Ljudtrycket i basen skall 
vara så högt som möjligt , 
d v s stapeln skall vara så 
lång som möjligt. 

* Radiodelens känslighet skall 
vara så stor som möjligt , d v s 
stapeln skall vara så lång 
som möjligt. 

* Brusavståndet över band 
skall vara så lång som möj 
ligt , d v s stapeln skall vara så 
lång som möjligt. 

* Svajet skall vara så litet som 
möjligt , dvs stapeln skall 
vara så kort som möjligt. 

- Döm själv! • 
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PRIS: 2 400:-

Aiwa Stereo 990 

•• Det här är en representant 
för de " stora tunga" apparater
na . Den har dubbla antenner, 
tvåvägs högtalare , är klar för 
metallband , har Dolby brusre
ducering etc. Den medger också 
manuell kontroll av inspelning
en och har därtill ett par goda 
utstyrningsinstrument med till
hörande lysdioder för indikering 
av toppvärde 3 och 7 dB över 
nollnivån. Den har också en 
" dubbel" bandväljare , d v s man 
väljer förmagnetisering av fre
kvenskorrektion separat för ön
skad bandsort. Och de bandsor
ter den kan arbeta med är " alla 
fyra" d v s järnoxid, kromdiox
id , ferrokrom och metall. Det 
finns därmed en mängd möjlig
heter att ställa väljarna fel. 

Vi ser just ingen anledning till 
att inte kombinera bandtypom
kopplarna i en apparat som den
na . Den dubbla knappuppsätt
ningen tjänar endast till att för
virra användaren. Och kanske i 
någon mån blända kunden inför 
köpet .. . Men här är Aiwa i 
gott, d v s dåligt , sällskap av öv
riga! 

Som en Aiwa-specialitet är 
apparaten utrustad med rec 
sync. Den består av ett fjärrstyr
ningsuttag för bandspelarmo
torn och den skall kunna anslu
tas till en skivspelare från Aiwa. 
Man får därmed bandet att star
ta samtidigt som skivspelaren 
startar. Vackert tänkt , åtmins
tone! 

Kassetten sätts i rättvänt , d v s 
med bandöppningen nedåt. 
Hörtelefonuttaget sitter på si
dan och är av standard telej ack
typ. Övriga in- och utgångar är 
av DIN-typ , inklusive ingång för 
skivspelare. 

Aiwa Stereo 990 är den enda 
av de provade som har elektrisk 
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styrning av bandfunktionerna . 
Man manövrerar spelverket 
med små tryck och korta rörel
ser. 

Bandspelardelen 
rikt utrustad 

Över huvud är Aiwamaskinen 
rikt utrustad med möjligheter 
utan att vara direkt svårskött. 
Men vad kan den då tänkas 
prestera i form av välljud och 
liknande? 

Eftersom maskinen har Dolby 
och i övrigt fungerar väl vad gäl
ler bandspelaren så får man en 
god dynamik. Med Dolby mätte 
vi 61 dB brusavstånd över band , 
och det är mest i denna samling. 

Vad basåtergivningen beträf
far är det svårt att fånga den i 
någon kurva . Hörbart var emel
lertid att det var svårt att åstad
komma något nämnvärt bas
tryck vid spelning. Det kan fak
tis~t några andra i samlingen! 

Andå tillhör Aiwa de bättre 
här, mätmässigt. Den maximala 
ljudnivån vid 100 Hz ligger fak
tiskt bland de högre , ca 4 dB un
der den bästa och 23 dB över 
den sämsta. 

Men återgivningen, mätt med 
mänskliga , kalibrerade referens
öron, ter sig ändå en smula 
skrällig och blek. Detta delar 
den i stort med alla apparater 
här , men i Aiwa-fallet ligger 
alltså felen i att återgivningen 
gärna grötar sig och att basen in
te är så angenäm . 

Och största problemen ligger 
väl här hos högtalarna , åter nå
got som naturnödigt gäller alla 
testade "småsaker". 

Bandspelardelen är annars 
mycket bra. Svajet håller klart 
fina hi-fi värden eller ca 0,09 % ! 
Det tyder på en god mekanik , 
där man lagt ner omsorg på de-

larna vid tillverkningen. För
hoppningsvis kan omsorgen 
också bidra till att hålla livsläng
den uppe. 

Till den goda bilden av band
spelaren hör också dess dyna
mik , som alltså är bäst bland de 
provade. Genom att man har 
tillgång till Dolby och kan spela 
in banden manuellt kan man 
uppnå förnämliga resultat, även 
om ett stationärt kassettdäck är 
några strån vassare. Till detta 
hör också att utstyrningsinstru
menten är stora, lättavIästa och 
väl fungerande . 

God radiodel 
med två antenner 

Men också radiodelen är god 
hos Stereo 990. Den är utrustad 
med två fm-antenner och ger 
mycket hög känslighet på fm. 
En dubbel antenn ger i regel 
större praktisk känslighet än en 
enkel, om man ger sig tid att jus
tera in den ordentligt. I sända
rens ytterområden kan ju detta 
vara av stort intresse , medan 
känsligheten är av ringa betydel
se om man håller sig till tättbe
byggda områden med myckna 
och starka radiovågor . 

I sommartid händer det väl 
dock då och då att man vistas i 
fjärran sommartorp och på vils
na vattenvidder , då känslighe
ten kommer väl till pass . 

Förutom fm-band innehåller 
radiodelen lång- , mellan- och 
kortvåg . 

Bedömning i korthet 
Musikåtergivningen är hyfsad 

och det går att dra på en del vo
lym. Radiodelen är tämligen 
känslig . Bandspelardelens brus
och svajvärden är utmärkta . Ut
förandet verkar gediget. • 



Grundig RR 1040 

•• Här kommer genast en A v
vikare! Utseendet på Grundig 
RR 1040 skiljer sig markant från 
de övriga. Den här maskinen är 
i svartaste svart med vita texter . 

Den har också utrustning som 
ingen annan har: Digital fre
kvensmätare och digital klocka . 
Båda har sina visare uppe i ap
paratens vänstra hörn , och vi
sarna består av siffror av flytan
de kristall. Klockan drivs aven 
liten egen battericell och är per
manent påkopplad. Med kloc
kan kan man programmera 
bandspelaren för automatisk in
spelning eller radion för auto
matisk väckning. 

För den som till äventyrs inte 
faller för dessa finesser finns 
också en enklare modell som är 
helt identisk, förutom att tid
och frekvensvisningen är slo
pad. Den kostar då genast 500 
kr mindre än storebror och he
ter RR 940. 

En annan unik möjlighet hos 
Grundigspelaren är att man stäl
ler ljudbildens bredd kontinuer
ligt från normal stereo till "su
per stereo", d v s konst breddad 
stereo. 

Radiomottagare 
med förinställning 

Och ytterligare en sak , som 
gör radion mycket bekväm att 
använda: Man kan förinställa 
upp till 6 olika fm-program och 
ställa om mottagaren för dem 
genom att trycka ned motsva
rande tangent . Varför har ingen 

annan denna finess? Tekniken 
är ju ingalunda vare sig kompli
cerad eller ny . 

Radiodelen i övrigt består , 
som vanligen är fallet , av fm
del , lång , mellan- och kortvåg . 
Fm-delens känslighet är god, 
trots att man bara har ett enda 
antennspröt . 

Bandspelaren tillåter använd
ning av ferroband , kromband 
och ferrokromband. Brusredu
cering saknas, liksom möjlighet 
att ställa inspelningsnivån ma
nuellt . Man har heller inget ut
styrningsinstrument som visar 
att något går in på bandet och 
vad nivå det i så fall skulle ha . 

Dolby saknas 
vid bandspel n i ng 

Brusavståndet på bandspela
ren kanske inte är alldeles i klass 
med det man faktiskt får ut ur 
högtalarna. En del brus får man 
dras med , så en Dolby-krets 
skulle inte sitta i vägen. Vi har 
mätt bruset till ca 47 dB under 
signalen, och det är en smula 
knapert ibland. 

Likaså svajar bandspelaren 
onödigt mycket. Värden på 
0,35 % låter inte särskilt in
smickrande på ömtålig musik . 
Mera resistent musik , som 
snabb, häftig och elektroniskt 
kryddad , lider inte i samma grad 
av svajet. 

Till bandspelaren hör inte nå
gon låtsökningsautomatik utan 
man får själv söka sig fram 
bland godbitarna på bandet . 

FREKVENS GÄNG genom 
radio och högtalare 

Alla anslutningar är utförda t~~~~~~-"":;"'---iI 
med DIN-kontakter. Även hör-
telefonen ansluts alltså med en , 
om uttrycket tillåts , eländig 
DIN-kontakt. Eftersom knap
past några hörtelefoner säljs 
med sådana kontakter måste t"!~~"!!III!I~"'!'!!!"-----"'" 
man använda en extra sladd-
stump med adapter. Kontakten 
sitter på apparatens baksida. 

bandspelare 

I I I I I I I I I III I I 
o 10 20 )O 110 ~o 4f1 

SVAJNING 

Ljudet är ganska stort och fyl
ligt . Vi kan också mäta att appa
raten ger ett högt ljudtryck både 
i mellan- och basregistret . Ja , 
högt i jämförelse med de andra i 
vår samling. Resultatet blir ett 
ljud som tål att dras på tämligen 
rejält och klangen är just också ~U-T-R-U';';S';'T-N-I-N-G---------" 
ganska rejäl. Om man pressar 
ljudet blir det dock snabbt skräl
ligt och tröttsamt att lyssna på. 
Många mus i k typer tycks komma 
bäst till sin rätt med bas- och dis
kantkontrollerna på max. 

Den behandlingen till trots lå
ter musiken ofta en smula hop
tryckt och egendomlig. Dock 
finns här alltså både bas och dis
kant och en del emellan , även 
vid kraftiga pådrag. 

Av frekvenskurvan ser vi ock
så att diskanten är någorlunda 
rak och jämn långt upp . 

Bedömning i korthet 
Musikåtergivningen är god 

och ljudresurserna likaså . Ra
diodelen är tämligen känslig . 
Bandspelaren brusar en del och 

Kromband 

Ferrokromband 

Metallband 

Dolby 

Nivåvisar·e 

Manuell insp 

Låtsökn auto 

Grammofoning 
saknar Dolby. Svajningen är nå- t-------------I 
got störande. Utförandet väl- PRIS: 2 200:-
gjort med sina byglar. ... ___________ .. 
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PRIS: 2 000:-

Hitachi TRK 8190-E 

~ / 

-- " ~:: -;;- - ~ -~ :~~ ~ ~~::- '::: -:~~ =~: .. --; 

•• En mycket japansk appa
rat , översållad med text och 
knappar. Den har dubbla högta
lare , d v s en separat diskanthis
toria som komplement till hu
vudhögtalaren. Manöverpane
len är i stort sett samlad till den 
vinklade översidan. Det bjuds 
skjutreglage för volym och ton
kontroller. 

Bandspelaren har möjlighet 
till manuell inspelningskontroll 
och som utstyrningsinstrument 
används lysdiodramper med 7 
segment för vardera kanalen . 
Upplösningen är som bäst runt ° 
dB och är då 3 dB per segment. 
Här har vi bra mycket hellre sett 
visarinstrument , men de lyser 
förstås inte så grant . 

Man har två kontaktdon av 
teletyp på fronten, ett för hörte
lefon och ett för mikrofon. Den 
mikrofoningången är mixbar 
med det som spelas , så att man 
kan blanda sin egen , vackra röst 
med det som kassett eller radio 
bjuder. 

Bandomställning 
med dubbla spakar 

Förutom vanliga järnoxid
band kan man även använda 
kromband. Omkopplarna för 
förmagnetisering och frekvens
korrektion är åtskilda, vilket gör 
det besvärligare att ställa om 
dem. Man behöver ju ställa om 
båda två när man byter bandtyp. 
Eftersom det inte finns något lä
ge för ferrokromband här kan 
man dock använda de separata 

> '" ,,,< , ..... " 

spakarna till att laga ett använd
bart "fuskläge" för ferrokrom: 
Ställ in förmagnetisering för 
järnoxid och frekvenskorrektion 
för krom så går det att få hyfsa
de resultat även med ferrokrom
band! 

När man lägger i kassett, av 
vad slag det vara må, gläds man 
över att kassetten hamnar rätt
vänt. Vi förstår inte riktigt att 
det skall vara lättare att göra 
kassettluckan för upp- och ned
vänd kassett? Men troligen är 
det så , eftersom de flesta kas
settradioapparater vi sett haft 
kassetten så - allt från tidernas 
begynnelse. Och då menar vi 
kassettiderna , som började på 
1960-talet. 

Hur som helst har i alla fall 
Hitachis enastående tekniker 
lyckats vända kassetten rätt! 

Svaj fri bandmaskin 
med Dolby-kretsar 

Bland övriga goda egenskaper 
märker vi att det finns DoIby
kretsar. Med Dolby har vi mätt 
59 dB dynamik , vilket är prak
tiskt taget lika bra som den bäs
ta apparaten i samlingen . Utan 
Dolby mäter vi ca 50 dB. 

Kassettspelarens svaj är klart 
bra i sammanhanget med ca 
0 ,16 % . 

Till kassettdelen hör en låt
sökningsautomatik av vanligt 
slag. Automatiken söker alltså 
på mellanrum mellan låtarna . 

Ingång för skivspelare finns 
också , och den är försedd med 

phonokontakter av vanligt ja
panskt slag. 

Om vi tittar på vad som kom
mer ut ur högtalarna , finner vi 
att nivån för ett ljud i mellanre
gistret inte kan nå så värst långt 
innan det börjar låta illa . Jäm
förbart med övriga spelare här 
ligger nivån åtskilliga dB under. 
I basen däremot ligger volymen 
i topp . 

Av detta ser vi i praktiken ba
ra att det går att få ut ett bra 
bastryck. Begränsningen vid 
högre frekvenser ligger så högt i 
nivå att den saknar betydelse. 

Ljudet blir med andra ord 
bra , och det går att spela med 
ganska hög volym utan att det 
låter alltför illa. Även musik 
som kräver en viss basbumpa 
kommer faktiskt till sin rätt här. 

Radiodelen omfattar fm, 
lång- , mellan- och kortvåg. Fm
delen är utrustad med en tvåde
lad antenn. En sådan brukar ge 
bra känslighet. Här blir dock 
känsligheten inte helt överty
gande. T o m apparater med ba
ra ett antennspröt är överlägsna. 
Känsligheten är dock inte direkt 
dålig , bara sämre än man borde 
kunna vänta aven apparat av 
Hitachis kaliber. 

Bedömning i korthet 
Musikåtergivningen och Ijud

resurserna är goda. Radiodelen 
är medelmåttigt känslig . Band
spelarens brus- och svajnings
egenskaper är utmärkta . • 
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JVC RC-M70L 

•• Detta är nog den tyngsta 
apparaten i samlingen . Vi har 
svårt att tänka oss att åka rull
skridskor med den. Inte utan 
den heller, för den delen . . . 

Högtalarsystemet är mycket 
iögonfallande på JVC-maski
nen. Diskantelementet mynnar i 
ett litet gjutet horn som skall an
passa det till luften och ge bra 
ljud. Och samtidigt ge ett eget 
utseende åt apparaten, kan man 
förmoda. 

En intressant egenskap hos 
JVC-maskinen är att den är 
ovanligt rikt utrustad med kort
vågsband. Inte mindre än tre 
stycken bjuds det , och med fin
inställning dessutom. Det nor
mala kortvågsbandet hos de ap
parater som har det , brukar vara 
6-18 MHz, vilket innebär täck
ning av rundradiobanden 49, 41 , 
31 , 25, 19 och 16 m. Det åter
finns också här . Dessutom har 
man tagit ut 49 m-bandet , d v s 
frekvenser mellan 5,95 och 6,20 
MHz och gjort ett band av . Så 
finns också den " långa" kortvå
gen med ; 2,3-6 MHz, där bl a 
tropikbanden 120, 90 och 60 m 
ligger samt 75 m-bandet (Euro
pa och Afrika). 

I övrigt finns vanliga lång- och 
mellanvågsbanden samt fm-ban
det. Till de högfrekventa ban
den hör en tvådelad sprötan
tenn . Den , tillsammans med en 
bra mottagardel , ger en mycket 
god känslighet på fm-bandet. 

Reglagegytter 
på ovansidan 

De reglage som styr apparat 
och bandspelare sitter samlade 
ganska väl på ovansidan. Där är 
ett gytter av spakar och reglar. 

Det hela är dessutom ganska 
svåröverskådligt utmärkt , så 
ibland kan det ta en god stund 
innan man funnit ut hur man 
åstadkommer en viss funktion! 
Varför har man t ex kombinerat 
mono-knappen med omkoppla
ren för visarinstrumenten? I ena 
läget får man mono och instru
menten kopplade som avstäm
ningsindikator och i andra läget 
får man stereo och instrumenten 
kopplade som nivåmätare. Inte 
blir handhavandet lättare av 
det . 

Nivåmätare som utstyrnings
instrument för bandet finns allt
så. De är av visartyp. Bandet 
går också att styra ut manuellt 
och man har sålunda en chans 
att ställa in de nivåer som är 
optimala för bandet i alla lägen . 

Förutom järnoxidband finns 
möjlighet att använda kromdi
oxid och metallband. Omkopp
ling sker med ett reglage gemen
samt för frekvenskorrektion och 
förmagnetisering . Att använda 
ferrokromband och få rak fre
kvensgång är därmed svårt. Vi 
föreslår att man i så fall använ
der järnoxidläget. Den diskant
höjning man då får kan uppfat
tas som angenäm även om den 
just inte har något med natur
trogen återgivning att göra. 

Dolbylös spelare, 
men klarar metall 

Med avsedda band får man 
annars en ganska god återgiv
ning med JVC-maskinen. Ty
värr saknas dock Dolby , eller 
ANRS som JVC kallar sitt Dol
by-kompatibla system. Efter
som anläggningen här kan ge ett 
både högt och diskantrikt ljud 

kommer man därför att störas 
av brus i en del lägen. Som det 
nu är kommer bruset att ligga ca 
50 dB under signalen . Något 
bättre blir resultatet med goda 
krom- eller metallband. 

Svajet i bandspelardelen är 
däremot mycket ringa. Vi har 
mätt 0,1 %, och därmed just in
te hört något svaj alls . 

Till bandspelaren hör en låt
sökningsfunktion . Ingång finns 
för skivspelare och utgång för 
hörtelefon av standardtyp. 

Ljudet ut från JVC RC-M70L 
bedömer vi som det bästa bland 
de provade . Den ger både 
ordentlig bas och diskant och 
rent ljud även vid rätt höga 
ljudtryck . Det goda ljudet be
kräftas av ljudtrycksmätningar
na som visar högsta utsignal bå
q.e vid låga och höga frekvenser. 
Aven om man inte avser att 
dundra allt vad konerna håller 
är det intressant att maskinen 
har sådan kapacitet! Vid måttli
gare volymer får man ett ännu 
renare ljud i och med att man 
inte anstränger förstärkare och 
högtalare upp emot gränsen för 
deras förmåga . 

Om nu ljudet alltså är bäst här 
i gruppen så är det knappast ett 
toppklassigt hi fi-ljud , om någon 
nu hade väntat det. Trots det 
kan det bli ganska njutbart när 
man inte har annat alternativ , 
givetvis. 

Bedömning i korthet 
Musikåtergivning och ljudre

surser är utmärkta . Radiodelen 
är mycket känslig . Bandspela
ren saknar brusreduktion och 
brusar en del. Bandspelarens 
svajvärden är berömvärda. • 

FREKVENSGÄNG genom 
radio och högtalare 

bandspelare 

I I I I I I I I I I I I I 
o 10 20 ' 0 to O ~o MI 

SVAJNING 
bandspelare 

UTRUSTNING 

Kromband 

F errokromband 

Metallband 

Dolby 

Nivåvisare 

Manuell insp 

Låtsökn auto 

Grammofoning 
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HT provar stereo 

Philips AR 510 

- - -

•• Philips har gjort en mycket 
liten , lätt och billig maskin . Små 

"~~~~'!I!'!~-----;.;;iI apparater brukar just inte bety
da välljudande sådana. Vid lå
ga, eller mycket låga , nivåer lå
ter Philips AR 510 bra med väl 
balanserat ljud. Även basen är 

I-!~~I!I!I~PP.~-----'" god de små högtalarna till trots. 
Detta har förmodligen upp

nåtts genom en kraftig bashöj
ning i förstärkaren. Eftersom 
uteffekten är liten hos appara
ten kommer den därför att 
storkna mycket snabbt i basen 
när man drar på volym. Det hela 
låter rysligt när man försöker 
dra på! Och faktiskt rysligare än 

bandspelare 

I I I I I I I I III I I I 
o 10 20 )() 40 XI 60 

SVAJNING 

-..,;_....;;;.;.. ________ """ nödvändigt . Eftersom basen så 

UTRUSTNING eftertryckligt klipper långt innan 

Kramband 

Ferrakramband 

Metallband 

Dalby 

Nivåvisare 

Manuell insp 

Låtsökn auta 

Gramma faning 

PRIS: 900:-

högre frekvenser gör det kan 
man inte utnyttja uteffekten till 
fullo. Basrik musik vid hög vo
lym är helt omöjligt att försöka 
sig på. Vid låg volym låter det 
bättre , men discomusik i viskni
vå ... ? 

Basen lider 
vid hög nivå 

Utnivån i mellanregistret är 
inte så dålig , eller i varje fall inte 
sämst i gruppen , men utnivån i 
basen är det fullt klart. Det gick 
överhuvud inte att mäta någon 
nivå vid 100 Hz med så lite som 
10 % distorsion! Den lägsta fre
kvens då det gick att uppnå så 
" Iåg" distorsion var ca 140 Hz. 

Ljudmässigt är detta alltså en 
lågnivåmaskin . 

Radiodelen föranleder heller 
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inga utrop av glädje. Känslighe
ten på fm är sämst i samlingen 
med den näst sämsta 9 dB bättre 
och den bästa 29 dB bättre. 

Bandspelardelens brusnivå är 
hög , ja högst bland alla prova
de. Svajet i bandspelardelen är 
däremot inte sämst, utan riktigt 
bra , även om det är för högt för 
att vara helt försumbart. Vi har 
mätt 0,28 %. 

Nu bör vi också påpeka att 
Philips AR 510 är en mycket bil
lig maskin. Om man vill ha bätt
re , fylligare och starkare ljud får 
man betala en hel del. Och inte 
bara i pengar: Apparaten måste 
bli större och tyngre dessutom . 
Likaså ställs det större krav på 
bandspelardelen . Det ganska 
höga brusvärdet hos Philips här 
kan trots allt betecknas som to
lerabelt, eftersom man inte kan 
spela vid så höga volymer att 
bruset hinner bli störande. 

Om apparaten vore kapabel 
till större ljudvolym vore man 
tvungen att ställa betydligt hög
Te , och dyrare , krav även på 
bandspelardelen. 

Den som alltså nöjer sig med 
tyst och försynt lyssning och inte 
drar iväg alltför långt från när
maste fm-sändare kan ha glädje 
av Philipsapparaten , som har 
fördelen av att vara mycket lätt 
och därmed är bärbar i bekväm 
bemärkelse . 

Om man har andra krav eller 
vanor bör man nog undvika just 
denna produkt. 

Bärbar stereostudio 
för inspelningar? 

Flyttbarheten och enkelheten 
är annars en intressant aspekt 
med alla radiobandspelarna här. 
Eftersom alla har inbyggda mik
rofoner av elektrettyp och auto
matisk nivåhållning är det myc
ket lätt att göra stereoinspel
ningar utan att behöva dra kab
lar och placera mikrofoner . 

Kvaliteten blir naturligtvis in
te av allra högst klass , men i va
let mellan en inspelning med 
brister och ingen inspelning alls , 
bör man väl ändå välja inspel
ningen. Förhållandet är analogt 
med situationen inom fotogra
fin: Den lilla snabba automatka
meran tar intressanta men kan
ske tekniskt ofullkomliga bilder 
medan den stora systemkame
ran ofta är för tung , långsam och 
ger för många valmöjligheter för 
att man i praktiken skall hinna 
få den bild man vill ha . 

Men tillbaka till Philips . En
dast järnoxidband går att använ
da optimalt . Omkopplare för 
övriga typer saknas . Som enda 
apparat i samlingen saknar den
na högtalaruttag. 

Bedömning i korthet 
Musikåtergivningen är god 

endast vid mycket låga ljudnivå
er. Ljudresurserna är mycket 
små. Radiodelens känslighet är 
dålig. Bandspelaren brusar myc
ket och saknar Dolby . Svajning
en är något hög. • 



Sharp OF-9494 

•• Sharp GF-9494 tillhör de 
med text och knappar överlasta
de jumbomaskinerna. Upply
sande texter är nog bra om man 
skall förklara något , men texter
na på många av våra radioband
spelare förefaller att ha en helt 
annan funktion : inte upplysning 
och vägledning utan ren dekora
tion . Genom mycket text verkar 
apparaten duktig , invecklad och 
fantastisk. Ett favoritord i sam
manhanget är Power, som inte 
bara betyder Effekt utan också 
Makt. 

Men till Sharp nu! Maskinen 
har , helt utan text , ett unikum: 
Den har en brusspärr som håller 
högtalarna tysta mellan statio
nerna vid avstämning. 

Känslig radiodel 
med dubbel spröt 

Radiodelen är över huvud på
kostad och väl fungerande . För 
den som vet med sig att han vis
tas långt från sändare och i be
svärliga lägen kan Sharp vara ett 
intressant alternativ. Den är 
nämligen den känsligaste motta
garen av dem vi provat . I prakti
ken är skillnaden inte stor mel
lan Sharp och de bättre appara
terna , men jämfört med de enk
lare är skillnaden kollossal ! 
Mätvärdena skiljer 29 dB , och 
det innebär alltså att Sharp nö
jer sig med 29 dB lägre signal
styrka än Philips . Mätt i signal
styrka innebär det ca 800 gånger 
i skillnad! 

Till det goda resultatet bidrar 
säkert den tvådelade antennen . 

. -.. 

Lång- , mellan- och kortvåg bi
drar också med radioglädje . 

Glädje och nytta har man 
också av de dubbla instrumen
ten för nivåinställning till kasset -
ten . Man kan spela in manuellt 
och instrumenten kommer då 
väl till pass . Två bandtyper kan 
användas optimalt; krom- och 
järnoxidband. 

Över band mäter vid 50 dB 
brusavstånd. Med tanke på att 
maskinen kan ge ansenliga 
ljudtryck vore det nog önskvärt 
med någon form av brusreduce
ring , men sådan saknas tyvärr. 

Svajet från bandspelaren lig
ger på ca 0,25 % och det är en 
smula högt , men tolerabelt i 
jämförelse med andra , värre, 
misshandlare . 

Angenäm bas 
trots höjning 

Ljudet är ganska väl avvägt 
med tämligen ordentlig bas och 
diskant. Den allra lägsta basen 
finns naturligtvis inte med , var
ken här eller i någon annan ra
diobandspelare . Man uppfattar 
gärna saknaden av den som en 
viss skrällighet vid pådrag. 

Mätmässigt hamnar basför
mågan , mätt vid 100 Hz, strax 
under de allra bästa i samlingen. 
Vi mäter 4 dB under de bästa . 

Vid många musiktyper fann vi 
ljudet angenämast om vi drog på 
maximal basverkan. Ofta ger 
det en bumpig och bullrig bas , 
men här var den fortfarande 
fast, fin och fyllig . 

Om vi ser på mätresultaten i 

FREKVENSGÄNG genom 
radio och högtalare 

mellanregister 

II 11 1I1 I I I I I I I II 
n 10 ro ~ 

mellanregistret ligger Sharp 
mycket bra till . Det är dock av 
mindre intresse, eftersom skräl
lighet och distorsion i basen bru
kar vara den egenskap som i 
praktiken begränsar ljudförmå
gan . 

Trots att Sharp är en mycket I""~'!"!I!!~II!I!!!I!!IIII'!"!'!!!~-----'" 
stor sak har man ändå en , val
bar , elektronisk breddning av 
stereobilden. Normalt är det an
nars de minsta typerna som la
borerar med sådan utrustning . 

Sharp var ett av de allra tidi
gaste fabrikaten som införde låt
sökningsautomatik i sina kas
settspelare. Och det håller man 
fortfarande på med. Sålunda är 
alltså även GF-9494 utrustad 
med en automatik som i detta 
fall heter APLD. 

Bland övrig extra utrustning 
finner vi skivspelaringång med 
phonokontakter. Vi har också 
en hörtelefonutgång med stan
dardjack på framsidan. På lå
dans översida sitter alla reglage 
samlade , med skjutkontroller 
för volym- och klanginställning
arna. 

Där sitter också apparatens 
enda ratt. Den reglerar nivån på 
en inblandningsbar mikrofonin
gång: Sing it , baby! 

Bedömning i korthet 
Musikåtergivningen är ganska 

god. Ljudresurserna är tämligen 
hyggliga . Radiodelen är mycket 
känslig . Bandspelaren saknar 
Dolby, brusar en del och har nå
got högt svaj . • 

bandspelare 

I I I I I I I I I I I I I 
o 10 20 )() QO ~ lon 

SVAJNING 
bandspelare 
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UTRUSTNING 

Kromband 

F errokromband 

Metallband 

Dolby 

Nivåvisare 

Manuell insp 

Låtsökn auto 

Gr amma foning 
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Hl provar stereo 

LJUDTRYCK 
mellanregister 

I 111 I I I 11111111 1 
n w ro ~ 

LJUDTRYCK 

bandspelare 

I I I I I I I I I I III 
o 10 lO }() 100 Xl 60 

SVAJNING 
bandspelare 
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UTRUSTNING 

Kromband 

F errokromb and 

Metallband 

Dolby 

Nivåvisare 

Manuell insp 

Låtsökn auto 

Grammofoning 

PRIS: 2 000:-

Sony CFS·71L 

•• Från Sony kommer denna 
relativt lilla , lätta sak. Den ham
nar därmed i en rimligt portabel 
klass. På framsidan finns högta
lare , tvåvägs , frekvensskala , 
kassettlucka med felvänd kas
sett , räkneverk och nivåvisare 
med 5 lysdioder per kanal. .. 

Visaren är väl inte helt nod
vän dig eftersom det inte finns 
möjlighet att ställa mspelmngs
nivån manuellt . Det kan dock 
vara bra att se om det kommer 
någon signal till ba~det när man 
spelar in, och om Signalen ser ut 
att vara den man önskar. Man 
kan ju annars av misstag. rå.ka . ~t 
för att man spelar in radiO I stal
let för mikrofonsignal. 

Om vi ser på mätningarna p~ 
bandspelardelen upptäcker VI 

att brusavståndet är 56 dB utan 
Dolby! Dolby finns nämligen i~
te . Men 56 dB! Hur kommer sig 
detta? Jo detta är ett fall av un
dangömd' diskant. Vi har mätt 
Sony CFS-71L på sam l11a sätt 
som de övriga, d v s på hogtalar
utgången och med tonkontrol
len i mittiäge. Nu är tonkurvan 
helt tydligt inte rak i mittiäge , 
utan i läge max diskant! 

Med tonkontrollen i mittläge 
får man därför en diskantsänk
ni ng som sänker brusnivån till
sammans med den önskade diS
kanten i ljudet . Med rak fre
kvensgång skulle vi här få ett 
brusavstånd en bit under 50 dB. 
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Trist svaj 
stör ljudet 

---

• 

Bandspelarens brusegenska
per är alltså i realiteten inte fu.llt 
så bra som tycks framgå av mat
värdet . När det gäller svajvärdet 
är däremot bandspelaren lika 
dålig som antyds av ~är?et: Ett 
svaj på 0,5 % är tyvarr mte .. nå
got man undgår att lagga mar~e 
till . Naturligtvis finns det mUSik 
som tål ganska höga värden, 
men repertoaren blir ~ansk.e en 
smula begrän~ad! Svajet har ar 
det högsta i samlingen och hed
rar inte Sony! 

Radiodelen innehåller mot
tagningsfaciliteter för fm, lång
mellan- och kortvåg. Känslighe- . 
ten på fm är alldeles utmärkt om 
man tar i beaktande att man en
dast har en sprötantenn . Siffran 
i mätsammanställningen är dock 
troligen något för bra , av samma 
skäl som bandspelarens brussiff
ra är det. Öppningskurvan ho~ 
en fm-mottagare är do~k sa 
snabb att det inte bör skIlja mer 
än ett par dB om diskan.ten .. är 
rak eller ej . Radiodelen bor dar
med få gott betyg. 

Rimligt bastryck 
trots låg effekt 

Av mätningarna ser vi att 
ljudnivån vid medelhög~ fr~
kvenser är mycket måttlIg , Ja 
rent av till synes dålig , eftersom 

ingen är sämre utan alla bätt~e. 
Vid basfrekvenser, däremot , lIg
ger maskinen betydligt bättre 
till. Och som vi tidigare konsta
terat är det det användbara ljud
trycket i basen som i stort .sett 
sätter gränsen för den an vand
bara ljudnivån. Här går det att 
dra på en del utan att det låter 
alltför illa. 

Man bör dock använda max 
diskant d v s ställa tonkontrol
len ma~malt medurs. Ljudet är 
dock hela tiden en smula orent, 
och något nämnvärt bastryck 
kan man inte uppnå. . 

Trots att apparaten är tämlI
gen liten har man ingen k?nst
gjord breddning av stereobIlden 
att ta till. Ej heller har man nå
gon ingång för skivspelare ... 

Alla radio bandspelare har har 
losstagbar nätsladd av standard
typ . Toshiba har t o m losstagbar 
nätdel. Sony ensam har fast 
sladd som stoppas in i apparatlå
dan när den inte används. Vi an
ser att det är en fördel med fast 
sladd som inte kan tappas bort. 

Bedömning i korthet 
Musikåtergivningen är inte 

alltför god. Ljudresurserna .me
delmåttiga. Radiodelens kans
lighet är tämligen god . Bandspe
laren brusar en del , saknar Dol
by samt svajar grymt. • 



Yoshiba RY 8000S 

•• Och så till den minsta py
sen i samlingen. Den är verkli
gen dvärglik mot de stora bjäs
sarna vi provat. Likafullt känns 
den gedigen och tung när man 
handskas med den . 

Tyngden till trots kan man 
aldrig ha både batterier och nät
del i den samtidigt. Nätdelen är 
nämligen utformad som ett al
ternativt batterifack med trans
formator och likriktare i sig. När 
man vill växla till batteridrift tar 
man alltså' ut hela nätdelen och 
stoppar i stället in batterier. Be
svärligt naturligtvis , både att by
ta drivkälla och att hålla reda på 
lösa nätdelar och batterier. 

Lösningen är väl tillkommen 
för att spara plats, men tittar 
man in i lådan finner man att där 
nog finns luft ändå för nätdel om 
man så skulle vilja . Själva elekt
roniken i en sådan här maskin 
består ju mest i ett par tre inte
grerade kretsar. 

Enbart ferroband 
och au to-nivå 

~""fl(J(XIft 
~ l;:U.t;* 'n~."'5~,,-V 

över band är här en smula för 
bra , eftersom mittIäge hos ton
kontrollen betyder en något be
skuren diskant . Något större 
problem bör bruset ändå inte ge 
eftersom man inte kan åstad
komma några högre ljudvoly
mer med maskinen . 

Svajningen hos kassettspela
ren är det lite sämre med. Den 
hörs , låg ljudvolym till trots och 
mäter 0,35 %. Hos kassettdäck , 
även billiga , i dag ligger svajet 
oftast under 0,15 %. För några 
år sedan låg siffrorna betydligt 
högre , men man har alltså lyc
kats förbättra mekaniken utan 
att höja priserna . Det bör alltså 
gå att få rimligt lågt svaj även på 
en radiobandspelare som denna. 

Radiodelen har fm , lång- och 
mellanvåg. Fm-antennen är ut
formad som ett spröt. Känslig
heten vid fm-mottagning är inte 
särskilt hög, något som man 
märker vid långa avstånd till 
sändare eller i skymda lägen . 
Vår sämsta apparat är 9 dB säm
re och vår bästa 20 dB bättre. 

Stationsinställningen är gans
ka originell. På skalvisaren sitter 
en lysdiod som lyser rött när 
man söker stationer. När man 
fått in en station växlar den färg 
när inställningen är korrekt . 
Mycket vackert resultat! 

Rent ljud 
men basfritt 

I den felvända kassettluckan 
kan man placera band av järn
oxidtyp, och bara det. Manuell 
utstyrning finns inte men väl in
strument som visar den inspela
de nivån. De är utrustade med 5 
Iysdiodsegment per kanal och 
originella såtillvida att båda ut
går från en gemensam punkt och 
sedan går åt var sitt håll: väns
terkanalen åt vänster och höger Högtalarna förefaller att vara 

en-vägs , d v s man har en bred
brussiffran bandshögtalare för vardera ka-

kanalen åt höger. 
Den uppmätta 

.1... » l "", 

nalen . Toshiba RT-8000S ger in
te så särskilt högt ljud , men lju
det är klart och tämligen rent. 
Inte minst är det rent från all 
bas! Vi har kunnat mäta före
komst av 100 Hz ut från högtala
ren , men nivån låg 27 dB under 
den som var starkast. Om vi an
tar , att den starkaste gav 20 W 
som uteffekt skulle det motsvara 
att uteffekten hos Toshiba var 
ca40mW . .. 

Nej, basen är inte den star
kaste sidan hos denna apparat. 
Man tycks faktiskt ha under
tryckt den för att inte basdistor
sion skulle förstöra ljudet vid 
högre lyssningsvolymer. Allde
les motsatt väg som Philips gått 
alltså: Philips har uppenbart 
höjt basåtergivningen och där
med fått bra bas vid mycket låga 
volymer , men en föga njutbar 
gröt på grund av basdistorsion 
vid högre. Här har man just 
ingen bas vid låga volymer men 
heller ingen basdistorsion vid 
högre . 

Och resultatet är alltså en ren 
och fin klang , men totalt basfri 
och inte heller så stark att den 
fyller några större rum. 

Bedömning i korthet 
Musikåtergivningen är alltså 

tämligen god men helt lågton
befriad. Ljudresurserna är kle
na, radiodelens känslighet me
delmåttig . Bandspelaren saknar 
Dolby men ej brus och svajar 
något störande. • 

FREKVENSGÄNG genom 
radio och högtalare 

bandspelare 
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SVAJNING 
bandspelare 
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BYGGSATSER ~·Hl 
KOMPONENTER ~ 

som innehåller ca 120 sidor med allt Du kan tänkas behöva i 
komponenter, byggsatser, mikrodatorer m.m. m.m. Q 
FÖR 15 :- FAR DU VAR KATALOG 

Gör så här: Betala 15 :- till vårt postgirokonto 440 68 63 - 3. 
Leveranstid ca 2- 4 veckor. 

LYXFÖRFÖRSTÄRKARE 

~ ~ ~ ~ ~ o o 00 o6Qoo o6Qo o6Qo O 
J •• ~1t ' .... . . _ • . ••••• . _ • . _. ' ... , ,_ o ._ ..... ' _. 

-. - ,,~. " .. .... , 
Helt elektronisk Iyxförfcirstärkare med massor av fmesser och 
perfekt ljud. Marknadens mest avancerade omkopplingslogik 
INKO'X Preamp. Det mest lättmanövrerade man kan tänka sig. 

Finesser: Inbyggda S-kanals equalizer-stegade volym- och 
balanskontroller - Urkopplingsbart loudnessmter - 5 separata 
ingångar - 2 monitorkopplade tapeutgångar - Relästyrt till
och från slag - 2x2W hörlursförstärkare. 

Data: Frekvensomfång DC 300.000 Hz -l dB - Distortion 
-0,01% - Störavstånd RIAA -93 dB - Störavstånd övriga 
ing. -113 dB - Stigtid SOV/AlS 

Pris: 1.495 :- komplett 

2x15W BILBOOSTER 
Bygg sj~lv booster till Din stereo. 
15SKO A WATT per kanal. Co ' ~ 

Byggsats kompl. med komp~-rtll '" ~= _ fio 
kort och låda. 2x15W, pris li.1L~ 
165 :-/st, vid köp av 2 st - ~"-'-";;;;;~~~~~y 
specialpris 155 :-/st. 

SVERIGES MEST SÅLDA EQUALIZER? 
Vad gör man med en equalizer? Med vår 10-bandiga equalizer kan 
Du anpassa frekvenskurvan , så att man kompenserar bl a lyssnings
rummets varierande aku stik och olikheter hos pickuper,förstärkare 
och högtalarsystem. 

-
Kan även användas vid band
inspelningar, då tonkurvan 
behöver justeras eller då 
man vill åstadkomma 
speciella ljudeffek ter. 

- . II . . . / 

FK-variator. Pris 945:- -..... _ ,.. .-. 

MINNS DU INKO'X? 
1- 9 st 10-99 100 st 

27 16 450 ns 119:95 
2708 450 ns 65 :- 47 :47 38 :49 
21 14350ns 46 :- 33 :- 25:95 
2102 450 ns 12 :70 8:73 7:06 
4 11 6 350 ns 49 :- 35:65 28:90 

inkl. exkl . exkl. 
moms moms moms 

BUTIK: S:T ERIKSGATAN 96, 113 35 STOCKHOLM 
ORDERTEL: 08-30 75 15, 31 51 15. TELEX: 14 372 

MULTITIMER 
IMT1156 

Nemn: . 

Sänd mig mOl postförskott : 

D (PM Brusreducering 
O Slutsleg ~x~OW (TOA 2020) 
O SlulSleg modul ~x50W 
O Kompl sluIsteg ~x50W inkilada 
O Lyxfö rstärka re komplett 
O INKOX FK-variator komplell 
O Specia ltärning . sia r 1- 6 
O Tipstämingen HEMMA V INST 
O TV-Ijudseparalor 
O Foto limer 
O Bilboo51er 
D Bil booster. ~ st totalt 
O Multitimer IMT 1156 
O Elektroniskt tändsystem 
O Elektroniskt ländsystem . :! st tot 
O INKOX tidning IC·KURIRE N 
O ::! 7 16, 450 ns 
O INKOX NYA KATALOG 

Pris/sI 

895 :-
135 :-
290:-
695 :-

1.495 :-
94S:-

70 :-
65 :-

157 :
:!39 :-
165 :-
3 10 :-
875 :-

99 :-
178 :-

5:-
11 9:-

15:-

RT 8-80 
Adress: 

Postnr ...... Ort: 
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. Antenn forts från sid 40 

Dess resistiva del är mycket li
ten eller i området omkring 1 
ohm. Kabeln är på mellanvågs
bandet mycket kort i våglängder 
räknat och bör betraktas som en 
galvanisk koppling med vilken 
man samtidigt inför en shuntka
pacitans. En högohmig kabel , 
d v s 140 ohm , ger bästa resultat 
för am-mottagning på mellanvåg 
vid direktanslutning av koaxial
kabel till exempelvis ett 85 cm 
långt spröt. För att också fm
mottagning skall gå hyggligt 
krävs mellertid att spröt och fäs
te trimmats så att antennens in
gångsimpedans på fm-bandet 
li.gger i närheten av 140 ohm. 
Aven mottagarens ingångsimpe
dans bör härvid givetvis vara 140 
ohm, som tidigare påpekats . 

En 50-ohmig koaxialkabel har 
större egenkapacitans än en 140-
ohmskabel av samma längd och 
belastar (shuntar) därför sond
impedansen (vid am-mottag
ning) mer än den högohmiga ka
beln gör. 

Då am-mottagn·ing på mellan
våg sker vid låg fältstyrka är där
för en 50 ohms koaxialkabel ej 
lika bra som en 140 ohms kabel. 
Det går att komma runt men ej 
med enkla medel! 

Fältet från mellanvågssända
ren inducerar strömmar i karos
sen samt i antennsprötet och det 
ger trots den låga verkningsgrad 
som sprötet har när det ligger 
långt från resonans ofta en till
räcklig insignal för god mottag
ning. Det finns anledning för
moda , att många bilägare i 
framtiden vill ha såväl mobilte
lefon som stero-fm-mottagning 
samt mottagningsmöjlighet för 
am och kortvåg. 

I Sverige har man diskuterat 
att lägga ner mellanvågssändar
na, och samma trend finns i and
ra länder . Det innebär , trots 
problem med mellanvågsmot
tagningen , att kombinationsan
tenner med 50 ohms koaxialsys
tern förmodligen kommer att 
dominera i framtiden . 

Några råd vid 
inköp av antenn 
• Se till att du får en antenn 
vars impedans passar till in
gångsimpedansen hos din mot
tagare . 
• Om man är intresserad av 
am-mottagning på mellanvåg, 
talar de fakta som redovisats i 
föregående avsnitt för att man 
skall köpa en mottagare med 
hög ingångsimpedans och därtill 
passande antenn och antennka
bel. För mottagning enbart på 
fm-bandet erbjuder ett 50 ohms 
system fördelar , bl a tack vare 
50-ohmskabelns robusta och 
miljötåliga uppbyggnad . 

• Se till att antennfästet har en 
sådan konstruktion att det går 
lätt att montera och demontera 
utifrån . 
• Se till att antennen har en 
isolator som ger minst 10 mm 
krypsträcka . 
• Se till att antennfästet har en 
sådan konstruktion att god och 
varaktig jordning mot bilplåten 
uppnås genom utbredd tryckför
delning över flera eggar och 
med mothåll från fästets utanpå
liggande del. 
• Tänk på att antennsprötet 
vid maskintvätt bör gå att ta 
bort ("toppantenn ") , eller på 
annat sätt skyddas , t ex tryckas 
ner i fästet ("torpedantenn" ). 

Tänk också på följande för 
rätt placering av antennen: 
• Undersök om bilfabrikanten 
har anvisat lämplig plats för an
tennen . 
• Bilens konstruktion och 
formgivning påverkar nämligen 
valet av antennplacering och i 
viss utsträckning även valet av 
antenntyp . Om bilen t ex avger 
kraftiga elektriska störningar 
och är svår att avstöra , bör an
tennen placeras så långt från 
motorrummet som möjligt, t ex 
på en av bakflyglarna . 

Placering på någon av de 
främre flyglarna har emellertid 
givna elektriska fördelar . Det 
innebär kortare antennkabel 
och därmed lägre förluster och 
det kan ge möj lighet att använ
da en 50 ohms anläggning även 
för am-mottagning på mellanvåg 
med gott resultat . 

Vad skall man observera vid 
montage aven bilantenn? Vi ger 
här några råd : 
• Borra hål i bilplåten i enlig
het med antennfabrikantens an
visningar. 
• Gör plåtrent runt hålet på in
sidan av karossplåten , så att an
tennfästet får god galvanisk 
kontakt med karossen. Applice
ra gärna rostskyddsmedel sedan 
du gjort färdig monteringen . 
• Undersök om biltillverkaren 
rekommenderat var man bör 
dra sin antennkabel. Gör inga 
skarpa böjar på kabeln och se 
till att den inte kan skava mot 
någon vass kant . Observera , att 
speciellt 140-ohmskabeln ej tål 
att trampas på eller att komma i 
kläm . Lägg om möjligt antenn
kabeln en bit från övriga kablar i 
bilen. Se till att tätningsbrickan 
vid antennfästet blir väl monte
rad , så att vatteninträngning 
undviks. 
• Om man inte är säker på att 
man själv kan göra ett bra mon
teringsjobb och/eller inte har 
lämpliga verktyg , så överlämna 
monteringen till en fackman . • 



~® GAMMA ~® 
Alla höltalarelemeDt borde ha 

. AlDico-magDet! . 
Alnico-magneter är en garanti för kraftiga magneter 
och låg distorsion, vilket alltid kännetecknat gamma
elementen. 

av Alnico-magneten. (Alnico-magneten innehåller det 
strategiskt viktiga ämnet kobalt.) 

De flesta högtalartillverkare har under senare år över
gått till Ferritmagneter p.g.a. den otroliga prishöjning 

Gamma fortsätter med Alnico-magneter i samtliga 
högtalarelement för den lägre distorsionens skull, och 
än så länge med samma låga priser. 

H 3731 
PRIS: 265:-

MA 5231 
PRIS: 355:-

Gamma-högtalarna med Alnico-magnet och 2-års garanti. 
Utförliga elementdata i vår katalog. Du rekvirerar den från oss kostnadsfritt. 

f 
.",- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --.. 

KOM OCH LYSSNA! · 
Kom/Skriv till : 

Vi har fler alternativ att välja på och hjälper dig gärna med bygget. 
Kom till vårt cen trallager i Upplands Väsby , ring eller skriv. 

Namn : .. ...... . ........... .. . .. . . .... .. ........ . . 

\ 

Frekvensia Gete AB 
Stockholmsvägen 37 

\ 
~ 194 54 Upplands Väsby 
!Tel. 0760/330 25 

o JA, sänd mig även 
katalogen . Adress : . .. . ........ . ...... .. ...... .. .......... .. .. iil l 

Postadress : ......... . . ... ... . .. . . . ... ... ........... ~ J 
Tel : ....... ..... ... ... . . . ........ . ... . . .. ... .... . -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ...".", , 

~ 
GENERALAGENT FOR GAMMA HÖGTALARE I SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND: 

... •• ... le. " ... •• !'-O i ;. C,;. .. ·..... ... .A... ~ 
® STOCKHOLMSVAGEN 37, 19454 UPPLANDS VASBY, TELEX 12205, TELEFON 0760·330 25 
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---------------------I Sänd mig AKAI-handboken omgående! I 
I Namn I 
I Adress I 
I I 
I Postnummer I 
I Postadress I 
II Skicka kupongen till Apratel, Box 454, II 
I 

12404 Bandhagen I 
RT 8-80 ---------------------

"LJUSPUNKTEN I 
HIFI·DJUNGELN'~ 

NU HAR DEN KOMMIT 
64 sidor fullspäckade med heta nyheter: professio
nella ljudanläggningar, HiFi-komponenter och video. 

Som alltid har AKAI-handboken också ett avsnitt 
som reder ut och förklarar termer och data. 

Skicka in kupongen så kommer den på posten, 
gratis. 
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IlMllffi ~ffi ~,~llUJJ~lll(@ Robert Angus: USA-rapport 

Unik ljudskatt ur det förgångna .. . 
att sättas i horisontell vibration , 
under det att eggen vibrerade 
vertikalt som respons på det 
andra frekvensbandet. Allt det 
här ledde till de första singel
spårskivorna för stereoljud . 
Keller och Rafuse föreslog sena
re en inspelningsteknik grundad 
på att båda ljudkanalerna i en 
lackmaster håller en inbördes 
vinkel om 90 grader mot varand
ra och 45 grader mot sk ivytan ; 
den teknik som skulle komma 
att bli industriell standa rd för 
skivindustrin alltsedan 1958. 

Philips köper inte SuperScope .. . 
Videoskivorna måste ha stereo .. . 
• • Vad sägs om ste reofoniska 
upptagningar ända sedan år 
1932, material med Leopold 
Stokowski och Philadelphia Or
chestra? Eller hi fi-inspelningar 
och pressningar från den elekt
riska inspelningsepokens tidi
gaste dagar? Sedan årtionden 
glömda upptagningar med la
scha Heifetz , Nelson Eddy, 
Geraldine Farrar och komedien
nen Elsie lanis . .. att nu bara ta 
fram några av dåtidens lysande 
namn : Alla ingår i en formlig sa
goskatt om 6000 skivor, vilka vi
lat i ostörd frid i källarna under 
Bell Telephone Laboratories 
närmare ett halvt sekel! 

Den här konstnärliga och 
ljudtekniska skatten har nyligen 

.upptäckts och försiktigt dam
mats av för att lyftas upp i ljuset 
av arkivforskare och historiker i 
syfte att på något sätt göra den 
tillgänglig för både musikälskare 
och forskare . I samband med 
det här har Bell Labs överläm
nat som donation ett urval just 
av Stokowski-upptagningarna 
till Kongressbiblioteket liksom 
New Yorks stadsbiblioteks Rod
gers & Hammerstein-samling av 
fonogram , som utgör ett av 
USA :s mest betydande arkiv för 
ljudupptagningar. 
~ De här upptagningarna var 
aldrig avsedda för vanliga, kom
mersiella syften . De utgjorde i 
stället experimentmaterial för 
sin tids Bell-tekniker på områ
dena inspelningsteknik och aku
stik. Till dessa försök inbjöd 
man samtidens ledande förmå
gor vilka gärna ställde sig till 
förfogande för det då nya och 
lovande mediet. Experimenten 
ledde också till en skivframställ
ningsprocess som omfattade bl a 
guldöverdragna kopparmatri
ser, en lättviktspick up för elekt
risk omvandling av signalen, ett 
par nya typer av mikrofoner och 
även högtalare jämte ett patent 
på en graveringsanordning för 
45/45-stereo, plus lite till! 

Av hela detta rika material 
har man bedömt Stokowski
upptagningarna som mest in
tressant . De kom till under re
petitioner och uppspelningar i 
Philadelphias Musikakademi 
under åren 1931 och 1932 och 
hade huvudsakligen ändamålet 
att utgöra grund för en studie in
riktad på förbättring av det in
spelade och förstärkta ljudet , 

sådant det transmitterades över 
telefonnätet . 

(RT:s anm. Leopold Stokows
ky var under årtionden - han 
levde 1882-1977 - en av värl
dens mest uppburna dirigenter , 
tillika häftigt omstridd, i det att 
han alltid och konsekvent häv
dade musikens känslomässiga 
innehåll som det primära . Hans 
tolkningar var ibland starkt kon
troversiella och anklagelserna 
för klangfrosseri och ohämmat 
subjektiva spelarter var legio . 
Men han var en genial orkester
ledare och välljudsskapare, och 
ostridigt var han även i många 
avseenden en teknisk nydanare 
genom att t ex, lyhörd för akus
tiska krav , gruppera om orkes
tern mot det gängse bruket av 
stämmorna , att medverka i de 
sedan så berömda tidiga stereo
experimenten och även göra den 
första (1940) mångkanalupptag
ningen på film, Walt Dis~ys.. 
"Fantasia". Med mycket an
nat.) 
~ Nyligen släppte Bell ut en ur
valsskiva i form aven " bibliofil
upplaga" (begränsat antal press
ningar) aven lp-skiva som myc
ket levande bär vittnesbörd om 
Stokowskis elegans, hans klang
sinne och förnämliga insats som 
orkesterinstruktör och -ledare -
långt mera än om dåtidens tek
nikers skicklighet vid upptag
ningen , tyvärr. 

En av dessa musiktekniker 
hette Arthur Keller. Han använ
de en berg- och dalteknik för att 
gravera in monoupptagningar
na , vilka inleddes i december 
1931. Tre månader senare och 
med användning av det 45/45-
system han fått fram i samarbete 
med J S Rafuse, gjorde Keller de 
första amerikanska stereofonis
ka upptagningarna med utnytt
jande av ett enda skivspår. Kel
ler och Rafuse beviljades patent 
på sitt skärhuvud år 1938. Keller 
drog sig tillbaka med pension 
1966, men 1979 kunde han hör
samma kallelsen från sin f d ar
betsgivare och återvända för att 
inspektera och ordna upp kol
lektionen av gamla ljuduppteck
ningar han medverkat till nästan 
50 år tidigare. 

Det var år 1931 som Bell La
boratories påvisade att det var 
möjligt att uppnå en utmärkt 
ljudåtergivningskvalitet från en 
skiva med vertikalskurna spår , 

som ursprungligen förespråkats 
av Edison . 

De lateralgraverade spåren , 
vilka var dåtidens normala, vål
lade svår förvrängning . Keller 
och hans medarbetare koncen
trerade sig på berg- och dalin
spelningstekniken. Men att ska
pa någon form av stereofoni var 
dock inte det Keller var ute efter 

~ Inalles gjorde Stokowski ca 
120 inspelningar för Bell-tekni
kerna. Repertoaren omfattar 
det mesta från korta excerpter 
till hela verk . En del låter oss 

Den här bilden torde vara tagen någon gång 1929-1930 och 
visar tekniker ur staben hos Bell Telephone Laboratories samla
de för aU planera ett av de tidiga försöken med full fl-ljud och 
stereofoni i inspelningsledet. Från v t h ser vi P B Flaners, J P 
Maxfleid, D G Blattner, Arthur Keller och H cHarrison. 
Maxfleld ingick i det tidiga Bell-team som ur det gamla mekanis
ka inspelningsförfarandet hade utvecklat det elektriska, det som 
kom att bilda grunden för hela den moderna grammofonindu
strins expansiva verksamhet. Keller konstruerade och patentera
de dessa tidiga år 45/45-spårmönstret för stereofonisk ljudgrave
ring. 

den gången. Vad han och Rafu
se stötte på för problem var 
främst konsten att förstärka 
många olika frekvenser på en 
gång. För att försöka överkom
ma hindren med detta och ned
bringa distorsionen i den för
stärkta signalen satte de in filter 
för att skilja ut höga och låga 
frekvenser från varandra i två 
separata kanaler under inspel
ningen. Deras metod visade sig 
fungera bra , och med framgång 
spelade de in ljudet över dub
belspårskivor. Under en följan 
de period om ett par års tid pro
vade de ut åtskilliga nya infall 
där huvudrollen spelades aven 
gravernål som aktiverades över 
ett av två frekvensband genom 

höra samtidens kända sol ister. 
De har stort intresse. Bell har 
uttalat avsikten att göra en del 
av det här tillgängligt för all
mänheten , och flera skivbolag 
har visat intresse för projektet 
(Bell är ju inget grammofonbo
lag , trots sitt ärorika förflutna 
på den tekniska sidan). 

Hur låter då de här klenoder
na? Ja , tar vi stereoversionerna 
av Skriabins Femte symfoni och 
Mussorgskys Tavlor på en ut
ställning måste det avgjort sä
gas, att stereo handlar det visst 
om, ehuru den döda akustiken i 
Academy of Music blir pinsamt 
påtaglig. Skivytorna är överras
kande tysta för sin tid. Kl angen 

forts på sid 70 
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från flera individuella instru
ment är anmärkningsvärt levan
de. Vissa av graveringarna - be
tänk att man spelade in direkt , 
några band fanns inte - dras ned 
av att någon oerfaren person 
hänger sig åt " gain riding" eller 
plötsliga förstärkningspådrag , 
vilket ödelägger musiken . I and
ra upptagningar kan man på ett 
störande sätt märka hur grave r
dosan hoppar längs ytan på lac
ket. 

Emellertid finns det kvar till
räckligt av god fidelitet och mu
sikalitet för att rättfärdiga all 
uppståndelse och insatsen av 
Keller & Co i historiens ljus. 
Skivorna erinrar påtagligt om en 
teknisk och historisk pionjärgär
ning som försvarar sin plats i 
hävderna . 
• Ivriga förnekanden hörs från 
Superseopes styrelseordförande 
Joseph Tushinsky liksom från 
North American Philips Corpo
ration angående uppgifter som 
är i svang i Holland om att N V 
Philips skulle ha övertagit det 
amerikansk-japanska bolaget. 

"Jag har sagt att vi har haft 
överläggningar med ett par stora 
internationella bolag om ett 
övertagande av vissa delar av 
vår firma", påpekade Tushinsky 
för en tid sedan. "En av våra 
samtalspartners är Philips. " 

Kontakterna fortsätter , lik
som att Superscope också över
lägger med andra koncerner i 
frågan. Hittills har inget avgö
rande hänt. Det är i högsta grad 
osannolikt att Superscope eller 
Marantz Company har sålts. 
Också ett i USA distribuerat ut
talande av officiell karaktär från 
Philips USA-bolag hävdar det
samma. 

Superscope har kallats audio
världens underbarn. Firman 
började som ett utvecklingsbo
lag för vidfilmsoptik och projek
tionssystem i mitten av 1950-ta
let, då filmindustrin erbjöd en 
lovande marknad. Musikern , af
färsmannen och mångsysslaren 
Joseph Tushinsky befann sig 
1958 på resa i Japan då han blev 
erbjuden att sälja So nys band
spelare och övriga produkter i 
Förenta Staterna . Det lyckades 
utmärkt, och nästa steg var att 
under 1960-talet köpa över Ma
rantz Company jämte tillverka
ren Standard Radio of Japan: 
Med detta hade Superscope till
gång till både konstruktionserfa
renhet, tekniskt kunnande och 
tillverkningskapacitet. Då Sony 
efterhand växte sig stort och 
började ta över sin egen försälj
ning i ökande grad , särskilt på 
tapesidan , koncentrerade Su
perscope-Marantz sig på att få 
fram en produktkategori som 
omspände ett brett register , från 

prisbilliga radioapparater och 
kassettrecorders till eleganta 
och stora hi fi-enheter. Affärer
na blomstrade och hela världen 
utgjorde marknad för Super
scope-produkterna. Ända till , 
kan man säga , den dag då fir
man fastnade i den japanska va
lutans järngrepp: Yenen steg 
brant i värde gentemot dollarn 
och förblev där länge . Supersco
pe hade knappt lyckats slingra 
sig ur den björnomfamningen 
förrän det motsatta inträffade -
yenen började glida mot dollarn 
med följande prisoro och insta
bilitet på marknaden. Efter två 

extra omsorg med vilken småbo
lagen som Chrystai Clear, Tel
are och Mobile Fidelity lägger 
ner för att ta ut så mycket som 
100 procent högre pris i slutle
det. 

Men om ryktena är sanna blir 
CBS kanske först med lite av 
detta . Därifrån har i alla fall inte 
förnekats att det finns planer på 
lanserande av specialpressade 
och dito processade , digitalko
dade tagningar. Troligen blir 
planerna officiella under som
maren. 
• Sak samma vilket videoskiv
system eller vilken videokassett-

N Jack Wayman, förste vice vd i EIA:s Konsumentelektronik
grupp. Han svarar för den två gånger per år återkommande 
jätte mässan som han hävdar vara världens största expo för hem
elektronik produkter i handeln. Också i år besökte många 
svenskar och RT-läsare Chicago, där sommarens evenemang 
ägde rum ijuni. 

år av stora förluster tvangs Tu
shinsky att börja sälja ut bety
dande delar av imperiet , något 
vi har behandlat tidigare här i 
spalten. 
• Ett antal av de större gram
mofonbolagen i USA har som 
känt börjat använda digital in
spelningsteknik för vissa av de 
nya releaserna , detta med skif
tande framgång. LondonlDeeea, 
RCA, VoxITurnabout, Warners 
och Columbia är de ledande som 
har inlett digitalepoken kom
mersiellt. Skivorna kostar vanli
gen en dollar mera än motsva
rande "analoga" utföranden. 
Då detta skrives har dock inget 
bolag givit sig in på den senaste 
trenden för de s k audiofilbola
gen , att göra halvfartsgravering
ar. Inte heller har koncernjät
tarna prövat på 135-gramspress
ningar och andra utslag av den 

apparat som kan anses stå med 
segern på marknaden i USA i 
framtiden - att det måste finnas 
stereoljudmöjlighet står fullt 
klart. 

Detta uttrycktes som bestämd 
åsikt av majoriteten deltagare 
vid en videokonferens för in
dustriledare, sponsrad av Inter
national Tape Association för en 
tid sedan. 

Deltagarna gavs möjlighet att 
titta på och bedöma alla de nya 
videogrejerna , inklusive Philips 
nya 8-timmars VCR och Mat
sushitas NV 7000-spelare. Av al
la videospelningssystem på 
marknaden nu eller tänkta att 
debutera där inom kort är det 
endast Philips-MCA-Magnavox
Pioneer-IBM-Disco Vision 
(puh!) som är stereoklart. Såväl 
Matsushita som JVC har dock 
diskuterat införande av stereo-
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ljudkanaler i sina videodiscar. 
Privat medgav företrädare för 
flertalet bolag som närvar vid 
konferensen att deras videoap
parater borde erbjuda sådana 
möjligheter så fort som möjligt. 

Prototypen från Philips har 
stereo-audiodel och, hävdar 
man , kan förses med en väx
Iingsmekanism vilken kan 
handskas med upp till sex kas
setter automatiskt för att tillhan
dahålla upp till 48 timmars oav
brutet program ... Philips intro
ducerar maskinen under senare 
delen av 1981 i USA. 
• Pioneer lät nyligen täckelset 
falla från firmans hemvideoskiv
spelare med tillkännagivandet 
att man nu ger sig in på pro
gramvarusidan också. 

Spelarna kommer att premi
ärsäljas i fyra amerikanska stä
der nu i sommar och det till ett 
pris om 750 dollars. Under 1981 
beräknas man kunna ge detaljis
terna över hela kontinenten ap
parater. Skivspelaren tar Disco
Vision-plattorna som framställs 
till Magnavox-spelaren, vilken 
finns ute sedan 1978 i USA. Pio
neer-nyheten har försetts med 
kretsar som sägs blockera vissa 
av de tekniska problem som 
Magnavox-apparaten visat sig 
vara behäftad med . Särskilt har 
Pioneers tekniker gjort om la
serspårföljningens montage i 
syfte att få fram en högre grad 
av stabilitet och för att förebyg
ga spårningsfel. Den nya japans
ka enheten omfattar flera sär
drag som t ex en digital knapp
sats med vilken man väljer fram 
individuella bildrutor, en tillsats 
för 50 dollars med vilken trådlös 
fjärrkontroll kan utövas jämte 
ett urval hastigheter , såväl höga 
som låga , för uppspelningen. 

Men skivspelaren kom att 
överskugga ett tillkännagivande 
av vice vd Ken Kai att Pioneer 
alltså har skapat Pioneer Artists 
Ine. , ett helägt dotterbolag som 
bildats för att dels själv produce
ra , dels köpa in passande stereo
foniska program vilka kan 
placeras på videodisk. Kai fram
höll att huvudvikten skall läggas 
på musik , speciellt då program 
vilka tillgodoser videodiscsyste
mets hi fi-förmåga. På fråga om 
de här inspelningarna också, 
som nästa led , kommer att till
handahållas i PAL-Iänderna lik
som när en icke-NTSC-uPf'laga 
av skivspelaren kan väntas , ~ " a
rade Kai att " jag ser i era ögon 
ut som en japan , förstås, men 
vad jag kan säja är att den här 
skivspelaren är en alltigenom 
amerikansk produkt och vad 
gäller den är jag en son av det 
här landet .. . jag kan bara svara 
på frågor om den amerikanska 
marknaden". forts på sid 72 



. ! . • • I' . .. ., .... ; 
Du förstår varför när Du läst igenom 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:S 
utan mellanhänder 

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

Informationsqanst 20 

I Uppsala: 
Karlsrogatan 74 
75239 UPPSALA 
Tel: 018/11 3510 
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För ögonblicket är DiscoVi
sion-fabriken i Torrance, Cali 
fornien , det enda stället i vä rl
den där det går att framställa 
programvaran i form av video
diskar. Produktionen där för 
Pioneer Artists kommer att inle
das under kontrakt så snart det 
nya programbolaget fått ihop en 
repertoarkatalog. 
~ Då /HF, Institute of High Fi
delity, gick samman med audio
divisionen av Konsumentelekt
ronikgruppen inom E/A , Elect
ronic Industries Association, vil
ket jag skrivit om här på nyå ret 
1980 och tidigare , befarade 
många att detta skulle innebära 
slutet för den organisation som 
blivit bekant för sina normer 
och för sin intressegemenskap 
inför allmänheten och lagstiftar
na i Washington. 

Men inte alls, menar Jack 
Wayman , förste vice vd inom 
E/A-CEG och den person som 
var samgåendets arkitekt. Vad 
som bl a hänt är att den förstärk
ta gruppen till sig knutit Leo
nard Feldman som teknikkon
sult för att se över normer och 
för att övervaka standard kom
mittemötena om skivspelare , 
högtalare och bandmateriel. 

Feldman har tidigare arbetat 
som konsulent för IHF på sin 
tid . 

- Skillnaden är att vi nu har 
de samlade resurserna från 70 
bolag bakom oss för sådana här 
projekt i stället för de 30 vilka 
utgjorde IHF. Före samman
slagningen fördelade sig antalet 
firmor 30-30 för resp IHF och 
ErA . Det som hänt sen dess är 
att ytterligare ett tiotal bolag har 
anslutit sig till den nya organisa
tionen - firmor, vilka tidigare ic
ke skulle gått med någondera 
gruppen. 

Resultatet , menar Wayman, 
måste bli att det i framtiden 
knappast kommer att dröja så 
lång tid som förr med att få fram 
vettiga normförslag och att 
kommitten nu är anpassad till 
att ta hand om fl era produktka
tegorier . 

Ca 20 hi fi-materieltillverkare 
har redan inlett en månatlig av
rapportering till EIA och dess 
statistik- och branschkanslier i 
syfte att skapa ett hållbart un
derlag för dels produktions
mängden , dels försäljningen i 
USA . Det rör sig om de första 
verkligt seri ösa försöken att ska
pa dylika faktaunderlag. EIA 

förmedlar så månatliga rappor
ter till de anslutna företagen lik
som kvartals- och årsrapporter 
eller verksamhetsberättelser 
som går till olika offentliga 
organ resp regeringsdeparte
ment vilka har någon beröring 
med hemelektroniksektorn . Här 
utgör tillverkningsst atistike~ 
över apparaturen en viktig ny
het som täpper till en märkbar 
lucka. Det nya rapportsystemet 
fick premiär under juni månad, 
erinrar Wayman. 

Sammanslutningen understö
der vidare aktivt en serie om fy
ra s k konsumentelektronikjubi
leer i USA : De täcker fl era as
pekter på hemapparatur och 
omfattar både bilstereo och tv
spel jämte systemstereo och in
spelning. 

Första evenemanget gick i 
Boston i slutet av maj och for
made sig till en 10 dagars påkos
tad tilldragelse som omspände 
både dagstidningsbilagor om 
hemelektronik och tekniska se
minarier jämte butikssamman
komster , demonstrationer och 
diskussioner. Feldman och and
ra ledande figurer i CEG närvar 
vid vissa möten och hade ledan
de funktioner vid andra. 

Wayman trycker slutligen på 
att den här hopslagna organisa
tionen företräder industrin inför 
kongressen och de federala 
organen som FCC t ex . Inte 
mindre än 16 sammanträden 
med FCC går sålunda åt för att 
behandla sådant som 4-kanalig 
fm-teknik och am-stereo . CEG 
ser till att diskussionerna fortlö
pande grundas på ett sak under
lag och att utfallet delges med
lemmarna. 
~ Då Matsushita Electric i Ja
pan på sin tid köpte Motorolas 
tv-industri i USA - det är nu åt
skilliga år sedan - väntade väl 
ingen att koncernens då nybilda
de Quasar-division någonsin 
skulle ge sig in i hi fi-business . 
Och detta då i konkurrens med 
andra grenar av bolaget som 
TechnicslPanasonic. Andå är 
detta just vad som inträffat! 

Quasar har just lagt sista hand 
vid ett apparatsystem omfattan
de även ett metallbandsdäck , 
och de här sakerna torde då det
ta läses ha visats för .masspubli
ken vid sommarens Chicago
mässa , the Consumer Electro
nics Sho w. Vi hörs senare om 
den . • 

Titta vad Amerikanarna 
har gjort med syntesisorn! 

WETAB 
Tilskogsvägen 166 
193 00 SIGTUNA 
Telex 10254 WEDECO- S 
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DOM HAR STOPPAT 
EN DATOR I DEN. 
Du som letar efter högkvalitativa byggsatser till låga priser 
i alla svårighetsgrader, undersök vårt sortiment! Du kommer 
att bli förvånad . Skicka efter vår katalog och upptäck det 
fantastiska med elektronisk musik. 

Aterförsäljare sökes. 

1-----------------
I JA, Skicka mig snarast Er katalog mot kr 1 :50 i frimärken 

I 

, 
I 
I Namn .. . .. . .. . . . ...... . . . . ..... .. ... . .. . .... . . .. . . .. . .. . . ... . . . . 

I Adress . . ...... .. .... . .... . .. ... .. . ... ... . .. . . .. .... .. . .. . ..... . . I 
I Postnr . . ... .. ... . ... . .. Postadress . ... . . .. . . . . . .. ....... . ... . ... I 
L ~~ 

- - - - - - - - - - - - - - - __ I 
In forma tionstjänst 2 1 



ALLTFÖR 
HÖGTALAR
BYGGAREN 
60 Olika kompletta byggsatser 

Pris: 1. 590:- ink I. moms 

Acoustic DISCO 
160 liter 200 W 
Acoustic - högtelerbyggsetser be
sdr ev fiirdigmonterede lAdor, vel
nötsfenerede eller i svertbetsed ek. 
Med byggsetserne följer elit som be
hövs för ett " ett per helt fiirdige 
högtalere i samme finish som ett per 
febriksbyggde men till ett mer tillte
lende pris. 

ACOUSTIC 
CORAL 
OS 
ELECTRO
VOICE 
FANE 
GAMMA 
GOOD MAN 
ISOPHON 
JBL 
KEF 
PEERLESS 
PHILIPS 
RCF 
RILA 
SEAS 
SIARE 
SINUS 

HDGTALAR
ELEMENT 
FILTER 
TRA'SATSER 
70180 HORN 
SPOLAR 
KONDENSA
TORER 
PICK UPER 
TYG 
SKUMFRONTER 
M.M 

NY KATALOG FÖR 1980 
Demonstration och butiksförsiiljning: 

Oppet: månd. -fred. 11-18, lörd. 11-14 

--------------------------------
SÄND MIG GRATIS KATALOG '80 

--=~ ..... 

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

Adress ................ ... .... ..... .. ..... ......... ... ·. 

Postnr ... ......... Ort ....... .. ... ......... .. ... ..... . 
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Samtliga JOSTI BYGGSATSER 
Microdatorer, högtalare m.m. 

ULTRALJUD!!! 
Som "fotocell" el.m. AT 761 att sätta 
på & stänga av t.ex. TV:n. Räckvidd 
5-6 m. drivsp. 9 volt 
Byggsats AT 760 ultraljuds mottagare 
Byggsats AT 761 hållkrets för relä 
Byggsats AT 765 ultraljudssändare 

Tyristor som "tänder" din moped: 
Byggsats n 670 

IAC-STORÄTAREN!!! 

ca 125.
" 27.85 
" 84.50 

ca 109.80 

Nu finns Philips berömda IAC som byggsats all montera i bil el. 
vanlig FM-radio för all eliminera störn ingar. 
Drivsp. 12 volt 20 mA. 89..75 
Byggsats FM 680 

DIGITAL-VU-meter m. 10 lysdioder, drivsp. 
12 volt 
MI915MONO 
MI 916 STEREO 

LJUSORGLAR!!! 
1-kanals 
3-kanals 
4-kanals 
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 
209.45 
237.00 
268.50 

JOSTI ElECTRONICs " GENERAL KATALOG " 
på ca . 400 sidor innehåller beskrivningar . bi lder och data 
på inte mindre än 2 125 olika elektron iska prylar. b l. a. 
byggsatser. högtalare och delningsfilter med samman 
kopplingsexempel. halvledare. data- & ekvlvalentlistor -
och mycket. mycket mer II Flerfärgstryck. 15:- plus porto 

DIAGRAMMAPP - nu på SVENSKA - med diagram. kopplingsschema. kom
ponentförteckning. bY99"ägledning samt utförlig bruksanvisning till JOSTI 
byggsatser. 
Varje konstruktion är lättfattligt uppbyggd så man behöver inte vara "elektro
nikgeni" för .tt ha glädje av denna bok. Jättefint bildmaterial! 
Varunr 1000 ca 500 sidor 40;-
-------------------------------------------Till Box 1107, 
ElECTRO-BYGG • JOSTI ElECTRONIC 251 11 Helsingborg 
Namn _ _ _ _ _ ________ Ev Kundnr _ ___ _ 

Adress ________________ ___ _ 

Postadress _____________ _ _ ___ _ 

Obs Glom e, tylla , namn O adress' RT 8-80 

o Sänd mig "GENERALKATALOG "pris 17 r- i förskott el. 18 r- mot 
postförskott. linlt!. frakt! 
O Sänd mig DIAGRAMMAPP. varunur. 1000 mot postförskott, frakt 
tillkommer. 

O Sänd mig .. .... .. ................ .. ........................... ... ..... mot postförskott 

.= ~ ALLA PRISER INKL MOMS Leveranser over 600 - Irak"rin. 
ForskottSbetaln'ng kan ske genom ,nsannlng på vån paslglro 2981 77· 7 eller bankgiro 162· 
8098 eller genom check utsh,lId pil oss OBS ' 12 - Irakt v,d lorskoftsbel.'ntng. 
V,II Du veta mer så ring eller skrov t,lI oss - telelon 042·1 3 33 73 AHilrsadrltSs Karl.t.n 
9 Dar IraHas v, mellan 930 och 17 JO. på lordagar ,,11 13.00 ORDERMOTIAGNING 
DYGNET RUNT 

RADIO & TELEVISION - NR 8 - 1980 73 



"Klick" "Klosch" "Frutt" "Vrrrrt" 
Fotografer är olika. Deras bilder är olika. Och deras kameror låter olika. 

Men en sak har dom gemensamt - tidningen FOTO. 

C5@IJ@ 
Sveriges fototidning. 

Z81-lär_kräsne! Z87-llappyliI181'an! 
~Z80DATA 

FLOPPY 

NUMERISKT KEYBOARD 

~:;~~A:·· :0- ALFANUMERISKT KEYBOARD 
,A, 

PRATAR: ASSEMBJ.ER,BASIC FORTRANx) 
COBOL Xl, PASCAL xf X)option 

2 FLOPPY DRIVES 1OTALT204K 

MONTERAD&KÖRKLAR 14590:- MONTERAD&KöRKLAR 6960:-
BYGGSATS 10445:- BYGGSATS 5280:-

21f1'N r;;mH~IT ;Ci;D~;V~A~; - -- - -
~ data systems NORR MALARSTRAND76 
DATORER-SKRIVARE-MÄTINSTRUMENT- I BOX 12081 • 102 23 STOCKHOLM 12 • TELEFON 08- 52 07 70 
HEM-BÅT -BIL -ELEKTRONIK-HIFI- I 
UTBILDNINGSmKET -VÄDERELEKTRONIK I 

Beställ ~ 
praduktkatalag! 

SAMTLIGA PRISER EXKLUSIVE MOMS Postnr ____ Postadr _ _______ __ ::c 
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CALREC 
"Felaktig" mikrofonplacering ? 
Spelar ingen roll ! ! 

Med CM 4050/CS 5014 
kan Du korrigera även efter 

s+uNDFIELD 
Mikrofonen alla 
talar om heter 
CM 4050 

det att musikerna har gått hem. De' Du - det sparar Du pengar på !! 

Nedan ett urval av Calrec's övriga mikrofonsortiment 
r---------, 

CM 2001 / 2101 C CM 1001 C CM 656 D CM 2056/2156 C 

iftlCfSO.ic .. - företaget för Box 420 12604 HÄGERSTEN 

professionellt ljud - Tfn : 08 - 88 03 20 Tlx 11136 insonic 
Informationstjänst 24 

SUBWOOPER. 
På vårt program har vi tre olika subwoofers vilka både resurs- och 
utrymmesmässigt skall uppfylla alla ställda krav på lågbasåtergiv
ning i hemmiljö. 
Systemen - vilka är av basreflextyp - är bestyckade med två mot
kopplade 10-, 12- resp. 15 tums baselement med 60, 100 resp. 
200 liters lådvolym. 
Avstämningen av systemen är beräknad och optimerad i dator efter 
AN Thiele's matematiska modell av basreflexlådor. Högsta prioritet 
har härvid transientresponsen givits - luftvolymen i basreflextunneln 
har minimerats samt frekvensgången valts på ett sådant sätt att minsta 
fasdistortion (fasvridning) har erhållits. 
Detta borgar för att instrument typ pukor med en snabb "attack" på 
ett naturligt sätt kan återges utan att anslaget mattas eller att högtal
arelementet ger kraftiga eftersvängningar. 
Ovanstående har även givit vid handen en låg undre gränsfrekvens 
- 23,18 resp. 14 Hz (-3 dB) varför de två större systemen ej skall 
utgöra någon begränsning för återgivning av t.ex. 16 Hz-tonen 
från en 32 fots orgelpipa. 
Vi vågar påstå att våra större modeller - vilka sinsemellan lyssnings
mässigt är likvärdiga sånär som på att det med 15"-elementet be
styckade systemet kan prestera ett högre ljudtryck - tillhör det 
bästa i låg basområdet som idag går att uppbringa på marknaden 
oavsett pris. 

Tvivlar Du? Besök då vår butik i Stockholm eller Göteborg där Du 
själv kan lyssna och avgöra. Här finner Du f.ö. våra senast utvecklade 
sidosystem att användas tillsammans med subwoofers. 
V år katalog rekvirerar Du genom att sända oss 5 kronor i sedel. 

U BB ELEKTRONIK AB 
kontor 
Silvergransgatan 5 
42174 V:a Frölunda 
Tfn 031/29 33 85 

Informat ionstjänst 2 5 

butik 
Bangatan 36 
414 64 Göteborg 
Tfn 031/12 14 80 

butik 
Skeppargatan 70 
114 59 Stockholm 
Tfn 08/61 36 98 
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AUDIO PRO TA-l50 
AM/FM RECEIVER 

Den bästa 
HiFi-produkten 
måste ge mer 
än bara bra ljud. 

För att en HiFi-produkt ska vara 
absolut bäst måste den uppfylla 
~ skilda krav: 

HiFi-entusiasterna säger att den 
ideala förstärkaren är en "rak tråd 
med förstärkning". TA-iSO med sin 
helt elektroniska konstruktion ligg
er närmast detta ideal, vilket för
klarar varför ljudåtergivningen 
konkurrerar med de bästa separat
enheterna på marknaden. 

Teknikernas drömprodukt sak
nar helt rörliga delar. TA-iSO har 
bara en rörlig del-en inställnings
ratt som utför sju olika funktioner. 

Formgivarna anser med rätta att 
design ska anpassas till funktion. 
Värdet i TA -iSO:s genomtänkta de
sign framgår av att världens mest 
sofistikerade receiver är den en
klaste att handha. 

Ljudkunnande, 'vetenskap och 
design . Ger totallösningar inom 
HiFi. 

SVERIGE: Audio Pro AB 
Kemiotviigen 2B. 
183 34 Täbv. (8.756 73 SO. 
FINLAND: Dy Audio Pro. 
9().577al7. 
DANMARK: Audio Pro Apa. 
01 -198242. 

~M8\'OO Agentur As. audio pro 

Informationstjänst 26 
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LÄR DIG MIKRODATORN 
på nytt sätt 

Läs och lär på svenska 
v ÄR OMTYCKTA MIKRODATORKURS 

Materielsats, 8 lärobrev + schemasamling 1.325:- eller brev 1 
265 :- och var 14:de dag 7 X 160:- . 

Inkl. moms och allt portofritt . 

Beställ kurs eller broschyr redan idag! 

EIEKTRONEKTJÄNSTIHJO 
Box 40, 54400 HJO Tel. 0503/123 94 

Informat ionstjänst 28 

ELEKTRONRÖR 
ELEKTRONRÖR 

SVENSKA 
DELTRON 
Huvucijt(}~tor 

Orderkontor 
Box 3009 . 
163 03 Spånga 
08 /3669 57 

Butik Spånga 

Tallåsv. 15 
Spånga 
08/36 '6983 

Informationstjänst 29 

"Klick" "Klosch" 
Fotografer är olika. Deras bilder är olika. 
Och deras kameror låter olika. Men en sak 
har dom gemensamt - tidningen FOTO. 

C?@Lf@ 
Sveriges fototidning. 



deltron 
- aktuellt -

Power 
FÖRS,.ÄRHARBYGGAREt 

ELEKTRONIK
KOMPONENTER 

Vid inköp av dina elektronik
komponenter, gör ett besök i 
någon av våra butiker i ddo 

Du som bygger stereoförstärkare, ljusorglar, eller mikro
datorer behöver en inbyggnadslåda med jättebra värme
avledning . Här har Du chansen att köpa en toppgrei, 
till mycket förmånligt pris. Svart eloxerad aluminium
profiliåda med täckplåtar av svart fyrkantshålad järnplåt, 
eller om Du vill, svart plastad stå lplå t . Som standard 
ingår handtag rackvinklar och gummifötter . Lådans 
yttermått utan handtag : 432x 88x263 ,5 mm . I nner-Göteborg ~ 

$ Stockholm 
mått 394x82x250 mm. 

SPECIALPRIS JUST NU 250:- INKL. MOMS, FRAKT 

'.'011. , Spånga .a .omna. Jag beställer ........ st MULTI 2440250 

Jag vill ha en katalog över FLEXIBOXLAoOR 

SVENSKA DELTRON AB Namn 

Adress 

Tel. . . 

Informatlonstjånsl 30 

AT 8-80 

b b Box 159 power ox a 15400 Gnes!a 

Tel. 0158/11920 
InformatlOnSI Janst 31 

J a, jag bestä ller mot pos~rörskott 
.. ..... .. ex av BYGG SJAL V - Elektronik ! 

D Jag ä r prenumerant och betalar kr 23:50 
D Jag ä r inte prenumerant och betala r kr 33:50 

...... .... ex BYGG SJÄLV - Ljudteknik 
till fö rm å nspris kr. 20:-
(så lä nge lagret räcker) 
Po rto och postförskottsavgi ft tillkommer. 

Postnr ... . .. . Postadress .. . .. . .... .. ... . 
AT 8-80 

Frankeras 
ej 

Radio & Te levisio n 
betalar porto t 

SPECI A L TIDNINGS
FÖRLAGET AB 
Radi o & Television/ 
Boksektionen 

SVARSFÖRSÄNDELSE 
Kontonummer 6820 
103 64 STOC KHOLM 3 

OBS! Du som ä r bosa tt utanför Sverige ka n enba rt köpa bo ken geno m all i kuvert sä nda beställ ningsku
pongen och en check (kö pes i bank) på summa n av bestä llda böcker. Adress: Special tid ningsförlaget A B. 
Boksekt io nen, Box 3224, 103 64 STOC KHOLM . 
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Nr 8 1980 

I[ ]I 
Pick uper och nAlar! 
ADC, Coral, Decca, Empire, Orto
fon, Philips, Shure m. m. 30 % un
der butik. Telefon 0380-250 52. 

Utförsäljning Receivers! 
Prisex 2 x 35 W FTC 1 340 :-. 
Fraktfritt. Tel 0380-25052. 

PRISSÄNKTA KASSETTBAND 
TOK AD C60 10:80, C90 11 :80, 
TOK SA C60 14 :80, C90 17:80 
MaxelI UD C60 10:40, 9011 :40, 
UDXLI -II C60 13:80,9016 :80, 
Aria UDXRI lO-pack C60 58:-, 
C90 68:-. Stor mängdrabatt. 
Telefon 0380-250 52. 

Programmerbar kalkylator HP41C 
med printer och magnetkortläsare 
endast ett halvår gammal. 
Tel 08/715 54 31. 

Radioamatörer se hit!!! Vridkond 
alla möjliga typer. Skriv för besked 
och ev postorder till : 
Surplus Äteranvändning, Box 
20001, 720 20 Västerås. 

*STORA MUSIKKATALOGEN* 
Innehåller allt Du behöver till . 
rekordlåga priser!!! 
Sänd in namn och adress + 5:- i 
frimärken (som dras av vid din 
första beställning till : 
DISaOFON HB, Box 66, 
611 23 Nyköping. 

Säljes! 
Hela årg av Populär Radio 1930-54 
Radio & Television 55-57 och ut
ländska radiotidn 40-77 + div 
äldre svenska radiotid. Förteckn 
mot 3 :- i frim S Johansson, Box 
3012, 291 45 Kristianstad, 
tel 044/11 91 35 .. 

Bilstereo från 745 :-, equalizers 5 
steg 2x25 W från 485 :- . Tryckkam
marhögtalare 50 W 425/par. Pyral 
kassettband lOst C60 74:-, lOst 
C90 94 :- . Beställ prislistan . 
Jiggys, Box 523, 621 05 Visby . 

Yamaha CA-2010. Sansui AU-
919, SC 1330. JVC KD-2. ASC 
AS-5004 (RI bsp). Centurion 
S-HB-l. SSR-863 Mk 2 
(3-v, 200W). SSR-524 Mk 3 (3-v, 
150W). JVC-30 50 EU, 3" tv&r. 
Tel 0470/671 29, Olle. 

•• ALLT MOJLIGT 
Det kostar bara 15 kronor per rad att annonsera under "ALLT MÖJLIGT" 

-Radio &ThJevtsions radannonser. Annonsen skall inte vara längre än 10 rader. 
L::1gsta pris är 45 kronor (3rader). 

Har du något att sälja skall du prova 'Y\.LLT MÖJLIGT". 
Använd kupongen. Den finns i tidningen. 

Bygg om Alfaskop 3100 Billigt! 
Om du har ett Alfaskop kan du 
enkelt bygga en mikroprocessor
styrd bildskärmsterminal med våra 
byggsatser. 16 Rad, 64 tkn, Sv el 
eng tkn . Full ASCII eller Baudot 
spec tkn Cursor kontroll. Svensk 
byggbeskr. Beja E lectronics. Box 
2119, 17502 Järfälla. 
Tel 018/34 1972 (kvällad . 

DATA-KURS. ITE-skolans data
kurs kompl med TVOM oscillo
skop, minidator och kursbrev. Allt 
nytt i byg!lsats. Nypris 7500 :- . 
Säljes för 3500 :-. Tel 0221/404 82. 

TTL-paket! Grindar, vippor, räk
nare mm. LS, S, STD. Minst 25 
ol/paket. 40 IC 50 :-, 90 IC 100 :- . 
Full belåtenhet garanteras. Minnen 
411639 :50, 2114S 36 :-. 
Digital Connection HB, Box 288, 
175 25 Järfälla. Tel 0758/199 75. 

* KOMPONENTREA* 
1 MHz kristall 29 :- st, motstånd 
1 DI L-kapsel 80xl00k 1 :- st, omk 
Dual in line 4 pol 5 :- st, tumhjuls
omk BCD KOD 3:- st, CMOS 
4001 , 4012, 4023 1 :- st, 4013, 
40492 :- st. 404014516,14527 
4 :- st, 4017, 404 7 5 :- st. 
SL Elektronik, Box 25, 
734 01 Hallstahammar. 
Tel 0220/179 60, 113 96. 

Program till ABC-80! 
Prisexempel : Elpaket 145:-. Mate
matikpaket 95 :- . Sortering 35 :-. 
Garanti på alla program! Begär 
Gratis broschyr! ABC-Data 
Box 2002, f75 02 Järfälla. 

Säljes 
Trådlös mi krofon sändare-motta
gare 1000:-. Tel 08/46 38 97. 

Vi säljer Compukit och Superboard. 
Även expansionskort och mini
floppy . Priser inkl moms, porto och 
postförskott : 
Compukit 4 k 2990 :-
Superboard 4 k 2390:-
Expansionskort inkl 8 k 
rymmer 24 k 2550 :-
Expansionssats 4 k 390 :-. 
Program f båda datorerna fr 45 :- . 
M I Dataprodu kter . 
Tel 0764/654 60. 

ABC80-program: BI a Spel paket 1 
med 5 avancerade spel. Begär gratis 
information från : ABC80-Program, 
H-E Eriksson, MälIbyvägen 3, 
87200 Kramfors. 

32-kanalig mixer säljes. 
Tel 08/9946 35. 

Bilstereopaket : Mach R bilst m 
insp. 2 st Selfac 3vägshögt 30W 
1 075 :- . OBS äv andra apparater 
nya o beg. Ring el skriv : 
JH-Elektronik, box 30535, 
20062 Malmö, tel 040/15 79 92. 
Skickas mot pf e försk bet t 
pgnr 4366010-9. 

Elektronik-byggare! 
Komponenter till lågpris. Begär 
prislista och se själv! JIGO Import 
o Handelsagentur, tel. dygnet runt . 
0755/64724, Box 5007, 
151 05 Södertälje 5. 

Ljudnivåmätare BrUel & Kjaer typ 
2206 med kablar och aluminium
väska. 3600 :-, 040/97 28 76. 

Högtalare JBL, ElectroVoice, 
Cerwin-Vega, PAS (15" 120 WRMS 
400 :-) sälj bill. Strängar till chock
pr. Super Bullets 35:30. Gratis kata
log över mikrofoner, strängar, 
effektped, mixers, slutsteg, högt 
låd, kontakter, kablar mm. Kom
pletta system levereras. Ring el 
skriv (telefonsvarare). MJ LJUD 
Box 2002,6 11 02 Nyköping. 
Tel 0155/89981 . Ny katalog 
ute nu! 

Exklusiv förförstärkare med Dolby 
MARANTZ 3800 Nypris 7.000:-. 
Nu endast 2.700 :- , fabriksnya! 
Beställ vår prislista, bifoga svars
porto! SOUND CENTER, 
Box 200 18, 200 74 Malmoe. 

Säljes Receiver JVC JR-S600 
2x 180W, Cassette deck JVC KD 
S200 Mark II, Högtalare Epicure 
Modell 11 70 W. Per Johansson, 
Motalav 3, 11543 Stockholm, 
tel 08/62 16 03. 

ELEKTRON IK-SURPLUS 
Tulegatan 37, STOCKHOLM. 
Transf.reläer, högtalare, motorer, 
instrument m m m m. Öppettider 
vardagar 17-20. Lördagar 10-14. 

ELEKTRONIKKOMPONENTER 
Transistorer, dioder, IC-kretsar, 
motstånd, kondensatorer m m. 
Prislista Gratis. H Eriksson, 
Vikingavägen 202, 80241 Gävle. 

G.A.S. Ampzilla 2a 6.900:
Harman Kardon CIT. 17 s 2.500 :
DB Systems DBR-1A + DB-2 
2.800:- . ACE AUDIO B.S.P.A, 
UNAMCO T-l + Hadcock 
GH228S + Ortofon M20FL. 
Tel : 0910/157 99 e. kl. 18.00. 

S-lOO-kort! 
Vektorinterrupt 2-ports serie, 
Kassettinterface . 
Tel 0157/131 37 e kl 18.00. 

BILLIGAST HIFI & ELEKTRO
NIK! Prisex : TEAC : A300 1495 :
CIMkll 7495 :-, Xl0R 4995:-, 
A3440 8495 :- . TDK SA C90 
19:95, ICs: 76477 39 :- , AY 
3-850039 :-, 1702A 39:-, 
21029 :- m.m. Prislista mot 1 :30 
EMBES HI-Fl, Box 13054 
50013 BORÄS 

ABC80-bok, bokföringssystem för 
ABC80. Pris 1450:- exkl moms. 
Diverse hjälpprogram för ABC80, 
t ex utskrift av krossreferenslista 
ur programtext. Begär broschyr. 
Jarl Johansson Systemering ab, 
Vretavägen 17, 14700 Tumba. 
Tel 0753/36 218 eft kl 14.00. 

Hornhögtalarelement till special 
pris, Electrovoice T35B + Gamma 
LA 1231 550 :- . Denna månad 
medföljer Gratis ett bra mellan
registerhorn (Klipsch 400 Hz) så 
långt lagret räcker. Värde ca 350 :-. 
Gar. Audio-Importen, Box 77, 
191 21 Sollentuna. 

Antenntipset : FTE-förstärkare 
inkl nätdel : TA71174 :- , TA 72 
164 :-, TA73 168:-, TA99 96 :-, 
26 el Combi för K5-12 + UHF 
115:-.43 el UHF med +15 dB i 
5 kanalgrupper 93 :-. Köpenh : 7el 
K4 , +9 dB, 190:- . 13 el kanalant 
Bill, +13 dB, 89 :-.18 el dito, 
450 cm, +16dB, 140:-. Kabel , 
filter osv bill. Angiv pris vid 5pack 
ex moms. 0322-22380, 
Alltext PI 5140 Vårgårda. 

Säljes 
Ny JBL 2220A 15" högeff bas 
1500:- . Osc Iwatsu 2ch , 15 MHz, 
1 mV/ div - 2 probar 3000 :- . 
Tel 018/4607 18. 

Inspelning av små grupper (sång 
+ akust instd för prov, ev skiva 
50 :- tot + bandkostn. 
Tel 08/9643 76 Kaplan . 

Trio frekvensräknare FC-754 
250 MHz säljes. 
Telefon 08-07 01 20. 
Björn Fredholm. 

I[ ~ )1 
Slutsteg till 27 MHz köpes helst 
runt 500 W i funktionellt skick. 
Tel 0280/201 05 e 17.00. 

Köpes 
80 kolumn printer och flexminne 
passande till ABC 80. 
Tel 0430/2~3 47. 



Billigt 
Det kostar bara 15:- per 
rad att annonsera under 
"ALLT MÖJLIGT" 
Radio & Televisions rad
annonser. Med kupongen 
här intill är det enkelt att 
fylla i en bokstav i varje 
ruta och lämna en ruta 
tom mellan varje ord. 
Du ser genast hur många 
rader det blir och vad an
nonsen kostar. Annonsen 
får inte vara längre än 10 
rader. Lägsta pris 45:-
(3 rader j. 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 234 56/7891011 12 
UmDAG 23.1 27.2 26.3 30.4 28.5 23.7 27.8 1.10 29.10 26.11 

Skrivdinannonahärl MANUSDAG 6.12 15.1 11.2 12.3 14.4 16 15.7 18.8 16.9 110 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

DET GÅR IN 28 TECKEN PÅ VARJE RAD 

Namn ...... ........... .... .... .... ...... ....... ....... ........ ...... .. ........ .. ........ .......... Tel. ...... .......... .... ....... ......... .. .. .... ... . 

Adress ....................... .......... ... ....... ............. Ibstnr ................ .... ...... Ibstadress ...... ... ......... .... ... .... ....... . 
OBS! Endast förskottsbetalning med check eller per postgiro!! 

.. ,-.-_-_-_-_-_-,------,r-- ~Pg.::4~(M~t~g::m~RT.::d~o~ DCh~bifoga:.... ____ ~ 
:1~qt!lH""' ... (.:r.,.. " 
I oJt "I! ; ~k "'" f,,,b<Jl>t ., J 
I\.(MIiH~9r~,..:;"""HI ........... .. . 
r ... ,;ritl .. "'''' ''''-ur RT ,' ._ (r f "" \ 

, ' Ici,rk"" VMi' roö .. d , r" .,,:-.:~t ":;./1 
"t iii< J':i: Mrn ode,,; ,\ ...... .. 

v;J. ·, _oe""'- ;' 1 
.. 1I(,""' .... , loWi / 
~~I~/~.rn.. pi-. I 
frwi<il{ "" U/ , I 

, r~lt ",«P " 1 
Den s;m inte glömmer bort 
aU komma ihåg 1 
radio & 
television 1 
glömmer aldrig bort 
aU komma ihåg aU 
PRENUMERERA! 
Kom ihåg att aldrig 
glömma bört det! 

PRENUMERATION 
Ja, jag prenumererar på RADIO & TELEVISION ett år 

framåt och får 12 nummer (11 utgåvor) för kronor 125:- , 
Jag betalar senare när inbetalningskortet kommer, 

VAR GOD TEXTA TyDLIGTI .... . . ,:. ~ , 

392 ' 

El " t'.. \ el ternamn " ",,,. ,, ,,,.,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,.,,.,,,,,cornamn,,,,,,,, ,,,,,, "",,, ,,,,' .,,,,,,, , 10,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,., 

Adress"""""" "."",.""""."""""" " "" " Postnr" ." " .. " "" ",."", Fbstadress """ ""."", .. " ... ...... , ... , .. , .. " 
Gata, post lada, bo. etc 

Land"""" "",.",.".""" "."" " ." """." " .. ",.,.""" "" ."",.".""", ... , 

~--------~-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Vill du veta I 

mer? I 
Radio & Television hjälper 1 
dig gärna med y tterligare 1 
upplysningar om de pro
dukter som annonseras i 1 
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 kost-x 
nadsfri! Sänd in kupongen 
inom 6 månader. 

•• 

I N FORM AT IONSTJANST 
Jagvillvetameromhärförkryssadeannonser: CD CD CD CD CD CD (]) CD CD ® 
@@@@®®®®®@®®®®®®®@@@ 
®®®@@®®®®®®@@@@®®®@@ 
®®®®®®®®®®®®@@@@@@@@ 
®®@@@®®@@®®®@®®®®®®® 
@@@®®®®®®@@@@@@@@@@@ 
@®®@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@®®®@@@@@@@@ 

Företag ......... . , .. , .......... .. , ...... , .. , ......... , .. ..... .. .. .. . Namn .... ... .. .... ... : ..•.. .. : .......... .. .......... ... C/o ... ... .. , .. , ......... .. .. , .. , .. .. . 
. -

Adress .. .. .... .. .... ..... , .. , ...... , .. , ... .. . , .. , .. , ........ Postnr ....... ....... , .. , ... .... Postadress .... .. ~~ . ....... . ... .. .. ...... .. . .. .. . 
Gala,postlada,boxelc Land .... .. ... " .......... .. .. .. .. .... .. '-' .. ~'................ I RT I 80 I ' " 8:=J 
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<5ivad €Lecfl'onic' d 
VI SLÅR HÅRDAST, PRISKROSSARE 

2716 UVPROM - 5 V ENKEL . . .. . ... 120:-
4116 - 16 K .. ..... . . .. .. . . .. . . .. . 40;-
Z 80 CPU 8-BIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 :
BC 546, 547,548 TRANSISTOR . . . . . . .0:60 
SOLDIMEC 3060 LÖDSTATION . . .. . . 263 :-
Alla priser inkluderar moms. 
Detta är några godbitar u r vårt breda sortiment av halvle
dare, le, m.m. 
Vår katalog fårdu mot 10:- (i frimärke). 

BUTIK : Övre Husargatan 35 , 413 14 GÖTEBORG 
TELEFON : 031 - 11 08 64 

Informa tl ons t J~mst 32 

Bygg ditt eget 

la_ .. "" 
I Sensvact-programmet finner du larm komponenter for 
vaIje behov och kassa. Tusentals nöjda Sensvact-ägare runt
om i landet. Kontakta fackhandeln eller oss direkt. 

SIREN SKYDDSLARM AB 
Box 150 13, 16 11 5 Bromma 15. Te108j2668 70 

r------------------------~ Skicka mig Sensvact komponentförteckning och planeringsanvisningar. 1 
I I I ~:::s · ::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~I 
I Postnr . . .......... Postadress . ......... .. ... . Tel ......... ...... g;. -------------------------...;1 Inform at ionstjänst 33 

ALLT FLER KÖPER VÅR SENASTE HÖGTALARE 

DIREKT FRAN FABRIK 
ÄVEN PER POSTORDER 

KT88 
Data en!. " Stereo HiFi-handboken 80" 

Princip Basreflex 
Märkeffekt 100 watt 
Volym 90 liter 
Ca:pris 1.900: - Ist 

FABRIKSPRIS 985:-/st (inkl. moms) 
12 MAN. GARANTI. 10 DAGARS RETURRÄTT 

Demonstration och lagerförsälJnlng 
Ynglingagatan 27, Stockholm (vid Norrtull) 08/334088. 
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 .......... . ...... .. ...... ......... . ........ .. ..... .. . . . . . . . .... . . . . 

Inform ationstjänst 34 

ELEKTRONIKKOMPONENTER 
Pris ex. vid köp av 5- 24 st. 
LM 555NB . . . ..... 1:95 
LM 741CNB . . ... . . 1:90 
2N 3055 . . . . . . . . . 3:95 

Pr iserna är Ex. moms. 

Mycket, mycket mer hittar 
du i v~ KOMPONEN~ 
KATALOG som sändes mot 
10:- bit . i kuvert eller post
giro 2 02 77-0. Beställ den 
det tjänar du på. 

LÅGPRISLINJE 

ID U. Jonsson 

KOMPONENT TJÄNST 
Bo x 20916. 9 3102 Skelleftel 

InformatlonstJanst 35 

LRN 390 A 
Ny. förbättrad 

ljud lednings -
högtalare 

i byggsats 

M ått , B x H x D 
338 x 945 x 400 mm 

BEGÄR BROSCHYR ! 

Stereo-Teknik 
Storgatan 62. 331 00 Värnamo 

0370/ 46010 

InformationstJanst 36 

THE TUBE 
En världssensation 

inom ljud! 

THE TUBE är en ljudpipa som ersät
ter radialhornen. Spridningen är 
1200 från 800 Hz till över hörbar
hetsg rlin ~r\ . Verkningsgraden är li
ka hög so·m hos konvent ionella radi
al horn . Principen är helt ny. Tre 
amerikanska patent skyddar konst
ruktionen . THE TU BE är helt distor
tionsfri. En TU BE ersätter flera andra 
mellan register och diskantsystem. 
Allt ljud ur en TU BE är dessutom ut
~änt helt i fas. varför upplösningen 'ir 
otro ligt mycket bätt re. Transiemerna 
återges mycket· renare och med en 
fantastisk dynamik. PROVA THE TU
BE! DU BLIR ÖVERTYGAD! 

.1&.1 
JAY & JAY AB BOX 5068131 05 NACKA 

08/28 53 51-52 

Inf"!lI1dIlOIl"'ldrlst 37 

Rundstrålande högtalare 

Byggsatse r inkl. komponenter. 
Träslag: jakaranda, valnöt, ek, teak , furu. 
vitlac k, svartl ac k, obehand lad spånskiva. 

Byggsatse r ti ll RT-hornen. 

BÄLLSTA TRÄINDUSTRI AB 
KAR LSBODAVÄG EN 12 . 16130 BROMMA 

TEL08/29 1616. 299516 

Informatlonstjål1st 38 RADIO & TELEVISION - NR 8 - 1980 8 1 



Detta plus ~ket, 
m~merastår 
det att läsa om i 
Radio & Televis:ions 
septerribernummer. 

Tidningen 
~ mer 
den 27/8. 
82 RADIO & TELEVISION - NR 8 - 1980 
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Agfa-Gevaert 
Apratel 
Audio Pro 
Audio Stockholm 
Beckman Innovation 
Betoma 
Bäl1sta Träindustri 

SID. 
7 

68 
76 
71 
23 
33 
81 

Consumer Microcircuits 24 
Deltron 
Elektrobygg 
Elektron iktjänst 
Elfa 
Ekman o co 
Frekvensia 
Gylling 

76,77 
73 
76 

30,84 
83 
67 

6 
Heathkit Scandinavia 74 
Hi-Fi Kit 
Hitachi 
Inko'x 
Intersonic 
JBN Electronik 
J&J 
Jenving Tommy 
Josty Kit 
Kammarton 
Komponenttjänst 
LSI Electronic 
Luxman 
Philips 
Powerbox 
Radiokommunikation 
Rennemarks 
Rydins 
Rädbergs 
Sennheiser 
Sentec 
Siren Skyddslarm 
Siva's Electronic 
Stereoteknik 
Svensk Audiopro-

duktion 
Teleton 
Tonola 
Trio-Kenwood 
U66 
Wetab 
Älvsjö Sydimport 

47,73 
5 

66 
75 
76 
81 
29 
21 
81 
81 
28 
18 

42,43 
77 
41 
74 

2 
20 
56 
29 
81 
81 
81 

45 
34 
25 

9 
75 
72 
20 

Sköna 
bilder 
varje 

vecka J 

Prenumerationstjänst 
Postadress: Box 3263, 
10365 Stockholm 3 
Telefon : 340790 
Postgirokonto: 889500-5 
Prenumerationspris: 
Helår 12 nr 125:-
(OBS! det nya priset gäller 
inkl den nya momsen 
17,1 %) 

Prenumerltioner kln bestiUI. 
direkt till Prenumerationstjänst. Box 3263, 
10365 Stockholm 3, i Sverige på närmaste 
postanstalt med postens tidningsinbetal 
ningskort postgirokonto 889500-5_ 

Definitiv adressändring. som måste vara 
förlaget tillhanda senast 3 veckor innan den 
skall träda i kraft, görs skriftligt antingen på 
av förlaget utsänd blankett eller postens 
adressändringsblankett 2050.03. (Adress
ändringsavgift 2:50.) 

Nuvarande adress anges genom att ad
resslappen på senast mottagna tidning el
ler dess omslag kl istras på adressänd
ringsblanketten . 

Adressändring på utländskt postabon
nemang verkställes på posten i respektive 
land. 

Äldre lösnummer kan rekvireras genom 
Pressbyrån eller direkt från Åhlan & Åker
lunds Förlags AB, Torsgatan 21 , 10544 
Stockholm, tel 7364000 - Lösnummer
exped itionen. Som regel f inns dock endast 
ett halvt år gamla tidningar att t illgå. 

Bifoga inga pengar; tidningen sänds mot 
postförskott. Redaktionen kan inte effektu
era beställningar på kopior av artiklar ur 
äldre nr. Vissa bibliotek har inbundna år
gångar och kan ibland stå till tjänst med 
kopior. 

ADVERTISING REPRESENTATIVES 
Belgium 
Publicitas Med ia, Avenue de Terveuren 
402, B-l 150 Brussels, Telephone 027nl 98 
12- 13, Telex 33795 
France 
R.I.P.S.A. 26 Avenue Victor-Hugo, F-751 16 
Paris, Telephone 01 /5006608, Te lex 61067 
Denmark 
Civil0konom Sent S Wissing . International 
Marketing Service, Kronprinsensgade 1, 
DK-1114 Köpenhamn. Tel 01/11 5255 
Germany 
Publicitas GmbH, 2 Hamburg 39, Bebelallee 
149, Tel 040/ 51 100 31 -35, Telex 02 15276 
Holland 
Publicitas, 38, Plantag e Middenlaan, Am
sterdam 1004, Telephone 020/ 232071 , Te
lex 11656 
Italy 
Etas Kompass, Riviste Estere, Via Manteg
na 6, 20154 Milano, Telephone 02134 7b 51 , 
Telex 33151 . 
Switzerland 
Mosse-Annoncen AG, CH-8023 Zurich , 
Limmatquai 94, Telephone 01 / 473400, 
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 iir ritade enligt följan
de riktlinjer: 

Komponentnumren korresponderar mot 
motsvarande nummer i ev stycklistor. 

Beträffande komponentvärdena i sche
mana gäller att för motst'nd utelämnas 
ohm-tecknet, och för kondensatorer ute
lämnas F. 

S6ledes iir 100 = 100 ohm, 100 k = 100 
kohm, 2 M = 2 Mohm, 30 p = 30 pF, 30 n = 
30 nF (1 n = l 000 pI. 3 u = 3 ut osv. Alla 
motstlnd 0,5 W, alla kondensatorer 250 V 
provsp om ej annat anges i stycklista. 

Alla förtrigningar som avser i RT publi
cerat material- artiklar, produktöversikter 
m m samt byggbeskrivningar scheman och 
komponenter liksom kret.ar - resp all
miinna frlgor skall göras skriftligen till red. 
Telefonförtrigningar kan i allmiinhet inte 
besvaras p g a tidsbrist. För alla upplys
ningar om äldre RT-nr:s inneh'lI hänvisas 
till bibliotekens inbundna irg med Irsre
gister. 





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, 
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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 moving
coil-pickup kan göra anspråk på att klara 
- med undantag av MC30). Frekvens-

ortofon 
accuracy in sound 

Generalagent: 
Elfa Radio & Television AB, 17117 Solna. 
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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. 

r:---------, 
I Elfa Radio & Television AB, 17117 Solna. I 

Jag vill veta mer om Ortofon MC20 MkII. I 

Namn --- -------- I 
Adress 

RT 8 -80 I 
L!0stadr==_-_-~-_-_-==_-_-~-_-_-:J 


