
Nr 6 / 7 JUNI-JULI 1 981 PRIS 14: 50 (inkl moms) I DANMARK 21 : 50 Dkr 
I FINLAND 14:75 Fmk I NORGE 19:25 Nkr (inkl moms) 

1468-061 

tidskrih tör tillämpad elektronik 



Jag vill ha ytterligare information 
om JVC:s bärbara video. 

GÖREGNAT~PROGRAM! 
ENKELT, ROLIGT OCH 10 GGR BILLIGARE ÄN ATT SMALFILMA. 

JVC, som har ska pat VHS, världens mest 
sålda videosystem , kan nu presentera ett 
avancerat , bärbart litet inspelningssystem 
som vem som helst kan använda både inom
och utomhus. 
Ekonomiskt 

På bara ca 15 timmars speltid har du 
sparat in en helt komplett videoutrustn ing 
med kamera och allt jämfört med smalfilm
ning. Inspelningen ser du meddetsamma i 
TV:n och vill du , kan du använda bandet för 
nya inspelningar. 
Bra att ha också på jobbet 

Köp en video t ill jobbet . Företagspresen
tationer och tekniska processer, säljkonfe
renser och kundinformationer ". JVC:s bär
bara inspelningsvideo har obegränsade an
vändningsområden . 

l 
\ 
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Enkelt 
Kamera och bandspelare är mycket lätt

skötta . Med elektronsökare kan du omedel
bart kontrollera resultatet och göra en ny in
spelning. Bild- och ljudkvalitet blir förbluf
fande hög. 
En bärbar, avancerad komplett video
anläggning för inspelning inom- och 
utomhus. 

Naturligtvis går den också att använda 
som en vanlig videobandspelare för inspel
ning från TV. 

Totalt pris för JVC:s kompletta , bärbara 
videoanläggning med kamera GX-33 
ca 13.495:-

Totalt pris för JVC:s kom pletta , bärbara 
videoanläggning med kamera GX-88 
ca 15.495:-

Namn _______________ 1 '-:-:':-,--,-__ ..,--__________ ----' L-_~=__ __ _l '-__ ::..,-,..,....,._ -' 

1 Videobandspelare TV Tuner TU-22EG 
------------------ HR 2200 EG • Timer för automa- • Kan anslutas di-
Adress 1 • Väger bara 5,2 kg. tisk inspelning av rekt till JVC och de 

--------------- • Paus/stillbild . TV-program upp till flesta andra TV-
• Snabbspolning 10 dagar framåt. bandspelare - obe-

1 med bild . • Slow • Nätanslutn ing roende av system. 

Postadress batterier. behor . 

Avancerad kamera 
med . I nbyggd elekt 
ronisk sokare . • Au
tomatisk färgbalans 
• Motordr iven zoom 
6X . 

Postnr -----__________ 1 ~~~~~a;aul~~~I~vd;- ~:;\ Ito~d~~~tg:~~~.- ~1~~:tk;,r~~:~~r~Öt~~~-

. 1 J ve VI-IS 8 av 10 svenskar väljer VHS utvecklat av JVC. 
Världens mest köpta videosystem. 

1 Generalagent: Rydin Hemelektronik AB , Spångavägen 399- 401 ,16355 SpANGA. Tel 08/7600320. 
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OMSLAGET: Båtfritid och friluftsliv om som· 
maren avsäner alltid ett stegrat intresse för 
bärbara radiostationer för att underlätta säker
het och samband . Tom. 9 år. lyssnar här till ett 
meddelande ur sin nya Zodiac-privatrad io för 
både am och fm. en av den " nya generatio
nens" stationer som RT testar i delta nummer, 
d v s samtliga som vid provnings perioder blivit 
godkända av Televerket enligt de nya. striktare 
normerna . Se testet på sidan 40 . 
Foto: Ulf B. Stronge, RT . 

INNEHÅLL 

Video 
Vi diskuterar den framtida videobandtekni
ken: När kommer nya band och nya system? 
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RT har provat: "Gånglåtar" 
för kassett- och radioljud 10 
Så här till sommaren är medhavt ljud per hör
telefon aktuellare än någonsin och vi har 
ryckt ut våra vanliga lurar för att plugga in 
öronen i följande tingestar: 

- Cybemet Intimate 
- Toshiha Stereo Walky och 
- Sony SRF-80 W, en mini-liten fm-stereo-

tuner och en "modermodul" i form aven ste
reoenhet för batteridrift. Texter och prov: 
Bertil Hellsten och Ulf B. Strange. 

Robert Angus: Månadens 
USA-rapport 15 
Som bl a tar upp faktum att RCA:s under 
många år bebådade Se1ecta-Vision-video nu 
finns på marknaden i USA, att samma stora 
koncern också går in i digitalmusikkonkur
rensen med den äran och att kassettbandpla
giaten blivit en plåga. Med mera, informativt, 
roande och läsvärt som alltid! 

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

Nya produkter: 
Den här gången i form av ett urval mätteknis
ka nyheter sådana våra medarbetare såg 
dem på vårens IM-mässa i Stockholm. 

Frekvensmodulerad 
radiostyrning - del 6 34 
I det här avsnittet beskriver Inge Stendahl hur 
man bygger en servoförstärkare plus något 
som kallas Tvärtemot. 

Decca-navigering för 
småbåtar. . . 37 

Sex privatradiostationer 
provade 40 
Sex privatradiostationer som svarar mot Tele
verkets nya krav har vi skärskådat. Samtliga 
har både fm och am och en station har dess
utom ssb-möjlighet. Ett utslagsgivande test, 
som ger anledning till kritik mot de ensidiga 
fordringar man nu ställer från myndighets
håll! 

Bygg booster för bilen! 47 
Här får du expertråd om hur du själv bygger 
en effektiv booster med elektroniska del
ningsfilter för bilen. Konstruktionen kan byg
gas i flera versioner. Alla ger ett överlägset 
välljud och är dimensionerade för i stort sett 
"riktiga" hi fi-krav! 

Ny serie Peerless
högtalarelement ... 

Radioprognoser 
för juni 1981 

54 

54 

Bygg om 2 m-transceivem 
FT 225D 56 
I stortestet i RT 1980 nr 3 av 144 MHz ssb
stationer avslöjade vi en rad brister hos fab
riksbyggena. Här visar Leif Asbrink hur man 
enkelt kan åstadkomma stora förbättringar 
på Fl' 225 RD en i sitt ursprungsskick relativt 
svagpresterande och bristfällig station. 

Medicinsk elektronik 59 
Docent Jörgen Gundersen tar upp de nya 
analys- och undersökningsmetoder som neu
rofysiologin numera förfogar över genom ut
vecklade elektroniska kretsar som fångar 
upp elimpulser från nerver och muskelgrup
per för klinisk diagnos. 

Dx-sidan 60 
tar upp en av hobbyns klassiska följeslagare 
och recencerar nya WRTVH för årgången 
1981 ... Högsäsong för Sydamerika nu och 
det stora Gävle-mötet är annat aktuellt för alla 
dx- och radiointresserade. 

Nya forskningsrön om 
satellit-tv 61 
Hur kraftigt överspill får vi i Sverige från de 
direktsändande satelliterna? Svaret ger prof 
Göran Lind, LTB, i en forskningsrapport som 
vi här refererar och som visar "fördelning" 
över landet. 

Parabolantenner som 
hembygge 64 
Satellit-tv-mottagning kräver effektivare an
tenner. I vår uppmärksammade bevakning av 
detta högaktuella område fortsätter Mae 
Palomäki att informera praktiskt om hur man 
går tillväga vid bygget aven parabolisk eller 
en sfärisk antenn. Du kan börja projektera 
redan nu! 

Europas modemaste 
flygtraf"lkradar... 68 
Ikunpen 70 
tar upp månadens smådatornyheter och pro
dukter i antågande. 
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När kommer metallband för video? 
Nya minisystem redan här! 
•• Under den senaste tiden 
har det visats ett antal förslag till 
nya videosystem , främst avsed
da för portabelt bruk . Det blir 
alltmer tydligt att de nya sys
temen, när de nu blir verklighet, 
kommer att arbeta med kasset
ter av ungefär samma storlek 
som Philips kompaktkassett för 
ljud. 

Eftersom man kan få speltider 
på upp till ett par timmar även 
på en så liten kassett är det tro
ligt att nästa generation av spe
lare även för stationärt bruk 
också kommer att använda en 
sådan. 

Vem behöver längre speltid 
än ett par timmar? De senaste 
programmerbara underverken 
som finns på marknaden tillåter 
att man programmerar spelaren 
för att spela in ett otal program 
efter varandra på bandet . Jag 
måste dock göra en bekännelse: 
Trots att jag haft tillgång till alla 
dessa finesser har jag ännu ald
rig spelat in mer än ett program 
automatiskt åt gången! (Utom 
då det gällt att testa funktio
nerna.) 

Vad är det då som fattas för 
att mini-systemen skall kunna 
förverkligas? En viktig faktor är 
ekonomin: Det ligger stora 
pengar nedlagda i VHS-sys
tern et och andra hemvideosys
tem, och de pengarna förräntar 
sig just nu bra. Varför skall man 
då ändra på ett system som säljs 
så det dånar? De mest intresse
rade av att byta ut VHS mot nå
got annat skulle då vara fabri
kanter som Philips och Sony vil
ka har system som inte leder 
marknaden volymmässigt . 

Inga videometallband än 
Ett annat hinder för de nya 

systemen är att de bygger på an
vändning av metallband för vi
deo, och att sådana inte finns 
ännu . Bandtillverkarna har vis
serligen fått fram prover på me
tallband, som bl a använts i de 
mini-system som offentliggjorts , 
men någon större produktion är 
det inte fråga om . Största pro
blemet är fn att få metallpartik
larna att fästa ordentligt på un
derlaget . Man har ju ett helt an
nat slitage mellan band och hu
vud vid de höga skrivhastigheter 
som tillämpas för videosignaler 
än vid ljud. 

Både videoband och 

audioband består aven plastbä
rare som förses med ett skikt av 
"pågjuten" blandning av bind
medel och magnetrnateriaI. I 
Matsushitas föreslagna minisys
tem använder man emellertid en 
annan tillverkningsmetod. I stäl
let för att gjuta ett skikt på bä
rarmaterialet arbetar man med 
vacuumförångning eller pläte
ring av ett homogent magnet
skikt på bandet. Härigenom får 
man ett homogent skikt som till
låter högre uppteckningstäthet. 
Normala band innehåller unge
fär 30 % magnetiskt verksamt 
material i ytskiktet medan ett 
pläterat band innehåller närma
re 100 % magnetrnateriaI. 

Magnetskiktet måste dock gö
ras mycket tunnare med pläte
ringsmetoden. Man bör ju fort
farande kunna böja bandet och 
rulla upp det på en spole! De 
pläterade banden får därför en 
skikttjocklek som ligger mellan 
0,1 och 0,3 !-tm, vilket skall jäm
föras med skikttjockleken hos 
konventionella videoband som 
är tio gånger större! Det innebär 
att man får tillämpa delvis andra 
tekniker för uppteckningen. Så 
tunna skikt lämpar sig egentli
gen bäst för digital uppteckning 
och metoden används mycket 
riktigt också för skivminnen i 
datorer. 

Framtiden redan här .. . ? 
Trots svårigheterna kan vi i 

alla händelser vara övertygade 
om att metall banden kommer 
för videobruk. Problemen är 
alltså övervägande mekaniska. 
Talesmän för olika bandfabriker 
har nämnt tidrymder på mellan 
två och fyra år innan metall band 
för video kan vara tillgängliga . 
Det betyder att de nya minisys
temen kan vara här någon gång 
mellan 1983 och 1985. Eller kan
ske ännu snabbare ... 

Allt detta berör ju framtida 
och mer eller mindre hypotetis
ka video-spelarsystem. Redan i 
dag finns det dock ett system 
som ger prestanda som vad be
träffar volymen närmar sig de 
spektakulära skapelserna från 
Sony , Hitachi , Matsushita och 
JVC. Systemet arbetar med '14-
tumsband och en packningstät
het som gör det möjligt att få in 
llh-timmes speltid i en, något 
förtjockad ljudkassett! Som det 
säljs i dag är systemet visserligen 
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något förklätt men går ändå lätt 
att "genomskåda". 

Jag talar om Philips Video 
2ooo! Man arbetar ju där nor
malt med ett lh-tumsband , men 
man använder bara halva ban
det åt gången, sedan vänder 
man kassetten och får fördub
blad speltid. Man skulle lika 
gärna kunna klyva bandet och få 
fram ett 6 mm band , eller 1/ 4 

tum, vilket är lika brett som ett 
hembandspelarband. 

Philips-bandet är 13 !-tm tjockt 
(i åttatimmarskassetten) och det 
motsvarar ungefär tjockleken 
hos ett vanligt C90 i en ljud kas
sett . Det betyder att man får 
plats med 45 minuter per sida i 
vanlig kassetthastighet , eller ca 
90 minuter vid 2,44 cm/s, som är 
bandhastigheten hos V 2000! 
Kassetten måste dock göras lite 
tjockare för att rymma bandet. 
Nu är 90 minuter kanske i mins
ta laget för ett videosystem. Ge
nom att öka kassettens storlek 
ungefär till samma storlek som 
den plastlåda en kompaktkas
sett ligger i kan man i stället få 
in två timmar , och det är genast 
tillräckligt. Alternativt kanske 
man kan minska bandets tjock
lek t ex till 9 !-tm och man får då 
in två timmar i samma ytterrnått 
som en ljudkassett (frånsett 
bredden) . Måttet 9!-tm är det
samma som bandet i en C120 för 
ljud håller. 

Ny mekanik fordras 
Och detta system finns alltså i 

dag! Det enda Philips behöver 
göra är att ta fram ny mekanik 
för kassett och spelare. All 
elektronik är helt densamma, 
liksom spårlägen etc kan behål
las oförändrade. Ett system som 
detta med mindre kassetter 
skulle dels kunna göras verkligt 
portabelt, dels bli billigare än 
dagens utrustningar. Metall
band skulle givetvis kunna för
bättra bildkvaliteten, men det 
hela fungerar ändå med dagens 
kromdioxidband . 

Frågan är om det verkligen är 
de åtta timmarna som är den 
verkliga fördelen med Philips
systemet; snarare ligger väl 
hemligheten här i att det är ett 
förklätt minisystem . Att Philips 
förvisso har med detta i sin 
framtida videoplanering är sä
kert. Nu undrar vi bara när man 
tänker släppa ut sitt minisys-

tern? 
Att V 2000 i sin ursprungliga 

skepnad inte orsakat några di
rekta omvälvningar på markna
den torde vara bekant. Hur stor 
marknad man har i Sverige är 
inte bekant , men siffror från 
Västtyskiand är ganska dystra 
för systemet i fråga . 

I början av 1980 sade en tales
man för Philips att man siktade 
mot en marknadsandel på ca 
30 % i Europa för V 2000. Utfal
let 1980 i Västtyskiand var ca 
2 % marknadsandel för V 2000! 
Det innebär i och för sig ändå 
att Philips som företag stått för 
en ansenlig del av videospelarut
budet tack vare att äldre VCR i 
olika former sålt ganska bra . 

Besvärande marknadsläge 
Men siffran 2 % måste ändå 

vara besvärande, att inte säga 
katastrofal, för Philips . I Sverige 
har troligen ännu mindre andel 
av marknaden varit V 2000. I 
Österrike, där hittills alla V 
2000 har tillverkats , har man till
gripit drastiska åtgärder. Under 
innevarande år har man satt upp 
importbegränsningar så att inte 
mer än 8500 videospelare skall 
få importeras från Japan. Res
ten av försäljningen skall vara 
producerad i Europa, oc.h när
mare bestämt då helst i Osterri
ke samt bestå av V 2000! Med 
detta steg vill man försöka få an
delen egen producerade spelare 
att bli minst 30 %, enligt österri
kiska handelsdepartementet. 
Under 1980 var importen ca 
10 000 enheter , och vi ser att 
marknaden i Österrike inte till
närmelsevis blivit lika stor som i 
Sverige. 

När kommer det att ropas på 
motsvarande skydd för den 
svenska industrin? Dessvärre 
finns det ingen svensk industri 
längre att skydda i det här fallet. 
Luxor, som tidigare hade ett av
tal med Philips om V 2000, har 
slutat med det systemet och i 
stället gått in för att sälja VHS 
som produceras av Mitsubishi. 
Men i ingetdera av systemen var 
det fråga om någon som helst 
produktion i Sverige. 

I alla händelser kan man klart 
konstatera att den närmaste ti
den kommer att bjuda intressan
ta ting på videofronten. Och då 
har vi ändå inte tagit videoski
van med i beräkningen. BH • 



Philips lanserar nu en serie kompakta, mikrodatorbase
rade frekvensräknare med egenskaper som ger mycket 
hög mätnoggrannhet. Serien omfattar fyra modeller 
med max. frekvenser upp till 

120 MHz - PM 6673 
550 MHz - PM 6674 
1,5 GHz - PM 6676 
600 MHz - PM 6675 med direkt-gating för extra hög 
upplösning. 

Räknarna är byggda kring en unik LSI-krets
"räknaren pä ett chip" - som utför snabbare räkne
och signalhanteringsfunktion än vad en mikrodator 
kan ästadkomma. 
Kombinationen av tvä olika IC-tekniker pä ett och 
samma chip - 12 L och ISL samt integrering av bäde 
ECL- och TTL-kompatibla buffrar har resulterat i en 
krets med mycket hög packningstäthet som ändä 
kan han1era snabba signaler. 
Värdefulla egenskaper är bl a reciprok-räkning, perfekt 
triggning med brusdämpning samt ett urval av fem 
högstabila kristall-ocill?torer med åldring ned till 
5x lO-lo/dygn. 
Alla modeller har en kontinuerligt variabel bredbands
ingångsdämpsats, som möjliggör optimal anpassning 

Mätinstru ment 

av triggningskänslighet och brusimmunitet över ett 
stort dynamiskt område från 20 mV tt till lOVtt. 

Möjligheter finns för bärvåg, singel- och multiple
burstfrekvens samt pulssignaler. 

Som extra tillbehör finns bl.a. batteridrift och 
I EC-bussprogrammering. 

Testa någon av dessa kompakta. prisbi II iga frekvens
räknare, kontakta: 
Svenska AB Philips, Avd. Mätinstrument, 
11584 Stockholm. Telefon 08/635000. 

~------------------------------------------
Jag vill gärna veta mer om 

D PM 6673 D PM 6674 D PM 6675 D 6676 

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

Avdelning .... .... ....................... ....... .................... ......... . 

Företag/ I n st.. .................... .. .................... ... ................ . 

Adress .......... ........................... ........... · ........................ . 

Postnr/adress ............ ........... .. ..................................... . 

Telefon .................... ... .......... ... ... ..... ......... .. ................ . 
RT 6-7-81 

PHILIPS 
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Tv med stereoljud 
i serieproduktion 
•• I VästtyskIand pågår nu 
försöksverksamhet med stereo
ljud till tv-sändningar. Philips i 
Norrköping har länge bedrivit 
verksamhet på mottagarområ
det, men någon tillverkning har 
man inte där. Man räknar med 
att intresset för stereoljud i tv 
skall ta fart i höst i VästtyskIand 
i samband med att försöksverk
samheten blir mer omfattande. 

Redan nu har Loewe släppt ut 
en modell på marknaden. Den 
är färdig för mottagning av det 

system som troligen blir stan
dard även i vårt land. Två högta
lare, placerade på var sin sida 
om bildröret , ger stereoverkan. 
Sändningssystemet ger en 
dämpning mellan kanalerna på 
minst 60 dB, och man kan där
för ha helt olika ljud på de båda 
kanalerna, tex ljud på olika 
språk. 

Den serieproducerade motta
garen från Loewe har uttag för 
hörtelefoner och är försedd med 
en krets som "breddar ljudet" 

Trickmixer för smalvideo 
•• För att man skall kunna 
blanda videosignaler med var
andra behövs en mixer. Video
signalerna som skall blandas 
måste dessutom vara synkroni
serade med varandra . Med det 
menas att varje bild och varje 
linje måste börja vid exakt sam
ma tidpunkt. Detta för med sig 
att det inte är lika lätt att göra 
en mixer för video som för ljud. 

En av de billigaste trickmix
rarna för video som finns kom
mer från Sony, och den heter 
HVS 2000. Tillsammans med en 
svartvit kamera kostar den ca 

elektroniskt, vilket kan behövas 
då stereo basen blir ganska liten. 

För den som vill veta mera om 
systemet för stereoljud i tv hän-

3000 kr. 
HVS 2000 är alltså ingen van

lig mixer, som bara blandar två 
videosignaler, utan en trickmix
er. I det här fallet betyder det 
att man nycklar en videosignal 
med en annan. 

Utgångsmaterialet för det he
la är en videosignal, färg eller 
svartvit, som kan komma från 
en kamera, ett videoband eller i 
princip varsom helst i från. Den 
signalen kopplas till mixern och 
ut från den kommer då en synk
signal som tas från inkommande 
videosignal och går till den 
svartvita specialkameran. Ka
meran blir därmed låst till den 
andra videosignalen. Signalen ut 

Studiokvalitet på VRS-kassett 
•• Elektronisk inspelning er
sätter filmning i allt fler profes
sionella tillämpningar. Även här 
sker en våldsam utveckling av 
videotekniken. En intressant 
lösning kommer från ReA, som 
i samarbete med Matsushita 
gjort ett komplett inspelnings
system som arbetar med vanliga 
VHS-kassetter . 

Enheten kallas Hawkeye och 
består av kamera, bandspelare, 
mikrofon och batterier samman
byggda i en bärbar form. 

Kameran är framtagen av 
RCA och arbetar med tre 1/2-
tums kamerarör av typ Satieon 
eller Plumbikon . Bandspelarde
len är utvecklad efter RCA:s 
specifikationer av Matsushita . 

Kassetten som används är alltså 
en standard VHS-kassett, men 
inspelningsformatet är ett helt 
annat. Speltiden på en kassett är 
maximalt 20 minuter. I gengäld 
är kvaliteten av professionell 
klass. RCA anger att den är 
bättre än hos de 3/4-tums system 
(U-matie) som används av 
många tv-bolag. 

Främst har man förbättrat pa
rametrarna färgbandbredd, brus 
och linjäritet jämfört med 3/4-
tumssystem. Förutom videosig
nal finns det två ljudkanaler plus 
en kanal för tidkod på bandet. 

Genom att kamera och band
spelare är sammanbyggda till en 
enhet har man kommit ifrån det 
största problemet vid all upptag-
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ning på fältet - kablarna - fram
hålls det. 

Hela paketet väger knappt 10 
kg, vilket får anses vara mycket 
lätt i sammanhanget. 

För redigering och vidare be
arbetning finns även en statio
när spelare som arbetar med 
samma bandformat. Där har 
man också tillgång till tidbaskor
rektor och möjlighet till alla 
slags redigeringsfunktioner samt 
återgivning med allehanda has
tigheter mellan åtta gånger nor
mal ned till 1/16 av normal. 
Dessutom kan man åstadkom
ma precisa sökfunktioner med 
tidkod. • 

visar vi till RT 1980 nr 4, där vi 
beskrev det föreslagna standard
systemet för Europa. • 

från kameran bearbetas så att 
den ger antingen svart eller vitt, 
inga gråtoner. Man måste därför 
använda en "ren" bild som text 
eller tecknade figurer . Kamera
signalen styr sedan den externa 
videosignalen så att man över el
ler under en viss nivå ersätter 
den externa videon med kame
rasignalen. 

Praktiskt betyder det t ex att 
bilden får en text överlagrad i 
sig. Den texten kan sedan färg
sättas med kontroller på mixern. 
Man kan välja mellan sex olika 
färger: Gult , cyan , grönt, vio
lett, rött och blått. Dessutom 
kan man koppla bort färgen och 
enbart få svart eller vitt. • 



VARFÖR ÄR 
OVER LÄGSEN ? 

- därför att du med VMS får ut bättre ljud ur dina högtalare! 
De första magnetiska pickuperna som någonsin gjordes 

var baserade på pri ncipen med rörlig magnet, och faktum är att 
flertalet av dagens pickuper fortfarande tillverkas efter denna 
princip. 

Rörlig magnet. 

Nålarm 

Magnetiskt rT77'TTT...Jiliill~:8L---, 
ledande 
material 

Magnetiskt 
ledande 

Magnet 

material UL.<LL.I.lill~~rr----' 

Spole 

När n~larmen (med magnet) rör sig, varierar spänn ingsfältet runt spolarna, och 
en spänning genereras. 

Det säger sig självt att nålarmens massa i en pickup 
med rörlig magnet är förhållandevis hög - även fast man använ
der en liten magnet. Och detta påverkar tyvärr transientåtergiv
ningen. 

Därför var inte Ortofon nöjda med systemet med rör lig 
magnet, utan beslöt att utveckla en ny pickup-princ ip som 
skulle kunna minska nålarmens massa och på så sätt fö rbättra 
transientåtergivningen. Resultatet blev ett system som vi kallar 
VMS - Variable Magnetic Shunt. 

VMS (Variable Magnetic Shunt). Spole 

Ringmagnet 

r::;. Nålarm 

Ringmagnet 

Spole 

När n~larmen rör sig förs den tunna järnkroppen, där n~larmen är fäst, nära 
ringmagneten. I denna position kommer kroppen alt fungera som en shunt och 
kortsluta delar av fältet. Och d~ genereras en spänning i spolarna. 

Förutom en minskning av nålarmens massa , vilket bety
der bättre spårn ingsförmåga vid höga frekvenser (god tran
sientåtergivning) tillåter också VMS-princi pen en kompaktare 
konstruktion av spolarna. Detta ger minskad känslighet för 
brum . 

__ Jl __ _ Frekvensg~ng och kanalseparation. 

_ &Kf- .- ..... . -----

10 lID... 10 _ _ 11000 _ _ _ o •• C U. 

.....,'-_.~___ _ ____ 1WW2m1 A • c ...... 

Frekvensgång 
och kanalseparation 

Diagrammet visar att frekvensgången är spikrak och att 
kanalseparationen ligger över önskade minimivärden - genom 
hela det hörbara området (20-20.000 Hz). 

Spårningsförmåga 
VM S-pickuperna har förhållandevis höga värden för fjäd

ringsmjukhet, vilket tillsammans med korrekt nålkraft ger ena
stående spårn ingsförmåga vid låga frekvenser. Spårningsför
mågan vid höga frekvenser är likaledes enastående, tack vare 
en låg ekvivalent nålspetsmassa. Med vår to ppmodel l, VMS 30 
Mkll , har vi lyckats uppnå en spårningsförmåga på 90 f.lmN vid 
315 Hz (vilket är bättre än Shures modell V15 typ IV) . 

Men det är viktigt att komma ihåg, att för optimal spår
ning måste pickupens fjädringsmjukhet passa tonarmens effek
t iva massa . 

Fast det är inga problem! Det spelar ingen roll vilken 
typ av tonarm du har - hög eller låg massa - vi har en VMS
pickup som passar till den. 

Tabellen här nedan hjälper dig att välja den VMS-modell 
som gör att du får ut ett bättre ljud ur dina högtalare. 

Modell Fjädrings- Ekvivalent Användnings-
mjukhet n~lspetsmassa omr~de 

VMS30 Mkll 22 !lm/mN 0,45 mg Alla hög~valitativa 
tonarmar med 
medium massa. 

VMS 20 E Mkll 25 ~lm / mN 0,50 mg Alla högkvalitativa 
tonarmar med rela-
tivt I~g massa. 

VMS 10 E Mkll 15 !lm / mN 0,65 mg Alla tonarmar med 
hög massa. 

Gå in till din hifi-handlare. Han hjälper dig välja den 
VMS-pickup som är rätt för dig. 

ortofon 
accuracy in sound 

Marknadsföres av ELFA HIFI AB , 
Box 1273, 17124 Solna . 
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Zoom-mikrofon 
kompletterar 
zoomobjektivet 
•• Alla video kameror har 
zoomobjektiv. Man kan alltså 
komponera exakt det bildutsnitt 
man vill ha: En översiktsbild el
ler en närbild på någon detalj. 
När det gäller ljudupptagning är 
det inte fullt så väl beställt. Där 
tillgår man oftast blott en in
byggd rundupptagande mikro
fon. 

JVC har känt att problemet är 
värt en tanke och har utvecklat 
ett par alternativa mikrofoner 
som tillåter omkoppling mellan 
olika riktverkan resp kontinuer
lig "zoomning" även av mikro
fonen. 

I princip använder man flera 
mikrofonkapslar som placeras i 
rad . Genom att kombinera ut
signalerna från kapslarna med 
olika faslägen kan man få öns
kad riktverkan . 

Mikrofonerna finns ännu inte 
att köpa, men man räknar med 
att kunna leverera dem till bl a 
video kameror . Ä ven i andra 
sammanhang kan det vara in
tressant med omställbar riktver
kan . 

Av block schemat framgår hur 
den omkopplingsbara mikrofo
nen är uppbyggd. Två kapslar 
placeras efter varandra och sig
nalerna matas till en blandpunkt 
sedan den ena signalen gått ige
nom en faskontrollenhet. Efter 
blandningen blir frekvensgång
en påverkad, varför man utj äm
nar den i ett särskilt steg. På ut
gången kan man välja mellan att 
ta ut enbart signalen från den 
ena mikrofonkapseln , som har 
en viss riktverkan och kallas uni
directional eller en summa av 
båda. Den sammanlagda effek-

ten blir då super-directional och 
medför en snävare riktkarakte
ristik . 

Fyra gånger starkare 
Riktverkan för en kapsel upp

ges vara fyra gånger, d v s en sig
nal framför mikrofonen återges 
fyra gånger starkare än ett sur
rounding sound. Den kombine
rade verkan uppges på samma 
sätt vara 10 gånger. 

Frekvensgången i läge uni-d i
rectional uppges vara rak mellan 
100 och 12000 Hz, vilket för
ändras till 200-10000 Hz i läge 
super-directional. 

Den andra mikrofonen , som 
alltså tillåter kontinuerlig in
ställning av valfri täckning , ar
betar med tre kapslar , var och 
en med njurkarakteristik. Som 
framgår av tig är den tredje kap
seln motriktad de båda andra. I 
en speciell blandkrets kan signa
lerna kombineras till önskad 
verkan. En rundtagande karak
teristik fås genom att man kom
binerar mikrofon B och C, en 
viss riktverkan får man genom 
att använda endast mikrofon B 
och maximal effekt får man ge
nom att utgå från signalen i kap
sel A och subtrahera kapsel B. 

Den zoomning som uppstår 

när man kontinuerligt går ige
nom dessa kombinationer kan 
kopplas till zoom-tangenterna 
på kameran, så att man får en 
synkron zoomning av såväl ljud 
som bild. 

Frikoppling möjlig 
Naturligtvis kan man också 

frikoppla styrningen så att man 
kan ställa mikrofonen oberoen
de av objektivet. Det är ju inga
lunda självklart att man vill för
ändra ljudet bara för att man 
förändrar bilden. Det kan ju 
t o m vara så att man vill "zooma 
in" ett ljud, och därefter pano
rera, utan att ljudet därför skall 
följa med. 

I sådana knepiga situationer 
använder man helst en lös mik
rofon och inte en kameramonte
rad. Att ha mikrofon på kame
ran är i de flesta fall bara en 
nödlösning , om än en bekväm 
sådan. 

För många inspelningar skulle 
det vara bekvämt att använda en 
trådlös mikrofon med mottagare 
i spelaren eller kameran. Som 
amatör har man ju sällan till
gång till en ljudtekniker som 
kan dra sladdar och ordna, utan 
man är hänvisad till att utgöra 
ett one man team. 

ZODIAC BATRADIO 
med både antenn och lotsmikrofon 
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Sickla Kanalväg , 

10460 Stockholm, 

08/ 440710 

Digi 24 FM är en kompakt båtradio helt klar för trafik på samtliga 24 
kanaler (1-23 + ilA). Den är godkänd enligt televerkets nya, stränga 
t ekniska bestämmelser och kan användas för såväl AM som FM. 

Digi 24 FM är försedd med ett avancerat PLL-system, som ger exakt 
frekvensinställning på samtliga kanaler. Kanalindikeringen sker med 
stora och klart lysande siffror. Den har effekt- och S-meter av s.k. 
termometertyp , effektiv automatisk störbegränsare och uttag för an
tenn, strömförsörjning, extra högtalare och selektivanropstillsats. 

I detta speciella båtpaket ingår Digi 24 FM , marinantenn av toppklass, 
mikrofon med selektivanrop för kanal Il A, strömförsörjningskabel samt 
monteringsbygel med skruvar. 

Gör som Sjöfartsverket - välj Zodiac för säkerhets skull. 

Sänd mig utan kostnad specialfol
der om Zodiac båtpaketerbjudande . 

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

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

Postnummer : . ............ .. ... . 

Postadress: .................... . 
RT6-7·81 

frankl'ra:-. ej 
ZODIAC 
hl.'lal'H P0rlot 

ZODIAC SVENSKA AB 

Syarsförsändelse 
Kontonummer 8303 
10460 STOCKHOLM 



Fig l . Genom alt 
kombinera tvd mik
rofonkapslar kan 
manfd valfri karak
teristik med tvd gra
der av riktverkan . -"_-y 

MIKROFON 

FAS-KONTROLL 

MIKROFON 

FÖRSTÄRKARE 
~UTGANG 

SUMMAFÖRSTÄRKARE EKVALISATOR 

Fig2. Medtre 
kapslar, och liimpad 
elektronik, kan man 
fd en kontinuerligt 
omstiillbar riktver
kan. 

I 

• 

, , , 

\ , , 
... 

ClDlr.MCZ· computc!r 

Vi säljer Apple 
ntikrodatorer. 

SENTECAB 
Upplandsgatan 39, 11328 STOCKHOLM. Tel. 08-324600 
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Hörluren huvudsaken 
för gånglåt-succeer 
- plus ett lågt svaj 

~ Så här till sommaren passar det bra att vi tar upp 
" gånglåtar" till test, alltså de nya små medburna 
musikapparaterna man avlyssnar via små lätta hör
telefoner. 
~ Två kassettspelare och en miniatyrmodul för fm
stereo och amjämte dess "modermodul" fastnade vi 
för som komplement till tidigare provningar i tid
ningen. 
~ Det här testet utföll i och för sig normalt men gav 
upphov till dels en intern diskussion omfrån vilken 
kritisk nivå man egentligen skall gripa sig an dylika 
grejor, dels viss debatt om "gånglåtsfllosofln" som 
sådan. 
~ Somförstås utmynnar i att individuella värdering
ar, som alltid, får avgöra var kvalitetsgränserna går 
gentemot priset och användningsmöjligheterna. 
Gängse kriterier är svåra att tillämpa: Stereo är det ju 
men knappast hi fl. 

•• Gånglåt? Ja, något som lå
ter när man går. I öronen. Ge
nom hörtelefonerna man bär på 
hjässan. Och inte nödvändigtvis 
fiolmusik . 

Det hela började (i modern 
tid) med Sony Walkman, som 
kom att kallas Freestyle på pro
duktsvenska. Nu kallar alla fab
rikanter sina , ja, gånglåtar, för 
Freestyle-kassettspelare eller 

. Walkman eller något liknande. 
Marknaden täcks upp av ett ut
bud från 300 kr och upp över tu
senlappen. 

Vi har lyssnat till ett par av de 
mycket billiga. Det kommer ing
et test av dem här. Man kan dis
kutera meningsfullheten i hela 
gånglåtfilosofin som sådan . Där
emot behöver man knappast 
ifrågasätta förnuftet i att köpa 
en skrammelmaskin för 300 kr. 
Den låter nämligen enbart illa . 
Att bära med sig sådant oljud 
kan inte göra någon människa 
glad. Man blir bara trött och ir
riterad. 

Nej, skall det vara något , så 
skall det vara gånglåt och inte 
olåt. Fast det hör ju till saken att 
gånglåtar icke blott kan låta 
med musik: Föredrag, talade ra
dioprogram och sådant går ock
så bra . I de fallen är man kanske 
mest intresserad av att kunna 
spela in med låtaren också. Då 
kanske en mera diskret dikte
ringsbandspelare med en öron-

mussla passar bättre. 
Vår bedömning gäller hur 

som helst två gånglåtar och en 
radiolåt från Sony med lite olika 
egenskaper. Gemensamt har 
gånglåtarna att de är relativt 
trogna kopior av Sonys original
recept. Fantasin när det gäller 
utformningen är inte alltför på
fallande. Det skall bli intressant 
att se vad övriga fabrikanter gör 
när Sony släpper ut sin nästa 
gånglåt som kommer att ha en 
helt annorlunda design: Blir det 
nya kopior eller vågar någon till
verkare satsa på egna ideer? 

Kluvna reaktioner 
bland RT -provarna 

Så långt om den rent produkt
grundade bedömningen. När 
det gäller den så att säga mera 
filosofiska inställningen till ap
paraterna kan läsaren kanske 
själv konstatera att vi inom re
daktionen här står något kluvna . 
En av oss har för ett tag sedan 
provat Pilot-lurar medan en an
nan tog sig an Freestyle (och ett 
par liknande apparater). Samme 
man har här nu skrivit om Cy
bernet och Toshiba medan be
dömningen av Sonys bärbara 
minituner med tillhörande ste
reornodul fallit på den först
nämnde . 

Hans förtjusning över de lätta 
hörlurarna och gånglåtarna som 
ide håller i sig, vilket speglas i 
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hans provning av den i detta nr 
aktuella fm/am-modulen. Kolle
gan delar i och för sig förtjus
ningen , men har i stället försökt 
utröna gränserna för apparater
nas förmåga: När kommer de till 
korta? Låter de lika bra som sta
tionära prylar ; och i så fall var
för inte? 

Vi har inte på något sätt för
sökt frisera eller tillrättalägga 
dessa skiljaktigheter i bedöm
ningarna. Snarare speglar de 
ganska troget vanliga attityder 
hos en stor mängd människor 
som kommer i beröring med ny
heterna - och som använder 
dem med en smula eftertanke. 

Det är förvisso lika lätt att bli 
okritiskt entusiastisk över något 
som att konsekvent och ihållan
de avvisa varje positiv aspekt. 
Mätvärden som framkommit på 
vedertagna sätt utgör vanligen 
grunden i RT:s produkt bedöm
ningar. Här har kanske mera 
rent subjektiva intryck fått be
stämma omdömena, och tanken 
bakom detta är, som inses , att 
de produkter som är aktuella in
te tjänar så mycket till att under
kasta gängse mätningar , efter
som de existerar på helt andra 
grunder än hittillsvarande, van
lig hemelektronik av normerat 
slag. Detta blir också allt vanli
gare i takt med att industrin bör
jat tillgodose andra slags behov 
än de traditionella; kalla dem 
gärna modeyttringar , lustbeto
nade , tillfälliga, spektakulära, 
"häftiga" eller vad som kan pas
sa in på Freestyle-generationens 
livsstil. Ett är ju säkert, de här 
grejorna köps inte på några da-

taspecifikationer! 
• Därför kan man ha olika me
ningar om graden av reell kvali
tet eller om några hittills veder
tagna begrepp egentligen passar 
att applicera. 
• Skillnaderna i bedömningar
na har förstås ytterst att göra 
med vederbörandes bakgrund, 
vanor, preferenser och ideal lik
som attityden till det han/hon är 
satt att redogöra för . 
• Vi vill själva alltid ha en öp
pen diskussion om både de här 
och hithörande ting , och me
ningsmotsättningarna bara oss 
emellan har avsatt många öp
penhjärtiga och kamratliga sam
tal, som det heter på östeurope
iskt diplomatspråk (då man 
oftast egentligen menar storgräl, 
oförsonliga motsättningar och 
total oförmåga att skriva ihop 
sig . .. ). 

Men så illa är det förstås inte . 
Vi menar att det är något som 
berikar vår tillvaro som testare. 
Tyckte vi enligt mönster, dog
mer och Husbondens röst vore 
ju livet för illa trist . Konformis
ter och magistrala tillhandahål
lare av färdiga åsikter finns det 
nog av . 

Det förtroende som RT:s pro
duktbedömningar åtnjuter är , 
till sist , inte så lite grundat på att 
läsarna vet att det alltid är fråga 
om en personlig grundsyn som 
redovisas och under största fri
het från författarnas sida att gö
ra sina egna avvägningar pro et 
contra . En del har det retat ge
nom åren men glatt ojämförligt 
många fler. • 

B H och U S 



Cybernets "intima" gånglåt ut
märker sig genom sina stora tan
genter. Hela apparaten ger ett 
"stort" intryck, och för det talar 
att vikten är ganska hög. Det är 
ingen direkt nackdel utan tyder 
möjligen på en robust och för
hoppningsvis hållbar produkt. 

Cybernet Intimate, 
robust gånglåt 

• • Märket Cybernet från Ja
pan är veterligt bara represente
rat i Sverige med sin gånglåt, 
som man kallar för Cybernet In
timate. I Japan och USA är mär
ket mera ymnigt företrätt . 

Det rör sig här om en något 
större maskin än Sonys Free
style , men utrustningen är unge
fär densamma. Man har här så
ledes två uttag för hörtelefoner 
och en talkline, d v s man kan 
kommunicera med omvärlden 
utan att ta av sig lurarna. Man 
trycker så ner en tangent (som 
stannar i nedtryckt läge) och hör 
genom en inbyggd mikrofon. 
Musiken tonas ned men försvin
ner inte helt. 

Volymen regleras med två 
rattar , för vänster och höger ka
nal, och bandet manövreras 
med stora , lätt åtkomliga tan
genter. Den tonkontroll som be
stås utgörs aven omkopplare 
som är märkt Equalizer och som 
har lägen för metaloch std, vil
ket motsvarar 70 och 120 !AS tid
konstant. I stället för, eller ut
över , metal borde det kanske 
också stått krom och ferrokrom , 
eftersom de banden spelas av 
med samma tidkonstant. Allt in
hyst i en avtagbar väska i sed
vanlig imitation . 

Att lyssna efter rätt 
och inte efter fel ... 

Någon sade häromdagen att 
vi tekniker bär oss fel åt när vi 
skall beskriva hur ljudprylar lå
ter: Vi lyssnar efter felen i stället 
för efter vad som är bra. OK! Vi 
börjar med vad som är bra med 

Cybernet-maskinen: Den funge
rar som en gånglåt, d v s man 
kan ta musik med sig och återge 
den på valfri plats och med 
hygglig ljudkvalitet. Detta är 
den positiva upplevelsen . Det 
delar den med andra gånglåtar. 

Om man emellertid skall försö
ka gradera den mot andra måste 
man ändå tala om felen i återgiv
ningen. Ingen återgivning är ju 
perfekt, och det som skiljer den 
från perfektion är just felen. De 
jämförelser vi gör här kommer till 
största delen att bli med Sony 
Freestyle, som ju faktiskt har bil
dat skola , och Toshiba, som vi 
provar samtidigt. 

Det är två saker som över hu
vud irriterar lyssnaren på alla 
gånglåtar. Den ena är brus nivån 
och den andra är svajet. Ingen av 
oss känd apparat arbetar med ak
tiv brusreduktion. Det innebär 
att man ofelbart störs av brus om 
man lyssnar till någorlunda dyna
miskt varierande musik . 

Eftersom alla gånglåtar är av
sedda att avlyssnas per hörtele
fon är det här med bruset extra 
kinkigt . Hörtelefonerna avskär
mar en hel del yttre ljud, och i 
den lilla egna ljudvärld man ska
par åt sig träder eventuellt brus 
fram mycket tydligt. Liksom för 
övrigt alla andra fel i mycket 
hög grad än vid lyssning med 
högtalare . 

Brusreduktion borde alltså 
vara en naturlig sak i en hörlurs
apparat som denna. Ändå finns 
ingen med sådan elektronik. En 
rimlig förklaring till det kan vara 
den typ av musik man främst an
ser kommer att återges: Popmu
sik i olika schatteringar brukar 
just inte omfatta något större 
dynamiskt omfång. Antingen 
spelar man starkt, eller inte alls. 
Det blir då endast i pauserna 
man egentligen hör bandbruset, 
och det är måhända mindre stö
rande än om det dyker upp "in
ne" i musiken. 

Eftersom många band är in
spelade med Dolby brusreduk
tion kommer avsaknaden av så
dan vid avspelning att ge lite be
kymmer. Man får en, som det 
förefaller , höjd diskant som 
dessutom varierar med innehål
let. Till nöds kan man räta ut 
intrycket genom att spela järn
oxidband i metall-läge. Man får 
då en liten diskantsänkning som 
gör resultatet mera njutbart. 
Om bandet däremot är av me
tall- eller kromtyp och dessutom 
inspelat med Dolby får man leva 
med den extra diskantverkan 
det ger. 

Alltnog, detta gäller inte spe-

cifikt för Cybernet Intimate 
utan för alla kända gånglåtar . 
Cybernet är härvidlag någon dB 
mätmässigt sämre än Sony och 
Toshiba , men det är svårt att en
tydigt höra någon skillnad. Här 
spelar även frekvensgången in , 
och den återkommer vi till. 

Svaj i ljudet 
skrämmer pianovännen 

Den andra stora svagheten 
hos gånglåtarna är svajet. Mi
niatyriserade maskiner rymmer 
blott små svänghjul och det kan 
föra med sig svaj. Även om Cy
bernet inte är den allra minsta 
apparaten som finns så är den 
ändå frikostig med svaj. Vägt 
värde är här 0,36 %, och det är 
på tok för mycket. Svajvärden 
mäts normalt när maskinen lig
ger still , men i hela iden med 
gånglåtarna ligger att de skall 
kunna användas när man rör på 
sig. Det är därför intressant att 
se hur de bär sig åt när appara
ten svänger eller skakar. Dess
värre är det svårt att ge något 
mätvärde för en sådan påver
kan. Rent allmänt är det emel
lertid ofta så , att ett mycket lågt 
svajvärde kan innebära att me
kanismen är känslig för rörelser 
medan ett högre svajvärde kan 
vara mer opåverkat av rörelser. 

I fallet Cybernet har vi alltså 
ett högt svaj . Om man spelar 
orgelmusik och liknande blir 
hänförelsen ringa. Däremot sva
jar det inte märkbart mer om 
man rör på spelaren - inom rim
liga gränser. Cybernet påminner 
här om Sonys maskin, som ock
så har ett ganska högt grundsvaj 
vilket heller inte påverkas i nå
gon högre grad av vad man gör 
med den. Det höga grundsvaj 
som här ändå har tillåtits kan 
återigen vara en funktion av 
målgruppens huvudsakliga mu
siksmak: Svajet uppfattas inte så 
störande på snabb och tät pop
musik som på luftig och långsam 
pianomusik t ex. 

Hörtelefonerna: 
Utseendet lurar? 

Detta var de två svaga punk
terna hos alla gånglåtar. Det 
som härnäst borde vara föremål 
för lite omtanke är hörtelefoner
na. Att en hörtelefon ser ut som 
Sonys Pilot-lurar eller Pioneers 
motsvarighet betyder inte att 
den låter likadant. Frekvensom
fånget hos elektroniken är nog i 
de allra flesta fall fullt tillräcklig 
för njutbar återgivning. Så är 
frekvensgången rak inom 3 dB 
mellan 50 Hz och 11 kHz hos 
Cybernet. Det är lätt att mäta 

sig fram till. Svårare är att ge en 
verklig, hörriktig angivelse för 
hörtelefonerna. Normalt är det 
ändå de som begränsar fre
kvensomfånget . 

Så är alldeles uppenbart fallet 
hos Cybernet. Här fattas en del 
både i bas och diskant mot det 
resultat man kan få med bättre 
lurar. Begränsningarna ger ett 
i!,lstängt och lite skränigt ljud. 
Over huvud kan man fundera li
te över det här med lurar: Se
naste sant på lurfronten är att 
hörtelefonerna skall vara små 
och fjäderlätta, för att låna ord 
av Sony. Ja, det blir mycket So
ny här, men den firman ligger 
hela tiden i bakgrunden som stil
bildare. Förvisso är små lätta 
hörtelefoner både bekväma och 
diskreta att bära, men när det 
gäller att få bästa möjliga ljud
kvalitet behövs det objektivt sett 
större och mera skärmande resp 
basstarkare don . Man betalar 
alltså med viss ljudkvalitet för 
att få en bekväm skapelse. En 
sådan avvägning är på intet vis 
fel eller oärlig, men man måste 
vara medveten om den. 

En slutsats av detta är att man 
kan få bättre ljud från sin gång
låt, och inte minst Cybernets, 
om man kopplar stora, konven
tionella lurar till dem. Åtmins
tone något att tänka på när man 
njuter sina toner till mera still
samma aktiviteter, kanske. 

Vad slag av lur man än kopp
lar in blir det dock inte fråga om 
någon regelrätt hi fi. Härför är 
frekvensomfånget för litet, bru
set för högt och svajet för stort. 
Alternativet i de flesta fall är 
dock inte ett hi fi-Ijud utan inget 
ljud alls , eftersom de här nya 
små gånglåtarna också ger helt 
nya möjligheter till musiklyss
ning, på nya platser och i nya 
situationer. På gott och ont . 

Gånglåt-
och olåt 

Till Cybernets fördelar hör 
alltså att tangenterna är stora 
och lätta att finna med fumlande 
fingrar och att maskineriet inte 
ger något extra svaj ens vid 
ganska våldsamma påkänning
ar. Bland nackdelarna finns att 
svajet däremot är ganska högt i 
alla lägen och att hörtelefonen 
hittills är en klass sämre än kon
kurrenternas. B H . 

Cybernet 
säljs av Rådbergs, tel 031/ 
173930, och den provade 
gånglåten kostar ca 900 kr. 
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Toshibas vandrande maskin är en 
ganska trogen kopia av Sony Free
style, om än i något större format. Här 
med radiokassetten ilagd. 

Toshiba Stereo 
Walky -
gånglåt med 
radiokassett 
•• Kom inte och snacka om kas
settradio förrän du sett vad som 
sitter i Toshiba Stereo Walky. Här 
är det verkligen fråga om " kas
settradio" i ordets bokstavliga be
märkelse: En radio , inbyggd i en 
kompaktkassett! Vi har sett den 
här apparaten i Japan tidigare och 
även skrivit om den i RT. Efter
som Toshiba dock inte har någon 
representant i Sverige för hem
elektronikprodukter trodde vi inte 
att den skulle gå att köpa här. Nu 
visade det sig så småningom att 
postorderföretaget ElIos i Borås 
tagit upp denna Toshiba-produkt i 
sitt sortiment. Tyvärr är det osä
kert om den kommer att finnas 
kvar efter sommaren , men vi kun
de ändå inte motstå frestelsen att 
prova denna berömda gånglåt. 

För gånglåt är den i allt väsent
ligt. Men det mest intressanta med 
den är kassettradion , eller radio
kassetten om man så vill . I ett höl
je av samma form at och utseende 
som en vanlig kompakt kassett har 
man här byggt in en komplett ra
diomottagare för fm-bandet! När 
man vill lyssna på radio lägger 
man i en radiokassett och när man 
vill lyssna på band lägger man i en 
bandkassett. Så enkelt är det. 

Mottagaren i radiokassetten be
står i stort sett av två integrerade 

Kassettradion har pö framsi
dan en stationsinställnings
ratt, frekvensskala och lysdiod 
som indikerar stereosändning
ar. Här finns också en om
kopplare för mona, som man 
gärna använder för att minska 
störningar i besvärliga lägen. 
Och dessvärre är väldigt 
många lägen besvärliga ... 

Radiokassellell Q/ulllts elekt
riskt till spelaren med sex kon
taktstift på undersidan som 
passar mot sex bleck i kasset
tutrymmet. Det går alltså inte 
att använda radiodelen i vilken 
spelare som helst, utan bara i 
Toshibas egen. 

I nnanmätet i radiodelen ser illte 
överlastat ut trots att där ryms en 
komplettfm-mottagare med stereo
dekader. Två integrerade kretsar 
sköter det mesta av signalbehand
lingen . 

kretsar , tre transistorer och lite fil
ter och andra passiva komponen
ter. Som framgår av bilden är det 
inte speciellt trångt i höljet, och 
ändå är mottagaren komplett med 
stereodekoder och allt . 

Antennen till mottagaren är 
kopplad till hörtelefon kabeln och 
man kan alltså påverka mottag
ningen i känsliga lägen genom att 
vrida och vända på sig, och där
med antennen . Frekvensområdet 
för fm-bandet är generöst tillta
get . Det sträcker sig mellan 76 och 
108 MHz, och man kan därmed 
också få in fm-program i de länder 
där man använder ett annorledes 
förlagt fm-band än vi här i Sveri
ge , t ex Japan. 

Inte först men bäst . _ . 
Nu skall erkännas att radiokas

setter , liknande den som Toshiba 
har, också tidigare förekommit på 
marknaden. Vi har sett utföran
den både för 8-spårkassetter och 
kompaktkassetter. Ingen av dem 
har dock kunnat fungera lika bra 
som Toshibas. Anledningen är att 
de har varit mera "allmänna" och 
ämnade att stoppa.s in i en god
tycklig spelare . Overföring till 
dem har skett med magnetisk 
koppling till tonhuvudet. Det är 
en besvärlig metod som kräver 
god mekanisk precision . Dess
utom har man då måst göra kas
setten självförsörjande med eget 
batteri , vilket inkräktat på platsen 
för mera nyttig elektronik. 

Toshibas kassettradio kan bara 
användas i Toshibas gånglåt. In
koppling av in- och utgångar liksom 
matningsspänningen sker med en 
6-polig anslutning på kassettens un
dersida . Ingenting kopplas till ton
huvudet utan signalen går en helt 
annan väg . Därmed blir inkopp
lingen mera tillförlitlig, liksom man 
slipper från det inbyggda batteriet 
och tvånget att ansluta en antenn 
direkt till kassetten . Detta är be
römvärt smart . 

Varför då radiodel i form aven 
kassett? Andra tillverkare , t ex 
Panasonic , har marknadsfört 

gånglåtar med radiodel inbyggd 
fast i höljet och det fungerar ock
så . Att hålla på att sätta i och ta ur 
en kassett när man skall lyssna på 
radio är väl egentligen bara krång
ligt? Ja , som vi ser det finns det 
blott en anledning att lägga radio
delen i en kassett, och det är att 
själva spelaren kan göras mindre 
på så sätt. Nu är Toshibas spelare 
ändå större än Sonys Freestyle. 
Men den är för all del en bit mind
re än Panasonics maskin med fast 
inbyggd radio, så man får väl anse 
att man lyckats i syftet att spara en 
del volym med radiokassetten. 

Lös kassett mindre 
men mera krånglig 

Men det blir krångligare att lyss
na på radion på det sättet . Frågan är 
om inte Toshiba har krånglat till det 
lite i onödan. När man lägger i kas
setten måste man låsa den med en 
särskild liten hävarm. Det räcker 
inte med att stänga luckan och tryc
ka ned spel-tangenten som med en 
bandkassett. Därefter måste man 
koppla om förstärkeriet för radio. 
Den detaljen borde radiokassetten 
själv kunna sköta om med någon 
avkännare , menar vi. 

Där är två handgrepp för myc
ket, enligt vår åsikt, men icke des
to mindre lyckades vi ändå få liv i 
underverket. Nu är det svårt att 
göra en mobil radio som denna. 
Det är ju till och med svårt att få 
en bilradio att fungera invänd
ningsfritt , trots att det där finns 
plats för mer och bättre elektronik 
och trots att man där ofta har en 
ganska bra antenn. 

På gånglåten har man bara hör
telefonsladden som antenn, och 
hur den placerar sig är ganska 
slumpmässigt när man rör på sig. 
Man får därför bereda sig på en 
hel del störningar. Det finns en 
omkopplare för stereo och mono 
på radiodelen och den får nog 
dessvärre ofta stå på mono när 
man rör på sig för att man skall få 
rimligt ostörd mottagning. Grän
sen för god mottagning sjunker ju 
20 dB i mono mot värdet för ste-

reo, så där finns en hel del att vin
na. Om man befinner sig i relativt 
ostörda lägen med hygglig signal
styrka kan man dock använda ste
reoläget med gott resultat. Sådana 
lägen ligger dels nära sändare, dels 
på rätt öppen mark utomhus. Om 
man lyssnar från en relativt fast po
sition , t ex sittande och metande, 
kan man i re~el sno antenn/hörtele
fonkabeln nagot listigt varv runt sin 
kropp och få god mottagning. 

Rörlig radio svårt 
även i storformat 

Trots allt får man dock en hel 
del störningar när man rör på sig. 
Om signalen faller bort får man 
ett mycket kraftigt brus i lurarna. 
Det hade varit tacknämligt om 
mottagaren varit försedd med nå
gon form av brusspärr så att det i 
stället blev tyst om signalen blev 
för svag. Som nu är, får man ont i 
öronen om man försöker gå ge
nom stan. Alla stora bilar skvätter 
då brusskurar i öronen på en när 
de skärmar av sändningen . 

Visst är radion en rolig tanke , 
men man skall vara medveten om 
att den ingalunda fungerar in
vändningsfritt. Till en viss del är 
det betingat av naturlagar, så som 
att man t ex inte har någon spe
ciellt avpassad antenn. Till en del 
skulle dock konstruktören kunnat 
göra bättre ifrån sig , t ex med en 
brusspärr . Man kan nu knappast 
vänta att få lika gott ljud från ra
diodelen som från en bandkassett 
i allmänhet. 

Bandkassett , ja. Vi får inte glöm
ma bort att det finns en sådan ock
så. Den manövreras med tangenter 
som är goda plagiat av Freestyles. 
Man har också plagierat skjutpo
tentiometrarna för volyminställ
ning. Det kunde man kanske låtit 
bli, för just den detaljen tycker förf 
är mindre lyckad hos Freestyle. Gi
vetvis finns också en möjlighet för 
prat genom den inbyggda mikrofo
nen. Däremot erbjuder man bara 
ett hörtelefonuttag. 

GÅNGLÅTAR 
forts sid 68 
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Ny stereo-minimoHagare 
från Sony il la Freestyle 

..... Modul-studier: Här är Sonys 
nya kombination av två "modu
ler", en moder-modul för stereo
foni och med egen strömförsörj
ning från batterier då inte nät
drift eller bilbatteridrivning är 
aktuella. Modermodulen har tid
automatik, 60 minuter, vissa 
enklare tonkontroller och en an
tenn. 

I mitten skjuter man så in fml 
am-tunerdelen, stor som ett ci
garrettpaket ungefär och annars 
tänkt att bäras i skärpet eller i en 
skjortficka. Mottagaren måste 
kombineras med de effektiva, 
uItralätta hörtelefoner Sony va
rit pionjär för, d v s då man an
vänder radiodelen separat från 

stereornodulen. Den har anslut
ning för en Freestyle-kassettspe
lare, och allt i allt får man med 
kombinationerna en svårslag
bart liten musikanläggning som 
duger för det allra mesta, vare 
sig man campar i husvagn eller 
placerar den i sommartorpet el
ler "bara" vill ha den i sovrum
methemma. 

Nästa utveckling för de här 
små mottagarna blir inte otroligt 
en programmerbar apparat med 
förinställning av ett par tre sta
tioner. Och givetvis kommer sä
kert någon med inbyggt mini-di
gitalur, fast då stiger kraven på 
strömmatningen förstås. 

Det håller rätt tydligt på att ske en omoriente
ring inom vissa delar av hemelektroniken från 
stora, svullna och imponatordesignade grejor 
till allt mindre - till en generation apparater 
där miniatyrkretstekniken blir något reellt och 
inte bara slagord. 

Efter världsframgången med Freestyle
kassettspelaren har Sony lanserat en cigar
rettpaketstor fm-stereoradio (med mv) som vi 
är benägna ge betyget "fenomenal". 

Den är gjord som en separat liten enhet 
vilken kan skjutas in i en stationär stereomo
dul när så önskas, och huvudmodulen utgör 
också extra högtalare/förstärkare för en Free
style - en hel liten musikanläggning i fick
format! 

•• Miniatyriseringen håller nu 
på allvar att sätta sin prägel på 
hemelektroniken: Få ting har 
blivit så omtalade som mått
krympning , högintegration och 
funktionsförtätning utan att för 
den skull ha avsatt särskilt syn
bara spår inom hemelektroni
ken . Den har för all del lämnat 
sitt allrasom svulstigaste stadi
um, men att det är s k impona
torverkan man helst betalar för 
har hittills stått fullt klart. Den 
egentliga miniatyriseringen på 
rent elektronisk-kretsteknisk 
grund har annat burit vittnes
börd om som smådatorerna, 
mätinstrumenten och special
elektroniken. 

För hemma-anläggningarna 
har givetvis till stor del gällt att 
det inte ställt sig praktiskt att 
krympa dem alltför mycket , ef
tersom programvaran - skivor, 
band och kassetter - behåller si
na dimensioner liksom att hän
der och fingrar måste komma åt 
att sköta apparaterna. Att det 
har kommit att rymmas mera i 
dem än förut är dock en obe
stridlig vinst av den moderna 
kretstekniken och komponen
ternas alltmera dimensions
knappa utförande . 

Och, alltså: Det är visserligen 
näpet med en mini- eller mikro
musikanläggning, men bortsett 
från sådana trivialiteter som att 
den kan bli rätt varm vid drift är 
nog största nackdelen med en 
dylik att den inte ger ägaren sta
tus nog, enligt mångas mening. 
Inte nog rattar , lysande diodra-

der , indikatorer och sådant . Inte 
apparatteknisk massverkan. 

Men frågan är om inte en om
svängning håller på att ske , så 
att det miniiilla i stället blir allt
mer inne. 

Bidragande till det är den 
unga livsstilen med grejor ska
pade för ett rörligt liv , och den 
tillverkare som egentligen star
tade den här trenden (= långsik
tig utvecklingstendens) är som 
många vet Sony i Japan. Det 
närmast enorma lyckokastet 
med WalkmanlFreestyle kom
mer med säkerhet att i framti
den anses som en milstolpe och 
produktförnyelse av notabelt 
slag. Produkten har ju inte bara 
slagit alla rekord utan också 
frigjort en kreativ våg inom hela 
industrin , som tar fasta på en 
rad nya miniatyrapplikationer 
och användningar. Man har med 
detta mindre "skapat nya be
hov" än tillgodosett länge laten
ta krav i tiden . 

Mini-tuner i stereomodul 
Sedan en tid finns också på 

vår marknad ett nytt utflöde av 
"Freestyle-tänkandet" från So
ny , i det att SRF-80 W debute
rat. Det handlar om en ännu 
mindre stereomottagare för 
bruk "överallt" . Gemensamt 
med ursprunget Freestyle 
(Walkman) har den också hörte
lefonanvändningen . I realiteten 
handlar det om en miniliten , 
högeffektiv tuner för fm och am, 
och fabriken kallar också enhe-

forts på nästa sida 
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NY STEREO-MOTTAGARE 
forts fr föreg sida 

ten för "tun er" . 
Hörtelefonen har här beteck

ningen MDR -2L2. Inte annat vi 
kan se är det en av de nu fem
sex varianter som redan finns i 
den här serien av ultralätta, hög
verkande "lurar" med bl a 
samarium-koboltmembran etc, 
vilka redan beskrivits i RT, se 
1980 nr 1. Som tillbehör av ka
tegorin "en klass bättre" kan 
man köpa hörtelefonen MDR-3 
(L2), men kvaliteten är så hög 
med "tvåorna" redan att det 
torde vara överflödigt med bätt
re vara här. MDR-2L2 har 32 
ohms impedans. De är vackert 
ljusblåa över skumplastmuss
lorna. 

Tunern utgör den löstagbara 
"modulen" i en moderenhet 
som kallas Powered Stereo 
Speaker System, en stationär 
enhet som består aven central 
ic-förstärkare omgiven av två 10 
cm bredbandhögtalare vilka kan 
drivas med max 1,1 Wx2. Spän
ningen är 6 V dc från antingen 
fyra R 14-celler från ett batteri
fack baktill eller från extern 
matning; anslutning finns på ena 
gaveln och adapter/eliminator 
kan inhandlas som tillbehör (AC 
122 eller annan) . 

Vid full uteffekt anges klirret 
till 10 procent ... 

Högtalarmodulen , som är ut
förd i metall alltigenom och lac
kerad i två blåa toner , mäter 
320 x 125 x 50 mm och väger 1,3 
kg. I själva mittfacket, vars bot
ten har anslutningsstift , trycks 
tunermodulen in då man vill hö
ra program genom de två fasta 
högtalarna . De är inklädda med 
ett glesmaskigt , metallnät och 
utan att vara särskilt kraftiga at
traherar givetvis de bakomlig
gande magneterna diverse me
tallföremål mot frontgallret . 
Dekorativt - kanske , men defi
nitivt oömt och väl lämpat för 
det slags bruk enheten tänkts 
för. 

Modermodulen har två " ton
kontroller" i form av två skjut
knappar t h. De reglerar bas och 
diskant och har ett normalläge 
resp ett " boost" -läge då extra 
kraftig verkan eftersträvas. För 
radioprogramåtergivning är det
ta rätt illusoriskt , men en högst 
användbar detalj i modulen är 
ju Aux-ingången, typ japansk 
mini-jack , och här är meningen 
att man ansluter sin Freestyle -
och för kassettuppspelning över 
modulen kan ju enkla klangfärg
sändringar i slutledet vara be
hövliga. Tack vare möjligheten 
till Freestyle-kombination har 
man med SRF-80 W faktiskt en 
liten musikanläggning av por
tablaste slag. 

En liten diod på framsidan 
skvallrar om att modulen håller 
på att laddas ur vid förbrukade 
batterier, annars lyser den inte 
upp. 

En orangefärgad tryckknapp 
jämte ännu en knapp upptill 
reglerar ett slags tidautomatik 
för modulen: 

TIMER SET/ TIMER OFF är 
de märkta, och deras förekomst 
har väl dikterats av omtanke om 
batteriförbrukningen. Dels slår 
man på strömmen med Set
knappen och dels stänger den 
själv av sig efter 60 minuter , 
ganska precis! Vill man fortsätta 
att lyssna, aktiverar man förstär
karen på nytt med att k,1ämma 
till SET-knappen igen. "Off'
läget har bara den funktion som 
namnet antyder. - D v s off-läget 
förbikopplas om man reglerar 
spelandet från tunermodulen i 
mitten : Dess tillslag tar då över 
stereornodulens, eftersom tu
nerrnodulen i inskjutet läge får 
sin huvudsakliga ström från mo
tlermodulen . 

En "eject" -knapp lossnar tu
nerrnodulen från hopkopplingen 
med stereoapparaten. 

Den har en egen teleskopan
tenn förlagd baktill och då den 
inte används ligger den hopfälld 
längs långsidan . 

Mångsidigt användbar 
Vill man reglera stereobalan

sen utöver det själva program
källan - radiosändning eller kas
settinnehåll- har i originalskick, 
kan detta faktiskt ske med hu
vudmodulen utan att några 
egentliga reglage finns för detta . 
Man ställer in t ex önskad sta
tion och drar mono/stereovälja
ren på tunern i läge mono, var
efter det går bra att justera in 
vorymen i höger resp vänster 
högtalare individuellt, lite om
ständligt men fullt användbart. 

Den här stereo-enheten är ju 
liten men låter dock rimligt bra 
för pengarna och den har en rad 
givna användningsområden ihop 
med tunern eftersom den är lätt
placerad nog i t ex ett sovrum, 
(och där den som vill vara vaken 
längre lyssnar bara till lurarna!) 
i arbetsrummet eller ute i som
marstugan , varför inte också i 
husvagnen - alltihop går ut
märkt att driva från ett 12 V-bil
batteri, f ö; kabel finns för sådan 
matning. Hur den helmetall
gjorda modulen klarar sjöliv un
dandrar sig bedömande, men li
tenheten gör den i alla fall näs
tan idealisk ombord i en nöjes
båt med dess ofta knepiga små 
utrymmen att ställa upp eller 
stuva grejor i. 
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Avancerad tuner-minimodul 
Nu till radion , eller tunern, 

som Sony inte utan fog kallar 
mini-mottagaren i "systemet". 
Den förtjänar, av skäl jag snart 
skall ange, utan vidare den hi fi
mässiga beteckningen "tuner" . 
Dimensionerna är blygsamma 
65x110x24 mm, vikten 150 g! 

Mottagaren levereras med ka
bel för förbindning med en 
Freestyle och i övrigt med axel
rem och etui. Det senare är av 
smidigt svart läder, något snävt, 
genombrutet så att man kan trä 
in tunern i bältet, om man inte 
vill ha den i skjortfickan. Den är 
ju faktiskt knappast större än en 
personsökare av det slag många 
av oss måste bära på dagarna , 
fast en sådan givetvis saknar 
hörtelefoner. 

Tunern är mycket modernt 
uppbyggd med hf-delen före
gången aven FET ingång som 
gör den känslig över förväntan , 
menar jag. 1 övrigt har Sony an
vänt de ic som man utvecklat för 
sin senaste generation bärbara 
underhållare och fickstora di k
tafoner. Förstärkaren ger 2x30 
mW ut i lurarna. Utgången har 

. belastningsimpedansen 8 ohm 
men kan i praktiken anslutas 
upp till 300 ohm utan problem. 

Man tillgår alltså dels fm-ban
det , dels ett mv-område. Det 
förra börjar vid 87,5 MHz och 
går till normala 108 medan am
området finns mellan 530 och 
1605 kHz. För mv-mottagning
en finns en etLpar cm lång ferrit
stav inbyggd inne i tunern. Fm
mottagningen fungerar genom 
att hörtelefonkabeln , tunn och 
smidig, samtidigt utgör antenn. 
Kabellängden medger att man 
kan dra ut rätt rejält med "an
tenn" vid behov. 

På den övre kortsidan av tu
nerrnodulen finns så hörtelefon
kontakten . Bredvid den ligger 
en mindre och en större , räfflad 
ratt. Den första reglerar voly
men medurs mellan lägena 1-9 
graverade i vitt och så "min" 
och "max" därtill. Ratt nr två är 
för avstämningen. Den har en 
visare i mitten och i centrum ett 
blått litet segment som visar 
kHz x 10 för am-driften . Fm-av
stämningen är kopplad till MHz
markeringen över periferin av 
ratten . När man söker sin sta
tion drar man upp ratten , frigör 
den för medurs rotation och vri
der till dess den snäpper ner i 
läge. Vid korrekt utförd avstäm
riing för fm-stereo lyser en liten 
röd diod upptill mot "däcket", 
en numera typisk Son y-detalj 
som återfinns på diktafonerna 
etc . 

Den cigarrettpaketstora "ra
dions" främre bredsida har så 
tre skjutknappar: Till/frånsla
get, väljaren för fm eller am och 
så stereo/monoomställaren. 
Mottagaren har automatik, så li
ten den är: Blir signalen för svag 
för stereo kopplar den själv om 
till monodrift . Det är naturligt
vis inte svårt att integrera också 
den funktionen i en kapabel ic 
men vittnar om att man velat gö
ra en "riktig" tuner i nerskalat 
skick snarare än en leksak. 

Fenomenalt fm-Ijud i lurarna 
Freestyle-ljudet har ju slagit 

en värld med häpnad , och om 
den här minimottagaren är åt
minstone undertecknad frestad 
att utbrista i ett Fenomenalt! 
Om man inte försöker lyssna till 
fm-stereo i en alltför avskär
mad , brusstörd och avig miljö 
utan har rimliga förutsättningar 
till att kunna orientera kablarna 
i optimalaste läge (och kanske 
hålla upp "modulen" lite i luf
ten) , måste sägas att mottag
ningen genom den ultralätta 
hörtelefonen ger ett särklassigt 
nöje. Det blir faktiskt lite aven 
ny dimension ifråga om radio
lyssnandet, kanske besläktad 
med vad många tycker sig få ut 
av bilradio i stereo. Klarheten , 
den oförmedlade lättheten och 
de här hörtelefonernas smått 
mirakulösa närhet till program
met står inte Freestyles efter. 

Jag har roat mig med att ta ut 
radiornodulen i en hel del svåra 
situationer där man knappast 
kan vänta sig någon vidare mot
tagning (än mindre dra ut någon 
hi fi-tuner i). T ex bland hög
spänningsinstallationer och på 
tåg eller i fordon med besväran
de tändstörningar som normalt 
äter upp allt vad radiotrafik he
ter. Eller i svåra störfält av and
ra slag. Men mottagningen på
verkades antingen inte alls eller 
också mycket lite. På tåg var ro
ligast. Full stereo dånade in för 
det mesta . Bruset steg så bakom 
skymmande terrängprofiler och 
nådde kulmen vid passage in i 
tunnlarna , där det först blev mo
no sen total black out. Mono 
gick ändå långt längre än jag 
trodde möjligt! Brussmällarna i 
störd och distorderad stereo be
hövde lång tid att komma i svåra 
lägen. Stereobalansen kan inte 
regleras på moduien som sådan 
men lämnade väldigt lite övrigt 
att önska av programjämnhet i 
lurarna, och det jag befarat, den 
där "snörpande" fasvridningen i 
öronen som följd av interferens
utsatthet och signalförluster , 
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Brist på audiovaror i USA ... 
RCA:s SeleetaVision: 499 dollars 
RCA satsar stort digitalt ... 

• • • 

•• Det är ju ingen hemlighet 
att stereobranschen här i USA 
länge haft det knackigt och att 
marknaden , till skillnad från 
andra länders , också varit rätt 
konservativ och t ex känt tvekan 
inför komponent-hi fi , alltså 
samstämda grejor monterade i 
ett stativ eller en hylla. Därför 
har det ·varit djupt förvånande 
för många köpare att nu i vår 
upptäcka hurusom en hel del va
ror i de högre prisklasserna i 
form av kassettspelare , förstär
kare och vissa skivspelare helt 
enkelt inte funnits att komma 
över. 

Ja , faktum är att det mitt i den 
lama efterfrågan råder brist på 
vissa saker. Det har visat sig 
främst gälla de dyraste och mest 
påkostade enheterna som letade 
sig ut till handeln med början på 
nyåret. Problemet är givetvis 
främst relaterat till de stora ja
panska firmorna men också en 
del amerikanska tillverkare be
rörs. 

Vad ligger nu bakom den här 
motsägelsefulla trenden? 

Egentligen rätt enkla sam
manhang: De japanska leveran
törerna visste ju läget , som blivit 
särskilt dystert under 1980. De 
utgick med fog från att julhan
deln det året och den påföljande 
säsongen skulle bli dåliga. Alltså 
skar de ner produktionen och lät 
lagren minska , särskilt ifråga om 
de senaste och mest avancerade 
s k audiofilgrejorna. Det som 
hände var riktigt nog att detalj
handelsledet som väntat hade en 
ganska matt omsättning och att 
handlarna klagade över en trög 
julförsäljning, men att den ame
rikanska recessionen ändå inte 
var tillräckligt kritisk för att av
hålla en hel del köpare från att 
skaffa ett och annat . Jag har ny
ligen här i spalten försökt be
skriva detta som mera ett utslag 
av intresse för långsiktigare in
vestering i begärliga, hållbara 
varor, som man befarade skulle 
antingen försvinna eller bli avse
värt dyrare under 1981, snarare 
än några impulsköp inför julen 
etc. Billigare enheter och även 
mellanpriskategorier brydde sig 
få om - det skulle vara de dyra, 

intressanta apparaterna. Ja , 
följden har nu blivit att det inte 
finns tillräckligt att ta av för att 
få business att gå runt på ett bra 
tag : Bristen har varit kännbar 
hela våren och firmorna säger 
att den här situationen kommer 
att bestå långt in i sommar. 

En av de detaljister jag vänt 
mig till för kommentarer är Tas
so Spanos i Pittsburgh , Pa., och 
vad det här praktiskt innebär är 
enligt honom att om någon tän
ker sig ett helt stereostapeIsys
tem i dag blir vederbörande 
tvungen att godta t ex den skiv
spelare eller det däck handlaren 
råkar ha inne , och vilka inte 
nödvändigtvis är just de som 
önskas . "Vi annonserar inte 
längre enskilda fabrikat eller 
några finesser på nånting", sä
ger Spanos. "Vi kan bara erbju
da det vi råkar ha eller kan kom
ma över". 

Problemen som berör de in
hemska , amerikanska produk
terna är lite andra . Det lO-tal 
tillverkare det gäller började dra 
ner på sina egna inköp av kom
ponenter av både aktivt och pas
sivt slag under hösten 1980, var
nade av tydliga tecken till eko
nomiskt bistra tider för amerika
nen i gemen . Till detta kom så 
de speciella problem som gäller 
flera firmor med att inte ha någ
ra detaljister längre. De stora, 

själlöst "krängande" kedjorna 
passar inte för bättre och mera 
avancerade varor , vilka kräver 
både demonstration och sak
kunnig personal gentemot spe
kulanterna. Men liksom de ja
panska bolagen måste de ameri
kanska nu i stort medge att de
ras farhågor i vissa fall fick för 
drastiska verkningar . Även här 
har nu kunderna på särskilt så
dant som högeffektstärkare, fk
variatorer , brusreduktionselek
tronik och andra mera sofistike
rade produkter tvingats ställa in 
sig på en ganska lång väntan el
ler att godta de substitut som går 
att få fram i handeln. 
~ Här i USA högtidlighålls vår 
förste president George 
Washingtons födelsedag, och av 
hävd är den dagen alltid något 
extra för handeln , som då har 
mängder av prisnedsättningar 
och erbjudanden . I år liksom 
förut märktes det här också på 
hi fi-handeln, där man traditio
nellt brukar ta tillfället i akt för 
att bli av med sina restlager. 

I år slog nog de här utförsälj
ningarna rekord på sitt sätt ge
nom de bottenlåga priser man 
ville locka folk med: Skyltnings
och demonstrationsexemplar av 
rätt stora receivers gick för 25 
dollars på sina ställen, lite lager
skadad.e eller tummade stärkare 
o.:kså för några tior ... skivspe-

hör tar sig slutligen RCA:s under 111/ många år 
omskrivna Seleeta-Visioll-spelare ut. Pris: Sästall 
500 dollars. Alltså en avsel'ärd måt/minskning mot 

den stora golvs/äl/da kommod som först bar namnet Se/eetaVi
sion oeh som arbetade med holografi, laserteknik oeh diverse 
svårsamstämd elektronik. 

Robert Angus: USA-rapport 

lare , av vilka man kanske endast 
hade kvar 1-2 exemplar, slum
pades för bara 15 dollars. 

Den som var beredd att ge än
då lite mera kunde göra fynd 
bland erbjudande om nyare gre
jor som blivit kvar på hyllorna 
sedan 1980. 

Nå, i rättvisans namn : Efter
som detaljhandeln köpte på sig 
ganska sparsamt med varor hös
ten 1980 inför den befarade 
åtstramningen i ekonomin blev 
fyndmöjligheterna för de intres
serade kanske något begränsa
de. Men det hindrade inte buti
ker i både New York , Washing
ton och Miami, t ex, att annon
sera ut "rea" i stor stil, och inte 
heller avhöll sig de fyndlystna 
någonstans från att undersöka 
marknaden. Flertalet hade dock 
ett magert utbyte: 

" Inga klipp att göra det här 
året", menade en misslynt gran
ne jag hörde med. " Priserna var 
kanske lite lägre än de brukar, 
men det fanns ju hur som helst 
inget i lager av något av allt det 
jag tänkt mig komma hem 
med ... " 
~ I ett initiativ att visa upp för 
beslutsfattare inom regeringsde
partementen och administratio
nen vad som håller på att hända 
över det stora hemelektronik
området har EIA - Electronics 
Industries Association - genom 
detta industriförbunds Konsu
mentelektronikgrupp bjudit in 
ca 75 Washington-höjdare till 
ett nytt slags sammankomst: 

Det handlade om den första 
konferensen över temat Statlig 
påverkan av områdena hi fi, ra
dio , television , video , bilstereo 
och övriga som industrin sysslar 
med. En dragande attraktion 
under symposiet var en utställ
ning med över 100 nya produk
ter , från videokassettspelare och 
programvara till röststyrda fjärr
kontrollde\ar och bilradioanten
ner. 
~ ReA tog i bruk satellit-relä
sändning som en del av den 
största sammankomsten någon
sin över ämnet c10sed circuit 
electronics, " interndistribu
tionselektronik", då man pre
senterade bolagets nya video
disksystem inför mer än 14000 
inbjudna vilka kommit samman 
i speciella lokaler över hela kon
tinenten i totalt 75 städer för 
evenemanget. I 

Systemet i fråga , som blev 
officiellt i slutet av mars , består 
aven spelare som kostar 499 

forts på nästa sida 
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dollars i handeln och skivor, vil
ka omspänner priskategorin 15-
28 dollars. En av videoskivorna 
bjuder på en hel långfilm. Kata
logen man f n har omfattar re
dan nu 100 titlar , från filmklassi
ker som "The Lion in Winter" 
och "Philadelphia story" över 
musikaler som "Saturday Night 
Fever" och "Gigi" till sådant 
som ganska nya "The Muppet 
Movie" och "Rocky". Redan i 
september i år väntas ett till
skott om 50 nya titlar, heter det . 

RCA-disken kommer i ett 
skyddshölje av plast. Använda
ren placerar alltihop, både skiva 
och omslag, i spelaren. Då man 
trycker på startknappen glider 
en kapacitiv pick up , försedd 
med en diamantnål, över skivan 
och avläser elektroniskt den i 
spåren inkodade informationen. 

Fastän det än så länge bara 
rör sig om ett monofoniskt sys
tem verkar det intressant för 
många. Men RCA:s tekniker 
strävar att få fram en stereoupp
laga att erbjuda marknaden in
om 1-2 års tid. 
~ Om inte audiofirman Advent 
Corporation - som också gjort 
sig ett namn på specialvideoom
rådet - kan lägga upp 4,6 miljo
ner dollars nu på vårkanten 
måste, enligt vd Bernie Mitchell 
i en Boston Globe-intervju , fir
man tvingas i konkurs. 

Advent ligger i New Hamp
shire . Mitchell lägger skulden 
för bolagets trängda läge på de 
bilstereogrejor och högtalare 
man har och vilka enligt honom 
är omoderna. 

Advent grundades 1967 av 
"underbarnet" Henry Kloss . 
Han avsåg att ge sig in i tv-pro
jektionsbranschen. Firman kom 
som följd av grundarens 
audiobakgrund att mest syssla 
med audio: Man gjorde det förs
ta kassettdäcket med Dolby
kretsar och en rad för sin tid 
uppmärksammade högtalare . 
Vidare gjorde Advent de förs
ta program-kompaktkassetterna 
på kromdioxidband, detta för 
att tjäna de pengar vilka krävdes 
för televisionsmediumutveck
lingen. Advent stod också för en 
uppmärksammat B-Dolby-en
het på sin tid , en flexibel och 
rikt utrustad apparat, som RT 
ingående test-beskrev. 

Kloss lämnade dock firman 
1975 då bolaget omorganisera
des. För något år sedan tillträd
de Mitchell chefskapet efter att 
länge ha lett Pioneer i USA med 
något av industrins mest re-
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spektingivande framgångar bak
om sig (vilket inte hindrade att 
japanerna gav honom sparken 
sedan man blivit oense om ex
pansionstakten). Mitchell styrde 
in Advent på videoprodukter 
som t ex en miniatyr-tv-projek
tor och Beta-däck med både ste
reo och Dolby-ljud . 
~ Det bildades så kompakta kö
er då Washington hi Ii/stereo 
music show hölls för en tid se
dan ff g i ett nytt hotell i Arling
ton, Va., att brandskyddet lät 
stänga dörrarna. Man medgav 
bara tillträde i den takt som be
sökare gick ut från femvånings
expon av osedvanligt påkostat 
slag. 

Köerna räknade många hund
ra väntande framför entreerna . 
Väl inne kunde besökarna se så
dant som DBX 2020 automatiska 
fk -variator, en tillsats för 20 dol
lars från Cohan Enterprises som 
medger " tappning" av tv-ljud
kanalerna ut till stereoanlägg
ningen för ett slags fuskstereo
ljud , Pioneers LaserDisc video
skiva och åtskilligt annat. 

En av utställarna jag talade 
med hävdar att han sålde 4700 
pick uper på en enda dag; and
ra, som också gjorde affärer 
här , sade sig ha avyttrat för 
15000 dollars grejor i tim
men . .. (I USA får man orta 
sälja på mässor av den här typen 

En nyhet som är lite svår att placera in i rätt kategori - gimmick 
eller nyttig grej? Tillverkaren heter Video Information Systems, 
Inc. i New York, VIS, och dess VIS Dial-A-Time-calculator sägs 
underliitta video-kassett-tid-disposition ("management") genom 
att översätta VCR-maskinernas räknares sifferställning till l) 
upplupen tid och 2) återstående tid. Finns i olika modeller för 
alla slags VHS- och Beta-kassetter. 

Ja , också de här albumen kan
ske kommer hit: De utgör RCA:s 
senaste skivor som pressats från 
digitaltagningar, alla med fir
mans klassiska Red Sealetikett 
och alla mer än normaltjocka 
med sina 140 g vikt. Normalpris 
i USA 16 dollars stycket, troli
gen högst möjligt att rabattera 
till ca I2 i många kedjor, om 
man får utgå från hittillsvaran
de erfarenheter av digitalskivor 
och direktgraveringar däröver. 

En från t ex svensk synpunkt 
intressant omständighet är att de 
här skivorna enbart förekommer 
i en pressupplaga. De är gjorda 
av Teldec i Europa, och man 
torde med detta undgå den van-

liga svårigheten med de stora 
USA-märkena, nämligen att be
höva acceptera en sämre euro
peisk pressning eftersom USA
originalen vanligen inte expor
teras . Detta förhållande har fle
ra gånger kritiserats i RT-spal
terna och har haft särskilt känn
bara verkningar på popsidan, 
där många vägrar att acceptera 
de skivor vilka t ex gjorts i H 01-
land. Förhållandena har mycket 
diskuterats bland fackfolk. 
Men , med digitalserierna bör vi 
alltså slippa att hamna i situatio
nen med två upplagor, där den 
ena klart är sämre än den 
andra. 

där vi i Europa bara medger vis
ning . Red:s anm.) 

Showens promotor M. Robert 
Togers omtalar att 21000 perso
ner kom till tredagarsprogram
met men att ytterligare minst 
7000 intresserade gav upp och 
vände om inför brandmyndighe
ternas veto mot anstormningen. 
~ "Hi fi components you can 
talk to at a price you can afford 
by 1985" , se där en liten engelsk 
läsövning som tillika utgör prog
nosen från marknadsforskarna 
Frost & Sullivan Ine. Det rör sig 
alltså om röststyrda ljudgrejor 
som blir överkomliga i pris ca 
1985. 

Firman har på uppdrag av si
na klienter studerat teknologin 
bakom talstyrning och röstpro
cessing. Enligt utredarna kom
mer Texas Instruments i egen
skap av ledande ic-tillverkare in
om den här kundsektorn att ha 
klar en " bricka" för talsyntes år 
1982 och då med en vokabulär 
om 2 000 ord. Tre år senare skri
ver vi alltså 1985 och kretsen -
eller dess efterföljare - kommer 
att vara i massproduktion , så att 
tillverkarna av audiomateriel av 
alla de slag med manuella regla
ge kommer att kunna inkludera 
den här röstaktivatorn i sina dy
rare modeller. 

Industrin spår att vi vid pass 
1985 kommer att allmänt kunna 
beordra våra skivspelare att 
starta eller stanna, våra kassett
däck att leta fram den och den 
låten (eller att för Guds skull 
tystna . .. ) allt utan att vi behö
ver resa oss ur fåtöljerna. De 
mera avancerade kretsarna 
kommer, enligt prognosmakar
na , att känna igen och endast re
spondera på Husbondens röst, 
andra stämmor ignoreras! 
~ En vertikalplacerad, linjärt! 
tangentiellt arbetande skivspela
re som spelar aven skivas . båda 
sidor automatiskt ingår i ett " pa
ket" som Sharp presenterar i ju
ni i år. 

Det hela kallas VZ-3000 och 
omfattar också en am/fm-tuner , 
en stärkare om 20 W, ett metall
banddäck och ett par 2-vägshög
talare , allt till ett ännu icke av
gjort pris . 

Skivspelaren, som inte kom
mer att finnas att köpa separat , 
har två tonarmar anbragta verti
kalt. Sharp säger att spelaren 
kan ta alla storlekar av plattor 
och att man kan gå in på valfritt 
spår över endera sidan liksom 
att verket kan ställas för konti
nuerlig repetition av spår på val-



fri sida. Enligt tillverkaren skall 
alla data hålla sig " i den högre 
norm-klassen" . 
~ Som redan omtalats i denna 
tidning kommer Mobile Fidelity 
att ge sig in på tillbehörssidan 
där första produkten heter Geo
Disc . 

Den är en tredimensionell , vi
suell mall för pick up-nålspetsar. 
MF hävdar att mallen möjliggör 
för användaren att justera in 
nålspetsen inom toleransen 
0,00762 mm=O,003 tum. Priset 
blir 25 dollars . 

Geo-Disc är alltså först i en 
rad produkter , enligt vd Herb 
Belkin hos MF, som säger att 
firman inte är ute efter att "imi
tera saker som redan finns" utan 
snarare avser att skapa nya 
anordningar att utföra "svåra 
och kontroversiella audio jobb" 
med. - Se Pejling i RT nr 5 i år. 
~ Amerikanska tullverket be
slagtog nyligen 230000 s k efter
apade kompaktkassetter som 
försetts med Sonys firmanamn 
och färger. 

Sonys talesmän utgår från att 
ytterligare 108000 kassetter 

finns i omlopp i New York trots 
detta . Aktionen är den senaste i 
det fortskridande slaget mellan 
japanska magnetbandfirmor och 
den piratindustri , som har goda 
dagar. Aktionen syftar till att ge 
dråpslaget åt lågpris-efteraparna 
och imitatörerna av produkter
na . (Skillnaden är att de först
nämnda kopierar allt i detalj , en 
ren förfalskning alltså, medan 
de senare ofta döper sina varor 
till mycket snarlika namn. Det 
finns pirater av andra slag ock
så, men de här två är huvudsyn
darna - red:s kommentar). 

Enligt Sonys jurister fram
ställs efterapningarna i Sydöst
asien. Två av de illegala tillver
karna gör ett par emulsioner i C-
60 resp C-90 av lågbrustyp men 
som Sony upphörde med för två 
och ett halvt år sedan. Den tred
je gör en exakt kopia av firmans 
CHF normal-biastape i precis 
identisk förpackning. Andra 
kassetter bär också Sonys firma
namn på sig, enligt den skadeli
dande parten, som nu har tving
ats köpa annonsutrymme i New 
York-pressen där man fritar sig 

från allt ansvar och friskriver sig 
från alla ev kundkrav liksom 
klagomål från allmänheten rö
rande banden. Man varnar ock
så de handlare som har köpt ef
terapningar eller piratprodukter 
att de icke lagligen kan säljas vi
dare . Sony har ingivit domstols
krav mot distributörerna för att 
få stopp på verksamheten och 
straff utdömda. 
~ Senaste audiofilskivbolag i 
USA ser ut att bli RCA, som 
följt andra i spåren - ursäkta -
och nu skrotat sin inhemskt 
pressade digitalserie till förmån 
för en ny serie Europapressade 
skivor plus kassetter med krom
dioxidband , också de sålda un
der det kända namnet Red Seal. 

Första fyra titlar klara kostar 
16 dollars var, antingen man kö
per dem på skiva eller som kas
settband. Verken är Sibelius 
Violinkonsert och Saint-Saens 
Introduktion och Rondo Capric
cioso; Philadelphia Orchestra , 
Eugene Ormandy och solist Dy
lana Jonson, Carl Orffs Carmina 
Burana med London-symfoni
kerna , vidare en sekelskiftes-

konsert i det fria med Canadian 
Brass och slutligen Mahlers 
Tionde, också med Philadel
phiasymfonikerna men nu under 
James Levine. 

Lacken är graverade med 
Neuman-svarvar och Europa
disk har skött galvanot. Teldec 
pressar dessa 140-gramsskivor 
med "100 procent ren vinyl" i 
Hamburg , och albumen har fått 
en smidig högförtätad polyety
lenpåse inuti en tjock ytterficka 
av plast. 

Kassetterna är överförda di
rekt från en högkvalitativ 2-ka
naltape för 38 cm/s som kopie
rats ner från originalbandets di
gitalmaster. Kopieringen sker 
sedan i förhållandet 8:l. 

Mobile Fidelity hävdar att 
man kopierar sin tape i realtid 
medan CBS, som också har 
snarlika aktiviteter, sysslar se
dan mer än ett år för sin Master
soundserie med ungefär samma 
procedur som RCA. CBS pres
sar dock i USA men på importe
rade maskiner. • 

En handic båtradio ger dig och 
din familj större säkerhet till sjöss 

Båtrad iopaket handie Pro-Line 
Utvecklad för att ge maximal säkerhet på sjön. Omkopplingsbar AM/F M, 
24 kanaler, inbyggt nödselektiv i mikrofonen, unik companderkrets för 
bästa mottagning ocg sändning, ANL- och NB kretsar. Pro-Line 920 är 
godkänd enligt Televerkets nya strängare krav. Paketet innehåller 
handic Pro-Line 920, selektivmikrofon och högtalare .• 
Pris Pro-Line 920 1.595:-
Pris högtalare 69 :- _ • 
Pris selektivmikrofon 249:- • , 
Summa 1.913:- • 
Din paketrabatt 318:-

Unikt Kassett
systern 
Du flyttar din Pro
Line från en kassett 
till en annan. Samma 
apparat kan användas 
i segelbåten , motorbåten, sommarstugan, bilen etc. Du drar bara ur ra
dion ur en kassett och pluggar in den i nästa. Inga trådar eller anslut
ningar att ta hänsyn till. Dra ur och plugga in . Enklare kan det inte bli. 

" Hopp-iland-rad iopaket" handie 33 
Med handic 33 håller du lätt kontakten med båten när du går i land. 
Liten smidig handapparat, 3 kanaler, inbyggd teleskopantenn och 
modulationskompressor. I paketet ingår handic 33 och väs. a. 

Pris handic 33 379:-
Din paketrabatt 20:- ' . - • . 

~• Box 1063 
436 00 Askim/Göteborg 

~ Telefon031/289790 

- ett företag i Datatronicgruppen -

Båtradiopaket handie 230 
Ett rejält, tufft paket. 23 kanaler inkl. nöd kanal llA, effekt 5W, uttag för 
selektiv. En båtradio för dig som behöver en driftsäker båtradio med många 
möjligheter. I paketet ingår handic båtradio 230, selektivmikrofon och 

~r~:~~t:~::~;O 1.095:_ . 
Pris selektivmikrofon 249 :- • _ . 
Pris modestantenn 349:- ' • 
Summa 1.693:-
Din paketrabatt 398:-

Skicka in kupongen så får du mer information om handic båtradiopaket. I 
foldern finns också monteringsanvisningar och viktiga punkter att tänka på 
när man monterar en båt radio . Dessutom beskrivs också vad selektiv är och 
hur de fungerar, hur de kan förbättra radiokommunikation till sjöss. ---- --------
Ja, skicka mig er båtradiobroschyr som 
innehåller monteringsanvisningar tör 

. båtradio samt beskriver hur selektiv 
arbetar och hur de skall användas. 

Namn ... . . 

Adress . ... . 

Postnummer. 

Ort ...... . 

Telefon ... . 
RT 6-7·al 

---- - --
Frankeras ej 

handic 
betalar 
portot 

handie electronic ab 

Svarsförsändelse 
2401900-2 
43600 Askim 
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Skaffa ett eget ex i ett halvår 
(nr 8/81-1/82) för bara 72: -. 
Fyll i och sänd in kupongen idag. 
Portot har vi redan betalt. 

PRÖVA ETT 
EGET EXEMPLAR 
TILL ÅRETS SLUT! 
Du inser snabbt fördelarna. 
Du får tidningen direkt och före 
de flesta. Och du får den hel. 
Du behöver inte längre vänta 
på aH få läsa Radio" Television. 
Och slipper läsa någon annans ex. 

--------------------------------------- ----------_. 
Ja, jag vill ha ett eget ex av 
Radio & Television i ett halvår 
(6 nr) för bara 72:-. 

1 07 1 207 1 106 1 
Namn 

c/ o 

Postnr 

Postadress 

Frankeras ej 
R&Tbetalar 

portot 

radio & 
television 

Ja, jag vill ha ett eget ex av 
Radio & Television i ett halvår 
(6 nr) för bara 72:-. 

107 1207 11061 
Namn 

Gata, box, postlåda etc 

Postnr 

Postadress 

Frankera 
R&Tbeta 

portot 

radio & 
televisiol 
SvarsförsändeIs, 
Kontonummer Be 
STOCKHOLM 



JUNI 1981 

Aktual iteter och debatt, 
komment arer 
och recensioner 

Redaktör: Ulf B Strange 

Awisa skattepålagor 
på blankkassetterna! 
"Bärbart ljud" är något vi länge följt 
utvecklingen av och i det här sommar
numret av RT som du just tar del av 
finns t ex en provning av ett par av de 
allra senaste nyheterna i form av 
mini-stereospelare och en miniatyr
stereo-fm-mottagare. Underhållnings
och informationselektronik av den ty
pen har slagit alla rekord i popularitet 
världen över sedan debuten för bara 
något år sedan . 

Hela den aktuella portabla apparat
generationen har också i ett väsentligt 
avseende kommit att påverka en spe
ciell marknadssektor och indirekt lett 
till en både ute i Europa - även USA 
- och här hemma tidvis rätt inflam
merad diskussion. 

Den handlar om kompaktkassetten , 
progra m bära ren. 

Som bekant har kassetten i vissa 
riksdagsmotionärers illa underbyggda 
framställningar faktiskt utmålats som 
"ett hot mot hela kulturlivet", vilket 
måhända är att ta i. 
{:: Bakgrunden ä r då en i massmedia 
kringvalsande totalt felak tig kvanti
tetsuppgift, som den av olika orsaker 
trängda grammofonbranschen tack
samt tagit till sig och använder som 
tillhygge mot både kassettintressena 
och den stora allmänhet, som "konsu
merar" kassetter i stället för "fono
gram" . Skivförsäljningen har gått ner, 
säger man, och sambandet står strax 
klart : Folk köper egna blankkassetter 
i stället. Alltså ropar krisbranschen på 
stöd och kräver gottgörelse av dig och 
mig genom att kassettinköpen beläggs 
med extraskatter. Vi är för all del inte 
där än, men mycket talar för att 
regeringen - vilken sammansätt
ningen den ä n har då det hela utretts 
färdigt och de s k övergripande kultur
aspekterna tillgodosetts på alltför väl
bekant sätt - beslutar om en sådan 
straffskatt. 

Det påstådda förhållandet, som 
skivbranschen och dess tillskyndare 
hängt upp sina krav på, är att inalles 
30 miljoner blankkassetter skulle ba 
sålts 1979. 

Sanningen är i stället den, som hela 
den samlade leverantörbranschen räk
nat fram och delgivit både Utbild
ningsdepartementet och Pris- och kar
tellnämnden m fl, att det aktuella 
å rets totalmarknad uppgick till 13 
miljoner kassetter med blanktape. 

Samma resultat nåddes för 1980: 
Också här stannade försäljningen till 
enskilda förbrukare på ca 13 miljoner 
st. 
{:: Att skivbranschen fått fram en så 

orimligt hög siffra kan fö rklaras med 
brister i tullstatistiken och inte minst 
att videobanden kommit att räknas in 
i totalsiffran - och videoband är ju, 
som känt, något som verkligen är statt 
i ökning! Tre av varandra oberoende 
kontrollgranskningar har nu visat på 
att Sverige utgjorde en totalmarknad 
i detaljistiedet om ca 13 miljoner 
kassettband under 1979. Det motsva
rar i grossistiedet en omsättning av ca 
95 mkr, exkl moms, vilket ju ställer 
den tänkta beskattningen på 30 mkr i 
fullständigt orimligt förhållande till 
underlaget det gäller. 

Under första halvåret 1980 ha r, 
enligt branschorganisationen Svenska 
Magnetband institutet, försäljningen 
uppräknad till totalmarknadsnivå gått 
ner med mera än 10 procent. Tulista
tistiken å sin sida visar en minskning 
med hela 28 procent perioden jan ua
ri-maj 1980. Den kraftiga minskning
en kan dock hänföras till att försälj
ning under den tiden skedde från för 
stora lager, både i detaljistiedet och 
hos distributörerna. 

Den utveckling som skett är både 
förklarlig och ganska enkel att inse. 
Men så enkel som att en nedgång för 
grammofonskivor "tas ut" aven upp
gång för kassettbanden är den in te. 
Jag citerar här vad institutet anför om 
detta: 

"Under första hälften av 70-ta let, 
när fö rsäljningen av kassettband 
ökade, ökade också fö rsäljningen av 
fonogram . l samband med den a ll 
männa konsumtionsminskningen 
1977, då stereo/ hi fi-bransche ns om
sättning gick ned med d rygt 20 %, 
minskade följdriktigt också försälj
ningen av fonogram. Åren innan hade 
också den svenska konsumtionen av 
fonogram med internationella mått 
varit mycket stor. Man kan säga , att 
försäljningen av fonogram numera 
ligger på normal nivå och att orsaken 
till att försäljningsvolymen inte längre 
ökar är flera: 

Det allmänna konsumtionsut rym
. met, stagnationen av försäljningen av 
stereo/ hi fi-utrustningar, dyrare fo no
gram etc", skriver branschen. 

I fortsättningen knyter branschsyn
punkterna an till vad jag inledningsvis 
berörde, nämligen den starkt stegrade 
användningen av materiel för alla 
slags kassettbruk, där inte minst 
"gånglåtarnas" explosiva framma rsch 
måste medräknas: 
{:: "Man bör i sammanhanget också 
beakta, att en grammofon är stationär, 
men att det numera finns utrustning 

av portabel karaktär; kassettradio, bil
kassettspelare etc. Människor bär i 
större utsträckning än tidigare med sig 
musiken - vilket innebär, att den som 
köper en grammofonskiva ofta spelar 
över den på kassett för att kunna 
lyssna i bilen, sommarstugan, båten 
etc". 

Det här resonemanget leder följd
riktigt fram till att människor vilka 
gärna använder sin kassettmusik 
också är stora konsumenter av gram
mofonskivor. Allt kan ju faktiskt inte 
bandas från P3. Det finns också en 
undersökning gjord av Testologen, 
som klart indikerar vad som många 
gånger påtalats här i RT:s spalter, 
näml igen att man hellre för över 
"fonogrammen" till eget kassettband 
också av det skälet, att såväl skivor 
som band håller en så låg kvalitet som 
pressprodukter att befogad kritik kan 
ri ktas mot dem. Många vill dessutom 
skapa egna varianter av olika pro
gramavsnitt, korta i dem, redigera 
ihop dem på annat sätt än originalen 
är gjorda, osv. 

Atminstone ett av de stora magnet
bandbolagen som ligger bakom den 
lite mera balanserade synen på kas
settanvändningen än skivbra nschen 
gör sig till talesman för har gjort den 
i sammahanget inte ointressa nta iakt
tagelsen, att kassettanvändare i ål
dersgrupperna 13-14 år och upp till 
ca 20-22, tagna som en helhet i 
bemärkelsen pop- och rockpublik, an
vänder sina kassettband ytterst friko
stigt: De "fyller" ofta inte sina band på 
något sätt. Det kan räcka om ett par 
låtar finns på en C 60-kassett. Skall 
det bandas in nya , slits den bara delvis 
fyllda kassetten ut och en ny stoppas 
in. De nyaste kassettdäcken med sök
automatik och mikroprocessorkretsar 
vilka ka n hålla reda på ett rätt omfat
tande program har knappast slagit hos 
den här publiken. Däremot attraheras 
lite äldre - mera ekonomiska använ
dare? - av finesserna på den kanten. 

- Och att radera ut inte längre 
"het" popmusik ve rkar vara en praxis 
som inte särskilt många har tålamod 
till i de här åldrarna. Det ska prompt 
in en färsk, ny kassett när nya låtar 
ska bandas' säger man till Pejling. 
{:: Svenska Magnetbandinstitutet har 
kraftfullt framfört till statsmakterna, 
(och de kulturpåvar som skjutit in sig 
på de i och för sig ibland respektabla 
motiven som omtanke om den seriösa 
grammofonproduktionen etc) att be
skattning av dig och mig som köpare 
av kassetter som något slags stöd till 
"ku lturell fonogramproduktion" är lo
giskt orimlig. Om sådant stöd är av 
nöden, bör det på vanligt sätt tagas ut 
över skattsedeln av alla medborgare. 
såframt saken uppfattas som samhäl
leligt värdefull , heter det. 

Man instämmer också i de i denna 
tidning framförda synpunkterna att 
ersättning till upphovsrättsägare och 
skivbolag för minskad försäljning är 
orimlig på de grunder som anförts 
därifrån. 

Man kan naturligtvis fundera ut 
motdrag som t ex att redan vid pro
duktionen lägga in en viss del musik på 
tapen. Bandet är då inte längre "oin
spelat" - men fördyringen blir ca 2 kr 
per kassett i grossistIcdet vid stordrift 
och givetvis än mera vid butiksförsälj
ningen. 

Principen i Sverige om så lite s k 
öronmärkta skatter som möjligt kom
mer också i konflikt med de här fiskala 
resonemangen. Det står redan fullt 
klart att man på departementsnivå är 
mindre tilltalad av att behöva admini
strera dylika punktskatter. Det blir 
sannolikt dyrare än vad man får in -
och hur skulle medlen fördelas sedan ? 
{:: De här resonemangen förs både i 
USA och ute i Europa, men i inget fa ll 
har mig veterligt några kulturaspek
ter, förmenta eller reella, lagts på 
skattetänkandet. Det har "bara" gällt 
artistersättningar och bolagsskydd. 
Varför just dessa kategorier skulle 
hållas under armarna har inga håll
bara argument kunnat presteras för. 
Att många i stället ser tanken som rent 
utmanande är inte oförståeligt. Och 
rent befängt måste det anses att hem
bandare och enkla nyttjare av pop och 
schlagerIåtar skulle åläggas att finan
siera t ex svensk symfoni- och oper.a
musik liksom något slags "svensk skiv
antologi". Hur angelägna dylika saker 
än må vara i vissas ögon får projektens 
tillskyndare bekväma sig till att söka 
anslag i vanlig ordning för dem' 
(:: Jag skall avsluta med ett citat ur 
den brittiska debatten om kassettskat
ter, som visar vilka logiska felslut man 
tillåter sig på skivsidan. Det är ett citat 
ur Billboard från januari 1981 och den 
citerade är mr John Deacon. director 
general för British Phonographic In
dustry: 

" the fact that more and more 
people are buying blank tapes is an 
indication that the music is as attrac
tive as it ever was, but record compa
nies can ' t go on losing forever and 
uniess there is some compensation 
Britain 's position as a major supplier 
of creative music will be lost". 

Alldeles rätt. Människor är intresse
rade av musiken . Men inte nödvän
digtvis därför av s k i vor n a, sådana 
de blivit. Elementärt. 

S 

tillönskar alla läsare en angenäm som
mar med så lite störningar från årsti
dens mygg och flygfän som möjligt! 
Datorentusiasterna kan ha det särskilt 
besvärligt med risk för fatala förväx
lingar . A ".,.".0. A, • . USA' 

. <\ 
'" ' !) 

. 1~ 

~U 
~~J. 

"Now, Ibout ! hl! Debugging Klt I 

you .ent me ... H 
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Mikrodatorn för 
skolan & hobbyisten 

~ACORN 
ATOM 
PRIS FRÄN 2 875-inkl. moms _ _ -

"Th is is a very important machine" - omdömet gäller förstås Acorn Atom och uttalades av den engelska datorut
bildningstidningen "Educational Computing" efter test i nr 6/80 . Atom är utvecklad av forskare knutna till det väl 
kända Cambridge universitetet i England. Målet har varit en dator speciellt duglig för undervisning och avancerat 
hobbybruk. 
Radio & Television skrev: "Främst är det grafiken som imponerar med sin höga klass och lätthanterlighet." 
ATOM för pedagogen 
Först och främst: den unika undervisningsringen. Med 
ett ringinterface kan flera Atomer sammakopplas i en 
ring. En vanlig treledarkabel räcker. I ringen har lararen 
en Atom och varje eleven. Hela ringen delar på en upp· 
sättning dyra tillbehör t.ex. floppy och skrivare. Alla ele· 
ver jobbar självständigt med program etc. och kan via 
bildskärmen begära lärarhjälp vid behov. Program och 
data skickas via kabeln fram och åter mellan lärar· och 
elev Atom . 
ATOM kan programmeras 
både i BASIC och ASSEMBLER, till och med på samma 
rad . För avancerad undervisning är detta mycket värde· 
fullt . 
Mycket utförlig dokumentation medföljer - bl. a. en 
kombinerad manual och BASIC kurs på över 200 sidor. 
Helsvenskt material under framtagning. 
Riktigt QWERTY tangentbord. 
Grafik med mycket god upplösning - 256 x 192. 
Mycket fina expansionsmöjligheter - ringinterface, 
extra minnen , floppy, skrivare, färgmodul . AID & DIA 
omvandlare etc . 
Begar kopia av testen i "Educational Computmg" . 
ATOM för hobbyisten. 
Priset är givetvis viktigt. Också det faktum att Du kan 
anvanda en vanlig TV som bildskärm. Atom har faktiskt 
både video och HF utgång. Din kassettbandspelare an· 
vänder Du som programminne. Interfacet är inbyggt. 
Sånt spar pengar. 
ATOM finns i byggsats. 

Rörlig Grafik ger Dig massor av roliga möjligheter ti ll fi · 
gurer, diagram, spel etc . 
Atom är Q)ord så att Du kan börja med en basmodell och 
sedan komplettera med mera RAM·minne, flera ROM· 
kapslar (IC·hållarna finns redan på kortet) färgmodu l, 
floppy, skrivare m.m. - allt i takt med att Du själv blir 
duktigare och kassan tillåter. 
Atom är tänkt för Dig som vill ha en avancerad dator för 
hobby och utbildning - till ett rimligt pris, men utan att 
göra avkall på programmerings· och expansionsmöj lig· 
heterna. 8K ROM & 2K RAM samt nätdel ingår i byggsat· 
sen. 

The ATOM software includes: 
u 32 bit arithmetic (± 2,000,000 ,000) .. ~. High speed 
execution u 43 standardlextended BASIC commands 
,~ Variable length strings (up to 256 characters) '" 
String manipulation functions -::, 27 32·bit integer vari· 
ables .,:, 27 additional arrays u Random number func · 
tion u PUT and GET byte ,,:! WAIT command for timing 
,~. DO·UNTIL construction .,:, Logicaloperators (AND, 
OR, EX·OR) * L1NK to machine·code routines ;'l Plot 
draw and move. 
The ATOM hardware includes: 

Spel 
ACORNSOFT GAMES PACK är en serie mycket avance· 
rade spel kassetter (nr l -10). För närvarande finns tio 
stycken med tre spel på varje. Ex. (1) Asteroids - Sub 
Hunt - Breakout. (2) Dogfight - Mastermind - Zom· 
bie, (3) Rattrap - Lunarlander - Black Box (4) Startrek 
- Four Row - Space Attack. 
Övrig programvara 
SOFT VDU (5) ersätter Atoms ordinarie teckenuppsätt· 
ning och ger möjlighet att själv göra egna karaktarer 
t.ex. å ä ö, spelsymboler, tekniska symboler, grekiska 
alfabetet osv. 
Pris per kassett: 150:-
Administrativa program, registerprogram , m.m. är under 
framtagande. Vi kan även hjälpa till med program lös· 
ningar. 

ATOMÄGARE!!! 

Det spar pengar samt ökar på Dina kunskaper, för att in· 
te tala om hur roligt det är att bygga en Atom . 
Inbyggd högtalare för olika signaler. Du kan t.o.m. göra 
melodisnuttar på Din Atom . Den lobbar med hela det 
horbara frekvensområdet. Även timer· funktion finns. Vi är intresserade av program och distribuering av pro· 

gram på royaltybasis. 

~ Memory from 2K to 12K RAM on board (up to 35K in 
case) .,:, 8K to 16K ROM (two 4K additions) .,:, 6502 
processor -:. Video display allows high resolution 
(256 x 192) graphics and red, green and blue output -:. 
Cassette Interface - CUTS 300 baud -:. Loudspeaker 
allows tone generation of any frequency .,:, Channel 35 
UHF modulator output -:. Bus output includes internai 
connections from Acorn Eurocard. 

Genera lagent :-----__ .... ~_---------------...;;...;...-;...;....----------....c 

BECKmAn 
Beckman Innovation AB 
Telefon 08-39 04 00 Telex 10318 
Gamla Dalarövägen 2 Box 7 
5-122 21 ENSKEDE SWE DEN 
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Javisst ... Jag beställer .. . . . st ATOM byggsats å 2.875:- 8K ROM & 2K RAM samt nätdel ingår 
st ATOM monterad å 3.375 :- . st lK RAM·minne å 99 :- st Skrivarlnterface å 225:-
st ROM för 9 siffriga flyttal, trig & log funktioner å 450:- st färgmodul å 430:-
st spelkassett nr å 150:-

Jag har 1 4 dagars returrätt och 1 års garanti Porto tillkomm er Leveranstid c:a 6 veckor 

Namn 

Adress 

Informatlonstlanst 38 

RT 6· 7-8 1 

Postadress 



Kunskap är viktigt. 
Har Du också insett att det är dags att lära sig det här 
med datorer. I skolan, på jobbet, i TV, i tidn ingar etc. -
överallt talar man om datorn. Visst är det dags att lära 
sig vad en dator är, hur den är uppbyggd, hur den arbe
tar, hur man skriver program och styr datorn. Det är fak
tiskt inte så svårt som många tror. Javisst säger Du. 
Men man har väl inte råd att köpa en hel dator själv. Jo 
- faktiskt. Du kan köpa en Sinclair lX-BO dator. Priset 
är som synes helt fantastiskt lågt. Du kommer i gott 
sä llskap. 
50.00 lX-BO sålda. 
Ungefär 2.000 svenskar har redan köpt en och över 
50.000 st är sålda i världen totalt sen sommaren 19BO. 
Har Du läst svenska eller utländska tidningstester så 
vet Du att lX -80 fått toppbetyg genomgående t.ex. va· 
lue for money: Excellent. (Personal Computer World). 
En lX ·BO ger Dig chansen att med hjälp aven riktig da· 
tor lösa problem och mängder av uppgifter supersnabbt. 
Rita diagram & figurer. Spela spel, tippa tips & lotto. 
Med hjälp av tillbehör kan Du faktiskt lägga upp ganska 
stora register för t.ex. bok· eller skivsamlingen_ Kanske 
göra ett telefonregister. Framför allt , lX-BO är Din in
korsport till datatekniken. Till Ditt körkort på dator. 
Använd Din TV , 
ZX ·BO behöver ingen speciell bildskärm, den använder 
Din TV. För att lagra data & program behövs bara en en· 
kel kassettbandspelare. Kurs i programmering samt nät
adapter & sladd till TV mm ingår. 
För Dig som är speciellt tekniskt intresserad finns lX · 
80 också i byggsats. 
lX-BO växer. 
Nya & gamla ZX-80 ägare kan nu göra sin dator betyd· 
ligt mer avancerad genom att köpa Sinclairs nya 8K lX -
81 ROM . Den nya IC-kretsen är en ren plug-in enhet som 
monteras på några minuter utan verktyg. Ä ven ett nytt 
tangentbordsöverlägg medföljer liksom ny manual. 

8K Basic ROM 16K RAM 

BK Basic ROM. 
Den nya 8K ROM har betydligt fler funktioner än stan
dard versionen (4K). Nu kan Du använda flytande deci
malkomma och räkna med 9 siffrors noggrannhet. Du 
har både triogonometriska, logaritmiska & exponential 
funktioner. 
De grafiska möjligheterna att t.ex. rita figurer & diagram 
har förbättrats avsevärt. Upplösning: 64 x 4B . Program 
som sparas på band kan ges visst namn. Vid uppspel· 
ning kan datorn själv söka rätt på programmet. 
Flerdimensionella matriser för både strängar & variabler. 

Nya funktioner. 
Följande funktioner har tillkommit. 
32 bitars aritmetik, SIN , COS, TAN , ARCSIN, ARCCOS, 
ARCTAN, PI , LN, e, SOR, INT, SIGN , VAL, PLOT, 
UNPLOT, PAUS, TAB, SCROLL, INKEY, Filehantering på 
bandspelare, Flerdimensionella matriser, För skrivare: 
LUST, LUST (n), LPRINT, COPY . 

nu 
lX-80 
byggsats 

8K Basic 

till ännu 
995:-
350:-

16K Byte RAM 
För de riktigt långa programmen, registeruppläggning el · 
ler andra sammanhang där stort minne fordras finns nu 
en minnesmodul med hela 16.384 bytes minneskapa· 
citet. 
Enheten pluggas enkelt in i datorns bakkant. Ett krafti · 
gare nätaggregat till lX-80 medlevereras utan extra 
kostnad. 

Kommande tillbehör. 
Redan nu vet vi att Sinclair kommer med en liten skriva· 
re till lX -80 . Både grafik, siffror & bokstäver klarar den. 
Pris under 1.000:- . Leverans höst/vinter 1981 . Andra 
tillbehör kommer successivt. 

Beställ Nu. 
Tänk på att idag är första dagen på resten av Ditt liv och 
datorkunskapen kommer Du att ha nytta av för all fram · 
tid . 

lägre priser! ! ! 
~X~!~erad 1.195:-
16K RAM 895:-

Välkommen att besöka oss 9.30- 12.00, 13.00-17.00 !'. 
20 m från T-banestation Sandsborg. 

~~ .. t------------,,------------------------------------------------< 
BECKmAn 
Beckman Innovation AB 
Telefon 08-39 04 00 Telex 10318 
Gamla Dalarövägen 2 Box 7 
5-12221 ENSKEDE SWEDEN 

Javisst jag beställer ... .. st lX-80 Byggsats å 995:- . . ... st lX ·BO Monterad å 1.195:-

.. st 8K Basic å 350:- st 16K Ram Minne å 895:-. 
Jag har 14 dagars returrätt och 1 års garanti. Porto tillkommer. Leveranstid för tillbehör c:a 4 veckor. 

Namn 

Adress Postadress . 

RT 67-B1 

AterlorsalJare: Studleforlaget. Kommunsamkop Sthlm. Deltron . Elek Göteborg. Deltron. CB ·Radlo Malmö. Josty Klt Växjö. Ellab ljungby. Hemelektronik Motala. Hem & Kontorselektronik linköping. Eltema 
Örebro Eartone Västerh. Mlkroklt Gävle. Elektronikkomp. Sundsvall. Amitron . 
Bestallnlngar från Danmark . Norge & Finland: Minska priserna med 19% (svensk moms) och lagg på SEK 60 101 hakt & expo Betalning' forskott via postgrro eller Bankcheck. Välkomna' 
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Aktuellt 
Digitalljudförsök 
av SR-Televerket 
över ESA-satellit 
:\ågra nordiskt samordnade försök ä r 
det än så länge inte tal om. säger 
direktör Arne Rohdin. chef för teknisk 
forskning och utveckling inom Sveri
ges Radios moderbolag. till Pejling 
som kommenta r till pressuppgifter om 
att SR i höst inleder satellitförsök 
vilka i första hand är inriktade på 
digitala ljudförbindelser. 

Vad som skett är att den utveck
lingsdelegation som SR och Telever
ket håller gemensamt har i uppdrag 
att hos ägaren ESA, European Space 
Age nc y, efterhöra om de svenska in
tressena - vilka ju också är med om 
a tt finansie ra ESA-satellitverksamhe
ten - kan få hyra viss kapacitet i form 
av kanaler i den franska OTS-satelli
ten . 

Den har beskrivits i RT, senast 1980 
nr 12. då vi sjä lva tog del av dess 
signaler vid Philips terminal i Norrkö
ping. OTS-2 är en direktsändande 
experimentsatellit om blott 14 W ut
effekt. Den är uppsänd i syfte att ge 
erfarenheter av direktsändning från 
tv-satelliter. Franska teleförvalt
ningen har hyrt in sig i OTS-2 för att 
distribuera program till Tunisien . Sa
tellitens centrum är riktat mot 
Sch\\ ei? och om vi tidigare angivit är 
täckningen godtagbar också i stora 
delar av Europa: i Götaland är signal
styrkan ca - 120 dBW l m'. 

SR har - tydligen från Philips -
köpt en tremetersparabol som skall 
sättas upp på labbet man driver inom 
A l-området intill Valhallavägen. 

- Priset. 300000 kronor, inklude
rar då diverse kringutrustning, Säger 
Rohdin till Pejling: Där ingår t ex 
Pal / Secam-omva ndla ren och kanal ut
rustningen, dekodrar och annat för 
digitalomvandlingen, som är dyra och 
som vi behöver . Men om vi verkligen 
får tillgå ng till satelliten är för ögon
blicket alltså inte avgjort, påpekar 
han . 

Hos Televerket i Farsta kommer 
man under projektets gång att mon
tera upp en sända rulrustning för nå
gon kanal i G H z-bandet och vad man 
fr ~imst vill studera är ljudförbi ndelse r 
över satellit. Man reläar alltså signaler 
över OTS-2. 

- Vad saken gäller ä r att vi alla 
mcdlemsföretag i EBU måste kunna 
uppbåda så mycket dokumentation 
som möjligt till CC/R. den internatio
nella rådgivande församlingen i tele/ 
radiofrågor. och nästa plenarmöte är 
så tidigt som feb ruari 1982, påpekar 
Rohdin. Man vill därifrån snarast 
börja a rbctet på all med tillgängligt 
underlag som grund etablera en stan
dard i fråga om satellitdistribuerade 
signaler. För vår del ligger i botten det 
läge som uppstått till följd av Nord
sal-projektet. där kraven på de många 
samtidiga ljudförbindelserna ha r 
ställts högre än någon annanstans. 
veterligt. Dct måste bli fråga om 
digitalt ljud. och då inte något trans
ponderöverfört ljud uta n integrerat i 
tv-bildkanalernas signaler. Internatio-

nellt får man lägre kostnader till följd 
av det betydligt mindre antal band 
som krävs där . 

- Ljudet kan ju läggas antingen 
som underbarv gsburet eller som "ut
fy llnad" i släck pulserna i sjalva video
signa len: det finns nera förslag och de 
måste studeras praktiskt. 

CCI R. EBL' och a merikanska 
S ,\1 PTE har "Visst sa mråd i de här 
frågorna för att om möjligt utarbeta 
förslag till normer. Det kommer att 
snabbt krä vas sådana för distribu
tionssidan på ' t ex om råde t digitala 
lj udkanaler. medan produktionssek
torn däremot ännu är lämnad åt sitt 
öde . Det brådskar med norm- och 
standardarbetet. eftersom interims
grupperna inte kan lägga fram sina 
förslag för CCIR mer an i treårsi nter
valler vid plenarmötena . Och utveck
lingen , påpekar SR:s talesman, gå r nu 
så snabbt att arbetet måste forceras 
vid risk att enhetligheten an nars äve n
tyras . Alltså får de enskilda företagen 
i Radiounionen själva bedriva försök. 
göra mätningar och samla erfa renhe
ter. Dokumenten från det här utgör 
diskussionsunderlagen. U nder tiden 
projekteras och byggs satelliterna .. 
de första kommer upp i bana redan om 
ett par år. Och tillverkarna av mottag
ningsutrustningar vet heller inte vad 
de bör satsa på i fråga om ljudöverfö
ringssystemet. Den nordiska a pekten 
som kan läggas på SR-initiativet är att 
alla länderna mås te enas om kravni
vån och nå en för alla god tag bar 
standard. vare sig det blir aktuellt med 
Nordsat eller "bara" Tele-X-alternati
vet. 

Philips i Norrköping tillverkar re
dan nu tv-mottagare för både två 
språksöverföring och två tv-system. 
Dessa apparatserier går till Europa
marknaden. särskilt Västtyskiand. 
Men två ä r inte nog, det krävs resurser 
för kanske 6-8 språk. Digitalkapaci
teten är vida re så stor att den kan 
användas för stereoljud, om så önskas. 

- Kostnaderna för att få disponera 
OTS behöver inte bli så förfärligt 
höga, tror Rohdin. Egentligen har 
försöken för vilka satelliten sä ndes 
upp fullbordats och den skulle väl ha 
stängts av, om inte ett par franska 
tv-kanaler "hyrts in" i den tv . 

Digital video, då? Ånej, det dröjer 
ett tag . Det kräver specialstudier och 
vi är troligen inne på 1990-talet innan 
det blir verklighet, även om vissa 
försök redovisats redan på 1970-talet. 

Nordiskt samarbete 
erbjuds om Tele-X 
Ansträngningarna inom Rymdbolaget 
och den svenska industrin går nu ut på 
att för" ordsat-alternativet" Tele-X 
- som man inte vill se som något 
al ternativ. f ö - få med de nordiska 
länderna som intressenter . 

Tele-X är ju i förs ta hand en nytto
satellit för dataöverföring och olika 
rymdfysiska mätningar samt speciella 
kommunikationskanaler, främst för 
internationell godsbefordran ("truck
sa!"}. Men Tele-X får tillika två. 
möjligen tre tv-kanaler. 

- Jag bedömer t ex det finska in
tresset för medverkan i Tele-X som 
positivt. säger Fredrik Engström, vd i 
Rymdbolaget. Finnarna sku lle då 
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både vara med om att bygga och att 
använda satelliten. enligt honom . Men 
också Danmark och orge erbjuds 
överläggningar om deltagande. Från 
svensk sida vill man gärna påskynda 
takten där, eftersom man också har en 
bakdörr öppen mot utl ändska, icke
nordiska intressen . Vilka de kan va ra 
har inte tillkännagivits . Men under 
augusti - september i år måste den 
delen av förberedelserna vara klara. 
heter det. 

Enligt den på sta tlig order initierade 
tidtabellen för Tele-X skall satelliten 
vara uppe vå ren 1986. vilket innebär 
en ganska pressad tidsmässig si tua
tion . 

Utöver praktisk medverka n vid byg
gandet står möjligheten öppen för 
olika intressenter att söka hyra in sig 
i satelliten för att den vägen medverka 
till finansieringen. De tre parter vi lka 
skall hj älpa Te le-X till världen är 
Rymdbolaget, Televerket och S R. 
Den ledningsgrupp som sty r projektet 
måste under första halvå ret 1982 ha 
färdig en helt "ku ndorienterad" satel
lit på ritbordet med a ll a intressen 
till godosedda från början. 

Härefter vidtar komponentbygge 
och montage, vi lket till 50 procent 
skall klaras av nordisk indust ri -
resten läggs u t på andra länders. 

Väl uppe i rymden övergå r ägaran
svaret från staten till Televerket, och 
då det gäller tv-kanalerna ser vi SR 
som den naturliga partnern, säger 
Engström i pressuttalanden. 

Nytt 
~~ - -

Mikro-kassett-
apparatur ökar 
Miniatyriseringsvågen rullar sta rkt 
framåt och ett bevis för att industrin 
hyser viss tillförsikt till a tt också den 
allra minsta och mest speciella katego
rin ska ll kunna a ttrahera köpa rna är 
mikrokassetten . Som denna tidning 
rapporterat direkt från Tokyo under 
den gångna vintern finns det dock 
ä nnu så länge mycket få audioappara
ter som arbeta r med detta slags kas
setter. Men troligen kommer an tale t 
att öka, o m det också inte blir i de 
vanliga hi fi -sammanhangen. 

Det finns industristatistik på att det 
under 1980 tillverkades öve r 700 000 
apparater avsedda för mikrokassetter , 
men det är naturligtvis en öppen fråga 
hur många av dem som var diktafoner 
i mini-format, uppspelningsenheter 
för kontor och andra rent registre
rande apparater. 

Mikrokassetten ä r endast fjärdede
len så stor som en kompaktkassett men 
man kan ändå uppnå 60 minuters 
speltid . 

Huvudlicensgiva re för mikrokasset
terna är Olympus i J a pa n, och vad 
Pejling har sig bekant har man där
ifrån dels ganska kritiskt förbehållit 
sig rätten till licensgivning gen temot 
hugad indus tri , dels ställt en rad vill
kor i det internationella normarbetet 
inom I EC/ISO. som av a llt döma tar 
sin tid att smälta för berörda magnet
band- och kassett intressen. 

Vad man verkar kunna se är att 
mikroformatet ihop med metallparti -

kelband troligen inte blir den fram
gång en del hoppats på för audioområ
det. Metallbandens öde ligger öve r 
huvud i stöpsleven ; intresset ä r inte 
särskilt stort någonstans och priserna 
definitivt inte i samklang med mark
naden. Däremot kanske mikroIös
ningen och metalltapen kan ha en 
framtid i video, fastän också detta 
mött rätt starka tvivel på många hå ll. 
Antalet rena audioappara ter som a r
betar med mikrokassett är sta rkt be
gränsat och ingen branschman Pejling 
varit i kontakt med i Japan ha r ut
tryckt annat ä n en försiktigt avvak
tande instä llning. 

Däremot kan mikrokassetten kom
ma fortare fram i rena underhållnings
samma nhang. I Freestyle-vågens dy
ningar har t ex Aiwa, Japan, nu satsat 
på världens första kassettradio i ste
reoutförande för mikrokassett. Model
len heter CS-M l . Dimensionerna är 
230x80x36 mm , vikten 720 g inkl 
ba tterier. Apparaten har omkopplare 
för metallband och radiodelen också 
ett a m-band för mellanvågsmottag
ning . Högtalarna är 66 mm "stora". 
Två lyssnare kan använda CS-M I 
samtidigt genom var sin hörtelefon . 
Yttre (stereo)mikrofon går att a n
sluta . 

Centrum radio meddelar ett ca-pris 
om l 495 kr för nyheten . 

EEC accepterar 
satellittjänst 
för nyhetsbruk 
Som vår USA-korrespondent Bob An
gus rapporterat om ha r den nya ad
ministratio nen i USA tydligen haft en 
rätt välgörande inverkan på FCC. 
Förenta Staternas teleadministration. 
FCC har t ex nu vikit sig i en nerårig 
batalj med de stora telebolagen och de 
internationella nyhetsbyråerna genom 
att medge dem rätt a tt använda satel
littra nsmission för höghastighetsdata . 

Dessa data ä r stora textmängder 
jämte bilder, för vilka man i alla år 
måst hyra sä rskilda telefon- och tele
granedningar för teleprintertrafik och 
telefotoservice till tusentals abonnen
ter över hela kontinenten och även för 
många användare utanför USA. De 
här linjerna är dels dyra, dels överbe
lastade vissa tider, och genom FCC:s 
utslag kommer hela hanteringen a tt 
avsevä rt förbilligas genom satellitför
medlingen, varvid abonnenterna upp
rättar antenner individuellt och kan 
börja avveckla si na snåriga telelinjer . 

Video 
Televerket förbereder 
satellit-tv-mottagning 
i nya bostadsområden 
Televerket tänker konkurrera på an
tennmarknaden och har redan prak
tiskt gått till handling genom att 
bostadsområdet or ra Oxhagen i 
Örebro blir landets första som förbe
reds för satellit-tv-mottagning. Men 
om paraboler är ännu inte tal: Den nu 
installerade anläggningen för upp till 
12 kanaler till de 724 lägenheterna i 



småhus får nuvarande riktelement ut
bytta mot andra komponenter ca 1983 
då sådana börjar behövas. 

Det är ägaren Hyresbostäder och 
Televerket som avtalat om centralan
tennanläggningen, vilken förutseende 
nog installeras samtidigt som telefon
ledningarna dras in i husen. Verket är 
ägare av antennsystemet och svarar 
för underhållet, bostadsföretaget hyr 
tjänsterna. 

Flera områden står nu i tur, det blir 
närmast ännu ett i Örebro och ett i 
Hallsberg. Verket för diskussioner 
med Kommunförbundet i saken och 
har i första hand uttryckt intresse över 
att få vara med om färdigställ ande av 
nya , större bostadsområden . I fråga 
om enskilda fastigheter torde intresset 
vara mindre. Men enligt tekniske che
fen avdelningsdirektör Carl-Gösta As
dahl i SvD "vore det inte vackert om 
vi fick en skog av an tenner på taken ". 
Och givetvis vill man stå redo när 
satelliterna börjat sända och a llmän
heten " ropar efter centralantennan
läggningar", heter det. 

Av landets tv-försedda hushåll är 
knappt hä lften , I ,6 miljoner. central
antennanslutna, har man utrett inom 
SR. Anpassningen av dem till ett 
flerkanalsystem menar man kostar 
knappt en miljard kr medan resten av 
hushållen skulle kräva 4-7 miljarder 
som kostnad för att förses med cen
tralantenner eller kopplas till kabe l
tv-nät - allt enligt SR, vars beräk
ni ngar berörda branscher kanske har 
synpunkter på. 

Enligt samma käll a torde halva 
befolkningen troligen att på relativt 
kort tid bli ansluten till satellitmottag
ningsnät. Utbyggnaden kan dock vän
tas bli koncentrerad till områden med 
hög befolkningstäthet , precis som i 
USA, som är föregångslandet på om
rådet. 

OTS-satelliten 
forskningshjälp 
för ~iblioteken 
Den av ESA ägda OTS-satelliten , som 
ju troligen få r nära svensk anknytning 
i höst genom S R :s och Televerkets 
planer på att hyra in sig där för 
d igitalljudsstudier. kan också komma 
att spela en be tydande roll inom doku-
mentat ionstekniken: . 

- Försök i USA visa r a tt överfö
ring med video kan ske över. OTS
satelliten med nuvarande teknik, säger 
överbibliotekarie Björn Tell. Univer
sitetsbiblioteket i Lund, i serien Lunds 
Universitet meddelar/ 198! nr 8. 

Dokumentöver föring mellan t ex 
LU B och British Library 'kan förverk 
ligas inom ramen för det s k SP INE
projektet i ESA, där videotransmitte
ring kan bli ett underprojekt. Som det 
är i dag är de vetenskapliga institutio
nerna belastade av kanske miljoner 
fö rfrågningar per år om lån · eller 
fotokopior av dokument , rapporter 
och rön , Man är ofta hopplöst på 
efterkäl~en och väntetiderna är dryga . 
Ti ll det kommer att postbefordran 
a ll t id tar S-lO dagar inom Eu ropa. 
Väntetiderna . är alltså dryga och 
många är missnöjda med systemet. 

ESA ha r nu funn it styrkt att det går 
bra att med videoteknik låta OTS föra 

över dokument långt snabbare än både 
post och telefax kan förmedla. Motta
garen behöver en parabol om 3 m. 

Det är inte teknik som utgör hindret 
i det här. Det är mänsklig tröghet. 
Tell: 

- Biblioteka ri erna kan vara svåra 
att få intresserade för en användning 
av videoteknik . 

SR inleder 
videoförsök 
I september i å r inleder Sveriges 
television ett försök med videotek i 
Stockholm resp Luleå samtidigt som 
man berikar videomarknaden med att 
släppa ut SO- 60 program som kasset
ter att köpa eller hyra. Ett betydande 
antal videofirmor har uttryckt intresse 
för a tt distribuera programmen. 

Kulturhuset i Stockholm och Allak
tivitetshuset i Luleå blir platsen dä r 
man kan se redan sända tv-program 
gratis. De här försöken avses pågå 
under 3- 6 må nader framåt och ina lles 
kan man förutse ISO- 200 program 
överförda till kassett för perioden. De 
blir av a lla slag, kulturella , medicinska 
och akt uell a jämte underhållning och 
barninriktade. Det aktuella program
utbudet skall a nnonseras i dagspressen 
och vjsas dels på 26-tummare av 
gängse slag, dels på storbildsprojice
rande apparatur. Det skall även gå att 
få enskild tillgång till program i spe
ciella rum med mindre mottagare. 

Frågan om en kommersiell video
verksamhet har diskuterats inom SR i 
å ratal. Ett beslut väntas nu till som
maren . Allt tala r för att man kopierar 
ett antal kassetter vilka inriktas dels 
på allmänna marknaden, del s på insti
tutionella avnämare som sjukhus. pen
sionärshem och utbildningsenheter. 
Det här försöket blir längre och tänks 
vara minst 12 månader. 

- .. ~~- ....... --.. - - -~ .. -
Indu str i nytt 

Svensk magnetband
industri pionjär
satsning i Malmö 
Förvånade läsare av USA-facktid
ningen Bil/board kunde i maj ta del av 
en helsida fÖr ett nytt magnetbandfö
retag kallat Track Tape som märk ligt 
nog inte ligger i Hongkong eller på 
Taiwan utan i - Malmö, Swedenl 

Tillfö'rsikten som uttrycks såväl i 
annonsen som i senare utsända press
meddelanden är det inget fel på . I 
korthet medde las, att det hand lar om 
en investering stor ca 2S - 30 miljoner 
kronor, att man är fullt medveten om 
a tt sällan har hakor stuckits ut efter
tryckligare m e n att detta Nordens 
enda företag för audio- och videornag
netband ska ll lyckas. 

Vd heter Ingegerd Engfelt och 
marknadschefen Tomas Carlsson. 
Om dessa personer också står bakom 
kapitaluppbådet har icke meddelats. 
Utöver de två uppges Track Tape 
bestå av ett "gäng unga och en tusias
tiska 20 t immar om dygnet -arbetande 
människor" . 

Anspråken är inte precis blyg
Forts på sid 24 
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PIEZO 
PIEZO diskant
horn med hög 
effekttålighet. L 
450 kopplas di rekt 
till ett högtalarsystem 
utan delningsfilter. 3-
30 kHz . 84x84x71 mm. 
306 W - 4 ohm. 153 W - 8 ohm . 
Pris L 450 .. . . .. . Kr 59:00 

VHF 
UHF 

HF 385 är en VH F/UH F-antenn 
förstärkare. Förstä rkni ng max. 
21 d B. Separata VHF och UHF 
ingångar . 12V DC. Nätdel NT 
385 pris 77 :75. 
Pr is byggsats HF 385. Kr 68:00 

LARM 

JK 10 1 är ett tjuv larm för bil, båt e ll er hem . I bilen, ansl uts JK 101 
till innerbelysn ingen. När dörre n öppnas, startar larmet - men re läet 
drar inte fö rrä n efter 20 sekunder . Denna tid möjliggör avstängn ing. 
När larmet är aktiverat, drar re läet i ca. 300 sekunder. Därefter noll
ställs J K 101 igen för nytt larm . 
Byggsatsen levereras komplett med inbyggnadslåda som är lätt att 
dölja . Dim : 135 x 80 x 25 mm. 12 V minus jord. 
Pris Byggsats JK 101 ............ . .. . . .. .. Kr 124:50 

.--- IR-LJUS 

JK 15 och JK 16 
I R-larm för över

vakning av avstånd 
5-7m. JK16sän

dare. Mot. J K 15 är 

384 sidor med pry
lar för den e lektro
nikintresserade. 
Massor av byggsat
ser , komponenter , 
högtalare, discopry-
lar och datorer . D!lWs:;iI--

försedd med olika 
timerfunktio ner. Lådor medföl
jer. 1 2V. 80x55x35 mm. Beställ katalogen längst 

ner på sida n och se själv! Pris Byggs. JK1 5 . .. Kr 112 :00 
Pris Byggs . JK 16 . .. Kr 76 :25 

MIXER 
MPX 5000 är en 5-kanals stereo-

mixer . LED-VU-meter. Moni
toravlyssning. Pano rering av 
mikrofonsignal. 2st skivspe
laringångar . 2st Tape/Tuner 

Mastervo lym. 12V . Batt.el 
medföljer . 30 - 20.000 Hz 
Dirn : 294 >< 194 x 84 mm 

Signal/brus 55 dB. DIN
kontakter.Talkover m.m. 

Pr is MPX 5000 ... _ .. . ...... Kr 875 :00 

AB Box 3134 20022 
st Josty Kit KATALOG 1981 a' Kr 10 :00 plus porto . 

st. av byggsats typ . mOt postförskott a' pris Kr . 

D st. av mot postförskott a' pris Kr . 

Namn . . . 

Utdelningsad ress 

:D 
. -< 

en 
. -;-' 

'" Postn ummer och ort . . . . . . . . 
Föredra r Du att ringa t ill oss . f inns vi på 040/1 26708, 126718. 
Du är allt id välkommen till vå,a bu tiker på Ö. Förstadsgatan 8 i 
MALMÖ eller i GÖTEBORG på Ö . Husargt. 12. Öppet 10 - . 18 . 

23/5 - 1 . Porto tillkom 

Informationstjal1st 40 
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samma. Det hävdas frankt att man I ) 
har byggt eller är i färd med att bygga 
världens modernaste magnetbandin
dustri , 2) är inriktad på att få fram den 
allra högsta kvaliteten av band som 
tekniken känner . Man har också ett 
fo rskningslaboratorium, meddelas 
det , vilket ger Track-folket anledning 
tro att man "också kanske kan bidra 
till att höja nivån". - Adressen är 
Fosie, där man letar upp Bronsyxega
tan 10. Där kommer under 1981 
35-40 personer att finnas anställda 
och "minst 75 man" år 1983. 

I nte bara högkvalita tivaste möjliga 
produkter skall utvecklas , det skall 
också ske till ett lägre pris än de 
västtyska, japanska och amerikanska 
industrikoncernerna kan hålla , uppges 
det. Även marknadsföringen blir en 
annan än den traditionella. Ett par 
miljoner av pengarna satsas redan i 
höst på reklam. Designmässigt vill 
man också profilera sig starkt. 

Billboard-Iäsarna fick veta att man 
kommer att frams tälla enbart en enda 
kvalitet hos Track och att man inom 
de tre kategorier det gäller, järnoxid 
för lågbiaskrav, kromdioxid-ekviva
lent-typen och metall partikel belägg
ning, uteslutande skall syss la med 
toppkvalitet. 

De i sammanhanget inte betydelse
lösa fakta om vilka personer som skall 
bidra med dessa gedigna kunskaper på 
teknologisidan liksom va ri från man 
köper de ytterst speciella precisions
maskiner vilka krävs, meddelas inte i 
releaserna . En bestämd uppgift gör 
gällande att fabriken sta rtas med "av
hoppare" från japanska Hitachi
Maxell som grund, men det ha r inte 
bekräftats. 

"Med både audio- och videomark
naderna i sta rk medvind så vet vi inte ' 
exak t va r vi hamnar om 2-3 år", 
sk river Track Tape, som vi gärna 
önskar framgång på färden även om 
risken vid rymd resor som denna är 
överhä ngande och skogsbrynet alltid 
betydligt närmare än stjärnorna. 

Mini-disken granskas 
av grammofonbolagen 
Trots det överväldiga nde stödet för 
Philips-Sonys CD-system på digital
ljudsidan, som Pejling rapporterat om 
alltsedan Tokyo-konferensen hösten 
1980, vägrar Telefunken-Teldec att 
erkänna sig slagna och bedriver en 
intensiv lobbyverksamhet hos gram
mofonindustrin till förmån för koncer
nens s k Mini-Disk, MD. 

I a nslutning till den nyligen av 
fackt idningen Billboard i USA arran
gerade Internationella musikindustri
konferensen, fMf C, framkom att Tel
dec fått CBS intresserat av att granska 
Mini-Disk utförl igare. C BS Records 
står för vä rldens största grammofon
skivi ntressen f n. Talesmän för Tele
funken anser att C BS positiva syn 
"borde avsätta intryck hos övriga bo
lag och skapa intresse för vad MD-sy
stemet kan erbjuda". 

Som vi tidigare omtalat är det fråga 
om ett kapacitivt avspelningssystem 

från diskar om 13 ,5 cm diameter, vilka 
ger 2 x 60 minuter i stereo. CD-syste
met, som är opto-elektroniskt, är tek
niskt vida överlägset men MD har den 
betydande fördelen av att vara prisbil
ligt i skivframställningsledet. Man 
kan i princip använda befintliga press
verktyg och t ex få fram en metallmas
ter i realtid (I: 1 l , inga större nyi nves
teringar krävs medan CD fo rdra r en 
helt ny industrigren för diskarnas 
framställn ing. 

Grammofonbolagen är ganska hårt 
trä ngda mellan insikten om att det 
gäller att bestämma sig för ett fram
tidssäkert förfarande samtidigt som 
man har lönsamhetsproblem i nuet 
och brist på kapital att binda i nya 
produktionsverktyg i den omfattning 
som CD kräver. 

Nollresultat Luxors 
mål till 1981 - 1982: 
400 anställda bort 
En någorlunda smidig personalminsk
ning ä r förutsättningen för att Luxor 
i Motala skall kunna nå målet, noll re
sultåt budgetåret 81/82, enligt vd 
Sven HögvalI. Luxors ledning har 
varslat om att inalles 400 a nställda 
måste sägas upp - 300 kollektivan
ställda och 100 tjänstemän berörs. 

Luxor är nu inne på sitt fjärde krisår 
med en ackumulerad förlust om ca 
300 mkr. 

Fackföreningarna har motsatt sig 
Högva ll s recept och a nser att man kan 
klara en gradvis nerskärning av perso
nalen genom naturlig avgång. Genom 
de föreslagna åtgärderna ihop med 
den tidigare beslutade nerläggningen 
av Karlsborgs-industrin Luxor driver 
kommer omkring 500 av inalles 2000 
jobb att dras in under 1981. Enligt 
Högvall kommer detta att förslå för en 
period fram till 1983 . 

Överkapaciteten i fråga om tv-be
ståndet har tidigare tvingat Luxor till 
stängning tre veckor och senast i 
början av maj i år nödgades man till en 
fjärde permitteringsvecka . Unde r en 
femårsperiod har man kommit ner i 
tre timmars arbete från tidigare nio 
för att montera ihop ett färg-tv-chassi 
tack vare automatisering och datorise
ring i produktionen. 

Luxors framtid är oviss, men myc
ket tyder på att den nuvarande led
ningen strävar efter ett åtminstone 
godtagbart budgetmässigt utgångs
läge för att om några år kunna konkret 
diskutera övertagande av någon sam
arbetspartner - hittills har bl a Elect
rolux nämnts men uppgiften har de
menterats. 

Marknad 
Septon sänker 
priserna på JBL 
Som framgick av förra månadens 
marknadsnyheter har Septon Electro
nie i Göteborg från den I maj inte bara 
själva agenturen för J B Lansing, 
USA, utan övertog från detta datum 
också marknadsansvaret och försälj
ningen av högtalarföretagets kompo
nenter, detta alltså utöver själva hög-
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talarna man hade tidigare i egen regi . 
Efter det att Tommy Jeming ab 

upphörde med elementprogrammet 
och JBL:s lådsatser har alltså dessa 
saker återgått till moderagenturen, 
och där finns från den I maj Claes 
Lindberg som ny man med uppg ift att 
ta hand om den delen av sortimentet. 

- Prisbilden på J BL-komponen
terna kommer att ändras så att konsu
mentpriset kan läggas mellan 12 och 
20 procent lägre än tidigare, beroende 
på modell , omtalar för Pejl ing Jörgen 
Persson, Septon. 

- Vi kommer därutöver att i fort
sättningen lagerhålla ett bredare sor
timent än tidiga re med också färdiga 
höljen för PA-system och vi ta r också 
upp J BL:s nya Cabaret-serie, säger 
han . 

Svenska Yamaha 
trimmar staben 
Greger Björklund har lämnat befatt
ningen som marknadsansvarig vid Ya
maha svenska ab i Göteborg för att 
övergå till en befattning vid Andersson 
& Lembke i Göteborg som "mark
nadstaktiker" , detta med inriktning på 
producentvaror. 

Hans efterträdare är Gordon Ska
nelid som varit säljare på Mellansve
rige för Yamaha. Han har placerats i 
Stockholm. Firmans hi fi-organisation 
kommer dessutom att tillföras ytter li 
gare en säljare. 

Svenska Yamaha bytte som känt 
nyligen Sverige-chef där K Maeijima 
efter en mångårig vistelse här åter
vände till Japan med ansvar för mär
kets hela internationella position . f 
Japan har man vidare gjort om hela 
den nuvarande organisationen i syfte 
att nå en direktare, slagkraftigare 
struktur - och inte minst bygger man 
ut sina resurser med änn u en fabrik för 
hi fi-materiel. Nyordningen kommer 
att påverka också Europakontoret i 
Hamburg. 

En något oväntad nyhet från Ya
maha är annars att firmans mångårige 
stöttepelare i USA, Stewart Green
berg, nu lämnar firman. Han har mer 
än tio å r bakom sig i industrin varav 
flertalet hos Yamaha där han blev vice 
vd för märkets a udiodivision inom 
Yamaha International Corp. G. var 
tidigare bl a 1971 -197 3 produktchef 
för Fisher Radio i New York. Han går 
nu som vice vd till J B Lansing med 
ansvar för områdena Marketing & 
Sales, och Jerry Kalov jämte Sid 
Harman ä r naturligtvis att gratu lera. 

Sennheiser tar över 
högtalarna från Bose 
Som tidigare meddelats har USA
audiofabrikatet Bose inte längre nå
gon egen representation i Sverige se
dan försäljningsbolage t - först i 
Stockholm, sedan i Solna - upphört. 
Från den 15 april i å r har i stället 
Sennheiser ab, tel 08/ 54 20 95, överta
git 80se. 

Sennheiser kommer att sva ra för 
marknadsföring, försä ljning till ha n
deln och service av högtalarna . Beträf
fande övrig Bose-elektronik har inget 
meddelats . 

Sennheiser företräder i Sverige ut-

över den tyska moderfirmans eget 
program av mikrofoner. hörtelefoner 
och fR-m ateriel även schweiziska 
Neutriks konta ktdon . 

Europa Film ändrar 
i sin organisation 
Till chef för Europa Films grammo
fonstudior och gravering har utsetts 
Leif AI/anson, som varit musiktekni
ker där sedan 1974 och bakom sig har 
en lång rad mycket kvalificerade pro
duktioner. bl a fö r S trix. Factor)' , 
Janne Schaffer och många and ra. Leif 
kommer dock framdeles att stå för 
tekniken i Studio 3. 

Den tidigare chefen för grammo- ' 
fonavdelningen och bokningen . Ann
Marie Ekfeldt har blivit import- och 
exportansvarig för bolagets videodis
tribution. 

Som chef för beställningsfilmavdel
ningen har anställts Ann Otto. som 
också har hand om videobeställ nings
jobben. Närmast kommer hon från 
Pinguin film ab där hon lett produktio
nen sedan 1977 . Hon har tidigare 
funnits hos Europa Film åren 1970-
1977. 

Film / videoproducent
föreningens styrelse 
har nu följande samma nsättning: Ord
förande är Björn Erics tam. Ord för 
ord ab, ledamöter i övrigt ä r Kurt 
Hjelte. A VC, Ola Holmgren. Fi lm & 
Video ab, Per-Arne Kremier. Inter
vaco, Sven Lundquist, Platex. Lars
Gösta Ridderstrand. Företagstelevi
sion ab, Thore Sandel/. Sandell-Film 
ab, Gösta Sturmark. ord Artel ab 
och Hans Wal/en. Europa Film. 

Evenemang 
Människa & Miljö 
Tekniska museets 
sommarutställning 
Under tiden 7 maj -25 augusti blir 
Tekniska museet i Stockholm platsen 
för utställningen Människa och miljö, 
där det visas 2 650 boktitlar över delta 
tema . Kollektionen omfattar också 
tidskrifter över hela miljöspektrum 
från Norden jämte Förbundsrepubli
ken . 

Utställningen följs av ett omfat
tande program där t ex arrangeras en 
diskussion med den kände fram tids
forskaren Robert Jungk som framträ
der tillsammans med en rad kända 
svenska debattörer. Filmvisningar 
äger också rum. 

Medarrangörer ä r Tekniska mu
seet, KTH:s bibliotek och bl a Goe
the-institutet i Stockholm. Va ndrings
bokmässan . som går vidare t ill Köpen
hamn och Oslo. organiseras av Aus
stellungs- und Messe-GmbH des Bör
senvereins. 



Citatet 
- Hur skall man kunna "hind ra oön,
kad teknik att ctablera sig" annat i,n 
med lagar" Genom något slags hand
gripl igheter? Genom a tt säga Buh till 
den" Genom a tt köpa upp patenten " 
Genom svart magi ? 

Lars GlIstaf~sol1 i SvD i genmäle 
till Margareta II/gelslalll 

om tv /v ideoteknik uch 
"'begimln om förbud"'. 

Läst 
Utmärkt 
mini-bok 
för foto
amatören 
FALK. BE IGT_ 
AR E: Foto
handboken . 
Praktiskt foto-
grafi med sy- --_.---, 

stem kamcra . S pecia ltidningsförlaget, 
Stockholm , 1980. ISBN 91-7274-
I 15-5. Ca I 15 p. Ca 30 kr. 

Vad har en fotobok att göra i en 
elektronik tidn ing? kanske det undras . 
En hel del , faktiskt : 

Dels ve t vi som gör RT att en 
betydande del av läsa rn a är mer ä n 
genomsnittligt intresserade av foto och 
film / video, dels skulle man. om man 
är gr) m. kunna sammanfatta den 
rådande situa tionen på kamcrafronten 
i ett "'Hjälp, batterierna är slut!"' . 

Kamerorna av i dag är nämligen 
överlag elektroniserade, och ett ofta 
höjt klagorop i kollegan Foto är att 
moderna kameror ( = liktydigt med 35 
mm spegelrenexer) är förargligt sten
döda då batterispänningen sjunkit i 
dem till fö ljd av urladdning eller kyla. 
Ibland får ma n, icke med orä tt , för sig 
att hela fotusektorn står och fa ll e r med 
tillgång till strömmatning. Annat var 
det förr .. 

Men verkligheten är nu elektrisk 
iiven här och man må tycka vad man 
vi ll om utvecklingen . Falks bok sysslar 
int e specie llt med detta. men han 
tillhör den luttrade generation foto
grafer som inser vikten av att man t ex 
har med sig en uppsättning färska 
batterier och de där Viktiga Tillbehö
ren ut. T ex för att skrapa på oxide
rade kontak ter. 

Det rådcr ingen brist på koncentre
rade små handledningar inom foto. 
M en den hä r buken mena r jag ii r 
ova nligt vinnande: Den li r ra kt på sa k, 
starkt koncentrerad, bygger på erfa
renhet. håller sig till väsentligheter 
och är klart förn ufti gt disponerad , dels 
genom kapitelindelningen, dels genom 
huvudslagurdc ns markering i sidmar
ginalen . Den talar välgörande kl ar
srråk och jag uppskattar varmt förf:s 
raka , fakta rika prosa och ha ns om
tanke, sum kommer till synes i en rad 
guda råd utan de pekpinnar och be
sbftighclcr sum a nnars inte är uvan
li ga i futoWroböcker. Falk får läsa ren 
att uprm iirksamma en rad g ropar som 
en van fotograf givetvis undviker men 
som den kanske nyblivne ägaren aven 

systcmkamera (med tillgång till ett 
par brännvidde r) inte inser i förstone. 
Just brännvidds- och motivdiskussio
nerna tir givande och instruktiva. 

Falk har delat in boken i de va nl i
gaste motivområdena - t o m ett kort 
kapitel om repro är med' - och håller 
genomgång inför både situa ti on och 
tänkbara motivtyper . Den som läs t 
råden med efterta nke och satt sig in i 
praktikfallet utifrån text en med dess 
många utmärkta - och typiska ' -
bilder och väl valda exempel ha r redan 
halva rutan bärgad. så att säga . 

Det iir roligt a tt ett slitet motivom
råde har kunnat avsätta en så stimule
rande liten handbok som den här. Den 
lockar till både praktik och vidgade 
kunskaper. och ett bättre betyg tror 
jag mödorna knappast kan få. 
• På sam ma förlag har gänget kring 
Foto sam lat sig till en samli ngsvolym 
av de kamera- och opt ikprovningar 
som JOI/ Mallllesrröm publicerat, 
a llt så en bok av samma typ som RT 
sj iil v åte rkomma nde ger ut i form av 
samli ngsartik lar i ett visst ämne. Foto
tester - I. 18 kameror och 42 objekth 
är titeln. och här kan man finna en rad 
aktuella modeller, alla japanska vad 
jag kan se: objektivfamiljerna ä r i nera 
fall de intressantare "oberoende" fa
brikaten (vilka i praktiken i nera fa ll 
är lika invo lverade i märkesint ressena 
som någonsin originalen). 

Här är a lltså omdömen , testv~rden 
och data fö r en bra bit av marknadens 
ledande produkter med Björn Kle
mal/s redovisning i bild av dem . 

ISBN är 91-7274-109-0 och priset 
ca 30 kr . Glad fotosommar ' 

Hört 
Oturspremiär för 
"Nya fria ljudet" 
Bra brittisk brass 

S 

Cngcfiir samtidigt med at t flera av 
dagspressens recensenter hö ll sina 
första betraktelser över digitalinspel
ningstekniken och anmälde en i sam
manhanget ganska ovanlig samstäm
mig uppfa ttning om dess utfa ll - som 
täm li gen entydigt pekar på brister i 
akustik . mixning och mikrofonteknik 
m m - skedde premiär för det i dessa 
spalter skildrade, annorlu nda radi o
musikprogrammet Nya Fria Ljudet. 
Det höll på att bli inställ t till följd av 
tekniskt trassel, förargligt nog. Men 
det beskurna program som omsider 
sändes upptog genomgående "t ung"', 
symfonisk orkes termusik . digitalban
dad eller direktgraverad . . 

Premiärprogrammet gick den 5 
maj . Forum blev P2, alltså Musikra
dion, och det hela var fo rma t som ett 
samarbete mellan den tekniska pro
jektgruppen vi tidigare berä tta t 0111, 

den som är i färd med at t anvisa vägar 
för en högre programljudkvalitet , och 
den allmänna redaktionen . 

Till premiären hade Bengt Olwig 
lagt ner ungefär 45 timmars a rbet e på 
att utveckla och bygga den förstärkar
och styre lektron ik som direkt fr å n den 
va lda förförstär karen i Studio 12 
skulle gå som linje rakt in i ton öve r 
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~~:~~!fIIS~8( kr 375:-
NU kr \<{ Di 

275:-

Bilrldio 2x5W 
Stereo·radio med kassettbandspelare med 
vilkenNi även kan avnjuta stereosändningar 
på radiO . MV och FM . Lätt att montera i 
därför avsett uttag på instrumentbrädan . 
10 transislorer, 4 dioder, 3IC·k retsar. Slorlek 
44x 180x ISO mm . Passande kassetter : 
Philips modell . 

SK-700 
Synnerligen formskön och dr iftsäker AM/FM · 
stereoradio med kassettbandspelare 2xSW. Ut· 
rustad med Auto Reverse, Noise 81anker och 
Noise Limiter . Frilnkopplingsbar . En absolut 
toppapparat till absolut bottenpris. 

Har kostat Kr 780:- N U kr 495:-

TS-717 
HI·Fi stereohögtalare 
lN Iryckkammartyp. 
Garanterar basta tänk· 
bar81judAtergivning 
lämplig för sAväl 
hemmet som bilen. 
8W. 

Polisscanner Compu 20 
Självsökande på 20 kanaler . Programmerbar 
microdator som kan programmeras tör 1920 
olika frekvenser inom 77- 89 MC och 
161 - 172 MC . Inga lösa kristaller erfordras. 

HT-100 B 

Har kostat kr 1290:-

NU kr 895:-
ocv 0.5-15- 10 -50-150-
500-10011000001-500 - 1000 
1100 000 ohm/VI 
ACV 15-10-50-150-1000 
(12.500 ohmV) 
DC mA 
001 - 0.15 -1.5 - 15 -150 -
OCA. l0AOhm 10Ku-looK -1M 
- 20 Mohm. Noggrannhet t 3 % 
dB-skala -20 till +62 dB 
DimenSIoner 134 mm x 180 mm x 
70 mm Vikt :ca 10 kg. Levereras med 
I par testsladdaf . baUerter och bru ks· 
anvlsnmg. 
Ett absolut toppmstrument i IIgpusklass 

Kr230:- 140 x 150 x 80 mm 

~\Q . fl" 
~, ~()<t. :' - -c - . .. 

~· o · • • • 

MM-081 
Polisscanner för både 79 och 168 MC ·bandet. 
Totalt 8 kanaler vilka kan disponeras valffltt 
inom de båda banden. Sökning sker på höga 
och läga bandet samtidigt . 

AF/RF .. ,nerltor ARF·300-+ 
Kr 681 :-
Kombinerad lOn· Den sIgnaigenera· 
lor av Mvcket god kvalitet och ut
omordentlig stab,lIte t Praktiskt 
lagel strälningslll. 18 p/s - 200Me 
SinUS- & fyrkantvAg . Utspann mg 
lOV P/P SInus 4V P/P fyrkanl 
Ext och mt modulering En 
synnerligen bra och billig service,,' ___ .., 
generator 

Millivoltmol. VM-250 -+ 
Kr 553:-

Ett synnerligen användbart 
instrument för sJväl kon· 
struktion som avancerad 
service för frekv .omridet 
20 p/s-2 Mc. 12 mälam· 
r3den med fullt ut~ag fr. 
100uV- 300 V. Liga 
spänningar sam 20 uV 
kan väl avläsas. Ingängs· 
impedans 10 Mohm . 
dB ·skala: ~10 ... +52 dB 

To", •••• t.r T ~850 -+ 

Kr 105:-
Tangeneralar av professionell kvalitet 20 p/s-
2 Mc p3 5 band. Sinus & fyrkantvlg . Noggrann· 
het 2%. Uteffekt +10 dBM i 600 ohm. Distor· 
sionen bättre än 0,2 %. Utspänningen reglerbar 
i 4 steg am lO dB+konlinuerlig variation. En 
tangoneratar för Er som ställer höga krav. 

Brygga Belco BR·aS. Kr 441:-
R: 0,1 ohm-22.2 Mohm. Noggrannhet : 
O,I - IOohm+2%+O,1 10 ohm-S ohm+l % 
S Mohm- II,I Mohm+5% 
l : I uH-III uH . Noggrannhet : 
I uH-IDO uH+S%+1 uH I mH - ll l H+2% 
C: 10 pF ·111O uF o Noggrannhet: 
10 pF - IOOO pF +1 %+10 pF 
III pF ·1I1 uF+I %- I,S% III uF ·1I10 uF+5% 
Mäter även omsättningstal p3 transformatorer. 

SG-2D30 Kr 49S:-
Synnerligen prisvärd och stabil signalgenerator för frek · 
vensbandet 250 Kc - 300 Mc. Heltransistoriserad. Grund
lOn : 250-100 Mc övertonskal.100-3oo Mc . 6 grundtons· 
band . Inbyggd krist.llkal. ± 0,05 % med yttre kristall . 
ModulatIon tooo p/s Variabel O-SO %. Utspänning 
0,1 vall AMS. SI.ddar ohörtel. lör Kal. medföljer. 

MG-IDO Kr 4SS:-
Tongenerator av nästan professioneU klass till ett otroligt 
lägt pris. 19 p/s - 220 Ke/ssinus med Qättre än 1 % dis· 
lOrtian le:a 0,3 %J. Fyrk.ntväg 19 p/s - 100 Ke. Stig· 
tid bättre än 0,2 uS. Utspänning lO V P/P. Skärmad 
kabel medlölier . 

Yoko-SOOO Kr 1.150:-
Scanner med inbyggd dator och tangentbord för totalt 
144858 kanaler . En scanner av profeSSionell klass för er 
som endast godkänner det bästa som finns att uppbringa 
i scannervag. 68.000 Mc-S9,990 Mc l steg am 10 Kc. 
(29990 kanalel) 144 Mc-172 Mc l steg am 5 Ke 176000 
kanaler) 416,000 Me-470 Mc i steg am 25 Ke 125000 
kanaler) 470 Me- 504.S91 Mc i steg am 25 Ke 113958 
kanaler) . Söker p~ 10 godtyckliga kanaler samtidigt. 
Kanslighet bättre än 0.1 uV. l F -effekt mer an 1 Watt . 
Strömförso'lnlng 12-14 vall. 'nbyggd höglalare 
Teleskopanlenn medioiler. 270x245,75 mm. VIkt 3,1 kg . 

DX- SOOO Kr 82S:-
En synnerligen effektiv och prisbillig programmerbar 
Scanner med 10lall 250 kana'er . 77,000- 80,000 Mc. 
Söker p~ 16 godtyckliga kanaler samtidigt. Känslighet 
0.3-1 uV . Uleffekt 1.5 Watt . Drivspänning 12- 14 Vall. 
Slarlek 170,220,55 mm . Vikll,8 kg . 

Sydimport Handels & Importfirma 

Vansövägen 1 - 12540 Älvsjö 2 - Tel. 08/47 00 34 
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Hört 
Fons fra Il sid 25 
ton -länken i Kaknäs-kon trollen f v b 
Nacka och sändarnä tet i övrigt. Man 
skulle alltså undvika a lla dessa myria
der av distributionsförstä rka re och 
transformatorer som grävts ner under 
årtiondena. Special bygget uppvisade 
extrema mätda ta i form av fasriktig
het, dämpning och frekvensrespons 
som faktiskt tangerade gränserna för 
det praktiskt utförbara . Och band
breddsprodukten höll sig på mega
hertzdimensioner . .. i övrigt hade 
man gjort månaders prov med spe
ciella pick uper och valt en av typen 
rörlig spole samt naturligtvis optime-
ra t a llt annat. . 

De pra ktiska proven så sent som ett 
par timmar före sändning utföll så 
föredömligt att Lars Mossberg, Olwig 
och Hans Nilsson jämte andra invol
verade bröder bokstavligen avnjöt 
sk illnaderna mellan det vanliga radio
ljudet och detta " fria" - så stor var 
sk illnaden! "Och sändarna triggades 
på en modulation som måste hållit sig 
sådär 500 kHz i svinget", myste man 
och ös te på . Det lät formidabelt bra , så 
mycket kan sägas utan överdrift. 

Men säg den glädje ... minuterna 
innan direktsändningen skulle börja 
uppstod ihärdigt brum på Televerkets 
fö rbindelse, av allt att döma till följd 
av ett plötsligt jordningsfel någonsta ns 
i kedjan. Glapp eller andra trivialite
ter , hur som helst nog för att effektivt 
sätta p för välljudet. Sändningen fick 
börja en god stund försenad och ljudet 
fick ta de gamla vanliga vägarna. 

Men till nästa gång, i slutet av maj , 
så ... 

Samtliga de i programmet spelade 
skivorna har granskats här i spalten 
och är från å ren 1977- 1980, så några 
nyheter var det inte som bjöds. Kom
mande program skall ta upp t ex 
ba ndupptagningar. Men musiktypen 
va r alltså intressant , och med den som 
utgångspunkt kan man kanske sam
manfatta vad utländsk expertis, svens
ka recensenter och fackbedömare 
jäJ.TI te våra egna recensioner tagit 
fasta på i fråga om digita linspelad 
musik överförd till "va nlig", a nalog 
skiva hittills: 

- Metoden är nä rmast oerhört 
överlägsen då det gä ller intrycken av 
finstämda passager, av pianissimon 
och låga stämmor. Dessa återges med 
en genomlyst klarhet i ett finciselera t 
fjä rilsvingemönster av detaljskärpa 
och individua litet. Sällan "gröt" eller 
blockering. 

- Pa user ä r verkligen pauser. Det 
blir för en del häpnadsväckande tyst -
dels för att det ha ndlar om studiotag
ningar, dels för a tt metodens dyna
miska omfång är utan jämförelse. 
Inget a nna t ä n loka lens grundbrus. 
(" Ett svart hå l", mena r en recensent 
måla nde.) 

- Samlade stråkinsatser och bleck
tuttin får en kolossal pregnans över 
sig, men .. 

- Forten kan klinga ihå liga eller 
egendomligt substanslösa i en del fall. 
Man hör ljudet utan "kropp" ibland, 
eller man uppfatta r inte homogen ite
ten i den stämföring som ä nda måste 
präg la verkan. 

Detta senare har sina givna förkla
ringar. Dels kan mikrofoniedet ha 
klippt eller ha överstyrts momentant 
med följd att örat får svå rt att finna en 
referensnivå att ta fasta på . Dels har 
ma n mixat mindre begåva t, pa norerat 
sönder den samlade ljudbilden för a tt 
vinna en stor stereobredd där detta 
egentligen ä r en andra handsfråga; 
lyssnaren till liveevenema nget hör ju 
in te just så. Dels har lokalen mätta ts 
kanske redan vid mezzoforte - och 
vare sig tekniker eller producenter har 
uppfattat det. Motodens resurser fres
tar till starka accenter och överdrifter , 
musiken underordnas missriktade 
ljudtekniska fyrverkerieffekter. Akus
tiken blir ännu viktiga re nu än förr: 
Inget maskerar ju bristerna längre. 

När de här sakerna och en rad 
a ndra givetvis också bemästra ts kan 
förnämliga resultat vinnas. Man kan 
hoppas a tt t ex S heffi eld-tagningarna 
av Wagner och Prokofjev, som spela
des utdrag ur i programmet, överty
gade om det. Liksom Borodin-insl a
get, t ex. De ha r onekligen en " ny" 
dimension över sig. 

Vad man kan utgå från, till slut, ä r 
a tt de rent tekniska svårigheterna på 
digitalsidan måste a nses lösta , t ex 
filterproblemet på utgången och fel
korrektionen i digitalprocessorerna . 
Dessa processorer utförs f ö nu som 
lsi-kretsar, och från forskni ngen kan 
vida re rapporteras förfiningar i fråga 
om under laget i form av nya a lgorit
mer för felkor rektionströskeln. En hel 
del arbete läggs också ner på mikroda
torstyrd, automatisk frekvenskorrek
tion i form av s k grafisk ekvalisering 
och, givetvis, övergripa nde form at
standardiseringsfrågor. Alla de hä r 
sakerna kommer upp vid försomma
rens stora möte inom Audio Enginee
ring Society på dess Los Angeles
konvent där digitaltekniken står i fö r
grunden både som teori och praktik. 

Slut om det digitala för den här 
gången. Skivorna som är aktuella för 
recension ä r alla gjorda i gammal 
kä nd teknik, en t o m i mono' 

MUSIC FOR BRASS, Welsh Brass 
Consort. Dir György Fischer. Verk av 
Gounod, Debussy och Satie. imbus 
SAM 45006, 45-va rvs stereo-LP. Dist 
Musikdistributören, Box l 177 , 141 24 
Huddinge. 

Om brittiska Nimbus s k SAM
tekn ik har jag tidigare skrivit. Det står 
för "Super Analogue Master" och 
innebär LP-format med 45-varvsgra
vering, vilket avsä tter högre s/n och 
nivå plus lägre di storsion än 33-varvs
förfa ra ndet. 45-varvstekniken har på 
sina hå ll fått en renässans som konkur
rensmedei mot främst direktgrave
ringarna. Hastigheten ha r fra m till nu 
varit också främsta nackdelen i det att 
spe ltiderna varit begränsade till va nli
gen 12-15 minuter per skivsida . Men 
då imbus talar om " ny graverings
teknik" gentemot den gamla 33-varvs
metoden måste det innebära "da tori
serad" eller mikroprocessorstyrd spår
fördelning, annars skulle ma n kna p
past kunna pressa in upp ti ll 29 
minuter (') speltid , som ma n gjort. 
Vanligen nå r dock inte ens Nimbus 
upp till mer än ca 25 minuter per 
skivsida med 45 varv, men det ä r 
onekligen vackert så. 
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Den högre hastigheten ställer lite 
stringentare krav på hela masterfram
ställningen och alla led inkl usive 
pressningen , samt, inte minst avspel
ningen hos den slutliga a nvändaren . 

Den här studiotagn ingen , från hös
ten 1979, är märkligt nog gjord i 
original som 4-kanalmateria l, eller i 
varje fa ll som "surrou nd sound"
inspelning. Då tillgick man dock det 
förmodligen bästa förfarande som 
framkommit , BBC:s i sa ma rbete med 
engelska na tionell a forskningsrådet 
( RDC) utvecklade mikrofon-enco
dermönster, som i det här fallet kan 
avslu tas med en UHJ-matris. Har 
man inte motsvarigheten för att över 
fyra ljudkällor få fram "a mbiensen" 
och lokalklangen kan man faktiskt 
med behå llning sätta in vilken som 
helst av de a ndra - utom förstås 
J VC:s CD-4; den baseras ju på dis
kreta kanaler. Alltså fritt fr a m a tt öka 
ut klangbilden med en Hof/er-kopp
ling, en SQ eller ä nnu bättre en QS. 
Det kan bli lite svävande verkningar, 
beroende på , a tt bakledet s s igna ler 
kan behöva regleras in individuellt. 

Men också i vanlig stereofoni lå ter 
den här blåsarensemblen om nio man 
från Wales mycket fritt och bra. 
Gotmods Petite Symphonie ha r spelats 
in nera gånger av mindre ensembler 
likt denna men bestås hä r ett friskt 
framförande med ett livligt stämspel. 
Det förtjänar påpekas , att det inte 
handla r om ett traditione llt britti skt 
brass ba nd; sådana har a ldrig valt horn 
med, men här finns två horn och deras 
bidrag till ensembleklangen är för
tj änstfull. 

Ensemblen, g rundad 1972 och kä nd 
vida omkring, spe lar på B-sidan ock å 
enbart fransk musik i form av sä tt 
ningar av Debussy-material för piano 
och likaså Saties ä lskade Trois Gym
nopedies - jag förstår dem som a ldrig 
kan få nog av dessa svå rgripba ra , 
drömska men ä ndå så sensuellt närva
ra nde b i I d e r aven musik , som är 
sublim i si tt slag. 

Alltsammans är ett slags ka mmar
musik , om man så vill , och det franska 
ursprunget ingen til lfällighet. Paris 
var från 1850-talet ett centrum för 
blåsarmusik , och inte ba ra musik 
skrevs uta n en rad stilb ildande av
ha ndlingar, handböcker inom instru
mentalmusiken och skolor - så utkom 
här t ex ven tilhornets första sys tema
tik och estetik i si tt slag . Repertoa ren 
för alla instrument blomstrade, virtuo
seriet excellerade. Man gjorde förstås 
också transkriberingar av a ndra ve rk , 
och i den traditionen får vi se De
bussy- inslagen i orkesterdrä kt hä r. 
Denne omarbetade f ö också Saties 
pia nol yriska stycken för orkestra lt 
bruk reda n 1888, vilket dock ådrog 
honom kritik. 1888 var även tillkomst
å ret; Satie va r då 22 å r. Hans musik i 
sin tur var inspirerad av Flat/ben, så 
här möts ve rkl igen en fra nsk litterär 
och musikalisk strömning. Wa lesarna 
på den här skivan menar nu a tt de inte 
har försökt a tt efterbilda ori gi nalen 
uta n mera då ideerna och stämning
a rna, som utmä rkt lämpa r s ig fö r 
blås instrumentens lyriska klang och 
olika tonka ra ktärer. Det ha r kanske 
blivit färgstarka re tolkn ingar ä n musi
ken egentligen är tänkt för, men visst 
ha r man så lunda ska pat en " ny d imen
sion" hä r som har ett eget musikaliskt 
värde. 

Upptagningen klinga r inte med den 
vässade brilja ns som t ex Argo lå tit oss 
höra mera namnkunniga engelska en
sembler som ex-vis Philip Jones. I 
gengäld har den kanske något bättre: 
Ett mycket illusoriskt perspektiv och 
en klart rumsrelaterad klang. Ljudet 
ä r rent och lite distant i verkan. Bruset 
är en a ning för högt i min smak - den 
som råkar ha ett par högtala re med ett 
ojämnt mellanregister riskerar att det 
pyser lite vä l mycket då inget mas ke
rar.· 

I låga passager och i legatospel ka n 
ma n speciellt beundra de hä r kunniga 
instrumenta listernas framtoning. Ma
teria let har ju en både elegisk och 
lento-betonad ka ra ktä r hos t ex Sa tie . 
Men mycket av sta rktonslyster och 
livfull het finns också som avlockar a ll a 
pres ta tioner på hög nivå. En förstklas
sig ensemble. 

De långa speltiderna ti ll trots ä r 
grave ringen inte påfa ll a nde långt hå l
len mot innerspår och krökningsra
dierna verkar högst normala i s idslu
ten. Distorsionen a lltså låg vid a lla 
jämförelser . 

Speltider: A-sidan 18 min 31 s. 
B-sidan 19 min 15 s. 

A PLACE I TH E SUN, Pablo 
Crui se, Mobile Fidelity Sound La bs 
MFSL 1-029, utg 1980 i USA, origi
nalet fr 1977. Ha lvfa rtsgravering, ste
reo lp . Sv distri b T hore Wallenstrand, 
Sth lm, i orge Mayco, Kjelsås. 

År 1977 hände tydligen en hel del 
som i efterhand locka t MF att köpa 
rä tten till banden och här har vi 
återigen en av A & M :s utgåvor, produ
ce rad a v Pablo Cruise Enterprises. 
Fö religga nde skiva ä r alltså omgrave
rad och skuren med Stan Rickers nya 
Ortofon-dosa, varefter ny ma trisering 
och pressning skett. Det senare står 
Victor i Japan för, och vinylen ä r en av 
de tunga posterna i de här exklusiva 
högprisprodukterna - skivorna är 
tjocka, pl ana och myc ket lågbrusiga, 
den här inget unda ntag. 

A Place in the St/Il lå ter oss höra 
kl av ia turer, trummor, gi tarrer och bas 
jämte olika slagverk på fyra l11 an, dä r 
gitarristen Dave Jenkins och bass pela
ren Bud Cockrell väl inte är okända, 
och a tt Cory Lerios är kl av ia turtraktö
ren kanske är beka nt, liksom a tt trum
slaga ren heter Stephen Price. Ur
sprunget togs av Record Plant i Kali
fornien och mixen stå r erfarna Chero
kee S tudios i Los Angeles för . Synte
se rinslagen har programmerats enligt 
ett sä rskilt schema och kl a ngerna ä r 
rätt ava ncerade i övrigt. Det ä r också 
en konsekvent , sa tsande musik 50111 

Pa blo C rui se står för, med hög inte n
si tet. en stor spännvidd och en insikt 
0 111 att både innehåll och form står i 
bestämd relation till va ra ndra . Hä r 
finns mycket engagera nde ma teri a l, 
ibland nästan balladartat inå tvä nt, 
stundom högspänt och attackerande 
å höra ren . Men det bä r hela tiden , man 
tror på den här gruppen, som tekniskt 
fått en riktigt hyfsad upptag ning och 
ligger på spå r av rä tt hög kl ass . 
Ljudbilden "fy ll e r" bra och transient 
rikedomen tillvara tages väl. Röst
mixen är prov på fint proffsjobb. 

Det lå ter angenämt bra genomgå
ende från den här skivan . 

Speltider: Inte meddelade och inte 
klockade. 



VIDEO GENIE SYSTEM 
Ett komplett Microdator System 

Den TRS-80,S-100 Buss Compatible Microdatorn 
TI LLBEHÖR: 

• Expansionsbox inkl. nätaggregat med plats 
för 3 st S-1 00 busskort 

• Floppy Disc Controller, klarar upp till 4 st 
51/4 "mini drivar 

• Centronics printer interface 
• RS 232 serie interface 

• Minnes expansion 16 K eller 32 K dyn Ram 
• Video monitor med grönt bildrör. 

.---------------, I Sänd mig mer information om Video Genie System. I 
I NAMN I 
I FÖRETAG I 
I ADRESS I 
I POSTADR I 

AT 6-7-81 

I Skicka kupongen til l : LSI ELECTRONICS I 
I Box 27217, 11526 Stockholm I 
L. ______________ ... 

SPECIFIKATION GRUNDSYSTEM : 

• 16 K Ram expanderbar till 48 K 
• 12 Microsoft Basic i ROM 
• Program kompatibelt med TRS-80 Level II. 

100-tals program finns tillgängliga 
• Inbyggt kassetdäck 
• Inbyggd nätdel 
• Färdig att anslutas till vanlig TV och Video 

monitor 
• Demo program samt 3 st manualer medföljer . 

BUTIK : 
BANERGATAN 50 
11526 STOCKHOLM 
TEL. 08- 20 49 05 

NORGE : 
DATASYSTEM A/S 
STENSGT 35 
OSLO 3 
TEL: (02) 69 2519 

Återförsäljare sökes 
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ägnas den här gången helt åt IM-expons intressantaste 
nyheter ifråga om instrument, datorkretsar och processorer . 

•• Vart tredje år samlar sig ma- cessorkretsar och "intelligenta" 
terielleverantörerna inom instru- instrument var påfallande. Den 
ment- och mätteknikområdena svenska publiken är klart ny
till en industriell storsatsning som hetsorienterad och teknikerna 
kallas IM, och i våras drog man in har ofta god överblick över ut
i Älvsjöhallarna i Stockholm för vecklingen på den egna sektorn , 
att hålla den stora mäss-mönst- men för många måste det ändå 
ringen av instrument , datorer, ha blivit en överraskning att ta i 
mäts yste m och komponenter i al- betraktande den stora mängden 
la upptänkliga sammanhang. Till nyheter , tillämpningar och om- Supersnabb krets 
årets expo kom 27000 besökare , rådesvisa "smårevolutioner" , 
ett rekord. Föredrag och semina- som kom till synes. för videoprocessor 
rier ägde också rum. I stället för RT:s traditionella Thomson CSF har utvecklat 

Det slog inte fel i Stockholm redovisning av Nya produkter en videoprocessorkrets för da
heller att en mässa av den här på olika fält skall vi den här torterminaler. Att den är 
typen i dag måste gå i mikroda- gången ge några smakprov från ovanligt snabb demonstrerades i 
torns tecken. IM-uppbådet . TH Elektroniks monter av den 

Antalet nya små datorer , pro- värmländska konsultfirman 
I--------------r----------------l Stupi (nej, vi har inte glömt nå

Amerikansk dator 
som liknar TRS80 

Video genie systems heter ett 
mikrodatorsystem som säljs av 
LSI Electronics, Stockholm. Da
torn är helt kompatibel med 
TRS80, vilket gör att en mängd 
program finns ·att tillgå . Den 
kan också expanderas med S-
100-busskort. 

I grunden hete n finns det 12 k 
ROM med Microsoft basic och 
16 RAM som kan utökas upp till 
48 kbyte. 

Priset är 3 990 kr med tillägg 
för moms och 350 kr för svenska 
tecken . 

5 Mbyte Winchesterminne 
för ABC80/S00, 4680 

Till A BC80, ABC 800 och 
DataBoard 4680 finns nu ett 
Winchester-minne med 5 Mbyte 
kapacitet. I samma hölje finns 
även två 5" flexskiveenheter 
monterade. 

Konstruktionen är av Sattco 
ab, tel 08/830280. 

Nästa generation 
monolitiska datorer 

För den som behöver ytterliga
re dator kraft i en enda 40-bens 
krets introducerar Intel nu MCS-
51 . 

8051 heter kretsen när den har 
fabriksprogrammet ROM. Ep
romvarianten heter 8751. Dess
utom finns en variant med externt 
programminne som kallas 8031. 

805118751 har 4 k bytes PROM/ 
Eprom, 128 bytes RAM, 32 ilo, 
två 16-bits tid kretsar samt en 
avancerad seriekanal. 

Kretsen har 16-bits program
räknare, vilket medger 64 k byte 
linjärt adresseringsutrymme. För 
adresser över 4 k sker automatisk 
omkoppling till externt minne. 
De flesta av 5l:ans instruktioner 
exekveras under 1 I-ts (multiplika
tion och division 4 i-ts). 

Svensk representant: Nordisk 
Elektronik ab . tel 08/635040. 

Ny 16-bitars TMS 9995 
Texas Instruments förhands

informerade om den nya 16-bi
tarsprocessorn TMS 9995 under 
IM. I tidigare mikroprocessorer 
har man inkluderat ett register. 
Här har man flyttat ur registret , 
som läggs samman med minnet. 

Vi återkommer när närmare 
information föreligger. Texas 
Instruments har tel 08/235480. 
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got "d" på slutet!): En spe-
ciaiutvecklad terminal med den 
nya Thomson-kretsen EF 9365 i 
kombination med snabba 
Shotty-ttl-kretsar var mäktig att 
återge 25 bilder per sekund. 

Det öppnar onekligen intres
santa perspektiv. Det skulle allt
så vara fullt möjligt att skapa 
och återge animerad film över 
en sådan terminal! 

Svensk representant: Thom
son CSF, tel 08/225815. 

Talande krets 
från National 

National Semiconductor har 
utvecklat en processor för talge
nerering , som i förhållande till 
datamängden ger en hög talkva
litet. De ord och meningar man 
önskar lagra spelas in på band 
som sedan digitaliseras. 

Processorsystemet kallas Di
gitalker och består aven talpro
cessor och ett ROM med talin
formation. Det kan anslutas till 
processorn i ett större system. 
ROM-kapaciteten är upp till 
128 K, men kan utökas till ca 
1Mbit med yttre logik. Det mot
svarar mer än 800 ord. Proces
sorn klarar alla språk, dialekter 
och egenheter hos den person 
som talat in originalljudet. 

Digitalker finns nu även till
gänglig i form av ett utvärde
ringskort, DT 1000, som har alla 
komponenter för att generera 
tal på kommando. I talminnet 
(två 64 K Maxi-ROM) finns bl a 
138 vanliga engelska ord omfat
tande även siffror, bokstäver 
samt vissa adjektiv, verb och 
måttangivelser mm. 

Kretsen demonstrerades av 
Fertronic, tel 08/252610. 

Världens mest 
noggranna 
kompakträknare ? 

Rubriken är Philips egen och 
avser gälla de nya frekvensräk
narna PM 6673 (120 MHz), PM 
6674 (550 MHz) och PM 6675 
(600 MHz) . De är alla mikro
processorbaserade. 

Grunden i konstruktionen är 
en lsi-krets som är utvecklad vid 
fabrikerna i Järfälla norr om 
Stockholm. Som särskilda egen
skaper finns bl a reciprokräk
ning, perfekt triggning med 
brusdämpning samt ett urval av 
fem högstabila kristalloscillato
rer med åldrings- och brusim
munitet över ett stort dynamiskt 
område; från 20mVtt-1O Vu. 

Svenska ab Philips har tel 08/ 
635000. 

Lågpris-basic från RCA 
RCA tillverkar nu en liten ba

sic-dator som ansluts till en tv
mottagare . Priset blir 2900 kr + 
moms. 

Till det yttre ser den ut som 
terminalen VP-3301 som har 
funnits en tid . Den har bl a gra
fiska möjligheter. Tangentbor
det är stumt, men ett litet pip 
när man trycker på en tangent 
ger ändå viss känsla. 

Svensk representant: Ferner 
Electronics ab, tel 08/802540. 
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Vem är först med DolbyC, 
marknadens bästa Dolby-system? 

NAD naturligtvis! 
Det började med NAD 3020, 1.000-kronorsförstärkaren som chockade Hifi
experterna. Så mycket musik för pengarna! 

Men det är inte vår stil att vila på lagrarna. Just därför var vi snabba att haka på 
utvecklingen av DoIby-systemet,.som nu tar ytterligare ett steg mot det rena ljudet 
genom Dolbye, vilket finns iNAD 6150 e. 

Dolbyeminskar bruset väsentligt där det är mest hörbart. e:a 10 dB bättre 
än det vanliga DoIby B-systemet. Dessutom förbättras diskantåtergivningen vid höga 
nivåer högst märkbart. 

Hur mycket Dolbyekan 
minska band bruset ser du i dia
grammet. Men det finns ett mycket 
bättre sätt att övertyga d ig om 
NAD 6150 e och dess förträfflighet. 

Just det, besök närmaste NAD
handlare för en demonstration. 
Två öron säger mer än en annons. 
Eller hur? 

PS. NAD 6150 e kostar c:a 
2.500:-. (Självklart har den om
kopplare till DoIby B också.) 

dB HUR DOLBY -SYSTEMEN 
MINSKAR BANDBRUSET : 

Brus med 
DolbyB. 

~--~------~----~~---- Hz 
200 2000 10000 20000 

NAD6150C 
Se pIOn Electronl(, Box 409R. 42104 Vastra Frolunda. 
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NY STEREO-MINIMOTT AGARE 
forts från sid 14 

uteblev nästan totalt. Mottaga
ren förmedlade tvärtom en både 
fast och länge ogrumlat klar 
ljudbild också i sändarens ytter
områden i t ex gränsregionerna i 
Sörmland , där Nacka inte längre 
täcker ; likaså i notoriskt svaga 
och störda trakter längs E4. Ut
märkt! 

Tydligare brytare behövs 
Den lilla gröna färgmärkning 

som utgör skvallersignal om att 
man har mottagaren i gång är 
kanske lite för lätt att bortse 
från. Det " känns" som om man 
slog av radion då man vrider ner 
volymen på noll; ett grepp av 
flera man har invant från många 
av dagens hem-apparater. Men 
så är det inte , och själv glömde 
jag att slå av batteriströmmen 
med onloff-switchen i början 
och fann då efter ca 12 timmar 
att de tre mini-batterierna (R 
03) som matar mottagaren med 
4,5 V (av annan typ än huvud
rnodulens, obs det) hade dragit 
ur nästan helt som följs . Annars 
är mottagaren strikt snål med 
energin, är mitt intryck. Tillver
karen uppger dock nonsens (på 
åtta språk) i bruxet, som orda-

grant säger att " vid normal lyss
ning fyra timmar om dagen räc
ker batterierna ca 6 timmar (om 
dagen) vid fm-bruk (8 timmar 
vid am-mottagning)". ?? - De 
kraftigare s k ultra-batterierna 
räcker 7-10 timmar per sats. 
Skjuter man in radiornodulen i 
huvudenheten kopplas driftre
surserna ihop och tunern matas 
huvudsakligen därifrån , som re
dan sagts . 

Stereornodulen kan alltså dri
vas antingen från nät, över 1,5 
V-celler eller från bilbatteri. 
Nätdrift vid 50 Hz ac medför en 
effektförbrukning om 16 W , en
ligt tillverkaren . 

Ingången till stereornodulen 
håller 4,9 kohms in impedans 
och känsligheten uppges till 775 
mV som skall avsätta O dB-ni
vån . 

Kalas på resor 
Var och en kan säkert finn a 

just sin idealiska användning för 
den här nya typen av i bältet el
ler fickan med buren stereora
dio. Men så här inför sommarsä
songen skulle det vara en stilla 
nåd att bedja om att främst de 
vilka terroriserar stränder och 

fritidsområden med vad som 
kommit att kallas " badstrands
transistorer" etc övergick till 
den här sortens något mera pri
vata lyssning. En aldrig så ill
skränande, stor och blänkande 
stereoradiolåda som fren etiskt 
pumpar ut distorsion för allt den 
är värd kan inte på något sätt 
konkurrera om ljudet med den 
här Sony-mottagaren . Den som 
vill dra på P3 har på något sätt 
hela kanalen för sig själv här .. . 
Jag är nog inte ensam om att 
tycka att det miniförpackade 
ljudet över skallen gjort de stora 
svullna grejorna helt enkelt 
dumma. 

Pröva gärna med att använda 
en sådan här liten radiornodul 
under en långresa med bil då du 
låter barnen i baksätet ha sin 
egen ljudvärld mil efter mil i 
hänryckning - och utan att prop
sa på att bilstereon skall gå då 
kanske de medåkande har mind
re lust att lyssna . De som redan 
har en Freestyle (med för barn 
passande kassetter till) först år 
vad jag menar. Också en ny di
mension av fridfullhet där bak
till i vagnen (så länge änglarna 
förstås inte slåss om grejorna el-
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ler vad som skall spelas i 
dem ... ) . 

Med eller utan sin högtalar
modui skulle jag själv tveklöst 
köpa SRF-80 W , om inte annat 
för att den är idealisk att ha med 
på resor , i synnerhet utomlands 
då man måste ha lätt packning. 
Förekomsten av am-delen är 
ovärderlig i många länder och 
något som man tydligen annars 
är i färd med att gå ifrån på de 
moderna småmottagarna , som 
den här ju effektivt konkurrerar 
med både ifråga om ytterrnått , 
vikt och goda egenskaper. Att 
man på många håll blir kraftigt 
uppmärksammad då man upp
träder iklädd hörtelefoner och 
liten svart dosa på allmän plats 
får väl fördras . Med Sonys pågå
ende världsrevolution under 
mottot "Världen är vårt ljud
fält" blir det säkert tillvänjning 
även på den fronten och det tro
ligen snart . 

C:apris för hela kombinatio
nen: 1.395 kr med moms. 

Generalagent: Gylling Hem 
Elektronik ab , Stockholm . 

VS. 



Högpresterande 
bärbart oscilloskop 

Tektronix har gjort en serie 
bärbara oscilloskop, kallad 
2300, med goda prestanda. De 
väger bara 8 kg, men alla har 
100 MHz bandbredd. 

Den nya serien finns i tre mo
deller: 2335, 2336 och 2337. In
strumenten är av dubbelstråle
typ och har fördröjt svep. En 
avancerad triggerkrets gör att 
oscilloskopen triggar långt över 
deras egentliga bandbredd - upp 
till 200 MHz. 

Man har tagit speciell hänsyn 
till att instrumentet skall klara 
elektromagnetiska miljöer utan 
att påverkas. Under transport 
skyddas de av ett robust metall
Iock. 

I modellerna 2336 och 2337 
har man placerat en del elektro
nik i locket. Den senare har ock
så en 31/2 siffrors digitalmultime
ter inbyggd. 

Tektronix har tel 08/830080. 

Mikrodator 
med ADA! 

För nagra år sedan förvånade 
Western Digital många med sin 
lansering aven komplett mikro
dator som arbetade i Pascal. Nu 
har man gått vidare och arbetar 
för fullt med en ADA-dator. En 
prototyp visades under IM . Fullt 
färdig beräknas den bli till slutet 
av året. 

Det här får ses som en av de 
intressantare händelserna inom 
mikrodatorområdet. Många me
nar nämligen att Pascal aldrig 
kommer att slå igenom utan att 
det i stället blir av det ameri
kanska försvaret utvecklade 
programspråket ADA som blir 
det ledande. Vi skall inom pa
rentes nämna att ADA bygger 
på Pascal och att det finns stora 
likheter språken emellan. 

Svensk representant är Tele
import ab , tel 08/890265. 

CSC heter nu GSC. Ny generalagent 
CSC, som nu heter GSC , har 

utökat modellprogrammet kraf
tigt och får nu en exklusiv agent 
i det nystartade företaget Quito 
hb i Bromma. Grundare är Dag 
Zetterquist som var med om att 
starta Zetner ab , vilket i dag äg
nar sig helt åt ordbehandling. 

En av nyheterna från GSC, 
eller Global Specialities Corp 
som det egentligen heter, är den 
universalräknare som vi ser på 
bilden. Den räknar frekvens, 
puls , tidintervall och perioder 
samt kvoten mellan två frekven
ser. Max frekvenser är 10 MHz. 
Typbeteckningen lyder GSC 
5001. 

Behöver man mäta högre fre-

kvenser finns frekvens räknaren 
GSC 6001 som klarar upp till 
650 MHz. Båda instrumenten 
har åtta siffrors upplösning och 
är nätanslutna. 

Ytterligare en nyhet är refe
rensfrekvensenheten GSC 4401 
som ger 24 olika referenser från 
10 MHz och ned till 0,1 Hz. 
Dess kristalloscillator ligger i 
termostats t yrd ugn . Därigenom 
uppnår man noggrannheten 
±0,5 ppm inom temperaturom
rådet 0--40°c. 

Quito hb har tel 08/982021 
och återförsäljningen sker ge
nom Svenska Deltron ab , ab, H
transmissioner i Jönköping samt 
Svebry Elektronik i Skövde. 

"Superprocessorn " 
i APX 432 

Efter fem års konstruktions
arbete introducerar Intel nu ett 
helt nytt mikrodatorkoncept, 
iAPX 432. 

Det är en 32 bits mikrodator 
med total optimering mot högni
våspråk och operativsystem. 
Med iAPX 432 är det för första 
gången möjligt att variera sin 
datorkapacitet med hårdvara 
utan att skriva om mjukvaran. 
Det är nämligen möjligt att 
"stacka" processorer och bussar 
på ett enkelt sätt så att ett " li
tet" iAPX 432-system med en 
processor på en buss är mjukva
rukompatibel med ett stort sys
tem . Det kan ha ett antal pro
cessorer på kanske flera bussar 
och en cpu-kapacitet som är vä
sentligt större än dagens norma
la stordatorer. 

iAPX klarar en fysisk minnes
area av 4 Gbyte och en virtuell 
area av 4 Terabyte. Den klarar 
också de flesta tänkbara dataty
per inkl 32, 64 och 80 bits flytta I 
samt har maskininstruktioner 
vilka så nära motsvarar högni
våspråket ADA att assembler
språk bedömts som onödigt. 

Svensk representant: Nordisk 
Elektronik ab. tel 08/635040 . 

Signalgenerator 
för lO kHz-I024 MHz 

Marconi lanserar en ny signai
generator med lågt fas brus som 
gör den lämpad för t ex 2-signal
mätningar av selektivitet. Fas
bruset ligger vid -136 dBc och 
20 kHz från mittfrekvensen . 
Fm-bruset är mindre än 3 Hz. 

Instrumentet är mikroproces
sorstyrt och erbjuder bl a svep
funktion , där man kan välja 
start- och slutpunkt. Frekvensen 
kan ökas eller minskas i valfria 
steg, vilket är användbart vid 
t ex bandbreddmätningar. 

Modulationsegenskaperna in
nefattar am, fm och puls med in
byggd If-generator 20 Hz till 20 
kHz eller upp till 260 kHz med 
yttre signalkälla. Ingångskret
sarna är dc-kopplade och det 
medger t ex fsk- och ils-modula
tion. 

Svensk representant: SRA 
Communications ab , tel 08/ 
7521000. 

Automatisk mätning 
på ljudbandspelare 

En helt ny mikrodatorbaserad 
enhet för automatisk mätning 
och indikering av de viktigaste 
karakteristika för ljudbandspe
lare är Sound Technology 
1500A . 

Med den kan man mäta data 
som: Frekvensgång, 2:a och 3:e 
övertondistorsion, svaj, jitter 
och brus , hastighetsnoggrannhet 
samt drift , kanalseparation , 
skrivlläshuvudvinkel. 

Mätresultaten presenteras på 
en bildskärm i form av kurvdia
gram och testparametrarna an
ges med alfanumeriska tecken . 

Generalagent: Teleinstrument 
ab , tel 08/380370. 

Automatiskt mätsystem 
för sändare/mottagare 

HewleU-Packard tillverkar ett 
intressant testsystem för sändare 
och mottagare. Det är datorise
rat och arbetar givetvis med s k 
HP-buss. Det kan göra mätning
ar av am, fm och pm på kanaIni
vå från 1,5 MHz till 990 MHz. 
Mätmöjligheterna sträcker sig 
från enkla tester som frekvens 
och distorsion och upp till kom
plexa mätningar som känslighet 
och frekvensgång. 

I systemet ingår audioanalysa
torn 8903 A , modulationsanaly
satorn 8901 A och signalgenera
torn 8656 A. Dessa kan antingen 
användas manuellt, samköras 
automatiskt eller styras från en 
yttre dator av typ HP 85 F. 

HP har tel 08/7300550. 
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Vad du ser är Pioneers nya radiodel 
F-g och som du ser är den någonting helt 
nytt. Den är en av delarna i Pioneers 
system Communication Components. 

Trots den rena, enkla designen, är den 
mycket, mycket avancerad. 

Den är resultatet av ett nytt tänkande 
inom Pioneer, ett nytt sätt att utveckla nya 
kretslösningar. 

EN NY KONSTRUKTION, ETT NYIT 
SÄTT ATT TÄNKA. 

F-g är frukten aven av de största 
satsningar som gjorts inom Pioneers egna 
forskningscentra. Vatje del, vatje 
komponent har analyserats hos såväl 
egna lösningar som hos konkurrenterna. 
När man fastställt vilken lösning som 
är den bästa för ett visst ändamål, har man 
sedan ifrågasatt om inte även den går 
att göra bättre och i många fall har Piopeers 
tekniker lyckats även där.Resul
tatet är något av tunerhistoria,det 
vågar vi påstå redan nu. 

Den här radio delen kommer 
att bilda skola, det är vår fulla 
övertygelse. 

KLARA FÖRBÄTT
RINGAR PÅ DE MEST 
VITALA PUNKTERNA. 

Ett av problemen 
hittills har varit att få en radio del att ta emot 
antennsignalen utan kvalitetsförluster. Det 
som skadas vid själva ingången i 
radiodelen kanju aldrig 'repareras' senare. 

I F-g är lösningen så gjord att dels 
används dubbla ingångstransistorer dels 
tvillingkapacitansdioder som är kopplade 
så sinnrikt att de tillsam
mans är ofelbara. Det 
här innebär att F-g: 
an är helt fri från 
distorsion, som så 
många andra 
radio delar måste 
dras med. 

'. J,!' 

CIQITAL OETECTOR 

IllaNEER " M /AM OIGITAL SVNTHESIZEO 

ny lösning på detektorn, det vill säga der 
del i radiodelen som skall omforma och 
vidarebefordra signalen till förstärkardel( 

Det är alltså förbättringar på praktisk1 
taget vatje komponent som ger en 
överlägsen helhet, där just ingångssteget 
och detektorn är de viktigaste delarna oc 

den största förklaringen 
till att detta måste var 

världens bästa tun( 
Och då handlar 
detta - hör och häpn 

T om en syntestuner. 

FÖRSTA SYNTE 
TUNERNMED 
PROFESSIONELLA 
PRESTANDA. 

Den andra 
mycket viktiga för
bättringen ligger i 
att F-g har en helt TUNER F-9 OCH FÖRSTÄRKARE A-9 OCH COMMUNICATION COMPONENTS. De flesta teknik( 
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nom HiFi-området erkänner 
;yntestunerns tanke som överlägsen de 
~onventionella lösningarna, men eftersom 
ngen hittills lyckats göra en syntestuner 
ned prestanda i nivå med de vanliga, har 
nan föredragit att gå på den vanliga linjen. 

Pioneer F-9 IM. En liknande Tuner IM. 
Insignal (fh) = 75 dBf f1 = 96,8 MHz, f2 = 97,4 MHz 

Tanken med en syntestuner är att den 
;kall vara förprogrammerad på 
;ändarstationema som överallt i världen 
igger påjämna 50 kHz, 100 kHz eller 

200 kHz avstånd från varandra. Att låta 
tunem ta in frekvenser som ligger mellan 
de här är till ingen nytta och vad värre är, 
hamnar man inte exakt rätt så uppstår det 
både distorsion och störningar. 

Pioneers F-g hoppar så att säga mellan 
de rätta frekvenserna med en exakthet 
som är närmast otrolig och förklaringen är 
förstås kvartselektronik 

Det här gör till exempel att du får helt 
stabila förinstäIIningar av olika program. 

Kom nu in till din Pioneerhandlare och 
titta närmare på den här radiodelen. 
Den är i hög grad ett bevis på att bakom 
enkelhet döljer sig ofta något mycket 
avancerat. 

roPIONEER® 
Commurucation Components. 



Frekvensmodulerad anläggning 
för radiostyrning av modeller - DEL 6 

~ Månadens avsnitt i 
serien beskriver två 
konstruktioner: En 
servoförstärkare och 
en tillsats, som kallas 
Tvärtemot. 
~ Servoförstärkaren 
kan byggas in i de flesta 
servomekanismer. 
"Tvärtemot" ger rever
serad roderrörelse. 

av INGE STENDAHL 
och CHRISTER SVENSSON 

•• I månadens avsnitt be
skriver förf:a en servoförstär
kare som kan byggas in i de 
flesta servomekanismer. Kon
struktionen kan användas för 
såväl nyproduktion som för re
novering av trasiga servon . 

Tvärtemot har vi kallat en 
tillsats som kopplas mellan 
mottagarens utgång och ser
vot. Det ändrar servots arbets
riktning i förhållande till styr
spaken, vilket åstadkommes 
genom en elektronisk revers e-

Rl 

in 

ring gjord på servosidan . Vi 
återkommer till den senare! 

Specialkrets som servo 
Servoförstärkaren är utrus

tad med specialkretsen NE544 
från Signetics. Tack vare att 
yttre sluttransistorer är kopp
lade till pnp-delen lämnar den 
över SOO mA vid 6 V. Med sitt 
lilla format kan den byggas in i 
flertalet servomekanismer. 
Den kräver en servomotor för 
4,8 V/8 ohm och en servopo
tentiometer med resistansen 
l-S kohm . Med angivna kom
ponentvärden vrider sig servot 
ca ±4S0 då pulstiden är 1,S ms 
±O,S ms. 

Det går att förlänga utslaget 
ända upp till 1800 genom att 
föra in två motstånd med sam
ma resistansvärde, ett på var
dera sidan av servopotentio
meterns banändar. Förstärka
ren arbetar med positiv servo
logik. 

Så fungerar 
servoförstärkaren 

Orderpulsen från mottaga-

+ 
C5 

+ 

ren går in i servoförstärkaren , 
se fig 2. Där alstras då en ny 
puls vars längd bestäms av ser
vopotentiometern R p , vilken 
känner av servots aktuella po
sition. De båda pulserna jäm
förs med varandra och om de
ras resp längd är olika, d v s 
om servot inte står i önskad 
position , uppstår en skillnads
puls . Den går dels till rikt
ningslogiken och dels till puls
sträckaren . 

Riktningslogiken öppnar 
slutstegets ena strömriktning 
och ger ström till motorn , så 
att servot vrids åt önskat håll 
och skillnadspulsen blir så li
ten som möjligt. Pulssträcka
ren ger ström till motorn i pul
ser som är så utformade att de 
kan driva motorn. Om felet 
(skillnaden mellan önskat och 
befintligt läge) är mycket litet, 
skulle servot stå och surra ef
tersom motorn inte förmår 
flytta sig på de korta pulserna . 

Elektroniken kräver därför 
ett minsta fel för att ge ström 
ut . Felet kallas " dead-band". 
När servot väl ger en puls ut , 

" 

2 
m 
(J1 

~ 
~ + 

LINEAR 
ONE SHOT 

måste den vara tillräckligt lång 
för att motorn skall reagera. 
Det kallas " minimum out-put 
pulse" . Om felet blir tillräck
ligt stort matas motorn med 
likström. Storleken på " dead
band" och "min out-put 
pulse" är föremål för avväg
ning och man måste göra kom
promisser för att få servot att 
fungera godtagbart. 

För närmare studium av 
kretsen NE544 och dess kom
ponenter hänvisar vi till den 
aktuella databoken från Signe
tics. Fig 3 visar kretsens inne
håll. 

Till kretsen har vi kopplat 
yttre pnp-transistorer som för
bättrar strömbelastbarheten 
hos servoförstärkaren. Anslut
ningstrådarna till servot, mo
torn och potentiometern be
står av tunna flertrådiga led
ningar j olika färger med dia
metern 0,8 mm. Anslutnings
kabeln till mottagaren utgörs 
aven 3-trådig svetsad flat
bandkabel med följande färg
kod: Vit =p u7s , brun=+ och 
grön= -. 

SCHM 
TRIGG 

Fig 1. Principschema för servoförstärkare med 
NE544. 

Fig 2. Servo förstärkaren 
som slutet servosystem. 

Fig 3. 1nnehållet i kretsen NE544. 
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Om servomekanismen är li
l kan man behöva fila av 
~tskortet på kanterna ända 
.ffi till ledningsbanorna för 
det skall passa i lådan. Gör 
avfasningar som behövs för 

ssningen i lådan! 

lende montering 
motstånden 

Motstånden, utom R1 och 
i, monteras stående. Tantal
ndensatorerna har ett plus
:ken vid det ena benet och 
1st e vändas som komponent
lceringen i fig 4 visar. 
Under arbetets gång monte
; komponenterna i grupper 
il man löder samtidigt flera 
n på samma lödyta . Benen 
Is mot foliet utan att bockas 
il klipps av efter lödningen. 
i\nslutningstrådarna är fler
diga. Man måste vara noga 
:d att få med alla små trådar 
ntidigt vid monteringen så 
inte någon part ligger bred

l och kortsluter. Tvinna 
jentligt och förtenn tråden 
'e monteringen! 

19ra råd 
-e bytet 
Räta ut bastilledningen på 
.nsistorerna. Skrapa bort 
'g på tantalkondensatorer
s ben om färgen har runnit 
r på dem. Det går åt fem till
lningar med diametern 0,8 
n och längden S cm. Vi har 
It färgerna blå, orange, grå , 
I och violett. 
Det kan vara svårt att få ner 
n integrerade kretsen i 
~tskortet med alla ben på en 
ng, eftersom hålen i krets
rtet skall borras med O,S 
n borr. Lägg kretsen på si
n på bordet och böj till alla 
nen på en gång. Vänd den 
h justera den andra sidan så 
: alla benen ligger mitt för 
len. 
Det lilla kretskortet kan fö
falla svårhanterligt. Sätt fast 

krokodil klämma i ett 
ruvstycke och håll kretskor
~ vid lödningen med kläm
:m . 
Ett hål blir lätt igenlött. 
'ots sin lilla diameter kan det 
.ck rensas enkelt genom att 
:Istället värms och en bit 
Jaljerad koppartråd träs ige
Im hålet från komponentsi
in. 

ontering 
I kretskortet 
Följ nedanstående arbets-

gång. Löd flera ben på en gång 
i lödnummerordning. Studera 
monteringstipsen i fig 8. R1 
ligger under IC-kretsen. R6 
löds på kortets baksida. 

En komponent som måste 
vändas rätt har markerats med 
(!). Se fig 4. 

R1 ( ) , löd 1 ( ), löd 2 
( ), ICn (! ), löd ICns ben 
( ) , blå tråd ( ) , löd 3 ( ) , 
T2 se fig 4 (! ), löd 4 ( ) , T1 , 
se till att avståndet mellan 
transistorerna blir lagom för 
den bruna parten i 3-ledaren (! 
), löd S ( ) , orange tråd ( ), 
löd 6 ( ), grå tråd ( ), löd 7 
( ), R5 ( ) , löd 8 ( ) , löd 9 
( ), CS se fig 4 (! ) , grön part i 
3-trådkabeln ( ), violett tråd 
( ) , löd 10 ( ), R4 ( ), löd 
11 ( ), C4 (! ) , löd 12 ( ), vit 
part i 3-tråd-kabeln ( ) , löd 
13 ( ), C3 (! ), löd 14 ( ) , R3 
( ) , löd 1S ( ) , gul tråd ( ), 
löd 16 ( ) , R2 ( ), löd 17 
( ), C2 ( ), löd 18 ( ) , C1 
(! ), löd 19 ( ), löd 20 ( ) , 
brun part i 3-trådkabel ( ), 
löd 21 ( ) , R6 på kretskortets 
baksida ( ), löd 22 och 23 
( ). 

Nu har vi ett kretskort med 
en massa trådar som skall an
slutas till servomekanismen, 
två till motorn och tre till ser
vopotentiometern . Motorn 
förses med avstörningskon
densatorn C6 som löds direkt 
på motorns anslutningspoler. 

Inkoppling 
och provning 

De flesta servon kopplas 
som i fig 7. Det förekommer 
undantag, men om man följer 
nedanstående arbetsgång är 
det inga problem: 

Drag ut motorn ur mekanis
men. Anslut servot till motta
garen och slå till strömmen . 
Servomotorn skall snurra till 
men sedan stanna. Slå till sän
daren . Motorn kommer nu att 
rotera. Med servoarmen vri
der man servopotentiometern 
så att motorn stannar. Skjut in 
motorn i mekanismen . Servot 
skall fortfarande stå stilla. 
(Möjligen vrider sig armen en 
liten aning.) Om servot rusar 
iväg , måste anslutningstrådar
na på motorn skiftas! 

Den som vill ha en annan 
rotationsriktning på servot 
skiftar trådarna på motorn och 
byter plats på trådarna till ser
vopotentiometerns banändar. 

Fig 4. Komponentplacering för servoförstärkaren. 

Fig 5. Det färdiga kretskortet till 
servoförstärkaren. 

ora nge tröd grö tröd 
motorpolen motorpolen 
märkt + ,.....\.----1-..., ej märkt eller 
e l brun vit isolering 

gul _+-_~ 

vi ol,:.!et"-.t +----t-i 
b lå _+-_r 

Fig 7. Så här är de flesta me
kanismer kopplade . 

Fig 6. Detfärdiga servot. 

Fig 8. Monteringstips. 

T1 
T2 

~ 
RADIO & TELEVISION - NR 6 -1981 35 



FREKVENS MODULERAD 
ANLÄGGNING forts 

"Tvärtemot' , 
reverserar 
servot 

Tvärtemot är en annan an
vändbar konstruktion som vi 
tar upp i det här avsnittet. 
Vid installation i modeller är 
det inte ovanligt att servot 
går åt fel håll! Ofta kan den 
saken lösas om servot har två 
armar, men ibland är det 
omöj ligt , t ex vid skevroder. 
Med Tvärtemot löser man 
problemet på elektronisk väg 
och servot får motsatt arbets
riktning . 

Tvärtemot innehåller en 
vippa som alstrar en puls, vil
ken är precis dubbelt så lång 
som servots neutralpuls. Tid 
ty. Den tiden ställs in exakt 
med trimpotentiometern R l. 

Jl_+-----'f--~ 
+ 

Vippan triggas av den in
kommande pulsen . Pulsen 
inverteras också och adderas 
till den puls som alstras i vip
pan. 

Man kan även uttrycka sa
ken så, att man tar bort den 
inkommande pulsens längd 
från den alstrade. Man får då 
sambandet: 

tut = ty - tin 
Därav ser man att när den in
kommande pulsen minskar, 
så ökar den utgående, d v s 
Tvärtemot. 

Ett exempel visar vad som 
händer om neutralpulsen 1,5 
ms varierar ±0,5 ms och om 
ty är = 3,0 ms: 

t in: 1,5 1,0 2 ,0 
tut: 1,5 2,0 1,0 

Montering enkel 
Liggande komponenter 

Motstånden och dioden 

• 3 

iL 
~------1---_+-1 

+ 

UT 

Fig 10. Principschemaför tvärtemot. 

Komponentförteckning 
för Tvärtemot 
R1 5 kohm trimpot 

cermet 
R2 6,8 kohm 
R3 270 ohm 
C1 0,47 IJF tantal 
D1 3,9 V zenerdiod 
IC1 Cmos 4001 B 

Kretskort TV 
3-tråds servokabel ca 20 
cm, alt förlängningska
bel. 

Kompletta byggsatser 
såväl som komponenter 
kan beställas från 
Transfunk, Kerstinboda
gatan 12, 641 50 Katri
nehoim. Tel 0150/ 
18866. 
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monteras liggande . Undvik 
att peta på den integrerade 
kretsens ben under monte
ringen. Komponentbenen 
löds och klipps därefter av. 
Tantalkondensatorn måste 
vändas rätt! Löd in ledningen 
L. 

Till de flesta re-anlägg
ningar finns s k förlängnings
kabel att köpa. Den delas på 
mitten och änden till motta
garen löds på IN enligt tig 2. 
Änden till servot löds på UT 
enligt tig 2. Observera dock 
att det också finns re-anlägg
ningar på marknaden som in
te går bra på Tvärtemot. 

Provning 
och intrimning 

Tvätta foliesidan ren från 
flussrester med T-sprit. An
slut Tvärtemot till mottagare 

och servo. Ställ in R1 på mit
ten. Slå till sändare och mot
tagare. Trimma R1 så att ser
vot står neutralt . Då det är 
vissa skillnader i neutral puls
längd hos olika fabrikat kan
ske R1 kommer i ena ändlä
get. Man får då kontrollera 
om R1 är i kortslutet läge el
ler fullt pådraget . I de olika 
fallen kan R2 ändras; mins
kas resp ökas. 

När Tvärtemot fungerar 
på rätt sätt, bestryker man 
kortet med polyester- eller 
epoxyplast. Se till att inte 
trimpotentiometern fastnar. 
Var också noga med .att plas
ta fast anslutningskablarnas 
ände vid kretskortet. • 

.... , . . 
<::::=- SF3 

Fig 9. Kretskortet SF3 i skala 1 :1. r:J 
..... : ....... 

. .. .. . . 
I 

• •• '; • • 0,' " • . . . . . . . 

Fig 12. Kretskort TV i skala 1: 

Fig 13. Tvärt emot kopplad med kabel, klar för användning. 
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Fig 11. Komponentplacering. 

Komponentförteckning 
för SF3: 
Alla motstånd av typ 
Resista SK-1 

R1 560 kohm 
R2 22 kohm 
R3 68 kohm 
R4 120 ohm 
R5 2200hm 
R6 3,9 kohm 
C1 0, 1 ~F tantal 
C2 10 nF keramisk 
C3 2,2 ~F tantal 
C4 0,47 ~F tantal 
C5 4,7 ~F tantal 
C6 10 nF keramisk, 

monteras på motorn 
le NE544 
Flatbandkabel, 3-trådig 
Kopplingstråd 0,8 mm 
Kretskort SF3 

Decca-na 
för 
fritids
båtar 
m.edny 
m.ottagare 
* Oberoende av kom
pass, logg och även av de 
speciella Decca-korten 
ger den här nya lilla 
danska navigationsen
heten exakta besked om 
läge, kurs, fart, avdrift 
jämte gångtid till angivet 
mål. * F ör långseglaren nå
got av önskedrömmen, 
föreställer vi oss -låga 
krav på strömmatning 
gör inte saken sämre! 

•• Ett nytt danskt naviga
tionshjälpmedel kommer under 
året att göra det möjligt för fri
tidsbåtägare i hela Västeuropa 
att dra nytta av de s k Decca
kedjorna som hittills - av eko
nomiska skäl - har varit förbe
hållna fiske- och handelsfartyg 
jämte större passagerarbåtar , 
färjor och andra professionella 
kategorier. 

Den här navigationsmottaga
ren, AP-Navigator , är en ny 
produkt från den danska fabri
ken AP-Radiotelefon. Utrust
ningen kommer att säljas först i 
Västeuropa och sedan världen 
över. 

AP-Navigator arbetar med ra
diosignaler på långvåg från Dec
casändarna och har möjlighet 
att visa fartygets omedelbara 
position, exakt longitud och lati
tud, dessutom rätt kurs och fart 
över grunden. Apparaten är helt 
oberoende av logg och kompass , 
och ett vanligt sjökort eller en 
landkarta - de särskilda Decca
korten behövs inte - är tillräck
ligt för positionsbestämmelsen . 

Det är dessutom möjligt att 
inta position för bestämmelseort 
och därefter under seglatsen he-

I princip en /.ådQ med knapp
sats och två ''fönster'' utgör 
den ny utvecklade danska AP
Navigatorn, en liten Decca
navigeringsenhet: Man behö
ver endast aktivera tillslaget 
samt trycka in den ungefärliga 
position man tror sig ha för 
tillfället så börjar mottagaren 
jämföra sin programinforma-
tion med vad de mottagna ra
diosignalerna innehåller, var
på justering sker till mest läm
pad Decca-kedja och exakt po
sitionsangivelse inom 50-

, 100 m när avges var 20:e se-
" kund, visuellt som akustiskt. 

la tiden avläsa kurs och avstånd 
till den . Nav-enheten kan också 
visa omedelbar avvikelse från 
den planlagda kurslinjen relativt 
ström och avdrift. Slutligen kan 
utrustningen indikera hur lång 
tid färden kommer att ta. 

Digital indikering, 
litet etTektbehov 

AP-Navigator är enkel att an
vända. Manöverdelen består av 
en 16 funktioners knappsats . 
Longitud och latitud samt övriga 
data visas på en indikatordel typ 
"digitalt fönster", som är lätt 
avläst såväl dag som natt . Appa
raten har dimensionerna 
280x130x112 mm och kan lätt 
installeras av brukaren . 

Strömförbrukningen är låg , 
knappt 10 W vid 12 V dc (=8--15 
V matning) , vilket är av betydel
se vid installation i segelbåtar. 

AP-Navigator använder mo
dern kretsteknik och elektronis
ka lösningar. Den har ett minne , 
som drivs av ett litet inbyggt bat
teri. Det betyder att startposi
tionen alltid är tillgänglig även 
om strömmen skulle råka brytas 
i t ex hamn. Det är alltså inte 
nödvändigt att programmera in 

en ny startposition var gång 
hamnen lämnas. 

Enheten räknar fram aktuell 
positionsbestämmelse var 20:e 
sekund . Den är utrustad med 
ljudsignal och kan om så önskas 
ge akustiskt varsel från sig var 
gång den ger ny position. Därut
över har mottagaren inbyggt 
självtestprogram för kontroll av 
egna funktioner. Felgrepp utlö
ser också "larm". 

Noggrannheten av positions
bestämmelsen är beroende av 
var man befinner sig i förhållan
de till Decca-sändarna. I Öre
sund t ex är noggrannheten 50--
100 m, uppger firman. 

Under seglatsen använder 
AP-Navigatorn automatis~t de 
sändare som ger den mest nog
granna positionsbestämmelsen . 
Mottagaren kopplar automa
tiskt om till aktuellaste kedja 
och detta sker kontinuerligt. 

Priset på AP-Navigator är 
12400 kr exkl moms till kund . 
Representanter i Sverige är ab 
Telek, Box 92 , 172 23 Sundby
berg, tel 08/981295 , liksom 
Svensk Marin Radio ab , Andre
gatan 21 , 41463 Göteborg, tel 
0311124150. • 
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BJ.C kassettbandspe are: 
Amerikansk teknologi 
i japansk produktion. 

Prestanda utan motstycke! 
B.I.C kassettbandspelare överträffar allt annat vad Du kan se och 
höra på marknaden. Det är den överlägsna teknologin, vad avser 
mekaniken och elektroniken, som ger dessa enastående prestanda. 
Dessa däck skulle bli förhållandevis dyra om de distribuerats den 
vanliga vägen. Nu kostar de inte mer än de flesta standarddäck. Detta 
tack vare vår direktförsäljning, d v s direkt från generalagenten utan 
ytterligare mellanled. 
Vem går i god för att BJ.C-däcken är så överlägsna 1 läs gärna test
resultaten i världens ledande fack- och konsumenttidskrifter. Vi har 
särtryck från många som Du kan läsa eller få ett eget ex av. 
B.I.C T-2 var exempelvis bästa köp enligt HiFi & Musik. 
I amerikanska Consumer Reports gav BJ.C T-2 bästa ljud 
överhuvudtaget, nästan helt i klass med bra rullbandspelare. 
Vill Du ytterligare förvissa Dig om B.I.C-däckens överlägsna egen
skaper, välkommen till våra försäljningsställen. Vi demonstrerar BJ.C
däcken med A-B test. Det innebär omedelbar jämförelse mellan 
original och samma original inspelat på band. Redan vid den vanliga 
hastigheten låter ett B.I.C däck lika bra med ett vanligt MaxelI UD 
band som andra däck med metallband. På höga hastigheten får Du, 
fortfarande med MaxelI UD, en Ijudkvalite Du aldrig kan få med metall
band. Det är bara att läsa testerna och spetsa öronen så har Du läget 
helt klart: BJ.C har de kassettspelare inga andra har! 

I Stockholm: 
Skeppargatan 47 

.-~an ...... aJ .. '2"I~II'W't(a,p --- 11458 STOCKHOLM 
IM ~08/67 99 20 

tisdag-fredag 10-18 

Informationstjänst 11 

I Uppsala: 
Karlsrogatan 74 
75239 UPPSALA 
~018/11 3510 

tisdag-fredag 12-18 
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I bilen, båten, på jakten, för samband· · • • 

fm-stationer 
nya 

.... ,~= ... tionen 

•• Båtsäsongen är här och in
för semestern, med kanske en 
längre seglats, kan det vara ak
tuellt att se över båtens radioan
läggning. Vare sig flera båtar 
seglar i sällskap eller det gäller 
ensamfärder har alltflera insett 
värdet av att kunna kommunice
ra sinsemellan resp hålla kon
takt rent allmänt. Framför allt 
kan en fungerande radio rädda 
liv i en nödsituation. Men redan 
de förebyggande åtgärderna över 
en radiokanal är väsentliga nog. 

En fungerande radio ja, hur 
är det med den saken? Kan pri
vatradiomaterielen anses tillhö
ra den kategorin? Det är en frå
ga som ofta diskuteras främst 
bland båtfolk. Många menar, av 
praktiska erfarenheter, att vhf
radio är det enda som är tillför
litligt. För några år sedan sked
de en rad dödsolyckor i fjällen 
då man uppenbarligen förlitat 

sig på den medhavda privatra
dion som dock inte hade funge
rat. 

Nu är det inte bara apparater
na som är bristfälliga i många 
fall , utan faktiskt själva radio
miljön . Från början var ju 27 
MHz-bandet avsett för indu
striella , medicinska och veten
skapliga ändamål. På det här 
"slaskbandet" tillät man från år 
1961 även privatradiotrafik, som 
då fick finna sig i den höga stör
nivån. Till det kommer den 
ibland mycket dåliga radiodi
sciplinen, som vi då och då har 
tagit upp med flagranta exem
pel. Dessutom har stationer från 
Medelhavsområdet gått in myc
ket kraftigt under det gångna 
året då vi har haft solfläcksmaxi
mum. 

I den här störda miljön kan 
det vara svårt att göra sig hörd 
med en liten 5 W am-station . 

Text, mätningar och foto: GUNNAR LILLIESKÖLD 

Ssb , som tränger igenom bättre , 
har ju varit tillåtet ända sedan 
1974, men av någon anledning 
har det modulationssättet inte 
slagit igenom. Det beror säkert 
på att utrustningen blir dyrare 
och att man bara har en kanal 
att tillgå . Kanske tycker många 
även att ssb tekniskt sett är för 
besvärlig: 

Man måste ju vara noggrann 
med fininställningen för att sta
tionerna inte skall låta " Kalle 
Anka". (Ssb = single side band , 
enkelt sidband) 

Fm bättre än am 
i flera avseenden 

Den nya generationen pr-sta
tioner har såväl am som fm och i 
ett fall även ssb . Att använda fm 
i stället för am ger framför allt 
två fördelar: 
- Impulsstörningar , t ex från 
bensinmotorernas tändsystem , 

(Provningen är utförd i samarbete med tidningen Båtnytt från Specialtidningsförlaget.) 
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undertrycks . 
- Risken för störningar från 
sändaren , typ If-detektering i 
omgivningens hi fi-apparater , 
minskas kraftigt . 

I de provade apparaterna har 
vi dessutom funnit en väsentlig 
vinst med fm kontra am. Det 
finns ingen risk för övermoduIe
ring vid fm. Fem av de sex pro
vade apparaterna kan övermo
duleras i am-läge och det inne
bär att den utsända bandbred
den då blir mycket hög. Om vi 
räknar 70 dB under mittfrekven
sen är bandbredden i ett fall he
la 100 kHz. Det betyder att vi 
stör ± fem kanaler i den när
maste omgivningen! Det under
liga är att det inte är förbjudet , 
så som Televerkets bestämmel
ser ser ut i dag . De mätmetoder 
som redovisas därifrån avser 
kontinuerliga signaler, och i det 
fallet finns det ingen risk för 



övermodulering. vända anläggningar som uppfyl-
När man talar i mikrofonen ler de nya specifikationerna. 

blir fallet ett annat . Då rör det Vad innehåller då bestämmel
sig om tonstötar , och så som serna? Den intresserade kan 
sändarna nu är utförda kommer förstås rekvirera dem från Tele
de att leverera övermodulerade verket för att granska dem i de
signaler ut från antennen. Be- talj. Här ger vi ett utdrag med 
stämmelserna för amatörradio- några viktiga punkter: 
sändare anger däremot klart och • Uteffekten är numera speci
tydligt att övermodulering inte ficerad till max 3,5 W mot tidi
får ske. Varför en sådan diskre- gare 5 W ineffekt. (I praktiken 
pans? Det borde vara ett tillägg betyder det ungefär samma till
som Televerket snarast bör göra låtna effekt som tidigare, men 
till dagens pr-bestämmelser. uteffekten kan man kontrollera 

Om vi i stället för am använ- utan att göra ingrepp i mottaga
der fm bortfaller risken för över- ren .) Stationer med fast anslu
modulering. Radiomiljön blir ten eller inbyggd antenn får 
bättre och risken för störningar dock bara ge 0,7 W utstrålad ef
från övermodulerade sändare fekt (erp) . 

- tJ 

PRIVAP 
T.~I1. J3A!!Ol 

~ 
De olika kanalerna på privatradiobandet, deras frekvenser och an· 
vindningsområden enl Televerkets bestimmelse B93:A : 

Föreningskanai 1 26,965 Allmin kanal 12 27,105 
Allminn kanal 2 26,975 Anropskanal 13 27,115 
Allmin kanal 3 26,985 Allmin kanal 14 27,125 
Allmin kanal 4 27,005 Allmin kanal 15 27,135 
Allmin kanal 5 27,015 BIItkanal 16 27,155 
Allmin kanal 6 27,025 Handikappkanai 17 27,165 
Allmin kanal 7 27,035 Vigkanal 18 27,175 
Allmin kanal 8 27,055 Allmin kanal 19 27,185 
Föreningskanai 9 27,065 Allmin kanal 20 27,205 
Allmin kanal 10 27,075 Allmin kanal 21 27,215 
Allmin kanal 11 27,085 Förenlng.kanal 22 27,225 
Båtkanal 11A 27,095 Förenlng.kanal 23 27,255 

ESB·kanal 24 27.235 

bortfaller. En fm-sändare kan • Användningen av privatra- vändiga. För att möta dem har gen avsedd för 28 MHz, till vår 
visserligen ge stor bandbredd dioanläggningar för höjande av fabrikanterna tvingats införa en spektrumanalysator. Vi fann då 
om moduleringen inte begränsas säkerheten skall ske med insikt eller två extra pi-länkar på sän- tillfälliga nivåer ända upp till 
på något sätt, men det har man om att störningar kan förekom- darens utgång. Den låga grann- -40 dBm på 27 MHz-bandet , 
uppenbarligen gjort i de prova- ma. Privatradio utgör därför ing- kanaleffekten ställer även krav trots att den använda koaxialka
de stationerna. Varför man inte en garanti för förbindelse med på sändarens oscillator som inte beln, 30 m RG 58, hade en 
har infört motsvarande begräns- omvärlden i en nödsituation! får ha för högt sidbandbrus. En dämpning av minst 5 dB. Det är 
ni ng av signalerna i am-läge är • Fm får inte användas på ka- brusig oscillator ger som bekant tillräckligt för att överstyr a 
en gåta. Det hade varit mycket nalerna IlA, 16 och 18, vilka är även dålig grannkanalselektivi- samtliga apparater i den här ge
enkelt att låta den klippta och reserverade för am, eller på ka- tet i mottagningsläge, så genom nomgången! 
filtrerade If-signalen, som nu an- nal 24, som är avsedd enbart för att förbättra sändarna har man De teoretiska beräkningarna, 
vänds för att styra ut fm-modu- ssb. samtidigt lyckats med att i nå- sammanställda i tabell 4, bekräf
latorn, även styra ut am-modu- • Tonsändning för selektivan- gon mån åstadkomma bättre tar att det finns stor risk för 
latorn, men när det inte finns rop får endast förekomma i sex mottagare. överstyrning i pr-stationerna, 
några regler och bestämmelser sekunder. För nöd kanalerna Som nämndes tidigare tillåter sådana de är utförda i dag. 
som förbjuder övermodulering llA (båt) och 18 (bil) gäller si- de nya bestämmelserna övermo- Frågan är hur mycket konsu
får vi se sådana här konstruk- multant frekvenserna 1340 Hz dulering samtidigt som man har menterna är beredda att betala 
tionsmisstag också i godkänd och 967,5 Hz ±2 Hz. strikta krav vad gäller övrig ut- för bättre apparater? Mottagar
materiel, tyvärr. • Privatradioanläggningar får strålning. Tala om att sila mygg delarna är relativt enkelt upp-

De olika ländernas teleför- ej förorsaka störningar på trafik och svälja kameler! byggda men skulle säkert kunna 
valtningar följer CEPT för att i andra frekvensband, t ex ljud- bli mycket bättre om en skicklig 
inte skilja sig från standard med radio och television. (Märkligt Mottagarna är konstruktör fick tillfälle att mo-
krångliga särbestämmelser. är att man tydligen får störa in- fortfarande svaga difiera dem. 
Men CEPT är ju faktiskt en om pr-bandet!) Vi har i flera avseenden fått Tyvärr tillåter inte Televerket 
sammanslutning av teleförvalt- • Avyttrande av privatradioan- bättre sändare i den nya genera- att man gör ingrepp i godkända 
ningarna, och i den här frågan läggningar som har tagits i bruk tionen apparater, men hur är apparater , inte ens om det bara 
borde Televerket agera kraftigt före den 1 juli 1981 och som det med mottagarna? För dem gäller mottagardelen. Det finns 
för att få en internationell än d- uppfyller Televerkets tidigare finns i de tekniska bestämmel- ju nämligen risk för att störut
ring till stånd! Det är inte rimligt bestämmelser får endast ske till serna ett föreslaget krav på strålningen från mottagarna 
att man släpper igenom en så innehavare av privatradiotill- grannkanalselektiviteten 60 dB ökar om man t ex bygger om 
grav brist hos en station som stånd som utfärdats före utgång- över 1 ~V , men det är inte obli- blandarsteget. 
övermodulering. Saken kan ju en av juni månad 1981. gatoriskt. Mottagarnas känslighet är det 
dessutom åtgärdas mycket en- Så långt de allmänna bestäm- Det innebär att man riskerar inget fel på. Den tycks ligga lika 
kelt. melserna . De tekniska har att få sin mottagare överstyrd på i alla apparater och annat var 
Televerkets nya skärpts jämfört med tidigare och relativt måttliga avstånd från en heller inte att vänta . Däremot 
bestämmelser man ställer större krav på stör- annan sändande station . I trafik- klarar de uppenbarligen inte 

utstrålning framför allt inom mottagare eller amatörradio- starka signaler. Försök alltså in-
innebär att man får använda rundradiobanden: mottagare kräver man minst 80 te lyssna samtidigt som någon 

fm på privatradiobandet. Orda- • Högsta tillåtna värde på dB och gärna 100 dB för att ut- sänder några båtlängder bort i 
lydelsen "nya bestämmelser" grannkanaleffekten är 10 ~V. rustningen skall tjäna sitt syfte. hamnen! Det kan vara den and
kanske någon reagerar mot . De (Övermodulering faller tyvärr Se bl a provningen av df-motta- ra stationen som stör med en 
tekniska bestämmelserna för pr- inte inom den här punkten , ef- gare i RT 1981 nr 2. övermodulerad am-signal eller 
anläggningar i 27 MHz-bandet tersom man alltså specificerar Mottagarna brister tyvärr rent den egna mottagaren som blir 
(B93:C) utfärdades redan den mätning med kontinuerliga to- allmänt i och med att de inte tål blockerad. Det kan bli problem 
28 juli 1979 och de allmänna be- ner vid den här mätningen.) starka signaler. Som framgår av även på längre avstånd, vilket 
stämmelserna (B:93A) kom den • Högsta värde på icke önskad mätdata blir de blockerade vid mätvärdena och tabell 4 indike-
7 maj 1979, men det är först nu utstrålning från sändaren är 0,25 bara -40 till -60 dBm insignaler rar. 
som de får verklig effekt: ~W . Utstrålning som faller inom och intermodulationssignaler Privatradion kan vara värde-

Från och med den 1 juli i år banden 41-68 , 87,5-104, 162- bildas redan vid -90 dBm i vissa full i många situationer och otvi-
måste nämligen de apparater 230 och 470--862 MHz får dock apparater . velaktigt visar många exempel 
som säljs möta de nya kraven . endast uppgå till högst 4 nW. Hur starka signaler kan man på att den kan vara till stor ny t- • 
Äldre stationer får dock använ- • Mottagaren och sändaren då räkna med vid praktiskt ta. Men lita inte blint på dess 
das fram till utgången av juni år med frånslagen bärvåg får stråla bruk? funktion. Framför allt radiomil- II 
1991, men nytillkomna till- med högst 2 nW. För att få svar på den frågan jön , men även apparaterna , har 

______ s_t_å_n_d_si_n_n_e_h_av_a_r_e __ f_å_r __ b_ar_a __ a_n_-_____ D_e_t_å_·r __ h_å_rd_a __ k_r_av_, __ m_e_n __ n_ö_d_-__ a_n_s_lö_·t_V_I_' _e_n_g_p_-_a_n_te_n_n_, __ eg_e_n_t_li_-__ s~in~a--g-iv-n-a-b_e_g_r_ä_n_sn_i_n_g_a_r! _____ .~ )I 
SE MÄTRESULTAT OCH TESTDATA 
pA FÖLJANDE UPPSLAG 



~ Tabell 3. Handic Hy-Gain Lafayette Lafayette Zodiac P Zodiac Digi ~ 
Sändaren 920 2705 HB-840 am/fm HB-850 am/fm 2404 FM 24FM 

Övertoner f2 , f3 70 dB f2 , f3 60 dB f2 , f3 65 dB f2 , f3 70 dB - f2 , f3 65 dB 
f. 55 dB 

Falska frekvenser kring 1 GHz kring 1 GHz kring 1 GHz - kring 1 GHz -
Bandbredd vid modulerat 
tal, ljuden "aaaaaa" 
eller "rrrrrr" 40 kHz 55 kHz 15 kHz 100 kHz (l) 12 kHz 60 kHz 

am (se foto) (-70 DB) 13 kHz 10 kHz 12 kHz 9 kHz 9 kHz 9 kHz 

fm 

ssb 8 kHz 

Mottagaren 

Känslighet (polspänning) 
för 12 dB sinad: 

am 0,261lV 0,26 1lV 0,27 1lV 0,26 1lV 0,261lV 0,191lV 

fm 0,17 1lV 0,19 1lV 0,18 1lV 0,221lV 0,19 1lV 0,181lV 

ssb 0,14 1lV 

Begränsning vid fm ca 0,61lV ca 0,2 IlV straxt över ca 0,4 IlV ca 0,81lV ca 0,81lV 
bruset 

Spegelfrekvensdämpning 70dB 73 dB 10,7MHz 60dB 60 dB 100 dB/ 40 dB/455kHz 
10695MHz 

48 dB 455 kHz 110 dB/455 kHz 

Mf-dämpning 10695 kHz 70 dB 100 dB 60 dB 60dB 100 dB 80dB 

Mottagaren börjar att 
intermodulera vi: -67dBm -69dBm -73 dBm -69 dBm -76 dBm -87 (lIdBm 

Det motsvarar ett antal 52 dB 50 dB 45 dB 50dB 43 dB 25dB 
dB över känslighetsgränsen 

2-signalselektivitet 
Störande signal i dBm resp 
dB över känslighetsnivån 
(brusökning=br, 
blockering=bl 

+10 kHz -53 dBm/66 dB br -66 dBm/53 dB br -60 dBm/58 dB br -45 dBm/73 dB br -55 dBm/64 dB bl -60 dBm/61 dB bl 

+20 kHz -42 dBm/77 dB bl -60 dBm/59 dB br -55 dBm/63 dB bl -45 dBm/73 dB bl -55 dBm/64 dB bl -59 dBm/62 dB bl 

+30 kHz -42 dBm/77 dB bl -56 dBm/63 dB br -54 dBm/64 dB bl -45 dBm/73 dB bl -54 dBm/65 dB bl -58 dBm/63 dB bl 

+50 kHz -42 dBm/77 dB bl -59 dBm/60 dB br -54 dBm/64 dB bl -46 dBm/72 dB bl -54 dBm/65 dB bl -58 dBm/63 dB bl 

+60 kHz -42 dBm/77 dB bl -51 dBm/68 dB br -54 dBm/64 dB bl -46 dBm/72 dB bl -54 dBm/65 dB bl -58 dBm/63 dB bl 

+150 kHz -43 dBm/71 dB bl -41 dBm/78 dB bl -49 dBm/64 dB bl -45 dBm/73 dB bl -45 dBm/76 dB bl 

-140 kHz -45 dBm/74 dB bl -44 dBm/75 dB br -49 dBm/64 dB bl -45 dBm/73 dB bl -52 dBm/69 dB bl 

U-distorsion 1,6%am, 4% am,5%fm 3% am/fm 4%am,2%fm 
1,8%fm 8%ssb 

Strömförbrukning mot-
tagare 
tillslagen utan ansluten 0,25 0,25 0,25 0,25 0,04 0,20 

antenn 

Sändaren med full 
modulation 
am 1,9 A 1,7 A 1,7 A 1,6A 0,36 2,0 

fm 1,3 A 1,8 A 1,4A 1,3 A 0,20 1,1 

ssb - 2,5 - - - -
- Frekvensavvikelse 375 Hz -20 Hz +10 Hz -35 Hz 31 Hz -45 Hz r mätt på kanal 12 



Kommentarer: 
Vi har avstått från att mäta sän
daruteffekten . För att den siff
ran skall bli exakt måste man 
använda en s k bolometer. De 
vanliga effektmetrar som finns 
på marknaden är alldeles för 
osäkra. 

Övertonshalten har vi mätt , 
men tag siffrorna med en nypa 
salt. Värdena ligger nämligen på 
gränsen av vad spektrumanaly
satorn förmår prestera och 

Stationernas utsända spektrum 
blir mycket stort p g a övermo
dulering i am-läge. Det gäller 
för alla stationer utom en : Zodi
ac P24D2 fm. Mätningarna gjor
des med 3 kHz bandbredd. I det 
här fallet är det mera realistiskt 
att utgå från 6 kHz bandbredd, 
dvs en faktor 2. Därför bör vi 
öka störutstrålningen med 6 dB i 
kurvans olika punkter. Bilderna 
avser lO. kHz per ruta i horison
talled och lO. dB per ruta i verti
kalled . Räknar vi 70. dB under 
toppen finner vi i värsta fallet 
lOD kHz band bredd, dvs 10 ka
naler störs samtidigt! 
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dämpningen av övertonerna är 
troligen högre än såhär. Flera av 
stationerna gav en del falska 
toner kring 1 GHz vilket för
modligen bildas i de dioder som 
finns i sändardelarnas utgångar 
för avkänning av utnivå. Det 
kan också vara utgångstransisto
rerna som svänger parametriskt. 

De intressantaste mottagarpa
ram etrarna är tvåsignalselektivi
tet (grannkanalselektivitet på 1-

5 kanalers avstånd från den öns
kade) och intermodulations
egenskaperna. Här brister det 
verkligen överlag! Se texten. I 
Hy Gain 270.5 ökar bruset då 
grannkanalerna kommer in med 
en viss nivå . I de övriga sker ren 
blockering. Se hur mycket bätt
re vanliga dx-mottagare är i RT 
1981 nr 2! 

En annan viktig parameter är 
intermodulationsegenskaperna. 

Så här ser det ut när man säger 
" aaa" i mikrofonen till en La
fayette HB85D am/fm. Vårt min
nesoscilloskop har tyvärr bred
dat linjerna. I verkligheten upp
står avbrott i utsändningen un
der de perioder då man ser en 
tunn linje. Sändaren är med 
andra ord övermodulerad. Det 
ger mycket stor utsänd band-
bredd. Se följande figurer. När 
sändaren påförs en kontinuerlig 
ton ger den ingen övermodula
tion. När modulatorn arbetar 
med en talad signal blir den tem
porärt överstyrd p g a att kom
pressorn har för lång tillslagstid . 
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Det betyder att två stationer på 
t ex kanalerna 14 och 15 bildar 
intermodulationsprodukter på 
kanalerna 13 och 16. Intermo-
dulation bildas som systes på 
mycket låga nivåer i mottagar-
nas ingångssteg. Troligen är sig
nalförstärkningen på tok för hög 
före andra blandaren . 

~ 
För att avlyssningen skall bli så 
bekväm som möjligt bör agc
kretsarna ge en i närmaste kon
stant If-nivå vid varierande in
signalnivå. Som framgår kräver 
vissa mottagare ganska starka 
instignaler för att de skall ge en 
jämn If-nivå ut. Det här gäller ,.. 
för am. I fm-fallet får man au to- • 
matiskt stabil If-nivå sedan mot
tagarna väl har blockerat och II 
det sker vid mycket svaga signal-
nivåer. II 
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Handie 920 
Pro Line 

ser, som namnet indikerar , 
riktigt professionell ut med sin 
profilerade mattsvarta plåtlåda. 
Blickar man innanför skalet ser 
det dock riktigt risigt ut. BI a 
finns det vertikalt monterade 

Hy-Gain 
VAFS 

är testets enda station som har 
såväl am, fm som ssb. Ser vi till 
det yttre finner vi ett hölje med 
något större ytterrnått än för de 
övriga. Blickar vi innanför ska
let finner vi medelmåttig stan
dard vad gäller kretskort och 
komponentval. Schemat påmin
ner mycket om de övrigas , men 
här har vi extra kretsar för att 
åstadkomma ssb. Filtret för sid
bandfiltreringen är ett mångpo-

kretskort , som inte har annat 
stöd än sin egen bottenkontakt 
och som därför obehindrat kan 
vickas fram och åter! 

En intressant egenskap är den 
inbyggda kompressorn för sänd
ning , vilken även kan användas 
som en expander vid mottag
ning. Använder man kompres
sor i sändaren och expander i 
mottagaren får man ett förbätt
rat signal/brusförhållande. 

Det ställer dock krav på att sin 
inte får vara för lågt vid mottag
ning , så man kan inte förbättra 
mottagarens känslighet. Vid 
måttliga insignalnivåer fungerar 
det dock väl med en bättre ge
nomtränglighet i etern än bruk
ligt som resultat. 

Som merparten av de övriga 
apparaterna kan den övermodu
lera i am-läge. I övrigt har den 
ungefär samma prestanda. 

ligt keramiskt. Stationens lokal
oscillator är ganska brusig. Det 
ser man i tabell 3 . 

2-signalselektiviteten försäm
ras genom brusökning när star
ka signaler kommer in på grann
kanalerna . På längre frekvens
avstånd får man blockering. 

Stationen har några finesser 
som bör påpekas. I mottag
ningsläge på am och fm kan fin
justering ske för att kompensera 
för frekvensfel hos den sändan
de stationen. Samma sak gäller 
ssb. Där är det dock en absolut 
nödvändighet med rätt fre
kvens , eftersom tonläget på ta
let blir fel om inte mottagaren är 
exakt inställd . 

Den har stömingsbegränsare 
av typ ANL och NB . Stationen 
kan även förses med ett extra 
kort för selektivanrop på nödka
nalerna 11 A och 18. 

Stationens största fördel är 
otvivelaktigt dess ssb-möjlighet . 
Signalerna tränger igenom på 
ett helt annat sätt än för am och 
fm och det är beklagligt att vi 
inte har tillgång till flera ssb-ka
naler i pr-bandet . 

Lafayette HB-84O 
am/fm 

Troligen ligger samma fabrik 
bakom stationerna HB-850 ami 
fm och Hy-Cain AFS. Jämfört 
med HB-850 am/fm saknar den 
här modellen fininställning och 
störningsbegränsare, men i öv
rigt skiljer inte mycket . 

Lite sämre 2-signaldynamik re
gistreracbis vid mätningarna , vil
ket förvånar med tanke på den 
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Lafayette HB 850 
am/fm 

Den här stationen kan lite 
mer än sin " lillebror" HB 840 
amlfm . En störningsbegränsare, 
typ ANL som arbetar i mf-de
len , har kommit till liksom möj
ligheten att kunna snedavstäm
ma mottagaren för plus- eller 
minus-avstämning i fasta steg. 
Som framgår av provningarna 
blir stationernas mottagare 
överstyrda redan vid ganska 
måttliga signalnivåer . 

En mycket användbar detalj 
är en hf-kontroll, så att man kan 
dra ned förstärkningen i statio-

Tabell 4 

nens hf-steg om det finns starka 
signaler på bandet som kan stö
ra. Den typen av kontroll finns 
här! Nu är det förstås inte en pa
tentlösning i alla sammanhang. 
Lyssnar man på en mycket svag 
station kanske den försvinner 
helt om man drar ned förstärk
ningen så mycket att den oön
skade signalen inte stör längre. 
Lyssnar man däremot på en nå
gorlunda stark station kan hf
kontrollen vara räddningen om 
någon närbelägen pr-innehavare 
börjar sända på en annan kanal. 

Stationen har något bättre 2-
signalselektivitet än de övriga , 
medan intermodulation kan 
uppstå redan vid låga nivåer. Se 
mätresultaten! 

Den är byggd som HB 840 
amlfm, d v s med allt på ett kort 
av medelhög standard. 

I ett avseende är den riktigt 
dålig: Vid am uppstår lätt över
modulering med mycket stor 
bandbredd som följd. Räknat 70 
dB under nyttokanalens nivå 
stör man 10 kanaler samtidigt. 
Det kan vara en justeringsfråga 
(RV2 i schemat?) , men det är 
möjligt att If-kompressorns tid
konstant måste ändras . 

Hlr .... vi hur stor effekt mottagaren nu av pi olika avsdnd fritn 
an sIndare med 3.5 W effekt. Vlrdena giller för 27 MHz och 
dl poler (vilket ungeflr motsvarar de vanligen anvinda gp-anten-
nerna) vid fri .11n. Ligg mlrke till hur stor effekt det ir fritga om. 
En jimförelse med mltruultaten viser ett samtliga stationer blir 
överstyrda p g a blockering eller intermodulation Iven pi Ilngre 
avsdndl 

Avst'nd i km Effekt i mottagarens ing'ng 
(dBm) 

1 -22 
2 -21,6 
3 -31 
5 -35,6 

10 -41,6 
20 -41,6 
30 -51 

(SO) (-53,6) 
(100) (-61,6) 

stora överensstämmelsen mellan 
apparaternas scheman. Troligen 
visar skillnaden på spridning 
från exemplar till exemplar sna
rare än på en skillnad apparatty
perna emellan . Den här appara
ten hade inte alls samma ten
denser till övermodulering i am
läge som store brodern 850 upp
visade. 

Under skalet finner man ett 
stort kretskort infäst i en plåt
ram. På det sitter merparten av 

stationens komponenter. Det 
ser snyggt och rent ut med god
tagbar till hög kvalitet. 

U-delen har en kompressor 
för att öka medelnivån för mo
duleringen . I am-läge får man 
temporärt övermodulering vid 
talmodulation , men tendensen 
är betydligt mindre än i de övri
ga stationerna med undantag av 
P2402 , som klarar sig bäst i det 
avseendet. 



TABELL 2 Handie Hy-Gain Lafayette Lafayette Zodiae Zodiae 

Tillverkardata 920 2705 HB840 HB 850 P2402FM Digi 24 FM 

Sändarens 3,5 W 3,5W 3,5W 3,5 W 0,7 W erp 3,5 W 

uteffekt Wam/fm 
12 W ssb 

U-uteffekt 5W 2W 3W 3W 

Zodiac 2402 FM 
Modulations-är en robust byggd apparat 

med gjutet hölje samt välgjorda sätt am,fm am,fm am,fm am,fm am,fm am,fm 
och stadigt monterade krets- usb,lsb 
kort. Manöverpanelen är liten 
och man har därför varit tvung-
en att begränsa antalet kontrol- Kompressor 
ler. Så finns t ex ingen fininställ- i sändläge ja ja 
ning, s-meter eller strömbrytare 

ja ja (ale) ja 

för ANL som i de största appa-
. Expander i mot- ja raterna, men funktionen får än-

då ses som god. tagningsläge 
Mottagaren har keramiskt fil-

ter såväl i första mf som i andra 
mf. Antal kanaler 24 25 24 24 24 24 

Stationen tål högre signalstyr-
kor än Digi 24, vilket avspeglar Finavstämning ja ja 
sig i bättre mätvärden av intermo-
dulation och 2-signalselektivitet. 

Hf-kontroll ja Det här är den enda apparat 
och de provade som inte kan 
övermoduleras i am. Gratule- Mellanfrekven- 10695 10695 10695 10695 10695 10695 
rar , Zodiac! 

ser (kHz) 455 455 455 455 455 

Brusspärr ja ja ja ja ja ja 

Störn begr ANL ja ja ja 

Störn begr NB ja ja ja ja ja ja 

Antennkontakt PL259 PL259 PL259 PL259 phono PL259 

Inbyggd antenn ja 

Zodiac Digi 24 Im Inbyggd högt nej ja ja ja ja ja 
är stabilt byggd, även om den 

i det avseendet inte rUctigt mäter 
sig med P 2402 Im . Aven elekt- Inbyggt selek- ja 
riskt är den något svagare, men tivanrop 
den har högre uteffekt samt s-
meter/effektmeter. Båda statio-
nerna bär märket Zodiac , men Anslutn av ja 2- el 2- el 2- el ja ja 
där slutar likheterna . yttre seIek- imik 5-ton 5-ton 5-ton imik imik 

Tittar under skalet finner man 
helt skilda uppbyggnader. Sta- tivanrop 
tionernas scheman har ingenting 
gemensamt och allt sammanta- S-meter/ ja ja ja ja ja 
get innebär att stationerna byggs 
i olika fabriker . effektmeter 

Mottagaren är något känsliga-
re än de övriga men överst yrs Dimensioner 17X 18X24 16,5X 17,5X 24X 15,5x4,5 
vid en relativt låg nivå, vilket är 

(cm) 6x2 X5,5 5,8x21 5,8x21,5 7,8x4,9 X17 legio i den apparatgruppen. Det 
framgår av mätresultaten. Inter-
modulation (im3) inträffar dock Vikt (kg) 2 2 1,5 1,6 1,15 1,4 
vid ovanligt låg nivå. 

Till apparaten finns det en 
särskild mikrofon som har in- Pris (kr) 1495 2295 1245 1495 1296 1395 
byggt selektiv anrop för nödka-
nalerna . Tonen aktiveras med 

GeneraI- Handie PR Teknik Svenska Lafayette Zodiac Svenska ab, en liten röd strömbrytare på 
mikrofonen . agent Västra Raido ab, Electronie ab, Stockholm 

Frölunda Partille Göteborg 



UNAOHMS SVENSKA PROGRAM 
OMFATTAR FYRA FÄLTSTYRK~"'ETRAR, 

TRE OSCILLOSKOP, TRE FAI\GBALK-
GENERAmRER OCH TVA SVEp· ! g .... ' . 

GENERATORER. ".. c 

VIDARE FINNS TECKEN- OCH MÖNSTERGENERATORER, 
MULTIMETRAR, RCL -BRYGGA, FREKVENSRÄKNARE SAMT 

GRID-DIP- OCH DISTORTIONSMETRAR. 
TOTALT MER ÄN TJUGO PRAKTISKA, OÖMMA INSTRUMENT 

FÖR SERVICE, LAB OCH UTBILDNING. TILL 
MYCKET RIMLIGA PRISER. 

Racal-Decca Svenska AB 
Bo x 27 105, 10252 Stockholm Tel DB . 67 00 BO 

Informationstjänst 12 

• SKATTER • VILLAPRISER • OBUGATIONER· VARDAGSEKONOMI. 
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~ I ~ 

din ekonomi! ~ 

i 
Ingen annan gör det för dig. 

Läs Privata Affärer 
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• • 
~ ~ tf} Privata affärer utkommer Il gånger om året. Z Den finns att köpa överallt där tidningar säljs. Vill du prenumerera !::j O - ring då Prenumerationstjänst tel. 08/34 07 90. ET:I 
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Bygg för högre effekt, 
bättre ljud 
i bilen! 
• Hög effekt måste samverka med goda högtalare 
för att man skall kunna räkna med något välljud i 
bilen . 
• Det är inte alltid så enkelt som diverse marknads
föring vill göra gällande, men ett sätt att nå resultat är 
att dela upp frekvensområdet i 2-3 delar och att sätta 
in kombinationer av förstärkare och ljudkällor för 
matning av respektive område. 
• l två avsnitt skall vi ta upp ett par väl dimensione
rade kombinationer: Här inleder vi med passande 
effektdelar och elektroniska delningsfilter. 
• Nästa gång följer en beskrivning över lämpade 
högtalare. 

av LARS MURBECK, text, och LARS SEGERHOLM , foto 

•• Att skapa ljud Illed hi fi
kvalitet i bilen innebiil vissa pro
blem. Det ställer krav på högta
lare och förstärkare som är svå
ra att uppnå. Man skulle kanske 
kunna säga att det är en strävan 
som skjuter över målet: 

I bilen har man ju som bekant 
en hög störnivå p g a vind brus 
och motorbuller. Störnivån lig
ger i storleksordningen -90 
dBA. Lyssnar vi på tät musik , 
typ disco, har den ca 20 dB dy
namik. Lägger vi det till bak
grundsbruset hamnar vi på ljud
tryck i storleksordningen 100-
110 dB! Det måste alltså anlägg
ningen kunna prestera. Sedan är 
det förstås en öppen fråga om 
hur långa lyssningspass man tål 
med den nivån . 

110 dBA ljudtryck 
kräver hög effekt 

Hur höga effekter behöver 
man då? Låt oss utgå från en 
högtalare som ger 94 dBA ljud
tryck vid 1 W på 1 m avstånd. 
För att komma upp till 110 dBA 
måste man alltså påföra högtala
ren 16 ggr högre effekt eller i det 
här fallet 40 W. 

Effekten är att betrakta som 
en minimieffekt, eftersom den 

typiska verkningsgraden 94 
dBA/1 W/l m bara gäller i mel
lanregistret. I basen skulle vi be
höva ca 10 dB mer , vilket alltså 
innebär en effekt av 400 W! 

Dagens boosters, effekthöja
re, ger som regel 2x15 W maxi
malt. Vid den effekten klipper 
alltså steget. Det betyder att 
medeleffekten kanske bara kan 
vara någon watt , eller mindre , 
innan steget klipper. Om vi hö
jer basen blir det ännu mera kri
tiskt! 

Mjuk klippning 
höjer medeleffekten 

Om man försöker höja medel
effekten genom att dra upp vo
lymen inträder så småningom 
klippning och det sätter gränsen 
för utstyrning i ett konventio
nellt steg , eftersom klippningen 
låter mycket störande . Om ste
gen däremot klipper mj ukt i 
topparna kan man ti ll åta mo
mentan klippning utan att det 
hela för den skull låter illa. Det 
då bildade övertonspektrum do
mineras av jämna övertoner och 
övertonhalten klingar av snabbt 
med stigande ordning. Se f ö RT 
1980 nr 11, där NA D 3020 är 

testad. Den förstärkaren har 
just " mjuk" klippning. 

När ett steg klipper mjukt , 
kommer öronen att acceptera en 
högre total distorsionshalt utan 
att för den skull ljudet låter säm
re och man får en dynamikvinst 
av 3-6 dB, beroende på vad 
slags programrnateriaI man lyss
nar till. 

Aktiva filter 
löser problem 

Ytterligare ett sätt att höja 
ljudnivån och samtidigt i positiv 
riktning påverka flera andra pa
rametrar är att dela upp 
audiosignalen i pass band med 
elektroniska filter och sedan an
vända ett slutsteg för varje pass
band och kanal. Fördelarna med 
aktiva , elektroniska filter har ti
digare ingående diskuterats i 
RT. Se bl a 1976 nr 11. Vi skall 
därför inte annat än ytligt berö
ra teorierna för dem . 

Först skall vi framhålla att fre
kvenser under 150 Hz är svåra 
att återge i en bilkupe, vars fy
siska mått är små i förhållande 
till våglängden hos signalen. 
Ljudtrycket från frekvenser un
der 50 Hz kan helt försummas i 

sammanhanget. Det utgör i och 
för sig inte någon stor begräns
ning, eftersom populärmusiken 
ofta är beskuren under 70 Hz. 
Man gör så för att hålla spår
amplituden nere på grammo
fonskivorna. 

Det är främst inom basregist
ret man kan göra vinster i elek
troniskt delade system. Då man 
använder konventionella bred
band element (eller koaxiella 
högtalare) får man basfall, inte 
bara p g a att elementen i sig ger 
en dämpning i basen utan även 
därför att den lilla lyssnings
kammaren vållar begränsningar. 

För att förbättra tonbalansen 
vrider man då gärna upp basen 
med tonkontrollen eller med fk
variatorn. Resultatet blir att ef
fektförstärkaren klipper vid 
ganska måttliga nivåer eller att 
högtalaren bottnar , då den i de 
allra flesta fall sitter monterad i 
dörren eller har en placering i en 
annan otät kammare . 

Det här inträffar inte vid myc
ket låga ljudvolymer, men även 
där är det ofördelaktigt att låta 
ett element ta hand om både 
mellan- och basregister eftersom 
det innebär att Doppler-effek
ten gör sig gällande. 
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Bättre ljud 
med uppdelning 

Genom att man filtrerar sig
nalen så att basen, under 150 
Hz, skiljs från övriga signaler får 
man bättre förutsättningar för 
ett distorsionsfattigare mellan
register. Basen utvinnes ur sepa
rata baselement från ett särskilt 
slutsteg som matas med signaler 
under 150 Hz. Just den frekven
sen har f ö visat sig vara den 
lämpligaste delningsfrekvensen 
med avseende på riktningsver
kan och effektfördelning mellan 
registren . 

Teoretiskt sett kan man ur ett 
bryggkopplat effektsteg vid 13 V 
matningsspänning få ut ca 15 W. 
I en konventionell booster skall 
hela frekvensspektrum återges 
med den effekten. Gör man en 
uppdelning av frekvensområdet 
får man 15 W disponibel effekt 
för bas tonerna där effekten be
hövs bäst. Vi kan alltså styra ut 
stegen bättre eftersom mellanre
gistersignalerna inte ligger över
lagrade bassignalerna. 

Praktiska försök med filtre
ring av signalerna har visat att 
bara halva spänningssvinget i en 
förstärkare utnyttjas för fre
kvenserna under 150 Hz när 
man lyssnar på basrik popmu
sik . Det gör att man i ett system 
med elektronisk delning vid 150 
Hz kan ta ut 8 ggr högre " musik
effekt" till högtalarna utan att 
topp klippning inträder. 

En annan vinst med aktiva fil
ter är att klippningen i slutsteget 
inte uppfattas lika störande som 
i ett konventionellt full register
system. Det beror på att elekt
roniken i högpassdelen blocke
ras under ett kortare tidintervall 
och att man då basdelen över
styrs inte får så många och star
ka övertoner. Det senare är ett 
resultat av att grundtonen är 
lågfrekvent och övertonerna 
kommer därför att bli relativt 
lågfrekventa . 

Dessutom har baselementen 
en viss tröghet som ger en fal
lande karakteristik uppåt vilket 
begränsar övertonerna . En 
överstyrd basdel kommer därför 
inte att avge övertoner inom 
örats mest känsliga område , och 
praktiskt prov har visat att man 
kan tillåta viss överstyrning utan 
att ljudet blir störande. 

forts på sid 50 
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Fig 2. Automatisk tillslag och strömförsörjning. 
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Fig l. Ena kanalens uppbyggnad i 
resp system: a) 3-vägsystem, b) 2-
vägsystem och c) basenhet. 
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Fig 3. Kretsschema för elektroniska filter i 3-vägsystemet. I 2-
vägsystemet bortfaller "mid range" och "tweeter"-delens undre 
gräns frekvens flyttas ned till lämpligt värde. Basenheten inne· 
håller enbart det nedre filtret i fig . 
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Fig 4 . Principen för låg- och högpassjiltrell . __ -+_..C.~\..;-t_~N:P-,,"'-+1 
Se även tabell 3 och frekvens kurvorna. ./ 

T.beI/1. Delningsfrekvensen som funktion av kondensatorvirciel 
filtren. C" C2 , C3, C. korresponderar mot "g 4. 

Deln frekv Hz C, nF 

17,2 
24,5 
36,7 
53,8 
80,7 
119 
172 
245 
367 
538 
807 
1190 
1720 
2450 
3670 
5380 
8070 

330 
220 
150 
100 
68 
47 
33 
22 
15 
10 
6,8 
4,7 
3,3 
2,2 

J 

~nF 

150 
100 
68 
47 
33 
22 
15 
10 
6,8 
4,7 
3,3 
2,2 
1,5 
1,0 

470 
330 
220 
150 
100 
68 
47 
33 
22 
15 
10 
6,8 
4,7 
3,3 
2,2 
1,5 
1,0 

Cu 
CWM 

CMT 

~~+ 
TOA ...J I 
2002 '+II 

-

+ 

.L 
Fig 5 . IJ ryggkopplad ejfektförHärka re. Fig 6. Enkel effektfö rstärkare. 

Komponentförteckning för tre alternativ : 

Tabell 2 3-vägs- 2-vägs-

system system 

1000 I-lF/16Vellyt 

220 I-lF/16V el lyt 

220 I-lF/6V el lyt 

10 I-lF/16V el lyt 
0,15 I-lF skikt 

68 n skikt 

6,8 n skikt 

3,3 n skikt 

10 p ker 

BC172 
1N4148 

1 

3 
8 

16 
15 

8 
2 
6 
10 

12 

1 

DZ7V5 (7,5 V zener) 1 

LED 0 5 1 
TDA2002 8 
MR501 2 
BC212 1 

2,2 n 8 
4,7 n 9 
33 n 6 
100 n 9 
200 n 2 

1 k 6 
4,7 k 11 

10 k 5 

12 k 6 
18 k 4 

39 k 6 

68 k 6 

100 k 

680 k 
Relä ITT LZ12 

Pot 2x22 k 

Skruvk 12-pol 

Skruvk 6-pol 

Kretskort 

Front 

Bakst 
Gavlar 
Lock/botten 
M5x15 Taptite 
M3x8 

MM3 

Usbr 
Rattar 

1 

3 
1 

1 
1 
1 
1 

2 
2 
8 
8 

8 
8 
3 

• 

1 

2 
8 
13 
16 

9 

6 
10 

5 
1 

1 

8 

8 
8 
2 
6 

5 
1 

9 
2 
5 
2 
4 
4 
2 
2 
1 

2 

1 

1 

1 
1 
2 
2 
8 

8 
8 
8 
2 

Bass
driver 

1 

2 
8 

11 
16 

4 

4 
8 
5 

1 
1 

8 

8 
8 
1 
6 

5 
1 

7 
2 
3 
2 

2 
2 
2 
2 
1 

1 

1 

1 
1 

1 
2 
2 
8 

8 

8 

8 
1 

~ 
RADIO" TELEVISION - 'NR 6 - 1981 49 



BÄTTRE LJ UD I BILEN 
forts fr sid 48 

Flervägsystem 
maskerar toppklippning 

Om man delar upp signalerna 
på ytterligare flera register och 
effektförstärkare får man för
utom nämnda fördelar en mas
keringseffekt . Den innebär att 
överton bildningen/blockeringen 
av förstärkaren till stor del ka
mofleras av signalerna från de 
övriga registren som sannolikt 
inte klipper samtidigt. 

Delningsfrekvensen mellan 
bas- och mellanregister valdes 
slutligen till -118 Hz. Den låga 
frekvensen gör att basdelen blir 
okänslig för placering och rikt
ning. Den kan därför monteras 
där det passar , t ex i hatthyllan 
med bagagerummet som "sluten 
låda" (om inte bilen har svans
motor) eller under fram- resp 
baksätena . 

En annan positiv egenskap 
hos elektroniska delningsfilter 
är att de olika högtalarele
mentens verkningsgrader inte 
har någon betydelse vad gäller 
anpassningen av ljudnivå ele
menten emellan. Ljudnivån jus
teras helt enkelt med en nivå
kontroll för varje steg. Det gör 
även att man kan få fram en 
tämligen rak frekvenskurva utan 
användande av fk-variator eller 
annan typ av tonkontroll. 

Principschema över systemen 
framgår av fig 1 a, b och c. Ett 3-
vägssystem visas i fig 1 a. Basen 
drivs här av ett bryggkopplat 
slutsteg som lämnar ca 15 W i 4 
ohms last vid 13 V matnings
spänning, medan mellanregister 
och diskant drivs av var sitt en
kelt slutsteg. Det lämnar 5 W i 4 
ohm. 

Signalen till effektstegen be
handlas i var sitt elektroniskt fil
ter med brytfrekvenserna 119 
och 2450 Hz samt "subsonic-fil
ter" med brytfrekvensen 53 Hz. 
Frekvenserna är valda som stan
dardvärden och bör väl svara 
mot de element som finns på 
marknaden . Signalen till vart 
och ett av slutstegen reglerar 
man med en nivåkontroll för an
passning av verkningsgraden 
elementen emellan . 

Flera alternativ 
till byggen 

Fig 1 b beskriver ett 2-vägs
system för bas- och bred band
element med delningsfrekven
sen 119 Hz. Effektförstärkaren 

forts på nästa sida 

Tabell 3. Data för förstirkama 

Uteffekt: Bryggkopplad 

"Single end" 

Dillfors/on: Bryggkopplad 

"Single end" 

St6ravstAnd: 

Känslighet: 

IngAngsimpedans: 

H6gt impedans: Bryggkopplad 

"Single end" 

Matningsspänning: 

Delningsfrekvense,: 

Dämpningsbranthet: 

min 15 W/4 ohm 

min 5W/4ohm 

max 0,5% (0,05-10 W) 

max 0,3 % (0,05-4 W) 

min 70dB lin 

1,2 Vrms 

100 ohm 

min 2,5 ohm 

min 1,5 ohm 

9-18 V 

Se text 

12 dB/oktav 

Fig 7. Mönstret på 
kretskortets undersida i 
skala 1 :1. 

~ "" De beskrivna systemen säljs i 
byggsats av U-66 Elektronik ab 
med butik i Stockholm på 
Skeppargatan 70 samt i Göte-
borg på Bangatan 36. Telefon-
order mottages på 0311 
293385 . 

Pris på kompletta byggsat-
ser inkl chassi och rattar: Bass-
Driver 525 kr, 2-vägssystemet 
540 kr och 3-vägssystemet 585 
kr. 

Övriga förfrågningar kan 
ställas på tel 081613698 eller 
031/121480. 

\.. ~ 



Fig JO. Så här är två vägsystemet 
uppbyggt. 

är bryggkopplad i både låg- och 
högpassdelen . 

Ifig l c visas en "bas-booster" 
med fyra bryggkopplade slutsteg 
för enbart basen under 118 Hz. 
Det innebär att man får ut ca 
60 W i basregistret med 4 ohms 
last. Om man i stället belastar 
med 2,5 ohm, som är minimibe
lastningen , får man ut hela 
90 W, vilket bör räcka även i en 
mindre buss! Förslag på lämpli
ga bashögtalarsystem presente
ras i ett kommande nummer av 
RT. 

"Bass-drivern" kan antingen 
användas som komplement till 
ett befintligt system med boos
ter och bredbandhögtalare eller 
tillsammans med 2-vägssystemet 
enligt fig l b. Delningsfrekven
serna flyttas upp så, att "subso
nicfiltret" skär vid 119 Hz. Del
ningsfrekvensen mellan mellan
register och diskant bör förslags
vis ligga vid 2450 Hz eller 
högre . 

Automatiskt tillslag 
förenklar placeringen 

De tre systemen är försedda 
med automatiskt tillslag, vilket 
känner av audiosignalen från 
radio/kassettenheten . Placering
en försvårar oavsiktliga ingrepp 
på den. Fig 2 åskådliggör krets
schemat. 

Över två motstånd summeras 
inkommande signal. De följan
de två transistorerna förstärker 

och likriktar signalen samt dri
ver Darlington-kopplingen , som 
i sin tur driver och aktiverar re
läet. Kondensatorn med kapaci
tansen 220 !-tF efter andra tran
sistorn gör att reläet ligger till i 
ca 3 minuter efter frånslag. Det 
slår därför inte ifrån vid låga 
passager i musiken. (De auto
matiska tillslagen avviker någon 
från schemat över 3-vägssyste
met). 

Kopplingsschemat över filter
delen till 3-vägssystemet visas i 
fig 3. För 2-vägssystemet ute
sluts filterdelen för mellanregist
ret och för "bass-drivern" samt 
diskantdelen. En spänningsdela
re på ingången anpassar insigna
len till filtren. Signalen filtreras 
dessutom från högfrekventa 

störningar. För bas- och mellan
register är elektroniken upp
byggd av ett hög- och ett låg
passfilter (se även fig 4), medan 
diskantdelen är uppbyggd aven 
högpassdel. 

Genom val av kondensatorer
na i filtren kan delningsfrekven
serna varieras inom vida grän
ser. Tabell l anger kondensator
värden inom E6- serien för resp 
delningsfrekvenser . Signalnivån 
från varje passband kan regleras 
med en potentiometer för an
passning av elementets verk
ningsgrad . 

Integrerade kretsar 
förenklar bygget 

Kretsschemat för effektför
stärkaren resp de bryggkoppla-

Fig 8. Kretskortets översi
da . Mönstret visat i skala 
1:1. 

de dito visas i fig 5 och 6. För
stärkarna är uppbyggda kring en 
moderniserad variant av den 
klassiska kretsen TDA 2002 . 
Framförallt har strömtåligheten 
och spänningssvinget ökats i den 
nya versionen. 

Förstärkaren i fig 6 är inte 
mycket att orda om. Förstärk
ningen bestäms på vanligt vis, 
för en icke inverterande förstär
kare , av 100 och 4,7 ohms mot
stånd. Om man vill ha en annan 
förstärkning kan man ändra de 
motstånden . Öka dock ej för
stärkningen mer än tio gånger, 
eftersom förstärkaren i så fall 
blir känslig för emk :er i ledarna 
på kretskortet! Sådana uppkom
mer p g a de stora strömmar som 

forts på sid 52 
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flyter genom dem . Kopplingen 
är med 13 Y matningsspänning 
kapabel att driva laster ner till 
1,6 ohm. 

Högtalarutgångarna på ef
fektförstärkarna i bryggkopp
ling arbetar med exakt samma 
signal , fast 180 grader fasför
skjuten. Det innebär att den 
teoretiska uteffekten ökar med 
en faktor fyra , eftersom spän
ningssvinget fördubblas. Den 
verkliga effektvinsten brukar 
dock stanna vid ett trefaldigan
de av olika orsaker. 

Förstärkningen hos koppling
en bestäms av 

Rl 
F=I+ R2xR4 

(R2+ R4 ) 

+ R3 
R4 

Formeln kan förenklas till 

F 4 Rl .. 
= x R2 genom att man satter 

R2=R4 och R3=2xRl. 

Se upp för likström 
i bryggkopplade steg! 

Eftersom högtalarelementet 
kopplas direkt mellan utgångar
na på effektstegen måste de ha 
samma likspänningsnivå . An
nars får man en likström som 
flyter genom elementet. Det 
orsakar i sin tur upphettning av 
talspolen och effektförstärkarna 
samt bringar högtalarkonen ur 
sitt neutralläge med osymmetri 
och distorsion som följd. 

Ett sätt att minimera feIspän
ningen över högtalaren på är att 
man med en trimpotentiometer 
påför någon av ingångarna en 
likspänning och på så sätt trim
mar bort felet. Tyvärr snedbe
lastas då ingångssteget på ett 
sätt som gör att likspän
ningsdriften inte blir identiskt li
ka mellan förstärkarna. I stället 
ökar offsetspänningen med 
ökande temperatur. Bästa sättet 
har visat sig vara att matcha 
kretsarna med avseende på lik
spänningen på utgången. Det 
åstadkommer man lämpligen 
med en uppkoppling enligt tig 6, 
utan att högtalaren är inkopp
lad , med en stabiliserad mat
ningsspänning och en digital
voltmeter ansluten till kretsens 
utgång. 

Nackdelen med förfarandet är 
dock att ett stort antal kretsar är 
nödvändiga för att man snävt 
skall kunna matcha kretsarna -
gärna inom 10 mY. 

Kopplingen är med 13 Y mat
ningsspänning kapabel att driva 

- -- - ------------------, 
dolD 1 
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Fig 9. Komponenternas placerillg på kretskortet 
för l-vägsystemet. Om man bygger basdrivenheten 
utgår komponenterna inom den streckade delen. 3-

vägsystemets kompollelltplacerillg kall vi ej visa 
p g a att författaren har överlåtit tillverkningsrätten 
av den konstruktionen till allnan firma . 

laster med impedanser som är 
större än 2,5 ohm . 

Kretskorten 
har 70 1.1. koppar 

Komponent- och kretskort
layout för 2-vägssystemet och 
bas-boostern visas i tig 7 och 8. 
Kortet är av dubbelsidig typ 
med ett jordplan på ovansidan. 
För den som ämnar göra sitt 
eget kretskort efter RT:s anvis
ningar är en liten varning på sin 
plats: Layouten är känslig, ef
tersom stora strömmar flyter ge
nom ledningarna. Avvik därför 
ej från den här beskrivna lay
outen och tillverka kortet av la-

mtnat med 70 I-tm tjock koppar! 
Det bör förses med lödstopplack 
eller efter montering tvättas i T
sprit. Därefter bör det skydds
plastas för att fukt och salter ej 
skall korrodera kopparen med 
överledning mellan ledarna som 
följd . 

Samma kretskort 
- olika bestyckning 

2-vägssystemet och bas-boos
tern monteras på samma typ av 
kretskort. I det senare fallet ute
sluts komponenterna inom de 
streckade zonerna och de tre 
komponenterna märkta med * 
inmonteras enbart för basboos-

tern. 
Alla motstånd och dioder 

monteras och löds stående på 
kretskortet. En svart punkt vid 
komponenten innebär att den 
skall lödas både på ovan- och 
undersidan av kortet. En utför
lig byggbeskrivning kan rekvire
ras från nedan nämnda adresser. 

I ett följande nummer skall vi 
presentera olika alternativ till 
bashögtalare som matchar här 
beskrivna system samt en swit
chad spänningsomvandlare som 
höjer matningsspänningen och 
därmed även uteffekten. • 
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PROFFSLJUD FRÅII FRAlIKRIKE 

TWZ 
Proff. kondiskant i spec.utförande med 
stabilisator-dome för jämn frekvensgång 
och optimal spridning. Talspole av alumi
nium med stor diam. ger hög eff. tålighet 
och transientegenskaper som ställer den 
i absolu t toppklass! 
Eff.tålighet: 120 W 
Känslighet : 96 dB jSPL 
Frekv.omf.: 1 500-20 000 Hz 
Impedans: 8 ohm 
PRIS 295 :-

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

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 jSPL 
Frekv.omf.: 23-5000 Hz 
Impedans: 8 ohm 
PRIS 895:-

Dynavec tor 
Moving eoil P ickuper 

100R 20A2 10X typ II 
Karat Ruby 
C:a pris 1150:-

Högnivå, ford rar ej trafo. 
C:a pris 980:-

Högnivå, fordrar ej trafo. 
C:a pris 680:-

Test Musikrevyn 1·81 
Test R&T 4·81 
Bästa köp HiFi Musik 4·81 

Citat ur Musikrevyn: 
" Dynavector Karat 100 R är helt överlägsen vad det 
gäller renhet och upplösning. Detaljer i en komplice· 
rad stor klangväv kan plötsligt höras. Enskilda stäm· 
mor i en stor kör kan urskiljas med lätthet. Vid forte· 
partier kollapsar inte stämmorna i en enda kompakt 
gröt utan enskilda instrument och röster kan fortfa · 
rande tränga fram ur ljudväggen med exakt och sta· 
bil lokalisering till en enda punkt. Den här egenska· 
pen är ganska unik för en pickup. " 

Bästa köp 
HiFi Musik 4·81 

"a tack, sänd mig mer information om Dynavector programmet 
och dess utbytessystem med garanterat andrahandsvärde. 

Namn 

Ad ress 

Postnr Ort 
Sänd kupongen till generalagenten: RT 6-7·81 

T ommy "sn vlng AB, 414 51 Göteborg 

Informationstjänst 14 
RADIO & TELEVISION - NR 6/7 - 1981 53 



Digitalmultimetrar 
från Beckman 

Två nya digitalmultimetrar 
kommer från Beckman Instru
ments, nämligen modellerna 
TECH 300 och TECH 310. Den 
förra har 0,25 % onoggrannhet 
på likspänningsområdet medan 
den senare har 0,5 %. - TECH 
310 har dessutom en extra in
gång för 10 A strömmätlling. 

I övrigt har de båda 2000 tim
mars batterilivslängd , de kan 
mäta l 500 V likspänning och 
l 000 V växelspänning. De har 
22 Mohms ingångsimpedans och 
en ingångsresistans så hög som 
20Mohm. 

För test av dioder finns det en 

JUNI 1981 

speciell funktion så att man kan 
mäta framspänningsfall. 

Ab Nordqvist & Berg kan ge 
uppgift om försäljningsställen. 
TECH 300 kostar 745 kr och 310 
kostar 925 kr. 

forts på sid 80 

Nya "kalott-kon"
element med 
keramiska 
magneter 
utveckling 
från Peerless 

MANADENS SOLFLÄCKSTAL: 134 
I RT 1979, nr 4, visades hur diagrammen ska tolkas. Diagrammet 
över brusfältsstyrkan anger den fältstyrkenivå i dB över l ~V/m 

radiobruset förväntas överstiga högst 10 % av tiden . Bandbred
den antas vara 3 kHz, men kurvorna kan lätt omräknas till en 

AFRIKA 
Korlsborg-Monrovio 6200 km 2,,° 
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•• Under säsongen debutera
de en ny serie högtalarelement 
från Peerless , enheter av dis
kanttyp , vilka utgör andra gene
rationen av firmans numera i 
sjusiffriga tal byggda s k kondis
kanter. 

Det var 1956 redan som Peer
less lanserade den stilbildande 
hi fi-högtonstrålaren MT 20 
HFC, vilken under åren följdes 
av ett antal utvecklingar som 
MT 24 HFC, MT 25 HFC och 
MT 225 HFC, alla använda i 

Tekniska data: 
K24CT 

E.genresonans: 1200 Hz 
Dvre frekvensgräns: 20000 Hz 
Effektkrav för 3,OW 

stora antal i högklassiga ljudsys
tem. 

Från Peerless kommer nu en 
utveckling av dessa diskantele
ment i form av "dome-cone"
högtalare, kalott-koner, som ur
sprungsreceptet med tiden för
vandlats till. Nyheterna finns i 
form av tre modeller på markna
den, K 24, K 25 och K 225 CT. 
Alla tre diskanterna har försetts 
med keramiska magneter. Bil
den visar K 24 CT. 

K 25 CT K 225 CT 

1800 Hz 1500 Hz 
20000 Hz 20000 Hz 
1,OW 2,5W 

ljudtrycksalstringen : 96 dB spi, 1 m 96 dB spi, 1 m 96 dB spi, 1 m 

Känslighet: 91 dB spi 96 dB spi, 92 dB spi, 
1 m, 1 W 1 m, 1 W 1 m, 1 W 

Belastbar med: 5 W över 5 W över 5 W över 
1500 Hz 1800 Hz 1500 Hz 

Maxeffekttålighet/ 50 W/ 50 W/ 50 W/ 
övergångsfrekvens : 1800 Hz 2000 Hz 1800 Hz 

Talspolediameter: 12 mm 12 mm 12mm 

Luftspaltinduktion : 1,1 T UT 1,1 T 
(104 Gauss) (104 Gauss) (104 Gauss) 

Impedans: 4 el8 ohm 4 el i ohm 4 el8 ohm 

annan bandbredd om 10 log B/3 adderas till avläst värde. B är 
önskad bandbredd i kHz. 
Prognoserna är framtagna av Televerket, avd RL, Farsta. 

NORDAMERIKA 
Göteborg - Ntw Vork 6100 km 292° 

B 
'0 

lO 

12 l' 16 le 20 22 24 
GMT 

FJÄRRAN ÖSTERN 
Korlsborg - Tokyo 81000 km 43' 

°00 ~ ~ ~ ~ ~ 12 " ffi ~ 20 n 24 
GMT 



Stig Adolfsson rapporterar 

WRTHV för 1981: 35:e årgången 
Högsäsong för Sydamerika nu! 
Internationellt Gävle-meeting 

verksamhet är givetvis svårt 
men här har t ex australiska dx
are givit värdefulla upplysningar 
om verksamheten. 

Det bör i sammanhanget på
pekas att all information som i 
WRTVH återfinns under re
spektive land är officiell infor
mation från stationerna själva 
eller teleförvaltningarna. En titt 
i mellan- eller kortvågstabeller
na baktill i WRTVH ger kanske 
vid handen att uppgifterna på de 
båda ställena inte alltid överens
stämmer. I så fall bör man förli
ta sig på tabelluppgifterna, som 
är en sammanställning av från 
dx-are rapporterade frekvenser. 

•• 1981 års upplaga av World 
Radio Television Handbook är i 
ordningen den 35:e editionen . 
Inte för inte har man kallat den
na referensbok för "dx-arnas bi
bel" . Färgstark redaktör är efter 
alla år fortfarande Jens Frost , 
Danmark. Boken är upplagd så 
att varje världsdel med sina län
der redovisas "satsvis" . Snart 
sagt varje civil rundradiostation 
finns listad med adress , telefon
nummer (om någon vill ringa in 
sin rapport) , aktuella sändnings
effekter och frekvenser , sändar
orter , språk etc. 

För många av stationerna 
finns dessutom noterat paussig
nalen , inhemska språkets sta
tionsidentifiering ("Sveriges Ra
dio , Stockholm") , etc . Ledande 
personer vid varje station finns 
namngivna liksom landets nät
spänning, tidzon i förhållande 

till GMT, officiellt språk och 
mycket mera . För den aktive ra
diolyssnaren är boken helt en
kelt ett "måste". 

Frågeformulär 
grunden 

Arbetet med att skaffa fram 
alla dessa uppgifter är omfattan
de. Frost med medarbetare till
ställer varje känd radiostation 
och radioorganisation i hela 
världen ett frågeformulär , som 
efter vederbörlig ifyllning och 
retur skall ligga till grund för 
uppgifterna i kommande 
WRTVH. 

Svarsprocenten från de tillfrå
gade radiostationerna är ofta 
dålig , speciellt från länder i tred
je världen. För att i viss mån 
överbrygga denna svårighet har 
Frost byggt upp ett nät med ak
tiva dx-are över hela jordklotet 

från vilka han kontinuerligt får 
information om ändringar i lan
dets rundradiosändarbestånd . 

Glada amatörer 
ett hinder ... 

Orsakerna till uteblivna svar 
från stationerna är många ; 
språkförbistringar , politiska 
skäl , "direktören bortrest", etc. 
Landets teleförvaltningar och 
ofta t o m stationerna själva har 
många gånger endast vaga upp
fattningar på vilken frekvens 
stationerna sänder! Så är fallet 
tex i Indonesien . Här komplice
ras bilden dessutom av glada ra
dioentusiaster , " amatiri" , som 
lördagar underhåller med frejdi
ga och poppiga program över 
egna, hembyggda sändare på de 
mest mångskiftande frekvenser, 
företrädesvis inom området 2-4 
MHz. Att få grepp om sådan 

All världens 
tv-stationer 

Boken är alltså värdefull för 
rundradiolyssnare , och förutom 
det ovan nämnda finns en hel 
del annat läsvärt som artiklar 
om radiomottagare, antenner , 
solaktivitet, frekvensstandard
stationer , aktuella men ovanliga 
radioländer etc. Det bör också 
nämnas här om den speciella tv
del vilken ingår i boken och som 
behandlar all världens tv-statio
ner. Årets utgåva omfcntar 600 

forts på sid 60 

HB-860 är en modern mobilstation i 
AM/FM utförande. En helt ny kon
struktion för Dig som ställer mycket 
höga krav på Din PR-station och vill ha 
extra finesser. 
AM och FM 
Apparaten kan användas både på AM 
och FM. På AM kan Du kommunicera 
med äldre typer av stationer samt på 
kanalerna 11 A, 16 och 18 där endast 
AM är tillåtet 

FM 
FM ger i princip bättre ljudkvalitet. 
Dessutom är FM mindre känslig för 
störningar och ger därför oftast 
längre räckvidd . 

24 Kanaler/PLL 
HB-8S0 har som standard samtliga 
t illåtna kanaler i 27 MHz bandet (1 -
23, +11A), enligt Televerkets nya nor
mer. Apparaten har ett PLL -system 
för exakt frekvens på samtliga kana
ler. 
Aktiv brusreducering 
Omkoppling mellan olika brusredu
ceringssystem som effektivt begrän
sar elektriska och atmosfäriska stör
ningar. 

HB-aso AM/FM Svenska Lafayette 
Electronic AB 

Box 13097 40252 Göteborg 
Tel. 031-84 04 30 

Informationstjänst 15 
RADIO & TELEVISION - NR 6 - 1981 55 



Modifiera fabriksbygget 
och få bättre prestanda: 
DEL 4 - YaesD FY 225 RO 

• När vi testade FT225 RD i RT 1980 nr 3 fann vi att 
den hade ganska högt sidbandbrus i sändarläge och 
därigenom dålig tvåsignalselektivitet i mottagningslä
ge, nyckelknäppar och relativt stor bandbredd i ssb
läge. 
• Med de ändringar som vi beskriver här förvandlas 
den relativt bristfälliga apparaten till en utomordent
ligt bra station,förmodligen den bästa som finns på 
marknaden. 
• Nyckelknäpparna och den stora ssb-bandbredden 
kan enkelt reduceras. Sidbandbruset är svårare att 
sänka och åtgärden kräver mer än nybörjarkunska
per. 

av LEIF ÅSBRINK 

•• I föregående nummer av 
RT behandlade vi F1221 från 
Yaesu-Sommerkamp och visade 
hur man kan sänka sidbandbru
set. Nu tar vi upp efterföljaren 
F1225 RD till behandling och 
förklarar inte bara hur man kan 
reducera sidbandbruset utan 
också hur man kan avlägsna 
nyckelknäppar och ssb-"splat
ter". 

Efter utförda modifieringar 
blir FT225 RD den bästa fab
riksbyggda syntesstation vi mätt 
på! Bruset före och efter om
byggnad framgår av tig 1. Där 
ser vi också medelvärdet av sid
bandbruset från de ombyggda 
stationer som vi tidigare har be
skrivit. Som jämförelse är även 
IC202 och lC25111C260 inritade. 

Våra modifieringar är prova
de på två exemplar av 
Ff22SRD. Inom vår mätnog
grannhet är sidbandbruset lika 
på båda stationerna i sändnings
läge. 

Ingångsdelen är i båda statio
nerna utbytt mot den av fabrikat 
MuTek. (Kungsimport tel 03001 
44089) Mottagarnas prestanda 
skiljer sig ganska mycket men 
de är båda mycket bra . 2-signal
dynamiken framgår av tig 2 . 

Vid en jämförelse mellan tig l 
och tig 2 ser vi att det sidband
brus som sändaren ger efter mo
difieringen inte kommer från 
vco:n utan från efterföljande 
steg. Vco:ns bidrag till sända
rens sidbandbrus är inritat som 
streckade linjer i tig 1. Den ena 

stationen, B i tig 2, har extremt 
lågt brus i vco:n . Det är troligen 
fullt möjligt att med små medel 
sänka det bredbandiga bruset i 
sändaren med 15 dB, vilket 
skulle innebära att sändaren blir 
lika bra som mottagaren. 

Standardfel 
ger sidbandbrus 

Den modifiering som krävs 
för att minska sidbandbruset är 
exakt samma som i IC2111245 . 
Felet i vco:n är det gamla vanli
ga , nämligen att kapacitansdio
den matas med spänning genom 
ett motstånd i stället för genom 
en drossel. Motståndet ger brus 
som modulerar vco-signalen. 
Därvid uppstår sidbandbruset. 

Tyvärr är den elektriskt enkla 
ändringen lite besvärlig i sitt 
praktiska utförande , eftersom 
vco-kortet måste lödas loss från 
sitt moderkort (pll-unit). Det 
kräver en viss vana med tennsug 
eller kopparfläta . Se upp så att 
de tre stiften för + 8 V, styrspän
ning och hf ut verkligen är helt 
lösa från moderkortet innan du 
gör något försök att lossa vco:n! 
Stiften sitter nämligen dåligt fast 
på vco-kortet och lossnar lätt 
därifrån, varvid de sliter loss en 
del av ledningsmönstret. 

Själva ändringen består i att 
RIOOl på 100 kohm ersätts med 
en hf-drossel. RI00l sitter mel
lan TCIOOl och de båda kapaci
tansdioderna . Det är viktigt att 
drosseln sitter mekaniskt stabilt . 
Löd gärna fast dess jordade än-
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de i jordplåten på vco-kortets 
ovansida. 

Enkellagrig drossel 
är mest lämpad 

Det har kommit en del för
frågningar om motsvarande 
drossel för ombyggnaden av 
IC245/211 och FT221. Här kom
mer några närmare upplysning
ar om drosselns funktion, som 
gäller alla syntesstationer , inte 
bara de för vhf: 

Drosseln skall släppa igenom 
likspänningen samt lågfrekvent 
växelspänning till kapacitans
dioden . Det lågpassfilter som 
bildas av drosseln och kapaci
tansdioden plus de kapacitanser 
som ur lågfrekvent synvinkel 
eventuellt sitter parallellt med 
dioden skall ha en gränsfrekvens 
som överstiger 5 kHz. För att 
möta det kravet bör induktans
värdet hos drosseln inte vara 
större än 100 H! 

Drosseln är kopplad parallellt 
med svängningskretsen , och det 
väsentliga är att den skall ha ett 
gott Q-värde vid den frekvens 
där vco:n svänger. Dessutom 
bör den ha så hög induktans och 
låg parallellkapacitans att sväng
ningskretsens resonansfrekvens 
inte ändras alltför mycket. På 
vhf-området bör man använda 
en enkellagrig drossel , eftersom 
kapacitansen mellan lagren an
nars brukar ge ganska höga för
luster. 

I våra ombyggnader av 2 m-

stationer har vi använt drosslar 
från kanalväljare i skrotade tv
apparater . De är lindade med ca 
30 varv på en 12 mm lång och 
1,5 mm tjock ferritstav . Induk
tansen är i storleksordningen 10 
IlH. 

Slingans brus 
minskas med fil ter 

FT225 RD kräver liksom 
IC211/245 att man kopplar in ett 
extra filter i serie med styrspän
ningen till vco:n . Filtret visas i 
tig 5 i artikeln om IC211 /245 
(RT 1981 nr 3) . 

Motståndet på 33 kohm läggs 
lämpligen mellan genomförings
kondensatorn CI049 och mo
derkortet. De övriga kompo
nenterna placeras lämpligen på 
moderkortets baksida. 

Efter det att ändringarna är 
införda behöver inga justeringar 
göras , såvida inte drosseln på
verkat svängningskretsens fre
kvens för mycket . Det justerar 
man i så fall med TCl00l. Ställ 
den så , att spänningen på CI049 
blir 3 V vid 144.000. 

Ytterligare förbättr ingar 
är möjliga att göra 

Vi har gjort några experiment 
för att ytterligare sänka sidband
bruset från vco:n i FT 225 ge
nom att koppla svängningskret
sen lösare till oscillatortransis
torn . Det lyckades i den ena sta
tionen , kurva B i tig 2 , medan 
den andra stationens oscillator 



slutade att svänga. Stationen C i 
tig 2 har alltså endast de ovan 
beskrivna modifieringarna. 

Svängningskretsens lösare 
koppling i station B åstadkom vi 
genom att ändra kondensatorn 
ClOO5 från 7 till 4,7 pF och 
ClOO6 från 3 (enl schemat på 
pF) till 10 pF. 

Vid 20 kHz frekvensavstånd 
och i sändningsläge förbättras 
sidbandbruset ungefär 2 dB av 
denna ändring. Vi bedömde den 
därför som ointressant, efter
som vi som vanligt experimente
rade med vco:n i sändningsläge. 
Efteråt har det visat sig att vco:n 
inte bidrar nämnvärt till bruset i 
sändningsläge vid detta 
frekvensavstånd. Det är därför 
sannolikt att bytet av dessa kon
densatorer förbättrar mottaga
ren med betydligt mer än 2 dB. 

Så här efteråt kan vi också 
konstatera att bruset avtar med 
mer än 9 dB när vi går från 10 
till 20 kHz i mottagningsläge. 
Det visar att en del av bruset 
kommer från spänningen som 
styr kapacitansdioden, och en 
förbättring på ytterligare minst 5 
dB vid 10 kHz frekvensavstånd 
bör man få om man ökar mot
ståndet som (efter vår ombygg
nad) sitter mellan Cl049 och 
vco:n till 100 kohm. 

För att inte få för lång låstid 
bör man då parallellkoppla mot
ståndet med motvända kiseldio
der . Det kan dock medföra vissa 
problem, så vi får återkomma 
senare med närmare anvis
ningar. 

Dålig station 
hamnar nu i topp 

Det råder en del osäkerheter 
beträffande möjligheterna att 
reproducerbart få alla Fr 225-
stationer att i både sända r- och 
mottagarläge bli så extremt bra 
som stationen B i mottagarläge. 
Vi tycker dock att det är angelä
get att modifieringarna kommer 
ut redan nu, eftersom det är helt 
klart att Ff225 RD med om
byggnader är bättre än sina hu
vudkonkurrenter och dessutom 
finns det möjligheter att den kan 
bli ännu mycket bättre . Tänk på 
det när du väljer station , men 
glöm inte bort de viktiga modi
fieringarna! Utan dem stör du 
andra amatörer och blir själv 
störd i mottagningsläge. 

Nyckelknäppar , brus 
och ssb-splatter 

Upprinnelsen till artikelserien 
är det stortest av 2 m-stationer 
som publicerades i RT 1980 nr 
3. Förutom för högt sidbandbrus 
kunde vi där konstatera att som
liga stationer ger svåra 

nyckelknäppar - ett fenomen, 
som åtskilliga 2 m-amatörer har 
mycket påtagliga erfarenheter 
av. Vi kunde också konstatera 
att bandbredden vid ssb var 
onödigt stor, om än inte kata
strofal. 

Efter det att vi nu har behand
lat sidbandbruset i fyra stationer 
kan det vara dags att ta upp nyc
kelknäppar och ssb-splatter. I 
stortest var Ff225 RD den 
sämsta stationen beträffande 
ssb-splatter. Den har dessutom 
svåra nyckelknäppar . Därför 
kan det vara lämpligt att be
handla problemen i Ff225 RD 
först. 

Enkelt att ordna 
knäppfri nyckling 

Det är mycket enkelt att 
åstadkomma fullgod nyckling i 
Ff225 RD . I nycklingskretsen 
sitter en pulsformare , 01201. 
Den åtföljs av ett lågpassfilter 
R1204 och C1211. C1211 belas
tas av R1205 som går till basen 
på nycklingstransistorn 01202. I 
originalutförande breder nyc
kelknäpparna ut sig ±20 kHz. 

Genom att byta C1211 på 0,33 
IlF mot en elektrolyt på 3,3 IlF 
(se tig 3) får man lämplig tid
konstant , ca 2 ms falltid , på tele
grafisignalen i antennuttaget. 
Stigtiden blir kortare . I den ena 
stationen justerade vi det genom 
att parallellkoppla C1211 med 
ett motstånd på 27 kohm. 

I den andra stationen var 
R1204 endast 10 kohm i stället 
för de 47 kohm som schemat vi
sar. Den stationen gav lika stig
och fall tid med R1204 = 33 
kohm och utan motstånd paral
lellt med C1211. 

Efter modifieringarna är både 
stig- och fall tid 2 ms i båda sta
tionerna. 

Perfekt nyckling kräver dock 
ytterligare en ändring: Signalen 
från kollektorn på nycklings
transistorn nycklar sändaren på 
två sätt. Dels går den till emitt
rarna jo två av sändarens förstär
karsteg, dels går den till sourcen 
på 0510, som är en effektregle
ringstransistor . Det spännings
sving som behövs för att nyckla i 
sourcen är betydligt lägre än det 
som behövs för att nyckla emitt
rarna. 

Därför behöver vi en spän
ningsdelare som minskar ampli
tuden på nycklingssignalen i 
emittern på 0510. Utan spän
ningsdelaren får man dubbla tid
konstanter . 

Med tre motstånd får man 
perfekt nyckling. De monteras 
på kortkontakten 122 (mic amp 
unit). Se fotot, tig 4. Observera , 
att numreringen på kortkontak-
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Fig 1. Sändarens sidbandbrus från FT 22S(RD) före och efter 
ombyggnad. Kurvorna ifärg visar några andra stationer somjäm
förelse. Vissa av dem är som synes ombyggda. De icke konvertera
de stationerna har betydligt högre brus. Se RT 1980 nr 3. 
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Fig 2. Tvåtontestet av mottagaren visar hur stark den störande 
signalen får vara (relativt bruströskeln) innan nyttosignalens s/n 
försämras med 3 dB. Kurva A visar vad mottagaren klarar i origi
nalskick enl RT 1980 nr 3. B visar en modifierad station, e och e' 
en annan station före resp efter modifiering. 

C 1211 

Byt O,33fF 
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;......._ ........ ".,., ............. ....- R 1204 

Kontrollera 
motståndsvördet 

Fig 3. "ew keying unit (PB-1721) är beteckningen på kortet på 
bilden. Parallellkoppla ev el211 med ett motstånd på kortets bak
sida. Motståndet och Rl204 bestämmer stigtiden. Se texten. Fallti
den bestäms av el211 och Rl20S. 
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forts fr föreg sida 
ten inte stämmer med numre
ringen i kopplingsschemat! 

Här följer en steg för steg-be
skrivning: 
CD Tag bort tråden som förbin
der B3 med B6. (B3 på kortkon
takten har nummer 6 i kopp
lingsschemat och B6 har num
mer 12.) 
@ Flytta den kvarvarande trå
den från B3 till B6. 
@ Löd ett motstånd på 6,8 k 
från B6 till B3. 
@ Löd ett motstånd på 1,8 k 
från B3 till Bl (jord). 
<ID Löd ett motstånd på 1k från 
B6 till A3( +8V) . (A3 har nr 5 i 
kopplingsschemat) . 

Med den ovan beskrivna änd
ringen blir nycklingshastigheten 
begränsad. Stig- och falltiden 2 
ms tillåter i och för sig bortåt 
1000-takt, men tidsfördröjning
en i nycklingskretsarna är stor 
och sätter gränsen långt tidiga
re. Vi återkommer till det i ett 
senare avsnitt i serien. 

ToppefTekt 
kontra medelefTekt 

De enkla och billiga modifie
ringar som vi hittills har beskri
vit i artikelserien är helt 
okontroversiella och vi hoppas 
att japanerna omgående inför 
dessa förbättringar i produktio
nen! 

Beträffande FT225 återstår 
bara att flytta en tråd för at~ eli
minera splattret vid ssb. And
ringen är dock inte helt okontro
versiell , men den är av stort 
principiellt intresse. Därför 
kommer här först en allmän dis
kussion om ssb. 

När man skall dimensionera 
en ssb-sändare för amatörbruk 
kan man ha två helt olika ut
gångspunkter : 
l . Sändaren skall ge bästa möj
liga läsbarhet vid svaga signaler, 
men ineffekten till slutsteget får 
aldrig överstiga en viss medelni
vå och den skall mätas med ett 
instrument som har tidkonstan
ten 0,25 s. 
2. Sändaren skall ge bästa möj
liga läsbarhet vid svaga signaler, 
men slutsteget har en klippgräns 
och kan aldrig lämna mer än en 
viss toppeffekt. 

Vi undersöker först hur en 
ideal sändare enligt punkt 1 
skall se ut : 

Sändaren skall vara helt linjär 
i amplitud och bandbredden 
skall vara densamma som i mot
tagaren , d v s ca 2 kHz. När man 
säger "aaaaaa ... " i mikrofonen 
till en sådan sändare är toppef
fekten ut ca 12 dB högre än me
deluteffekten. I vanligt tal är 
topputeffekten ytterligare åt
minstone 5 dB högre, mätt med 

0,25 sekunders tidkonstant . 
Om vi förutsätter att slutspe

let kan drivas linjärt utan nämn
värd tomgångseffekt (vilket är 
fullt möjligt med diverse knep) , 
skulle en amatör med c-certifi
kat och följaktligen med 10 W 
effektgräns behöva ett slutsteg 
som kortvarigt drar 500 W i inef
fekt. Medeleffekten med 0,25 s 
tidkonstant skulle ändå hålla sig 
under 10 W. 

Vi kan nu jämföra med det 
andra dimensioneringskriteriet 
ovan. Vi antar, att sändaren 
klipper vid 10 W. Om en sådan 
sändare drivs helt linjärt blir 
medelineffekten endast 0,2 W. 
Toppeffekten 10 W kommer en
dast att sändas ut i talets toppar. 
Bokstaven a ger t ex pulser med 
en längd av ca 2 ms och med ett 
avstånd mellan pulserna på ca 
30 ms och är särskilt svår. 

Om man klipper pulsernas 
amplitud till ca en tredjedel kan 
man inte höra någon skillnad i 
talkvalitet , oberoende av om 
klippningen sker i hf- eller If
kretsarna. D äremot kan förstås 
splatter uppstå om klippningen 
sker på något olämpligt sätt. 
Läsbarheten påverkas knappast 
alls av denna klippning, trots att 
If-signalens toppvärde minskat 
med 10 dB . 

Följaktligen går det bra att 
höja medeleffekten till 2 W och 
därmed uppnå nära 10 dB bättre 
signalstyrka. Det går alldeles ut
märkt att klippa hårdare, men 
vid mycket hård klippning spe
lar det viss roll hur klippningen 
utförs och då är en s k " rf-clip
per" att föredra. 

Tvåtontest 
missvisande 

Det har skrivits åtskilliga ar
tiklar om fördelarna med hf
klippning jämfört med if-klipp
ning. Man brukar visa hur en si
nuston eller två lika starka si
nustoner påverkas av hf-resp lf
klippning . Det är direkt missvi
sande vid måttliga klippnings
grader , eftersom talet är långt 
ifrån sinusformat! 

Förmodligen p g a If-klipp
ningens oförtjänt dåliga rykte 
tillämpas den sällan medvetet i 
amatörtransceivrar. I FT225 RD 
används i stället ale-kretsarna 
för att åstadkomma klippfunk
tion. 

Detta är fult och orsaken till 
att stationen i originalutförande 
har splatter! Om man vrider upp 
mikrofonförstärkaren på FT225 
så att instrumentet visar halvt 
utslag (medeleffekt 6 dB under 
uteffekt) , måste ale-kretsarna 
minska förstärkningen i sända
ren med ca 10 dB för att inte 
sluttransistorerna skall gå olin
järt. Denna förstärkningsminsk-
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Fig 4. Lf-klippern kopplas in genom att ledningen som är anslu
ten till A14 flyttas till B6. Följ sedan steg-för-steg-beskrivningen 
beträffande nycklingen. 

ning måste till stor del göras ef
ter ssb-filtret, annars tar den för 
lång tid att åstadkomma. Den 
momentana förstärkningsminsk
ningen ger amplitudmodulering. 
Eftersom det inte förekommer 
några lågpassfilter i ale-kretsen, 
kommer amplitudmoduleringen 
att ge frekvenskomponenter 
upp till ca 100 kHz. Därför upp
står det splattret . 

Klippkretsen finns 
redan i FT225! 

Botemedlet är att man matar 
ssb-generatorn med den vackert 
klippta och filtrerade signal som 
är avsedd för fm-modulatorn. 

På långt avstånd går det inte 
att avgöra om klippningen skett 
med ale-kretsarna eller på låg
frekvensen . För de amatörer 
som bor i närheten är det där
emot en påtaglig skillnad! 
Splattret försvinner helt även 
om ssb-effekten dras upp till 
75 % av cw-effekten. 

Vilken inverkan på talkvalite
ten som If-klippningen har kan 
man studera genom att lyssna på 
hur stationen låter i fm-läge . 

Ändringen enkel: 
Flytta bara en tråd 

Det praktiska utförandet av 
ändringen är, som tidigare 
nämnts , synnerligen enkelt: 
Flytta tråden från stift 14A till 
6A på kortkontakten 122 (mic 
amp unit) . Se fotot fig 4! Med 
kopplingsschemats numrering 
skall tråden flyttas från stift 27 
till stift 11. 

När modifieringen är gjord, 
ställer man in sändarens toppef
t.~kt med "ssb mic gain" på 

frontpanelen. Medeleffekten, 
d v s klippgraden, ställer man in 
med VR501 i " mic amp unit" . 
Det påverkar efter ändringen 
både fm- och ssb-signalerna. 

Ställ först "ssb mic gain", så 
att effekten blir 10 % lägre än 
vid cw när man visslar i mikrofo
nen på det sätt som ger högsta 
möjliga uteffekt. Ställ därefter 
in VR501 så att effektinstru
mentet visar halva detta utslag 
vid "aaaaa ... " i mikrofonen -
med normalt röstläge och mik
rofonavstånd. 

Nära amatörgrannar 
inget problem 

Avslutningsvis vill vi framhål
la att FT225 RD , vad vi känner 
till, är den första fabriksbyggda 
station som har förutsättningar 
att tillåta två amatörer att bo så 
nära varandra som 500 meter 
och ändå använda 300 W · ut
effekt utan att störa varandra 
vid ett frekvensavstånd om 50 
kHz när antennerna är riktade 
åt samma håll . - Vid goda kon
ditioner vill man ju i allmänhet 
trafikera samma riktning. 

Det värsta fallet blir då när 
den ena amatörens huvudlob 
pekar rakt in i den andres back
lob . Vi förutsätter här 10 ele
ments antenner med 20 dB 
fram/bak-förhållande . (Jfr med 
tabell l sid 11 i RT 1980 nd. 

Detta förutsätter dock att 
man lyckas med den lösare 
kopplingen mellan svängnings
kretsen och oscillatortransistorn 
i vco:n. Dessutom måste man 
utföra ytterligare några åtgärder 
för att sänka sändarens bred
bandiga brus med ca 15 dB . O 



NelV- och muskelfunktioner 
analyseras med nya metoder 
* Då vårt nervsystem förmedlar elektriska och kemiska 
impulser kan man nyttiggöra sig dem i den klinska analy
sen av nerv- och muskelfunktionsrubbningar. * Under senare år har en hel radförfinade elektroniska 
metoder byggts upp där man avleder elektriska impulser 
från patienten och granskar dem liksom man stimulerar 
såväl nerver som muskler med elektriska pulser. 

NORMALFALL: 

~ • NERVAKTIONS
-rPOTENTIAL 

( .{-::: NERV 

DIFFUS NEUROPATI : 

NERVAKTIONS
~PO'TENTIAL 

RETNING 

l 

tu 

Fig l. Utbredning av nervaktionspotentialer i normal nerv och 
vid diffus nervskada (neuropathi). 

1 2 3 

A "i:::::=r+-r=-=======rt+J~1 ===~ 

Fig 2. Olika typer av nervskador ger olika aktionspotentialer 
perifert om skadan. 

Docent Jörgen Gundersen 
informerar 

•• Undersökning av nerv- och 
muskelskador kan i avsevärd 
grad förfinas med undersök
ningsmetoderna EMG , MCV 
samt ENeG . Vårt nervsystem 
fungerar med elektrisk-kemiska 
impulser. Man kan direkt avleda 
elektriska impulser från nerver 
och muskelgrupper liksom man 
kan stimulera såväl nerver som 
muskler med elektriska ström
stötar . 

Under de senaste åren har det 
framkommit en mängd förbätt
rad apparatur för undersökning 
inom neurofysiologin . Vi skall 
därför i korthet genomgå de 
grundläggande problemen inom 
området och redovisa nytillkom
na apparaturer . 

Klinisk bakgrund 
Den kliniska bakgrunden till 

att använda dessa metoder är att 
man ofta har förlamningar hos 
patienter utan att exakt kunna 
redovisa var sjukdomen finns . 

Med de nya metoderna har 
man möjlighet att exakt kunna 
fastställa lokalisationen för av
brottet . De använda metoderna 
är elektroneurografi (ENeG) 
med registrering av aktiviteten i 
de perifera nerverna, samt led
ningshastighetsbestämning i mo
toriska nervfibrer , motor nerve 
conduction velocity (MCV) , och 
elektromyografi (EMG). 

Gemensamt för dessa meto
der är att impulstransmissionen i 
nervtrådar och kontraktionen i 
muskelfibrer ledsagas av elek
triska spänningsvariationer , vil
ka efter förstärkning lätt kan re
gistreras t ex på en oscillo
skopskärm . 

I det följande skall vi kort re
dogöra för principerna vid de 
enstaka undersökningarna . 

Elektroneurografi 
Denna metod utvecklades av 

forskarna Dawson och Scott i 
England. De stimulerade en 
nerv elektriskt och kunde med 
ett par elektroder placerade på 
huden utanför nerven registrera 
spänningsförändringar när im
pulsen passerade området. 

Metoden är något mer tids
krävande än de övriga metoder-

na och reserveras därför för spe
cialfall , där de andra undersök
ningarna inte ger tillräcklig in
formation. 

Vid undersökning på armen 
kan man t ex stimulera en nerv 
vid handledsregionen . Längre 
upp på armen registreras stimu
lationens effekt. Vidare kan 
man bygga ut tekniken med att 
samtidigt registrera nervstimula
tionens effekt på handens musk
ler. 

Vid stimulation av nerver 
med nålspetsar måste dessa gö
ras oerhört tunna för att ej orsa
ka skador. Man arbetar således 
med nålar vars maximala diame
ter är 0,2 mm och vars spets va
rierar mellan 0,005 och 0,01 
mm. 

En huvudfråga vid alla nerv
sjukdomar är om det rör sig om 
en diffus nervskada eller en lo
kaliserad sådan. Fig 1 visar dels 
svaret på en retning hos en nor
mal person och dels svaret hos 
en individ där det förefa ller 
handla om en diffus nervskada. 

När det rör sig om lokalisera
de skador kan man få olika svar 
på olika delar av nervbanan som 
det framgår av fig 2. 

Nervledningshastighet 
Bestämning av nervlednings

hastigheten är tämligen enkel. 
Man stimulerar med en kort 
puls på 0,2-D,5 ms . Retningen 
ger upphov till en impuls i ner
ven. Man registrerar så när puls
vågen har nått till muskelgrup
perna. Man får från denna tid 
dra av de s k latenstiderna , vilka 
ingår i impulsledningen i nerv
ändgrenar och muskelfibrer 
samt överledningstiden i de neu
romuskulära ändplattorna . 

Nervledningshastigheten är 
av storleksordningen 50 m /s . 
Om man mäter över en längre 
sträcka blir mätfelen mindre. 
Emellertid vill man av diagnos
tiska skäl ofta mäta över en 
mindre sträcka , men därmed 
förminskas noggrannheten . I 
praktiken bör man inte mäta på 
mindre sträcka än ca 80 mm . 
Om en nerv antingen är normal 
eller det föreligger fullständigt 
avbrott i den finns det givetvis 
inga svårigheter med att faststäl
la diagnosen - även utan hjälp 
av dessa metoder . 

Skadade nerver kan emeller
tid försöka växa ihop, och detta 
kan bli mer eller mindre vällyc
kat. Likaså kan också olika for-
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MEDICINSK 
ELEKTRONIK 
forts fr föreg sida 
mer av skrumpningar av eller 
kring nerverna äga rum och det 
kan avsätta elektrofysiologiska 
bilder som ger vägledning vid 
den fortsatta behandlingen. 

Elektromyografi 
Elektromyografin är troligen 

den metod som har varit längst i 
bruk, och i Sverige gjorde Eric 
Kugelberg de banbrytande insat
serna på detta område under 
1940-talet. 

I den tvärstrimmiga muskula
turens fibrer alstras elektrisk ak
tivitet , vilken kan analyseras 
med elektromyografisk teknik. 
Med den metoden har man möj
lighet att eftervisa om det even
tuellt finns skador på de nervtrå
dar som leder till muskeln . I så 
fall är den elektriska aktiviteten 
i musklerna vid viljemässig kon
traktion nedsatt . Man har också 
möjlighet att bedöma skadans 
svårighetsgrader och dess ten
dens till läkning. 

Metoden har emellertid sin 
begränsning i och med att den är 
tämligen okänslig. Vidare kan 
det i vissa fall vara svårt att sä
kert identifiera den muskel man 
registrerar eller önskar registre
ra ifrån. Undersökningen kräver 
också god medverkan från pa
tienten . 

Digital-myografen 
Den danska firman DISA har 

under ett antal år varit intresse
rad av neurofysiologisk utrust
ning. Redan på 1940- och 1950-
talen utvecklade man den första 

DX-sidan forts från sid 55 

sidor och den kan köpas för 
strax under lOO-lappen hos er 
bokhandlare. 

Förkortningar 
och paketpost 
• För en tid sedan redogjordes 
för handel med amerikansk 
surplusmateriel. Härvid om
nämndes en term " UPS" , som 
ofta återfinns i annonser. Un
dertecknad hade översatt detta 
som "you pay shipping" , d v s 
köparen betalar frakten . 
SM4GL, Gunnar Eriksson , har 
vänligen påpekat att "UPS" 
även kan innebära att materie
len sänds med United Parcel 

utrustningen för kliniskt bruk . 
Baserad på tidigare erfaren

heter presenterade man för någ
ra år sedan sitt 1500 Digital 
EMG-system. 

Myografen är här system upp
byggd med en rad modulenhe
ter . Härvid kan handhavaren 
använda sin elektromyograf till 
just de undersökningar som är 
aktuella. EMG-systemet har 
upp till fyra kanaler och omfat
tar EMG-förstärkare, monitor , 
stimulator , skrivare m m. 

Vidare omfattar modulsyste
met även en instrumentvagn 
som således gör enheten mobil 
på enkelt sätt . 

Genom att utnyttja den senas
te digitaltekniken har man kun
nat uppnå en rad fördelar . Såle
des har EMG-förstärkaren fått 
utvidgat frekvensomfång (0,5 
Hz-30 kHz). Vidare har moni
torn individuell digital lagring av 
fyra EMG-signaler , och stimula
torn har också konstant ström
uttag med ljussiffervisning di
rekt i mA . 

Epokgörande hos EMG-ap
paraten är den patentsökta 4-ka
naliga skrivaren , vilken registre
rar alla EMG-signaler direkt på 
arkivbeständigt metallpapper. 
Frekvensomfånget här går upp 
till 20 kHz. En fördel med den 
grafiska registreringen är att sti
mulationsimpulserna direkt an
tecknas, varvid tidskillnader lätt 
går att bedöma. 

Förbättrade proteser 
Det är en gammal ide att man 

med hjälp av impulser från nerv
eller muskelsystem skulle kunna 
styra proteser. Man skulle verk-

Service, ett privat företag som 
befordrar paket över hela USA 
och som inom denna verksam
het är större än det nationella 
postverket . Red tackar för på
pekandet ! 

Norrskensstudier 
i Alaska 
• I Alaska skall konstgjorda 
norrsken framkallas med kraf
tig, markbaserad elektromagne
tisk strålning. Sändarstationen 
är projekterad till Achorage och 
verksamheten står under överin
seende av University of Alaska. I 
huvudsak amerikanska norr
skensforskare är inkopplade på 
projektet som syftar till ökad 
kunskap om " himmelsljuset" . 
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ligen önska att det gick att till 
fullo ersätta t ex en förlorad 
arm, men samspelet mellan 
arm, händer och fingrars funk
tioner sinsemellan är så kompli
cerat , att detta knappast tillfullo 
kan realiseras . 

Inom biomedicinsk teknik på
går det emellertid en avancerad 
forskning med syfte att få fram 
så perfekta proteser som möj
ligt. Man har härvid möjligheter 
att på olika sätt analysera puls
signalerna och behandla dem så, 
att den önskade effekten upp
nås. 

Vid Sahlgrenska sjukhuset i 
Göteborg har ett samarbete 
mellan Neurofysiologiska labo
ratoriet och Ortopediska klini
ken l resulterat i en flerfunktio
nell hand , vilken har applicerats 
på fyra patienter. Dessa patien
ter har på ett naturligt sätt kun
nat styra olika funktioner utan 
nämnvärd träning. Man anser 
att det finns ca 2000 armampu
terade patienter i Sverige och att 
det varje år tillkommer 100 nya 
sådana. Uppträningen av den 
här kategorin är så speciell att 
man anser att den bör koncen
treras till ett fåtal enheter . 

Sammanfattningsvis har neu
rofysiologiska undersöknings
metoder under de senaste de
cennierna utvecklats så , att de i 
dag innebär rutin vid de större 
universitetssjukhusen. Detta 
fält har ännu många outforskade 
delområden och användning av 
styrda proteser är kanske ett av 
de mest intressanta och bör vara 
en utmaning för såväl tekniker 
som läkare. • 

Dx-weekend 
i Gävle 
• Årets DX-Parlament kom
mer att hållas i Gävle den 5:e till 
och med den 8:e juni. Informa
tion om evenemanget kan fås på 
Borgarskolan den 5:e kl 12-20. 
Ola Konradson (026/181087) 
och Janne Johansson kan på tel 
026/11 75 17 ge närmare upplys
ningar. Varför inte spendera en 
weekend bland dx-are och sta
tionsrepresentanter i Gävle? 

Tystare 
Hackspett 
• Den amerikanska kv-radarn , 
som vi berättat om tidigare , har 
nu varit operativ flera månader. 
Endast vid ett enda tillfälle har 
dess diskreta brum kunnat upp-

Fig 3. DlSA:s 1500 Digital 
EMG-system. 
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fattas. Även den ryska kv-ra
darn "Hackspetten" har reduce
rat sin sändningstid och band
bredd för att inte störa alltför 
mycket. Klagomålen från all 
världens hörn har tydligen givit 
resultat , eller också har ryssarna 
"bara" bättre lärt sig behärska 
tekniken ... 

Sydamerika 
hörs fint nu 
• Konditionerna sommartid är 
utmärkta mot Sydamerika. Kol
la någon morgon i soluppgången 
om det inte hörs några andiska 
stationer med den underbart 
vackra musiken. 

Köp och använd en bra an
tennhandbok. - Ha en trevlig 
sommar! • 



Forskningsrön, fakta 
om satellitsignaler: 

Väst- och 
Sydsverige 

I GÖTEBORG 
Luxemburg 
Frankrike 
Storbritannien 
Belgien 

gynnas, 
sämre bild 

Italien 
HoJ/and 
Västtyskiand 

i öst 
ochnormt 

I MALMÖ 

• Hur stora antenner behöver Storbritannien 
Frankrike 

viför att kunna ta emot utländs- Luxemburg 

ka satellit-tv-sändningar? Belgien 
Italien 

• Svaret på frågan ger profes- HoJ/and 

sor Göran Lind i en intressant Västtyskiand 

rapport, som vi här presenterar i samman
drag. 

•• Om nu inte Nordsat blir 
av kommer vi i alla fall att 
kunna se andra länders satel
litsända tv-program . Det be
ror, som tidigare framkommit 
i RT-spalterna , på s k över
spill . Orsakerna till det är 
flera: 
- Sändarantennens storlek 
måste av naturliga skäl be
gränsas , vilket innebär att dess 
lob blir bredare än hos en opti
mal antenn. 
- Ländernas gränser är ore
gelbundna. Därför är det 
praktiskt taget omöjligt att gö
ra en antenn vars strålning hål
ler sig helt inom landets grän
ser. 
- Man måste lägga på margi
naler för att kompensera för 

förhöjd dämpning i atmosfä
ren vid t ex regn , för feIpek
ning och åldring. 
- Satelliternas sändareffekter 
är valda med tanke på att man 
skall få fullgod bildkvalitet in
om det aktuella mottagarlan
det. 

Sju modeller gjorda 
med olika resultat! 

Det finns sju officiella upp
fattningar om överspillet från 
satelliter. Undersökningarna 
är gjorda av följande: 
1) Rhodin Sveriges Radio 
2) Bartholeme ESA 
3) Faber Radio 

4) Arnaud 
5) Phillips 

Luxemburg 
Frankrikes tv 
BBC 

I KIRUNA 
Västtyskiand 3,6 ----J 

Storbritannien 1,0 ---f------I 

IUMEA 
Storbritannien 
Västtysk land 

I STOCKHOLM 
Storbritannien 
Italien 
Västtyskiand 

Fig l. Här ser vi den minsta an
tenndiameter som krävs för att 

-'\ '>=--''- man skall kunna se satellit-tv på 

6) ESA 

7) Lind 

(flödesdia
gram , utbred
ningskartor) 
och 
LTH 

Professor Linds undersök
ning ger överraskande resul
tat. Gentemot tidigare under
sökningar får man : 
~ Enklare och billigare utrust
ningar för att ta emot satellit
sänd tv i södra Sverige. 
~ Svårare att ta emot signaler
na i norra Sverige och rent av 
omöjligt i vissa fall där man ti
digare har hävdat att det finns 
möjligheter för mottagning . 

Vilka satelliter man kom
mer att kunna se på olika plat
ser i Sverige och hur stora sa-

olika platser i Sverige. (Teckning: 
Andrzej Sz/agor) . 

telliter som då behövs framgår 
av tig 1. Som framgår har Syd
och Västsverige det väl för
spänt, medan valmöjligheter
na blir mindre i t ex Stock
holms-området. Lägg märke 
till att den brittiska satelliten 
kommer att kunna tas emot 
med en relativt liten antenn i 
Kiruna . Andra stater som Sov
jet , Polen, DDR m fl kommer 
att ge starkt överspill över 
Norden om de sänder upp tv
satelliter. 

Som grund för Linds rap
port har de medverkande for
skarna specialstuderat följan
de faktorer : 
• Överspill-tittarnas krav re
laterade till säkerhetsmargina-

forts på nästa sida 
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FORSKNINGSRÖN, FAKTA 
OM SATELLITSIGNALER 
forts fr föreg sida 

Fig 2. Forskarna Göran Lind och Göran Jönsson vid institutionen/ör 
tillämpad elektronik, Lunds universitet, har här tagit in en tv-sändande 
rysk satellit. 

lerna i moderna konstruktio
ner. 
• Signalstyrkan vid marken , 
speciellt med hänsyn till den 
effekt som antennen i satelli
ten väntas få. 
• Känsligheten hos en mo
dern mottagare. 
• Sambandet mellan signaI
och bildkvalitet. 

Lägre kvalitet kan accepteras 
vid mottagning av överspill 

Om man kan acceptera en 
lägre kvalitet blir givetvis sän
darens täckningsområde stör
re. Inom det aktuella landets 
gränser bör man naturligtvis 
kräva fullgod kvalitet, men 
som "överspilltittare" kan 
man säkert acceptera att kvali
teten är sämre och man kräver 

inte lika höga marginaler vad 
gäller kontinuerligt fullgod 
kvalitet utan kan godta att 
mottagningen under korta pe
rioder rent av försvinner. 

Regn-dämpningen 
inte så stor 

I dagspressen här läser man 
då och då om att minsta regn 
skulle omintetgöra mottagning 
av de utländska satelliterna. 
Särskilt kommer påståendena 
från håll där man har aversion 
mot satellit-tv! Linds beräk
ningar visar att regndämpning
en är typiskt mindre än 2,5 dB 
för 99 % av tiden under den 
värsta månaden , som inträffar 
sommartid . 

Regndämpningen äger rum 
endast under smältzonen , som 
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sommartid ligger på 3 000 m 
höjd i Norden. Vintertid ligger 
den som bekant under mar
ken, vilket innebär att man in
te har någon dämpning alls un
der den tiden. 

Man kan räkna med ca 1 ,5-
2 dB dämpning under 45 minu
ter per månad och total kol
laps under fem minuter de 
värsta sommarmånaderna. 

Stabil huvudlob 
även vid svag signal 

Vid undersökningarna 1-6 
enligt ovan har man antagit att 
beräkningarna av överspilI
mottagning blir osäkra under 
12 dB under maximum. Lind 
hävdar dock att man kan göra 
beräkningar under den grän
sen, om man gör korrektioner 
för verkliga antenndiagrams 
avvikelser från det planerings
diagram som man bl a använde 
under WARC 77 då frekvens
planen upprättades. 

Han har funnit, att man har 
en märkligt stabil form hos hu
vudloben så långt ned som 22 
dB under maximum när 3 dB
punkten hålls fast. 

Brusfaktorn 9 dB 
i mottagarna 

Den totala känsligheten hos 
en mottagare brukar man i de 
här sammanhangen ange som 
antennvinsten delad med brus
temperaturen, Grr, ofta angi
ven i dB/K (decibel per grad 
Kelvin ). Vid konferensen 
W ARC 77 använde man en 
antagen referensrnottagare , 
den s k Geneve-mottagaren , 
med antenn diametern 0,9 m 
och känsligheten 6 dB/K. Med 
utgångspunkt i den mottaga
ren bestämde man så sändaref
fekter , interferensrisker m m. 
Mottagaren antogs ge 14 dB 
signal över bruset vid fältstyr
kan -103 dBW/m2

. 

Sedan dess har mottagarna 
emellertid förbättrats. Den 
som har gjort den mest omfat
tande studien är Faber. Han 
frågade 32 fabrikanter hur 
mycket bättre deras system 
kunde anses vara än Geneve
mottagaren med 1 m antenndi
ameter. 97 % angav bättre da
ta över huvud , 75 % angav 3 
dB bättre och 34 % 6 dB bättre 
prestanda . Ca 1 dB ligger i den 
större antennen. 

Med stöd av den undersök
ningen och med uppgifter från 
halvledarindustrin kan det 
vara rimligt att anta värdet G/ 
T = 9 dB , skriver Lind i sin 
rapport . En sådan mottagare 
med 0,9 dB antenndiameter 
ger 14 dB bärvåg över bruset 
vid effekttätheten -106 dBW/ 
m2

• 

Vilken bildkvalitet 
kan man kräva? 

Vilken bildkvalitet bör man 
kräva vid mottagning av över
spill och vilket signal/brusför
hållande svarar det mot? In
nan vi ger svaret på frågan 
måste vi granska förutsättning
arna. 

Bildkvaliteten definieras av 
CC1R i en 5-gradig skala av Q
värden: 
Mycket bra 5 
Bra 4 
Användbar 3 
Dålig 2 
Mycket dålig 1 

Bildkvaliteten kontra signal/ 
brusförhållandet har fastställts 
i ett antal subjektiva mätning
ar . Det förekommer även väg
da s/n-värden som har mätts 
upp , varvid man använt ett 
specificerat vägningsfilter . Det 
råder dock starka tvivel om 
vägningen är relevant för brus 
i fm-system p g a det triangel
brus som förekommer . 

Med utgångspunkt i de data 
som förekommer i satellit-tv
sammanhang visar Lind i sin 
rapport relationer mellan s/n 
och bildkvalitet . Se tabell 1. 

Där ser vi från vänster till 
höger bild kvalitet , vägt s/n
värde , videosignalens s/n , bär
våg över brus (c/n) i en kon
ventionell fm-detektor och 
slutligen bärvåg över brus i en 
faslåst detektor (pli) . 

Man ser , att med den faslås
ta detektorn kan man få en 
förbättring vid svaga signaler , 
c/n under lO dB , gentemot den 
konventionella detektorn . 

Det är den officiella bilden 
som förmodligen innehåller 
marginaler . Forskarna Posser 
och Allnatt hävdar att man kan 
få god bildkvalitet redan med 
s/n = 30 dB ! 

När OTS-sateIlitens tv-sig
naler togs emot i Norrköping 
(se RT 1980 nr 12, p 48) be
dömde samtliga närvarande 



bilden som lika god som den vi 
får från tv 1- och tv 2-sänd
ningarna i Norrköping. Bärvå
gen var då bara 10,4-12,3 dB 
över bruset. 

På basis av ovanstående bör 
alltså c/n = 12 dB vara tillräck
ligt för överspillmottagning 
med god kvalitet . En modern 
mottagare med pil-detektor 
tillåter dessutom tillfälliga 
sänkningar av c/n under det 
värdet . 

Hur stora antenner 
behöver man? 

Resultatet av undersökning
en är att det är realistiskt att 
räkna med en mottagare som 
är 3 dB bättre än den s k Gene
ve-mottagaren. Det innebär, 
att en 0,9 m antenn ger 12 dB 
c/n vid effekttätheten -108 
dBW/m2

, och som vi tidigare 
nämnde innebär 12 dB en åt
minstone acceptabelt god bild. 

Hur stora antenner man be
höver vid olika fältstyrkor 
framgår av tabell 2. Det förut
sätter att olika antenndiamet
rar ger samma antennverk
ningsgrad . Gränsen för an
tennstorleken är satt till 3,6 m, 
vilket innebär en lobvidd av 
bara oy. Vid högre förstärk
ning (mindre lobvinkel) får 
man problem med satellitens 
rörelse som är max 0,1°. 

Med utgångspunkt i tabell 2 
och i bedömningarna av ef
fekttätheten vid marken visar 
Lind i sin rapport överspilIkar
tor för olika länders satelliter. 
Ett exempel visar vi i tig 3. 

GL . 

Ta bell 1. Bildkvalitet, Q, vid olika värden på vägt resp lin-
jä rt signal / brusförh ållande (S/N) hos videosignalen vilket i 
sin tur svarar mot olika värden på bärvåg över bruset (e/ N) 
i en konventionell fm -detektor och slutligen av detsamma i 
en fasl åst fm -detektor av typ pil. 

a (S/N) (S/N) C/N (C/N) 
vägd video PLL 

5 56 45 26 26 

4 48 37 18 18 

3 41 30 11 11 

2 36 25 8 6 

1 33 22 7 4,5 

Ta bell 2. Här ser v i hur stor antenndiameter vi behöver på 
parabolantenn en (12 GHz) för olika effekttäthet. 

Effekttäthet Antenndiam Effekttäthet Antenndiam 
dBW/m 2 

- 100 

- 102 

- 104 

- 106 

- 108 

- 110 

m dBW/m2 m 

0,36 -112 1,4 

0,45 -114 1,8 

0,6 -116 2,2 

0,7 -118 2,9 

0,9 - 120 3,6 

1,1 

Fig 3 . Ett av de diagram 
som professor Lind redovi
sar i sin rapport. " Över
spillmottagning av satellit
tv - En kritisk gransk
ning". Den engelska satel
litens signaler kan lätt tas 
emot i nordvästra S verige, 
som framgår, medan ostsi-

POSITION : 31" W d 
POLARISATIO : HÖGER-ROT. an är klart missgynnad. 
BAND: UNDRE HALVAN Det här och andra diagram 

'-A-N-T-EN-N-D-I-A-M-E-TE--R--:-(M-:)-F--O"'" R--'Ö~V--E-R-S-PI-L-LM-O-T-T-=A::"G':':'N:::;I N:"'G-=, :':":'::':':':=-L.:':"':'::'~~--l i utredningen ligger till 
ACCEPTABEL BILDKVALITET, UPPEHÅLLSVÄDER, grlfnd för den sammanfat-
MODERN MOTTAGARE tande skissen ifig l . 

. KALLOR. ROHDIN. PHILlIPS. E5A 

I FÖR SO ÅR SEDAN I 
Sommarsol och radio 

• För 50 år sedan var det aktu
ellt med såväl sommarsol som 
radio, kaffedrickning, syrenber
såer och badstränder . 
• Då liksom nu fanns det medel 
att överrösta fåglalåt och bölje
skvalp. Vi återger läget ur juli
numret av RT:s föregångare, 
Populär Radio, årgång 1931. 

•• Mången villaägare eller lyssna
re, som disponerar en trädgård vet , 
vilken tjusning det är att få sitta ute i 
det fria och dricka sitt eftermiddag
skaffe bland granna blommor och 
gröna träd . Och medan ni sitter där
ute smäller ni på er radioapparat för 
fullt för att få höra ut i trädgården 
vad Farbror Sven har att säga eller 
grammofonmusiken bjuder på. Ni 
överbelastar högtalaren , som skräl
ler och för ett förfärligt oväsen. 

Är man nu inte så lycklig att man 
har en i ordets egentliga mening 
transportabel mottagare, så kan 
man mycke t väl klara sig genom att 
flytta ut bara högtalaren i trädgår
den . Man klarar sig i allmänhet lät
tast med att använda vanlig dubbel 
glansgarnsledning av samma slag 
som begagnas till bordslampor och 
dylikt. Utsatt för sol och regn håller 
denna ledning inte så' värst länge , 
och för permanenta friluftsledningar 
bör man därför ta till lackisolerad 
koppartråd, som fästes på små pors
linsknappar. 

Då högtalaren ska ll plockas in på 
kvällen böra ledningarna sluta med 
stickkontakter på de punkter. .:lär 
man kan få användning för högtala
ren , och stickkontakterna måste 
skyddas mot regn och dylikt av små 
träboxar. 

En transportabel mottagare är i 
de flesta fall försedd med raman
tenn , men där mottagningen aven 
eller annan tillfällig skärmverkan är 
svag , kan det dock bli nödvändigt att 
man tar till en extraantenn. 

På utflykter måste man då ha an
tennmaterialet med sig . Ligger man 
nere vid badstranden så kastar man 
ut antennen i strandgräset och jord
ledningen ordnar man till en kon
servhurk ute i vattnet. På större av
stånd från lokalsändaren måste man 
dock lägga ner lite mera arbete på 
antennarrangemanget . • 
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Paraboler och sfäriska antenner 
för mottagning av satellit-tv 
* F ör att kunna ta 
emot tv-programmen 
från satelliterna behö
ver man en högförstär
kande antenn. * I den här genom
gången får vi veta 
grunderna för parabol
antennen, som är van
ligast i sammanhanget, 
och den mindre vanli
ga, sfäriska antennen. 

av MAe PALOMÄKI 

A B 

•• En förutsättning för mot
tagning av svaga signaler från 
satelliter är en antenn med hög 
förstärkning. Det enklaste och 
billigaste sättet att uppnå det i 
dag är att använda en lämplig 
reflektorantenn . Två vanligen 
förekommande typer är para
bolreflektorn och den sfäriska 
reflektorn . 

Innan antennerna beskrivs 
mera ingående kan det vara 
nyttigt med en kort diskussion 
om antenner som en del i ett 
satellitmottagningssystem. 
Det finns endast ett begränsat 
utrymme i den geostationära 
banan varför det har blivit 

Fig l. a) Lobvinkeln anges vid 3 dB under maximum. b) Ett 
exempel på strålningsdiagram för en parabolantenn. 

pl~d
prOfil 
$Otrt 9111" crtt 
t"otero. '\l~U-l-L.Jf-.l....ilYtit.t:2LLl....if-'.!.CLU61 '360- -

Fig 6. Ett exempel på hur man kan göra en betong- eller gips
form för plastgjutning . 
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nödvändigt att placera satelli
terna nära varandra. Alla sa
telliterna använder i stort sett 
samma frekvenser i 4 resp 12 
GHz-bandet i nedlänken , vil
ket betyder att man elektro
niskt inte kan skilja satelliter
nas signaler från varandra . 

Mottagning av satelliter från 
den geostationära banan krä
ver därför en antenn med en 
sådan riktningsverkan att den 
tar in bara en satellit åt gång
en . Här får man skilja mellan 
de direktsändande satelliterna 
som kommer 1983-1984 och 
vilka sänder med hög uteffekt 
samt de redan befintliga kom-

'( 

munikationssatelliterna, som 
sänder med låg effekt. Rikt
ningskarakteristiken är bero
ende av antennens vinst eller 
förstärkning och därmed också 
av dess storlek. 

Förstärkningen (gain) ges av 
formeln : 

G = ( D )2 . Yl där (1) 
f... 

G = förstärkningen (ggr) 
Förstärkningen uttryckt i dB 
blir: g = 10 log G 
D = Antenndiameter i meter 
f... = Den mottagna våglängden 
i meter 
Yl = Ett mått på antennens 
verkningsgrad. Värdet ligger 

~ 
Apex 

--~--~~----------+------ x 

Fig 2. Parabolen och de olika 
mått som omtalas i texten. 

't .if 
~ 

• +-.. 
x 

" • 
• 
< 

~ 

x 

.~ 

.. 

mQ~ol'lit 

Fig 3. Här visar vi någr/ 
mått som man bör ta för al 
kontrollera en parabolan 
tenns form. 

e Ilet' 
plywood# 
ckivO 

Fig 5 . Konstruktion av ma, 



mellan 0,50-0 ,70, beroende på 
antennens kvalitet och matar
hornets utformning . 

Logvinkeln 
vid 3 dB 

Riktningsegenskaperna bru
kar anges med 3 dB-lobvin
keln , d v s i den vinkel man 
kan vrida antennen innan ef
fekten har fallit med 3 dB (fig 
1) . Även 10 dB-lobvinkeln kan 
vara av intresse , varför vi även 
har med formeln för den 

e 3 dB = V 27843 
G 

(2) 

e 10 dB = 1,83 . e 3 dB (3) 

l praktiken medför det här 
att de satellitmottagningssys
tem vilka är avsedda att an
vändas med små antenner (ca 
90 cm) har en betydligt större 
lobvinkel än de antenner som 

POt'llboh'sic: 
tef'e.lctor 

Po,"obol;Sk 
huwdre f,ekto\'" 

KOhkav 
subref lektor 

används i dag vid mottagning 
av kommunikations- eller ex
perimentsatelliter. För att 
undvika interferens mellan oli
ka satelliter fastställde man vid 
W ARC 77 att de direktsän
dande satelliterna skulle ha 
sex graders separation mellan 
banpositionerna till skillnad 
från kommunikationssatell i
terna som bara har fyra gra
ders separation. 

Medan det är gan~ka lätt att 
installera och rikta in en liten 
antenn ställs det betydligt stör
re krav på fastsättnings- och 
inställningsanordningar för 
stora antenner (2 m eller stör
re) , samtidigt som inriktning
en av antennen blir mera krä
vande. 

Lågbrusig antenn 
kan göras mindre 

Utformningen av antennen 

\ 

Iv.pe rj;>o(j $k 
sllöret'el(to .... 

' .... \ vittIlelI 
~'l"-foklls 

/ 1 
I , 

I 

Cassegl"Clin Ql'1te""" 

ParaboliSk 
hllvl/dtCfl elct or 

har också betydelse för dess 
brusegenskaper. Ju lägre brus
tillskottet från antennen , desto 
mindre kan man göra den. Av 
de uppräknade antenntyperna 
är den direktmatade samt Cas
segrain-varianten de två i sär
klass vanligaste lösningarna. 

Den direktmatade antennen 
har m<;ltaren placerad direkt i 
fokus. Cassegrain-antennen 
har en subreflektor med hy
perbolisk form nära fokus , 
varvid man får nytt fokus för 
antennen. Antennvarianten 
används mycket i professionel
la sammanhang tack vare dess 
något bättre prestanda , men 
eftersom den är betydligt svå
rare än den direktmatade att 

lisk kurva som roteras 3600 och 
bildar en skålformad yta. (De 
gregorianska och newtonska 
antennerna har blivit avbilda
de eftersom de förekommer så 
ofta i litteraturen . Se jig 4.). 

Parabolfunktionen 
med variationer 

Matematiskt kan man ut
trycka parabeln på flera sätt: 

y 2=4·f·x 
f r=cosr 

e 
2 

x = f tan2 

e 
2 

(4) 

(5) 

göra själv kommer den inte att y = 2 f tan 
behandlas vidare här . e 

(6) 

Gemensamt för alla ovan 
2 nämnda typer är att huvudre

flektorn består aven parabo- (se jig 2) forts på sid 66 

Fig 7. En parabolantenn kan bestå aven stomme som 
är klädd med ett inte alltför glesmaskigt nät. 

12· . . 

.. :::: .:> .. ':: ........ / .. /.: ... ~. ~ . ,- '. , " 

Fig 8. För att göra 
en parabol transpor
tabel kan den byg
gas i segment som 
på bilden. 

t-:.:----~...".--- PI(l.1'1 
SObtefleldor 

Newtonsk ~ntenn 

Fig 4. Några olika varianter av parabolen . 

Fig 9. För en 5X5 m sfärisk antenn blir radien 15 m och 
fokalavståndet 7,5 m. Antennensf/D = 7,515 = 1,5. 
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PARABOLER forts. 

Ett närmare studium av 
formlerna visar att en para bol 
kan ha olika utseende beroen
de på kvoten flD. (Observera , 
att D=2 . Y.) Parabolen kan 
alltså vara djup eller flat . För 
att man skall kunna uppnå god 
verkningsgrad är det vanligt 
med ett flD-förhållande mel
lan 0 ,3~ ,45, alltså ganska 
flata skålar . Anledningen till 
detta är att det är svårt att di
mensionera en matare för dju
pa skålar med bibehållen god 
verkningsgrad. Om skålen 
däremot är mycket flat , kom
mer fokus så långt ifrån anten
nen att det är svårt att få ma
tarhållaren att hållas stabil. 

Surplusantenner ofta skadade 

De flesta surplusantenner 
som finns på marknaden i dag 
är tyvärr skadade, men de går 
som regel att reparera om ska
dorna. inte är alltför omfattan
de . Den vanligaste förekom
mande sorten av paraboler på 
surplusmarknaden i Sverige är 
sådana med en pressad eller 
trycksvarvad reflektor av alu-

miniumplåt. Ä ven glasfiberar
merade plastantenner börjar 
dyka upp på överskottsmark
naden och de är i regel mera 
välbehållna . 

Ett enkelt sätt att rikta en 
parabol är att göra en mall av 
masonit , plywood eller dylikt . 
Mallen tillverkas genom att 
man ritar upp ett koordinat
system på masoniten (plywoo
den) och sedan ritar ut en pa
rabol med hjälp av formeln 
y 2 =4Fx. Det förutsätter att 
avståndet till fokus är känt . 
Observera , att proceduren 
måste göras på varje sida om 
mittlinjen ! 

Formeln gäller bara för ena 
halvan av parabolen och mal
len måste därför vridas 180°. 
Sedan sågar man ut mallen ef
ter kurvan . Generellt kan man 
säga att avvikelser från en 
ideal parabol högst bör vara IJ 
16 för att man inte skall förlora 
någon först ärkning. Vid 4 
GHz innebär det att avvikel
sen bör vara högst 75 /16 mm = 
5 mm. På 12 GHz blir det 251 
16 mm = 1,6 mm ! 

Fig 10. Ett exempel på en ma
tare för sfärislal antenner med 
f1D=I,5 . 

Fig 11. Den sfäriska reflektorn är en liten del aven stor yta. En 
fördel med den typen av antenner är att man inte behöver rikta 
om dem då man vill se på en satellit i en annan position. Det 
räcker med att man flyttar mataren. 
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Mallen bör skilja högst IJ20 
från idealet för att den skall ge 
god noggrannhet . Den läggs i 
parabolen och roteras sedan 
hela vägen runt , varvid man 
lätt kan se om ytan avviker 
mer än IJ16. Om reflektorn är 
av aluminium kan man , om 
det behövs , försiktigt slå ut 
den till önskad form. Tänk på 
om ytan från början har buck
lor att inte slå mitt på bulan 
utan försiktigt kring periferin 
på den! Annars riskerar man 
att göra skadan värre. En 
kursbok i plåtslageri kan vara 
till god hjälp om du känner dig 
tveksam. 

Om man inte känner till fo
kalavståndet kan det lätt be
räknas med följande metod : 
Mät diametern hos para bolen 
(D) , ta sedan ett snöre och 
sträck det mellan para bolens 
mittpunkt och dess periferi . 
Sträck därefter ett snöre över 
para bolens diameter och mät 
avståndet från snörets mitt till 
parabolens apex (h), se tig 3. 

Nu kan man bestämma pa
forts på sid 72 

Se upp med hemma
gjorda antenner! 
•• Om ni har förstått kraven 
som ställs på en bra parabolreflek
tor inser ni säkert hur vanskligt 
det är att komma med garantier 
på en antenns prestanda. Det är 
tyvärr alltför vanligt i USA att till
verkare påstår att deras antenner 
har en viss förstärkning och ytnog
grannhet utan att ha den ringaste 
aning om vad de talar om. 

Många har t o m mage att påstå 
att deras antenner har en verk
ningsgrad på 0,7 fastän det finns 
springor som är 2-3 cm breda mel
lan panelerna de är uppbyggda av! 
Det är i regel endast de professio
nella antennerna som kostar fan
tastisummor vilka uppnår så höga 
verkningsgrader. Ett mera realis
tiskt värde på verkningsgraden på 
hemmabyggen är 0,55 eller 
mindre . 

Var noggrann! 
Det blir mycket billigare om 

man lägger ned lite extra tid på att 
göra antennen noggrant för att få 
en liten antenn med hög förstärk
ning och god verkningsgrad än en 
stor " monster" -antenn , som p g a 

Fig 12. Genom att använda flera matare kan man använda en 
sfärisk antenn för mottagning av flera satelliter samtidigt. De två 
yttersta satelliterna kan vara upp till 40° från varandra. För
stärkningen hos en sfärisk antenn är något sämre än för en 
parabol med samma storlek. 



dålig uppbyggnad har sämre för
stärkning än en antenn bara hälf
ten så stor. 

Stora vindfång 
Tänk också på vindbelastning

en! Parabolantenner är som stora 
segel och belastningen när det blå
ser kan bli mycket stor. Montera 
inga antenner om du inte kan ga
rantera att de står på plats även i 
en storm. Om du är osäker, fråga 
någon som kan göra hållfasthets
beräkningar. Du blir ansvarig om 
din antenn sliter sig i vinden och 
vållar skadegörelse eller i värsta 
fall slår ihjäl någon människa. Jag 
såg bilder efter det att en S-me
tersantenn hade fångats av vinden 
och rullat nedför gatan i ett bo
stadsområde i USA förra året: 

Flera bilar hade fått omfattande 
skador, och antennen hade slutli
gen kraschat i ett hus , varvid ena 
vägg~n blev bokstavligen intryckt. 
Tänk vad många nya lagar och be
stämmelser vi skulle få om något 
sådant hände här i Sverige ! 

Bygg normenligt! 
Red:s kommentar: I RT 1970 nr 

5 p 36-38 finns en artikel som he
ter Fristående antennmaster i 
fackverksutförande och som be-

skriver krav på material, draghåll
fasthet och diverse krav jämte den 
kritiska dimensioneringen mot 
vindpåkänningen. Det framgår att 
åtminstone antennmaster (av stål 
och fristående) vid den här tiden 
var underkastade svensk bygg
norm 67, BABS 67, och måste di
mensioneras normenligt . BI a ha
de Statens planverk avgörande 
synpunkter på beräkningarna och 
metoderna. På goda grunder kan 
antas att just inget har ändrats i 
detta sedan vår artikel skrevs. 
Den innehåller en del uppgifter 
vilka möjligen kan vara av intresse 
fortfarande också vid resning av 
fundament för paraboler , ehuru 
sådana alls inte var aktuella då. 

Vid alla större byggen vill vi re
kommendera samråd med både 
kommunala och statliga myndig
heter i förekommande fall , så att 
inte obehagliga bakslag drabbar 
då antennen står färdig . Kanske 
kan radioamatörerna på din ort 
också ge nyttiga tips om kraven på 
stora antennbärare . Kolla alltid 
också om något slags lokala för
bud existerar från början mot viss 
typ av installation, inte omöjligt i 
detta av förbud och regler snart 
paralyserade land! -e. 
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Det mest fantastiska som 
hänt på polisradiofronten 

Känner Du för en extremt liten 
polisscanner byggd på svensk 
datorteknologi med finesser vi är 
helt ensamma om i hela världen. 
Då finns det bara en ~yp: DLS·80. 

S.lekt Stopp • • 
• SÖKER HELA 78-79 (80 KANALER) MHz 

BANDET pA 1,5 SEK. 
• INGA KRISTALLER 
• INGEN PROGRAMMERING 
• KANALER KAN KOPPLAS BORT 
• SÖKNING KAN oCKsA SKE MANUELLT 
• SVENSK KVALITET 

Kan köpas hos radiofackhandlare 
över hela landet. Eller ring Tel. 031-841247, 841222 

SVENSKA D LS ELECTRONIC AB 
Informatlonstjimst 16 
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Modernaste radarn 
för Europaflyget 
tar över från 1982 

Här ses den 14,5 m breda och 9 m höga radarantennen till AEG-Telefunkens 
Europa-accepterade SRE-M5-radar för flygtrafikledning under slutmontage 
på sin testbädd. 

•• Betydande belopp måste 
under 1980-talet investeras i en 
modernisering av många av värl
dens lufttrafikieder , d v s mark
segmentets resurser till ledning 
och övervakning av trafiken . 
Trots nulägets ojämna kapaci
tetsutnyttjande räknar ingen på 
allvar med en framtid där luft
samfärdseln radikalt minskas el
ler splittras upp i en annan 
struktur än den nuvarande . Ing
et talar mot en fortsättning av 
trenden mot allt större flygplan 
inordnade i trafiklederna, och 
detta utgör redan en både tek
nisk och personell krisfråga på 
flera håll. 

I Europa försiggår en mycket 
stor del av alla nord-sydgående 
rörelser över ett par länders ter
ritorier , och särskilt Nordsjö
kustens länder , Väst-tyskland 
och Frankrike har att admini
strera ett förtätat mönster av 
både linjetrafik och charter- och 
fraktflygrouter . 

Samordningen med det upp
rustande NATO kräver också 

nya resurser i takt med att pakt
ländernas flygvapen tillförs mo
dernaste material och även flyg 
avsett att operera på mycket låg 
höjd i samverkan med mark
stridskrafter , samtidigt som hög
höjdssektorn måste delas med 
allt flera aktiva. Trafikledning 
och samordning slukar redan nu 
stora summor och här gäller na
turligtvis inte bara säkerhets
aspekterna , även om de står i 
särklass - varje minuts försening 
som drabbar en stor trafikma
skin av bredbukstyp i dag under 
väntJägen och separationsrörel
ser medför extra kostnader om 
tusentals kronor i minuten , och 
operativa extrautgifter för omdi
rigeringar är likaså något man 
helst undviker. 

En modernisering av akt
ningsvärt slag är inledd sedan 
några år i Europa, där kontinen
tens stora elektronikkoncerner 
tävlar om anbuden. Man sätter 
in stora datorsystem i trafikled
ningen , precisions radar med 
färgsymbolik och hög upplösa n-
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de system för övervakning, lä
gesvarning och separationsåt
gärder och naturligtvis snabba, 
störningsokänsliga sambands
system de olika trafikcentra och 
kontrollcentralerna emellan. 

En av de senaste stororderna 
gäller den beställning som Väst
tyska luftfartsmyndigheterna -
Bundesanstalt Cör Flugsiche
rung, BFS, -lagt ut för övervak
ning och dirigering av den civila 
lufttrafiken. För ändamålet har 
beordrats tre radaranläggningar 
från AEG-TeleCunken och typen 
SRE-M5 . Totala värdet av 
ordern anges till omkring 20 mil
joner D-Mark. 

Världens modernaste 
De här radarinstallationerna 

räknas som världens f n moder
naste i sitt slag och kommer att 
från 1982 avlösa de då 20 år 
gamla radarsystemen av typ 
GRS som finns i knutpunkterna 
Hannover, Frankfurt och Mun
chen i Nord- resp Sydtyskiand. 
Samtidigt har också luftfartsver
ken i England , Belgien och Ös
terrike bestämt sig för att köpa 
SRE-M5, vilket i praktiken in
nebär en långtgående samord
ning inom hela Nordeuropa. 

Reflektorn till en SRE-M5 
mäter 14,5 m i bredd resp 9 m i 
höjd . Över den utstrålas impul
ser med effekten 2500 kilowatt. 
Antennen roterar med fem varv 
i minuten och kan med detta lo
kalisera alla flygplanrörelser in
om en omkrets på 280 km och 
upp i "korridorerna" till hela 
20000 m höjd. De här värdena 
är beräknade på en returreflex
ion över en kvadratmeters yta . 
Radarteknikerna har en till an
läggningarna specialgjord elek
tronik som anpassar antenndia
grammet från envar radar till 
varje individuell utplacering och 
dess omgivningar. På så sätt kan 
man nerbringa antalet falska 
ekon från t ex fasta mål s s berg
kammar , höga byggnader och 
torn , vilka annars störinverkar. 
Trafikledarna får en "ren" bild. 

AEG-Telefunken har tidigare 
levererat sex rundkännande ra
daranläggningar av typen SRE
LL och ihop med de nya trafik
ledningsresurserna räknar man 
med att Förbundsrepubliken 
skall bli mycket säkert " utlyst" 
och utan döda vinklar mot något 
luftrum. Detta innebär en höj
ning av säkerheten som kommer 
alla kategorier användare tillgo
~. . 

GÅNGLÅTAR 
forts fr sid 12 

För justering av klangfärgen 
finns två omkopplare, en för nor
mal- och kromband (vilket inklu
derar ferrokrom och metall) och 
en diskantsänkande historia , 
märkt high och low . Det innebär 
att man nödtorftigt kan kompen
sera frekvensgången även för Dol
by-inspelade kromband. Någon 
verklig brusreduktion finns givet
vis inte , utan man får leva om inte 
i, så med sus och brus . 

Extrasvaj vid rörelse 
Om man mäter bandföringen 

med spelaren stilla får man ca 
0,22 % svaj . Det är klart bättre än 
både Cybernet och Sony Free
style. Emellertid är svajet starkt 
beroende av eventuella rörelser 
hos maskinen . Om man har den 
vid bältet , så som det av fästan
ordningarna att döma det är me
ningen att man skall ha den , hum
par tonerna till varje gång man 
sätter ner foten. På känslig musik 
blir resultatet förödande . På pop
musik med andra kvaliteter är den 
effekten inte lika störande. 

I övrigt får ljudet betraktas som 
lyckat. Frekvensområdet, elekt
riskt mätt , är 40 Hz till 10 kHz 
inom 3 dB . Härtill hör också hör
telefoner av god klass , vilket gör 
ljudet angenämt att lyssna till . Vi 
menar att tonkvaliteten ungefär 
håller den klass som Sony Freesty
le gled Pilot-lurarna anslutna gör. 

Andå gäller här, liksom för öv
riga gånglåtar, att man kan få än
nu bättre resultat med konventio
nella , goda lurar i stället för de 
små "ultralätta" och diskreta ting
estar som hör till. Men det är en 
fråga om prioriteringar: Maximal 
ljudkvalitet eller maximal be
kvämlighet . 

Gånglåt och olåt 
Toshibas gånglåt innesluts i en 

blå bärväska av plast, och det roli
gaste med hela uppenbarelsen är 
den blåa radiokassetten . Vi har en 
viss förståelse för att det är svårt 
att göra en så liten radio invänd
ningsfri, men samtidigt måste vi 
konstatera att man på intet vis får 
lika ostörd återgivning från radion 
som från ett band. Icke oväntat . 
Det är också lite onödigt krångligt 
att koppla om till radiolyssning . 
Dessutom borde nog mottagaren 
varit försedd med brusspärr för att 
spara lyssnarens öron . 

Ljudkvaliteten är annars god , 
både från radio i ideala lägen , och 
från band. Hörtelefonerna är så 
goda att de ger rättvisa åt maski
nen . Svajet blir däremot störande 
när man rör på spelaren . Men be
kantskapen med Toshiba-produk
ten är, allt sammantaget , posi
tiv. B H . 

Toshiba 
har ingen reguljär representation 
av ljudprodukter i Sverige, men 
Walky säljs åtminstone till som
maren av postorderföretaget El
Ias i Borås med tel 033/ 33000. 
Maskinen kostar ca 1300 kr. 



V. 109 LAST CHANCE 

Prekvensia GeTe AB 
STOCKHOLMSV. 37 ·19454 UPPLVÄSBY· TEL. 0760· 33025 
AUDIO *" VIDEO *" ELEKTRONIK 

V. 103 El MACHO 
Det här är en tuff Vist.rn som påminner bAde om 
High Chaparall och AIIII Smith & Jones. Banditll
daren "Hertigen" och hans liga ,Inar en diligens pS 
en stor guidll'\leram till In bank. "Gamen" - en av 
"Hertigens" mannar - d6du vkl rlnet, och den 
kände hasard~pelaren El Macho, som pol pricken 
liknar den döde banditen, engageras av bankens 
direktör för alt leta upp det nulna guldel. TillRIm· 
mMlS med "Gamens" llickvin Melen beger han sig, 
förklädd till "Gamen" till "Hertigens" högkvarter 
fÖr.tt ta itu med den livsfarliga uppgiften. 

v. 101 GOO FORGIVES ... 1 DONT 
Triniw-11lmerna har Illon " radar-paret " Bud 
Spencer och T.rene. Hill världsberömda. De bld. 
kumpanerna gruffer ibland och puckla, på v'farld
ra, men vänskapen segrar alltid till siu. Hir mater 
vi dem i en sIeohird Vistern med spä"nande revo" 
verdueller och poker med skVhoga insatser Tigit 
frln E I PI50 rånas och ,lit tyder pS att del är den 
ökände revolvermannen Bill SI Antonio som har 
slagit 1111. Det är bar, det att Bitlla, ha död.u ett 
if" tidigar. i en revolverduell. De båda vännerna lar 
var för sig upp jakten pi Bill och guldet fr'" 
tågrA""t. 

V. 104 ONE JUST MAN 
Efter sex minader I MarIIiIII kommer Aambo till· 
baka till Milano pA sin tunga, snabba motorcykel. 
Han söker upp sin vin Pu~ och flr en anbud .tt 
börja jobba pi samma vaktbolag som Pino. Aambo 
tackar nlj - han är varken tÖrtjust i pengar eller 
t.staroeteochg5r helst sina &gnaviger. Under 
tldan kidnappas Giempero Marsiii , son till en rik 
läkare, och Pino kommer pi var kidnapparna 1'111· 
ler pojken gömd. Pino dödu dock, och för an 
himnas pi honom och bafria den kidnappade 
pojken söker Aambo upp sin gamle vin, gangster· 
ladaren Paterno. Ett g.ngsterkrill utbryter mellan 
de olik. Ugorne, men sedan gir de ihop för att 
gemenlitmt göra slut pi Aambo . 

110 THE DIRTY DAM BUSTERS 

V. 102 TH E MASTERS 
James Muon spelar en .v huvudrollerna 100n 
AntonIO Bellocampo) i den här- laddade filmen Irln 
maffiavlidats SIcilien, producerad av Carlo Ponti. 
Till en liten ned kommer .n ny lärarinna, Elena 
Bardi. En ung man tOm ant.nar henne pi torget 
i allas åsyn, hlltu dagen darpA mördad med en vit 
blomma I munnen - tydl~fl ett verk av maffIan . 
Skräcken sprider sig I naden, men samt idigt ökar 
ocksl respekten och ridslan för den ungalirarin· 
nano Pohllns miutankar mot henne för samröre 
med maffian gör snart hennes liv till en mardröm. 
Vem är hon egentligen? Och varför lever hennes 
hyresvärd , den gamle Don Antonio Bellocampo 
ilOl.rad bakom fördragna jalusier i sitt pelats 
vid lorget? 

V. 105 THE CYNIC, THE RAT AND 
THE FIST 
F.d. kriminalkommiS$lrien Tenl har slutat vid 
polisen och börjat pA ett bokförlag. men hans för · 
flutna limnar honom ingen ro. Trelr tidigare har 
han sett till au tA storgangnern "Kinesen" inbu· 
rad, men när "Kinesan" rymmer dvker tvA hej· 
dukar upp för att mörda Tllzl l hans v5nlng. "Ki· 
nesen" gAr samman med den internationetJe gangs· 
tern Di Maggio frln New York för an ta makten 
över Aoms undre virld. mIn snart dyker dIn "dö· 
de" Terzi upp igen och tar ensam upp kampen mot 
gangstersyndikaten . 

V. 1121NSPECTOR GENERAL (Revi.orn ) 
I den har spannal'lde kriminal· och kirlek.filmen 
möter vi de bida storstjirnorna UrsuJ. Andren och 
Barbara Bach, llickan i 1977 Irs James Bol'Id·film, 
"Ä lskade spion". Floyd,lOm ir ameri k.n, blir 
frigiven frln ett fängel. i Monueal och har tvA 
dygn pA sig all Aterväl'lda till USA. Utanför tängel· 
_t vintar kompisen Joe i en snabb Ford MuStang. 
F.de" gir liII närmaste juvelerarbutik 10m ,Inas 
pi över ~ 000 dollar. Efter en hisnandI blllakl 
glnom Montreal enas de bida kumpanerna om alt 
talig över grinsen var och en för sig och triffas i 
USA samma kväll. När Floyd il" pi vig futnar han 
I en snödriva och flr ta sin tillflykt till motlllet 
"Silta chansen". Värdenl hustru (Uuula Andren) 
ir ung och vacker - och .iner Just och ser pi ty. 

nyheterna om rAnet. 

A ichard Harrison spelar huvudrollen i den här and· 
löst spännal'ldl krigsfilmen. Den ulSpelu i Frank· 
rike 1944, nax före inv.sionen i No"mal'ldie. Till· 
sammans med en grupp franska mOlItAndsmän ska 
nAgra brittiska corr-nandolOldater springa en stor 
damm för an lamslå de tyska trupperna i område! . 
Den tyske löjtnanten H.nl Muller,lOm.r chef för 
don tyska styrkan vid d.mmen, mord.1 och eruuI 
i hemlighet av den brittiskl commandolöjtnanten 
Aichard BInson. Märkligt nog är dl bAdalöjtnan. 
terna likl som bär ... Bluffen tycks hAlla till en 
början. men SS·kaptenen Holz bötjar.na orld och 
nir den mördade tysk. löjtnantens ilskarinna kom· 
mer irAn Paris,bJirdet kritiskt pA.llvar . 

Danny Kaye spelar huvudrollen I den har ameri· 
k.nska IItmverslonen av Nlkola, Gogols klaniska 
komadl " Revisorn" . Det ar en muntIr hIstoria om 
forvecklingar och torvaxlingar. Georgij IDanny 
Kayel ir kompanjon med dIn kungresal'lde bond· 
tingaren Vakov som lever pA Itt silja Sitt " Gylle· 
nelllm" 10m medicin eller rnObelpohtyr. I den 
hlla lIadl!n 8rodny i narhelln bavar nans alla kor· 
rumperade 5tyresman for kejsarens egen r .... lsor, 
som ar i an tigande, och när Georgij blir bon kord 
.v V.kov och kommer till stan, bhr han föut kas· 
tad i fingeise, men sedan frigiven och kallad "ers 
ellcellens". O.n skurk.kuge borgmhtaren tror 
att Georgij ir revisorn. 

: .•... . """ .•... \ '. 

~ 
~ 

V.l13 SALOME 
Amerikanska Södern . Berlin, Vilda Vhtern. San 
Francisco - det ir några.v de miljoer vi fAr upp-
I ..... a i den hir klusiska Jtorfilmen med Yvonne de 
C .... to och Rod Cameron. Efter sydstaternas nedlr· 
1-sI 1865 rlser dIn amerikanske krigSkorreljJOnden· 
ten Jim Steed till Barlin för.1t ta reda pi när dat 
väntade kriget mellan Preussen och Oneflike ska 
börja. I Blrlin upptrider ballerinan Anna Maria, 
allas SalomI, älskarinna till en irkehertigav huset 
Mabsburg. Steed förmir henne att spionera tÖr 
Osterrikes räkning, men nir hennes ilsk.re dödas 
i kriget och hon blir avstöJad, ~ne hon fly med 
Steed till USA. Efter In iventyrlig färd kommer de 
tillsist till "guldku~ten" I Kalifornien och San 11 ••• a. 
Franci$CO, där Salome - med Steeds hjälp - blir 
"upptäckt'~.v den makalöst rike Ivan Olmitrioff, 
In man som ilskar skönnet och lyckliga slut. 

eLek"tRoofk 
"tfLLseböR 

BILBATTERI · För bil, bit 
MONITOR och husvagn 
LE 200 

För löpande övervakning av batteriet en S stegs Iyldiodskala villr 
ballerispänningen vid 1 l , 12. 13,5, 1 S, 16V. Under 11 V blinkar en 
röd Iysdiod och en akunisk sign.1 varnar (stängbar) genom en in· 
byggd Pielo-summer. En grön Iyldiod Iyllr vid normal spinning 12, 
13,5, ISV . En stor tinen l bllballerimonitorn ir den Inbyggda var
ningulgnalln om man glömmer att slicka ljuset. Inbyggd i en svart 
linmonterad lAda. Mitt BOx48x21. 
P~ ...... ....... . .. . . ~~ 

GAMMA -i' 
/\lJij)l~ , 

Band diskanthorn 2500-4000 Mz. 
Klirrfritt och glaskl.rt ljud. 1,5 kg 
Alnicomagnet 80W sinusJ4500 Hz, 
99 dB :rrN / l m. Aluminiummembr.n 
(litt utbytbart), membranvikt 8 mg. 
R.lOnansfrekvenslj mätbart . Svart 
metaUhorn levereras i 8 ohm eUer 
15 ohm 115 ohm för parallellkopplingI. 

Pris . 320:-

VL·P·2 

V. 114 GULlIVER 'S TRAV ELS 
En teckned film som bygger pi den I»8mla berät· 
tellIn om den skeppsbrutne sjömannen Gulliver 
som kom tilllal'ldet Lllliput och dess pyttesmå 
invln.re. Hir flödar humorn, sAngen och musiken 
och tron att både rom8tltiken och fraden hotas 
av kung liten i Ulliput och kung Bombo i grann· 
land.t, lyckas Gulliv.r till list rada upp det hela 
pA bista sitt , Kriget tar tlut, prinsen tAr sin prin
sessa, kung.rn. blir vinner Igen och Gulliver tAr 
an bit .tt segla hem i. En gled och underhAllal'lde 
film för hela f.miljen . 

I(OP;IfItf/., ratt att forhyra 
ell~ salja filmerna, dock kb 
kopleraell~v;SiJdessa 

offentligt 

Samt/;g. filmer ar ttl1ttMJe 
alternativt med svensk, 
dansk,norsk.ellerfinsk 

E~3 ElEKTRONISK ~kg~~:o 
Quanzklock. med datumvisning i en idealisk storlek 134x50x3S 
mm. Klockan kan monteras under eller pi innrumentpanelen. 
Elektroniken kan even monteras utan skyddslåda direkt Ilnttru· 
ment panelen. MAtt elektronik: 951140x2S mm. HAl tör sillror 
72x33 mm. 
TEKN ISKA DATA 4·polig sikerhetsanslutning. Sifferhöjd 13 mm. 
Grön beIY,"lng. Ivstingbar, 3·stegs omkopplare for långsam och fort 
inställning av dvil klocka som datum. Strömförsorjning B- 1 6V. 
StrömltgJng med display 100 mA. Utan displ.y 10 mA . Lida i svart 
konstläder. Bely,". BllilrÖn. Säkring. 
P~ . . . . ......... 1~~ 

GAMMA HA 3711 
Dome diskant. lOOW sinus/300 Hz. 
Alnicomagnll 0.8 kg. Resonans
frekvens 50 Hz. Antimagnetiskt 
svenskt stil, 37 mm spole. 96 dB 
:rrN /lm,91 dB lW/ lm. 1500- 2000 
Mz. Svart m. metallring och skydds· 
galler. Impedans 8 ohm. 
Pris •.•••..• . . . •.•• 275:-

GAMMA III M 

En verkll9MIFI·produkt 

FARTREGLAGE 
MC·716 

För radiostyrda bilar, bAtar. Farten kan regierai ner till smygfarl 
och blllltsnabbt ökas till maximalt varvtel. Alt. tivlingsintresserade 
miste prova denna smidiga fartkontroll 10m passar .lIa sändare 
och mottagare. 
TEKNISKA DATA . Mitt 160xSl mm . Vikt 110 gr. HöjcI : lO mm. 
Spinning7 ,2V-1 6A . 

Pris ..... . .•.• . . . .• . ...••..•..•. . .. lBO:-

GAMMA MA 5231 
Ett av virldens n.rkane mell.nregist., . Vid 700 Hz l00W 
sinus 500-5000 Hz. 96 dB 2,5W/ l m. 92 dB lWJl m. Al· 
nicomagnet 2,85 kg. Aesonansfrekvens 350 Mz. 52 mm I 

, spole. Svart med metallring och Ikyddl9lller. Total vikt 
3,4 kg . Imp. 8 ohm. 

Pris •.•... . ...•.......••.•.••. 420 :-

GAMMA BAS LA 1231 
Världens men prlsvirda och anvindbara 12" bas. 
Med parti.lsvängningsfril1 N ....... imembr.n. 100 W si· 
nus. Alnicomagnat 2.6 kg. GIUtet al.chani. Super· 
,"ebb 38 mm spole 115 m Irldl. Aesonanstrekvens 
25 Hz . Kan levereras i 4,8 och 15 ohm . Vikt 3.6 kg. 

Nivlkontrollenhet med individuella reglage för dl,· 
kant och mellanregister. 5·stegs röde Iysdioder trAn 
lW-l00W. Genom indring av rattama pAverkar man 
Ijudlffekten pA diskant och meUanregistret . Svart 
frontplatta med vit. markeringar. Mitt llOx6Sx40 
mm . HII 110x4S mm. I 

Scccehogtalaren oslagb.r I renhet och transilntegenskaplr Littdnven L-'da I akta marmor Komplett byggsats 
mad 3-vags delnlngsfllter med ,"byggd dlskantsäknng och Gamma s bista högtalarelement och en f.rdlgmonte 
rad lida I ikta marmor Hågtalaren som aven är en möbel Hett relOnansfn o ,"get dunk Ull grannarna 

TEKNISKA DATA 
MAtt 660x400x300 mm 1 II LA1232 12" bas 1 n MA 5231 mellan register 1st HA 3731 diskant 1 st 'liter 
GD411 Effekt 120Wllnus Frekven50mr 25-2000Mz ImpedanlBohm 

Komplett byggsats med hlU!, dampning, kapstar 

Pm .• ..•.• • .. . .• ••. • . . . . . • . . . . • . ...•. . • 3195:-

Pris .. .. .. ... . . . . .. . .. 295:- Pris. , , .. , .. . . ... ......... 75:-

Frankeras ej . 
Adressaten 

betalar portot. 

Prekvellsia Ge-Te AB 

Svarsförsändelse 
Kontonummer 2419 
19454 Upplands Väsby 
SVERIGE 

• . Byggsats . . . . . . . .. •..•. 2 750:-

BESTÄLLNINGSKUPONG ut 
D ______________________________ ~ 
0 ______________________________ __ 
0 ____________________________ _ 

Namn 
Företag 
Adress 
Postadress RT 6-781 
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Redaktör: GUNNAR LILLIESKÖLD 

--,) 

Malmö-mässan Datakraft, som hölls under våren, 
samlade många besökare och entusiasmen var inte att 
ta miste på. Arrangör var LKD, Stockholm och 
Malmö mässcentrum. 

Den dominerades av större administrativa system, 
men det fanns ett tydligt inslag av mikrodatorsystem 
och faktiskt visades några intressanta nyheter på 
hemdatorsidan. Med anledning av evenemanget 
ägnar vi månadens Dump till ett urval nyintro
ducerade produkter. 

i Vic från Commodore har äntli
gen kommit till Sverige. Av nå
gon anledning fungerade den ej 
till mässan, men i skrivande stund 
skall den finnas för försäljning. 
Det låga priset, kring 1500 kr, 
bör attrahera många amatörer. 

Datorn har färg, 5 k RAM i 

i Expander är 
ovanligt som en svensk-ameri
kansk dator. Den är konstrue
rad av amerikanen Lee Felsen
stein från Burley, USA , som ti
digare har konstruerat datorn 
SOL-20. Konstruktionen är ett 
beställningsarbete från Expan
der Data System ab i Sverige, 
och finansieringen har stötts av 
STU och Handelsbanken. 

Tillverkningen för Europa
marknaden kommer att ske i 
Sverige. Datorn är expanderbar 
och har S-100-buss . Den svens
ka programvaran står Besluts
moduler ab för . 

Systemet är baserat på opera
tivsystemet CPIM. Därigenom 
finns det möjlighet att arbeta 
med programspråken fortran , 
cobol, pascal, APL, PLl1 och 
PLlM förutom det basic-språk 
som finns med i grundversionen , 
nämligen Microsofts 24 kbasic. 

Företaget har tel 081541595 . 

grundutförande , 16 k basic och 
arbetsminne som kan expande
ras med tillsatskort. På tangen
ternas framsida finns japanska 
tecken, vilket förklaras av att 
maskinen görs där. 

Svensk representant: Datatro
nie ab, tel 08/7445920 . 

i Apple 1Il visades på NCC i 
Los Angeles redan för ett år se
dan, men introduktionen för
dröjdes kraftigt. Nu premiärvi
sades den här på Malmö-mäs
san. Den svenska agenten Gyl
ling System-Elektronik demon
strerade också Visicalc, vilket är 
ett användbart universal pro
gram för budgetering, plane
ring, analyser , tekniska beräk
ningar m m. Representanten har 
tel 08/961600. 
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..... 
Facit ab skall sälja Luxors nya 
dator i ABC 800-serien . Se före
gående RT där den beskrivs när
mare . 

På Facit-språk heter de 6510 
och 6520. Den förra har färg
skärm och 40 raders presenta
tion samt grafiska möjligheter. 
Den senare har 80 raders hö
gupplösande monokrom skärm. 

Facit ab, Business Systems 
Division , har tel 040/936800. 

..... 
Teleinstruments lågprisskrivare 
Seikosha GP 80, som vi tog upp 
i RT 1981 nr 2, visades naturligt
vis på mässan . 

En annan intressant produkt 
till rimligt pris var Watanabe 
WX 467, en plotter som kostar 
strax över 10000 kr. Den är plug 
in-kompatibel med Pet, Radio 
Schack, Sord m fl . 

Tel till Teleinstrument är 08/ 
380370. 

..... 
På bilden ser vi ett interaktivt 
testsystem av helt ny typ. Till
verkare är företaget Interview 
som representeras i Sverige av 
Sigtuna-firman Datametrix ab. 

Utrustningen, med modellbe
teckningen 4500, är portabel 
och den väger bara 15 kg. Den 
kan inte bara användas för att 
lokalisera störningar i dataöver
föringen utan är även användbar 
för vidareutbildving i datakom
munikation . Ovningskassetter 
för asynkron och bisynkron 
överföring samt datapaketför
medling ingår i leveransen. 

Datametrix har tel 0760/51655 . 

o j ,., 

..... 
Nordisk Mikro visade den nya 
TRS 80 Il. Se bilden. Den inne
håller en 8" flexskivenhet och 
kan arbeta i programspråken 
APL (!) , assembler, basic , co
bol , fortran och pascal. Opera
tivsystemet är CP/M. Prislappen 
visar något över 20000 kr . 

Nordisk Mikro har tel 08/ 
635040. 



Avancerade 
terminaler 
för datorgrafik 

Tetronix har presenterat två 
nya datorterminaler som med
ger så hög upplösning av grafi
ken att de är kapabla att använ
das för CAD/CAM. Inbrytning
en på området datorgrafik sked
de redan för 10 år sedan . Förut
sättningen är det på 1960-talet 
utvecklade minnesröret. Efter
som man då inte var beroende 
av stora och dyrbara minnen 
blev grafiken överkomlig för en 
stor grupp användare . Priset 
blev en femtedel mot den gäng
se tekniken . 

Många har använt Tektronix 
minnesskärmar sedan dess med 
gott resultat inom CAD/CAM , 
men nu är det dags för ett gene
rationsskifte . 

i Den andra terminalen heter 
4112 och är rasteravlänkad . Den 
är billigare och kostar från 
60000 kr. Upplösningen är inte 
riktigt lika fin som i ett minnes
rör , men i gengäld har man åtta 
olika gråtoner att tillgå . Skär-

Mikroprocessorkurs 
på videoband 

lesp, Integrated Computer 
Systems Publishing Co i USA, 
har under en 5-årsperiod ut
vecklat flera utbildningspaket i 
mikrodatorteknik och CAD/ 
CAM för mönsterkort. 

Nu introducerar man en del 
av kurserna på videoband. 
Kurspaketen skall jämföras med 
en handledare, " administratör", 
som tränats av ICSP. Kombina
tionen av videoavsnitt , individu
ella stadier och laborationer 
med utrustningarna , där handle
daren kan gå in med företags
specifika avsnitt samt svara på 
frågor, ger en effektiv utbild
ning till en rimlig kostnad . 

Man sparar på så sätt in kost
nader för resor, hotell och hand
ledare. Dessutom kan utbild
ningen genomföras på tider som 
passar det enskilda företaget 

i En av de nya terminalerna 
heter 4114, och den har ett lo
kalt RAM på hela 1 Mbyte . Bil
den kan överföras till en , eller 
om man utnyttjar bildens maxi
mala kapacitet, två flexskivmin
nen om vardera 512 kbyte . Ter
minalen har ett minnesrör med 
grönt ljus , men delar av bilden 
kan belysas med gult sken för 
omflyttning av speciella bildseg
ment, identifiering mm . Min
nesröret ger en högupplösande 
och flimmerfri skärm. Pris: Från 
120000 kr. 

men har 640x480 synliga punk
ter , men 4096x4096 punkter 
kan adresseras vilket ger synner
ligen tydliga förstoringar. 

De grafiska produkterna sva
rar i dag för en fjärdedel av den 
totala omsättningen på 1 miljard 
dollar. 

Företagsstarten skedde för 30 
år sedan då sex personer tillver
kade oscilloskopet 511 . I dag 
har Tektronix 25000 anställda. 

och utsträckt i tiden , t ex två ef
termiddagar i veckan. 

I dag finns följande tre kur
ser: "Microprocessors and mic
rocomputers" , "Microproces
sors real-time interfacing and 
con tro l systems" och "CAD/ 
CAM for printed circuit 
boards". 

De omfattar vardera 15-17 
timmars studier varav 6-7 tim
mar är videoavsnitt . De är upp
delade i 3-timmarslektioner, där 
50 minuter videoinformation in
går. RT har "provtittat" och 
funnit framställningen tekniskt 
intressant, instruktiv och levan
de. Texten är än så länge eng
elsk , men man har planer på att 
lägga in svenskt ljud i komman
de paket. 

Kurspaketen och lämplig vi
deoutrustning (U-matie, NTSC) 
hyrs ut av ICSP:s svenska repre
sentant Utbildningshuset ab, tel 
046/307070. 

DUMPEN 
forts fr sid 70 

--. 
Välkända Silent 700-terminalen 
från Texas Instruments har 
kommit i en ny , snabbare ver
sion som heter 780. Den skriver 
"smart" dubbel riktat med en 
hastighet av 140 tecken per se
kund med dubbla skrivrnatriser. 
Tangentbordet har fullständig 
uppsättning ASCII-tecken en
ligt svensk standard, liksom 
1500 teckens FIFO-buffert över 
RS 232C (V24) och strömslinga. 
Hastigheten ligger mellan 110 

i Teledataterminalernas pris 
är på väg ned. 7250 kr kostar 
idag en sådan från Philips, som 
också innehåller funktionerna 
färg- och text-tv med 26" bild-

och 9600 baud . 
Priset för Silent 780 är mindre 

än 11 000 kr, meddelar Texas In
struments, som kan nås på tel 
08/235480. 

skärm. Vid serieproduktion i 
större skala beräknas priset 
komma att ligga ca 1000 kr över 
priset för en vanlig tv-mottagare 
i färg eller svartvitt, oberoende 
av storlek. 

Som vi tidigare har nämnt har 
företaget Viewdata ab övertagit 
och utvidgat den servicebyrå för 
teledata-användare som tidigare 
ingått i avd Nya Media hos Phi
lips. Det marknadsför Philips te
ledataprodukter inkl databaser 
och programvara. Företaget ägs 
av Arvid Brandberg och Göran 
Waerm?r ab. 

G_Slagen, . ,f'.]~' 3 ,uti 
'-___ s. Alle-gatan 2 A · 41301 Göteborg ' Tel. 031-173930 ___ ~ 
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Samtliga JOSTI BYCiGSATSER 
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 ultraljudsmottagare 
Byggsats AT 761 håll krets för relä 
Byggsats AT 765 ultraljudssändare 

Tyristor som "tänder" din moped: 
Byggsats TT 670 

IAC-STORÄTAREN!! ! 

ca 125:
" 27.85 
" 84.50 

ca 109.80 

Nu finns Philips berömda IAC som byggsats att montera I bil el. 
vanlig FM-radio för att eliminera störningar 
Drivsp. 12 volt 20 mA. 
Byggsats FM 680 89.75 
DIGITAL-VU-meter m. 10 Iysdiod,er, drivsp. 
12 volt 
MI 915 MONO 
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 "GENERALKATALOO" på ca 400 sidor innehåller beskrivningar bilder 
och data på Inte mindre än 2 125 olika elektroniska prylar bl. a. byggsatser. högtalare' och 
delnlngsfiner med sammankoppllngsexempel, halvledare, data- & ekvivalentlistor och mycket, 
mycket merl! Flerfärgstryck. 15: - plus porto. 

DtAGRAMMAPP -'NY p6 SVENSKA - med diagram, kopplInga""""", komponentlÖf
teckning, bYlKlvilglednlng MmI utförtig brukNnvlanlng till JOSn byggMt_. 
Varje konatruktlon Ir IlttIaltllgt uppbyggd'" man bah6var Inte v.ra " etektronlkgenl" tör 
alt ha glldje av denna bok. Jlttatlnt bildmaterial! Varunr 1000 ca 500 aldor. 

45:-
-------------------------------------------Till Box 1107, 

ELECTRO-BYGG • JOSTI ELECTRONIC 251 11 Hellingborg 
Namn _____________ Ev Kundnr ____ _ 

Adress ____________________ _ 

Postadress ________ ___________ _ 

Obs Glam ej fylla I namn o adress I RT 6 - 7-81 

o Sänd mig "GENERALKATALOG"pris 18 r- i förskott el. 22 r- mot 
postförskott. (jnkl.frakt) 
O Sänd mig DIAGRAMMAPP. varunur. 1000 mot postförskott, frakt 
tillkommer. 
O Sänd mig ... ..... .... ..... .. .... .. ... ... ... ...... ...... ......... .. ... .. mot postförskott 

.=~~ 
ALLA PRISER INKL MOMS Leveranser ove' 500 - IrakH"n 
Forskonsbetalmng kan ske genom ,nsann'ng på vi" postgiro 2941177·7 eller banl<glro 162· 
8098 eller genom check utstalld på oss OBS' 1It:- Irakt vid IOtskonsbetalnong 
V,II Du veta mer si nng eller skrIV t,1I oss - telelon 042· 1 3 33 73 Allarsadrass Kartlgatan 
9 Dar traNas v, mellan 930 och 17 30. LÖrdager atlng1 ORDERMOTIAGNING 
DYGNET RUNT 
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PARABOLER forts fr sid 66 

rabolens lokalavstånd , vilket antenner med . 
är: 

f= 

D 2 

2 
4xh 

Sfäriska antenner 
(7) har högt brus 

Tillverkning av paraboler 
i metall eller plast 

Av föregående avsnitt fram
gick att kravet på precision är 
stort för en reflektorantenn ; 
speciellt om antennen är stor 
ställs det mycket höga krav på 
styvhet m m. Observera , att 
4,5 mm avvikelse inte är myc
ket på en skål som är 3 m eller 
mer i diameter (4 GHz) , och 
att 1,5 mm tolerans (12 GHz) 
ställer mycket höga krav på 
hemmabyggaren. 

Reflektorytan kan göras av 
nät , förutsatt att maskstorle
ken inte överskrider )",/10 (7 ,5 
m!l1 vid 4 GHz, 2,5 mm vid 12 
GHz). Reflektorn måste vara 
gjord av elektriskt ledande 
material som t ex aluminium , 
koppar , galvaniserat järn 
el dyl. Gjuter man skålen i 
plast bör man ta hänsyn till 
den krympning som sker vid 
härdningen . (Se datablad från 
plasttillverkaren .) 

En gjutform kan göras av 
plast , gips eller betong och re
flektormaterialet , som kan 
vara aluminiumfolie eller nät, 
lamineras fast i parabolen. Om 
plasten inte skall vittra bort 
måste den stabiliseras mot so
lens ultravioletta strålar med 
en s k uv-stabilisator. Tala 
med plastleverantören! 

Man kan också göra en an
tenn av "apelsinklyftor", d v s 
lättmetall eller plastkilar som 
sätts samman. Det är svårt att 
uppnå tillräckligt god nog
grannhet , men konstruktions
sättet möjliggör en demonter
bar och därmed lätt-transpor
terad antenn . 

Ett annat alternativ är att 
göra en ram av "ekrar" som är 
böjda efter en mall enligt tidi
gare och sedan klä ramen med 
nät . - Se RT 1981 nr 3 . 

Det finns goda praktiska 
tips i amatörradioböcker och 
tidskrifter (se referenserna , 
speciellt (4»! - En parabol
mall är det mest användbara 
redskapet vid tillverkningen av 
en parabol och är även ut
märkt sätt att kontrollera nya 

Avslutningsvis skall VI saga 
några ord om den sfäriska re
flektorn. Den består helt en
kelt aven del aven sfär. En 
sfärisk yta har inte fokus i en 
punkt utan snarare i ett områ
de , som då kallas fokalområ
de . Det ger upphov till fasfel 
som måste korrigeras med en 
lämplig matare. 

På grund av att den sfäriska 
antennen har dåliga brusegen
skaper är den inte lämplig att 
användas vid mottagning av de 
svagaste signalerna. Man till
verkar lätt en mall för tillverk
ningen av sfäriska antenner 
genom att använda ett snöre 
som passare . Kurvan är ju helt 
enkelt en del aven cirkel. Fi
gurerna över den sfäriska re
flektorn torde tala för sig 
själva. Den är kanske den enk
laste antennen att tillverka 
själv och en förhållandevis ut
förlig byggbeskrivning för an
tenntypen finns i referens (5). 

Matarhornet är ett kapitel 
för sig och av utrymmesskäl 
går det inte att beröra ämnet 
djupare nu . Se referens (4) för 
ytterligare information. Om 
intresset är stort nog kommer 
vi kanske att skriva några ra
der om mataren i ett komman
de nummer av RT. 

Till slut vill förf tacka alla 
som har ringt och skrivit. Ty
värr har jag ej kapacitet att 
snabbt besvara alla brev, var
för jag hoppas på förståelse för 
att det kan dröja flera måna
der innan svar avgår . 

CB Radio i Göteborg, tel 
0311118110 eller 131166, har 
helt övertagit marknadsföring
en av satellitmottagningsut
rustningen , varför jag hänvisar 
alla förfrågningar om priser 
etc till den firman . Det över
väldigande intresset har också 
medfört att klubben för satel
litentusiaster inte riktigt har 
kommit igång ännu . Alla som 
aktivt vill bidra till igångsät
tandet , d v s de som verkligen 
vill göra något och satsa lite 
tid , ombedes kontakta förf. 

Ett stort tack, slutligen , till 
min bror Donald som ritat alla 
figurerna och Krjstina som 
knackat ut manuskriptet! • 



KOMPONENT Rea 
REA listan gäller under juni eller så långt lagret räcker . 
Samtliga komponenter år fabriksnya och levereras med 
10 dagars returrätt . Priser exklusive moms . 

MINNEN 1-4 5-25 TRANSISTORER 

2708 450ns 24:- 19:- BC 546 b 0 : 32 
2716 450ns +5V 34: - 29:- BC 547 b 0:32 
2732 450ns +5V 72: - 64:- BC 548 b 0 : 32 
2114 300ns 16:- 14:-
2114L 450ns 18:- 16:- BC 556 b 0 : 32 

2114L 300ns 19:- 17:- BC 557 b 0:32 

2114L 200ns 20:- 19 : - BC 558 b 0:32 

4116 250ns 17:- 14 : - BD 135 1 : 95 
4116 200ns 19:- 17:- BD 136 1:95 
6520 P 17: - 16 : - BD 137 1:95 
Z-80 A 58:- 49:- BD 138 1:95 
z-80 A PIO 42:- 37: - BD 139 1:95 
Z-80 A CTC 42:- 37:- BD 140 1 : 95 

Linjära IC kretsar BC 107 b 0:98 

709 CN 2:95/st 
BC 177 b 0 : 98 

741 CN dip-8 1:95 2N 2905 1 : 45 
555 CN dip-8 1:95 2N 1711 1:85 
UM 180 LED-krets 18:60 2N 1613 l: 85 
XR 2206CP Funktgen 22:49 2N 3054 3 : 85 
SN 76477 Ljudkrets 19:80 2N 3055 3 : 95 

TTL SPÄNNINGSREGULATORER 

74 H 51 N 0:98/st 7805 lA 5v TO-220 3:95/st 
7473 N 2: 85 7806 lA 6V TO-220 3:95 
74100 N 4:90 7808 lA 8V TO-220 3 : 95 

DIODER 7812 lA 12V TO-220 3:95 
7815 lA 15V TO- 220 3 : 95 

IN 4148 0:12 7824 lA 24V TO-220 3:95 
IN 4003 lA 200V 0:28 
IN 5404 3A 400V 0:88 

LYSDIODER 

Röd 3mm 0:64 
Runda Bryggor Röd 5mm 0 : 69 
1 , 5A 400V l: 7 5 

Grön 3mm 0:84 
Grön 5mm 0:88 

Gul 3mm 0:86 
Clips 3 mm 0:25 st. Gul 5mm 0 : 92 
Clips 5 mm 0:25 st. 

BYGGSATSER 
FunktionsgeneratoI . Med komponenter, kretskort och bruksanvisning_ 

Si nus, trekant och fyrkantsvåg. 4 st överlappande frekvensområden 1Hz- 100kHz 
Spänningskälla +12 Volt eller ± 6 Volt. Pr is Kr 88:-

KON DENSATORSATS : 1 . Plastfoliekondensatorer med axiella ans l utningar. 
15 st olika värden och 5 st/ värde . Totalt 75 st kond. Pris 18 :- Kr / sats. 

KONDENSATORSATS : 2. Plastfoliekondensatorer för stående. PC-montage . 
15 st olika värden och 5 st/ värde. Totalt 75 st kond . Pris 18:- Kr / sats . 

Induktiv FlÖdesmätare 

Klarar bensin, diesel, vatten m.fl vätskor 
FlÖde max: 200 l/ h 

min : c:a 1,5 l/ h 
Arbetstryck max: 15 Bar 
Temperatur max: 120 'C 
Givaren ger en sinusformig kurva på 
c:a 8500 pulser/liter. 
Skall monteras vertikalt så inga luftblåsor 
stannar kvar. Får ej monteras mot metall p_g.a . 
att den är induktiv. 

Givare 55 L Pris: 59: 

Beställ vår 

KATALOG-S1 
Sändes mot 10 :-

Sänd in er beställning i dag eller besök vår butik 

Västertorp , Stockholm Adress: Bjällervägen 38 

H ~ Elektronikkomponenter 
Bo X 1 O O 4 Tel: 08 - 88 16 00 

126 10 Hägersten 
Informationstjånst 19 

ALLTFÖR 
HÖGTALAR. 
BYGGAREN 
60 Olika kompletta byggsatser 

Pris: 1.695:- inkl. moms 

Acoustic DISCO 
160 liter 200 W 
Acoustic - högtalarbyggsatser be
stir av färdigmonterade I'dor, val
nötsfanerade eller i svartbetsad ek. 
Med byggsatserna följer allt som be
hövs för att f' ett par helt färdiga 
högtalare i samma finish som ett par 
fabriksbyggda men till ett mer tillta
lande pris. 

ACOUSTIC 
CORAL 
DS 
ELECTRO
VOICE 
FANE 
GAMMA 
GOODMAN 
ISOPHON 
JBL 
KEF 
PEERLESS 
PHILIPS 
RCF 
RILA 
SEAS 
SIARE 
SINUS 

HOGTALAR
ELEMENT 
FILTER 
TRA"SATSER 
70180 HORN 
SPOLAR 
KONDENSA
TORER 
PICK UPER 
TYG 
SKUMFRONTER 
M.M 

NY KATALOG FÖR 1981 
Demonstration och butiksförsiiljning: 

öppet: månd.- f red. 11- 18, lörd. 11 - 14 

SÄND MIG GRATIS KATALOC '81 
N n RT6·781 am ... .. ............... ... ........ .. .... ..... ... .... . 

Adress ..... ................ .. .... ...... ···· ·· ·········. 

Postnr .... .... .... Ort .... .. .. ............ ... ... ..... . 

Informauonstjansl 70 
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OSCILLOSKOP FRÅN HITACHI 

V-302B 30 MHz 2-kanaler 

Stroboskop med varvräknare 
CI-I096, 695:-

Digital barometer 
ID-1990, 1.815:-

Microprocessor-trainer 
ET-3400, 1.635:-

Ultraljudslarm GD-49, 625:-

Ja , tack sänd katalogen nu! 

Namn (texta tack! ) 

Adress 

Postnr, postadress 

74 RADIO & TELEVISION - NR 6/7 - 198 1 

V-152B 15 MHz 2-kanaler 

Modell Frekvens Pris 

V-1 52B 15 MHz 2475:-
V-202 20 MHz 2950:-
V-302B 30 MHz 3950:-
V-352 35 MHz 4395:-
V-550B 50 MHz 7500:-

Ring 08-88 02 00 el/er skriv 
för ytterligare information. 

TERCO 
Box 2025,12702 SKÄRHOLMEN 

Informatlonstjanst 21 

Amatörradio • Datorer. Hemelektronik • 
Mätinstrument. Utbildning 

BESTÄLL 
BYGGSATSER 
NU! 

Heathki t är en av världens största till
verkare av hobby- och hemelektronik. 
Varje byggsats har mycket stor kvali
tet. Bygganvisningarna är mycket ut
för liga och lätta att följa. Vi garante
rar funktionen. Du kan också köpa 
byggsatsen i vår butik i Stockholm. 
Beställ katalogen nu! Posta kupongen 
i dag! 

HEATHKIT 

Digital biiklockaItimer 
GC·1415, 395:-

Handburen multimeter 
IM-2215, 895:-

Digital motortestare 
5 funktioner CM-1550, 
1.135:-

Metallsökare GO-1290, 
1.345:-

) 

7tfUO'-
Byggsatser för 
kunskap och 
arbete. 

HeathkitScandinaviaAB, Box 12081, J02 23 Stockholm. 
w 6- 7-81 Tel 08-520770. Butik: Norr Mälarstrand 76. 

InformatlonstJanst 22 



Detektorer, centraler, koppl ingselemenl, reläer, signal givare ... 
Alla typer av komponenter i system som larmar, varnar och 
väcker uppmärksamhet finns hos 

SIREN SKYDDSLARM AB 
Box 150 13, 161 15 Bromma. Tel. 08/266870 

r --- -------------------., Skicka mig information om Sensvact skydds larm ;;; I i ~::: ..•.•.•.•••••.•••••••.••••••.•••••••••••.•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•••••. ~ I 
L _ ~~~il ___ ~o~~~ iiiiiiii __ " ~e.!i.iiiii ·iiiiiiii _ ~ 

Informatlonstjänst 23 

Den sna~baste 
"ägen till . 
130.000 HIFi·, 
.... , Video· • 
I Yl I ktrOnlk
oche e 
entuSiaster. 

Ring 
annonsavdelningen 
·08/736 4000 

DRAPA! 
Nu kommer en ny serie boosters för bilstereo . Elektro'niska deln ings· 
filter. Separata slutsteg för varje högtalarelement. Individuell nivå· 
regler ing. Kort sagt, tung HiFi i bilen. 

Trevägs· och tvåvägssystem finns, dessutom en bassdriver på 60 watt. 
Riktiga watt alltså , inga "bilstereowatt". Mer info rmation får du av 
oss, eller också läser du Radio & Telev ision nr 6/7·81 , där hela bygg' 
satsen finns beskr iven. Offra en helg och bygg till dig en kombination 
av hög volym och rent ljud som vi tror är oslagbar! 

kontor 
Silvergransgatan 5 
42 1 74 V;a Frö lunda 
tel. 031 /293385 

Triamp Pris 585:-
Bas-120Hz 2X15W 
Mellanreg. 120-2500Hz 2X 5 W 
Diskant 2500Hz- 2X 5 W 

Biamp Pris 540:-
Bas-120Hz 2X15W 
Mellanreg.,disk. 120Hz- 2X15 W 

Bass Driver 
Bas - 120Hz 

Pris 525:-
4X15 W 

E LEKTRONIK AB 
butik 
Bangatan 36 
414 64 Göteborg 
te l. 03 1/1214 80 

but ik 
Skeppargatan 70 
11459 Stockholm 
tel. 08/61 36 98 

Inforrnatrollstjånst 24 

Trefaldig säkerhet på sjön! 2705.AFS 

PRIS- ENDAST 

t!~~' 
FANTASTISKT!!! 

Fråga din radiohandlare 
eller ring 

PR-Teknik Radio AB 
031-26 20 30 

InformatronSlJanst 25 RADIO & TELEVISION - NR 6/7 - 198 1 75 
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Nu åter p-å svenska marknaden 
Kontakt-C he mies MICROTAN65 

SYSTEMET 
POSITIV-20 200 mi 
Fotokopieringslack för framställ 
ning av mönsterkort. 

KONTAKT-GO 200 mi 
Oxidlösande. 

KONTAKT-G1 200 mi 
Konserverande och korrosions
skyddande. 

KONTAKT-WL 200 mi 
Fettlösande. 

TUNER-GOO 200 mi 
Ett speciellt rengöringsmede l för 
kanalväljare . Rengör utan att för
ändra kapacitans- el. frekv .värden. 

STRINGY FLOPPY från 1995~ 

6502baserad mikrodator 
Högklassig TV-anslutning 
med monitorkvalitet. 
Grafik och text på samma bild. 
EXPANDERBAR -Ej någon 
bortkastad investering 
MICROSOFT BASIC vilken 
anses vara standard 
Parallella och seriella utiångar. 

LÖDLACK SK-10 
200 ml/400 mi 
Lödaktivt skyddsla"ck för 
mönster kort . 

KYLSPRAY-75 200 ml/400 mi 
Lokaliserar omg. termiskt beting
ade fel genom en kylstråle . Detta 
sparar timmar av felsökning. 

UTBYGGNADSMö.JLIGHETER 
RAM 48K ROM 14K 
RS232C serieinterface 

- Parallellkort 16 portar 

VI LEVERERAR ÄVEN: 
ACORN ATOM 
VIDEO GENIE 
ZX80 
Kontroll-datorer 
Skrivare, Floppy disk, etc. 

PLASTIK-70 200 ml/400 mi 
Idealisk skyddsfilm för mönster
kort. Eliminerar krypströmmar 
och dåliga isolationsvärden. 

VIDEO-gO 200 ml/400 mi 
Specialrengöringsmedel för mag
nethuvudet på video- och ton
bandspelare . Även datorer. 

- Seriellt kort 8 portar 
- A/D omvandlare 
- S1'RINGY FLOPPY-anslutn. 
MINIKONFIGURATION 1340~ 

FöR FöRETAGET: 

STORT PROGRAMUTBUD för: 
TRS-80 VIDEO GENIE 
ACORN ATOM ZX80 
APPLE ATARI 

"BI G MICRON" 5975~ 
PET NORTH STAR 

AB 35K RAM (exkl. moms) 
- Högklassigt tangentbord 

med numerisk deJ. 
- MICROSOFT BASIC , mm 

SYSTEMPAKET: 
P.A. MAnTINSON 

Spel, utbildning, simulering, sta
tistik , utilities m .m . 

GENERALAGENT 
TANGERINE-PROD. 

TOR-DATA 
Box 530 
651 08 Karlstad 
Tel : 054-113480,15 5380 

InformatlonS1Janst 26 

Lagersystem 
- Faktureringssystem 

Box 140, 423 01 Torslanda. 
Telefon : 031-56 26 37 

InformatlonS1Janst 27 

Titta vad Amerikanarna 
hargjorf med synfesisern! 

_ _ ~kt~~ DOM HAR STOPPAT 

WETAB 
Drottning Kristinas väg 31 
19300 SIGTUNA 
Tel. 0760-514 75 

RADIO & TELEVISION - NR 6 /7 - 1981 

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. 

Återförsäljare sökes. 

1-----------------, 
I JA, skicka mig snarast Er katalog mot 5:- i frimärken. I 
I Namn ....... . . . .. . .. ... .. .. ... ... . . . .. . . .. . .. ... . ..... .. . . .. . . .. I 
I Adress ................................ . .... . .. . ... . ........ . . .. . I 
I Postnr .. ...... .... .. ... Postadress . . ..... .. . . ...... .. .. . . ..... .. I 

RT 6-7-81 L _____________ __ __ I 

InformatlOnstJanst 28 



Informa tions tj änst 2 9 

..................................... ..................................... ...... . ..... 
::::: BYGGSATSER & KOMPONENTER ::::: 
mi! TILL SVER I GES LÄGSTA PRISER mi! ..... . .... ...•..•••..•......................•.. : ••.............•..••••••........... : 
: Y~ ra oltyckta byggsatser lrvrreras ko.plena .rd : 
: ALLA dehr (ko.ponrrlt~ ... IC-h l llar!,pottar.rattar : 
: kontakt~r S/IIt kr~tsko .. t I~d bygqbeskrivning). : 
: Yi har ALLT fdn PRU. JII P(56:-) RÖRFUZZ (62: - ) IIHA : 
: IIHo\ (fr.81:-) eOJII PRESSOR (125:-) till PHA UA (fr.186:-1 
: FL U G[RS{fr . 259:-) II IX(RS ( f r.157:_ 8in _ 1 ut) I fl : · . : Ou kan ock s! kllpa kOlponenter frln oss. vi har Ht : 
: s t ort sorti l ent IC-krl'tur . av vil ka dnga t yp er : 
: endast finns hos oss. Sa.t AllT .. nnat i kOlponenter: · . : Prisu: 2N 3904 . 3906 I fl -.98 : 
: IL 071 3.95 RC 4\36 6.10 : 
: Lit 301 2.95 Re 1,739 6.10 : 
: LM 381 9.15 LII 3080 6.35 : 
: LM 380 10.1,5 XR 5534 19.50 : 
: Otta lir bara ett litH urval ur den stora längd : 
: olika typer vi I.gerfllr. : 
: dUO(I S ( R8JUOU O[ : SAO 1024 85.00 : 
• UI3914,3915,3916 23 . 95 . 
: Vlr katalog led priser f~r du fllr 15:- : · . : MUSICAL ELECTRONIC DEVICE : 
: BOX 134 tel.Oll - 589 32 : 
: 611 00 SKÄRBLACKA P-giro 4 50 31 86-8 : .••.................................. 

Informa tlonSlja nst 30 

W1PrnD~w~D~® 
Läs och lär på s ven s k a: 

o 

VAR NYA DIGITALKURS 
51ärobrev och lab-sats som ger mera kunskap än gymna
siets kurs i digitallära, 

o 

VAR OMTYCKTA DATORKURS 
nu omarbetad för att motsvara dagens krav, Materialsats 
och 8 lärobrev, Beställ kurs eller broschyr nu! 

I 81 W R ~ Q I i ! i I S e R i ! 6~ , 
Box 40 ' 54400 Hjo ' Tel. 0503-12394 

.................... I." .I,."n. a. tI.on .. stj an s~t_3_1 ______________________ --, 

Informations tjänst 32 

TILlVERKA 
SJÅLV 

Jiålte 
1 :.70 
BETALA IN PÅ PoSTGIRO QSn6-1 

VID POSTFOR5KOTT TILLKOHH~R 6 > 

JJestJ'!t nu / 
• LAMINAT. FOTORESIST 
• RUT -, RIT - , LlTH- FILM 
• DIVERSE KEMIKALIER 
• SYMBOLER , KVRVTEJP 
• EXPERIMENTKORT MM 

VI 10- AI<5JUBfLE.R.AR. 
SÄND EFTER INFORMATiON 
OM VÅRA JUS\lt.UM5-
ERBJUDANDEN ~ 

L6W 
ELEKTRONI SKA AB 

BOX 2038 

550 02 JÖNKÖPING 

036 '1 66665 

Informatlons tjans t 33 

HAlIare Pris/st 
100-pris 

* 1000 HC-33/ U 22: -
* 1843,2 -" - 20:-
* 2000 -" - 13:-
* 2097,152 -" - 13:-
* 2457,6 " 13:-
* 3276,8 -" - 13:-

3276,8 HC-18/ U 13:-
* 3579,545 -" - 7:50 

3579,545 HC-33/ U 7:50 
* 4000 HC-18/ U 7:50 
* 4194,304 -" - 7:50 
* 4433,619 - - 7:50 

4915,2 -" - 7:50 
* 5000 -" - 7:50 

5068,8 -" - 7:50 
* 5185 -" - 7:50 
* 6000 -" - 7:50 
* 6144 -" - 7:50 

6667 -" - 7:50 
7159,09 -" - 7:50 

* 8000 -" - 7:50 
*10000 -" - 7:50 
* 12000 -" - 7:50 

13516,8 -" - 7:50 
14318,1 8 -" - 7:50 
15000 -" - 7:50 
16000 -" - 7:50 

*18000 -" - 7:50 
* 18432 -" - 7:50 

19660,8 -" - 7:50 
*20000 -" - 7:50 
24576 -" - 7:50 
27000 -" - 7:50 
36000 -" - 7:50 

*) Finns i lager 

Större kvantitet - begär offert 

Beställ hos 
kris tallsp e cialisten 

1*'ä,!I~ 
Box 1235 • 161 12 Bromma 
Tel 08-26 25 30 ----
BESTÄLLNINGSKUPONG 

I 
Till EKB· Produkter AB 
Box 1235. 161 12 Bromma 

Pricka tör här nedan 

D Sänd mig .......... . .. . . . . s,t ,k,r,is,t,a,lIe, ,r I 
frekvens ...... . .... hållare . 

o Sänd mig ytterligare information 

D Ring mig I 
I ::~:::~man:,::::::::: : :::: : :: : :::: ::::: I 

Företag: 

I Postadress: . . . . . . . .. .,',',',', I 
Telefon : .. --Informa tlons tj anst 34 

RT 6- 7 Bl 

Jbn MM60 MK II 
STEREO MIXER med 
MONITOR o LYSDIODER 
* BASS· BOOST, "tu,bo"-oHokl i bB.rog, 
* lOW-CUT, aktivt , umblofilto" 2edB/okt 
'* ED-Inllutning pt mikrofoningtng 
* l YSOIOO-di.ploy utökod 
* OUBBING, bondkopioring.möjlighot m.m, 
• TALK·OVER funktionen jUlteringsbar 

- i övrigt som MM 60 (se ovan) 
OBS! PRISET: 

1.595:- inkl. moms 
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•• 
AL !KOJLIG! 

Det kosmr bara 15 kronor per rad att annonsera under '1\LLT MÖJLIGT" 
-Radio &ThJevisions radannonser. Annonsen skåll inte vara längre än 10 rader. 

L~ta pris är 45 kronor (3rader). 
Har du något att sälja skall du prova '1\LLT MÖJLIGT". 

radio & 
televISion 

NR6/71981 

I[ SÄLJER 
JI 

HP-41C med fullt minne + 3 st . 
ROM-moduler (Matematik, Spel 
m.m.' + Kortläsare + Ljuspenna ev. 
byte HP- 34C eller 8-tums Disk
drive. Tel. dag 08-98 80 80, 
kv. 08-839949 Palmens. 

U66 e. delningsfilter A2. 2 st nya 
E-V T35B tuner Kenwood 
KT7500. TeI.021-111148. 

Säljes 1 st. Stereoexp. + Echoizer 
med tillsatskort och dynamik
komp. Monterat . 
Tel. 013-15 89 71 . 

SVENSK TECKENGENERATOR 
med AÄÖ 2K EPROM passande 
bl.a. NASCOM 2. 145 :- inkl. 
porto . Tel. 016-12 2606 

Använd kupongen. Den finns i tidningen. 

Nyren. TEAC A3340 4 spår + ny 
mixer BOSS KM60 6 kan. 9.500 :
utan prut. Elbas Ganson NY end. 
1.000 :-. Tel. 0505-303 84 

Harman-Kardon Citation 16A 
2x 150 W och Citation 17 som nya, 
billigt! Tel. 0511 -754 13 efter 18. 

TE LMAC 1800 i låda m nätdel, 
4K RAM, HF-modulator, tangent
bord. 1.200 :-. 
Kvällstid 0756-440 07 . Lasse. 

HITACHI HCA-8300 PIONEER 
TX-7500 SANSUI AX-7 allt säljes 
till högstbjud . eft . kl. 19.00 
08-9340 80. Mycket gott skick . 

Tektronix oscilloscope äldre mo
dell dubbelsträle CA-plug in . 
Tel. 031 -151471 el. 84 32 90. 

Säljes : Kompl. årg . av Populär 
Radio och R&TV 1953- 79. 
Torsten Eliasson 
Tel. 08-360304 e. kl. 18. 

HORNSATSER demoex. (skönh.
fel). GAMMA bas 12", KLlPSCH 
MHI, Electrovoice T35C 
toto 430 :-. Ref .klass. 
08-31 00 16 Erik . 

Effektmodu ler 300 W sinus i 
8 ohm . Pr is: 1.200 :-. Aktiva del
ningsfilter 3- 4väg Pris : 1.680:-. 
Parametric equalizer Pris : 1.710:-. 
BJ-Elektronik N . Gubberogatan 15 
41663 Göteborg . 
Tel. 031 -19 5510. 

PL690 TILL SINCLAIR ZX80! 
Ny spännande pgmbar Ijudg. med 
obegränsade möjligheter. Pris 
500 :- inkl. utförlig Doh. 
Tel. 0755-13213 Tomas eft . 18. 

Mottagare FRG-7000. 0,5-30 
MHz. Körd 10 tim. Med inkoppb. 
extra smalt bandfilter . Pris 3.200 :
Begagnad elektronisk Kamera med 
Blixtagg . Laddutrust. o Batterier, 
Bruksanv. Utm. skick. Pris 450 :
(Märke Y ASH ICA E lektro 35.' 
Sven-Olof Bejerstäl 08-46 9614. 

TEAC Mixer 5A 8 kan . Tandberg . 
Rullbandspelare 3300X MK2 
Pioneer först med radiodel 
2x60 W. Sven-Erik Andersson 
Tel. 0226-118 75. 

ABC80 har fätt SYSCON ! 
som med 16 nya smarta CTR L
kommandon gör programmering 
och felSÖkning enklare. Ring 
0526-10962 för information! 

Rullb Philips N4450, Revers, 
fjärrk ., timer, inb. först. Ren . f . 
1.000 :-, 2.500 :-. ElcasSony E17 
1 år gam . 3 huv, 3 mot. Topplj. 
Nypris 5.600 :-. NU 2.500:-
Tel. 046-12 00 66. 

ReVox B 77 (oanvänd!! . Crown 
IC 150 fl förförst ., toppdata!, 
högstbj. över 950 :-. Anders 
Clauson, 040-91 1990. 

COLLINS DESIGN, General 
Coverage RX R-390A/URR 500 
kHz - 32 MHz i 32 band . Trimmad 
och testad i bra skick. 3.100 :-. 
Kåre Wallman, Parkv . 12, 18352 
TÄBY. Tel. 08-7560950. 

MARCONI SIGNALGENERATOR 
10-485 MHz. FM-AM 0,1 uV-
200 mV bra komradiogen. Pris 
4 .650 :-. Tel. 042-439 58. 
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Köpes : gammal ReVox-bandsp. 
eller -först. Även annat av intr. 
Anders Clauson, 040-91 1990. 

Köpes : DBX pass . 4 kan. band 
spelare Teac A 3440. 
Tel. 021-35 68 93. 

I[ DIVERSE 
JI 

Stud . i digitaltekn. S. legoarbete. 
(extraknäck). Sök Pejov. 
Tel. 035-10 40 00/284 el. 
035-1031 35 kvällstid. 

Kretskortmontering m.m. ut
föres. Tel. 0760-506 10. 

ARBETEN UTFÖRES! Till mo
derata priser utför jag diverse 
monteringar. Specialitet: Löd
ning, wirning. Även mindre se
rier av kretskort . Alla arbeten 
med garanti. Skriv till: Kim 
Ullbrandt, Hammarkullet. 56, 
42437 Angered . 



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 -
dd skall du prova 
"ALLT MÖJLIGT"! 

Den somkcmmer ihåg 
att aldng glömma bort 

radio & 
television 
kommer alltid ihåg 
att aldrig glömma bort att 

PRENUMERERA! 
Glöm inte bcrt 
att kcmma ihåg det ! 

Vill du veta 
mer? 

Radio & Television hjälper 
dig gärna med ytterligare 
upplysningar om de pro
dukter som annonseras i 
tidningen. Ringa in num
ren på de annonser som 
du vill veta mer om. Varje 
annons är ju försedd med 
ett nummer. Det är bara 
att fylla i kortet med I 
namn, adress etc och posta 
det till oss. Vi ser till att I 
du snabbt får svar. All 
informationstjänst är kostX
nadsfri! Sänd in kupongen 
inom 6 månader. 

Utgivningsdagar och Nummer 2 3 4 5 6/7 8 9 10 J l 12 
manusdagar 1981: :':Uc.::t9:"::.d:':':a':'::g-'---~4-. 2-+=-4-.3-t":'1-.4-t=-6.-5-+::!3.-':"6-t=-22-.-7 ~26-.-8 ~23::"".-9 -J-...:2~8-.1-0t-:2~5:"'-. 1-1 

Skrivdinannonshär! Manusdag 18.1223.1 17.2 23.3 21.4 9.6 14.7 11.8 16.9 15.10 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

D E T G Å R IN 28 TECKEN PÅ VARJE RAD 

Namn .......... ...... ..... ....... ....... .. .... .... .. ....... ...... .......... ....................... Tel. .. ........ .. ... ..... ..... .............. ....... . . 

Adress ... ... ... .. ... .. .. ....... ... ..... ..... ...... ........... . Postnr. ................. ........ Postadress ........... ............ ............. . 
OBS! Endast förskottsbetalning med check eller per postgiro!! 
~P92344-0 (M~talong::med"RT-rad~ons") DCh~bifoga:.... ____ ~ 

PRENUMERATION 
Ja, jag prenumererar på RADIO & TELEVISION ett år 

framåt och får 12 nummer 01 utgåvor) för kronor 144:-, 
Jag betalar senare när inbetalningskortet kommer, 

VAR GOD TEXTA TYDLIGT! 392 

Efternamn ......... ............................................ Förnamn .... ............................... c/c ............................ . 

Adress ....... ... ........................................ Postnr ........................ Postadress ............................... ... . , ... , . 
Gata,postlada, box etc 

Land ................ .......... ......... .... .......................................... .. ..... . 6/7 

-------------
•• 

INFORMATIONSTJANST 
Jag vill veta merom härförkryssadeannonser: CD CD CD CD CD CD (]) CD CD ® 
®®@@@®®®®®@®®®®®®@@@ 
®®®®®@®®@@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@®®®@®®@@@@@ 
®®®®®®®@®®®®@®®®®®®@ 
®®@®®®®@®@®®@@~@®@@@ 
®®@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@®®@@@@@@@@@ 

Företag ........... ... .... .... ........ ...... ... .. ............ ..... ... Namn ..... ........ .... ..... .. ..... .. ........ ..... ...... C/c ... ... .. ..... ................ .... . 

Adress .. .. .... ... ........ ... ...... .. .................... ... . Postnr ..... .... .... .. .... ...... Postadress ............................................. ... ...... . 
Gata,postlada,bo .. tc Land. ............. .... ..... .......... .. ......... .... ....... I RT I I 617 I 
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radio & 
television 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 

_._._._._._._.-.-._._._._._._._._._._._.~ 

radio & 
television 
Box 3263 
10365 STOCKHOLM 

-. --_. _. -- _. -- - -_. -. -. -. - ---_. _._._. ---_. 
rs::l 
~ 

Informationstjänsten 
radio & 
television 
Box 3224 
10364 Stockholm 3 
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• 

NYA PRODUKTER 
forts fr sid 54 

Klockmodul 
LZC 7102 

Modulen består aven led-vi
sare med sex tecken och en 
cm os-krets monterade i ett hölje 
med batterihållare och tryck
knappar. Klockmodulen kan an
vändas som en vanlig klocka och 
visar då tid i timmar (24 h) , mi
nuter, sekunder samt datum . 
Den kan också användas som 
kopplingsur och programmeras 
då för en inkoppling upp till ett 
år i förväg eller datumneutral in
om 24 timmar. Urkoppling kan 
programmeras att ske inom 24 
timmar efter inkoppling. 

Klockan är försedd med en 
ljusledare för belysning av siff
rorna. Lämplig lampa placeras 
vid modulens högra kant. 

Svensk representant: Siemens 
ab , tel 08/1611 00. 

:.-

... 
00 ... 

~ () 

~ 
I:;; 
P> 
() 
)<' 

o 



Vi har gjort det lättare tör dig att hitta rätt produkt och tjänst 
på marknaden idag. Varje produkt/tjänst är placerad under 
sin speciella rubrik. Lätt och överskådligt! 

1~1\lltJtJI)l'r radio & 
television 

Datorer 

ABC-80 ÄGARE 

Vi erbjuder dig bättre program till 
högre pris! Begär gratis katalog, 
Ex : DBAS registerhant f flexsk . 
595:- DATREG dito f kassett 
75:-, Spelpak 65 :-. 

ABC DATA 
Box 2002 
17502 Järfälla 
Tel. 08-761 66 55 

PROGRAM FÖR 
H EA TH H8/H89 

Många program för H DOS och 
Heath CP/M. Eks : screen Editor, 
Text Fromatter, C·compiler, 
IISP , Utilities, MYCHESS, 
INVANDERS, AIRPORT. 
Begär gratis katalog el. best. 
direkt. 

ELEKTROKONSULT 
Box 846 
N·3001 Drammen, NORGE 
Tel. 03-83 1500 

Elektronik 

Stereo-HiFi 
IDEO - TV - STEREO 

-YHS·Yideo: Sharp Nu 3895:-1 
-Satellit·TY: Finlux 3090:-1 
-Studioanliiggning 2x2oo W: 
SETTON AS5500 NU 7900:-1 
BILSTEREO·KLOCKRADIO·TY etc 
Garanti·Rerurrärt. Exkl moms 
POL YTRON Elektronik, 546 00 
Karlsborg. Tal 0505·40133. 

Diverse 
Legoarbete typ kretsmontering 
utföres. 

CIFA 
Box 96 
19300 Sigtuna 

RADIO& TV 

Kortvågsradio Y AESU FRG·7000 
NY 3.000:- . MOD·meter Com· 
mander MT703 280 :-. CB·Tester 
250 :-, NÖD·sel PR 175:-. 
Effektsteg 100V 160 MHz 250 :
qQE0640 100:-. 

Wibeka Electronics 
Sven Beck 
Hammarbrinken 25, 
162 40 Vällingby, 08·89 18 18 

BRA KASSETTBAND! 

Prisex. TOK AD C90 
ELEKTRONIK-KOMPONEN- 30·pack 324:-. MaxelI UD 12· 
TER-SURPLUS pack 136:-. Stor produktlista 

3.50. Postgiro 499724-3 
Ni·Cd Ack. Varta DKZ 6V 0.22Ah 
35:-. Kondensator 1000 uF 25V 
3:-. Mallory Sonaiert alarm 
70dB 6V 25:-. Likriktarbrygga 
BOV 1.5A 4:-. Relä PC·kort 
stående 6V 4vxl 18:-. Kontakt· 
list PC·kort skruv 12pol 5:-. 
inkl. moms + frakt. Beställ från 

TEKNIKON 
Box 2, 563 00 Gränna 
Tel. 0390·106 28 Kl. 16-20 

VIDEO - TV - STEREO 

-VHS·Video: Sharp Nu 3895:-! 
-Satellit·TV: Finlux 3090:-! 
-Studioanläggning 2.200 W: 
SETTON AS5500 NU 7900:-! 
BllSTEREO·KlOCKRADIO·TV 
etc. 
Garanti·Returrätt. Exkl. moms 

POL YTRON Elektronik 
546 00 Karlsborg 
Tel. 0505-401 33 

RADIOTEKNIK 
Tel. 0380·250 52 

LEGOARBETEN 
UTFÖRES 

Montering av komponenter och 
mönsterkort . 
7·årig monteringsvana +Iödlicens. 
2·årig gymnasieelektronik. 

BL:s ELEKTRONIKMONTAG 
Tel. 021 ·332962 

PA-LJUD 

Slutstegsmodul 300W sinus 8 ohm 
1.200:-. Aktiva delningsfilter 
3-4 väg 1.680 :-. Parametric 
equalizer. 

BJ·ELEKTRONIK 
N. Gubberogatan 15 
416 63 Göteborg 
Tel. 031·19 5510 

Utgående modell! 
Lagerskadad! 
Liten kvantitet! 
mm mm mm 
Sådana orsaker som gör det väldigt kostsamt 

'" ,älj, ,;" pmd,k',,_ O I 
PassaPa. 
för att här kommer kanske Erbjudandet som passar dig som 
handsken . Sälj din produkt/tjänst genom Radio & Televisions 
eftertext för småföretagare · Erbjudandet. 

Regler tör annonseringen: 
Endast insänd kupong gäller som manus. 
Öppen endast för småföretagare . 
Bifoga inga pengar. Vi fakturerar efter införd annons. 

Radio & Televisions eftertext· 
annonser för smäföretagare. 

Nummer ..... ... ............. ... ....... .. .. ......... .... .. .. ......... .. ... .... ........................ . 

Utgivningsdag ........ ..... .................. ....................................................... . 

Manusdag ..... ................................. .... .. ................................. ... .. .......... . 

Rubrik 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Text 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Namn ................................................................................. ................. . 

Adress ................................................ ... .. ......... .... .... ......................... .. . 

Postnr ........ .......... .. Postadress ........................................................ ..... . 

Telefon ........................................................................ ... .... ................ . 
VAR VÄNLIG OCH TEXTA RT 6 7·81 

Kupongen skickas till 
Radio & Television, Annonsavd./Erbjudandet ~ 

L
BOX 3224,10364 Stockholm • I ------------ _ ... 



Detta plus mycket 
mera står det att 
läsa omi Badio~ 
Television's 
augustinummer. 

Tidningen 
kommer 
den22/7. 
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ANNONSÖRSREGISTER 
RADIO & TELEVISION Nr:617 
1981 

Sid 
Aud io S 38,39 
Beckman Innovation 20,21 
B.E. Musical Device 77 
Clarion Svenska AB 83 
Decca 46 
EBK-Produkter 77 
Elektrobygg 72 
Elektroniktjänst 77 
Elfa 7, 84 
Frekvensia Gete-AB 69 
Handic Electronik 17 
Heathkit Scandinavia 74 
Hi-Fi Kit Electronik 53,73 
HN Electronik 73 
JBN Electronik 77 
Jennving, Tommy 53 
Josty Kit 23 
Lafayette Svenska AB 55 
Ljudia 77 
LSI Electronik 27 
LSW Electronik 77 
Mårtensson Electronik 76 
Philips 5 
Pioneer 32,33 
PR-Teknik 75 
Rydins 2 
Rådbergs 71 
Sentec 9 
Septon 29 
Siren 75 
Skandinaviska Elektronik 
Centralen 30 
SV.DLS 67 
Terco 74 
Tor-Data 76 
U-66 Electronik 75 
Wetab 76 
Zodiac Svenska 8 
Älvsjö Sydimport 25 

Dina resor 
kan bli billigare - med 
rätt information. Det lönar 
sig att läsa 

privata 
aHärer ;~~~ 
Finns där tidningar säljs. 

Prenumerationstjänst 
Postadress: Box 3263, 
10365 Stockholm 3 
Telefon : 340790 
Postgirokonto: 889500-5 
Prenumerationspris: 
Helår 12 nr 144:-

Prenumerationer kan beställas 
direkt till Prenumerationstjänst, Box 3263, 
10365 Stockholm 3, i Sverige på närmaste 
postanstalt med postens tidningsinbetal· 
ningskort postgirokonto 889500-5. 

Definitiv .dr.Ändring. 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. IAdress
ändringsavgift 2:50. ) 

Nuvarande adress anges genom att ad
resslappen på senast mottagna tidning el· 
ler dess omslag klistras på adressänd· 
ringsblanketten. 

Adressändring på utländskt postabon
nemang verkställes på posten i respektive 
land. 

Äldre lösnummer kan rekvireras genom 
Pressbyrån eller direkt från Ahlon & Aker· 
lunds Förlags AB, Torsgatan 21 . 10544 
Stockholm, tel 7364000 - Lösnummer· 
expeditionen. Som regel finns dock endast 
ett halvt år gamla tidningar att tillgå. 

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·1150 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, Telex 61067 
Denm.rk 
Civil"konom Bent S Wissing, International 
Marketing Service. Kronprinsensgade 1. 
DK-I114 Köpenhamn. Tel Dl/Il 5255 
Gennany 
Publicitas GmbH, 2 Hamburg 39, Bebelallee 
149. Tel 040/ 51100 31-35, Telex 0215276 
Holland 
Publicitas, 38, Plantage M iddenlaan, Am
sterdam 1004, Telephone 020/ 232071 , Te
lex 11656 
Italy 
Etas Kompass, Riviste Estere. Via Manteg· 
na 6, 20154 Milano, Telephone 02l347b51 
Telex 33151 
Switzerland 
Mosse-Annoncen AG, CH·8023 ZGrich 
Limmatquai 94, Telephone 01/473400 
Telex 55235 
United Kingdom 
David Todd Associates Ltd, 117 Cmaber 
weil Road, London SES OHB, 0117036207 

Principsr.heman 
Princ:ipschefnan i RT ir rit.de enligt fÖljan 
de riktlinjer: 

Komponentnumren korresponderar mo 
motsvIrande nummer i ev Ityeklistor. 

Betriiffande komponentvirdena I sche 
mana giller att för motsUnd utelimn., 
ohm-tecknet, och för kondensatorer ute 
limna.F. 

SAlades ir 100 = 100 ohm. 100 k = 10 
kohm.2 M = 2 Mohm, 30 p = 30 pF, 30 n ' 
30 nF 11 n = 1000 p). 3 u = 3 ut OSv. All, 
motstind 0,5 W, all. konden •• torer 250 l 
provsp om ej annat anges i styckliste. 

Alla förtr'gning.r .om avser i RT publ 
cerat m.teri.1 - artiklar. produktöversikt. 
m m umt byggbeskrivningar scheman oc 
komponenter liksom kretsar - resp .1 
minn. fr'gor skall göras skriftligen till rec 
Telefonförtr'gningar kan i allminhet int 
besvar.. p g a tidsbrist. För .11. upplYI 
ning.r om ildre RT-nr:s inneh'lI hinvi •• 
till bibliotekens inbundna Arg med 'rs .. 
gister. 



Clarion presenterar här en helt ny generation ljud-i-bilen-produkter. 
N yhetema är många, kvaliteten på topp som vanligt. 

U DET 
Nytt och unikt är Clarions intressanta byggsystem. Bit för bit, Watt för 

Watt kan du nu bygga ut din Clarion ljudanläggning. Starta mjukt med en 
bilradio bandspelare. Komplettera sen - när du vill - med ett eller flera 
stereoslutsteg, equalizer, extrahögtalare etc. Eller - forma redan från 
början din drömanläggning m€d ända upp till 80 Watt per kanal. 

DET SMARTA LJUDET! 
Clarion-anläggningen ger dig det sköna rena ljudet - gör din 

bil till en rullande konsertsal! 

FÖR LJUDm SKULL 

Ring Clarion Svenska AB, 
tel 08-97 01 20 och beställ nya 
katalogen eller hämta den 
hos din bilradio handlare. 

CLARION SVENSKA AB, BOX 2095, 12702 SKÄRHOLMEN. TELEFON 08-97 01 20. 



Agenturvaror hos ELFA 

Här visar vi en liten del av de produkter vi lagerför. 
Vid produktionskvantiteter ombesörjer vi även direkt

leveranser från fabrik. För ytterligare information 
kontakta vår Agenturavdelning komponenter. 


