


Lätt och fräck. 
JVC VHS nya compactvideo. 

JVC HR-C3 compact videoband
spelare 
e Ma rknadens lättaste videoband-

spelare, enkel att sköta 
e Fullständig fjä rrkontroll 
e Bi ldsökning 
e Perfekta bildväxlingar 

JVC GZ-S3 compact videokamera JVC VHS compactkassett 
e Saticon - bildrör ger hög bildkval itet med e Förstklassigt ljud och bild -

förstklassig skärpa precis som en vanlig VHS 
e 6 x motorzoom kassett 
e Automatisk vitbalansjustering e 30 minuters inspelning 
e Extremt ljuskänslig, vanlig rumsbelysning e Går, med adapter, att spela 

räcker, ingen eftersläpning upp på alla VHS-anlägg-
e Två mikrofon ingångar ningar 

J ve e Kassettens mått 92 x 59 x 
23 mm. 

~---Skapare av VHS, världens mest uppskattade och köpta videosystem. 

JVC Svenska AB. Spångavägen 399- 401. 16355 SpANGA. Tel : 08·7600340 



radio& 
television En tidning från Affärsförlaget 

REDAKTION 08/ 736 40 00 YX 

Besöksadress: Sveavlgen 53, 
Stockholm 
Postadress: Box 3188 
10363 Stockholm 

För insänt, icke beställt 
material ansvaras icke. 

Chefredaktör 
och ansvarig utgivare: 
Ulf B. Strange, MAES, UlPRE, 
SSFT 
Andre redaktör: 
lng Gunnar Lilliesköld, SM0DlS 
Fackteknisk redaktör: 
lng Bertil Hellsten 
Formgivning: 
Britt-Marie Bergman 
Sekretariat: 
Elisabeth Sjöström 

MARKNADSA VDELNING 
Marknadschef: Hans Lindskog 
Annonser: Mats Folkeson 
Tel: 08/ 4208 08 - 09 
Bokningar: Marie Olausson 
08/ 736 40 00 

ANNONSMA TERlAL 
Åhlen & Åkerlunds 
Annonskontor 
Rådmansgatan 49, 2 tr 
10544 STOCKHOLM 
Tel 08/ 7364000 

AFFÄRSFÖRLAGET AB 1982 
Verkställande direktör: 
Thorbjöm ÖStman 
Teknisk chef: Kjell Wlgberg 

Medlem av Factu/ Föreningen Svensk 
Fackpress 

Telegra madress: 
Forlaget, Sth 
Telex: 17473 BONBIZ 
Telefon : 08/1364000 
Internationell sta ndardserienumre
ring för periodisk publikation: 
ISSN 0033·7749 

PREN UMERATION: 
Se sista sidan före omslag 
RT:S PRI CI PSCHEMA 
Se sista sidan före omslag 

Åblen & Åkerlunds Tryckerier 1983 

OMSLAGET: Vare sig man kallar 
apparattypen "DX-mottagare", " tra
fikmottagare" eller "distansmotta
gare" handlar det om en kategori som 
ti lldragit sig ökat intresse med åren. 
Vi har provat tre av de nyaste kon
struktionerna. Testet inleds på sid S. 
RT-foto: Lennart Edling, Kamera
Bild 

INNEHÅLL 

Distansmottagare 
provade s 
Vi fortsätter våra tester på mottagare 
för dx-ing och lyssning på hf-banden. 
Kenwood R600 8 
Yaesu FRG7700 9 
Icom le R70 10 

Ljudvågen 83 
från Japan 11 
Den stora årliga ljudteknikmässan i 
Tokyo är en utmärkt indikering på 
vilka trender som industrin vill lansera 
under det kommande året. Ulf B 
Strange har på ort och ställe granskat 
nyheterna och skildrar här hur musik
datorn drar in, hur "personljudet" vin
ner terräng och, förstås, hur digitallju
det nu börjar lanseras på bred front. 

Pejling 19 
RT:s speciella nyhetssidor med aktua
liteter, debatt, kommentarer och re
censioner. 

Dx-forum: 28 
Radiohobbyn får varje år ett tillskott av 
intresserade, som utgörs av nybörjare. 
Med fördel kan de ansluta sig till 
någon av de många klubbar som finns 
och med ledning av förteckningen här 
kan envar finna närmaste klubb som 
ingår i Riksförbundet. 

Tysk radio från 
andra världskriget 30 
I den här artikeln om äldre tysk radio
materiel presenterar vi några tyska 
40-talsmottagare, som i vissa avseen
den hade prestanda i klass med da
gens bästa apparater! 

Bygg själv: 
Fjärrstyrning 
för bandspelare 34 
Med dessa anvisningar kan du bygga 
ett avancerat fjärrstyrsystem som kan 
styra 4 funktioner trådlöst. Konstruk
tionen går också att använda för andra 
styifunktioner än bandspelare. 

ZDR~kopplingen 
- en efterskrift 45 
Den i förra numret presenterade "noll
distorsionskopplingen" från japanska 

Nr l 1983 Årgång 55 

Yamaha råkade tyvärr bli ofullstän
dig. Här en sammanfattning och en 
komplettering. 

Rapport från USA: 
Ett nytt slags lyssnar service skriver vår 
man Bob Angus om här - man kan 
telefonledes beställa önskad musik för 
bandning hemma . . . liksom att BSR 
lämnar audioområdet efter många år. 
Med mera nytt och intressant från 
nordamerikansk horisont. 

Medicinsk elektronik 53 
Om en ny liten blodtrycksmätare med 
flera fördelar skriver här vår medicins
ke medarbetare, docent Jörgen Gun
dersen . 

Närradio: 
Kassettspelare 
för redigering 54 
Månadens avsnitt behandlar om om
byggnad av ett kassettdäck, Teeh
nies RS-M225, så att det kan använ
das för elektronisk redigering. 

Att göra ljud balanserat 
och begripligt - del 1 56 
Vi inleder här en serie artiklar om hur 
vi uppfattar ljud och hur man skall 
anpassa inspelningar så att det låter 
som vi menar. 

ZX81 som 
u tbildningsda tor 62 
Tack vare sin billighet är ZX81 mycket 
populär som utbildnIngsdator . Men 
har den några svagheter som sådan på 
grund av billigheten? 

Europeisk satsning 
på VLSI 64 
Siemens gör nu en stor satsning på 
VLSI-kretsar och man har kommit 
långt med bl a provningstekniken. 

Dumpen 66 
presenterar månadens smådatornyhe
ter. 

Årsregister 71 
för Radio & Television 1982 

Radioprognoser 74 
för januari 1983 
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SI här bl a skriver HiFi & Musik nr 5 
(maj 1982) om Onkyo TA 2070: 
" ... Ljudkvaliteten hör till den högsta 
i klassen när det gäller kasseffband
spelare. Bra bas. Ovanligt fint 
mellanregister och en diskant som 
ligger i toppklass ... " 



Ilf f->IO~~I 
Trerrya 

A, GUNNAR ULUESKÖLD ("""aarl 
'~hsnGADO~N~~----m 

Yaesu FRG7700, IcOIn ICR700 och Kenwood R600 
• De här testade mottagarna är direkt fll'sedda 
att användas fll' dx-are och över huvud taget jOr 
lyssning på utländska radiostationer. 
• Håller de måttet? Ar de värda sina pengar? 
Kan man klara sig med billigare mottagare? 
Testet ger svaren. 

•• Det börjar ' åter finnas ett 
riktigt bra urval mottagare som 
kan ta emot kortvåg. På 50-talet 
hade varje bords mottagare och 
radiogrammofon minst ett kv
band och kvaliteten i de gamla 
"rörhäckarna" var oftast riktigt 
god. Med transistorepoken för
svann banden. Orsaken låg i att 
mottagarna var så dåliga att lyss
narna bara hörde störningar. Med 
tiqen lärde man sig dock att be
härska tekniken och därmed kom 
kv-banden åter till heders. Här 
skall vi ta upp tre apparater som 
är optimerade för sin uppgift och 
som står långt över radiohandelns 
transistorskräp. Dock är den in
vändningsfria mottagaren inte 
uppfunnen . 

Det är också fråga om vad man 
vill betala. En professionell motta
gare av god klass kan kosta 60 000 
kr. Det är tio gånger mer än vad 
den dyraste i den här provnings
omgången kostar, men har den så 
mycket bättre prestanda? Märker 
man någon skillnad? Ja, den er
farne dx-aren eller radioamatören 
upptäcker snart den billigare ap
paratens begränsningar och bris
ter, men frågan är hur allvarliga 
de är? Det hela är ju också fråga 
om priset för utrustningen. Vad 
får man för pengarna? Hur myc
ket skall man betala för en rimligt 
bra mottagare? 

Välj rätt radio 
för ändamålet 

Vilken mottagare som är bäst 
för var och en beror på hur han 
eller hon skall använda den. Den 

inbitne dx-aren vill gärna ha det 
yppersta som finns att få för en 
måttlig summa pengar. Den in
vandrare som vill lyssna på sitt 
hemlands toner vill inte betala för 
finesser och prestanda som han 
inte kan utnyttja och samma sak 
gäller nybörjaren. Man måste 
dock upp till en viss kvalitetsnivå 
för att över huvud taget kunna ta 
emot avlägsna stationer. I den 
enkla portabla transistormottaga
ren dränks de svaga stationerna av 
störningar som uppstår i mottaga
ren genom intermodulation, sid
bandsbrus, dåliga filter, spegelfre
kvenser m m. Därför kan vi inte 
utnyttja dess känslighet som är 
uppmätt då mottagaren tar emot 
en enda signal. 

Här har vi testat mottagarna 
under en rad betingelser. Mätre
sultaten redovisas på nästa upp
slag och de olika mätpunkterna 
förklaras kort. Den som vill ha 
utförligare information kan läsa 
R T 1981 nr 2 och 1982 nr I. För 
varje apparat finns det dessutom 
ett provningsutlåtande som är ba
serat inte bara på mätningarna 
utan även på praktiska prov. Det 
är viktigt att lyssna, eftersom det 
kan avslöja defekter som inte visar 
sig vid mätningarna, även om de 
är så omfattande som vid vårt 
prov. Tyvärr råder det brist på 
mätmetoder som kan avslöja allt. 
Vi har varit tvungna att improvi
sera en del. BI a mäter vi signal/ 
brusförhållande med en If-spek
trumanalysator. Det ger värden 
som är mera jämförbara mot bak
grund av hur örat uppför sig. 
Känslighetsvärdena kan inbördes 

jämföras. Se även tidigare prov
ningar i R T. Däremot får man 
vissa avvikelser mot andra data
sammanställningar, n4got som 
man bör komma ihåg när man 
granskar t ex utländska tester. 

Moderna konstruktioner 
med för- och nackdelar 

Testets tre mottagare har samt
liga en hög mellanfrekvens. Ken
woocl R600 har 40,455 MHz, 
Yaesu FRG 7700 har 48,055 
MHz och slutligen Icom IC R70 
har hela 70, 4515 MHz. Därför är 
risken för att spegel frekvensen 
skall gå in minimal. Den höga 
mellanfrekvensen gör även att 
man kan förenkla förselektions
kretsarna. Strängt taget skulle 
man kunna nöja sig med ett låg
passfilter på frekvensen 30 MHz i 
ingången. Det förutsätter emeller
tid att blandaren är ideal, och det 
är den som regel inte. Man får i 
det här fallet problem med 2:a 
ordningens intermodulation. Det 
betyder att en signal på låt oss 
säga 15 MHzochen på 14,5 MHz 
blandar sig med varandra och går 
in ' när mottagaren är inställd på 
15 + 14,5=29,5 MHz. För att 
hindra den risken finns det mellan 
ingång och blandare ett antal 
bandfilter som är knappt en oktav 
breda, s k suboktavfilter. Om nu 
mottagaren är inställd på 29,5 
MHz skall filtret dämpa de 
nämnda signalerna så mycket att 
de inte kommer upp i sådan nivå 
att blandaren ger 2:a ordn inter
modulation. I R600 och FRG 
7100 är det stor risk för det 
eftersom deras filter täcker 17 - 30 
MHz resp 16-30 MHz. liC R70 
täcker det mest högfrekventa 
bandpassfiltret bara 22-30 MHz 
och det filtret bör därför ha bättre 
dämpning vid 15 MHz än de 
övrigas filter. 

En annan nackdel med bred
bandsavstämda ingångar är att 
l:a blandaren nås av så många 
signaler på en gång. Därför måste 

den tåla betydligt mer än i motta
gare med ordentlig förselektion. 
Får man intermodulation är dock 
botemedlet enkelt. Man kopplar 
helt enkelt en preselektor, som 
lämpligen består aven avstämd 
parallellkrets. Den får ej innehålla 
en förstärkare vilket i s~ fall skulle 
förvärra situationen. Yaesu har 
nu en preselektor i marknaden. Vi 
återkommer med ett test av den. 

En hög för,sta mf ger färre 
blandningsprodukter än en låg 
vilket givetvis är gynnsamt. Ty
värr måste då oscillatorsignalen 
ligga på hög frekvens och därför 
blir det svårare att konstruera en 
oscillator som ger lågt brus. Oscil
latorbruset inverkar på selektivi
teten. Men det går att hålla det 
nere med rätt teknik. IC-R70, 
som har den högsta lokaloscilla
torfrekvensen, ca 70-100 MHz, 
har faktiskt den bästa 'selektivite
ten visar testet! 

Många finesser 
Vilka behöver du? 

Den moderna halvledartekni
ken har gjort det enkelt för tillver
karna att applicera en mängd 
finesser. Frekvensavläsningen 
sker givetvis med siffror i form av 
frekvensräknare eller indikator 
kopplad till syntesoscillatorn. Det 
är givetvis en stor fördel att enkelt 
och exakt kunna läsa av frekven
sen. Med ett inbyggt kopplings
ur kan man vid en given tidpunkt 
slå till radion för bevakning av ett 
visst program och kanske för au
tomatisk bandinspelning. 

Med syntesavstämning kan 
man få elektriskt omkopplingsbar 
utväxling på avstämningsratten, 
förprogrammerbara kanaler och 
flera vfo:er. Den tekniken tillåter 
också framtida inkoppling aven 
dator. 

Betala bara för det du behöver. 
Grunddata är det viktigaste. Mot
tagaren skall kunna tåla normala 
signaler utan att bli överstyrd. • 

:> 
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Effekt i dBm 

Tabell 1.1 
Spänning (emk = dubbla spänni ngen över mottagaring;'ngen) 
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Så tolkar du mätresultaten 
•• På det här uppslaget ser du 
hur mottagarna fungerar när de 
påförs mätsignaler. Sammantaget 
ger det en bild av hur mottagaren 
fungerar i praktiken. Du kan 
också läsa våra sammanfattningar 
av provningarna . Ur resultaten 
här kan du dock bilda dig egna 
uppfattningar och göra jämförel
ser mot tidigare tester i RT. Den 
som är radiotekniskt kunnig kan 
också använda resultaten som ut
gångspunkt för egna ombyggna
der och förbättringar av appara
terna. Låt oss punkt för punkt gå 
igenom olika mätdata: 
• Känsligheten (tab l) är angi
ven vid 12 dB s/ n (vilket nära 
motsvarar SINAD= s+n+d/ n+d) . 
Vi har mätt med spektrumanaly
sa tor och räknat om brusband
bredden till 3 kHz, vilket ger 
bättre jämförelser än vid vanliga 
SINAD-mätningar. Motsvarande 
emk-värden framgår av kurvans 
högra skala. Obs att spänningen 
över ingången är halva emk
värdet vid impedansanpassning. 
T ex: -110 dBni (dB under I 
m W) motsvarar 1,4 /L V vilket 
innebär 0,7 /LV över mottagarin
gången . 
• Bruströskeln=känslighetsvär
det-s/ n. Om t ex känsligheten är 
- 110 dBm vid 12 dB s/ n blir 
bruströskeln -110-12= - 122 
dBm. 
• När mottagaren påförts två 
starka signaler bildar den internt 
oönskade nya signaler genom in-

termodulation. Om vi t ex har 
signalerna 14,090 MHz och 
14,100 MHz får vi 3:e ordningens 
intermodulationsprodukter på 
14,080 och 14, 110 MHz (fl x 2-
fl) resp (f2 x 2-fl). Vi kan också 
få 2:a ordn intermod på fl +f2, dvs 
28,190 MHz. Vi ser i tabellen hur 
starka signaler de olika motta
garna klarar innan de ger 3:e ordn 
intermod. Skillnaden mellan den 
siffran och bruströskeln ger det 
dynamiska området. I tabellen ser 
vi också 2:a ordn dyna miska om
råde. 
• Interceptpoint , ip, brukar 
ibland anges som ett jämförelse
tal. Det är en fiktiv gräns där 
intermodulationssignalerna är 
lika starka som de önskade signa
lerna . lp kan man räkna fram 
eftersom man vet att 3:e ordn 
intermodprodukter ökar 3 ggr så 
mycket som nyttosignalerna . Ex
empelvis 10 dB ökade insignaler 
ger 30 dB högre ip. I praktiken 
förekommer dock avvikelser från 
det här och därför är ip egentligen 
inget bra jämförelsetal. Intressan
tare är dynamiken, dvs det inter
modulationsfria området. 
• Man kan mäta 3:e ord inter
modulation inom mottagarens 
passband för att se hur produkt
detektor, 1 f-steg m m fungerar. 
Signalerna har vi åtskilt med 500 
Hz. 
• I tabell 1 ser vi även distorsio
nen vid mottagning av am-signa
ler. 
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I s i gnaler J åtskilda 500 Hz 
I ( Avs l öjar brister 1 bl pro-
I duktdetektor , lf - steg men I 
löven andra steg (dl) I 
I Distorsion vid am I 
I( 30% mod , 1kHz) (dI)1 
I Dämpning av mellanfrekv (cm I 
IDämpning av mE / 2 
I mf / 3 I 
I mf/4 I 
I mE / 5 I 
I mf / 6 I 
I Dämpning av spegelfrekv (cm) I 

Tabell 2. Ili[raelekU vitet 

• Mellanfrekvensen bör givetvis 
vara väl dämpad. 
• I apparater med bredbandsav
stämda ingångar kan man råka ut 
för att mf/ 2, mf/3, mf/ 4 osv kan 
passera . Dessa submultipla fre
kvenser bör vara dämpade med i 
storleksordningen 100 dB för att 
inte bli ett problem. 
• Spegelfrekvensen är inställd 
frekv+mf x 2. I de provade appa
raterna är I:a mf så hög (40-70 
MHz) att spegel frekvensen till 
den är väl dämpad. I fallet R600 
är dock I:a mf så bred (le-filter) 
att spegel frekvensen till 2:a mf 
(f + 2x) passerar. 
• Selektiviteten är en mycket 
viktig parameter. Vi har redovisat 
dels närselektiviteten som är en 
beskrivning av hur brett filtret är 
vid olika dämpningsgrad, se tab 2, 
dels 2-signalselektiviteten som vi
sar vad som händer utanför filter
kurvan på litet större frekvensav
stånd från centrum. Då mäter vi 
med två signaler : En önskad och 
en störande. Kurvan visar hur 
stark signal över bruströskeln 
mottagaren tål innan s/ n hos den 
önskade signalen minskar med 3 
dB . 

38 29 38 
34 

(2 , 1% 

• Agc-regleringen skall se till att 
lf-nivån håller sig konstant vid 
varierande innivå. Under en viss 
gräns verkar den dock ej. Se 
kurvorna . S-metern är egentligen 
en voltmeter som visar agc
spänningen. Därför är dess kali
brering inritad i samma diagram. 
Önskvärt är att den börjar ge 
utslag så tidigt som möjligt. Ska
lan bör vara linjär och S-enhe
terna 5, 6 eller 10 dB stora . 
Vanligt är tyvärr "skrytrnätare" 
med bara 3 dB steg eller t o m 
mindre. 

• I den här provningen har vi 
tagit med brusspektrogram över 
signalen ut till högtalaren . Fre
kvenser över 3 kHz bör vara väl 
dämpade. Om inte, måste vi 
lyssna till ett tröttsamt väsande. 

• Den inställda frekvensen bör 
givetvis ligga kvar där vi har ställt 
den . Frekvensdriften ser vi i en 
separat kurva. 
• Falska frekvenser eller spurio
ser förekommer av två slag. Den 
ena typen finns alltid med när vi 
söker av banden. Den andra bildas 
då det kommer in signaler aven 
viss styrka . Se tabellerna 3 och 4. 

82 
60 
73 
80 

54 
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• är den ide-
aliska nybörjanadion. 
Den fungerar utmärkt 
just JOr mottagning 
och saknar i dag kon
ku"ens i sin prisklass. 

•• Den tyvärr numera ned
lagda modell RJOOO från Ken
wood blev en succes. Den motta
gare vi här testar är i princip en 
nedbantad version. Man har ta
git bort kopplingsuret och ersatt 
första mf-filtret med le-kretsar i 
stället för ett keramiskt filter. I 
RJOOO fanns en avstämningsut
växling med dubbla, fjäderbe
lastade kugghjul. I stället har 
man nu gått över till en planet
växel och enklare plåtkugghjul. 
Men bantningarna har förstås 
lett till att priset har kunnat 
sänkas med ca en tusenlapp. Det 
gör R600 till en mycket prisvärd 
apparat. 2600 kr, som den kos
tar, innebär definitivt "mycket" 
mottagare för pengarna. Sär
skilt för nybörjare är R600 ett 
gott val. Man bör dock inte köpa 
något billigare. Det vi hittills 
har testat pekar på att de billi
gare apparaterna är så mycket 
sämre att de inte kan anses som 
prisvärda. 

Enkel, robust 
och lättman(ivrerad 

R600 ser egentligen ganska 
påver ut med sina få reglage och 
sitt plastiga, grå hölje. Men den 
är lättmanövrerad och noviser 
och icke tekniska personer torde 
inte ha några svårigheter med 
att ställa in önskade stationer. 

På 'panelen finns ett fåtal 
kontroller: en rått för huvudav-

stämning, en bandomkopplare 
med l MHz stegning, omkopp
ling mellan cw /usb, Isb och am. 
Man kan välja 6 eller 2,7 kHz 
band bredd i de olika mottag
ningsmoderna. Det smalare filt
ret kommer väl till pass vid 
am-mottagning av svaga statio
ner. För telegrafi finns dock 
inget smalt filter och heller 
ingen plats för komplettering av 
ett sådant. Dessutom är skalme
kanismen inte helt invändnings
fri med ett visst "back-Iash". 
Större utväxling vore önskvärd. 
För telegrafimottagning väljer 
man nog hellre en annan motta
gare. 

Panelen har också volym- och 
tonkontroll samt strömbrytare 
för inkoppling av störningsbe
gränsare och dämpsats. Man 
har tyvärr bara dämpning i ett 
steg. Den borde haft åtminstone 
två steg med mindre dämpning 
per steg, t ex 10 dB. 

Överstyrning 
vid starka signaler 

Mottagaren är utförd som en 
trippelsuper med mellanfre
kvenserna 40,455 MHz, 10,455 
kHz och 455 kHz. Filtret i 
fölsta mf är av Le-typ, de 
övriga är keramiska. Blandaren 
består av två mostetroder i ba
lanserad koppling. Den föregås 
aven mostetrod som hf-steg och 
sedan en bipolär transistor som 
är kopplad som emittertöljare 
för att ge lämplig impedans ut 
till blandaren. Dynamiken är 
nöjaktigt god, men ansluter man 
låga antenner kan det bli pro
blem. Det har mycket med den 
bredbandiga ingången att göra. 
En preselektor löser ofta proble
met. Den kan bestå aven av-
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Kenwood 
R600: 

stämd krets löst kopplad till 
antenn och mottagare. Man kan 
förstås köpa en sådan färdig. 
Yaesu tillverkar e" som heter 
FRT 7700 som är användbar. 

Vid starka signaler blir R600 
överstyrd. Mätningarna skulle 
kunna tyda på att R600 är 
sämre är FRG 7100 om man 
tittar enbart på 3:e ordningens 
intermodulation, men av olika 
anledningar fungerar den bättre 
i praktiken med en störnings
friare mottagning. Se FRG 
7100. 

Nybörjarens bästa 
- prisvärd radio 

I första hand vill vi rekom
mendera den här apparaten till 
nybörjare inom dx. Den kan 
också vara bra för den som åker 
utrikes och vill ta emot svenska 
sändningar eller för invandrare 
i Sverige. När det gäller rena 
mottagaregenskaper ger den 
mest för pengarna. Men den är 
inget för dem som är ute efter 
finesser. 

Mottagaren väger bara 4,5 kg 
och borde vara idealisk att ta 
med sig, men varför har man 
gjort så att den bara kan drivas 
från elnätet? Med batteridrift 
som alternativ hade den varit 
utmärkt att använda för de mel
lanvågs-dx-are som i expeditio
ner eller mera stationärt använ
der kilometerlånga antenner 
bortom städernas höga radio
störnivåer. Internt arbetar den 
med 14V spänning före regula
torn och faktum är att kretskor
tet har en anslutning för mat
ning utifrån av 14 V likström. 
Det är inte omöjligt att appara
ten skulle fungera på 13,5 V 
(3 X 4,5 V batterier) , eller så har 

fabrikanten funnit att den inte 
gör det och därför inte dragit ut 
ledningarna till apparatens bak
sida. 

För- och nackdelar: 
Fördelarna är: 

+ Lätt att manövrera. 
+ Prisvärd, "mycket radio för 
pengarna". 
+ Bra filter för am-lyssning. 
+ Liten och behändig till for
matet. 
+ God ljudkvalitet. 

Några nackdelar: 
- Dämpsatsen borde vara ut
förd i flera steg med 10 dB/steg. 
- Stationsinställningen är litet 
grov för ssb-mottagning. En fin
inställningsratt eller bättre ut
växling kunde vara en lösning. 
- Risk för överstyrning vid 
matning från effektiva anten
ner. En preselektor kan göra 
underverk. 

Tillverk8rd8t8 : 
FrekvensomrAde: 
150 kHz - 30 MHz 
Trafiksitt: am, ssb. cw 
Filterbandbredder: 
am (wide) 6 kHz vid - 6 dB 

18 kHz vid - 50 dB 
am (nar) 2,7 kHz vid - 6 dB 

5 kHz vid - 6 dB 
ssb, cw 2,7 kHz vid - 6 dB 

5 kHz vid - 6 dB 
Effektförbrukning: 16 W 
Matningsspinning: 
100- 220 V 
Dimensioner: 
299 x 110 x 200 mm. 
Vikt: 4,5 kg 
Generalagent: 
Elfa Radio & Television AB, 
Solna. Tel 08/73007 00. 
Pris: 2 600 kr 



• FRG 7700 är mot
tagaren man lyssnar 
med på javoritpro
grammen på Iv, mv el
ler kv. Den har många 
finesser som dock har 
gjort att priset har 
hamnat väl högt. 

•• Yaesu FRG 7700 blev ett 
uppbrott från den tidigare in
slagna linjen där man använde 
den diskutabla Barlow Wadley
tekniken. l stället gjorde man en 
mottagare som i mångt och 
mycket påminner om Kenwood 
RJOOO och R600. Avstäm
ningen sker nu med syntesoscil
lator och första mf är 48,5 
MHz. Oscillatorn är dock inte 
helt syntetisk, som i lC R10, 
utan avstämningen sker med en 
konventionell vfo vars signal 
matas in i den faslåsta syntesen. 

Man har även frångått den 
avstämda kretsen på ingången 
till förmån för bredbandsprinci
pen så som i R600 och lC-R10, 
något som ställer stora krav på 
blandaren. 

Minnesenhet 
för 12 kanaler 

FRG 7700 är något aven 
"julgran". Grundkonceptet lik
nar mycket R600 men här har 
man hängt på en rad finesser. 
Den har· t ex ett minne för 12 
frekvenser där man elektriskt 
kan lägga in sina önskade statio
ner. Med batterier håller man 
kvar informationen då appara
ten är frånslagen. Den inbyggda 
digitalklockan fungerar också 
som kopplingsur så att man kan 

förprogrammera till- och från
slag. Från en reläutgång kan 
man styra en bandspelare för 
automatisk upptagning av pro
grammen. 

En ovanlig finess är att motta
garen har fm-detektor. Det kan 
man få som tillbehör tilllC R10, 
men här ingår den som stan
dard. Här kommer också brus
spärren till pass. Den fungerar 
även i am och ssb-läge. 

Panelen kan släckas ned med 
en dimmer vilket kan vara en 
fördel vid lyssning på natten. 

Blir lätt öl'erstyrd 
utan dämpning 

I normalt mottagningsläge är 
mottagaren alltför känslig. Ofta 
får man slå till dämpsatsen som 
sitter på apparatens baksida för 
att slippa diverse överstyrnings
fenomen. På panelen finns vis
serligen en varierbar dämpning, 
men dess verkan förefaller tvi
velaktig. Den potentiometern 
styr spänningen till hf-stegets 
grind nr 2. Dämpningen ökar 
dock mycket olinjärt mot poten
tiometerns vridningsvinkel och 
det visade sig att intermodula
tionen inte minskade med ökad 
dämpning. Troligen får mos
tetroden ofördelaktiga arbets
spänningar i och med att grind
spänningen minskar. 

De ganska svaga storsignal
egenskaperna är också den all
varligaste invändningen mot den 
här mottagaren. Mätresultaten 
ser kanske inte så avskräckande 
ut. Ser man till intermodulation 
och det dynamiska området lig
ger mottagaren bättre till än t ex 
R600 men i praktiken är det 
annorlunda. Det kan bero på 
den dåliga spegelfrekvensdämp
ningen 54 dB. Den borde ha 

varit större i den här konstruk
tionen. Men filtret i första mf är 
så brett att spegeln till andra 
mellanfrekvensen (f+ 2 x 455 
kHz) går igenom första filtret! 

Degraderingen vid starka sig
naler kan också bero på att 
oscillatorn ger ett högt sid
bandbrus. Det blandar sig med 
inkommande signaler och pro
dukterna hamnar inom motta
garens passband. Vi ser effek
terna av det i kurvan för 2-sig
nalselektivitet, dvs mottagarens 
verkliga selektivitet. Se mätre
sultaten. 

Ytterligare en sak som kan 
förvärra är bandpassfiltren i 
mottagarens ingång. Hur myc
ket dämpar de utanför passban
det och med vilken lutning? Här 
kan de hända saker om man 
ansluter en antenn som inte har 
50 ohms impedans. Det kan 
katastrofalt påverka dämp
ningen i filtret - och vilken 
antenn har 50 ohm över ett stort 
område? För att man skall 
kunna utnyttja mottagaren rik
tigt bör den kompletteras med 
Yaesu:s preselektor. l 

För radiolyssning 
snarare än dx 

Så som apparaten är utfor
mad, med sina många möjlighe
ter och sina extremt breda am
filter är den nog avsedd främst 
för dem som verkligen lyssnar 
på programmen snarare än dem 
som jagar sällsynta stationer i 
bruset. Med den goda ljudkvali
teten och det eleganta utseendet 
passar den utmärkt i vardags
rummets bokhylla som komple
ment till fm-tunern för lyssning 
av mv-program från AFN eller 
Radio Luxemburg. l lutnalmin-

Yaesu 

net kan man programmera in 
sina favoritstationer. 

Observera att FRG 1700 säljs 
både med och utan kanalmin
net. Det skiljer ungefär en tu
senlapp, så se upp med vad du 
betalar för. 

För- och nackdelar: 
Apparatens fördelar är: 

+ Bästa ljudkvaliteten hos de 
testade apparaterna . . 
+ Dimmer som sänker ljuset 
från S-meter och sifferindika
tor. 
+ FM som standard. 
+ Automatiskt tillslag av radio 
och bandspelare. 
+ Förprogrammerbara kanaler 
(om minnesenheten är monte
rad). 
+ Minns inställd frekvens . 

Och så några nackdelar: 
- Dåliga storsignalegenskaper 
i praktiken 
- Ssb-filtret väl brett i toppen. 
Inget riktigt "skarpt" dx-filter. 
- Dyr i förhållande till pre
standa. 

Tillverkardata : 
FrekvensomrAde: 150 kHz - 30 
MHz 
TrafiksAtt: am, ssb, CW, fm 
Filterbandbredd: 
am wide 12 kHz vid - 6 dB 

25 kHz vid - 50 dB 
am norm 6 kHz vid - 6 dB 

15 kHz vid - 50 dB 
am narrow, ssb, cw 

2,7 kHz vid - 6 dB 
B kHz vid - 50 dB 

fm 15 kHz vid - 6 dB 
30 kHz vid - 40 dB ' 

Generalagenter: Eldafo. Vällingby, 
tel 08/89 65 00. Bejoken. 
Malmö, tel 040/11 95 60. 
Pris 5 820 kr inkl minne. 
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• le R70 frtln lcom 
kostar ca 6000 kr men 
är ockstl betydligt ka
pablare än de övriga i 
testet. Det visar såväl 
mätningar som prak
tiska prov. 

•• Länge har det cirkulerat 
ett rykte att lcom skulle börja 
tillverka en mottagare som täc
ker hela hf-området. Nu har den 
kommit. Det är en ganska trev
lig bekantskap. I prisläget under 
6 000 kr är den klart markna
dens bästa. Trots små rattar och 
knappar på panelen är den enkel 
att manövrera. 

I JC R70 har fyra mellanfrek
venser och passbandavstämning. 
Första mf är hela 70,45l5MHz. 
Passbandavstämningen ger även 
en bandbreddsbegränsning ef
tersom signalen först passerar 
ett filter innan den når själva 
passbandavstämningen. Ytterli
gare bortfiltrering av signalen 
kan åstadkommas i ett "notch"
filter. 

I original finns kristallfilter 
för am, ssb och cw i 9MHi mf. 
Dessutom passerar signalen ett 
keramiskt am-filter på 455 kHz 
eller ett mekaniskt ssb-filter. 
Det senare kan man byta ut mot 
ett mycket högkvalitativt kri
stall filter. Cw-filtret har i origi
nal 500 Hz band bredd, men i 
stället för det kan man få ett 250 
Hz brett filter. 

Am-filtret är för brett för 
avancerad dx-ing. Denna upp
fattning delas av generalagen
ten, Swedish Radio Supply som 
mot en marginell kostnad byg-

ger om apparaten så att man i 
am-läget alternativt kan koppla 
in ssb-filtret. Tyvärr skiljer fil
terfrekvenserna 1,5 kHz. Därför 
måste man efteravstämma då 
man skiftar filter. 

SyntesosciIIator 
med mikrodator 

A vstämningen sker med en 
mikrodatorstyrd syntesoscilla
tor. Stegningen i avstämningen 
är valbar mellan l kHz, 100 Hz 
eller 10Hz vilket gör det lätt att 
snabbt förflytta sig över banden 
och att sedan göra en väldigt 
noggrann avstämning vid ssb
och cw-mottagning. Elektriskt 
sett har den två VFO:er vilket 
torde bli uppskattat av både 
dx-are och radioamatörer som 
med den här funktionen snabbt 
kan skifta mellan intressanta 
frekvenser. 

En nackdel med vfo:n är att 
den helt saknar överlappning i 
bandkanterna. Konstruktörerna 
borde ha gjort så som i J RC 
N RD515 där automatisk om
koppling sker till närmast intill
liggande MHz-område så att 
man har kontinuerlig avstäm
ning mellan O och 30 MHz. Man 
kan i R 70 välja antingen "gene
ral coverage" eller bara amatör
banden, inklusive de nya på 10, 
18 och 24 MHz. 

Ingången tål 
en hel del 

Mottagaren har ganska goda 
storsignalegenskaper. Insigna-
1erna passerar först ett av 9 
bandpassfilter och går sedan an
tingen direkt till blandaren, för
stärks måttligt i ett push pul
lkopplat hf-steg eller dämpas i 
en dämpsats. Man har alltså tre 
känsligheter att välja mellan. 
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Det är en dubbelbalanserad 
diodblandare som konverterar 
signalen till 70,4515 MHz. Den 
filtreras där i två seriekopplade 
monolitiska kristallfilter. 

När man lyssnar med IC R70 
finner man att det är betydligt 
tystare mellan stationerna än i 
R600 och framför allt i FRG 
7700. Skillnaden i praktiken är 
större än vad mätvärdena indi
kerar. Här kan ingångsfiltrens 
utformning vara avgörande. 

Ansluter man en mycket lång 
antenn märker man att det kom
mer en matta av intermodula
tion och annat skräp. I det fallet 
är Drake R7 något tåligare lik
som äldre mottagare med hög 
förselektion, som t ex R390A. 

Känsligheten på mv är lika 
hög som på kv. Det uppskattas 
av mellanvågs-d x-a rna som of
tast använder beaverage
antenner. De ger svaga signaler, 
men också ett svagt brus så att 
man kan utnyttja en hög käns
lighet. 

Sammanfattning: 
Fördelar: 

+ Lätt att använda. Väldispo
nerad och lättavläst panel. 
+ Bra känslighet, även på mv, 
särskilt med hf-steget. 
+ Hyggligt goda storsignal
egenskaper. 
+ Passbandavstämning och 
"notchfilter" . 
+ Utmärkt selektivitet pga 
goda filter och lågt oscillator
brus. 
+ Dubbel vfo. Tre omkopp
lingsbara utväxlingar för av
stämningen. 
+ Tonkontroll och brusspärr. 
+ Fm som tillsats. 

- . + Mottagaren minns inställd 
frekvens. 

Endylgrlp 
pengarna 

+ Lämplig även för mobilt 
bruk. Kan drivas med 12V. 
+ Busskontakt för framtida an
slutning till dator. Den kontak
ten innehåller även stift för att 
styra frekvensområdet för yttre 
konvertrar för 50, 144 och 432 
MHz amatörband. 
+ Utgång till spektrumanaly
sa tor efter blandaren. 

Det finns också några nackde
lar: 
- Dåligt ljud i den inbyggda 
högtalaren (möjligen endast i 
provexemplaret pga defekt hög
talare?). 
- VFO:n saknar överlappning i 
bandkanterna och har alltså 
ingen automatisk bandomkopp
ling. 
- Det finns en hel del spurioser, 
men de är alla svaga. 
- Bara ett am-filter som stan
dard. Efter ombyggnad kan 
även ssb-filtret användas. Önsk
värt vore ytterligare ett filter 
med ca 3,5-4 kHz band bredd. 

Tillverkardata: 
FrekvensomrAde: 0,1 - 30 MHz 
Avlllsningsnoggrannhet: 100 Hz 
Mellanfrekvenser: 70,4515 MHz, 
9 ,0115 MHz, 455 kHz och 9,0115 
MHz 
Selektivitet: 
ssb, CW, rtty: 2 ,3 kHz vid - 6 dB 
(justerbar ned till 500 Hz med pass
bandavstämning) 
cw-n, rtty-n : 500 Hz vid - 6 dB 

1,5 kHz vid - 60 dB 
am: 6 kHz vid - 6 dB 
(justerbar ned till 2,7 kHz) 
fm: 15 kHz vid - 6 dB 
(option) 25 kHz vid - 60 dB 
If ut: 2W över 8 ohm 
Pris: 5 753 kr 
Generalagent: Swedish Radio Supply 
i Karlstad. Tel 054/10 03 40 
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DlgltallJudmönstrlng 
M!'stkdalorer, små-stereo 
tIIlväxtområden för audlo 
* Sent i höstas slog portarna igen efter den 
10:e Tokyo Audio F air och jubileet bevakades 
av RT på plats bland en uppsjö digital
spelare, småstereogrejor och mini
videoapparatur, som till stor del verkar 
ange framtidsinriktningen for den japanska 
hemelektronikindustrin. Samt "musik
datorer" - det allra senaste! 

Text och bild: ULF B STRANGE 

•• (Tokyo, RT) En massiv sats
ning på digitallj udteknik i tre 
tekniska tappningar manifestera
des å den Tionde Audiomässan i 
Tokyo, där industrin på sedvanligt 
sätt markerade sin inriktning för 
det kommande året, 1983. 

Visserligen saknades på inget 
sätt den traditionella hi fi-tekni
ken hos de inalles 82 utställarna 
av ljudmateriel för både heman
vändning och proffsbruk, men 
synbart hade den sektorn tonats 
ned inte så litet från tidigare år. 
Det beror på att både den ja
panska hemmamarknaden och 
den avgörande viktiga export
marknaden USA är mycket svaga 
sedan mer än ett år. Orsakerna är 
många: För Japans egen del är 
marknaden helt enkelt ganska 
mättad . För USA:s och Västeuro
pas del är bakgrunden lika påtag
lig som trist i form av stor arbets
löshet, utslagning i näringslivet, 
usla konjunkturer och ett vän
dande på slanten i den dagliga 
tillvaron som utesluter anskaff
ning av nya konsumentkapitalva-

ror hos gemene man . 
Mot detta är det inte svårför

ståeligt att den japanska elektro
nikindustrin nu tagit det stora 
språnget in i digitalljudepoken . 
Mot något helt nytt i upplevelse
väg, som också - om allt går bra 
- bör dra med sig ökade anspråk 
på de traditionella länkarna i ked
jan, förstärkare och högtalare 
främst. Hoppas man där. 

Det är inte heller svårförståeligt 
att man i brist på intresse för den 
stora, "tunga" och gängse hi fi
sektorn satsar på en vidareutveck
ling av ·världssuccen "personlig 
audio", i många nya former och 
med uppbådande av ny kretstek
nik och nya material. Tokyomäs
san 82 var i lika hög grad miniap
paraternas som digitalljudets. 

Den specifika japanska förkär
leken för att sjunga, gärna i 
grupp, och att ~pela något instru
ment, ligger bakom en annan fö
reteelse som många inom den 
stora och på halvfart gående hem
elektronikindustrin nu betraktar 

forts på nästa sida 
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En kategori som allt flera föredrar för sitt ljud 
- kompaktanläggningen med anpas~ade högta
lare. Här i Aiwas läckert röda lackering, men ett 

otal lika raffinerade finns frdn andra tillverkare 
i Japan. Ny trend i dr är avancerade skivspelare 
med ''frilagd'' platta. 

forts fr föreg sida 
som en hoppingivande tillväxtfak
tor: Utvecklingen av de i Japan 
våldsamt populära "sånganlägg
ningarna " , Karaoke. som de heter 
med ett samlingsnamn ("sing
along", med elektroniskt komp 
hemma med grundspår från t ex 
en i förväg bandad kassett eller 
egna inkörda spår med t ex piano, 
gitarr o dyl) till regelrätta musik
datorsystem. 

Där har man haft mycket nära 
till utveckling av de kretsar vilka 
behövs, och redan årets första 
generation av dessa mer eller 
mindre komplexa musikdatoran
läggningar uppvisar en uppsjö av 
automatik och finesser. De kan 
ofta långt mer än vanliga syntar 
o dyl. 

Så en sammanfattning av tren
derna i Japan inför 1983 skulle 
kunna se ut så här: 
• Över lO-talet stora koncern
grupperingar och stora tillverkare 
erbjuder egen version av Compact 
Disc-spelaren, redan nu fullmatad 
med automatikfinesser och for
mad för fullständig integration 
med de nyaste hi fi-installatio
nerna. Men redan nu i vår kom
mer ännu en utvecklingsvåg för 
CD-spelarna att presenteras i Ja
pan! 
• Sammanlagt 23 leverantörer i 
Japan erbjuder digitalljudproduk-

ter, om man utöver CD tar de två 
andra huvud kategorierna som ar
betar med "musiken i bitar" -
dels alltså CD, som i Japan kallas 
DA D, Digital Audio Disc, dels en 
bestämd inriktning .på ett me
dium, som enligt många erbjuder 
de flexiblaste möjligheterna, näm
ligen digitala kompaktkassett
däck, där ökningen från 1981 var 
märkbar, och dels de digitala s k 
processortillsatserna, med vilka 
man själv kan spela in genom att 
ansluta dem en videobandspelare 
av antingen VHS- eller Beta-typ. 
• Småstereoapparaterna. Ut
vecklingen rasar nu i väg med 
rekordfart och utbudet är närmast 
överväldigande. Här kunde både 
ses och höras t ex Technics nya 
Way, där dock dBX-upplagan tyd
ligen inte skall säljas ännu i Ja
pan, den första auto-reverserande 
"gånglåten", som har Sanyo till 
upphov, flera med också inspel
ningsmöjlighet, och en myriad 
nya, ultralätta hörtelefonkon
struktioner där det senaste är en 
faktiskt välbehövlig sak, nämligen 
att hörtelefon bygeln går att fälla 
ihop så att alltihop blir ett kom
pakt litet paket. Smartast tycker 
jag Denon och Satolex, en stor 
leverantör i Japan av tillbehör, 
mikrofoner etc, har löst proble
met. Sony har tre utföranden 
jämte de små Nude att föra in i 
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hörselgången . 
- Mycket få av de nya småap

paraterna har dock brusreduktion 
ännu. Victors CP-I har varit täm
ligen ensam om att erbjuda en 
B-Dolby i "gånglåtform" under 
1982 till dess Sonys VM-D6 kom, 
men den senare är närmast halv
professionell med diodindikatorer 
för utstyrningen m m. 

- Integration med radiodefar 
kommer starkt på det här Free
style-området i Japan . Många 
bygger in åtminstone en am-ra
diodel i höljet. E,n hel del fm-ra
diomottagare erbjuder givetvis 
den utökade fördelen av radioste
reo här. 

• Iden med vad japanarna kallar 
"personlig audio" har byggts ut 
sedan 1981 och årets stora, av 
speciellt Victor (JVC) och, Hita
chi (Lo-D) omhuldade nyhet är 
fk-variatorer att matcha kassett
däcken med för en i varje läge 
"egen" bearbetning av ljudet. 
"Bättra ditt kassettljud med gra
fik" var t ex de nämnda firmornas 
slogan. Också Sony har funnit den 
här linjen intressant för 1983 . 

• Som en ännu något osäker 
apparatklass och ett-närapå-ku
riosum lanseras nu från en rad 
tillverkare ett slags mikrokompo
nenter, som inte har något gemen
samt med tidigare s k mikro i 

Minsta videokameran hittills? ~ 
Konica VC väger 212 g, har lös 
elektronisk sökare (som ovan), 
Saticonrör med funktionerna 
nere i handtaget och objektiv 
Hexanonf= 1,8 och zoomom
fdnget 10- 30 mm. Spaken pd 
vänstergaveln ger zoomverkan 
med hög utväxling. God balans. 

stapel. Här handlar det i stället 
om rena dockskåpsgrejorna med 
främst högtalare föga större än 
tärningar och fantasifullt for
made. Man skall ställa de här 
dvärgstereodelarna i en fönster
smyg, ovanför sängen eller på en 
liten hylla. Beståndet av lämpade 
kretsar och lusten att leka med 
form och format har avsatt den 
här familjen Tummelisa-stereo. 
Det.handlar onekligen om mycket 
"personlig" stereo, mest tänkt för 
kassetter, förstås, men också ra
dio. 
• Varför måste "personlig ste
reo" f ö vara ett medium bara för 
kassetter? 

Den frågan kom upp bl a hos 
Audio-Technica, som i Japan är en 
av de största leverantörerna av 
audiotillbehör av alla slag, mikro
foner etc utöver de gängse appara
terna. Varför skulle man inte 
också kunna spela av skivor på 
samma sätt .. . ? Hade du och jag 
fått frågan, hade vi nog kommit 
med en rad invändningar, men 
japanerna är inte de som sitter 
fast i några orubbliga fördomar, 
inte. A-T :s svar på frågan har nu 
debuterat i form av firmans Sound 
Burger, Ljudburgaren, och den 
här originella, nästan fickanpas
sade skivspelaren med sina vid
hängande hörtelefoner finns i en 

forts på sid 12 
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Ovan: Musikdatorerna 
från bl a NEC går att 
bygga ut till hela an
läggningar där man 
kan, som här, koppla 
upp massor av elektro
nik.(ör klang/ormning. 
"Menyn" har vi här t v 
och på skärmen bredvid 
kommer notbilden suc
cessivt upp med också 
ackordanalys, om så 
önskas. Noterna 
"trycks" också! 

T v: Av samma familj 
som musikdatorerna 
fast enklare är sång & 
spelanläggningarna, 
med eller utan klavia
turer. Här Yamahas 
nyhet med högtalare/ 
förstärkare som man 
också kan koppla en 
gitarr till. Trummaski
nen heter MR 10, mo
nitorhögtalaren MS 
10. Mixern heter MM 
30 "the personal studio 
system". 

Från Yamaha kommer 
bildens VS-l, som står 
för Digital Vocalizer, 
som ligger till grund 
för ett Vocal System. 
Man kan ansluta två 
mikrofoner och en 
fm-mottagare(!) i form 
aven liten modul uppe 
t v vid spåret, där man 
kör in sitt Playcard, dvs 
de programmerade no
terna som ligger till 
grund för sångstäm
man. Reglar jämte po
tar för alla funktioner. 
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rad färger. Den lät inte alls illa -
men kanske vittnar Ljudburgaren 
mera om fyndig variationsför
måga än några mera allvarliga 
marknadssatsningar. - Från A-T 
kommer 1983 f ö några av indu
strins största och mest komplice
rade tangentialskivspelare, vilka 
f n är under utprovning; prototy
per kunde ses på Audio Fair. Inför 
dem fick åtminstone underteck
nad mera vision av ett slags mini
bergborrstativ från Atlas Copco 
än grammofonverk .. . 

• Musikdatorerna kanske blir 
vad de annars högst speciellt ja
panska Karaoke-grejorna tydli
gen saknar, enligt japanerna 
själva: Exportpotential. Så har 
t ex Yamaha gjort en stor satsning 
i år på sina mikroprocessorbestyc
kade sånganläggningar och övriga 
som följer är Denon - som bedri
vit utvecklingsarbete i samråd 
med Europa-företaget Hohner -
jämte framför allt NEC, Nippon 
Electric men också Toshiba och en 
rad andra firmor . 

De här systemen kan man få 
mycket enkla i basutförande att 
t ex spela gitarr till eller att sjunga 
ihop med. Nästa steg blir att 
ansluta klaviaturer, som nästan 
alla också erbjuder. Ljudet tar 

man ut antingen genom 
stärkarbestyckade högtalare eller 
per hörtelefon. I fullt utbyggt 
skick omfattar dessa musikdator
system en uppsjö grejor, som mest 
av allt ger studiokaraktär åt in
stallationen: Det är en eller flera 
tv-skärmar, förstärkare, mixer
konsol, enheter för digital eko
och efterklangsalstring, trumma
skiner, diskettstation, diverse 
gränssnitt ("interface") för olika 
externa enheter, termoskrivare att 
få ut skrivna notsystem från, data
logg, rymdklangsenhet ... Tar vi 
en av årets typiska Yamaha i det 
lilla formatet, köper kunden sam
tidigt en bunt Playcards, dvs noter 
för melodier, tryckta på plast kort. 
Dessa har nedtill en magnetremsa 
och ett program inpräglat. Man 
för helt enkelt sitt Playcard in i en 
slits och genast har datorn pro
grammerats rätt. Melodin med 
dess huvud- och understämmor 
finns där, och det är bara att sätta 
igång ... Vad då? frågar sig den . 
fåkunnige. Maskinen spelar ju 
själv! Ja, men här kan man nu 
göra musiken helt personlig ge
nom att ändra allting efter egen 
smak: Tempo, rytmer, indelning, 
tonhöjd, stämmor och växelver
kan, vad man vill. Man sjunger 
och/eller kompar själv efter för
måga. En firmas företrädare sade 
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en stra tlOn : 
Vi japaner älskar att "sjunga 

sång", ja. Men tyvärr har vi dåligt 
minne, många av oss (urskuldan
de leende). Så därför kommer vi 
upp med denna! Som visade sig 
vara en kassettstyrd sånganlägg
ning med en inbyggd 20-tums 
tv-monitor, där kretsar känner av 
ett spår i ljud kassetten och om
vandlar information där till läsbar 
sångtext på röret! 

Det har blivit fashion i Japan 
att vid middagsbjudningar etc er
bjuda gästerna att underhålla sig 
med en så utbyggd Karaoke som 
möjligt. Det har faktiskt visat sig 
mera attraktivt än passiv sterep
lyssning i vissa kretsar. Många 
har därför med sig en egen pro
gramkassett då de går bort i 
familj eller träffar vänner. "Alla 
kan bidra till stämningen", menar 
japanerna optimistiskt men inte 
utan fog. 

• Den plast kortstyrda musikan
läggningen såg jag också. Mycket 
personlig, måste medges - det 
handlar om en Ijud- och hemför
nöjelseanläggning som både öpp
nas och styrs med särskilda pro
gramplastkort Il la kretidkort. 
Nissho Card Timer är namnet och 
färdigheterna många. 

• Den vanliga hi fi-tekniken 

Victor släpper ut dels sin nya 
Zero-serie högtalare, dels den 
utsökt vackra nyheten "SxlO 
Spirits". Lät utmärkt. 

Musikerelektroniken från Fos
tex: "Allt" för mixning och. 
klang/ormning. Nya elektrostat
högtalare lovordades. Bildens 

är enbart Spj~CI.al~lre. 

s Jag ma är 
handlar det främst om högtalare, 
där speciellt en Victor avsatte 
goda intryck . Yamaha har vidare 
kommit upp med sin NS 2000 
Monitor, efterträdare till NS-
1000. Skivspelarna uppvisar för
bättrade tonarmar, många som 
servostyrda och elektrodynamiska 
konstruktioner, pick uperna förfi
nas med speciellt Denons nya 
1000 och Yamahas efterföljare 
till MC-IX som främsta slagnum
mer (danska Ortofon hade pre
miär för sin MC 2000. f ö) och 
su pertransforma torerna för 
mc-ingång utökades med ännu 
något dussin. Technics hade ännu 
en proffsig fk-variator att visa upp 
och Kenwood hade upptäckt flera 
nya distorsionsformer och dålig
heter .. . samt bot för dem. 

Men de små kompaktdiskarna 
spann överallt och digitalljudet 
höll stor fest med spektakulär 
verkan - det finns f ö ypperlig 
musik att köpa i Japan, tänk bara 
på Denons nu I O-å riga uppbyggda 
lager av 600 rent digitaltagna 
titlar! En helt ny magnetbandtill
verkare trädde också fram, och till 
alla som måst ge upp tanken på 
att köpa en Harman-Kardon Cita
tion XX för sådär 65 000 kan jag 
hälsa att tre mindre, billigare men 
inte sämre modeller väntar. • 



FORTS 

Audio-Technica står för ljudbur
garen, en bärbar skivspelare för 
hörtelefonanslutning i fräcka 
färger. Batteridriven, förstås. 

PCM och DAD eller 
CD är begrepp som 
hårdsäljs i år i Japan 
på en trög marknad. 
Här Sharps eleganta 
CD, Generation Ett. 

Nikon Video: Ny, su
perkompakt VHS-por
ta bel. Kamera SV-JOO, 
tunern heter ST-JOO. 
Nikkor-TV-zoom 
11,5 - 69 mm, f = 1,2. 
Spelare SV-JOO i sy
stemet också. Expone
ringsmeter i sökaren, 
makrozoom. 

DAD står för Digital Audio Disc, Japan-namnet på Compact 
Disc, och minst JO-talet stora leverantörer har nu släppt ut 
sina spelare. Här Denons variant. Flertalet är späckade med 
automatikfinesser för sökning, minneslagring 'med mera. 

) 

Japanerna verkar något bättre rustade p4 programvarusidan 
än vi. Denon t ex släpper ut JO titlar månatligen nu ur bl a 
sitt under JO år uppbyggda digitalarkiv - märket är ju 
faktiskt pionjär sedan 1972 med digitalinspelningsteknik. 

Marantz delade en del aven hall i Tokyo med koncerngran
nen Polygram - båda är ju i Philips-sfären. Marantz Japan 
har en egen, sofistikerat designad CD-spelare med bl a ett 
glidande lock för disken. Här är det dock omisskännligt en 
av Philips spelare som visas kopplad till en av Marantz 
sambyggda hi fi-förstärkare. De japanska spelarna är 
överlag finessrikare än de vi hittills sett i Europa - också 
långt billigare. 
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ICOM IC-R70 

SWEDISI I RADIO SUPPLV AB 
KARLSTAO*0S4-100340 

e Frekvensomfång: 0.1 - 30 MHz 11 MHz, 1kHz, 100 Hz eller 10Hz steg. 
e Avläsning LED 100 Hz, 10Hz avläses på VFO-ratten. 
e Dubbla VFOer, oberoende av varandra. 
e S-meter med hög noggrannhet. 
e Variabel AGC (automatisk volymkontroll), långsam/snabb och 

frånkopplingsbar. 
e Störningsbegränsare smal/bred. 
e Monitorkontroll (vid inkoppling av sändare, hör man sin egen signal). 
e Inbyggd förförstärkare tillIfrån, med dämpsats. 
e Tonkontroll/dimmer/brusspArr. 
e RIT (ändring av frekvensen ± BOO Hz, oberoende av VFO-ratten). 
e Notchfilter, ger möjlighet att reducera störande stationer. 
e Passbandtuning, ger selektiviteten 500 Hz - 2.3 kHz vid SSB, CW och 

RTTY. Selektivitet på AM 2.7 kHz - 6 kHz (helt variabel vid alla traf iksAtt). 
e Dial lock (elektronisk låsning av VFO-ratten, bra exvis vid mobiltrafik). 
e Trafiksätt: AM, SSB, CW (CW bred/smal) RTTY (smal/bred) och FM (till-

behör). 
e Två antenningångar, högohmig (longwire) och lågohm ig (50 ohm). 
e Autumatisk inkoppling av högohmig ingång, vid frekvens under 1600 Hz. 
e Quadruppelsuper, första MF 70.4515 MHz. Inga Spegelfrekvenser. 
e Display visar: frekvens A eller B, trafiksAtt, bruspärr öppen, FM-signal, 

RIT och MUTE. Samt digital avläsning ner till 100 Hz, 6 siffror. 
e MUTE, inkoppling av transeiver/sAndare. 
e Uttag för: bandspelare, hörlur (B - 16 ohm), högtalare, 24 poligt dator-

uttag, oscilloscope, konverter (VHF/UHF). 
e Stor inbyggd högtalare. 
e Minne av inställd frekvens vid frånslag (till/frånkopplingsbart). 
e Hög känslighet: SSB, CW, RTTY under 1 uV 10 dB S+N/ N, AM 0.5 uV, 

AM mellan 0.1 - 1.6 MHz bättre än 3 uV. 

e Frekvensstabilitet: under 250 Hz 1 - 60 min, under 50 Hz efter 60 min. 
e Vid inkoppling av sändare/transceiver får man full break in. 
e Storlek: 111 mm hög X 2B6 mm bred X 276 mm djup. Vikt : 7.4 kg. 
e Spänning: 11 0/200/220VAC eller 12VDC. 

PRIS 5753:- ink!. 21.51% moms 

AB 
SWEDISH RADIO SUPPLY_= 
Bo. 208 e •• OkUdl ' " T, I 0$4 -1 003 40 Oopenl.,., ogoo . , 100 Bankgiro Postg,ro 
65 1 02 1(, ,1"1(1 1 FI II'/lnClaQltln 5 Tel •• 66158 S RSSCAN S Lunehll . ngt 1200 · 1300 5 11-35«59 33 73 22-2 

Informationstjänst 4 

Realtids-skop med digitalt minne 
e 2 kanaler 20 MHz e tillåter samtidig presentation av real 
tidsförlopp och lagrad information e ner till 1 mV känslighet 
e signal information kan kontinuerligt lagras över gammal 
information i minnet e lagrar önskat antal minnessteg före 
den inställda triggnivån e uppdaterar presenterad data varje 
gång triggpunkten uppnås e minnet kan skyddas mot över
skrivning e adresserar externt önskade adresser, som också 
presenteras på skärmen e överför externa data till minnet 
för presentation tillsammans med yttre information 
e 8 bitars upplösning e minnet omfattar 1024x8 bit 
e OSS 6520 har en 4- siffrors display med möjlighet att 
ställa PRE OELAY, och att mäta spänning och tid mellan 
två justerbara markörer på skärmen 

Tuffa priser från 14.520:- exkl. moms 

5000-serien - till priser som alla har råd med 
e 20 MHz till 60 MHz bandbredd e 2 till 3 kanaler 
e med eller utan fördröjt svep e 6 tums bildskärm 
e känslighet 1 mV - 5 V per ruta (SOV per ruta med 10 ggr 
probe som ingår) e variabel holdoff funktion e mångsidiga 
triggfunktioner med LEVEL LOCK som eliminerar behovet 
av manuell justering av triggnivån e svephastighet från 5 ns 
(COS 5060) och 20 ns (övriga) till 0,5 s per ruta 
e hög tillförlitlighet e energisnå l e hög mekanisk stabilitet 

Tuffa priser från 2.830:- exkl. moms 

Nya tuffa "Kick-skop" 
från japanska 

KIKUSUI 

Ring oss för detaljerade informationer! 

Box 125. 161 26 Bromma 

• 08/802540 
Informationstjänst 5 
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Aktualiteter och debatt, 
kommentarer 
och recensioner 

Redaktör : Ulf B Strange 

AH konkurrera med Japan 
-på kort och på lång sikt 
En europeisk, samordnad indu
str iformering mot J apa ns konsu
mentva rudominans. 

En beslutsa m satsning på en 
ökad grad av teknologi . 

Utveckling av ett nytt, heIeuro
peiskt videosystem. 

Detta utgör några av de främ
sta må len ba kom nyheten om a tt 
den fra nska socia list regeringen 
under president Mitt errand beslu
ta t om en regelrätt mobilisering 
mot J apa nindustrin och nu i ett 
nä rmas t giga ntiskt progra m vill 
rycka upp den "europeiska" - läs 
fra nska - hemelektronikindustrin 
till vä rldsleda rskap genom a tt fö r
söka uppbåda 400 milj a rder franc 
a tt investera i vad man ka lla r den 
högteknologiska sektorn under de 
nä rmas te fem å ren . 

driva köpet. 
i:I Läget ha r också ändra ts något 
seda n Philips fi ck nöja sig med 
minoritetsposten i Grundig - f ö 
något som ma n i Ei ndhoven mås te 
ha insett va ra det förnufti gas te; 
Philips ha r inget intresse av något 
slags fa ktisk monopolstä llning på 
någon marknad. I dag ä r näml i
gen både de fra nska och väs ttyska 
regeringa rna oroade av hoten mot 
de egna ländernas a rbetstill fä llen 
och avsä ttning på produktsida n. 
Fl era ga nska a llva rliga va rninga r 
ha r delgivits politikerna med inne
börden a tt ka n inte japanerna 
förmås inskränka sin massiva ex
port på EG-Iänderna, a lterna tivt 
mä nniskor överta las till a tt sluta 
köpa deras produ kter, så ä r nera 
tiotusental a rbetstill fä llen i fara. 
För nä rva rande för man ett uppe
hå lla nde försva r med främst en 
rad ha ndelshinder och importre
striktioner mot japa nerna, särskilt 
i Fra nkrike, på områdena bil a r 
och videoa ppa ra ter. 

I den situa tionen är det något 

lä tta re a tt vinna gehör för de 
fra nska förslagen om koncentra
t ion, sa mgående och sa tsningar på 
egna produkter enligt nya utveck
lings linjer. 

Fransmä nnen ha r till da to re
dan köpt upp de i konkurrensen 
med Östern utslagna industrierna 
Dual och Nordmende i Västtysk
Ia nd jämte Saba, som dock visar 
livskra ft och blivit till ett utveck
lingscentrum i den nya industr i
gruppen . 

Det ä r na turligtvis lä tt a tt 
skä lla fra nsmännen fö r hopplösa 
individua lister mot bakgrunden 
a v t ex vägra n a tt acceptera P A L 
på tv-sida n till förmå n för S ecam , 
m n dylika ma rkeringa r. Men nä r 
de nu lå ter antyda a tt ma n i en 
"a ll-europeisk" industril iga, dä r 
Ph ilips förutsätts aktivt ingå, bör 
sta rta a rbetet på ett helt nytt 
videosystem i konkurrens med 
VHS, Beta och japa nernas fö re
slagna mi nikassettforma t, ka nske 
de ä ndå tror sig ha ndla kla rsynt. 
T y visserli gen ha r Philips - i visst 
sa marbete med Grundi g - a rbe
tat fra m det f n enda sys temet som 
ka n konkur rera med de japanska , 
nämligen Video 2000, men det 
vore överdrift att hävda a tt det 
sys temet mottagits med storm. 
Det krisd ra bbade Europa väljer 
genomgående de prisbilliga re, 
etablerade japanska appa ra terna 
med a ll den progra mva ra som 
finns till dem. Ä r det dessa mark
nadsleda re man vill bjuda spet
sen? 

T roliga re ändå ä r dock a tt 
fra ns~nnen fö rsöker init iera ut
veckl inga r och fö rbättr inga r av 
det enda europeiska sys temet som 
finn s, och a tt a rbetet på ett helt 

Ett övertagande av västtyska 
Grundig ligger nä rmas t i tiden. 
Dvs vad som kan bli aktuellt i en 
första eta pp ä r noga besett ett 
övertaga nde av cirka 75 procent 
av a ktiebestå ndet. Som beka nt 
kontrolleras 24,5 procent sedan 
något å r av holländska P hilips
koncernen . Grundig befann sig i 
rä tt avsevärda svå righeter , om 
också inte så utta lade som de, 
vilka gällt för AEG-Telefunken, 
men ändå tillräckliga för a tt ma n 
ville erbjuda sin sama rbetspa rtner 
Ph ilips a tt mer eller mindre överta 
den väs ttyska Industrin . Den 
gå ngen sa tte sig Förbundsrepubli
kens ka rtell byrå på tvä ren , och 
avgöra nde för det fra nska erbj u
da ndets fra mgång ä r a tt ma n den 
hä r gå ngen godkänner a tt utlä nd
ska intressen köper upp en storin
dustri och ska pa r en industrikon
centra tion. Skulle ma n på fo r
mella grunder vilja fö rhindra a tt 
Grundig ham nar under T hom
son-Brandt, det storkonsortium 
som regeringen i Fra nkrike vi ll 
sa ml a in sina förvärv under, kan 
regeringen i Bonn ändå genom-

(ur 101 sätt att använda en död katt. av Simon Bond . Fabel. 
1981 . Pris ca 26 kr) 

nytt kanske inte få r högsta pri ori 
tet frå n början. 
i:I Men man mås te ä ndå, uti från 
helt a ndra utgå ngspunkter, fråga 
sig om det ä r vettigt och motivera t 
a tt reagera så hä r och a tt binda 
vä ldiga belopp i ensidigt inriktade 
hemelektronikindustr ier om siktet 
ändå ä r högre stä llt. 

" H i fi s are not high-techno
Iogy", stod det a tt läsa nyligen i en 
interna tionellt ledande tidskrift 
för n yg- och rymdteknik . ej , just 
det. I de fra nska bulletinerna å ter
kommer honnörsordet " högtekno
logi " i de a mbitiösa sa mma n
ha ngen . N ågon egentlig täckning 
för detta fin ns avgjort inte i dag 
på den europeiska kontinenten i 
de sa mmanhang koncentra ti ons
tänka rn a ä r in ne på. Är man inte 
i fä rd med a tt blanda sa mman 
begreppen för sig? 

Dels ha r ma n ett kortsiktigt 
perspektiv att bea kta: det ha ndla r 
enba rt om sådant som bila r och 
hemelektronik, båda produkter 
vi lka japa nerna skeppa r en masse 
till EG (och na turligtvis också till 
Sverige, en i sä rklass öppen mark
nad). I ingen av dessa produkt
grupper å terfinns något som ka n 
beskrivas som högteknologi . 
T vä rtom ha ndl a r det ju genomgå
ende om tekniskt sett enkla och 
mindre komplicerade produkter, 
detta sagt med a ll respekt fö r a tt 
en fä rg- tv-mottaga re ka n va ra nog 
så fö rtä tad a tt jobba i. Båda de 
här konsumentkapita lva rugrup
perna ä r sta rkt a tt raktiva för eu
ropeerna. I va rje fa ll just nu . Dags 
fö r spä rra r och ha ndelskrig, 
a ll tså. 

Dels finns ett längre perspektiv, 
som fa ktiskt ä r v. ida a ll va rliga re . 
Det rör sig om den nya japanska 
sjä lvrannsa kan som man inte be
höver ha va rit många daga r i 
Tokyo eller Osa ka för a tt möta i 
må nga fo rmer. Den gå r j ust ut på 
a tt "hi fi ä r inte högtek nologi" och 
inte heller video eller ens något, 
som hitt ills ha r sä kra t de rekord
stora japanska ex portsiffrorna. 
Det a llsmäkt iga MITI, landets 
högsta styrande orga n fö r den 
interna tionella ha ndeln och indu
strin, dess k a pita lförsö rj ning, in
ri ktni ng och målsättning, va rna r 
oförtrötta t fö r att japa nerna ska ll 
fö rl edas t ro a tt de ha r den tek no
logibas som behövs för morgonda
gen. Den bas, näml igen, som 
oundgä ngligen krävs fö r a tt ås tad
komma något slags exportunder 
nu mmer två. Redan i dag är de 
japanska t illve rka rna av hi fi, 

forts på sid 22 
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Audio/Video l Göteborg: 
SateUltbl1dkvalltet 
I toppklass på mässa 
Exklusiv hemljudteknik 

,""abas färg-tl' med stereoljud samt 
undertill videobandspelaren jOr både 
in- och avspelning i stereo. 

Sa här ser en Lux man rörjOrstärkåre ut i dag, en utan 
motkoppling. Den står ovanpå jOrjOrstärkaren CL 34. En rör
stärkare både ly ser... och värmer i stugan . 

•• GÖTEBORG ( Pej ling) Ett 
30-ta l uts tä ll a re inom a ud io-vi
deosektorern a mötte nyl igen Gö
teborgspubliken i T orsla nda ha l
len, stadens se nas te expoioka ier , 
f d a nkomstha llen till T ors la nda 
nu nedl agda n ygpl a ts. Bakom a r
ra ngem a nget stod Radio & Tele
vision ihop med Mäss-center. 

Ha ll en ha r fö redömligt låg ta k
höjd , vilket ve rksa mt underlä ttar 
besöka rnas resp utstä ll a rn as till
va ro - ma n undgå r mycket av det 
trö tta nde bull er och stä ndiga sorl 
som a nn a rs blir ofrå nkoml ig t. 

Av de 30 utstä ll a rn a hörde 
överväga nde delen he mma inom 
video och frä mst va r det progra m
va ra n som domi nerade med video
film . 

" Hå rd as te" va ra n va r a nn a rs 
tvivelsuta n P hilips sa tellit-t v-sy
stem : under mässdaga rn a stod 
stä ndi gt en mottaga re uppkopplad 
till e tt a nta l tv-a ppa ra ter dä r man 
kunde följa det sovjetryska pro
gra mmet i fä rg. Bildkva liteten va r 
utmä rkt och fullt i kl ass med 
svenska tv-sä ndninga rs. 

Må nga bör ha titta t ex tra noga 
på Sabas fä rg- tv fö r ste reoljud . I 
bris t på såda nt hä r i la ndet kan 
ma n t v a vnjuta verka n frå n 
sa mma mä rkes videoba ndspela re 
VR 6022: den ha r möjl ighet till 
eft erpå lägg av stereolj ud till in 
spela t progra m. Ute ffekten frå n 

tv-a ppa ra ten uppgå r till 2 x 40 
wa tt , och vill ma n ha fylli ga re lj ud 
reda n i mono ka n ma n a nsluta en 
s k stereow ide- krets som "bred er 
ut " lj udet. - Den a ndra Sa ba ny
heten ä r en bä rba r VHS -spelare 
som laddas med en specie ll mini
kasse tt. Maskinen heter CVR 
6073 och ger med den speltide n 30 
minuter. 

Den t ill forma tet mycket nä tta 
( YR 607 3 spela r fö rstås både in 
och av och arbeta r med ada pter 
kassetten läggs i e n lå da, s tor som 
en va nli g kassett. Den skj uts så in 
i kasse ttfacket som en norma l 
progra m bä ra re . M i n i kasse tten ä r 
s tor som en kompa kt kasse tt men 
li te tjocka re. Sa bas vid eomaskiner 
ä r ja pa nska JYC, som ingå r i 
Matsushi ta-koncernen, vilk en 
också till ve rka r produkterna 
mä rkta Nationa l Panasonic och 
Technics. N V- IOO heter en video
ba ndspela re fö r porta belt bruk 
frå n Pa nasonic. Den ta r norm a la 
VHS -kassetter men ä r betydl ig t 
mindre och lä tta re ä n JY C:s PVR 
6069. N Y- 100 väger ba ra ca tre 
kg . 

Bedö ma re t ror rä tt a llmä nt a tt 
minikassette n frå n JY ( m n ba ra 
ä r e tt mella nspel i utvecklingen 
och a tt e n rä tt nä ra fra mtid bör 
erbjuda vi deoka meror med in
byggd ba ndspela rdel. I så fa ll 
borde det ta den de finitiva kn äc-
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ken på super 8- filmen, som ju 
seda n lä nge ä r under isen p g a 
filmkostnaderna . I dag kosta r en 
supe r 8- ljudfilm för tre minuter 
15 s speltid ca 75 kr. Det innebä r 
nä rma re 25 kr per minut , meda n 
en videokassett kos ta r under en 
enda krona minuten. 

Bri s t e ~ på reella redigerings
möjlig heter ha r lä nge va rit till 
nackdel fö r videotekniken men 
med de n nya genera tionens ba nd
spela re ka n ma n nu rela tivt enkelt 
redigera både ljud och bild uta n 
att ri skera bild rullning i klippen. 

"Fjä rrterminal" 
frå n BO 

Ser vi lite till a udiosida ns nyhe
ter visade da nska Bang & Olufsen 
upp nya Beosystem 7700. I tradi
tione ll s til ä r det fråga om utsökt 
formgivning och a utomatiserade 
funkti oner fö r e nklaste ha ndha
va nde. Utom ir-kontrolldelen ka n 
ma n tillgå e n ir-repea ter, e lle r 
sna ra re en loka l infra rödIjusmot
taga re, som pl aceras i något a nna t 
rum ä n det dä r ste reoa ppa ra turen 
stå r. Ma n ka n över repea tern 
styra funkti onern a frå n ha ndsä n
da ren då ma n be finner s ig "uto m 
styrh å ll " . T a nken ba kom ä r a tt 
ma n ka n förse s in bos ta d med ett 
a nta l högta la re och ir-repea ters i 
o lika loka lite ter . S a mtliga a nsluts 

den centra la ljuda ppa ra turen och 
a lltsa mma ns ka n styras med ett 
lä tt tryck på ha ndsä nda re n. Också 
om BO-publi ken kna ppas t å ter
finn s bla nd skva ll yssna rna ä r 
detta onekl igen e n unde rl ä tta nde 
fac ilite t för de n som t ex uppeh å l
ler sig i köket meda n det spela r 
någon a nna nsta ns. 

Exklusiv japan 
Ett a nta l a udi oprodukter ur ja

pa nska Luxma ns progra m visades 
av agente n Luxor i Mota la. Att 
döma av ex teriö ren hos grejorna 
sy fta r de nog i förs ta ha nd till a tt 
slå hos USA-köpa rna. Bl a nd ny
heterna fas tn ade vi för receivern 
RX- 103 med uteffekten 90 
W / ka na l, med de båd a mindre 
modell erna 102 resp 101 o m 60 
resp 40 W / ka na l. PX- I OI hete r 
e n hela utoma tisk ski vspe la re med 
ta ngenti a ltona rm . Kasse ttdäck vi
sades två a v, KX- IOI och 102. 
Det sena re ä r mikroprocessorstyrt 
med a utoma tisk fintrimning av 
såda nt som förm agnetisering, fre
kvensutjä mning och inspe lad nivå 
över ba nd . I skr iva nde stund ä r 
det inte avgjort om de kommer a tt 
ta gas in ti ll Sverige. Dä remot ka n 
ma n köpa fa brika te ts omtalade 
Yacuum Disc S ta bili ze r och rem
dri vna PD- 555 och VS - 555. 
Alltså en ski vspe la re med va
kuumpump, som ser till a tt skiva n 



"v. De Saba-märkta 
'Ve-maskinerna för 
'ortabei video håller de 
'är måtten sinsemel
an. Kassettluckan i 
'en mindre spelaren är 
tor som hos en normal 
!udiokassettapparat. 

r v. Tv-spelet från In
ellivision ser ut så här 
.ch lockade många be
'ökare. 

sugs fast mot tallriken. Vi utförde 
ett enkelt test som visade att det 
hela verkar fungera bra med en 
klar förbättring av både resonan
ser och återkopplingsproblem . 

Rörförstärkare utöva!" ofta 
stark lockelse på audiovä nner, 
detta av ski lda orsaker. Här 
kunde ses MQ 68 C, som ger 2 x 30 
W och väger 14 kg. Med en 
omkopplare kan man välja låg 
eller ingen (just det!) mot kopp
ling. y för året är förförstärka
ren CL 34, byggd enligt Luxmans 
s k Duo Beta-koncept. I princip 
handlar det om två sepa ra ta mot
kopplingsslingor i förstärkaren, 
där den ena ger en mindre portion 
negativ återföring för de högre 
frekvenserna medan den andra 
ombesörj er dc- motkoppling fö r 
stabiliseri ng av likspä nningspara
metrar och för en proper basåter
givni ng. 

Aggressiv robot 
Andra förnöjelser: Leabjlntel

Iivision visade ett datorisera t t v
spel från Mattel Electronics. Det 
är baserat på programvara i kas
settform och kan generera spel 
som tennis, hockey, fotboll, basket 
mm. 

En uppmärksammad besöka re 
på mässan var den talande robo
ten från Atari. Den är ca 1,5 m 
hög och kan förflytta sig förh å l-

landevis snabbt. Armar och huvud 
är rör liga och övera llt blinkar 
lysdioder och textindikatorer. 
RT:s utsände blev mäkta häpen 
då Mr Atari gled fram till honom , 
stannade och utbrast "Var god tag 
närbild!" med tydlig ehuru något 
metallisk stämma . Vi fann ingen 
anna n råd än att lyda uppma
ni!1gen; se bild. 

. Digitalljud per satellit 
Men för flertalet intressantaste 

informationen stod tvivelsutan 
Philips för genom satellit-tv-vis
ningen. Tekn dr Roland Ekinge 
gav en uttömmande redogörelse 
för nuvarande läge och de fram
tida planerna för satellit-tv . Själva 
ta nke n är inte ny - redan 1945 
spådde vetenskapsma nnen och 
science ficton-författaren Arthur 
Clarke att tv-program, utsända 
över rymdsatelliter, skulle höra 
framtiden till som en rea litet. 
Detta a lltså i en tid då man inte 
visste hur en satellit såg ut, ä'nnu 
mindre hade någon i dri ft. Under 
mässdagarna hade ma n en 2 m 
parabolantenn på taket över vil
ken de ryska sänd ningarna gick. 
Satelliten i fråga ligger på 36000 
km avs tånd och sänder med en 
effekt av 40 W under ca 10 
timmar per dag. Philips inledde 
sin satell itmottagning den 15 ok
tober 1980 med att över en tre m 

Mässor 

A tt mottagningskvaliteten var genomgående hög i fråga om de ryska 
signalerna kan den här bilden kanske ge en föreställning om. Ljud, 
färger, kontrast och brusfrihet var påfallande goda. 

T v. Herr Atari själv. Den här något aggressiva roboten kontrollerades 
trådlöst aven person strax intill. Manöverdonen var dock dolda i en 
väska. Goddag, goddag. 

antenn ta emot sändninga r från 
OTS, en sa tellit som sänder med 
bara 14 W. 

I framtide n kommer med säker
het överföri ngen att ske d igita lt 
för ljuddelen av tv-sändningarna 
per satell it. I nuvarande marksta
tioner är det inte praktiskt utför
bart f n, eftersom man arbetar 
med am-tek nik under det att sa
tellittransmisslon går på fm-band. 
Fm-utnyttjandet innebär att man 
slipper stora antenner. Ökar man 
a ntenndiametern över den storlek 
som krävs för att signa lstyrkan 
.ska ll nå över en tröskelgrä ns, vin
ner' man inte högre bild- eller 
ljudkvalitet. En parabolantenn 
behöver inte placeras fritt som en 
van lig a ntenn , uta n det räcker 
med att ge den "fri si kt" till den 
sändande satelliten. I Sverige 
ska ll a ntennen riktas ca 20° över 
horisonten , eftersom eleva tionen 
uppgår till detta värde. Tack va re 
den relativt vertikala positionen 
undgå r man problem med snö i 
"grytan". 

Bland de satelli ter vi lka förser 
Europa med program och signaler 
från 1986 kommer den svensk
nordiska Tele-X att ligga på 5° 
ostlig longitud . Satelliter placeras 
ut i bestämda geostationä ra lägen 
med givna avstånd inbördes. Man 
tillgå r 40 kanaler per position 
och varje land tilldelas fem kana-

ler. . 
I Sverige krävs f n anten ndi a

metrar mellan 2,2 m (Skåne) och 
3,6 m (Kiruna) . Detta för godtag
bar mottagning. 

Ett nytt världssystem? 
Då satellit-tv-tekniken på allvar 

börjar marknadsföras räknar man 
med att kunna få ner priset för en 
komplett installation till ca 3 000 
kr eller till ca halva priset för en 
färg-tv-apparat i dag. 

Det ova nnämnda digitalljudet 
.kommer i form av digita la pulser, 
inkodade i linjesläckpulserna (120 
pulser). Det kan ge utrymme för 
två högkvalitativa digitala ljudka
naler samt 5-6 kommentarkana
ler med bll ndbredd upp till 5 kHz. 

Eftersom det a lltid krävs en 
separat tillsats till tv-mottagaren, 
menar man hos Philips att det här 
ä r ett gyllene tillfälle a tt samma n
länka a lla olika tv-system till ett 
gemensamt världssystem, varvid 
man lå ter omvandling mellan de 
olika systemen ske i tillsatsen .. . 

Det är alltså en på många sätt 
intressant utveck ling som vi klin 
motse från mitten av det här 
årtiondet, och särski lt g lädjande 
ä r förstås att svensk teknologi 
finns i främsta ledet när det gä ller 
en globa lt så omvälva nde skapelse 
som satellit-tv. • 

Leif Marenius 
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forts fr sid 19 
video och hemelektronik hårt 
trängda av höga lö nekos tnader 
och en mördande konkurrens från 
snart sagt hela Sydöstasien - och 
det gäller ingalu nda ba ra hemgre
jorna . E n rad lä nder erbjuder 
numera också tunga industriut
rustninga r i konkurrens med japa
nerna, som de nogsamt studerat 
och lärt av . J ag citerar den tidi 
gare a ktuella källan: " Brilliant 
production engineering is now 
being ma tched by other countries . 
The J a pa nese miracle is becoming 
ta rnished , and a way out is needed 
for long-te rm success". 
Y:r Det ä r den reella och bi st ra 
ba kgrunden till a tt m a n i J a pa n i 
dessa daga r i stiga nde omfattning 
inriktar sig på flyg- och rymdin
dust ri , kommunikationsindustri 
och a ndra teknologiintensiva, 
högvä rda och systemi nr iktade 
projekt, mera än några konsu
mentgrejo r . 

Inte minst få r ma n eftertryck
liga bel ägg fö r vad japanerna sa tt 
i gå ng i M ITI :s regi i syfte att 
skapa "femte generationen da
to r". De a nser sig ha tio år på sig 
för a tt nå det må let, den program
meringsfria, "i nte lligenta" da to rn . 
Centrum för dessa a ktivi teter är 
ICOT i T okyo, th e Institu!e for 
New Generation Computer Tech-

Hänt 
"T eleverket bryter 
mot radiolagen" : 
Licensstrid rättssak 
Nu på nyå ret kommer ett mål upp i 
Strömstad som, oavsett utgången, förs 
vida re i rättsi nstanserna som prejudi
katsfalI och tvisten står mellan en 
bostadsrättsförening, Capri , utanför 
Strömstad jämte byggherren Kullen
bergs respekt ive Televerket. Telever
ket kräver licenspengar från varje 
fri tidshusäga re. Detta innebä r ett 
övergrepp mot fö rfattningarna och a tt 
ve rket "vill sätta åt de fritidsboende", 
hävdar deras jurid iska ombud, advo
kat Gunne Del/borg i Göteborg. 

Föreningen omfattar inalles cirka 
75 hus med totalt 90 mottagare. Som 
känt föreskrivs a tt ett hushåll med 
nera mottaga re enbart betalar avgift 
fö r en appa rat. Televerket har nu. 
enligt sva randeparten , smugit in högs t 
egna till ägg till bestämmelsernå med 
en klausul som säger att "för motta
gare, placerad i fritidsbos tad vilken 
kan anses vara del i andelsbygge, som 
delas av nera hushåll, utgår sä rski ld 
avgift". 

Tvis ten uppstod redan 1978 då 
första räkningen kom. Inget har beta
lats seda n dess. För Kullenbergs del 
skulle de olika anläggninga rna kosta 

nology. Dä r möter ma n ci rka 40 
toppkra fter , a ll a a ka demiker med 
avancerade studie r i matematik, 
e lektronik och bioteknikvetenska
per ba kom s ig. H ä r å terfinns fors
ka re frå n NTT, J a pans stora tele
fon bo lag, jämte åtta av de leda nde 
koncernerna som Fujuitsu, NEC, 
Hitachi, Mitsubishi, Toshiba, 
Matsushita, Sharp och Oki Elec
tric, M ITI :s talesmän meddelade 
uta n a tt da rra på ma nschettern a 
att 100 miljarder yen kommer a tt 
finnas i form av regeringsa nvisade 
medel för detta superda to rpro
jekt! U ta n vida re medgavs också 
att man ä r ute efter a tt knäcka 
IBM och resten av den industri 
g renen , som i dag sva ra r fö r mera 
ä n ha lva världshandeln med da to
rer. Det där har man för all del 
hö rt förr , men nu ligger a ldrig 
tidigare skådade resurser redo och 
parallellforskning har ma n säkra t 
i både USA och Eu ropa för a tt 
åstadkomma denna "common 
sense"-dator, som ytte rst ha r si n 
g rund i vad man hä r kallar " pro
gramvarukrisen". Framstegen 
inom m ikrokretstek no logi n har' i 
viss mån blivit tveeggade: en a llt 
stö rre börda har vältrats över på 
progra msektorn och operativsi
da n, som lett till en a llt stö rre 
efterfråga n, e ller önskan om, 

över en miljon kronor mera om Tele
verkets krav bifölls . Efter många turer 
ha r nu parterna gå tt till domstol, dvs 
verket har stämt med krav från 1980. 

Televerkets juri st anser att verket 
gå r fö rlustigt "nera miljoner i avgifter 
varje år" genom att folk har fritidsh us 
med tv-mottaga re i. Oavsett om ver
kets talan bifalls i St römstad lär en 
fortsätt ning följa på målet i' hovrätten. 

Nytt 
','Hemelektronikhandel" 
det nya branschnamnet 
Den snabba utvecklingen inom elek
troniken är främsta orsaken till att 
begreppet "radiohandel"' fö rsvin ner 
fö r gott i branschsamman hangen, och 
namnet har ju f ö varit rätt inaktuellt 
sedan många år. SR R, som står för 
orga nisa tionen Sveriges radiohandla
res riksförbund, har ändrat namn till 
SH R, vilket stå r för Radio- och hem
elektronikhandelns riksförbund . ( Helt 
vi ll man tyd ligen inte släppa det där 
med rad io i alla fall . .. ) 

- Det . tradit ionella radio- och 
tv-sortimentet utgör numera en allt 
mindre del av försälj ningen, kommen
terar organisa tionens vd Ulf T Sou
rander. Redan i dag sva rar video för 
en tredjedel av omsättningen . Allt 
nera detaljister vinnlägger sig nu om 
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" tä nka nde da torer" uta n två nget 
a tt progra mmera i a lla de ta ljer. 

Japa nern as tidtabell ä r också 
känd : de fö rsta tre å ren ägnas å t 
gru nd forsk ning. De fö ljande fyra 
å ren a nslås till utveckling av un
dersystemen och de tre sista å ren 
gäller fullbo rdan av hela sys temet. 
"Femte generationen da to r" kom
mer alltså enl igt de beslutsa mma 
japanerna att fin nas kla r till det 
begynna nde 1990-talet. Visserli
gen fö rutsätte r pla nen medverkan 
av utlä ndska intressen, men d ä r
meot ha r m a n skrinlagt a lla tidi
ga re ta nkar på a tt få till stå nd en 
internationell samli ng kring pro
jektet, detta av politiska farhågor 
och med kl a r blick för ~ad protek
tionismen i både USA och Europa 
kan innebä ra . 

Så hä r säger ma n i T okyo, och 
ta det för vad det kan vara värt: 

"The fifth -generation computer 
project shows the J a pa nese a re 
beginning to see k more creativity, 
no longer content to tread the 
traditiona l pa th of improving on 
basic research work done in the 
West." 
Y:r Detta medan ma n all tså ute i 
E uropa frenetiskt bö rj a r lägga 
ihop på ha lvfa rt gående gamla 
industrier med svag efterfrågan. I 
det ko rta perspektivets tecken 

sådant som smådatorer, elektroniska 
spel, mobiltelefoner och även andra 
produktkategorier för ljud, bild och 
hemteknik. 

Förbu ndet ser som en huvuduppgift . 
de närmaste åren att ve rka inom 
utbildn ingssektorn liksom att förbe
reda medlemsföretagen på nyheterna. 
Marknadsföring och ekonomi utgör 
också väsentliga inslag. 

Det omdöpta riksförbundets tidning 
Rateko har fått ny redaktör genom att 
Clas Johansson. medarbeta re i Da
gens Nyheter, nu ta r över efter Bertil 
Harrison. Ratekos mångårige redak
tör, som pensionerar sig från den 

. uppgiften . Bertil H kommer dock att 
även i fortsättningen verka inom bran
schen som konsult , utredare och sak
kunnig. 

Kataloger 
18000 artiklar 
finns upptagna 
i Elfakatalogen 
för 1983 med numret 31 . som nu 
avlöst den gamla. Den kosta r i å r 18 kr 
inkl moms, men den här "elekt ronikin
dustrins uppslagsbok" går som vanligt 
kostnadsfritt till de större och etable
rade kunderna. 

En omständighet som kata logredak
tionen inte kunde påverka är den 

ha ndlar politikerna på det enda 
sä tt de kä nner , a tt söka " rädda 

jobben" genom a tt pumpa in skat
temiljarder, styra och reglera, 
oavsett om detta kommer i kon
flikt med en fungerande markna d 
och köparnas fria val. 

Det ä r möj ligt a tt man omsider 
ka n uppbåda nominell konkur
renskraft mot japanerna i fråga 
om hemelektroniken. Men det vi i 
Europa kna ppast kan konkurrera 
mot är den japanska mentaliteten 
och hä ngivenheten. Det yttersta 
kriteriet på det - och på ett hä r 
sedan lä nge bo rtglömt begrepp, 
plikttrohet - ä r den kvalitet deras 
produkter hå ller. Kvalitet , finish , 
des ign - de t ä r lite mycket a tt 
kriga mot på en gång, om vi 
dessutom bortser från ett seda n 
mer ä n 20 å r grundmura t re
nom me som själva in begreppet av 
" hemelektronik". Man kan kö pa 
j a pa nska montagea utomater ja, 
men knappast den corporate spirit 
som drive r japanen - och hans 
konkurrenter dä r borta. 

Den stors laget tä nka nde M 
Mitterra nd ha r må hä nda en hem
lig pla n på just den högtekno logi 
som E uropas industrier omgående 
behöver lå ngt mera ä n ett nytt 
videospelarkoncept e ll er nya hem
elektronikprogram . U.S. 

svenska va lutans devalvering, varför 
nertalet priser som anges blivit inak
tuella. 

Elfas motto "A llt mellan antenn och 
jord" understryks i år av att också 
mottagarmateriel för tv-satellitsänd
ninga r ingår i standa rdsortimentet. De 
som är intresserade av vanlig radio
kommunikation och -trafik har givet
vis mycket att hämta som vanligt, t ex 
en ny fm-station för 134- 174 M Hz, 
och även instrumentsidan ha r tillförts 
nyheter. Exempel på sådana från 
and ra och lite mera prosaiska områ- , 
den erbjuder bl a en ny se ri e kort ra
mar liksom skärmplåta r för s k Euro
pakort. Inte minst på mikrodatorsidan 
har Elfa också expanderat, och före
liggande utgåva uppta r som nyhet -
bland en hel del annat idatorväg - ett 
neranvändarsystem med upp till I 
Mbyte primärminne från den svenska 
tillverka ren PrimalData. Ett sladdställ 
för dataöverföring hitta r man även 
som nyhet i å r. Av indust riin tresse 
torde vara en del nya ve rktyg och 
bearbetande enheter . 

otabelt är att proffsljudavdel 
ningen alltjämt inte har någon egen 
katalog, men en lovande början till 
detta gjorde man docksommaren ~82, 
då Göteborgsmässan Ljud 82 initie
rade en separat sa mling li stor över den 
delen av Elfa-sortimentet. 

Nu ska ll jag gå och köpa mig en 
joy-stick, 35-8830-8. att muntra upp 

forts på sid 26 



Din Dator för utbildning, 
J Ol M DeN) 

.:I. LIET I ""I 

~ rnHf,.~!P 
10 tF I(NII~l"NTHENGO TO I5 
11 t='O ~ x. l TO N 
I~ L,"T gnO - lIe XI 
13 Nl!XT )( 

hobby & industrin. 
14 L!!T .J . O 

19 1"T.J~ ~.JåJ J-N T~ GO TO 4 15 
i!O LET T-J.l 
I;~ I ~ NOT r:llJ»!=IITI THEN ca TO 

24 ~T ~.j;lIJ I a. L.ZT ACJ 1 .j:UT J 
1111 LET A ITI.P 

+ modulerna kan 
kombineras med 
varandra eller 
Sinclairs 
16K Ram 
16K+ 
32K+ 
56K 

595:-
1.075:-
1.675:-

Högupplösande grafikmoduI1.195:
Cenlronics Parallellprinleranpassning 795:-

lX -Bl för kunskapslörsliga 
lX -81 är gjord för Dig som vill fära Dig hur en dator fun 
gerar, hur man programmerar, beräknar och ritar, hur 
Du styr och övervakar med dator, hur Du spelar dator
spel etc. etc . lX ·81 och medföljande svenska BASIC· 
kurs lar Dig detta steg för steg. Roligare och roligare blir 
det allt eftersom Dina kunskaper växer. För skolor & 
studiecirklar fmns speciell lX·81 kurslitteratur. 
Radio och Television skriver efter test: "Det finns knap· 
past något bättre och billigare sätt att bli bekant med 
riktig BASIC an att kopa lX81 ". 

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

Funktioner i mängd 
lX ·81 har massor av funktioner. Över 60 olika BASIC
kommandon . Matematiska och grafiska tecken , bokstä
ver, Siffror, symboler. Slumpgenerator och tidmätning 
fmns. AnslutnIngsmöjlighet för minnen, printer, styrrno
duler. bandspelare, TV och nätadapter m.m. 
Matematikern har nio si ffrors noggrannhet , decimalkom
ma, trig ·. log.· och exponentialfunktioner, exponent· 
redoviSning. 
Rörlig grafik för t.e x. datorspel. 
Med 16K extra RAM·minne kan Du lätt göra ett datare
gister för te lefonnummer, sk iv- eller boksamlingen. 
lX ·81 kan själv leta efter namngivna program på band. 

Byggsats eller färdig 
ZX ·81 fmns monterad oeh i byggsats. 
Byggarbetet ar mycket enkelt. 
Svenska bygganvIsningen går steg for steg. Har Du 
bara någon loderfarenhet så kommer Du att balja pro
grammera BASIC samma dag Du hamtar Dm ZX-81 . 

o 
Fran895:- 5S ~T K~jJ T~ [i[J TO 16 

sinclair 

För Dig som kan lite mer: 
CPU: 

RAM: 

ROM: 

Bus: 

Kassett· 

Z8DA, 3,25 MHZ 

1-16K 

8K 

44 polig kontroli·, adress·, data· och 
memoryselectledningar, 5V , 9V, DV, klocka 

interface: 250 Baud, söker namn eller tar första prog ram 

Män: 167x175x4D mm 

Vikt: 350 gram 

Matning: 7,5-1DV, 400 mA. Inlern 5V regulalor. 

• 32 bitars aritmetik 

• multidimensionella matriser för både strängar och variabler 

• PEEK, PDKE, USR för maskinkodsruliner 

• 6h 44 pkt upplösning 

• 24 rader med 32 tecken 

• 40 st plana trycktangenter 

• Automatisk syntaxkontroll före exekvering 

• En fangennryckning per BASIC kommando 

• Fullständiga editeringsmöjligheter 

UHF· TV modulator 
Gor 010 TV 1111 
datorbildskarm 

\ 
Uttag for TV. 
bandspelare 
naladapter 

laDA mikroprocessor 
Ny snabbare verSion 
av den beromda l BO 

I 

Bus. 44 pol. uttag for 
mmnen, prmter etc. 

I 

lK RAM 
...- mmne 

/ ~ 
Regulator. SV·temperatursaker SK ROM Baslc tolk 

'Z)(Bl 
4K Assembler ROM - lX. ASlMIC 
Denna nya 4K ROM gör om Din lX80/81 ti ll en kraftfull 
utvecklingsstation för avancerade assembler/maskin 
kodsprogram . För såväl industrianvändare av Z8 0 pro
cessorn som den avancerade amatören eller studenten 
öppnas nu möjligheter som tidigare kostat tusentals kro· 
nor. Funktionerna inkluderar bl.a .: Alla lilog l80 
mnemonics * Kassettinterface * Printerinterface * 
Avancerad screen editor * Högupplösande Grafik * 
Mult ifilhantering * Single stepping * Break points * 
Debugging * Macros * Labels * l/O Rut iner.* 
4K EPROM+engelsk manual 495:- . • 0 
lX-Bandspelare 
Anpassad för lX -81 och dess programkasseller. Med 
räkneverk, nät och balleridrift . ~ 

Mer programvara r At 
Sinclair har 8 st nya kasseller med massor av spel för 
både l K och 16K minne. Beskrivning av all programvara 
kan fås på begäran. 

lX Printer 
16 K Byle 
Ram l/O 
A/O Omv_ 
BK ROM 
Assembler 
Kursbok 2 

Kursbok 3 
Kursbok 4 
Kassetter 

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

Best.nr å pris 

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

spelare 
>----Generalagent ----........ ----------------------------....c 
BEC:KmAn 
Beckman Innovation AB 
Telefon 08-390400 
Postbox 1007 
5-12222 Enskede 

Telex 10318 Beckman 5 
Camla Dalarövägen 2 
Stockholm SWEDEN 

Javisst jag beställer st ZX -Bl Byggsats el 895:- st ZX -B1 Monterad el 995:-
st. Best.nr .. , st. Best.nr. . .. , st. Best.nr 

Jag har 14 dagars returrätt på oskadade varor/obrutna program kassetter och l 
Porto tillkommer. 

Namn 

st Best.nr 
års garanti. -= 

Adress . Postadress 

Aterforsailare Sthlm. Kommunsamkop, Deltron Uppsala. Studieloriagel Göteborg. Deltron. CB·RadlO Josty Klt Malmö. Josty Klt Linköping. EIIema Västerås. Mlkroklt 

Bestallnmgar från Finland Mmska priserna med 17.7'10 (svensk moms) och lagg på SEK 60 · - for frakt & exp Betalnmg I forskolI via postgiro eller Bankcheck. Valkomna! 
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Montera 
ditt eget . 

• 
Detektorer, centraler, kopplingselement, reläer, signalgivare . .. 
Alla typer av komponenter i system som larmar, varnar och 
väcker uppmärksamhet linns hos 

SIREN SKYDDSLARM AB 
Box 150 13, 161 15 Bromma. Tel. 08/266870 

• 

r ----------------------., Skicka mig information om Sensvact skyddslarm 

I Namn .... .................... . ....... I 
I Adress ~ I 
I ·················· ·········· ········ ··· - , 

~~~1:7D~:~~o::;A~:~G~=s~~:·~O~:,~ 
Informationstjänst 30 
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baste Densna~ 
"agen till . 
130-000 HIFi-, 
9'\.1 Video- . 
I Yl I ktrOnlk
oche e 
entuSiaster. 

Ring 
annonsavdelningen 
·08/7364000 



Nu är den här! 
Nya L·udia

katalogen 
-83. 

Ljudiakatalogen -83 innehåller 
proffsiga högtalarbyggsatser för såväl 

hemmabruk som för orkester och PA. BI a 
nytt 18" subbashorn som slår knock out på det mesta. 

Nya, helt suveräna HiFi högtalare som tillfredställer den 
mest kräsne lyssnaren. Nya häftiga PA Slutsteg på 
2x500 Watt! Dessutom finner Du också alla tillbehör för 
högtalarbyggaren. 

r--------------------------. 
I J A sänd mig katalog Namn I 
I mot 10:- i trim, -- I 
I sedel eller insättn på pg I 
I 73 65 65-3 . Adress ~ I 
I Ort ~ I L __________________________ ~ 

Informationstjänst 31 

,J :~:~ 
't, . 

YUDIR Box 93 
54201 MARI ESTAD 
Telelon 0501-18345 

KATALOGEN DU MAsTE 
HA. 180 sid 

2 vägs Basreflex 50 W, 
sv . fanerad l åda , kabl ar, 
8" bas , Dome diskant . 
Pris :~:-- Nu 199 :--

Fler helt otroliga er
bjudanden i katalogen . 
Tveka inte . Beställ den 
nya katalogen idag . 

[] st Katalog å 15 :--
i se del eller frimärken. Äv. postord.-

Namn ___________ ___ _ 

Adress _____ _ __ _ _ 

Postadress _ __ __ ______ _ . _ 
RT 1-83 

INTER 

ELEKTRONIK 
_Electronic-------Byggsatser 
- Förstärkare _ Mixermoduler 
- Discoprylar - Mickar 
- Högtalare --------Byggsatser 
- Högtalare--------Element 
- Frekv .räknar e----Byggsatser 
- Tongenerator-----Byggsatser 
_dB- mätare--------Byggsatser 
_Komponenter------Tillbehör 
- Filter-----------Beräkningar 
- Basreflex--------Beräkningar 
- Lödteknik _ m.m. 
- Felsökning-------Teknik 
_Högtalare--------Ritningar 
- Kurvor diagr am - Pick uper 
- + mycket , mycket mer prylar 

ELECTRONIC 
Nobelvägen 37 · 21433 Malmö · Tel. 040 -929250 
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Kataloger 
forts fr sid 22 

livet med. Och på tal om muntra tio
ner, så finns en 53-sidig hobbybilaga 
inhäftad med en mångfa ld av nya 
byggsatser, appara ter och tillbehör att 
bekanta sig med. 

Storkatalog 
från Allhabo 

-e 

Allhabo e1- och elektronikprodukter 
heter en nyutkommen kata log från 
Stockholmsföretaget. 

Katalogen omfatta r 370 sidor i 
A4-format och har fått lim bundet 
utförande (underlä ttar bl a inlägg av 
minneslappar och separata produkt
blad etc). Här beskrivs företagets 
samtliga produkter, frå n buntband 
med tillbehör till mikroprocessorer. 

Katalogen kan rekvireras per tele
fon 08-22 46 00 eller per brev från 
Allhabo, box 49044, 100 28 Stock
holm . 

Evenemang 
"FoU-dag" hålls av SR, 
Montreuxmässan i maj 
Två evenemang på proffsteknikens 
domän blir aktuella i början av 1983 
då dels här hemma arra ngeras en s k 
FoU-dag av Sveriges Radio-koncer
nen , dels ä r dags för det 13:e Televi
sionssymposiet med teknisk mässa i 
Montreux. 

FoU-dagen hålls den 13 januari och 
platsen blir Radiohuset vid Oxen
stiernsgatan där en av studiorna upp
lå ts. Inalles väntas ett tusental intres
serade närvara från televisionen, Riks
radion och från berörda branscher 
liksom Lokalradion . En av dem som 
deltar med presenta tioner av framtids
inriktad teknik är Slig Hagberg. Gyl
ling ab, som omtalar för Pejling att 
han hoppas kunna visa Sonys s k 
högupplösande tv-system för audito
riet och naturligtvis det senaste inom 
digita ltekniken . Av a llt a tt döma kom
mer sa mma ingående progra msignal 
att få bilda underlaget för jämförelser 
mellan konventionell tv och nyheten 
High Definition. I övrigt kommer en 
rad nyheter att beha ndlas i fråga om 
både bild och ljud . 

H D-television får också si n givna 
pla ts på Montreux-symposiet, som i å r 
hå ll s dagarna 28 maj-2 juni. Som 
all tid ä r det schweiziska post- och 
televerket, P1T, som stå r för vä rdska
pet. 

Utöver den långa raden av föredrag 
och seminarier kommer en ä nnu större 
expodel att visas i år, där kabel -tv 
in tar en framträdande plats . 

En nyhet som gäller föreläsningarna 
är a tt morgonsessionerna, de s k sy
stemteknikmötena, nu bara skall om
fatta två föredrag. I övrigt inriktar 
man sig på rundabordssittninga r om
kring 90 minuter , vilket visat sig vara 
en lämpad form för att lå ta flera 

inlägg rymmas liksom ge bättre tid för 
frågor och svar. 

Eftermiddagarna är anslagna hu
vudsakligen åt nyheter på materi elsi
dan - "enbart presenta tioner som 
handlar om nya utvecklingar ka n god
tagas", heter det från a rrangörskom
mitten. Alla föredrag kommer a tt 
tryckas för distribution innan sympo
siet äger rum . Föredrags hållarna till
råds att enba rt kommentera och kom
plettera sina redan givna framställ
ningar . 

Marknad 
MaxelIs dataprodukter 
till Teleinstrument 
Märket MaxelI, Japan, marknadsle
dare i fråga om magnetba nd för kon
sumentbruk inom audio och video, 
tillverkar också profess ionella mag
netbandsprodukter och har där en 
da tasida - MaxelI syssla r sedan 
många år med da talagring på disket
ter och kassette r. Detta program har 
nu börjat säljas i Sverige av Telein
strument ab i Stockholm. 

Därvidlag kompletterar fabrika tet 
firmans övriga program av flexskivor 
och bandsta tioner. 

Hitachi MaxelI Ltd, som industrin i 
Japan heter, använder för databand
produkterna högutvecklade metoder 
för bästa skriv- och läsresulta t tack 
vare bl a förnämlig yt kva litet som 
säkrar optimal kontakt med magnet
huvudet. 

Hört 
Planeterna rör sig 
- men ganska ojämnt ... 
* Så här på nyå ret kan summeras a tt 
1982 lå ngt ifrån blev något krisens å r 
vad beträffar skivutgivningen , kva lita
tivt sett. De som undersöker våra 
levnadsvanor vet också berätta att 
skivi ntresset tog sig lite under fjolåret, 
detta vid en jämförelse mot tidiga re. 
Däremot pekar vissa utfa ll på att vi 
möjligen ger oss lite mindre tid med 
skivorna och kassettbanden mot förr . 
Den förhoppningsfulle vill i detta 
gärna tolka in att kvalitet~a ns pråken 
höjts något, att lyssnandet sker selek
tivare och mera kritiskt. Inte omöjligt 
ä r det också så a tt de prisni våer som 
musikprodukterna numera är uppe på 
helt enkelt nödvändiggör skärpta re 
attityder från köparna. 

En omständighet som kan fås att 
passa in ga nska bra i detta mönster ä r 
a tt intresset för bättre ljudappa ratur 
klart ökade under 1982. Också om 
julhandeln ka nske inte slog rekord 
överallt var efterfråga n under hela 
hösten så sta rk a tt flera levera ntörer 
länsade sina lager. Mot slutet sva lde 
och blundade vissa firmor och rekvire
rade helt enkelt nya sändningar per 
flyg frå n Ja pan' Publiken fordrade 
grejor. u lär det bl i rä tt tyst ett tag, 
men trenden stå r sig: må nga är trötta 
på sina billiga "paket" frå n cirka 
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1978, man leta r bä ttre förstärkare 
och, framför a llt , bättre högtalare . 
Antalet förfrågningar till RT har varit 
rej ält sedan sensommaren, ka n jag 
meddela . 

I en mörk och pessimistiskt stämd 
tid med vägen mot våren kantad av 
kriser och utslagninga r gäller det för
visso att hämta tillförsikt. Så jag 
önskar a lla läsa re ett gott nytt å r med 
många berikande musikupplevelser. 
T ex: 

HOLST, GUSTAV: The Planets. 
London Ph ilharmonic Orchestra , 
sir Georg Solri. Mobile Fidelity 
MFSL-I-510. Stereo lp. Distrib. 
Thore WalIenstrand, Stockholm . 
HOLST, GUSTAV: The Planets. 
L'Orchestre Na tional de France, 
Lorin Maazel. eBS 331 Master
works, D 37249. Stereo lp, digital
inspelad. 

Alla jämförelser som tar fasta på 
Mobile Fidelitys skivor bör givetvis 
helst som utgångspunkt ha originalut
gåvan. I det här fallet (och en rad 
andra) saknas den i min samling, 
tyvärr . Däremot har jag under hösten 
1982 ha ft utbyte av a tt jämföra den 
relativt sent utgivna M F-skivan i dess 
halvfa rtsgraverade, nya ve rsion från 
USA med en likaledes färsk upplaga 
av samma musik, en inspelning från 
1981 , digitaltagen. Men det ä r långt 
ifrån bara tekniken som har intresse
här möter man två klart olika instude
ringar, spegli ngar av kapellmästarnas 
temperament, tradition och atti tyd till 
orkesterarbetet. Lå ngt flera faktorer 
finns givetvis. 

USA-utgåvan av Pla neterna base
ras på en tagning inom Decca-koncer
nen, som gjordes i februari 1978 i 
Kingsway Hall , London, ofta favo ri se
rad av de brittiska bolagen . I USA 
utkom musiken på koncernetiketten 
London, och därifrån ha r överföringen 
gjorts . 

e BS showpiece i planetväg, utgiven 
i märkets Maslerwork-serie, kom till 
tre år senare under ett fran skt gästspel 
i.New York, där man a nvände 3M:s då 
nya digitalmaskin för 32 spår. Press
ningen jag har ä r gjord i Holland , som 
va nligt ä r med eBS Europadistri bue
rade plattor (skivan köptes i somras i 
Trieste, Italien) . 

Flertalet audiofiler letar förmodli
gen upp det spektakulära avsnittet 
" Krigets härskare, Mars", som in leder 
i båda fallen, i enlighet med HolsIs 
disposition av de sju sa tserna. På det 
stadiet ä r man nog benägen att hå lla 
en slan t på att Solti, av många hyllad 
som vår tids störste dirigent, och 
London Philharmonic utgör den mest 
kompetenta kombina tionen . 

Lite fundersam ka n man dock bli av 
faktum att Solti avverkar denna ef
fektladdade öppni ngssats på 6 min 37 
s medan Maazel ha r a tt göra i över 7 
min 50 s på eBS-utgåvan ... Intres
sa nt , säger man sig, och spelar vida re. 
Det framgå r av M F-a lbumets ba ksida 
a tt Holsts dotter Imogen berätta t för 
si r Georg att vad hennes far \(e rkligen 
räknade som viktigast var rytm . 
" Bra'" utbrister den store orkes terle
daren. Hans tolkning saknar heller 
inte mycket av närmast frenetisk ryt-

misk intensitet, och han går ut mycket 
hårdare än Maazel. . 

T yvä rr måste sägas a tt London
M F-versionen på det sättet berövas 
mycket av den spänning och de nyan
ser vilka finns i verket. Att den här 
krafturladdningen också blivit för 
mycket för konserthallen hörs: ljudet 
är jämntjockt mättat, det skräller med 
förlov redan under fortenivå, och nå
gon dynamik blir det egentligen inte 
tal om, det hela låter ganska kompakt 
från första stund. Det hamrar och 
dåna r ihålla nde, men vad blev det av 
stegringarna? Den isande celesta di
mensionen? Det Mars-majestätiska? 
Att det trots det starka pådraget hörs 
brus menar jag gör mindre. Väsentliga 
dimensioner går däremot förlorade i 
t ex det envetna smattret från blecket, 
som accentueras utan prut för fullt. På 
det hela taget gör inspelningen intryck 
aven rä tt ensidig uppv isning i över
briljant kl angstyrka , pla tt och stökig. 
Stereoverkan är nämligen beskuren. 
• Brusfri är eBS-skivan inga lunda , 
så digital den än är frå n början. Men 
här möter en helt a nnan uppläggning 
av samma verk . Här har vi för det 
första vad en motorskribent skulle 
kalla "mera bottendrag" - och för det 
a ndra en atmosfä r av överraskande 
värme och, fakt iskt, av rumslighet, där 
Kingsway- inspelningen mest ä r skräl 
lig . Inga akustiska kanonader här uta n 
Maazel håller verkligen en st rikt dy
namisk balans genom att gå ut från en 
delika t öppning och sedan gradvis 
bygga upp en stämning med förtätad, 
hophållen klang, där många delikata 
detaljer omsorgsfullt utmejslas . För 
den skull glömmer ha n inte de drama
tiska stegringarna, fortena klinga r 
med en fasthet och disciplinerad ho
mogenitet som verkligen gynnar skiv
köpa ren med goda högta la re. Att t ex 
st råka rnas a lla stämmor ska ll kunna 
höras i uppbådet har både dirigent och 
tekniker förstått hos e BS. Den · rätt 
avvägda klangen kommer fransmän
nens mera lyriska förhållning till mu
siken a tt avsätta ett odelat angenämt 
resulta t. Det lå ter na turliga re, rikare 
och rundare . 

Digita lljudets enorma potential till 
vä lljud behöver inte sä ljas in, tror jag, 
men här har vi likafullt ett utmärkt 
exempel på t ex hur verket igenom 
ski r, hög strå kkla ng skall mixas med 
häftiga slagverksi nsa tser - verkliga 
jätteuppbåd av dån frå n bastrummor 
och pukor - ocrr...massiva a ttacker i 
blecket. Allt detta tillvaratages av 
Maazel och e BS berömvä rt väl, och 
gentemot Solti finns a lltså andra 
tempi i flera avsnitt och mera tid till 
a tt genomföra intentionerna . Då ska ll 
sägas a tt sådant givetvis inte får av
göra , men sammantaget blir intrycket 
av den engelska inspelningen något 
hektiskt. 

M F-skiva n är ändå inte utan si na 
förtjänster, men i det nu stora utbudet 
av denna populära hi fi-m usik finns 
skäl a tt överväga vad man vill priori
tera och vad de egna högta larna klarar 
bäst. Sjä lv tror jag mig ha åtminstone 
tre hygg liga tolkningar nu. 

Speltider M F: A-sidan 25 min 12 s, 
B-sidan 22 min 25 s. e BS: A-sidan 26 
min 30 s, B-sidan 22 min 25 s. 

M F-materialer finns även som kas-
sett frå n Wallenstrand . U.S. 



Knappen till kaffet. 
Vet du om att du har en halv dator hemma. 

Din egen TV. 
Nu kan du ge den nytt liv. Koppla ihop den 

med en Atari Hemdator. Då kan du utnyttja den 
till myc~t, Qmycket mer än bara passivt TV-

" tittande. Som studiehjälp. 
Som hemhjälp. 
Som förströelse. 
En Atari Hemdator är 
också enkel att an-

.'~~~tP!~~ vända. Den ser ut som 
en v~:mJjg .. skrivmaskin med 

svenska A-A-O-tangenter. 
Kan man läsa, klarar man den. 

-- Så det här är ett nöje för stora och 
små. Ett färgsprakande och klangfullt nöje. 

Ett nöje som roar, som lär, som aktiverar. 
Ett nöje som skärper tanken. Som får alla att 

inse hur smarta de egentligen är. 

Ett nöje som aldrig tar slut. Utbudet av Atari 
datorprogram är enormt. Och ständigt kommer 
nya program. 

Tillsammans med Atari Hemdator och din TV 
kan du komponera allsköns musik. 

Spela schack mot stormästarna. 
Förkovra dig i dina specialintressen. 
Bättra på yrkeskarriären genom företagseko

nomi, språk. finanskunskap. 
Barnen kan göra skolarbetet roligare genom 

att öva rättstavning, geografi, historia, matte, 
främmande språk. 

Det går att planera den egna ekonomin. Sköta 
hemmets eller firmans bokföring. 

Och mycket, mycket mer. )I~ 
Och det bästa av allt. 
Atari Hemdator är ingen oåtkom-

lig dröm. Den står och väntar på AT'ARI 
dig för halva priset aven färg-TV. Klj 

Bli smartare med Atari Hemdator. 
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Stig Adolfsson rapporterar 

Så harar 
Sverige dJt-indelat: 
Klubbar för alla intresserade 

många Herrans år är Sveriges 
Radioklubb, Box 5083, 10242 
Stockholm. När man dx-at flera 
år och blivit väl hemmastadd på 
banden är man kanske inte så 
betjänt av nybörjartips etc. Där
för finns sedan drygt 20 år två 
sammanslutningar av Nordens 
främsta dx-are, för mellanvåg 
Arctic Radio Club samt för kv 
Short Wave Bulletin. 

* Till vägledning för de lnånga som vill börja 
syssla- med dx-hobbyn mera systematiskt och 
vilka behöver råd och tips har vi här samman
ställt en förteckning över de svenska radiolyss-
. narklubbar som finns anslutna till DX -Förbun
det. * En unik chans att få in Radio Hongkong på 
kortvåg gavs de tävlande i årets SM i dx-ing, 
som Mälardalens Radiosällskap stod som värd 
för. 

•• Inte sällan förekommer 
det att vi på redaktionen får 
frågor från läsekretsen beträf
fande dx-ing, dx-klubbar, 
svensksändande radiostationer, 
val av radiomottagare etc. 

För att i någon mån vägleda 
intresserade har vi denna gång 
gjort en sammanställning över 
radiolyssnarklubbar runt om i 
landet, dit intresserade kan 
vända sig. 

Lokalt kan man då få både 
hjälp och synpunkter på det 
mesta som rör dx-hobbyn. Klub
barna som listas är anslutna till 
Sveriges DX-Förbund, varifrån 
här listade sammanställning 
härrör. SDXF utger f ö tid
ningen "Eteraktuellt" månatli-

DX-klubbar 
Bolidens Radio Club, c/o Kyr
kans Ungdom, Box 16, 936 00 
Boliden 
Dellenbygdens DX-Club, c/o p 
Gedda, Ringvägen 7, 820 60 
Delsbo 
DX-Club Audioteurernil, c/o 
Webrant, Toftgatan 6, 23400 
Lomma 
DX-Club Kilohertz, Box 88, 
69301 Degerfors 
DX-Club Lundensis, c/o Ryd
gren, Kämpagränd 19 A, 3 tr, 
22376 Lund 
DX-klubben De Radioaktiva, 
c/o Nilsson, Slåttergatan 14, 
262 00 Ängelholm · 
DX-klubben KMB, Box 32, 
265 O 1 Åstorp 

gen och den kan rekommende
ras. Här finns nybörjarsidor , 
tipsspalt, QSL-spalt, forum för 
diverse presentationer etc. 
SDXF anordnar dessutom varje 
år ett DX-Parlament, som bru
kar vara i dagarna två och som 
drar deltagare från hela Nor
den. Vidare brukar även repre
sentanter från utländska svensk
talande stationer vara närva-
rande då. . 

Normalt ligger evenemanget 
under semestertid, då de allra 
flesta har möjlighet att närvara. 
För närmare uppgifter om ovan
stående samt för prov av Eterak
tuelIt, kontakta: Sveriges 
DX-Förbund, Box 3108, 10362 
Stockholm 3. 

Falköpings DX-klubb, c/o Wil
son, Trädgårdsgatan 50 I, 
52100 Falköping 
Frövi Radioklubb, Box 63, 
71040 Frövi 
Gene Korhågsklubb, .Box 6125, 
80006 Gävle 
Grängesbergs Radioklubb, c/o 
Svensson, Odlal'evägen l, 
772 00 Grängesberg 
H~lmstads Korhågsklubb, Box 
15,301 02 Halmstad 
Karlskrona DX-Club, Box 6050, 
371 06 Karlskrona 
KOl'l!backa DX-klubb, Sunnan
vägen 2, 24400 Kävlinge 
Korhågshajarna, Box I 122, 
268 00 Svalöv 
Kungsbacka Scoutkårs Kort-
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vågslyssnare, Gårdskullavägen 1 
A, 2 tr, 43400 Kungsbacka 
Kågeröds DX-klubb, c/o Ja
kobsson, Sidensvansgatan 2, 
260 20 Kågeröd 
Lindesbergs DX-Club, c/o 
Wretling, Basvägen 8, 711 00 
Lindesberg . 
Luleå Utlandslyssnares Före
ning, c/o Eriksson, Mjölkudds
vägen 203, 951 57 Luleå 
Malmö Korhågsklubb, c/o Ras
mussen, Norrbäcksgatan 31 , 
21624 Malmö 

Mälardalens Radiosällskap, 
Konsolvägen 3, 123 58 Farsta 
Nor,rköpings Distanslyssnare, 
Box 6014, 60006 Norrköping 
Oxelösunds Radioklubb, c / o 
Grafsund, Patronvägen 4, 
613 00 Oxelösund 
Oxens DX-klubb, c/ o Aronsson, 
Jägaregatan 52, 54200 Marie
stad 
Prihögs DX-klubb, Box 10 I, 
26200 Höganäs 
Radioklubben Tellus, Box 220, 
431 23 Mölndal 
Skalans DX-klubb, Saimagår
den, Saimagatan 57, 163 23 
Spånga 
Stora Tuna DX-klubb, c/ o Jo
hansson, Byängesvägen 21, 
781 33 Borlänge 
Svalans DX-Club, Box 8022, 
25008 Helsingborg 
Tibro DX-klubb, c/o Sahlen, 
Anderstorpsvägen 13, 543 00 
Tibro · 

Tierp International Receiving 
Club~ c/o Lunden, Tegvägen 16, 
81500 Tierp 
Trollhättans DX-Club, Box 
5037,46105 Trollhättan 
Umeå Kortvågsklubb, Box 117, 
90103 Umeå 
Västsvenska DX-Sällskapet, 
Trollrunan 228, 423 00 Tors
landa 
Örebro. Kortvågsklubb, c / o 
Hallgren, Irisgatan 30, 703 53 
Örebro 

En klubb som inte är ansluten 
till SDFX, men som funnits i 

Om du kontaktar någon av 
ovanstående klubbar sänd gärna 
med svarsporto för brevkostna
der. De flesta är ideella före
ningar, som alltid med het vilja 
och storslagen glöd men ack så 
fattig kassa. 

SM i DX-ing, 1982 
Årets mästerskap pågick un

der veckoslutet 5-7 november. 
Arrangör var Mälardalens Ra
diosällskap som med detta eve
nemang firade sitt 25-årsjubi
leum. Tävlingen var välarrange
rad med lagom låJlga tävlings
pass på varje av de 29 delta
gande stationerna. 

Urvalet var likaledes gott, och 
eftersom inga extrema nattpass 
förelåg behövde man inte känna 
sig alldeles "urlakad" efter ge
nomförd tävling. Tävlingsled
ningen hade lyckats med· konst
stycket att aktivera Hongkong 
på kortvåg. Radio Hongkongs 
kortvågsstation hade varit "off 
air" sedan många år. Med an
ledning av tävlingen hyrde man 
dock in en sändare av telegram
bolaget Cable & Wireless Ltd 
som riggades upp för sändning 
på 3943 kHz. Uteffekten blev 15 
kW. Stationen hördes också, om 
än ganska dåligt, under tävlings
passet. Här gavs alltså en ut
märkt möjlighet för flertalet av 
Nordens dx-are att få ett myc
ket "svårt" dx-land verifierat. 

Faktum är att Radio Hong
kong började sända en halv 
timme före utsatt tid. Dessförin
nan låg man ute med enbart 
bärvåg, antagligen för att av
stämma slutsteg och antenner 
på sändaranläggningen. Fullt 
godkänt till tävlingsledningen 
alltså, och ett stort tack för ett 
lyckat evenemang. • 



TEK 2200 MULTI-PURPOSE 
OSCILLOSCOPES 

THE PERFORMANCE/PRICE 
STANDARD 

Tektronix's storsäljare! 
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Tek 2213 - 9.350:- exkl. moms. 

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

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

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

För det andra finns det bara ett kretskort. 

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

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

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

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

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

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

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

field, normal, auto. 

TEKTRONIX AB Box 4205, 171 04 Solna ·08·830080 
Tektronix AB · Sveagatan 3-9 · 413 14 Göteborg • 031 -427035 
Tektronix AlS · Postbox 575 · 2730 Herlev • Danmark · 02-845622 
Tektronix AlS · Brobekkveien 53 · Oslo 5 • Norge · 02-645770 
Tektronix oy · Larin Kyöstin Tie 4 · 00650 Helsingfors 65 · 90-72 2400 

Informationstjänst 6 

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

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

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

Namn ________________ __ 

Företag _______________ _ 

Adress ________________ __ 

Postnr ____ Postad r ______ __ 

Tel ________________ ----==-:-:::-:: 
RT ' -83 

Tektronix AB Box 4205, 171 04 Solna. 

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

COMMITTED TO EXCRLENCE 
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Fig 2. Kurzwelle"empjiJ"gerÅ, flJrkortat Kw.E.A.. De" IIär e" IIaiII 
meter breda ocll 45 kg tu"ga mottagare" tlicker 980-10 000 kHz. 
Ållstäm"i"ge" sker med e" 6-ga"gs ",idko"de"sator. Mf-dele" Ilar 
le-kretsar allstämda till frekve"se" 250,9 kHz. Koppli"gsgrade" ka" 
"'trieras, lIi/ket påverkar mf-ba"dbredde". Beatoscillator" lir kristall
styrd med frekve"serna 250 eller 251,8 kHz. De;, flJrra kristalle" 
a"'Iä"ds lille" som kalibreri"gskristall. Röre", R",2P800, Ilar 2", 
glödspå""i"g. MOlIagare" fi""s i e" ,ersio" flJr Id"grdg, Lw.E.A.. 

KölD 
E52 " Köln" från Telefunken 

tillverkades från år 1943 för flyg
bruk och är därför mycket lättare 
än vad Main är. Den har tio rör av 
typen R V I 2P2000 och två likrik
tarrör, RG I 2060. De två sena re 
sitter i en spä nningsomvand lare 
som gör det möjligt att driva 
mottagaren från 12 V. 

I den gj utna låda n si tter fyra 
moduler som innehåller mf-steg, 
demodulator, ingångsdel med av
stämning och slutligen lf-slutsteg. 
Resten av elektroniken finns i 
ramen , bakom modu lerna. Där 
sitter nätdel och spän ningsom
va ndlare och a lla rör kan bytas 
genom att man fäller upp en lucka 
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GarlIDlal tySk 
radiomateriel 
lika bra 
som dagens? 
Efter andra världskri
gets slut fanns det ett 
stort överskott av ame
rikansk radiomateriel 
som kom till använd
ning hos mången ra
dioamatör. Mindre 
känt är att det även 
fanns tyska apparater 
som var ett strå vas
sare. Vi beskriver här 
några mottagare från 
Tore Östlins samling. 

•• "Radioromantik!" fnös en 
gång en kollega när han av vår 
gemensamma konstruktionschef 
ombads att på gammalt, beprövat 
vis göra en konstruktion där en 
transformator ingick. Det var 
första gången jag hörde ordet. 
Naturligtvis kan det även använ· 
das i positiv bemärkelse. 

Jag fick genast en association 
till begreppet radioromantik då 
jag besökte Tore Östlins hobby· 
rum i Bålsta, strax utanför Stock
holm. Hans privata samling 
gamla radiomottagare är verkli
gen ett stycke teknikhistoria. 
Flera nationaliteter förekommer 
men i huvudsak har han speciali· 
serat sig på att samla gamla tyska 
apparater. Genomgående har de 

Fig 6. Telefunken 
E52b Köln. Överst 
finns ett mattglas
flJnster där den extra 
frekvensen projiceras 
från en skala i mikro
film. Till vänster 
finns en kontroll för 
steglös varierbar 
mf-bandbredd. Det 
sker med hjälp av två 
unika kristall filter 
som förk laras separat 
i artikeln. 

Fig 7. Om man fäller upp locken, överst, kan 
man byta alla rör. 

i fronten eller på baksidan. Rören 
är för resten speciella. De är 
gjorda så att de sätts på plats 
genom att toppen förs in först. 
När de är monterade på pl ats ser 
man alltså undersidan av sockeln . 
Se bilderna. 

Avstämningen sker med en 
6-gangskondensator. Frekvensen 

indikeras dels grovt med en vanlig 
halvcirkel formad ska la, dels i ett 
fönster av matt glas. Där projice
ras optiskt en mycket exakt skala. 
Bilden kommer från en belys t 
mikrofilm . Den sk ivan är framta
gen individuellt för varje apparat! 
Från början, när apparaten var 
väl i trim, hade man en för den 



Text och foto: 
Gunnar Lilliesköld 

en kvalitet som står långt över 
samtida amerikansk radiomate
rieI och vissa mottagare har topp
prestanda även mätt med dagens 
mått! 

Tyvärr ar det ont om tysk sur
plus. När världskriget var över 
slogs materielen sönder i Tysk
land. I tidigare ockuperade länder 
kunde det dock finnas radioappa
rater som blev kvar. Tore Östlin 
har funnit sina i Norge efter idogt 
sökande. Tyvärr är det få som 
verkligen förstått hur bra dessa 
apparater var och många har där
för blivit skrotade i onödan. 

Vi beskriver här i ord och bild 
några rariteter i hans samling. 
Kanske har du någon av de här 
apparaterna bland skrotet i källa
ren. Kasta eller skrota dem för all 
del inte! Detta är en bit kultur som 
bör sparas för eftervärlden. Dess
utom fungerar apparaterna, när 
de är i trim, så bra att de mycket 
väl med sina fina storsignalegen
skaper konkur.rerar ut den ja
panska "super-pytsen" som bara 
har ett antal finesser att briljera 
med. Har utvecklingen stått still i 
40 år? 

• 

Fig J. De" imponerllnde spol
brllsellen i KHI.E.A. 

\V u . . . 2'5 NHz. 

Fig 4. Mottagare" Tor" E 
b. De" bars pi rygge" '" 
tyskll soldater och de" t y
~" a, hiJlje kIlIIIIS "Tor
nister". De" gjordes tJre" 
1935 - 45 och "" .. "des '" 
de tyskll sig""lt",p~"" 
polis och trajikko"troll
myndigheter. Mottapre" 
ilr r"k och har fyrll riJr Il' 
ty~" RV2P800. De"fa""s 
i s,enskll flirnaret ."der 
betecklli"ge" M42. 

Fig 5. Bilden ,iSlIr e" transcei"er, HIl5 K39c, med e" r"k mottagare som 
till,erkllS Il' HIlgenlIk. Firmlln til/,erkllr il" i dag mari"rlJdio och ligger 
i Kiel. Transcei"er" ger ca SW amplitlldmodlllerlJd sig""llIt. De" kli" 
dri,as frfln 12 V blltteri eller 220 V nilt. Apparate" ji""s i 11-, b- och 
c-persio"er, ,ilkII tlicker olikllfrebe"somrflde". De" se"are, pfl bilde", 
liicker J - 6 MHz. 

1000 ..... 
~ .. --------------------------------------------~.~ • • 

,il O \IEII) O Q ( fil f J f'JJ1IEJ:: 
/ I J 

/ / I 
I I I / / 

L _____ 1 _____ .1./Av~t9..m!2.inr;u/ _ ____ -'~ 
1000 ..... 1000 11Hz 1000 ..... z Fig 8. Blockschemat for Köln. 

Lägg märke till de många 
avstämda kretsarna fo re blan
daren. Kristalljiltren ger va
rierbar band bredd f rån 100 
Hz till 10 kHz. 

:=Ct, 
/ I I I L ___ .L ~a~bred~ __ -' 

tiden fa ntastiskt noggra nn fre
kvensangivelse där varje kHz-an
givelse stämde. 

Mf-bandbredden regleras i ett 
dubbelt kr istall filte r som vi be
skrivit separat. Den jämna band
passkurvan ger god kvalitet och 
tack vare att bfo-signa len hade 
relativt hög amplitud kan motta-

ga ren utmärkt väl återge ssb-sig
naler. Men ännu bättre kunde det 
bli med den ssb-tillsats med IS 
kHz mellanfrekvens som Siemens 
& Halske tillverkade. K52 fanns 
att få i olika utföra nden med 
tillägget a, a- I, b, b-I, c eller d . 
A-versionen hade en motordriven 
avstämning som var förprogram-

Utsignal 

mer bar! Den sak nades i den fö r
enklade b-versionen som var spe
ciellt avsedd för ssb-mottagning, 
som a lltså var aktuell redan på 
40-ta let! Modell -c skulle få ett 
dammtätt bepansrat trähöIje, men 
den blev aldrig förve rkligad. l ett 
mindre antal byggdes version -d 
som hade ett lf-slutsteg som direkt 

kunde driva en he ll -skrivare. Skri
vartypen arbetade med ett annat 
kodsystem än te letype som så 
småningom blev allenarådande. 

forts på nästa sida 
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GAMMAL TYSK RADIOMATERIEL forts 

Fig 9 t h. Telefunken 
T9K39 Main. Den har 
liksom Köln spegel
skaia och kristallfilter 
med varierbar band
bredd. 

Fig 11. Spolkassetten i 
Main är ett under av 
precision. Tyvärr kan 
spolarna inte trimmas 
när kassetten sitter på 
plats i mottagaren, vil
ket ger problem när 
man t ex byter ett hf- . 
eller blandrör, vilket 

Fig 10 t v. Samtliga rör kan by tas om manfliller upp locket i lådans som regel kräver trim-
överkant. ning. 

Main 
Bilden visa r T9K39 från Tele

funken eller Main , som den också 
kallas. Den kom till ungefär 1938 
för den tyska marinen . Mottaga
ren täcker 1,5 till 25 MHz och tar 
emot såvä l Al , A2 som A3, dvs 
omodulerad telegrafi , modulerad 
telegrafi och am-telefoni. Rören 

va r ova nligt snabba för den tiden 
och var kapabla a tt fungera upp 
till U K V -området. Fyra av rören 
betecknas R V 12P200 1 och sex st 
betecknas R V 12P2000. Skillna-' 
den ligger i att de förra har 
automatisk förstärkningsregle
ring. Båda typerna har 12 V 
glödström och drar 75 mA. De tål 
upp till 0,5 W vid 250 V anod-

UnIka krlsla"fl!er 
I gaJ illa tyska moHagare 

Amerikanska mottagare från 
slutet av 30-talet och framåt var 
ofta försedda med kristallfilter av 
den typ som visas i fig 13. De 
introducerades aven herre vid 
namn James Lamb. 

Filtret var mycket smalt i top
pen. Med vridkondensatorn kunde 
man fasa ut störande stationer 
intill den önskade genom att .filt
ret då fick en "notch" på ena sidan 
om centerfrekvensen. Samtidigt 
blev förstås dämpningen mindre 
på den andra flanken . Med in
kopplingsbara resistanser kunde 
man variera bandbredden, men 
fortfarande fick man ett filter som 
hade en skarp topp i mitten. Filt
ret var egentligen bara använd
bart för telegrafi. När enkelt sid
band, ssb, slog -igenom så små
ningom gick man in för andra 
typer av kristallfilter där flera 
kristaller, 2 eller 4, ingick och där 
kristallerna hade olika frekvenser. 
Resultatet blev en bandspelar
kurva med en flat topp och branta 
flanker. 

Det intressanta är att tyskarna 
åstadkom det önskade band pass
filtret med bara en kristall. Filtret 
hade varierbar bandbredd, var 

helt symmetriskt och hade branta 
flanker. Detta idealiska filter 
fanns i en rad tyska mottagare, 
bl a Main ocll Köln, men tyvärr 
föll det i glömska efter kriget. 

Dess schema ser vi i fig 14. Vid 
en första apblick påminner det om 
Lambs filter. Från en avstämd 
krets tar man ut signalen som får 
passera kristallen. En fasnings
kondensator balanserar ut kris
tallkapacitansen. Men filtret var 
dimensionerat enligt en helt an
nan princip. Det är ett band pass
filter av konstant k-typ. Hur ett 
sådant kan se ut framgår av fig 15 
som vi hämtat från CQ, augusti 
1980. Filtret är beräknat för I 
MHz centerfrekvens och \O kHz 
bandbredd. Det förutsätter de an
givna belastningsimpedanserna 
för att fungera riktigt. Observera 
de "omöjliga" värdena i serieIän
ken: 3,6 Henry och 0,007 pF! 
Sådana komponenter kan vi inte 
realisera, men det finns en lösning 
på problemet, nämligen kvarts
kristallen. Dess ekvivalentschema 
ser vi i fig 4. Seriekapacitansen 
och serieinduktansen har värden 
som ligger nära de önskade. Låt 
oss åter granska fig 2. Där ser vi 
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spänning. 
Blockschemat visar den huvud

sakliga uppbyggnaden som är 
ava ncerad även sett i dagens per
spektiv. Avstämningen sker med 
en 8-gangs vridkondensator. En 
sektion används för oscillatorn. 
De övriga sju ingår i avs tämnings
kretsar som selekterar sig nalen 
innan den nå r blandaren . På så 

+ 

schemat för kristall filtren i Main 
och Köln med mellanfrekvenserna 
730 kHz resp I MHz. Kondensa
torerna C4 och CS är gangade, 
men så utförda att kapacitansen i 
den ena minskar när den andra 
ökar. Två sådana filter ingår i 
vardera mottagartypen. De med
ger en mf-bandbredd av 200 Hz 
till 10kHz, kontinuerligt varier
bar med en närmast ideal kurva. 

Kristallen ligger inte mellan 
ändarna på induktanserna utan är 

sätt nås blandaren av ett mycket 
sma lt frekvensområde vilket gör 
a tt det finns liten risk fö r intermo
dula tion . Principen gör att den 
här gamla klenoden har storsig
nalegenskaper som överglänser de 
flesta moderna mottagares. Men 
så här har man inte råd att bygga 
i dag. En åttagangs vridkondensa
tor kräver mycket hög precision så 

kopplad mellan urtag till dem. Så 
har man gjort därför att det är 
omöj\"igt att åstadkomma kristal
ler som direkt passar i det teore
tiskt sett ideala filtret. Dessutom 
finns det spridning mellan kristal
lerna. I själva verket finns det i 
Main och Köln en rad alternativa 
urtag så att man optimalt kan 
koppla in den aktuella kristallen. 
Fasningskondensatorn 03 ställs in 
en gång för alla och den balanse
rar ut parallellkapacitansen. 



730 kHz 

a tt de olika sektionerna exakt 
stämmer. Det är också tidsödande 
(och därmed dyrt) att trimma så 
många kretsar. Spolarna ligger i 
en trumma av gjutet al uminium . 
Se bilden. Hur man trimmade 
kretsa rna är nästan ett myste
rium. Spolarna kan nämligen inte 
nås när de sitter på plats i motta
garen. Troligen hade Telefunken 

Fig 13. Så här byggde amerika
~arna kristallfilter. Fasnings
~ondensatorn e5 var utformad 
rom en differentialkondensator, 
1å att en justering av den inte 
rkall påverka efterföljande av
rtämda parallell krets. Med det 
~mkopplingsbara seriemotstån
rlet R5 påverkar man Q-värdet så 
~tt bandbredden kan varieras. 
Men variationen är måttlig. Filt
ret lämpar sig bara för telegrafi. 
Den smala toppen gör att filtret 
~ärna "ringer". Genom att sned
Hällafasningskondensatorn, som 
i mittläge balanserar ut kristal
lens parallellkapacitans, kan 
man åstadkomma en notch, över 
eller under centerfrekvens, med 
vars hjälp man kan undertrycka 
störande signaler. 

Konstant-k-fiItret med en kris
tall som serielänk borde vara in
tressant för radioamatörer även i 
dag. Det måste matas och belastas 
med samma impedans. Zk. för 
vilket det är beräknat_ Vid beräk
ningarna får man inte bara ta 
hänsyn till omgivande stegs ut
resp inimpedans. utan även för
lustresistanserna i Le-kretsarna. 
Den kan räknas in i belastnings
impedanserna. 

730 kHz 730 kHz 
~---.----1-""" 

u= 

/Fig 12. Main har 730 kHz mellanfrekvens och 
dubbla kristalljilter med bandpasskarakteris

/ tik och varierbar bandbredd. Lägg märke till 
J att signalen passerar sju avstämda kretsar 

innan den når blandaren, vilket ger enastående 
goda storsignalegenskaper. 

BFO 

en speciell testgigg där spolsyste
met trimmades innan det monte
rades i mottagaren . 

Mellanfrekvensen är ovanligt 
hög för en så gammal mottagare: 
730 kHz. Mf-delen innehåller två 
kristall filter där kristallens kapa
citans ä r neutraliserad . Med en 
4-gangs vrid kondensator kan man 
ändra mf-bandbredden genom att 

e1 

+ 

0,318·R 

(f2- f 1) 

L1= 2'0,0796(f2-f1)R 

f 10f 2 

två av sektionerna ger ökad kapa
citans medan de övriga två ger 
minskad kapacitans när konden
satorn vrids . I smalaste läget är 
band bredden bara 100 Hz, i det 
bredaste 5 kHz. Kurvan ä r helt 
symmetrisk i a lla lägen. 

Mottagaren är mycket stabilt 
byggd med en aluminiumram som 
håller modulerna på plats. Rören 

kan lätt bytas genom att man 
fäller upp en lucka i överkanten på 
frontpanelen. Frekvensskalan är 
en belyst mikrofilm som projice
ras på en mattglasskiva, så som i 
Köln . Filmen är framtagen indivi
duellt för varje mottagarexem
plar . 

Fig 14. Kristallfiltret i tyska motta
gare som Main och Köln är utfört så 
här. Vid den första anblicken ser det 
ut som filtret i fig 13, men det 
fungerar helt annorlunda och har 
bandpasskarakteristik med en bred, 
flat topp och branta flanker. 

Fig 16. Ekvivalentschemat för en 
IMHz kristall. Lägg märke till att 
de här värdena passar in utmärkt i 
serielänken i filtret i fig 15. 

Fig 15. De tyska mottagarna har konstant k-filter. Här 
ser vi ett exempel för 1 M Hz mf och 10 kHz bandbredd. 
Filtret måste b-elastas med den angivna impedansen på in
och utgång för att ge symmetrisk bandpasskarakteristik. 
Observera de "omöjliga" värdena på serielänkenl 
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• En exklusiv, trtld
lös jjä"kontroll blir 
resultatet av detta 
bygge. Konstruktionen 
är gjord i tre utföran
den: för Revoxmaski
nerna A 77 och B77 
samt ett som gdr att 
använda till övriga 
jjä"styrbara 
spelare. 
• Den senare ver
sionen kan ocksd 
användas för styrning 
av andra elektriska 
apparater. 

A, Leif Marenius 

•• Det har blivit mycket 
vanligt med fjärrstyrningar av 
olika apparater och funktioner 
under de senaste åren. Det 
mest förekommande i den vä: 
gen är väl tv-mottagaren och 
videobandspelaren. Eldrivna 
garageportar är ett annat ex
empel. [ båda fallen använder 
man oftast I R-ljus. dvs osyn
ligt ljus med våglängder i det 
infraröda området. 

Du som läser det här gör det 
förmodligen därför att du är 
intresserad av ljud och ljudå
tergivning. Då har du förmod
ligen också en bandspelare. 
Har du inte någon gång önskat 
att kunna fjärrstyra den på 
samma sätt som tv:n? Om du 
gjort det så är det dags att göra 
slag i saken. Här följer nämli: 
gen 3 olika byggbeskrivningar 
av fjärrkontroller med [R-ljus. 
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Den första av~er en tjärr
kontroll för Re,ox A77. 

Den andra är gjord för Re
vox B77 och innehåller även 
kretsar för vario-speed. dvs 
variabel, steglös inställning av 
hastigheten på kapstanmo
torn. 

Den tredje beskrivningen 
gäller för alla andra bandspe
lare som har möjlighet att 
ansluta fjärrkontroll. Det ford
ras i allmänhet att bandtrans
porten är relästyrd. 

Tre enheter ger 
maximal an,ändning 

Varför har vi nu inte nöjt oss 
med att göra endast en enhet, 
den sista, i stället för separata 
enheter till Revox båda appa
rater? Orsakerna är två: Va
rio-speed-funktionen är en till
gång som är väl värd att ta 

vara på. Därför blev det en 
speciell B77-enhet. Beträf
fande A 77 är det så att en 
fjärrkontroll måste innehålla 
en del speciella kopplingar, 
inklusive några stora elektro
lyter samt några motstånd. 
Dessutom fordras det fler slut
ningar och brytningar för 
några funktioner, och därmed 
flera reläer. Alltså blev det 
också en speciell A 77-version. 

Den tredje enheten har vi 
kallat Tape X Remote Control 
och den har ett relä kopplat till 
varje funkton. Det gör att den 
här versionen också kan an
vändas för andra uppdrag så
som fjärrstyrning av belys
ning, till- och frånkoppling av 
apparater, fjärrstyrning av 
dia- eller filmprojektor, etc. 
Notera dock att reläslutning
arna är momentana, dvs kon-



Fjiirrko"trolle" i tre utflJra"de" medger fyra trddlöst styrda fu"ktio
"er. Frd" mottagaridda" kall ma" styra sd md"ga fu"ktio"er som 
ba"dspelare" til/dter. 

/ 
tryckk.,.pp 

/ F 

stiftlist 

taktfunktionen fås bara så 
länge knappen är intryckt. 

De här beskrivna fjärrkon
trollsystemen är vart och ett 
uppdelat på två enheter: en 
trådansluten låda med tryck
knappar för alla aktuella funk
tioner, jämte mottagare för 
IR-signalen, samt en handsän
dare med 4 knappar för trådlös 
styrning av 4 funktioner. De är 
START, STOPP, SNABB
SPOLNING FRAMÅT och 
SNABBSPOLNING 
BAKÅT. 

Handsändaren är en färdig 
enhet med elegant design. Den 
uppges ha en räckvidd på över 
30 meter. Det torde gälla vid 
dämpad belysning samt vid fri 
sikt till mottagaren. Mottaga
ren innehåller en akr-funktion 
(akr = automatisk känslig
hetsregIering) som ändrar 

Alla mottagarenheter byggs upp 
med två kort som fogas samman 
med en vinkelböjd stiftlist på 
detta vis. 

stora kort.t / 

känsligheten om starkt ljus, 
t ex solljus, skulle nå mottaga
ren. Därvid krymper den max
imala räckvidden. 

En mycket god egenskap 
hos det infraröda ljuset är att 
det reflekteras väl av väggar, 
tak och andra ytor. När man 
sänder med handsändaren kan 
man därför räkna med att i 
stort sett hela rummet fylls 
med IR-strålning. Normalt 
behöver man alltså inte ha fri 
sikt till mottagaren, utan man 
kan mycket väl nöja sig med 
att bara peka i riktning mot 
den med sändaren. I vissa si
tuationer kan det till och med 
bli bättre resultat om man 
utnyttjar väggstuds i stället. 

Digitalt pulståg 
styr funktionen 

Den signal som IR=sändaren 

skickar ut består aven serie 
informationsbitar, 6 st, om 
vardera 16 pulser. Den tid som 
åtgår från det att en knapp har 
tryckts ned på sändaren till 
dess ett relä drar (en transistor 
börjar leda i B17-versionen) i 
mottagarlådan uppgår till ca 
23 ms. Om knappen på hand
sändaren förblir intryckt upp
repas kommandot var 90:e ms. 
När knappen släpps upp ges en 
slutinstruktion. En sådan 
sänds även när två eller flera 
knappar trycks in samtidigt. 
Därigenom förhindras ett fel
aktigt kommando. 

IR-sändaren drivs med ett 
enkelt 9 V batteri. Detta är 
naturligtvis alldeles för klent 
för de höga strömstyrkor som 
krävs för att de 4 IR-sändande 
dioderna i handsändaren skall 
ge en räckvidd på över 30 m. 
Det hela hade inte fungerat 
om det inte hade varit för att 
dess funktion endast är att 
ladda upp en kondensator som 
sedan levererar strömmen till 
dioderna med mycket litet 
pulsförhållande eller duty 
cycle (arbetstid i förhållande 
till vilotid). 

Strömförbrukningen vid 
sändning är endast 30 mA tack 
vare detta arrangemang. När 
sändning sker lyser samtidigt 
en vanlig röd lysdiod som indi
kering på att signal går ut. 

Förförstärkaren och motta
garen är också en färdig enhet 
som kapslats i ett aluminium
hölje. Mottagardioden har för
setts med ett filter . Som 
nämnts tidigare innehåller för
stärkaren en akrfunktion som 
kan reglera över ett område av 
17 dB. Den totala förstärknin
gen i förförstärkaren är 100 
dB. Kapseln innehåller också 
en avstämd, dämpad parallell
resonanskrets med bandbred
den 8 kHz (38-46 kHz) , av
passad för att ta emot hand
sändarens pulser selektivt. 
Förförstärkaren och mottaga
ren ansluts till avkodarkortet 
med 3 trådar: + 12 V, O V samt 
signal. Den energimatas alltså 
från avkodaren. 

Avkodaren är den enhet som 
tolkar pulstågen från förför
stärkaren och ser till att den 
rätta transistorutgången akti
veras. Det finns 4 transistorut
gångar av typ open collector 
för max 100 mA belastning; en 
för varje knapp på handsända
ren. 

Samtliga dessa tre enheter 
är fabriksbyggda. Anled
ningen till att vi valt att kon
struera med färdiga enheter är 
att detta garanterar en säker 
och optimal funktion. Själv
byggaren är ju i allmänhet inte 
fullt utrustad med den instru
mentering som behövs för 
trimning eller felsökning på 
elektronik av det här slaget 
(pulskodmodulering, svaga 
signaler etc) . Dessutom torde 
det bli svårt att åstadkomma 
en handsändare som ser mer 
elegant ut än den som ingår 
här. 

Varning för 
bandsallad! 

Av de tre systemen är 
A 17 -versionen funktionsmäs
sigt enklast. Det beror på att 
de ej går att fjärrstyra så 
mycket mer än de elementära 
funktionerna på den spelaren, 
enligt Revox kretsschema. De 
funktioner som kan styras är 
följande: SNABBSPOL
NING FRAMÅT, BAKÅT, 
START, STOPP samt REC. 
Av dessa är det alla utom REC 
som kan styras trådlöst. Samt
liga funktioner kan styras från 
den trådanslutna mottagarlå
dan. 

B17-versionen är den mest 
utvecklade enheten. Här finns 
möjligheter att styra samma 
funktioner som för A 17 från 
de trådanslutna lådan plus 
PAUSE, REPEAT (snabb
spolning bakåt så länge knap
pen är intryckt, och därefter 
återgång till PLAY), SUDE 
SET (pulsmarkering för dia
bildväxling, vilket dock förut
sätter att en sådan funktion 
finns inbyggd i spelaren), 
AUTO/MANUAL hastig-

Forts på sid 42 
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Komponentförteckning 
A 77 IR Remote Controi 
T1 - 6 Be 2S1 
01,3 

8 - 10 lN 4002 
02 zenerdiod 13 V 
el 0,1 uF 
e2 - 3 470 uF 40 V 
Rl 220 ohm 
R2,4,6 

7 - 11 10 kohm 
R3 - S 22 ohm 
Sl - 4 Tangentbordsomk, grå 
SS Tangentbordsomk, röd 
REl - 6 1 pol relä 24 V 
1 st 36 pol vinklad stiftiist 

SAE 
2 mönsterkort B77 IR 
1 handsändare FSS44 
1 förförstärk & mottagare 

WSll 
avkodarkort EMS40 
apparatlåda 
120 x 180 x 40 mm 

2 borrade paneler 

t-1 kabelgenomföring 
3 8 mm distanser 
3 skruv M3 x 16 
3 mutter M3 
4 självgängande skruv 
9 lödöron 
Sm 10 pol ledare 
1 st 10 pol kontakt f A77 
1 9 V batteri 
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FJÄRRSTYRD BANDSPELARE forts 

A77 

IR REMOTE 
CONTROl 

Så här placeras 
komponenterna i 
mottagarlådan. 
Observera motta-
garenheten som 
här är vänd bakåt 
; högra hörnet. 

~ o ••••••••• o 

o O O 

:.[ .. :.f .. :1 
M önsterkortritni ng 
i skala 1:1 till 
fJärrkontroll fö r 
RevoxA 77. 



Kretsschema fö r 
jjärrkontroll till 
Revox A 77. T 2 

T 3 

J 1 

/I~ ___ ...A __ ~\ 

O 

A77 

IR 
REMOTE 
CONTROL ...... ~~ START STOP REC 

VV 
511 

R7 
tO k 

RB 

Komponentplacering. 
O 

D2 

EM 5~O 

VV 
511 

~O -:....o O 

: O --

54 STOP 

53 START 

55 REC -
S 1 « .-
5 2 » -

Cl 
0.1).) 

Frontpanel 
och borrmall 
för A 77. Alla 
hål borras med 
]0 mm diame
ter. På baksi
dan borras ett 
hål som passar 
mot mottagar
dioden. 

> 
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FJÄRRSTYRD BANDSPELARE forts 

S å här placeras komponenterna i mottagarlådan. Observera mottagarenheten som 
här är vänd bakåt i högra hörnet. 

Komponentförteckning 
B77 IR Remote Controi 
lel 
Tl - 5 
T6 
Dl 
02-4 
el - 2 
e3 
Rl 
R2 
R3 

741 
Be 251 
Be 171 
zenerdiod 13 V 
lN 4148 
1 uF 
47 uF 

I 
l o 

MODEl B77 

Den mångpoliga kabeln delas på detta vis vid 
bandspelaren och förses med 2 kontakter; en fö r 
fjärrkontrollen och en för hastighetsstyrningen. 

o O 
00 

O O 

R4 
R5 
R6-9,12 
Rl0- 11 
R13 
R14-17 
R18 

16,2 kohm 
105 kohm 
47 kohm 
3,6 kohm 
1,8 kohm 
4,7 kohm 

IR REMOTE CONTROl 

Pl 

01,3 

02 

1 kohm 
100 ohm 
22 kohm 
lO kohm 
pot 10kohm lin, 4 mm 
axel 
1 pol vippomk kohm 
ortmont 
2 pol vippomk kohm 
ortmont 

Sl - 6,8 tangentbordsomk grå 
S7 tangentbordsomk röd 
l st 36 pol vinklad stiftiist 

SAE 
2 
l 
1 

2 
1 
1 
3 
3 
3 
4 
9 
5m 
1 st 
1 
1 

mönsterkort B77 IR 
handsändare FS544 
förfärstärk & mottagare 
W511 
avkodarkort EM540 
apparatlåda 
120 x 180 x 40 mm 
borr.ade paneler 
ratt 10 mm diam 
kabelgenomfäring 
distanser 8 mm 
skruv M3 x 16 
mutter M3 
självgängande skruv 
lödöron 
12 pol ledare 
10 pol kontakt f B77 
4 polOIN-kontakt 
9 V batteri 

38 RADIO & TELEVISION - NR 1 - 1983 

O 

O O O 
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O~ 

Mönsterkortritning i 
skala l: l till fjärr
kontroll för Revox 
B 77. 
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B77 

IR 

REMOTE 

CONTROl 

B77 

SPEED 

CONTROl 

• O 

~ PAUSE ~~ 

FJÄRRSTYRD BANDSPELARE forts 

COARSE. FINE _ 
AUTO ., MANUAL 

.~. START STOP REC SET 
L-- SLlDE - REC 

Frontpanel 
och borrmall 
för B77. Alla 
hål på/ramsi
dan borras 
med JO mm 
diameter utom 
hålet för om
kopplaren till 
SLlDE REC 
som borras 6,5 
mm. På baksi
dan borras 
COARSEj 
FINE och 
AUTOj MA
NUAL samt 
hålet för I R
dioden 6,5 mm 
och hålet for 
hastighetsjus
tering 4,5 mm. 

Så här placeras komponenterna i mottagarlådan. Observera 
mottagarenheten som här är vänd bakåt i högra hörnet. 

Nätdelen byggs upp på ett kort som också tjänar som 
kopplingsplint för anslutningskabeln. 

Komponentförteckning 
Tape X IR Remote Controi 
ICl MC 14001B R3, 5, 7 - förförstärk &. mottagare J2 14 pol skruvlist 
T2 - 8 BC 251 12 10 kohm VV511 1 nätkabel m kontakt 
T1 BD 166 el 168 R4, 6 100 kohm avkodarkort EM540 3 distanser 8 mm 
01 - 9 lN 4002 51 - 6 tangentbordsomk , grå apparat låda 3 skruv M3 X 16 
010 - 11 lN 4148 57 tangentbordsomk, röd 120X 180x40 mm 3 mutter M3 
012 - 13 zenerdiod 13 V REl - 6 1 pol relä 24 V apparat låda 8 självgängande skruv 
Cl 1000 lJF 40 V TR transformator 220 150 X 80 X 50 mm 9 lödöron 
C2 0 , 1 uF V/2 x 24 V, 2,8 VA 2 borrade paneler Sm 10 pol ledare 
C3 10 nF 1 st 36 pol vinklad stiftiist 4 kabelgenomföring 1 9 V batteri 
C4 10 uF 5AE säkr-hållare + säkr 
Rl 470 ohm 3 mönsterkort Tape X IR 200 mA 
R2 1 kohm 1 handsändare F5544 Jl 2 pol skruvlist 
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Mönsterkortritning i 
skala 1:1 till fjärrkontroll 
for valfri bandspelare. 

O 

O 

o 

TAPE X 
REMOTE 
CONTROL 

o O O 

:.f .. :.r .. :/ 

N 
o 
o 
3 
> 

o O 

O 

> 
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FJÄRRSTYRD BANDSPELARE forts 

TAPE X 
IR 

REMOTE 
CONTROL 

> 
> 

~ PAUSE ~~ 

Kretsschemafor fjärrkontroll till 
valfri bandspelare. 
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~~ START STOP REC 

a: ... 

I 
I 
I 
I 
I 

~ fJ:~"''''l_: 
> 
o 
N 
N 

000 

Frontpanel ~ 
borrmall. Al 
hål borras m 
JOmmdiam, 
På baksidan 
borras ett hå 
som passar n 
mottagardio, 

3 hIt ~ 10 

r 
50 

~10 
10 I
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Borranvisning for nätdelslådan. 
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Komponentplacering. 

~ 

VV 
511 

-+----~---. -- ._---~ 
O 

= 

O 

~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~ N 

... 
;JJ 

10 :;; 
O I 

forts fr sid 3S 
hetskontroll i två lägen FIN 
och GROV samt kontrollratt 
för hastigheten. 

Tyvärr kan man inte- nå upp 
till dubbla hastigheten med 
den variabla hastigheten. 
Hade det varit möjligt skulle 
en standardmaskin lätt kunnat 
bli en HS-version. (Standard
maskinen har hastigheterna 
9,5 och 19 cm/s medan 
HS-versionen har 19 och 38 
cm/s.) Man kan dock komma 
upp i 45 % högre hastighet 
eller ca 28 cm/s i 19 cm/s-lä
get och ned till 6,5 cm/s i 9,5 
cm/s-läget. På en 38 
cm/s-maskin ger detta max
imal hastighet på 56 cm/s, och 
då gäller det att ha gott om 
band! 

Tape X-versionen, slutligen, 
har samma band transport
funktioner som D71-apparaten 
har, dvs även REPEAT. Den 
funktionen åstadkoms med en 
integrerad krets i den trådan
slutna lådan. Funktionen för
utsätter dock att den aktuella 
bandspelaren eller kassettdäc
ket har logik för bandtranspor
ten . Annars kan man räkna 
med bandsallad . Detta är orsa
ken till att REPEA T -funktio
nen inte återfinns i A 71-ver
sionen. Den maskinen är näm
ligen inte vad man kallar idiot
säker. Vid felgrepp övergår 
den från -att vara bandspelare 
till att bli köksassistent med 
sallader som specialitet. 

Specialen het 
med' nätdel 

De båda Revox-enheterna 
strömförsörjs från sina respek
tive bandspelare med ca 24 V 
likspänning. Tape X I R Re
mot e Controi har försetts med 
ett eget litet nätaggregat som 
samtidigt får tjäna som kopp
lingslåda. Meningen är att 
denna låda skall stå alldeles 
intill den aktuella bandspela
ren samt vara förbunden med 
den via en kort kabel. Med en 
lång kabel, ca 5 m, är den 
sedan förbunden med den 
trådanslutna lådan, som där
vid bara har en inkommande 
kabel i stället för två som fallet 
skulle varit om nätdelen mon
terats in i den. 

forts på nästa sida 

> 



FJÄRRSTYRD BANDSPELARE forts fr föreg sida 

Vad gäller anslutningar till 
Tape X-systemet så är anslut
ningslisterna i den tråd bundna 
lådan och nätdelen identiskt 
lika. Varannan anslutning kan 
förbindas med en gemensam 
mönsterledare på kretskortens 
undersidor med en liten tråd
bit och tenn. 

r de flesta bandspelare sker 
fjärrstyrningen genom att en 
.anslutning görs mot O V eller 
+ 5 V i bandspelaren. Denna 
ledare ansluts då så den får 
rätt polaritet. Vid användning 
för andra ändamål än band
spelarstyrning, t ex styrning av 
nätspänning, kan nätspänning
ens fas läggas in på mönster le
daren för vidare koppling ge
nom reläerna till önskad last. 

Om den använda bandspela
ren fordrar slutningar till både 
O V och + 5 V kan mönsterle
darna i mottagarlådan och i 
nätiådan utnyttjas. Fördelen 
med det här arrangemanget är 
att sammankopplingar av flera 
ledare från reläerna kan ske 
där det finns gott om plats i 
stället för i en trång anslut
ningskontakt. 

Färdiga moduler 
utan trimning 

Fjärrstyrningsenheterna är 
mycket lättbyggda eftersom 
de saknar trimningar. Då alla 
tre enheterna är likartat upp
byggda kommer vi här att 
beskriva byggandet bara en 
gång. 

Börja med att montera kom
ponenterna på det stora kortet 
i den trådanslutna lådan. 
CMOS-kretsen i Tape X är 
känslig för statisk elektricitet. 
I övrigt behöver inga speciella 
hänsyn tas till komponenterna. 
Bygg sedan upp eventuell nät
del (för Tape X) . Därefter kan 
tryckknappkortet monteras. 
Observera hur . knapparna 
skall vara vända: med avfas
ningen till vänster, sett fram
ifrån . Av respektive kompo
nentplaceringsritning framgår 
vilka knappar som skall mon~ 
teras , och var de skall sitta . 
Med en stiftiist som är vinklad 
kan sedan tryckknappskortet 
monteras på det stora kortet, 
enligt ritning, varefter den löds 

fast i båda korten. Se till att 
korten får 90° vinkel i förhål
lande till varandra! 

Nu kan avkodarkortet mon
teras på stora kortet . Det görs 
med 3 st skruvar M3 x 16, 3 
distanser samt 3 muttrar M3 . 
Anslut sedan avkodarkortets 
ena sida, 6 stift, till det stora 
kortets hål mitt för varje stift. 

Nästa steg blir att löda fast 
a nslutningskabeln på kortets 
undersida. Använd helst färg
märkt kabel och notera hur du 
löder in den så att du kan 
ansluta kontakten rätt i andra 
änden sedan. Föt Tape X gäl
ler att två ledare skall anslutas 
till + och - på kortets mot
satta sida. Motsvarande ledare 
i kabeln ansluts + och - i 
nätdelen . 

När så kabeln är inLödd 
skall den träs genom kabelge
nomföringen i lådans gavel 
och kortet skall placeras i lå
dan , varefter det skruvas fast 
med 4 självgängande skruvar i 
lådans bussningar. I samband 
med detta skall även front- och 
bakpanelerna placeras i lådan 
enligt bilderna. Innan dess för
ses frontpanelen (och för B77 
även bakpanelen) med text och 
symboler för kontrollorganen. 
Skyltarna kan göras efter våra 
original som också tjänar som 
borrmall. I byggsatsen ingår 
färdiga, självhäftande paneler. 

När kortet och panelerna är 
på plats kan avkodarkortet 
förbindas med förförstärkaren 
och mottagaren . Förförstärka
ren och mottagaren placeras 
som på bilden med en bit 
dubbelhäftande tejp, och så att 
dess hål kommer mitt för hålet 
i bakpanelen. Var noga med 
att koppla de olika trådarna 
från förstärkaren till avkodar
kortet enligt ritningen! 

Med det är mottagarlådan 
färdig , och det återstår endast 
att montera eventuell ratt (för 
B77) . För Tape X skall nätde
len monteras i sin låda med 4 
självgängande skruvar. Vidare 
skall 3 genomföringar monte
ras i dess gavel. Genom en träs 
nätkabeln och ansluts till den 
2-poliga plinten på kortet. Ge
nom nästa träs den mångpo
liga kabeln från mottagaren-
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heten. Klipp dock först aven 
liten bit som skall användas 
från nätdelen till bandspela
ren . Den biten träs genom den 
tredje genomföringen. Anslut 
den mångpoliga kabeln så att 
de rä tta funktionerna erhålls i 
bandspelaren . 

B77-kontaktens stift 10 
skall klippas eller ryckas bort 
eftersom det sak.nas motsva
rande hål i bandspelarens kon
takt. I B77-versionen skall 
även en 4-polig kontakt anslu
tas kabeln enligt fig. Den kon
takten skall sedan pluggas in i 
uttaget CAPSTAN SPEED. 
Den 10-poliga kontakten skall 
sitta i uttaget REMOTE 
CONTROL. 

På de flesta bandspelare 
gäller att en ansluten fjärrkon
troll inte stör funktionen hos 
de ordinarie kontakterna på 
bandspelaren. Även för A 77 
och B77 medges alltså dubbel
kommando. 

Nu är det dags för provkör
ning, och det är bara att trycka 
på knapparna så mycket det 
går och se att allt fungerar. 

Dia-styrning 
för specialversion 

Med den här beskrivna 
fjärrkontrollenheten för Revox 
B77 får man möjlighet att på 
ett enkelt sätt lägga in pulser 
på ba ndet för styrning av dia
projektor. För detta ändamål 
krävs dock att bandspelaren 
förses med ett speciellt dia pi
lottonhuvud, samt ett styrkort 
med utgångsrelä för detta. 
Dessa finns att köpa från Elfa, 
tel 08/7300770. För 2-spår
versionen heter satsen 
l 177 270, och för 4 spår 
l 177 290. Skillnaden ligger i 
att pulserna läggs mellan spå
ren där det finns ett relativt 
stort utrymme i 2-spårutföran
det, medan de läggs på det 
undre spåret, spår 4, i 4-spå
rutförandet. Styrningen av den 
här tillsatsen kräver tillgång 
till en fjärrkontrollen het. 

För att lägga in pulser på 
bandet gör man enligt föl
jande: Bandspelaren kopplas 
för inspelning med PLAY + 

REC. Om de båda förväljarna 
REC-L och REC-R kopplas in 
sker samtidigt en a udioinspel
ning, men detta är inte nöd
vändigt utan det räcker med 
att REC ä aktiverad. Med 
vippomkopplaren SUDE 
REC i sitt högerläge sker nu 
radering av tidigare inspelade 
synkpulser samtidigt som nya 
pulser kan läggas in på bandet 
genom att knappen SUDE 
SET trycks in någon sekund. 
Samtidigt som detta görs drar 
utgångsreläet i bandspelaren, 
och om projektorn är kopplad 
till reläet så växlar den bild. 

Vid avspelning skall SUDE 
REC stå i vänsterläge, varvid 
reläet drar så snart en puls 
uppträder på bandet. Vill man 
spela in ett nytt ljud utan att 
radera pulserna skall S U D E 
REC stå kvar i sitt vänsterläge 
under inspelningen . Radering 
av pulserna sker så snart ' 
SLlDE REC står i högerläge . 
samtidigt som PLAY + REC 
akiveras. 

Med den här funktionen in
byggd i sin bandspefare kan 
man, tillsammans med en sax 
och lite skarvtejp, åstad
komma mycket se- och hör
värda diaprogram, nota bene 
om ljud och bilder är bra! • 

Byggsatser 
enligt komponentförteckning
arna kan köpas från Ingenjörs
firma Leif Marenius & Co HB, 
Box 5086, 421 05 Västra Frö
lunda, tel (vard 9 - 18) 031/ 
479347. 

Komplett sats för A 77 IR Re
mote Controi inkl borrade pane
ler och låda kostar 1 290 kr inkl 
21,51 % moms. 

Komplett sats för B 7 7 IR Re
mote Controi inkl borrade pane
ler och låda kostar 1 270 kr inkl 
21, 51 % moms. 

Komplett sats för Tape X Re
mote Controi inkl borrade pane
ler och låda kostar 1 480 kr inkl 
21,51 % moms. 

IR-enheterna kan också tillhan
dahållas som separat sats för 
egna applikationer. En sats be
stående av handsändare FS544, 
mottagare VV511 samt avko
dare EM540 kostar 750 kr inkl 
21,51 % moms. 
Fraktkostnad tillkommer. 



ZDR-kopplip.gen 
från Yamaha
etttillögg 

Den nya framåtkopplade 
ZDR-tekniken 

l motsats till "feed forward "
lösningen , som utgår från sub
traktion av distorsionen på ut
gången i förstärkaren, uträtta r 
ZDR den distsläckningen på för
stärkarens ingång. En realtidsver
kande dis t-detektor krets och en 
spä nningsadderarkrets ombesör
jer en brett verkande, stabil drift 
upp till punkten dä r distorsionen 
ta r omvänd riktning. 

•• Tyvärr råkade vår framställ
ning i förra numret av Yamahas 
förstärkarkoppling "Zero Distor
tion Rule", nolldist- regi men eller 
-regeln, om man så vi ll , bli ofull
ständig genom att det föll bort ett 
avsnitt ur underlaget frå n firman. 
Vi kompletterar därför framställ
ningen .. Men först en kort rekapi
tulation . 

Väsentligt ä r ZDR en koppling 
som byggts upp kring en distor
sionsdetektor jämte en summa
tionskrets. 

Den klirravkä nnande kretsen 
avleder en signal som motsvarar 
varje avvikelse - distprodukten -
som kommer till uttryck inom 
förstärkaren. "Adderaren" ombe
sörjer a tt signa len leds tillbaka in 
i den ursprungliga tonfrekventa 
signalen med den distorsion som 
kan ha a lstrats "på vägen" från 
börja n. 

Input 

-KO 

Men nu ligger den bakåtriktade 
signa len i motfas i förhållande till 
den ursprungligen inmatade. 
Detta fungerar i pra ktiken så, att 
distorsionen släcks ut medan den 
önskade signalen bevaras intakt 
och "rensad" från sitt klirr. 

Givetvis ha r kopplingen ingen 
inverkan på den distorsion som ev 
kan förefinnas i själva källsigna
len utan enbart på den förvräng
ning som genereras inom effekt
förstärkarkretsarna i sig. 

Det praktiska förverkligandet 
av kopplingen hos Yamaha tar 
fasta på att om den avledda, 
fasförskjutna signalen med si tt 
distorsionsinnehåll kunde göras 
större än den ursprungliga , distor
derade signalen, skulle ma n 
kunna lägga ihop dem. Det sker 
också, och härvid uppnå r mari en 
"negativ distorsionsprodukt" . Nu 
det felande avsnittet: 

K=l 

Fig 7 visar den grundläggande 
driftprincipen . 

Den avkända distorsionskom
ponenten , från vilken ingångssig
nalen har avlägsnats av "dist"vak
ten" i kopplingen, påförs insigna
len i samma fasläge som en ekvi
valent spänning. 

Antar vi a tt koefficienten K 
utgör det kva ntum vi tillfogar , 
kan distorsionsförekomsten efter 
kompensation uttryckas enkcrlt 
som D' = (l - K) D. 

Från fig 8 i den ursprungliga 
texten i ' RT förekommer ingen 
ändring eller något tillrättaläg
gande. • 

Output 
Dtstortion~~--~~--~--~~ 
detect10n 

D 

D'=(l-K)D 

* Assume tQat the power 
stage ga1n be 1. 

Fig 7. Så här verkar ZDR. I fig motsvaras D' 
av distorsionen efter kompensation, .D utgörs 
av "rådisten" och K står for kompensations
koefficienten (multipel-J. 
Som framgår av texten vid pilen mot förstär'
karingången har vi difr tillägget, som påförs 
insjgnalen i form aven ekvivalent, likfasig 
spänning. 

Added to the ingut as 
an e qu1yalent c mmon 
mode vo tage. 

Storsändaren 
ILetpztg 
I januari 1933 gav Populär 
Radio några glimtar från 
Europas största och moder
naste rundradiostation. 

•• l Leipzig, sä tet för den väl
kända leipzigmässa n, togs för nå
gon tid sedan i bruk den hittills 
kraftigaste rundradiostationen i 
Europa. Antenneffekten hos den
samma uppgå r normalt till 120 ä· 
l SO kilowatt , men kan vid behov 
drivas upp ända till 180 kilowatt . 

Om man betänker, att även 
Leipzig i likhet med alla a ndra 
rundradiostationer börjat i liten 
skala, och sålunda på tekniska 
mässan för å tta år år sedan hade 
en effekt av endast 0,3 kilowa tt, . 
måste man erkänna, att denna 
500-faldiga stegring under dessa 
åtta år är fa ntastisk. 

Då ma n kommer in i stations
byggnaden till den nya sändaren 
får man intrycket av att befinna 
sig i en modern kraftstation . De 
väldiga sä nda rrören arbeta med 
anodspänningar upp till 10000 
volt och glödströmmar upp till 
2000 a mpere. Av alla maskiner, 
förstärkare och apparater finnas 
dubbla uppsättningar, av vilka en 
går i drift och den a ndra stå r i 
reserv. Vid fel på en maskin visar 
sig detta genast på kontrollbordet, 
och tjänstema nnen kopplar över 
till reservmaskinen, varefter ut
sändningen kan fortsätta. Detta ä r 
ett ögonblicks verk. 

Själva sä ndaren ha r sj u för
stärkningssteg. l de två sista äro 
rören vattenkylda. Första steget 
utgör generatorn, som alstrar bär
vågen, och för a tt få våglängden 
stabil ha r man gjort generatorn 
kristallstyrd . . 

l tredje steget sker en frekven s
fördubbling. Generatorn alstrar 
sålunda en våg med halva fre
kvensen , dvs dubbla våglängden 
mot den utsända. Detta är gjort 
för att undvika återverkan från 
sändaren på de .första stegen. 

De båda a ntennmasterna ä ro 
vardera 125 meter höga. De äro 
tillverkade av trä i nitton "vå
ninga r" och upptaga vid basen en 
yta av 25 x 25 meter. Toppa rna 
äro förenade med en grov ha mp
lin a, och från dennas mittpunkt 
hänger själva antenntråden, så le
des vertikal, ned till det lilla ån
tennhuset, som är placera t mitt 
emellan mas terna och i vilken 
anordningarna för a ntennens av
stämning ä ro a nbragta . Hit föres 
energin från sta tionsbyggna{\en 
genom en två trådig mata rledning. 
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RO BERT ANGUS: USA-rapport 

Ring så bandar vi åt er ... 
BSR överger audiosektorn ... 
eES bUr ännu större ... 
•• Vid samma tid som USA
kongressen tog en pa us i sina 
funderin ga r på a tt lagstifta mot 
hemba ndningen av musik fö r a tt 
i stä ~let låta politikern a resa 
hem till sina valrörelser och 
talturneer inför höstens val, lät 
ett bolag i San Franci co, Co
dart Inc, meddela sina planer på 
ett slags hemba ndningsservice 
ägnad musik och information . 
Iden hade uta rbetats i sa mråd 
med National Publ ic Radio Net
work, nä tet av icke-kommer
siella radiostationer i Förenta 
statern a, och det ä r detta som i 
slutänden avses sända ut signa
len till 273 anslutna stati oner 
över kontinenten . Det hela 
skulle inledas med ett fältprov i 
San Francisco. 

Pla nen ä r enkel nog: Codart 
debiterar abonnenterna 99 dol
lar för avkodningsenhet och dä r
utöver en avgift, vilken som 
lägst uppgår till ett pa r cent och 
som högst någ ra dolla r , be
roende på mängden av material 
som önskas bandat. Abonnen
terna får gratis en programtablå 
som bl a uppta r ca 60 lp-a lbum 
per må nad (till en börj a n blir då 
omkring 40 titlar jazz och pop 
medan å terstoden ä r samma n
sa tt av övriga grenar, mest klas
sisk musik). Kunden ansluter 
decodern till si n ba ndspelare el
ler kassettdäck och ringer seda n 
upp Codarts da tor för a tt be
rätta vilka titla r som önskas 
överförda. Da torn i sin tur upp
lyser decodern om vilket urva l 
som bestä mts, och så kopplas 
spelaren på resp av automatiskt. 

NPR kommer a tt som rund
radiotjänst sända ut den kodade 
signa len om nä tterna frå n mid
natt till kl sex på morgonen , en 
period av dygnet då sändarna 
normalt inte används till a nnat 
ä n prov, ka librering etc. Efter
som progra mmen överförs till 
hel a stat ionsnätet per sa tellit 
kommer hela Codart-servicen 
a tt finn as tillgänglig över hela 
landet i början av 1983 . 

Firman bedömer att kostna-

derna för a tt ba nda ett skival
bum kommer a tt sta nna vid 
omkring hä lften av summan det 
skulle kosta a tt köpa det på 
gä ngse sätt. Styrelseordföra n
den Alan Srrachan säger a tt 
Codart ha r löst problemet med 
a tt få rä ttsinnehava rna-skivbo
lagen a tt acceptera ha ns pro
gra m genom a tt de garanteras 
roya lties och er ä ttningar till 
a lla copyrightintressen. 

S tracha n påpekar, a tt han 
förutser a tt den hä r "utom bor
daren" till avkoda nde tillsa ts 
blir överflödig i fra mtiden i takt 
med a tt ba ndspela rtillverka ren 
sjä lva börja r bygga in de kretsar 
vi lka behövs i a ppara turen frå n 
början. Först på plan med detta 
ä r National Panasonic, enligt 
Strachan, men Codart under
handla r också med andra J a
pa nfirmor om a tt få fra m däck 
så fö rsedd a. 
~ Som bekant omfattas inte 
USA av marknadsplanerna för 
den digitala kompa ktdisken på 
minst ett halvå r ännu - i första 
hand ska ll CD sä lj as i Ja pa n och 
Europa meda n USA får vä nta. 
Men C D-spela re ha r ä ndå bör
ja t uppträda hemma hos le
da nde amerika nska a udiokom
menta torer i ta kt med a tt de 
stora japanska levera ntörerna 
försöker a tt bygga upp en positiv 
image för produkten på en 
ma rknad , dä r entusiasmen över 
di g ita lskivan ann ars ä r ytterst 
å terhå llen. 

Iden är givetvis a tt försöka 
överta la kritiker och testa re om 
C D:s förtjänster i hopp om a tt 
de bea rbetade utva lda i sin tur 
förmedlar positiva intryck till 
läsa re och lyssna re. 

Första fasen av planen verka r 
a tt fungera. Kritiker, fö rsedd a 
med japanska spe la re och med 
demonstrationsdi ska r frå n OG 
och P hilips, säger snä lla saker 
om CD:s stora dyn amiska om
få ng och frekvensbredd till var
a ndra . Artiklarna och omdö
mena hade tidberäkn a ts till a tt 
uppenba ra sig lagom till sä lj sta-
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ten av CD i J apa n och i Europa . 
Ä n så länge har inget mera 

betydand e a merika nskt skivbo
lag offentligt bundit upp sig för 
CD-tillverknin g, fastä n det inof
ficiellt från tillverka rna av 
C D-grejor ihå ll a nde sägs a tt de 
kä nner t ill "ett stort märke" -
som får fö rbli a nonymt - vil ke t 
kommer a tt presentera en väl
ma tad kata log då spela rn a 
själva blir tillgä ngliga på USA
ma rkn aden . Men istar tskedet 
och lite dä refter sy nes det som 
om Sony, Pioneer och de öv riga 
måste lita till plattor ma n ta r 
från J apan och T ysk land. 
~ Pioneer, nä mnde jag: Bernie 
Mit chell ä r borta. Han dog i 
cancer ba ra några dagar innan 
ha n skulle ha insta llera ts som 
medlem av Audio H all of Fame, 
den hedersbetygelse jag tidigare 
berättat om och som består av 
a tt utmärka fö rtj änta personer i 
bra nschen meda n de lever. 

A udio-fö regå ngsmannen 
Mitchell blev 48 år och sk rev 
bra nschh istori a som den , vilken 
tog Pioneer från ett bl ygsa mt liv 
i den lill a skalan till ställningen 
som stö rst i bra nschen. Pioneer 
så lde för tre miljoner doll a r å r 
1969 för a tt 10 å r sena re visa 
upp 250 miljoner doll ar som 
sä ljresultat. Det var 1979, sista 
å ret Mitchell ledde fi rman. 

Han var en hä ngiven vän av 
operakonsten under hela sitt liv , 
och det va r något som både 
Metropolita n Opera och New 
Jersey Symphony drog nytta av. 
Vid båda institutionerna till 
hörde Mitche ll styrelsen och 
inte minst var ha n i dessa sa m
man ha ng riksbeka nt för sina 
ta langer a tt skaffa fram frivil
liga pengar till dessa ideella 
sä ll skaps kassor. Sedan ha n 
lä mna t Pioneer var han styrelse
ordförande i Advent Corporation 
under två å r. 

Mitchell till skrev a lltid sin 
framgång med Pioneer omstän
digheten a tt firm a n städse "be
redvilligt lyssnade till en bred
kä ftad a merika n" och bolaget 

policy ifråga om a tt lägga ner 
dittills a ld rig skådade summor 
på a nnonsering; en må lmedve
ten , ihärdig inriktning på främs t 
ungdomsmarkn adens publik . 
Mitchell va r en av de första i 
industrin som förde ihop rock
musik med god lj udå tergivning . 

Andra storheter a tt ingå i 
1982 å rs galleri av berömdheter 
man vi ll hedra ugörs av dr 
Adam Bose, MIT-professorn 
va rs ideer och teorier om ljud ut
bredning ledde rill sta rten av det 
som nu hävdas va ra vä rldens 
största priva tägda hög ta la ri n
dustri . 

Så ha r vi Leonard Levy, hi 
fi- ha ndlare i New York , som 
började sä lj a radiomate ri a l och 
delar som tonåring 1922 och 
vi lken så tidigt som 193 5 före
gick med separata, förfinade 
skivspela re. Inte okände pick 
up-konstruktören och -fa brikan
ten Joseph Grado "insta llera
des" också i å r. 

De här hedersbetygelserna , 
som utgör en årl ig institution 
sedan 1974 och ha r tilldela ts 
storheter som Avery Fisher, 
Sidney Harman , John Koss, 
Herman H S cott , Sa ul Ma rantz 
och en rad andra, utdelas av 
Audio Times som individuella 
belöni nga r för "signifikanta bi
drag till a udioteknikens utveck
ling". 
~ lT A stå r för International 
Tapej Disc Association, vilken 
sammans lutning har kungj ort 
två nya normer ell er sta nda rder 
för tonba nd . 

IT A A 101 innebä r en revi
sion av sta ndarden för kassetter 
med speltid upp till 90 minuter, 
något som frå n början avisera
des reda n 1978. r 105 innebär 
en ny sta nda rd ifråga om att 
skarva ba nd i a udiokassetter. 

Kopior av dokumenten finn s 
a tt få e ft er skriftlig fra mställ
ning fr ån IT A, 10 Columbus 
Circle, Suite 2270, New York, 
N.Y.IOOI9. 
~ Med kla r blick fö r fa ktum, 
a tt "ski vspela rbusiness är på 



nedgå ng och vi gör jädra ns klokt 
i a tt börja syssla med a nnat", 
ha r Victor A mador tagit över 
styret fö r krisande BSR i USA. 

Amador lämnade BSR:s 
USA -fö retag fö r un gefä r ett å r 
sedan som vice vd men är nu 
a lltså tillba ka som chef för kon
sumentproduktsektorn . Ha ns 
sträva n är a tt ge bolaget en helt 
ny image, något som mera för 
tanken t ill da torer än ski vspe
la re, högta la re och det a ndra, 
va nliga. 

Ha ns å tgärder i syfte att nå 
detta har bl a omfatta t avsked 
fö r föregånga ren i jobbet, Ed 
Wennerstrand, elektroniker med 
en grundmurad trovä rdighet i 
audiovä rld en, konsolidering av 
ADC-di visionen , som ska ll kn y
tas fas ta re ti ll moderbolaget 
BS R och stängni ng resp fö rsä lj
ning av ADC-fa briken i ew 
Mil ford, Connecticut - jämte 
ned lägg ning av BSR:s eget hi 
fi-sort iment. "Jag skulle överhu
vud inte ha fundera t på a tt 
å tergå till bolaget om inte det 
hä r hade genomfö rts", kommen
terade Amador nyli gen. 

Ha n sade vida re a tt de första 
BS R-mä rkta da tor-tillbehören 
kommer a tt göra sin debut på 
ma rknaden någon gå ng under 
1983. BSR:s Tetrad-fa brik i 

yack, New York , tillverkar f n 
dela r som underleverantörer ti ll 
datori nd ustri n och fö rfoga r över 
till verknin gs ka paci tet utöver 
den som ia nspråktages nu. Det 
ä r den som ska ll trygga till
gå ngen på de olika tillbehör etc 
som Amador vill se. BSR:s pla
ner gå r vidare ut på ett fortsa tt 
nyttj a nde av A DC-na mnet lik
vä l som det egna, men det fra m-

Det mesta tyder på alt sommarens 
stora elektronikmässa i Chicago, 
CES, helt enkelt tpingas expandera 
ut öper sitt nuparande område på 
McCormik Plaza och "öperbrygga" 
motorpägen därifrån mot området 
som kallas McCormik West, fram 
till nu mest bestående ap en stor f d 
grafisk industri~ ned. Nu-

parande expohallar skymtar t h i 
bilden. Perspektipet domineras ap 
hotellet McCormick lnn på pästsi
dan. Allt flera spenskar har tagit for 
pana att besöka CES i maj - juni 
parje år, inte minst sedan pideo bör
jade dominera utbudet. 

• 

går inte vi lket den nya ledningen 
föred rar på den komma nde da
tor-l injens sort iment. Meda n 
man avva kta r den ka n noteras 
kla r fra mgå ng fö r firm ans X- 10, 
den trådl ösa fjärrkontrollcen
tra len fö r hem bruk, vi lken be
sk rivit här i spalten. 

"Vi ha r skä l till a tt tro det 
vä rsta är över nu", mena r Ama
dor, " Ii ksom a tt BSR kommer 
a tt va ra ett vi nstgivande och bra 
företag på nytt und er 1983". 
Därmed sku lle firman också ha 
stigit ur adu iobra nschen fö r 
gott , tydligen. 
~ Må nga europeer besöker j u 
CES i C hicago om somra rna, 
a lltså den jättestora Consumer 
Elect ronics Show, som RT bru
ka r ra pportera om. 

Den som pla nera r sitt mäss
besök nu bör inför å rets begi
venhet packa ett pa r extra be
kvä ma skor. Ty den här showen, 
som j u också ha r en vinteru pp
laga i Las Vegas, sprack lä ngs 
sina sömmar 1982. Mässa n 
svä llde ut t ill det oha nterli ga. 
N u inrätta r man sig efter det, 
och a llt talar fö r att det hela 
ex pa ndera r uta nför den ma m
mut- tora McCormick Plaza
yta n ti ll i somma r. På CES 82 
upptog de 950 utstä lla rna över 
5 1 000 kvadra tmeter, där mer 
än 60000 ·besökare trängdes. 
Ungefä r då detta skrivs övervä
ger mässled ningen, enligt the 
show ma nager Bill Glasgow, att 
lägga under sig McCormick 
W est, som i huvudsak betyder 
ett stort nedl agt tryckeri och en 
f d gra fi sk industri a lldeles på 
andra sida n jä rnvägsspå ren mitt 
emot mässa ns nuvarande yta, 
men likafull inom ca 10 minu-

ters gå ngavstånd över motorvä
gen. 

T rots sin enorma omfa ttn ing 
ä r CES tillgä nglig enbart för 
bra nschfolk och fackpress, vil
ket ä r ba kgrunden till det efter 
europeisk och ja pa nsk uppfa tt
ning låga besöka ra nta let. 

Om nu C ES ex pa nderar t ill 
McCormick West ä r det mest 
troliga a tt de nya ytorna förbe
hå lls såda nt som hemdatorer, 
videospel och kassettbusiness 
med underhållning och sexfilm i 
huvudsak, medan hi fi, tyngre 
video och bilelektronik etc skull e 
bli kvar i huvudex pons bygg na
der. 
~ Det ä r ingen hemlighet a tt 
det 1982 som vi just nu ha r 
lämnat bakom oss va rit ett av de 
uslaste å ren någonsin då det 
gä ller intresset fö r a udio i Nord
a merika. Konkursern a blev till 
slut något va rdagligt både inom 
indust rin och i deta lj istiedet. 
FörSä ljningen gick marka nt 
ned, huvudsakligen på grund av 
den rekordhöga a rbetslösheten, 
den ekonomiska recess ionen och 
de a lltmera stegrade levnads
kostnaderna. 

Men en som inte kasta t in 
ha ndduken ä r 74-årige Leonard 
Levy - se ovan - vilken med sin 
dotter och svärson nyligen öpp
nade en ny butik i centra la New 
York som också i dessa föga 
inspirera nde tider lå ter ta la om 
sig i sitt gra nnska p, som omfa t
ta r bl a N ew York Magazine, 
Ha rva rd a nd Ya le C lubs, New 
York Yacht Club och juristsa m
fund et New York Ba r Associa
tion. Fas tän affä ren ligger ba ra 
två kva rter frå n den ä ldre butik 
den ersätter mena r Levy, a tt 

"det ä r en skillnad som mellan 
dag och na tt". 

Levy sjä lv växte upp som son 
till en bokbinda re och slutade 
sina tekniska studi er redan vid 
14 å rs å lder för a tt börj a a rbeta 
hos en ha ndla re i radiodela r vid 
Cortl a ndt Street, på den tiden 
en sma l genomfa rtsga ta på 
nedre Manhattan som ledde 
frå n nodfä rjelägena fö r pend
la rna mella n N ew Jersey och 
New Yorks fin anskva rter och 
Stadshus. Gata n ka ntades av 
dussinta ls bu tiker, vilka bjöd ut 
sådant som elmotorer och spo
la r, rör och kabel jämte konden
sa torer, la mpor och reglage. De 
här radiodela rna va r det a llra 
väsentligaste för unge Levy. Ti
digt hade ha n vunnits för radio, 
och som sann amatörentusiast 
brukade ha n finka mma buti
kerna på lördaga rna under sitt 
letande efter grejor ha n ville 
ska ffa fö r att bygga egen ma te
riel jämte a ppa ra ter avsedda för 
vä nner och gra nnar; detta 
gjorde ha n regelbundet inna n 
ha n kunde uppbåda så mycket 
mod a tt han vågade fråga sig för 
om ett jobb någonsta ns. 

Då vi närma r oss tiden fra m
emot den stora depressionen 
1929 med den fö lj a nde ekono
miska katas trofen vä rlden över, 
hade Cortla ndt S treet bli vit 
kä nt som " Rad io Row" tack 
va re sin nu eta blerade och 
kända koncentra tion av butiker 
och rörelser specia liserade på 
fö rst va rjeha nda radiomateriel 
och dela r och seda n både nya 
och begagnade mottaga re. Då 
aktiema rknaden bröt sa mma n 
och kraschen svepte med sig 

forts på nästa sida 
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forts 

också unge Levys arbetsgivare 
som tvingades i konkurs, an
vände Levy sina knappa bespa
ringar till att köpa en egen affär. 
Han lyckades överleva de usla 
tiderna i krisernas USA i början . 
av 1930-talet, och vid årtiondets 
mitt sålde han barrards skivväx
lare och spelare, till vilka han 
anslöt enk la radioapparater och 
erbjöd hobbyfolk som inte hade 
råd med de stora märkenas dy
rare "konsol-fonografer", när
mast radiogrammofoner. En a n
nan a rtikel som Leonards Radio 
också blev känd för var förstär 
kare till jukeboxar, och inte 
minst kunde expeJimentlystna, 
tidiga hi fi-entusiaster hitta så
dant som begagnade bio- och 
teaterhögtalare hos honom. 

Åren efter andra världskriget 
kallar Levy för Guldåren. Där 
blev hans butik en av de första 
att sä lja H H Scotts berömda 
Dynaural Noise Supressor, för
stärkarna från Mclntosh och 
radiodelarna från Marantz. Det 
var faktiskt · också så, att Saul 
Marantz sjä lv va r regelbunden 
kund hos Levy de år som gick 
innan han själv gav sin hobby 
proffsprägel och började leva av 
den . Som Levy eftertänksamt 
minns: "Folk kunde köpa vad 
som helst på den tiden". Han 
fortsätter sina minnen: 

"Vi brukade ta fasta på tun
nelbanehållplatsen nere på hör
net som vårt läge och den fick av 
oss namnet 'godsterminalen ', 
därför att folk brukade kom~a 
ner till oss särskilt på lördagarna 
och rota efter grejor, som alla 
visste vi var billiga på - och 
efter upphandlingen brukade 
flertalet så försöka knega hem 
varorna på tunnelbanan hellre 
än a tt betala dom fem dollar vi 
la på som leveransavgift. Jåg 
kan när som helst frammana 
minnesbilder av särskilt två kar
lar som släpade mellan sig en 
närmast enorm tv-mottagare, 
eller jättestor radiogrammofon, 
nerför tunnelbanestationens 
trappor och det i en Herrens fart 
för att inte missa tåget . . . Bil
jettkontrollanterna hade egent
ligen instruktioner om att inte 
lå ta folk passera vändkorsen 
med något tillnärmelsevis så 
omfattande som det här, men 

dom som jobbade vid Cortlandt 
Street var a lltid hyggliga och 
släppte igenom allt och a lla. Vi 
brukade emballera radiogram
mofonerna och "konsolerna" i 
tidningspapper, något vi internt 
kallade 'tunnelbaneins lagning'; 
och det hoppades vi skulle hjälp
ligt dölja vad som fanns inuti . 
Ja , det var en syn att uppleva : 
Två fullvuxna karlar i frenetiska 
a nsträ ngningar att rycka dessa 
jättepaket, mitt I röran , ofta lika 
stora eller större än de sjä lva, 
antingen genom vändkorsen el
ler också skjuta dem under -
eller helt enkelt hiva 
upp godset över alla s ta ke
ten ... !" 

Trots att de var kända (eller 
beryktade) för sin stenhårda 
konkurrens till döds liksom stän
diga prisfight, kunde säljarna 
längs Cortlandt Street ibland 
visa ett anmä rkningsvärt sam
förstånd. Ty alla längs gatan 
förenade sig i kompakt ovilja 
mot vad de kallade "a mooch", 
en prutare, en bara-tittare, snyl 
tare. 

I den här situationen avsågs i 
synnerhet en gniden, prisgne
tande kund , som började i ena 
änden av gatan och gick från 
ställe till ställe, prutande på en 
piCk up eller någon annan del 
men van ligen utan egentlig av
sikt att köpa något. "Så na där 
kun<le ta en förskräcklig massa 
tid från upptaget folk" , kom
menterar Levy. För a tt såvitt 
möjligt bli av med de hä r ty
perna utarbetade säljpersonalen 
en egen kod för att sprida bud
skapet vidare. Då "gneten" sågs · 
lämna den första affären han 
besökt, brukade den expedit som 
menade sig ha förlorat tid på 
bara snack spotta bakom sig -
den gesten var en signa l till de 
andra längs gatan att ignorera 
"strykaren" . 
~ Radio Shacks katalog för 
1983 har utkommit, och för 
första gången upptar den blank
tape för video. Radio Shack, 
som är landets största a udiode
taljist med si na 7000 butiker, 
har av tradition hållit sig borta 
från videovaror med unda ntaget 
av vissa specia liserade modeller, 
och kedjan säljer t ex inga 
tv-mottagare. 
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Nu ha r nya Radio Shack Su
pertape kommit ut och är följ
den av förra årets köp av Memo
rex' audio och videoba ndtill
verkning, som ju Radio Shacks 
moderföretag, Tandy Corpora
tion, lade sig till med. 

Den nya tapen finns för 15 
dollar som Beta L-SOO (ger två 
timmars speltid i Beta 11-
tappning) och 17 dollar för VHS 
T-120, dvs aningen mera än de 
priser man begär för riksannon 
serade fabrikat i storstäder som 
New York, Los Angeles och 
Miami, men jämförbart med 
priserna i de mindre städerna. 
Katalogen upptar också II sidor 
med telefonrnateriaI och tillbe
hör, vilka Radio Shack betra k
tar som firmans huvudsakliga 
tillväxtområde för 1983. Orsak: 
År 1982 avgjordes genom dom
stolsutslag i ett a ntitrustmål a tt 
A TT, giganten American Telep
hone & Telegraph Company, 
som står för 87 % av hela USA:s 
telfonbestånd både på hem- och 
näringslivsssidan , måste ge upp 
ett av si na monopol: Koncernen 
är nu ålagd att erbjuda sina 
abonnenter möjligheten till att 
köpa den telefon de själva vill 
ha, inte nödvändigtvis den bola
get vi ll se installerad hos kun
derna. 

~ CBS Cable, ett a nnons-stött 
konstprogram som sysslar med 
aktuell, utövad konst och som 
anpassats särskilt för kabel-tv, 
har blivit första offret i kapplöp
ningen under 1982 om a tt få 
fram nya programtyper vilka 
riktas uttalat mot minoritetsun
derlag och speciell publik . 

Den här processen kallas på 
fackspråk "narrowcasting", och 
den ligger bakom sådä r 27 styc
ken specialiserade tjänster vilka 
a lla reläas över satelliter. Bland 
dem finns program som riktas 
till kvinnopubliken, de färgade , 
de spansktalande minoriteterna, 
till rockfansen , till barn och till 
folk som följer vad som kallas 
public affairs, den offentliga 
sektorn. CBS Cable var ä ls
klingsprojektet hos CBS-grun
daren William S Paley. Medde
landet om programmets ned 
läggning kom bara några dagar 
efter tillkännagivandet om att 

Paley fått gå i pension som CBS 
styrelseordföra nde. 

I nalles fann s det tre konst pro
gram över satellit - det helt 
publikunderstödda Bravo, 
ARTS från American Broadcas
ting Company och så CBS 
Cable. CBS Cable fick läggas 
ned , heter det från Columbia 
Broadcasting System, för att 
progammet visade sig locka 
otillräckligt antal a nnonsörer. 
Försök att slå ihop det med 
Bravo, som dras med egna fi
nansiella problem, slog slint i 
det avgörande, sista skedet. 

~ Jensen Manufacturing Cor
poration har fl ytta t både admi
nistra tion och tillverkning för 
Phase Linear, som ma n kö pte 
1982, och låt it alltsammans ingå 
i Jensens anläggningar på annat 
håll. 

Phase Linear, som ligger i 
Lynwood , Wa hington , på 
USA:s västkust - det ä r i verk
ligheten a lldeles uta nför cen
trala Seattle vid Stilla havskus
ten - köptes i början av 1982 
från Pioneer i Japa n. Från bör
jan tillhörde industrin legenda
riske Bob Carver, som dock 
så lde den för att gå vidare längs 
egna vägar. Den stora bilstereo
tillverkaren Jensen ville åt till
verkningsresurserna, hette det 
för, ett år sedan, då japanerna 
släppte Phase Linear till Jensen . 
Phase hade problematiska a ffä
rer och gick inte ens för halv fart 
sedan lä nge . 

Nu vill de nya väga rna att 
alltihop flytta s del s till Schiller 
Park i Illinois, a lldeles utanför 
Chicago, respektive till Jensens 
fabrik i Laredo, Texas. Detta , 
menar man , skall stä rka båda 
bolagen genom effektivare re
surshushå llning och striktare 
ledning jämte bättre ekonomi. 

Phase Linear skall dock inte 
försvinna som märke, framhål
ler Jensens marknadschef 
Chuck Wendt. Phase Linear 
släppte nyligen ut en yrkesinrik
tad inspelningsförs tä rkare som 
skall säljas ihop med de 
DRS-Iågeffektade förstärkare 
märket redan har, dvs de drar 
låg kontinuerlig effekt men är 
kapabla till höga toppeffekter 
momentant. • 



. TERCO 

( 

~' ... r;fr . ·1'.·.·· ."' .. -,- , "'1' ... . 
{ , ;:. : "T.. I ",,, f al 
. " ~'.. ! 

r'~ 
Färdiga da m,ed t ex CWkrets,kort 
Timer Int fU,Mlnnen 
D' ' er ace ' 

Isplayer R" k ' , a nare 

Digitalm I ' GeneratoUr~~ metrar 
Frekven " LägsPän~a knare I ngsaggregat 

~niversal 
Instrument 

Drift - o ' i nstrum servlce-
Ment 
K ul t i r"0etrar 

T
2paclt ansmät dngam are 

Megoh peremetrar 
J d mmetrar 
or resist ansm " atare 

Fyll i kupongen nu 

~~~PPY -diSk drive 
" gramme b lagesbrytar; ara gräns-

O r" . . ~ 

1, _ .' ~"""'''':'''''C'' i~ · ' 
II ., 

Vridtrans
fO,rmatorer 
~ankinstrument 

LC-bryggor 

gsCi llOSkOP 

Remsläsare 
Remsprinter 

eneratorer 

Isä:----- -
I 

ytterligare ' f --

O 
In orm ' 

katalo atlon om ' I g D ... ...... ... .. . 
I N, mn ..... . 

I Firma 

I Adress 

I 

,_ IsRCO 
n ormationstjånst 8 Box 2004 . 1:'B 02 Tel. ,08.8802 00 SKÄRHOLMEN 



P 78~ 

.. 
UD351 

352 ! 

NYA mikrofoner från 

- okänsliga för handljud 
och bakgrunds-slask 

P78 UD351 UD 352 
Typ: Dynamisk Dynamisk Dynamisk 

Riktni ngskaraktäristik : Kardioid Kardioid Kardioid 
Frekvensomfång : 40-18000Hz 40-18000Hz 50 - 18000 
Utgångsimpedans : 250 ohm 250 ohm 250 ohm 
Känslighet : -78,2 dB/mikrobar -73 dB/mikrobar - 73,5 dB/mikrobar 

vid 1000Hz vid 1000Hz vid 1000Hz 
Bakdämpning : vid 100Hz 20 dB vid 100Hz 18 dB vid 100Hz 19 dB 

vid 1000Hz 24 dB vid 1000Hz 22 dB vid 1000Hz 19 dB 
Vindskydd : Stål nät Stål nät Stål nät 
Kabellängd: 6 meter 6 meter 6 meter 
Kontakter: Switchcraft A3F och Switchcraft A3F Switchcraft 

6,34 mm diam. 6,34 mm diam. 6,34 mm diam. 
telefonpropp telefonpropp telefonpropp 

Övriga dynamiska mikrofoner ur Primo-programmet 

U7 UD 313 UD 985 

Kardloid. 
Dynamisk mikrofon 
för scen och studio. 

Kardioid . 
Scenmikrofon för 
sång , tal och musik. 

Kardioid. 
Scenmikrofon för 
sång och tal. 

Kard ioid. Pris
billig mikrofon för 
sång och tal. 

Box 1148, 436 00 ASKIMIGÖTEBORG 
Tel. 031-28 96 85 

Generalagent 
för hela Skandinavien 

Ring, skriv eller sänd in kupongen för ytterligare information 
om Primoprogrammet! 
I-----------~----------------

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Till handie agentur ab 
Box 1148, 436 00 AskimIGöteborg. Tel 031-28 96 85 
Fyrgränd 4, 171 52 Solna. Tel. 08-83 26 11, 83 47 58 

Ja, jag önskar information om Primo-programmet 

Namn 

I Adress 

I Postadress 
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Ny serie 
XY -skrivare 

Detektor för spänningsgränser 
1C;L7665 frå n Intersil innehå ller ba tteridrivna medicinska utrust-
två separa ta progra m ba ra spän- ninga r, dosimetra r för strå lnings-
ningsdetektorer i en krets. De dra r mätning, personsökare, portabla 
3 ilA och ä r avsedd för ba tterima~- ka libra torer och testinstrument 
tade system och instrument , som -sa mt a nordninga r fö r laddning av 
kräver va rning när drivspän- ba tterier. 
ningen blir för hög eller för låg. IC L7665 bestå r av två kompa-
Överslagspunkterna ä r inställ- ra iorer, som jämför va rdera in-
bara, va rför kretsen även ka n gå ngsspänningen med en intern 
användas vid t ex felsökning. En referens. De båda kompa ra to-
typisk tillämpning ä r vid ba tte- rerna driver seda n va r si n ut-
riuppbackade minnen i da torer, gå ngstra nsistor, sa mt en funktion 

privata 
ananr 
Nnl. 6d1g 

sam aklåLvm 
plveMb dill .,. 

a tamt"", ..... 

I I I 'I ,I .~ 

Gould Brya ns, England, ~a r 
nyligen kommit ut med en ny serie 
XY -skrivare med modellbeteck
ningen 60000. 

60000-serien, som ha r elektro
sta t isk fastsättning av papperet, 
finn s i tre versioner; A4, A3 och 
OEM . 

Skriva rna ha r en hög accelera
tion och skriv hasti gheten ä r 120 
cm/sek på Y -axeln . Känsligheten 
på X- och Y- förstä rkarna ka n 
väljas i 18 ka librerade steg frå n 50 
IlV /cm till 20 V/cm. Vidare ha r 
skrivarna en inbyggd ka librerad 
tidsbasenhet, justerba r från O, I 
sek/ cm till 20 sek/cm. 

Elektroniska grä nslägesstopp 

där ma n kan stä lla in en ny 
hysteres . De båda sekt ionerna för 
under- och överspänning a rbeta r 
oberoende av vara ndra. 

Ingå ngsimpedanserna ä r så 
höga a tt man för de fl es ta prak
tiska t ill ämpninga r ka n bortse 
från dem. De fyra utgångarna 
bes tå r av MOS-tra nsistorer med 
öppen kollektor och ha r låg resis
ta ns vid ti ll-läge. Detta minimera r 
fe len vid instä llningen av hyste res 

finns för båda axla rna för a tt 
förhindra skada vid överstyrning. 

Skriva rna ha r också ett s k 
" mute"-Iäge då drivningen till 
båda reserv motorerna kopplas 
bort och pennan ma nuellt ka n 
flyttas till vilket läge som hel st. 

Pa pperet läggs i läge med ljus
punkter på skrivbädden, vilket ger 
ett förenkla t fastsättningsförfa
ra nde. 

Skrivarna , som väger 9 resp 13 
kg, levereras med ett genomskin
ligt dammskydd , vilket även ä r 
avtagbart. 

Svensk representa nt: Martins
son & Co Instrument AB, telefon 
08/7440300. 

och maximera r fl ex ibiliteten hos 
utgå nga rna. Arbetsströmmen för 
den interna referensen och de 
båda kompa ra torerna uppgå r för 
var och en till ungefä r 100 
nA . IC L 7665 a rbeta r inom 
tempera turområdet -20 till 
+ 70°C . Den kan fås kapslad i 
a ntingen en metall kapsel TO-99 
eller en 8 bens mini DII i plas t. 

Svensk representant : Teleim
port A B, telefon 08/89 0265. 
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58 st. GAMMA 111 
marmor högtalare 

1800:-/st. 
inkl.moms 

• Effekt-tålighet 120 w. 
• Brell frekvensområde 
• Bro tronsient återgivelse 
• Profilerod oluminiumtråd 
• Alnico mogneter 
• Verkningsgrod 1 % = mycket hög 

GAMMA 111 M 
- en medaljerad högtalare vid Grand Prix tövlingar. 

RING 0760/92190 

imR PrekV'eIlSia GeTe AB 
STOCHOLMSV.37 194 54 UPPL. VÄSBY . TEL. 0760/92190 

AUDIO *" VIDEO *" ELEKTRONIK 
Informationstjänst 7 
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Blodtrycksdator 
i fickformat 
Mikroelektronikens framsteg och miniatyrise
ring överlag har möjliggjort forekomsten av 
mycket små automatiska blodtrycksmätare, 
vilka med lätthet kan rymmas i fickan. 
För 20 år sedan var dylik apparatur stor som en 
elektrisk skrivmaskin och ungefär lika tung. 

•• I samband med forskning 
kring blodtrycksmätning gjorde 
jag för ca 15 år sedan en under
sökning av sa~tliga i markna
den förekommande automatiska 
blodtrycksapparater. En stor del 
av dem fungerade inte och f ö 
var de flesta ganska otympliga . 
Ingen av dessa apparater var 
särskilt bra, och den enda som 
fungerade tillfredsställande 
hade ett så högt pris att den 
a ldrig blev någon kommersiell 
framgång . 

Enkelt med stetoskop 

Blodtrycksmätning görs med 
en manschett på högerarmen. 
Manschetten pumpas hastigt 
upp till ca 300 mm kvicksilver. 
Man sätter sedan ett stetoskop i 
armbågsvecket och trycket i 
manschetten reduceras lång
samt. Medan man avläser ma
nometernålen registreras vid vil
ket tryck man hör det första 
pulsslaget. Vidare registreras 
när sista pulsslaget hörs. 

Dessa två avläsningar mot
svarar det systoliska och det 
diastoliska blodtrycket. Även 
om principen är enkel a tt ge
nomföra och vem som helst kan 
mäta blodtrycket efter en kort 
tids upplärning, har det va rit 
svårt att få fram en automatisk 
appa ra tur som kan mäta och 
helautomatiskt utföra samma 
mätningsprocedur. 

Mätning med datorer 

Om man vi ll göra automatisk 
blodtrycksmätning kan steto
skopet ersättas aven mikrofon. 
Problemet har sedan många å r 
varit a tt störningar från omgiv
ningen ger falska signaler, så att 
blodtrycksmätningen blir otill
förlitlig. 

Genom speciella filtrerings-

metoder har man nu fått fram 
en tillförlitlig teknik, som tillå
ter arbete med mikrofonavlyss
ning så att datorn registrerar de 
nämnda första resp sista hör
bara pulsslagen . 

Speciellt i Japan har man 
försökt att datorisera hela mät
ningsproceduren. En mängd 
olika apparaturer har framkom
mit, men som en typisk skall 
omnämnas Teru-Digi TM 101. 

Mätning med den sker genom 
att man placerar blodtrycks
manschetten med den underlig
gande mikrofonen rakt över ar
martären, vilken finns på öve
rarmens insida. Apparaten slås 
på och man pumpar upp man
schetten till högt tryck. är 
man har pumpat upp manschet
ten manuellt, genomför appara
ten själv resten av mätningen. 
Luften släpps ut ganska lång
samt och apparaten registrerar 
första och sista hörbara pulsen 
och motsvarande blodtryck regi
streras över en digital indikator. 
Genom omkoppling har man 
också möjlighet att avläsa puls
frekvensen. Mätningen är såle
des helautomatiserad, vilket kan 
benämnas semiautomatisk. 

Blodtrycksmätning hemma 

Sedan gammalt har blod
trycksmätningen varit en exklu
siv metod, som helt varit förbe
hållen läkaren eller sjuksköter
skan. Med den nya tekniken kan 
blodtrycksapparatur säljas till 
ett ganska rimligt pris och man 
kan själv göra automatiska mät
ningar hemma. 

Under de senaste å ren har det 
redan sålts vanliga blodtrycks
apparater så att patienterna 
själva sk ulle kunna kontrollera 
sitt blodtryck. Med den nya 

. vågen av miniatyriserade enhe-

Docent Jörgen Gundersen informerar 

Blodtrycksmät
ning 1876 enligt 
Riva-Rocci. 
Denna princip an 
vänds oförändrad 
vid dagens mät
ning med steto-

T 

ter kan man förutse att intresse
rade patienter själva köper blod
trycksapparat och kontrollerar 
sina egna värden. 

Det finns ingen anledning till 
att läkarna skulle känna detta 
som en otillbörlig konkurrens. 
Patienten av i dag känner myc
ket mera till sin sjukdom än 
tidigare generationers patienter 
och deltar ofta aktivt i kontroll 
av den. Det gäller inte minst 
sockersjuka, där det finns enkla 
metoder med vi·lka diabetespa
tienten kan mäta både blod
trycksvärden och förekomsten 
av socker i urinen . 

Goda testvärden 

Vid ett mindre test av den nya 
japanska blodtrycksmätaren 
verkade den okä nslig för alle
handa störningar, och reprodu
cerbarheten vid upprepade mät
ningar var mycket god. Även om 
den nya apparaturen således ger 
patienterna ökade möjligheter 
att själva mäta blodtryck så får 
man ändå förmoda att den ändå 
röner störst intresse inom sjuk
vården. 

Folkapparat 
till lågt pris 

Det är inte bara volym och 
vikt som har reducerats med den 
nya generationen av blodtrycks
mätare. Även priset har avsevärt 
decimerats. Således kostade en 
avancerad helautomatisk blod-

Å 

Blodtrycksmät-
ni ng 1982 med se
miautomatisk, da
toriserad mätut
rustning. 

trycksmätare för ett par decen
nier sedan ca 20000 kr medan 
den nya semiautomatiska fick
apparaten kostar under I 000 
kr. 

På många ställen i utlandet 
finns det uppställda "offentliga" 
blodtrycksapparater, där man 
kan mäta sitt blodtryck. Det är 
nog mindre lämpligt att mäta 
blodtryck på en sådan offentligt 
uppställd blodtrycksmäta re, vil
ken ofta finns i störa nde omgiv
ning, t ex på en varumarknad 
eller ett flygfält. Det finns 
många medicinska skäl till att 
det är bäst att mäta blodtrycket 
hemma i lugn och ro, och den 
nya typen av apparatur gör 
detta lika noggrant som en lä
kare. Härtill kommer att prisut
vecklingen troligen medför att 
man i fortsättningen i många 
sammanhang kan mäta blod
tryck utan läkares medverkan. 
Detta kan gälla i idrottssam
manhang, vid konditionstester 
såmt även vid kontroll av förhöjt 
blodtryck. 

Man kan lugnt konstatera att 
dataåldern nu har nått fram till. 
blodtrycksmätningen och att 
man fått tillförlitliga mätappa
raturer till ett mycket överkom
ligt pris. 

Den japanska apparaturen 
säljs i Sverige av N-E Gunnars
sons försäljningsservice, Box 
7109, 25007 Helsingborg. • 
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NÄRRADIO 

Byggom 
kassettdäcket 
för elektronisk 
redigering 
• Nä"adiostudion drivs med Snul medel. Det 
innebär att man ersätter de dyra redigerings
bat:tdspelarna med ombyggda kassettdäck. 
• Här ger vi ett exempel på en mycket enkel 
ombyggnad. 

av TONY ECKARDT 
och ULRIKA STRÖM 

•• I föregående avsnitt i arti
kelserien om närradio testade vi 
bandspelare, lämpliga för närra
diobruk. Här skall vi komplettera 
med en beskrivning som syftar till 
ombyggnad av ett kassettdäck till 
en redigeringsbandspelare. 

Bandinspelningar av intervjuer 
och reportage måste redigeras in
nan de går i "luften". För vanliga 
rundradioprogram klipper man 
banden och ' skarvar ihop så att 
musik, kommentarer m m kom
mer i rätt ordning. Arbetet sker på 
en speciell redigeringsbandspe
lare. 

Arbetar man långt bortom li
censpengar blir man tvungen att 
snabbt utveckla ny och billig tek
nik. I närradion har man ersatt 
dyra redigeringsbandspelare med 
kassettdäck, speciellt ombyggda 
för redigering. Principen går ut på 
att inslagen i programmen elek
troniskt skarvas in på kassettban
det i stället för att man som 
annars klipper bandet med en sax 
och sedan skarvar det med tejp. 

Om man med en halv sekunds 
noggrannhet vet var inslagen bör
jar och slutar kan man klara sig 
med ett kassettdäck som har en 
paustangent med ögonblicklig 
verkan, utan tidsfördröjning. Den 
metoden kräver dock ett noggrant 
utskrivet manus eller genomlyss
ning flera gånger före varje 
"klipp" för att inslagen skall 
hamna rätt. Metoden är både 

tidskrävande och tålamodsprö
vande. 

Ytterligare metod 
- snabbare och enklare 

Det finns en snabbare och enk
lare metod. Den innebär att man 
i stället spelar in exakta avsnitt 
efter varandra en smula längre än 
vad man har tänkt behålla i pro
grammet. Nästa avsnitt spelas in 
så att överlappning sker av slutet 
av det tidigare avsnittet. 

Fördelen med den här metoden 
är att producenten slipper att 
skriva ned ett manus i förväg 
eftersom han eller hon lyssnar på 
avsnitten direkt och därmed kan 
bestämma var nästa avsnitt skall 
in. 

Redigeringan innebär inte bara 
att man lägger avsnitten i rätt 
ordning, utan också att man sam
manfogar de partier intill var
andra som passar ihop med tanke 
på tonfall, in- och utandning, ryt
mik i tal, mikrofonavstånd och 
varierande bakgrundsljud etc. Om 
man då har spelat in en extra lång 
bit kan man lyssna sig till var 
nästkommande avsnitt skall ligga . 

0,6 sek lång bandbit 
ställer till problem 

Kan man då inte använda paus
' tangenten för den här överlapp
ningstekniken? frågar du säkert. 
Svaret är nej därför att den bit 
band som ligger mellan rader- och 
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Så här fungerar bandspelaren i 
inspelningsläge. Bandet i kasset
ten går förbi två, i vissa fall tre 
tonhuvuden. linspelningsläget 
raderas bandet först av raderhu
vudet. Därefter spelas ljudet in 
med inspelningshuvudet. (111- och 
avspelningshuvudena är oftast 
kombi nerade.) Raderhuvudet ar
betar ofta med hög frekvens (ca 
100 kHz) som inte hörs på bandet 
men som avmagnetiserar bandet 
så att den gamla inspelningen 
försvinner. En liten del av rader
signalen förs till inspelningshu-

inspelningshuvud kommer att 
vara dubbelkopierad. I tid ä r 
band bi ten 0,6 sek lång. 

LAt oss anta att vi avlyssnar 
bandet och stannar det där vi vill 
lägga in nästa avsnitt. Då ligger 
"klippstället" mitt för avspel
ningshuvudet. När vi sedan star
tar bandspelaren för att spela in 
hamnar det nya inslaget exakt på 
"klippstället" eftersom in- och av
spelning sker över ett kombi nerat 
huvud. Så långt stämmer allt . 

Nu kommer den kritiska, 0,6 
sekunder långa bandbiten in . Det 
stycket band har redan passerat 

Lq, f,·lcIlUtr 

I",~{
h;H:Jr 
,.-,.,~~,.. 

1.0 Ha. - 1014111. 

vudet och blandas ihop med ljudet 
som skall spelas in. Radersigna
len vid inspelningshuvudet påver
kar bandet så att det blir inspel
ningsbart. Skulle man inte till
föra någon raderspänning alls till 
inspelningshuvudet så blir det 
ingen inspelning över huvud taget. 
Tillför man en signal som inte 
har rätt nivå, påverkar det inspel
ningskvaliteten. Särskilt gäller 
det diskanten, men också distor
sionen och signal/ brusförhållan
det. 

raderhuvudet och kommer därför 
bara att raderas av förmagnetise
ringen i inspelningshuvudet. En
dast diskanten raderas därvid. 
Resten finns kvar. 

Enkel ombyggnad 
löser problemet 

Problemet går att lösa med en 
enkel ombyggnad. Med en extra 
tryckknapp lAter man raderhuvu
det a rbeta som vid inspelni ng 
medan raderspänningen pA inspel
ningshuvudet är bortkopplad. DA 
kommer inte diskanten att raderas 
som i det tidigare fa llet. 



Man redigerar enligt följande: 
Spela in ett avsnitt på kassettdäc
ket och lyssna samtidigt efter ett 
lämpligt klippställe. Backa till
baka bandet. Spela nu upp avsnit
tet och tryck in raderknappen 0,6 
s och håll den nedtryckt några 
sekunder. Nu är bandet raderat 
precis från klippstället och 
framåt. Inspelningen före det är ej 
förstörd . Spela upp bandet igen 
och tryck ned paus- och inspel
ningstangenten vid klippet. När 
paustangenten åter släpps kom
mer man att spela in det följande 
avsnittet. 

Så här kan hela programmet 
byggas upp med musik, inter
vjuer, kommentarer m m. Det lå
ter krångligare än det är, men 
med litet träning kan den här 
redigeringen göras utan att skar
varna hörs. Prova själv får du se! 

Lycka till med din redigering. 
Vi hörs i närradion! 

Ulrika Ström, Tony Eckardt 

Så här ansöker du om närradio
tillstånd: 
Skriv eller ring och begär infor
mation och ansökningshandlingar 
från : 
Närradiokommitten 
Box 16334 
103 26 STOCKHOLM 
Tel 08/763 3975 

Bygg om 
Technics 
RS-M22SI Technics RS-M225 lämpar sig väl för ombyggnad för elektronisk 

redigering. 

Här visar vi, med Technics RS
M225 som exempel , hur ma n kan 
bygga om bandspela ren för att 
göra elektronisk redigering enligt 
artikeln . 
Radero~cill a torn ska ll kunna 

startas även i avspelningsl äge. En 
enpolig tryckströmbrytare för
binds med dess ena pol till plus
spänningen och dess andra till 
raderoscilla torn . Mu ti ngtangen
ten s ka bla r klipps av och löds på 

kretskortet. Den ena kabeln an
sluts till B+ vilket är matnings
spänningen till raderoscillatorn, 
den andra kopplas till transistorn 
Q 305 som är en regulator för 
raderoscillatorn . N är ma n i av
spelningsläget trycker in muting
ta ngenten , tillförs plusspän ning 
till regulatorn som i sin tur startar 
raderoscillatorn uta n att någon 
radersignal går till inspelningshu
vudet. 
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Eftersom raderosci lla torn star
tar fö r sna bbt och därför ger 
störningar på bandet måste man 
koppla en 470 uF kondensator till 
basen på transistorn . Det ger en 

' mjukt starta nde oscillator. Man 
kan nu i avspelningsläget radera 
bandet och få bort den kritiska 
biten . 

Skaffa gärna kretsschema och 
servicemanual till den aktuella 
bandspelaren. • 
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Här är en del av schemat. Endast 
en strömbry tare och en kondensa
tor behöver kopplas till. 
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DEL l 

Att göra ljud begripligt 
och välbalanserat 

•• Alla radiolyssna re och tv-tit
ta re har ha ft problem med a tt 
ta let är något fö r sta rkt jä mfört 
med musiken soml iga gå nger och 
att musiken ä r mycket för stark i 
förhå llande till ta let ibla nd . Ofta 
ha r vi kanske också tyckt a tt 
ha llå rösten har ha ft fe l styrka i 
förhåll ande till programmet som 
just va r eller som sedan kom. 

Signa turmelodier ha r få tt o s 
a tt skruva ned vå r appa ra t så att 
vi sedan ha r mi ssa t vad som sagts 
i börj an av programmet. Många 
av oss som tycker om symfonisk 
musik ha r sä kert ibla nd hå ll it på 
och skruva t upp lyssningen för a tt 
kun na uppfatta svaga musikpa r
tier bättre och tvä rtom när orkes
tern dundra t på för fullt. 

Fu ll a av suckan ha r vi grubbla t 
över hur det kommer sig a tt det 
här problemet ä r olöst och kva r
glömt sedan dece nni er. Fas tän vi 
kan telefonera via I ntelsat uppe 
på him la pä llen och trots a tt vi kan 
räkna regul a di tri och spela 
vaggvisor med mikroda torn på 
ha ndl eden. ha r vi inte lä rt oss a tt 
a npassa olika lj ud i styrkehän
seende i vå ra elektroniska mass
medier. 

En ljudfilm i en biogranokal 
fun gera r j u bra fö r det mesta. 
Kanske radio- och tv-bolagen har 
sä mre a ppa rat ur och mindre kom
petenta medarbetare än filmbola
gen? 

Den va kne produce nten och 
teknikern märker reda n efter en 
kort erfa renhet a tt det rätt sä llan 
blir bra ba lans mell an olika lj ud 
om man lyfter upp dem till sa mma 
ni vå enli gt utstyrningsintrumen
tet på ljudmixern . Tydligen ä r det 
inte fel på a ppa ra terna ell er tek
nikerna. Kanske ä r det lyss na rn a 
det ä r fel på? 

Rätt ljudstyrka 
en omöjlighet 
Att styra ut och väga av ljud så 
det blir "rä tt " ä r omöj li gt. Efter
som människans hörsel ha r en 
frekvenskurva so m va ri erar med 
olika ni våer, kommer en avväg
ning ba ra ha "rätt" ton ba lans vid 
den ljudnivå som den tänkts för. 
Detta di agram över människans 
hörsel vid olika ljudni våer och 
frekvenser visa r bl a hur frek vens-

• H är startar vi en serie artiklar om att 
handskas rätt med ljud. Det handlar inte om 
praktiska råd med mikrofonplaceringar och 
dylikt, utan om hur vi uppfattar ljud och vad som 
bestämmer om vi hör vad som sägs. 
• Serien bygger på ett material som används 
inom personalutbildningen på S veriges Radio 
och bör intressera alla som sysslar med radio, tv, 
video, närradio eller annan ljudverksamhet. 

kurvan ä r näs tan rak vid höga 
ni våer. medan låga nivåer betyder 
en stark t va rie rande känslighet 
vid olika frekvenser. 

Om en mottagn i ngsa ppa ra t fö r 
radio- ell er TV-program vore fö r
sedd med dyna mi kreglage och 
kon troll fö r a tt vUga av st yrke
ski ll nad mell an pul serande ljud 
(som ta l ell er pianom usi k) och 
sa mmanhängande ljud (som pop
musik eller dragspel), skull e av
väg ningen på radi o- eller tv-s ta
tionen in te va ra sU rskilt svå r att 
kl a ra till fredsstä ll a nd e. Det Ur nu
mera inte längre tekniskt omöj ligt 
a tt göra appa ra ter med sådana 
reglage. Att mottaga rn a Unnu Ur 
uppbyggda med sa mma kont ro ller 
som de haft i nera dece nni er ha r 
andra orsaker. För den so m styr ut 
och vUger av lj ud är de t därfö r 
Unnu nUr dett a skrivs nödvä ndigt 

att ha en god kunska p om lj ude ts 
och hörse lns fys ik. 

En sak som ocksil krlivs av den 
som avvUge r lj ud är omdöme att 
kunna avgöra hur starkt de nesta 
konsum ent ern a vU ljer att lyssna 
på prog rammet. a tt stäl la sin ege n 
lyssning till den niv ~tn. och att 
sedan med hörse ln s hjU lp vUga av 
de oli ka inslagens styrka i fö rhå l
la nde till varand ra . 

Det ii r blist om teknikern i Lien 
här uppgiften "tycker som folk i 
a llmän het" nli r de vUljer att lyssna 
på ett visst program. Svårast Ur 
de t förs tås nUr ett program in te 
a lls fa ll er en i smaken - ell er då 
ma n tycker särskilt mycket om 
det. Det händer a lla nu och då. Då 
är svå rt a tt vara tek ni ker. Det Ur 
nödvä ndi gt a tt ha omdöme och 
erfa renhet så a tt man int e påve r
ka r utstyrningen med si tt eget 
personl iga tyckande och sin ege n 
sma k. 

U tstyrningsinstrumentet 
bör anvä ndas försiktigt 

Utstyrn ings ins trum entet som 
fi nns på a lla ljudmixrar ha r fun k
ti onen a tt var na fö r överstyrning 
då ma n försö ker utn yttja sitt me
di um (band. sä nda re ete) på ett 
effekti vt sätt genom att lägga 
signa lens toppa r nära klippgrUn
sen. överslyrningsg ränsen. dä r det 
börja r låta ill a. De n bar fota pil 
grim som avvUge r ljud med bli e
ken kli strad vid uts tyrningsinst ru 
mentei ä r so m en orien tera re med 
hela si tt int resse inriktat på kom
passen. Den kan va ra bra a tt titt a 
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till på nu oeh då. så att man inte 
tappa r riktningen i skogen. men 
anna rs är det nog säkrare att se på 
te rrä nge n man springer omkring i. 

Nä r man ska ll styra ut oe h vliga 
av lj ud. måste man intressera sig 
för betydl igt nera saker li n för 
ut styrningsinst ru men tet. Det är 
vikt igt att bnna till hur hörse ln 
oe h psy ket uppfatta r ljude t. Först 
skall vi ägna oss å t det ett tag . 

Mätbar 
ljudni vå 

Om vi vill fö rsöka finna de olika 
fak torer. som bestämmer 0111 vi 
uppfattar ett lj ud som starkt eller 
svag t. kan vi till att börja med se 
på volymkontro lle n p~t vår appa
ra t. Det ä r helt kla rt att den mes t 
domi nera nde fakto rn ii r hur vo
lymko ntro llen Ur in stä ll d: m~ckct 
pådrag - stark t. litet pitdrag -
svag t. Har vi ett utstyrningsin
stru l11e nt att se pil. ka n vi oc kså 
mä ta och se att det lir så. 

Detta är den lä ttasl åtkomliga 
a v fa k IOrUn<l i beg reppe t Ij ud
styrka. Vi kallar den för Ijl/dni
vån. 

Variabel 
dynamik 

Om vi sedan ser att vitrt uls tyr
nin gsi nstr umen t visar ett relati vt 
högt vlirde niir vi hör musik kon
stant. tycker vi a tt det låter sta r
ka re li n niir visaren snabbt pend
lar upp och ned . Om topparna på 
de oli ka lj uden nå r upp till sam ma 
vU rd e. tyeker vi a tt ljudet SOI11 inte 
va ri era r så mycket i styrka låter 
sta rkare. " Medel ljudni våe rn a" Ur 
oli ka. Bakom de tta rin ns tv~t fak
torer som kla rt kan å tsk il jas. 

En musiker kan spela myc ket 
starkt , fo rt issim o. ell er mycket 
svagt, pianissi ll/o. på sitt ins tru 
ment . Ma n bru kar ka ll a om rådet 
me ll an de t svagaste och det star
kas te ljudet ett instrument kan ge 
ifrån sig fö r dy nall/ iken. 

Om vi t ex på elekt risk vlig 
mi nska r ett programs dynami k. 
mr ut styrnin gs instr ume nt et att 
mera jiimnt ligga p~t ett högt 
vii rd e. få r vi a II tså progra mme t att 
I"t ta starka re. Tekni sk t ås tadko m
mer vi detta med hjUlp aven 
kompressorförslii rkare, en appa
ra l som lyft er upp de svagas te 



ljuden något och håller tillbaka de 
starkaste så a tt ljudstyrkan blir 
mera "jämn". Vi kan också skapa 
den här effekten med hj älp aven 
limiterförstärka re eller begrän
sa re, en anordning som inte till å
ter ljud att bli starkare än upp till 
en viss nivå. Sedan hå ller den 
mjukt men bestämt ned allt dä r
utöver så att resu ltatet blir en 
"jämnare" ljud t yrka också här. 

Det är mycket vanligt att man 
komprimerar t ex en så ngares röst 
fö r att få den att höras kl ara re 
över orkestern, eller att man limi
tera r ett pi ano för att kunn a få det 
att hävda sig bl and blås instru
ment. Det är rutin att kompri
mera allt programrnateria I som 
sänds på kortvåg till av lägsna 
länder fö r att det ska ll 'höras trots 
den mängd störningar som finns . 

Dynam iken kan alltså öka eller 
minskas genom medvetet hän
sy nstaga nde vid inspelningen ell er 
med tekniska hj älpmedel i efter
skott. 

Hörbar 
energi täthet 

Om vi låter en sånga re först 
läsa upp texten till en så ng utan 
att nya nsera sin röst styrkem äs
sigt och sedan sjunga den med 
samma röststyrka och dynamik 
som förut , finner vi ännu en fak
tor. Om vi spelar in vå r så ngare 
oc h sedan lyssnar på uppläsningen 
och sången med sa mma nivå som 
normalt tal , hör vi att sången lå ter 
starka re än ta let. 

Vi kan också jämföra 'två olika 
inspelningar av samma musik
stycke, utförda av samma musi
ker, med samma ljudnivå och 
dynamik. Den ena inspelningen 
förser vi med efterklang , medan 
den andra få r va ra "naturell ". Vi 
ser också till a tt inspelninga rn a i 
övrigt är gjorda under samma 
betingelser. Såframt inspelning
a rn a inte är gjorda med ex tremt 
litet mikrofonavstånd (som ger en 
känsla av sta rkare ljud än an
na rs), hör vi - om vi lyssna r med 
måttligt hög ljudnivå - att exem
plet med efterklang låter starka re 
än då vi hör musiken utan efter
klang. 

I de här två försöken ha r vi 
pröva t att "fyll a i luckorna " mel-

Av Arild Jägerskogh, text, 
och Börje Berglund, teckningar. 

täthet. Där kan man träffa på en 
faktor som täcker båda dessa be
grepp och som kall as medeImodu
lationsgraden. Den är lättare a tt 
mäta och handskas med då man 
undersöker t ex en sä ndares verk
ningsgrad för att se hur effektivt 

mik, samma energitäthet och om 
vi lyssna r vid sa mma nivå) att 
höra piccola nöjten sta rka re. Det 
beror på a tt dess ljud ligger inom 
det frekvensområde där öra t är 
som mest känsligt. 

I nom det frekvensområde som 
omfattar frekvenser från ungefär 
3 och uppemot 5 kHz ligger de 
ljud som gör vårt tal begripligt. 
Det ä r ljuden F-H-K-P-S-T
SCH-TJ-CH och ibl and kanske 
D. Vi säger att ljud som har sin 
energi fördelad över i huvudsak 
frekvensområdet mellan 3 och 5 
kH z har en vital energifärdelning. 

dB 
lan ljuden. I det fö rra fallet lät vi 
sångens bärande toner fylla ut 
mell anrummen i språkets struk
tur, medan vi i det senare fallet 
fyllde hålen mellan instrumentets 
toner med efterkl ang. Vi har att 
göra med en ny faktor som vi kan 
kalla energitätheten. bärvågen utn yttjas för sin uppgift. 1L-__ --__ --1-----+-i~ 

Det ä r va nli gt att man ökar 
energitätheten på radioprog ram 
som sä nds över kortvåg genom att 
man lägger en smula eko på a llt 
ljud innan det gå r in i sändaren. 
Man kan också öka energitäthe
ten genom att man lå ter program
signa len passera genom fördröj
nings kretsa r, för a tt sedan addera 
den till den ofördröjda signa len 
(som "gå tt förbi " fördröjnings
kretsen). Om man fördröjer sig
na len så kort tid att inte örat kan 
uppfatta att man hör ljudet två 
gånger med lite förs kjutning, kan 
man ge intryck av att ljudsty rkan 
öka t med upp emot 6 dB utan att 
utstyrningsinstrumentet har änd
ra t sitt utslag. Vi ha r ökat energi
täth eten. 

" -",,e 
cie loy 
und <za...s 

Man kan också öka energi tät
heten genom att man handplocka r 
all a röster till sitt program och ser 
till a tt a lla låter melodiska och 
bärande . I äldre vetenskapliga a r
beten om ljuds styrka ha r man 
inte skilt på dynamik och energi-

Urskiljande 
spektralbredd 

Om vi hör på en inspelad ap
pl åd med jämn ljudstyrka (nivå), 
obetydlig dyna mik och stor ener
gitäthet och jämför den med en 
inspelad ton från t ex en trombon, 
som spela r en lång, dynamikfa t
tig, kontinuerlig ton med samma 
nivå som applåden, kan vi märka 
att applåden hörs sta rkare. Bak
grunden till det ser vi om vi mäter 
ljudets nivå vid olika frekvenser . 
Applåden täcker ett stort fre
kvensområde. Trombonen har 
inte mer än sin gr undton och 
några' spridda övertoner att ge 
ifrån sig. Applåden har en större 
spektralbredd. 

Vital eller okritisk 
energifördelning 

Vid låga ljudni våer hör örat 
inte bas så bra. Om vi ser på 
di agrammet över örats frekven s
gång vid olika nivåer, kan vi där 
lägga märke till att känsli gheten 
för diskant från ca 5 kH z och 
uppåt i frekvens inte heller är så 
stor. Om vi därför jämför t ex en 
piccola nöjt, som vi låter spela en 
skala, med en kontrabas som gör 
detsa mma, kommer vi (om musi
kerna försöker håll a sam ma dyna-

100 0 20 ,00 1 000 H L 

Om man bla nda r, mi xa r, ta l 
med t ex musik som har en vital 
energifördeln ing. är det svårt att 
håll a ta let begripligt om man inte 
gör musiken mycket svag . Vi ta la r 
a lltså om en spektra lbredd som 
kan vara stor ell er liten, men 
också om energifördelningen som 
kan vara vita l eller okri ti sk. 

Ljudet från en jublande fot
bollspublik ha r t ex en stor spek
tra lbredd och en vit a l energiför-. 
delnin g, medan t ex ljudet aven 
skickligt arra ngerad orkester av
sedd att ackompanjera en sånga re 
kan ha en stor spektra l bredd. men 
en okritisk energifördelni ng (om 
a rrangören varit kunnig nog a tt 
inte täcka det vita la frekvensom
rådet med toner från instrumen
ten) . Vi kan också tänka oss en 
ångbåtst uta eller en kyrkklocka , 
som har en liten spektra lbredd och 
en okritisk energifördelning, me
dan en elektrisk ringkl ocka eller 
ett gråtande spädbarn kan ha en 
liten spektra lbredd men vital 
energi fördel n i ng. 

Om vi lyssna r på ett ljud vid en 
låg ni vå, kan vi inte alltid avgöra 
om det ha r en stor eller liten 
spektra lbredd . Däremot kan vi 
bedöma om det ha r en vita l ener-

forts på nästa sida 
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ATT GÖRA LJUD BEGRIPLIGT 
forts 

gifö rdelning eller inte. Spekt ra l
bredden upplevs som olika stor då 
man lyss nar på ett och samma 
programrnateriaI vid olika ljudn i
våer. Om vi återigen kasta r en 
blick på vårt diagram över örats 
beteende, kan vi se att det måste 
va ra så. 

Därför måste en ljudtekniker 
va ra försikt ig så han inte få r med 
för litet bas (för litet av de låga 
instrumenten i en orkester) genom 
att han lyss nar med en hög lj ud
nivå och tycker a tt balansen där är 
riktig. 

Okänd lyssningsnivå 
skapar ljudproblem 

Ett av de största problemen är 
här för lj udteknikern att fö rsöka 
bedöma vilken lyssningsnivå kon
sum enten kommer att vä lja i sin 
högta la re. En lyssnare med bra 
mottagare har större problem i 
det här sammanh anget än den 
som har en enklare eller mera 
bristfällig anordning a tt höra pro
grammet i. En sämre apparat 
redovisa r inte det högsta och läg
sta frekvensområdet i program
materi a let lika bra som en bättre 
mottaga re gör. 

Om a lla lyss nade på radio- och 
tv-prog rammen i små transistor
apparater, behövde vi inte fäs ta så 
stor vi kt vid vå r lyssningsnivå i 
kont rollrummet och vid hur hög 
ni vå lyss naren kommer a tt vä lja i 
vart enskilt prog ram. Nu är situa
tionen en annan, genom a tt lyss
narna skaffar ig bättre motta
ga re och genom a tt ti llverkarna 
sa tsa r mera på a tt förbättra ljud
delen i tv-mottaga rn a. 

Om man kör ljud för publik i 
sa mlingssa la r och liknande, upp
täcker man på tagli gt att männi
skans röst har en hetydligt större 
spektra lbredd än vad örat kan 
uppfa tta då man lyssnar på ta l 
direkt utan någon återgivningsa n
ordnin g. En faktor som ytterliga re 
gör a tt en ta landes röst upplevs 
som mera basig när den återges i 
en publikljudanl äggning är den 
riktade mikrofonens benägenh et 
att överdriva bas då man ta lar 
eller sjunger mycket nära den. 
Den brukar ka ll as för närboshöj
ning ell er proximityeffekt, om 
man vill använd a ett ·främmande 
ord . 

Det här betyder att en högtalar
anl äggning måste ha möjligheter 
till frekvenskorrekti on för a tt 
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kom pensera för närbashöj ningen 
och fö r örats fö rmåga att höra bas 
(och äve n d iskant) bättre vid höga 
lj udn ivåer. 

Ljudkällans nivå hörs 
oavsett volyminställning 

Om vi lyssnar på en inspelad 
mä nniskoröst, har vi i a llmänhet 
inte svå rt att avgöra den ur
sprungliga ljudstyrka n. Vi hör om 
det ä r en viskn ing eller om det ä r 
lågmält eller hög ljutt tal eller ett 
rop. Det är nera saker i en röst 
som ändras när den ta land e sä n
ker eller höjer rösten , och som gör 
a tt vi kan bedöma ta lets styrka 
även om det å terges med en annan 
ni vå från inspelningen jämfört 
med vad den ursprungligen hade. 
Det mest tydli ga är att energi fö r
delningen (och i viss mån spek
tra lbredden) ändras när röststyr
kan ökas ell er minskas. 

En viskning innehå ller obetyd
li gt mer energi i basen och mellan
registret. Lågmält ta l har det 
mesta av sin energi i basområdet. 
Om den ta lande höjer rösten, 
skjuts merparten av energin grad
vis upp mot högre frekvenser. Vi 
kan a lltså lätt skilja på va nl igt tal 
som förstärkts i en ljudanl äggning 
och ett rop utan fö rstärkn ing men 
med sa mma ni vå . 

Bakom det här förhå ll andet li g
ger det faktum att männi skan i 
sitt ta lorgan har ett "filter", som 
ordnar så att talet formas till 
max imal uppfattbarhet (an passad 
t ill människoöra t) vid a lla lj udni -
våer. , 

Måpga . musikinstrument änd
ra r också sina egenskaper i fråga 
om tonansa tser och övertonsspek
trum beroende på vilken ljudni vå 
de för ögonblicket a lstrar, a lltså 
hur sta rkt man spela r. 

Det gör att vi kan höra vilken 
ljudni vå instrumentet ursprungli
gen gav ifrån sig vid inspelnings
tillfället. Vi kan kalla det här för 
ljudkä//enivån. 

Den ursprungliga ljudkälleni-
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vå n ger också ett intryck som 
leder till att vi uppfattar vissa ljud 
som svagare och andra som sta r
ka re. Om vi t ex hör en radi opj äS, 
där skådespela ren va riera r styr
kan på rösten under spelets gång, 
kan vi uppfatta rösten som låg
mäld eller skrikig trots att man 
har minskat dynamiken vid in
spelningen med tekniska metoder. 
Av samma orsa k kan vi också 
höra en sångares nya nsering tyd
li gt, även om dynamiken minskats 
och energi tätheten höjts för att 
göra så ngaren bättre hörbar i 
sam klang med musiken. 

Det finns ytterligare (å tmins
tone) en sa k som har betydelse när 
det gä ller vår uppfattning om 
ljuds styrka. Det ä r en faktor som 
är mera av psykologisk a rt än 
fys isk. 

Betingade reflexer 
påverkar ljudintrycket 

Vi människor lär oss redan som 
barn att tolka t ex ljudet av ett 
bilsignalhorn eller en ringa nde 
telefon eller dörrklocka som en 
a la rm- eller lys tringssigna l. Våra 
tidi ga lärdomar har lett till vad 
som brukar kall as för betingade 
renexer. Vi ssa ljud kanske bara 

behöver antydas för att vi ska ll 
lys tra till. 

I många fall har individuella 
upplevelser gjort att vissa ljud 
leder till a tt man lystrar till , 
medan sa mma ljud kan ha en 
annan innebörd för en annan in
divid och inte behöver leda till 
samma lys tringsreaktion. Om vi 
hör en melodi spelas på ett musi
kaliskt bil horn, upplever vi nog att 
det låter sta rkare eller mer på
tränga nde än om den spelas på 
t ex en trumpet. 

Signaturmelodin till ett pro
gram som vi vill höra på, kan 
också fungera som ett slags lyst
ringss ignal om vi är intresserade. 
Då uppfattas den som starkare än 
övrig musik i programmet, även 
om de andra faktorern a i ljudstyr
kebilden hos musiken ä r lika. 

Vi kanske kan ka ll a den här 
psykologiskt betingade ljudstyr
kefaktorn för ly stringsfokt om . 

Ibland kan det va ra svårt att 
veta om man ska ll räkta med a tt 
ett ljud är försett med lys trings
faktor eller inte. Ändå kan man 
räkna med a tt så gott som all a 
människor har fogat lys tringsfak
tor till signaturmelodier, signal
horn , sirener, ringklockor och 
andra larmsignaler och även till 
barnskrik och andra gä lla skrik av 
människor och ibland av djur. 

Ljudstyrkebilden 
komplext sammansatt 

Det som vi hittills har ta lat om, 
är sådant som avgör om vi ska ll 
uppfatta ett vi ss t ljud som svagt 
eller som sta rkt. Vi kan ka ll a de 
här faktorerna med ett gemen
samt namn och kan t ex ta la om 

c91r ljudstyrkebilden. 

On Det blev ga nska mycket saker 

~ 
det har, så VI kan försöka sam-
manfatta det till en liten oversikt. 

" Det är viktIgt att vi har det har 
\ ~ • helt kl a rt för oss innan vi går 

~ ~~~~,,- , - . . vidare. Hela vårt fortsa tta resone
mang kommer att bygga på stall 
ningstaga nden vi måste göra när 
vi har analyserat ett ljuds karak
tä r från de här synpunkterna . 

Ljudstyrkebilden 
* N IV Å - kan vara hög eller låg * DYNAMIK - kan vara liten 
eller stor * ENERGITÄTHET kan 
va ra hög ell er låg 



* SPEKTRALBREDD - ka n 
va ra stor eller liten 
* ENERGIFÖRDELNING 
ka n va ra vita l eller okritisk * LJ UDKÄLL E IV Å - ka n 
va ra hög eller låg * LYSTRI N GSFAKTOR 
kan finn as eller sa knas 

Nu har jag stä llt upp ordnings
följden på fa ktorerna i ljudstyrke
bilden ungefä r som jag tror a tt 
man lägger märke till dem. Först 
kommer de som ha r störst bety
delse för om vi tycker a tt det lå ter 
svagt eller sta rkt och seda n de 
mi ndre betydelsefull a. Det ä r nog 
svå rt a tt identi fiera ordn ingsfölj
den precis. Det ka n även skilj a 
mella n olika slags ljud och ka nske 
också mella n olika individers upp
fa ttning . 

Kla rt ka n vi ändå se a tt vi inte 
bör ägna utstyrningsinstrumentet 
mera än en liten del av vå rt 
intresse. Det ha r inte mycket in 
forma tion a tt g.e nä r ma n ser 
helhetsmäss igt. Ora t och kunska
pen ä r de helt dominerande verk
tygen nä r vi a rbeta r med ljud . 

Ljudets begriplighet 
om världsberoende 

Vi vet nu hur ett ljuds sty rka ä r 
beroende aven mä ngd fa ktorer. 
Det ä r då dags a tt se på ljudets 
begripligher. 

Här kommer en enda ma tema
tisk krumbukt. Det ä r den fö rsta 
och den sista i den hä r a rtikelse
rien. Den innehå ll er inte ens si ff
ror. Ä ndå ä r det hä r sa mba ndet 
helt avgörande för om man ska ll 
kunn a identifiera (ll:h förstå en 
å tergiven ljudsigna l eller inte. 

Vi tänker oss, fö r a tt kla rgöra 
verkli gheten ba kom formeln , två 
olika situa tioner. I det ena fa llet 
stå r jag mitt ute på en vid slä tt. 
Det ä r tys t och vindstilla. N ågra 
tiota l meter ifrån mig stå r en 
person som ropa r något. Jag hör 
inte så bra uta n kommer lite 
nä rmare. 

En del frekvenser i ta let nå r inte 
fra m riktigt ; de tonlösa konsonan
terna t ill exempel. ä r jag a n
stränger mig litet , kan jag höra 
vad som sägs. 

I den andra situationen stå r jag 
nere i en tunnelbanesta tion. Vid 
perrongens andra ände står två 
mä nniskor och grä la r. Trots a tt de 
inte ä r lä ngre bort ä n på ä ngen, 
ka n jag inte hö ra vad de ropa r till 

t 
va ra ndra. Ensta ka ord ka n jag 
urskilja: .. ..... dum .... ... lovade 
....... jobbade ju .... ... . 

Det går ;ltt ursk ilj a a tt det ä r en 
ma n och kvinna som är osa ms. 
Seda n kom mer tåget in och de 
hörs inte längre. J ag ser deras 
u pprörda ansikten och fäk ta nde 
a rma r, men jag hör ba ra tåget. 

I den första si tua tionen va r 
platsen tyst. Inga vägga r e ller 
skogsbryn kunde reflek tera ljud
vågorna. Det jag hörde, va r bara 
lj udet d irekt frå n den ropa nd e 
personens mun . Vi ka n ka ll a det 
lj udet fö r direk t/judo 

I det sena re fa llet hörde jag inte 
vad de stacka rs mä nniskorna på 
perrongen ropade, trots a tt det 
ba ra va r jag och de som stod dä r. 
Hade jag satt ha nden för det ena 
örat och ba ra lyssna t med det 
a ndra (mera lik t situa tionen fö r 
en mi krofon), vet jag att jag hade 
hört ä nnu mycket sä mre. Det 
sta rkaste lj udet av grä let nådde 
mina öron fö rst seda n det hade 
re fl ektera ts mot takva lvet och 
vägga rna fl era gå nger. Det bl a n
dade sig med direktljudet t ill ett 
konturlöst olj ud med en a nkla
gande språkmelodi. Det jag hörde 
va r i huvudsak vad vi ka n ka lla 
diffus/j ud . 

ä r tåge t kom in , d ränktes 
lj udet av ropen helt. Vi ka n ka lla 
tåget fö r stör/jud . 

Tumregel för 
uppfattbarhet 

N u ha r vi defi ni erat tre be
grepp . Som du fö rstår, måste det 
någonstans gå en gräns fö r hur 
mycket stör- och d iffuslj ud ma n 
ka n acceptera och ändå förstå det 
agda. Pra ktiska prov visa r att de 

fl es ta mä nniskor gä rna vill höra 
direktlj udet ca tio gå nger sta rka re 
än d iffus- och stö rljuden fö r a tt 
a nse a tt de hör uta n att särski lt 
behöva koncen t rera sig på a tt 
kun na uppfa tta det sagda. Med 
melodier ä r det litet a nnorlunda. 

En känd melodi lappa r öra t ihop 
och å terskapa r om den inte hörs 
ri ktigt, men det ä r ju ett specia l
fa ll. Det ä r mera sä ll a n vi vet vilka 
ord som sägs och ka n fa nt isera di t 
borttappade fragmen t igen. 

I må nga fa ll kan vi säga a tt ett 
lj uds begriplighet (såvitt det ä r 
åte rgivet med hela sitt frekvens
omfå ng) bestä ms av ett sa mba nd 
som vi ka n ka Ha lj udkvoten; 

Direktljud 

Diffuslj ud + Störlj ud 
:;; 10 

Detta ä r inte rik t igt stri kt ve ten
skap li gt. I vå r praktiska inspel
ningssitua tion ka n vi ändå ha 
nytta av a tt tä nka så hä r. Vi 
kommer tillba ka hit fl era gå nger 
under vårt fo rtsatta resonemang. 
För en tekniker ä r det j u vä lkä nt 
a tt t io gånger ä r lika mycket som 
10 d B. Det ä r a lltså ett ta l som 
också kom mer igen. I en stud io ä r 
den akustiska milj ön gjord så a tt 
kvote'n i ekvationen inte ä r t io, 
utan i regel så stor som möj ligt. 
Det ä r j u bekvä mt a tt kunna vä lj a 
själv nä r ma n vi ll a tt det ska ll låta 
som Västerås Domkyrka och att 
inte behöva avbryta inspeln ingen 
för a tt en motorcykel passera r 
uta nför huset. 

Det hä r enkl a sam ba ndet, som 
a ll tså visa r villkoren för å tergivet 
lj uds fö rståe lighet, ä r bl and a nna t 
kn uten till begreppet energitä/het 
på ett mindre lyckli gt sä tt. Efter
som ma n kan öka energi tätheten 
genom a tt lägga eko på ett pro
gra mlj ud , öka r också energitäthe
ten om kvoten i ekva tionen mins
kar på grund aven större mängd 
di ffuslj ud eller störlj ud . 

Aktiva lyssnare 
och passiva hörare 
Det hä r gör att om ma n lyssna r 
passivt oengagera t t ill ett lj ud 
(a lltså ba ra hör a tt " någonting 
lå ter någonsta ns") ka n ma n upp
leva en kla ngbild med en liten 

kvot i sin ekva tion som sta rka re ä n 
då kvoten ä r ett stö rre ta l! Är man 
å andra sidan engagerad och lyss
na r a kt iv t , märker man a tt begrip
ligheten genom efterkla ngstill 
skottet eller stö rljudet blivit 
säm re. Ma n måste höja nivå n för 
att kunna höra bra och fö rstå. 

Ä nnu en av vå ra ljudstyrkefak
torer ska ll vi åte rvä nda till i sa m
ba nd med vå r ljudkvot. Det ä r 
spektra/bredden. Tänker vi oss 
t ex en nyhetssändning, dä r ett av 
inslagen ä r inspela t frå n telefon
nä tet , så ha r det i regel ett f re
kvensomfång på mella n ca 300 
och 3 400 H z. Det betyder fö r vå rt 
pra ktiska a rbete fö r det första a tt 
det ka n lyftas högre ä n studioIju
det i ni vå inna n vi nå r överst yr
ningsgrä nsen på vå rt inst rument. 
I telefoninslaget ha r ljudutrust
ningen ba ra mella n registret a tt 
a rbeta med . T elefoninslaget ha r 
ju en mindre spektra lbredd än 
studioinslagen. 

Energi fördelningen i telefonin
siaget är vita l. För en pass iv lyss
na re låte r det a lltså sta rkt jä mfört 
med studioinslaget. Det ä r lite 
beky mm ersa mt, eftersom en aktiv 
lyssnare a nser a tt det ä r så svagt 
a tt man knappas t ka n förstå det 
sagda. Det bö r a lltså styras ut 
högt i förhå lla nde till studiorösten 
om man vi ll kunna höra. 

Här ham nar vi med ens i ett 
dil em ma om vi ser på vå r ekva tion 
och på den olyckligt öka nde ener
gitä theten då vi få r mycket diffus
och störlj ud på vå r ledning. Ett 
te lefonsamta l från en av lägsen 
pla ts i ett a nna t la nd ha r inte ba ra 
ett begrä nsat frekvensomfå ng. I 
regel ä r det leverera t tillsa mmans 
med ett ga nska sta rkt lednings
brus. Ofta ä r ett såda nt sa mta l 
också stört av växelst römsbrum 
och av sa mta l frå n nä rligga nde 
linjer .. 

S ituationen ka n va ra lika rtad 
där ma n ti ll exempel ha r spe la t in 
en intervj u i a ll blygsam het på en 
liten kassettba ndspela re i en bull 
rig miljö, eller när ma n i en 
tv- prod uktion stå r me.d en 8 mm 
lj ud fil m som någon ha r sänt in fö r 
a tt visa i tv och som innehå ll er 
oersä ttl iga doku mentä rbilder med 
"autentiskt" lj ud. 

Gemensa mt för a lla dessa lj ud
kä llor ä r a tt frekvensomfå nget ä r 
begrä nsat till i huvudsak mell an
regist ret. De ä r också lika i det 

forts på nästa sida 
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ATT GÖRA LJ UD BEGRIPLIGT 
forts 

avseendet att direktljudet från 
dem ha r ett stort till skott av stör
ljud oc h - i vissa fall - också av 
diffusljud från en akusti skt svå r 
upptag ningsmilj ö. I vår ekvation 
ha mnar det här i näm naren so m 
störljud och minska r kvoten , för
ståe li gheten. För den ouppmärk
sa mt lyssnande, som "bara hör att 
det låter", blir dock dessa störlj ud 
till en ök ning av energitätheten 
oc h ibl and spektra lbredden . Det 
"hör sta rkare" genom störni ng
a rn as inverkan' 

Om vi ser tillbaka en smula och 
jämför med fa llet med ett större 
mikrofonavstå nd . mera diffusljud , 
kan vi se ett mönster hä r: 

Den som lyssnar passivt har en 
tendens att uppfatta ljud med ef
terklang och störbakgrund som 
sta rka re än vad en aktivt lyssnande 
gö r. 

Efter en del teoretiskt resone
mang, ha r vi nu funnit åtminstone 
två iakttagba ra och förkla rliga 
orsa ker till va rför det ä r så svå rt 
a tt styra ut lj ud så a tt a ll a konsu
menter blir nöjda: 

~ Olika lyss nings nivåer 
~ Pass ivit et/ engage mang hos 
~ Lyss naren . 

Den förra av de två orsa kerna 
ha r vi tala t om tidi gare. Vi har 
också redan rört vid möjlighe
tern a a tt förbättra mottaga ren 
med nera kontrollorgan. 

Filtrering förbä ttrar 
förståeligheten 

Den senare orsa ken kan vi 
också delvis försöka oss på a tt 
bemästra. Prakti sk erfa renhet ha r 
visat att man ka n göra talet på tag
ligt kl a ra re genom a tt lyft a fre
kvensområdet runt eller strax över 
3k H z. Där finn s grundtonsområ
det för de tonl ösa konson anterna, 
språkets viktigaste ljud . Må nga 
gånger kan man också förbättra 
förståel igheten genom att ta bort 
eller föra till (beror på röstens 
ka raktä r) energi i det frekvensom
råde där vokalerna ha r det mesta 
av sin bärkraft, runt 1kHz. 

I vå rt fa ll med mycket diffu s
ljud kan begripli gheten mycket 
väl hj älpas upp med sådana filt er
tekni ska konstgrepp . Att ett filter 
kan hjälpa här, kan ske kan tycka s 
egendom I igt. 

Orsaken är all diffusljudets 
spektra lbredd oc h energifördel
ning bestäms i först a hand av 

rumsdimensioner och renexmöns
ter på inspelningspla tse n. Direkt
ljudets egenskaper, a lltså ljudstyr
kebilden hos programljudet spelar 
en mindre roll hä r. I fallet med 
t ex mycket störljud på en telefon
ledning kan man som regel för
bättra förståe li gheten mycket på
tag li gt. öka kvoten i vår ekvation, 
genom all inte ba ra lyft a fre
kvensområden i talspektrat, utan 
också genom att helt enkelt skä ra 
bort höga och låga frekven se r . 
Hur mycket man kan skära bort 
få r man lyssna sig till . Det är inte 
a ll t id man nå r det bäs ta resul tate t 
genom att skä ra bort a llt under 
300 Hz och a llt öve r 3400 Hz, 
som telefonledningens frek vens
område i sä msta fall kan inne
bära. I många fa ll är ledningens 
frekven so mråde bällre. Det upp
täcker man lätt om man pröva r 
olika filterinställninga r litet. 

Telefonen som 
ljudförstöra re 

Om man ta r emot ljud på led
ning från av lägs na platser, finn s 
det nera väga r all gå om ma n vill 
förblittra förståeligheten. Egent li 
gen hör det inte till vå rt äm ne här, 
men eftersom vi nu ta la r om 
utstyrning av ljud, så bör vi ka n
ske ä nd å nämna något om en del 
metoder som kan förbättra vå r 
situa ti on när vi ska ll sty ra ut 
ljudet. En metod för at t få en 
större kvot i vår ekvation är all 
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a nvända f rekvensIransponerade 
system av någon typ. Det finn s 
dels sådana som behöver två tele
fonlinjer för a tt kunna överföra en 
ljudsigna l med större frekvensom
fång. och dels sys tem so m a rbeta r 
med enba rt en telefonlinje. Båda 
dessa system fordra r speciella a p
parater i båda ända r av ledningen. 

En a nn an metod, som man kan 
a nvä nda om man är störd av 
läckage från andra telefonsa mta l, 
är all korrespondenten läser in sin 
ra pport på ba nd i förväg . När han 
sedan ringe r upp för a tt av läm na 
ra pporten, ka n ma n kringgå en 
sådan här problema ti sk situation 
genom a tt insl aget spelas öve r 
med halva bandhas ti gheten. När 
det sedan spelas upp med rä tt fart 
för sänd nin g, har de störande 
ljuden från telefonlinjen kommit 
upp till dubbl a has ti gheten och 
frek ve nse n kan del vis filtreras 
bort. Diska nten blir oc kså hörba rt 
bällre. Man kan också pröva all 
ringa om sa mtalet och hoppas på 
a ll ma n råkar få tag i en bällre 
linje med mindre störljud och 
kanske et t litet större frekvensom
få ng. 

Hå rd eller mjuk 
ljudprofil 
Inna n vi börj ar tala nä rmare om 
dyna mik , utstyrni ng oc h avväg
ning, kan vi ha nytta av a ll ha satt 
namn på ännu en storh et. Den kan 
hiirledas ur ljudstyrkebilden och 
stå r i bestä mda rel a ti oner till 
mänskligt tal. Vi kommer int e att . 
ha a nvändnin g av den förrän litet 
längre fram i vårt reso nemang, 
men eftersom vi nu ä nd å hå ller på 
och ana lysera r och ger namn å t 
olika sa ker Uinker vi oss ljudet av 
ell tåg så so m det hörs nä r man 
sitter som passagera re . Vi kan 
lyssna på det länge utan att mlirka 
någon förändring i ljudstyrkebil
den. Det ha r en ok ritisk energiför
delning, en rätt hög energiLU thet 
och näs ta n ingen dynamik alls. 

För de nesta sa kna r nog tåglj udet 
dess utom lyst ringsfa ktor. Om vi 
inte a nvänder våra ljudstyrkefak
torer, kan vi säga alltågdunket är 
ett dovt , monotont ljud . 

Vi kallar ett sådant ljud för ett 
ljud som har en mjuk profil. 

En ytterli ghet åt andra hå llet 
kan va ra ett fyrverkeri på en tyst 
plats. Det ä r plötsliga, intensiva 
ljud . Energin är vita lt fördelad , ' 
spektralbredde n ä r stor, energität
heten låg och dyn amiken enorm. 
T ys tnaden mellan ljuden kan vara 
tota l och ljuden kan va ra nära 
smärtgränsen , outh ärdli gt sta rka . 
Ett fyrverkeri på en tyst pl ats är 
ett ljud med en hård profil. 

Som vi vet, går det bra a ll mixa 
ihop ta l och tågdunk ut an all det 
ena eller andra ljudet skadas eller 
blir svå rförståeligt. All mi xa det 
stiliga fyrverkeriet med en berät
ta rröst är däremot svårt utan att 
något av ljuden blir obegripligt. 

Profilens krak tär ä r mycket be
tydelsefull när man mi xa r ta l med 
ett a nn a t ljud . Ofta innehåller en 
in spelnings miljö också bak
gr undsljud . Deras profil är viktig 
a tt lägga märke till. I olyckli ga 
fa ll kan ett at mosfä rljud med en 
hå rd profil begrlinsa förståelighe
ten kraftigt. Många gå nger gör 
profilen på ett bakgrundsljud eller 
en vi nj ettmusik att det är omöj li gt 
a ll få en snygg mi xning med ta l 
hur skick li g ma n än ä r. 
Om vi ser på förhåll andet mellan 
två olika röster i relati on till 
vara ndra, märker vi på en gång 
a ll om vi försöker oss på a tt mixa 
dem. sitter begripligheten rätt 
löst. Den ena eller a nd ra rösten 
måste lå tas dominera helt , så att 
den andra bara kan anas om vi har 
anspråk på a ll kunna höra allt 
som sägs a v den ena personen. 
Detta betyder alltså att mänskligt 
tal också får sägas ha en hård 
profil. Detta fastän dynamiken 
inte är så stor. Hlir ä r det den 
stora likheten i ljudstyrkebilden 
när man jämför två röster som 
spc\ar den avgörande rollen. 

Kompl icerar vi vårt ljud ännu 
mera . exempelvis genom a tt mixa 
ta l med musik, eller kanske rent 
av sång med musik , får vi ta 
hiinsyn till hur profi len ser ut hos 
det underordnade ljudet som vi 
mixar ta let eller sången med . Det 
ä r av stor vikt att känn a till de hä r 
problemen om man är tonsättare 
eller musikarrangör. 



Vi fattar 
samman 

Vi ha r nu länge ta la t om ljuds 
begriplighet. Vi repetera r huvud
dragen kort så minns vi bättre: 

Alla ljud består av tre olika 
komponenter: 
* DIR EKTLJ UD som kommer 
direkt frå n ljudkä llan. 
* DIFFUS LJ UD, som ka n va ra 
ljud som har studsa t mot ytorna i 
ett rum innan det nå r lyss na ren. 
Det kan oekså va ra ett ljud som 
oavsiktligt gå r in i en mik rofon 
som är avsedd för en ann an ljud
käll a i sa mma rum oe h so m då 
låter av lägset oeh "odistinkt ". 
* STÖRLJ UD som inte kommer 
från lj ud kä ll an vi vill höra, uta n 
från något ann at. Atmosfä rer oe h 
miljöljud få r oekså sägas höra hit , 
eft ersom de försämrar begriplig
heten. 

För att vi ska ll kunn a höra oeh 
förstå direktljudet kl a rt , bör det 
hel st vara mer Lin ti o gånger sta r
ka re än summ an av diffus- oeh 
störlj ud en: 

Direktljud 
diffusl jud + störljud 

mcra Lin 10 gånger 
En pass ivt lyssnand e tyeker att 

lj udstyrkan blir högre om mä ng
den di ffus- oe h störlj ud öka r. 
Änd å hörs det j u inte blitt re, trots 
a tt det I{\t er sta rka re. Lyss na res 
olika uppfa ttn ing om vad som är 
lagom sta rkt be ror på två fa kto
rer: 
* Hur hög ni vå Iyssna rcn va lt att 
stLill a in 
* Om lyssnaren "hör vad som 
s:igs" ell er ba ra "hör a tt rad ion 
ell er TV :n stå r på" 

Progra mljud med beg ränsa t 

frekvensomfå ng (telefon, 8 mm 
lj ud film, enkla kassett bandspe
la re) uppl ever de n passiv t lyss
nand e som "sta rkt ljud". Det be
ror dels på att nyttosigna len är 
viTa lt fö rdelad oc h dels på a ll 
signa len innehå ller brus, bru m 
och andra störij ud som till sam
mans ökar energitätheten: "sta r
ka re lj ud". 

Vad kan vi göra fö r att minska 
det här problemets verk ni ngar') 
* Skä r bort höga oeh låga fre
kvenser (där det ba ra finn s brus 
oeh brum) så mycket det gå r uta n 
a tt "nytt osigna len" ta r skada av 
filtret. 
* Lyft upp de tonlösa konsonan
terna, frikat ivijud en med presens
filter vi d 3k Hz. 
* Lyft ell er sänk vokalerna vid 
I kHz (i bl and li te högre) . Pröva 
vilket som hjä lpe r. 
* Kompression med lång åter
häm tningstid kan ibl and hjä lpa 
till en bättre begripl ighet. 
* Telefon kan man frekvenstra ns
ponera med siirski lda appa ra ter i 
båda ändar av led ninge n. 
* Man ka n spela över te lefon in 
siaget med ha lv ba ndh as tighet 
oeh sedan. spela upp det med rä tt 
fa rt. 
* Man ka n ringa om samta let oeh 
hoppas på en b~i ttr e telefonlinje. 
* När vi mi xa r olika lj ud, ta la r vi 
om ljud med mj uk profil , som inte 
grum la r ta let även om de ha r hög 
ni vå. 
* Hå rd profil säger vi a tt ett ljud 
ha r om det stör ta lets begr iplighet 
äve n om det ha r en låg nivå, 
(fyrverker i, ljud av skärande verk
tyg oeh mänsk liga röster både 
ensa mma oeh i gr upp). • 

Ringkärne
transformatorer 
Köper du från TOROlD, det är vi som är 

specialisterna. 
Beställ våra lagerförda 
transformatorer för 
omgående leverans, 

Primärspänning 
220V / 50Hz 

Effekt Spänning 

VA V 

2x 6 
2x 9 

15 2x12 
2x15 
2x18 
2x24 
2x 9 
2x12 

30 2x15 
2x18 
2x24 
24V 
117 
2x 6 
2x 9 

50 2x12 
2x15 
2x18 
2x24 
24V 
2x 9 

80 2x12 
2x15 
2x18 
2x22 
24V 
117 
2x 9 
2x12 
2x15 

120 2x18 
2x20 
2x22 
2x30 
2x20 

225 2x24 
2x30 
117 
2x24 

300 2x30 
2x33 
117 
2x24 

500 2x30 
2x33 
2x38 

Artikel-
nummer 

201.062 
201 .092 
201 .122 
201 .152 
201 .182 
201.242 
203.092 
203.122 
203.152 
203.182 
203.242 
205.241 
205.117 
205.062 
205.092 
205.122 
205.152 
205.182 
205.242 
208.241 
208.092 
208.122 
208.152 
208.182 
208.222 
212.241 
212.117 
212.092 
212.122 
212.152 
212.182 
212.202 
212.222 
212.302 
222.202 
222.242 
222.302 
230.117 
230.242 
230.302 
230.332 
250.117 
250.242 
250.302 
250.332 
250.382 

Ytterdiam. Pris SEK exkl. moms 
x höjd 

mm 2-4 

60x31 96:- 81 :-

72x33 104:- 87:-

82x35 109:- 92:-

82x35 111 :- 94:-

95x36 116:- 98:-

95x36 119:- 102:-

95x45 134:- 112:-

95x45 137:- 116:-

114x47 174:- 147:-

115x59 191 :- 162:-

115x59 195:- 166:-

140x60 233:- 198:-

140x60 238:- 202:-

Monteringsdetaljer och emballage ingår, 
Frakt tillkommer. 

För större antal eller andra data kontakta oss för 
mer information, 

~~~ Torold Transformator AB 
Trädgårdsgatan 26, 352 34 Växjö. 
Telefon 0470-4 80 80. Sweden. 
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* Sinclair Z X81 lär, med sina över 500000 
sålda enheter, vara världens mest sålda småda
tor. Vid sidan av hem- och hobbyområdet, där 
ZX81 redan är väl etablerad, har den/ått stor 
betydelse som "utbildningsdator". * Här skall vi belysa just detta användnings
område. Var den används och hur i olika 
utbildningssammanhang. 

Sinclair.ZX8 ~ -~~~~,,~ _ <, _:" , 
som utblldnlngStlator 
•• Begreppet "utbildningsda
tor" ä r något diffust. Det kan vara 
datorsystem för undervisning där 
datorn hjälper till a tt förmedla 
kunskaper i geografi, språk och 
andra ä mnen eller system för ut
bildning om da torer , hur de pro
grammeras, fungera r och ka n a n
vändas i olika ti ll ämpningar. Den 
första ka tegorin ställer stora krav 
på såväl maskin- som program
vara. System för s k datorstödd 
undervisn ing kommer a tt införas 
under 80-talet i de svenska gym
nasieskolorna . Den a ndra katego
r in , system för utbildning om da
torer, kan vara a llt från en korts
datorer för maskinkodsprogram
mering till stordatorsystem med 
alla tänkbara högnivåsprå k. Det 
intressa nta med Sinclair ZX8 I ä r 
a tt den programmeras i det mest 
använda datorsprå ket av a lla, ba
sicspråket, och a tt datorn inte 
bara ä r billig - den ä r på gränsen 
till gratis! Behovet av utbildning 
om da torer är mycket stort: Ung
domsskola n, vuxenutbildningen 
(komvux och studieförbund), fö
retag som specialiserat sig på da
tautbildning eller har det som e n 
verksamhetsgren vid sidan av 
a ndra, a lla märker de av ett steg
rat intresse för utbildning om 
datorer. 

Den yngre generationen 
går i täten! 

I min ungdom var vi intresse
rade av amatörradio, ast ronomi, 
modell nyg och bilar. Nu ä r datorn 
en a llvarlig konkurrent till de 
traditionella intresseområdena. 

är skolan inte ka n möta ungdo
marnas kunskapstö rst skaffa r de 
sig datorkunnande på egen ha nd . 
På da tormässor kan man se dessa 
entusiaster, som stundtals knappt 
når upp till ta ngentbordet, 
"knappa" in program till de ut-

stä llda da torerna . Idatorklubba r 
träffas de och diskutera r datorer 
och datorprogram på ofta mycket 
hög nivå. ågra av dem ha r gjort 
affä r av sitt datorkunnande. Ut
vecklar programva ra eller tillbe
hör som de säljer till kamrater och 
via radannonser i fackpressen . 
Vad månde bliva? 

ZX8 I -datorn ä r för många av 
dessa ungdomar den första mer 
ha ndgripliga konta kten med dato
rernas värld. Ofta hävdas att ung
doma rna i första hand a nvänder 
da torer för a tt köra mer eller 
mindre fantasifulla spelprogram. 
Detta gäller knappast ZX8 I -äga
ren dä r avsa knad av effekterna 
ljud och färg gör da torn mindre 
intressant för spel och lek. Utbu
det av färdig programvara ä r 
också blygsa mt. Aterstår att göra 
egna progra m vilket förutsätter 
kunskaper i basic-programme
ring' Och för de spelintresserade 
dessutom kunskaper i teknik och 
maski n kodsprogra mmeri ng! 

Datalära i teori 
och praktik 

Läroplanen föreskriver numera 
datalä ra på schemat. Inte bara i 
gymnasiet uta n också på grund
skolenivå. En del av denna under
visning handlar om datorers an
vändning i sa mhället och aspekter 
på den datoriseringsprocess som 
pågå r. Undervisningen ska ll också 
behandla datorns maskin- och 
progra mva ra. I gymnasiet förut
sätts tillgå ng till da torer meda n 
grundskolan enligt de utredningar 
som gjorts kan kl a ra sig ,uta n. 
Må nga lära re och ä nnu ner ung
domar " trycker på" för att man 
ä ven på grundskolenivå skall få 
möjlighet a tt öva pra ktiskt på en 
riktig da tor. Man vill, inte helt 
oväntat, ha en prak tisk inriktning 
på ä mnet datalära . Samtidigt är 
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de ekonomiska resurserna för in
köp av datorutrustning starkt be
gränsade. 

Sinclair ZX81 har " upptäck ts" 
som skolda tor på grundskolan och 
sprids nu , förhoppningsvis med 
myndigheternas tysta gilla nde, till 
a llt ner klassrum. Dä r lä r eleverna 
sig vad en da tor är, a tt den arbeta r 
med något som kallas program, 
hur såda na program ser ut , att 
datorer kan räkna, sortera och 
lagra information etc, e tc . För 
grundskolan finns också lärome
del för den matematisk-naturve
tenskapliga delen av ämnet data
lära , där alla applikationer och 
exempel ä r anpassade för 
ZX81-datorn. 

Liten dator för stora! 
Vuxenutbildningen på da tor

om rådet är omfattande. Studie
förbund, komvux och a ndra kurs
a rra ngörer a rra ngerar utbildning 
inriktad på praktisk tillämpning 
av "smör och bröd-rutiner" (fak
turering, bokföring etc) oc h/ eller 
teknik och programmering. Före
tag köper eller ordn a r egna kurser 
för si na ans tä llda. Även i dessa 
sa mma nha ng spelar Sinclair
datorn en betydande roll. I nte i 
"smör och bröd-kurserna" men 
desto mer i de tekniskt inriktade 
kurserna: teknik och programme
ring. 

Studiepaketet " I nä rkam p med 
mikrodatorn", dä r ZX81 ingår 
som en del , har gjort det möj ligt 
a tt genomföra grundkurser i mik
roda torteknik och bas ic-program 
mering med mycket präktisk in
riktning. O ch till en låg kostnad. 
Studiepaketet används i dag aven 
rad företag, stora som små. För 
dem som inte får utbildningen 
ordnad genom sitt företag a n
vänds studiepaketet för sjä lvstu
dier i egen regi . Över 4 000 svens-

ka r lär ha gått "i nä rkamp med 
mikrodatorn" hittills. Och det ä r 
bara början' Liten dator - för 
stora' 

En bofink! 
En bofink får som bekan t inte 

se ut hur som helst. Fråga n är om 
detta också gä ller datorer för ut
bildning. ZX liknar ingen an nan 
dator - utom t ill funktionen' Till 
utseendet som en sva rt ciga rrlåda 
med "fastback", men med pro
gra m meri ngsegenska per vä rdiga 
mången betydligt d yra re dator, 
har den stä llt sig i en klass för sig . 
Den är inget för kontorets admi
nist ra ti va rutiner och gör inte 
heller sådana a nsprå k. Nej, det är 
som utbildningsdator ZX8 I har 
utmanat sina dyrare kolleger . Och 
uppenba rligen lycka ts' En bofi nk 
för utbildning' 

Pedagogiskt arbetssätt 
ZX81:s arbe tssätt ä r i nera 

avseenden föredömligt pedago
gisk t sett. Här ä r några exempel: 
I . Syntaxkontroll: Datorn kon
trollerar a lltid att den prog ram rad 
som ska ll lagras i minnet ä r kor
rekt. Vid brott mot regl erna väg
ra r den helt enkelt att ta emot den 
och tala r om, med en liten mar
kör, var fe let gjorts. 
2. Arbetsa rea och skriva rea: 
Skärmen ä r uppdelad i två föns

· ter . Det nedre, "a rbet sa rean", vi
sa r vad eleven skriver in från 
tangentbordet, t ex en ny pro
g ra mrad . Det övre, "skrivarean", 
a nvä nds för Iisla n av godkända 
programrader eller för utsk rift av 
resultat och da ta. Användaren 
och datorn skriver i var sitt föns
ter! 
3. Skärmen ä r a lltid rensad från 
"skrä p" : Inga felaktiga rader tas 
emot och kan inte heller dyka upp 
i datorns fönster. När en redan 
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inläst rad skall bytas ut eller 
rättas försvinner den gamla felak
tiga. Bara de senaste, aktuella 
raderna redovisas! 
4. Raderna är a lltid ordnade i 
rät tordning: En "glömd" rad pla
ceras automatiskt i rätt nummer
ordning vid inläsningen - utan 
LIST-kommando! 

Alla dessa egenskaper gör ' da
torn enkel a tt hantera och förstå , 
även för nybörj a ren . Det fin ns 
na turl igtvis en risk med detta 
användarvänliga beteende_ Andra 
da torer är inte lika enkla och 
överskådliga vilket kan vara irri
terande när eleven hamnar vid ett 
annat tangentbord. Fast vem kan 
klandra ZX8 1 för det ? 

"Rakt på sak" basic! 
Att arbetssättet, handhavandet , 

ä r enkelt och gör att eleven kan 
koncentrera sig på formulering av 
basic-raderna ä r naturligtvis vik
tigt. Men hur ä r det med bas ic
språket i sig? Vad få r eleven för 
kunskaper och erfarenheter där
vidlag? För a tt börj a med de 
erfarenheter eleven normalt gör 
kan dessa sa mmanfa ttas till 4 
punkter: 
l. Datorer ä r enkla a tt program-

mera' 
2. Basic är enkelt att lära! 
3. Basic är enkelt att förstå! 
4. Basic ä r enkelt att använda! 

XZ81 basic stämmer i a llt vä
sentligt med vedertagen standard. 
Inst ruktioner och kommandon 
som PRINT, LET, GOTO, 
FOR . .. NEXT, RUN, LIST etc, 
allt är välbekant och kan applice
ras på vil ken dator som helst. 
Visst finns det "ord" i Sinclair 
basic som a ndra kan sakna eller 
ha varierande beteckninga r på 
och omvänt, men det problemet 
finns oavsett da tor. 

Variabelhanteringen på ZX81 
ä r nästan för bra för a tt vara 
sta ndard . Andra datorer kan 
kräva dimensioneringar och ha 
begränsningar som kan vara stö
rande när eleven skall tillämpa 
kunskaperna på dessa. Å andra 
sidan saknar ZX81 filh a nterings
möjligheter, vilket säkert uppska t
tas vid dato r bytet. 

ZX81 basic ä r befria nde ren 
från omständliga procedurer. 
Grafik och text kan t ex blandas 
godtyckligt. Inga text- eller gra
fik-"moder" behöver förbered as. 
Språket är en " rak t på sak"- basic, 
vilket gör det lä tt och roligt att 
a nvända. Och enkelt att lära! Och 
visst är det vad man vill kräva av 
en utbildningsdator ? Att den se
da n inte ser likadan ut som dom 
a ndra bofinkarn a är en a nna n sak. 
Det ä r mest en fråga om vikt, 
storlek och - pris! 

En sida ur boken 
"Datalära for hög
stadiet" visar hur 
datorn kan ankny
tas till andra äm
nesområden och få 
en naturlig plats i 
undervisningen. 

Ekvationss 
Fö Ystem 
si r alt lösa elt 

g av anli ekval,o 
ken av d ngen graf ' nSSYSlem 
Olika f å e båda lo ISk eller a/ kan man " 
Ser ut rO n fall lill f!~,ngSmetOd~ebraisk lös~nvanda 
lioner~a et gemensa OCh berOr ~na sOm är ;ng . . ViI
maltal ,nnehåller mma är e hur ekva . ast ar 
SvärIiglmed fle ra de komPlicera~ellertid att ;,onerna 
vänd p alt lösa Sy C' maler ka e tal sOm t m ekva_ 
srogram 22 Stemet. Då ~ . del bli Ylte ex deci_ 

larta Prog ' JaPer da to rSI be-
Skriv f " rammet. rn 1,". An-
på OrSlom 
denskärmen. Maekvallonerna . 
LI Ordning ta därefl t," den f 

NE efl sOm D er 'n de . Orm So . 
Välj för er Varje vär~ef~~7SlrUkli~~~a talvär:;;:~S~S 
Du kan iL;;twa exempel Orn skö ler r~~t~ed NEW 

Ora med f . Ur O'n n. 
ac,t. malematikb 

Ok där 

Litteratur till ZX81 
I datorns hemland, England , form

ligen översvämmas bokhandelsdis
karna av böcker om Sinclairdatorn . 
Det f inns t o m förlag som helt lever 
på material produktion till ZX81 . Ge
mensamt för alla dessa böcker är att 
de alla är inriktade på programme
ring eller tekniska tillämpningar . Nå
gon mer markerad utbildningsinrikt
ning saknas, men många av böc
kerna är mycket välskrivna och pas-

sar väl tör studier på egen hand. 
Vid sidan av bokutbudet bör 

också nämnas alla de datortidningar 
som vuxit upp kring ZX81-datorn. 
Av ca 16 engelska datortidningar har 
vi hittat 5 som helt eller nästan helt 
ägnas åt Sinclair-produkten! 

I Sverige är det bara Studieförla
get i Uppsala som (hittills) produce
rat litteratur till ZX81 . Till skillnad 
från den engelska utgivningen är 

denna praktiskt taget helt inriktad på 
utbildning om datorer. " I närkamp 
med mikrodatorn" - en grundkurs, 
i mikrodatorteknik och programme
ring , fortsättningsmaterialen " Mer 
om 8ASIC" samt " ljO-teknik med 
maskinspråksprogrammering" och 
"Datalära för högstadiet ". Studieför
laget distribuerar fr o m november 
också den engelska datalitteraturen, 
totalt ca 15 titlar . 

Å'ven inom vuxenutbildningen kan Sinc/airdatorn ge en bra introduktion till data världen. 
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Denframtida användningen av halvledare inom kommunikations
och informationsteknik kräver allt mera komplexa minnen och 
logikfunkrioner. Inom det här decennier räknar Siemens med att 
nå upp till l miljon herselement på en kiselbricka. 

Europeisk 
satsning p'å 
VLSI-texnlk 
Very large scale integration, dvs mycket högfiJr
tätade integrerade kretsar tillverkas nu av 

. Siemens. De har löst en rad problem som är 
jOrknippade med tekniken, bl a provningen av 
kretsarna. 

•• VlSI-kretsar (very large 
scale integration) görs inte bara 
i Silicon Valley, utan faktiskt 
även i Europa . 

Det är Siemens i Mlinchen 
som har satsat på den här tekni
ken och kommit mycket långt. 
Det hela är naturligtvIs en fråga 
om att kunna packa' så må nga 
funktioner som möjligt på 
minsta möjliga yta. Det kräver 
en finstruktur på mindre än l/Lm . 
och en 3-dimensionell uppbygg
nad . De enskilda elementen är 
faktiskt kortare än de är höga. 

De praktiska gränserna för 
ljusoptik ligger vid ca 0,5 /Lm 
och längre ned än ' så kommer 
man inte p g a ljusets våglängd. 
Dit har Siemens nått i dag tack 
vare utnyttjande av högupplö-

sande projektionsobjektiv och 
genom en systematisk optime
ring av maskerna. För att kunna 
göra ä nnu finare mönster måste 
man gå över till elektronstråleli
tografi. Den tekniken har prak
tiskt taget inga begränsningar 
vad gäller upplösningen i mönst-
ret. 

ä r man kommer ned i myc
ket små dimensioner uppstår 
dock a ndra. problem. Ladd
ningen i varje cell i ett dyna
miskt minne blir så liten att det 
finns risk för att den slås ut av 
inkommande alfa-strålning. För 
att förhindra det har Siemens 
tagit fram ett mycket värmebe
ständigt fotoreaktivt polyamid
Iack som skärmar av strålningen 
mot kiselbrickan. 
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32-bitars processor 
på experimentstadiet 

Mer ä n 100000 kopplingsele
ment innehåller den 32-bitars 
processor som Siemens har tagit 
fram som ett experiment. Pro
cessorn har tre delar med olika 
!lPpbyggnader: En del som ge
nomför rutinerna och som är 
byggd i bit-slice-teknik, en del 
som styr det hela och som är 
utförd med PlA och slutligen 
en minnesdel. I sin tur ä r de här 
blocken byggda i moduler som 
kan a nvä ndas även i framtida 
utvecklingsarbeten . Vid kon
struktionsarbetet måste man ta 
hänsyn till att kretsen måste 
kunna provas senare. Det är 
fullt möjligt a tt i vissa kretsar 
införa självkontrollerande funk
tioner. 

Dyrt att prova VLSI! 
En VlSI-krets innehåller en 

stor mängd funktioner som alla 
måste provas. Det tar 'avsevärd 
tid och blir därför mycket dyr
bart. Att testa en 32-bitars räk
nare kräver 232 steg (4,3 miljar
der!). En testautomat med 1 
miljon provningssteg per sekund 
ta r en timmes tid på sig att 
utföra en sådan provning. Det 
innebär en kostnad av ca 500 
kronor för en krets vilket är 
klart oacceptabelt. Siemens har 
kommit fram till en metod där 
vipporna är sammankopplade 
med ett i skivor uppdela t minne. 
Ett sådant system kan provas 

med et t raster-elektronmikro
skop. Man ser då strömbanorna 
inte ba ra på ytan, utan även på 
djupet. Genom yttre styrning 
kan man styra strömmarna till 
en enskild transistor där kanske 
ett fel ligger. Målet är a tt helt 
a utomatisera ett såda nt test. 
Den nämnda 32-bitars proces
sorn är gjord så, att den kan 
kontrolleras med den här meto
den . 

Mer än 1 Gbit/s 
i MOS-krets! 

När man går ned med forma
ten på ledningar och kretsele-

. ment, vinner man inte ' bara 
högre packningsgrad utan även 
ökad snabbhet. I Siemenslabo
ratorierna i Mlinchen har man i 
MOS-teknik byggt en ringoscil
lator som bara har 100 ps för
dröjningstid . Det innebär i 
a ndra termer en dataöverfö
ringshastighet av hela l Ghit/s . 
De snabbaste kretsarna i pro
duktionen är ECl-kretsar med 
500 ps genomloppstid. De är 
a lltså byggda i biopulär teknik. 

Skall den tillämpas i en grind
matris får man relativt långa 
ledningar mellan de aktiva ele
menten vilket begränsar snabb
heten. En a nnan nackdel med 
ECl är att förlusteffekten per 
grind är ganska stor vilket be
gränsar möjligheterna till en 
hög integrationsgrad. Därför 
har Siemens satsat på MOS i 
stället. GL 
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I det här Siemenslaboratoriet 
kan man med hjälp av raster
elektronmikroskop se spännings
nivåerna i de olika ledarna på 
brickan ochjölja dynamiskajör
lopp. Med utrustningens hjälp 
kan man spåra den transistor där 
kanske felet ligger. 

Här ser vi vad olika halvledartek
niker klarar i fråga om snabbhet 
och packningstäthet. 
T 

! 100 

~ Takl- GaAs 

I reqU~:z ~~'~ B'polar 
.......... ECl 

MOS IGHz ~~' ~l 
,~ ~~: 

100 ~ 
_ 

.......... ~MOS G,enzed"chVe,d"hlUng 
......... und Para sl !Jcs 

10 MHz ..................... 

'-..... 

ID' 10
' 

10' ID' Translstoren Chtp 

____ Integrallonsdlchte 

Högre integrationsgrad fordrar en finare struktur. Bilden visar hur 
långt Sie mens har nått i dag med fotolitografi. 

Kortmonterade 
NiCd-batterier 
• Frå n Varta kommer en ny 
serie. N iCd-ba tterier för krets
kortsmontage. Den innehå ller 1, 2 
eller 3 celler 100 DKO och de ä r 
a bsolut hermeti skt kapslade, 

Dessa bygg-block levereras un 
der na mnet VarIa Mernpac S och 
ä r benkompa tibel med GE data
sentry batterier typ DS 2 SD och 

DS 3 S D. Avståndet mell an löd
piggarn a överensstä mmer med de 
DIC-mått , som a nvä nds inom 
elekt roniken. Lödpi gga rna ä r av 
förtent rostfritt stå l. Materi a let i 
plas thöljet uppfyller L-specifi
ka tion 94V . 

"Va rta Mempac S" bes tå r av 
massaceller, vilka ha r mycket låg 
sjä lvurladd ning. 

Ma rknadsförs av OACK A B, 
te lefon 08-67 08 20. 

ZN434 4-BITARS DAC 

DB3 

DB2 

DBl 

DBO 

Lågpris 4-bitars 
DA -omvandlare 

4 
BIT 
DAC 

• Ferra nti Electronics ha r ut
öka t sitt program med Z 434E. 
Det är en bill ig AD-omvand la re, 
avsedd a tt a nvä ndas i t ex bila r, 
tv-spel sa mt där en fy ra bita rs 
omva ndla re ger tillräcklig nog-

Vcc (+SV) 

GND 

V ref IN 

ANALOGUE 
. OUTPUT 

gra nnhet. Inga extra komponen
ter behövs , Enkel spänningsmat
ning 5 volt. Finns t illgä nglig i 8 
bens D IL ka psel (plas t) , 

Z N434E är TTL- och CMOS
kompatibel. 

Svensk distributör ä r Ferner 
Electronics A B, telefo n ' 08-
802540. 
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Redaktör: G U N NAR LILLIESKÖlD 

Nu kan du köpa 
begagnade datorer 
•• Da torer och kri ngutrust
ninga r bl ir mycket sna rt omo
derna i den enorma utveckl ings
takt som råder f n. Det betyder 
inte att de bl ir obrukbara . Tvä rt 
om ka nske ma terielen kan bru
kas lå ng tid fra möver. Men vad 
hä nder när firmorna köper nytt ? 
Ka n en a matör eller mindre 
firma köpa den ga mla da torn ? 
Som regel ä r det svårt a tt ha ndla 
direk t frå n storföretagen . Men 
nu finns det en firma som heter 
Databörsen där man kan köpa 
begagnat. 

Data börsen ä r ett fö rm ed
lingsorga n fö r sammanföring av 
köpa re och sä ljare av begagnad 
datorutrustning. Exempel på 
materi el ä r 'terminaler, ba ndsta
t ioner och skivminnen t ill mik
rodatorer, skri va utomater och 
kom pletta storda tora n lägg
ninga r. Verksa mheten ä r helt 
da toriserad. Alla uppgifter frå n 
köpare och sä ljare registreras 
kostnadsfritt i en databas . I 
denna sker sedan konti nuerli gt 
ma tchninga r mell a n köpares 
och sä ljares önskemå l, vilket in
nebär en konsta nt bevakning av 
båda parters int ressen. 

Fi rman hj ä lper även t ill a tt 
reda ut frågor kring avta l, ser
vice m m, vi lka kan va ra ok la ra 
punk ter för kunderna . Det gä l
ler även da ta tekniska utred
ninga r och vä rderinga r. 

Databörsen ka n ma n komma 
i konta kt med genom att ringa , 
på tel 08-13 23 30, eller skriva 
till adressen box 341 02, 100 26 
Stockholm. 

Genie colour 
med fä rg oc h grafik 

LSI e1ectronics i Stockholm 
ha r nu börja t sä lja en hemda tor 
som ha r såväl fä rg och grafi k. 
Det rör sig om en helt ny modell 
frå n Eaca som heter EG2000, 
eller C% ur Genie. Den arbeta r 
i basic men ha r en hel del 
specia lkomma ndon. Med priset 
3 110 kr + moms blir den kla rt 
a ttraktiv för "hackers" och 
andra priva ta a nvända re. Som 
sta nda rd ingå r 16 kbyte. Moni
tor och basic-tolk ligger i ett lika 
stort RAM . I ntressant ä r a tt 
ma n sjä lv ka n programmera 
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sina tecken på s.kärmen. Vi ska ll 
inte avslöja mer här eftersom ett 
ut fö rl igt test följer i komma nde 
RT-nr. 

Datainsamling 
med A pple II 

Globe Computer Sä ljer en da
ta insamlingsutrustning som är 
avsedd a tt anslutas till en Apple 
II-da tor. Den heter Isaac 9 / A 
och t illverkas av Cyborg som 
tidi ga re ha r erfa renheter av da
tai nsamling av bioda ta. Den ha r 
16 a na loga in- och 4 a naloga 
utgå nga r med 12 bita rs upplös
ning och dessutom 16 di gi ta la 
in- och utgå nga r fö r kontroll på 
bit-nivå, ba ndregistrering, relä
styrning m m. Det ka n va ra 
mycket besvä rligt a tt skr iva pro
gra m för den här typen av sy
stem, men I saac 9 / A ger 70 
egna bas ickomma ndon fö rutom 
de som reda n finns i Apple II . 

Fördela rna med ett datai n
samlingssystem av den hä r ty
pen ä r a tt ma n ha r en generell 
dator i botten och a tt den ä r 
lä ttprogra mmerad tack va re 
specia lkommandona . Flera sy
stem är reda n så lda i Sverige . 
BI a FOA ha r köpt Isaac. Den är 
också intressant för industri , la
boratorier, skolor, utbi ldn ings
la b och i process-styrning. Den 
underlä tta r insaml ingen vid 
gaskromatografi, produktions
kontroll , tempera tur- och kl i
matkontroll. 

Röstigenkänning 
med mi k roda tor 

Ett röstige nkä nn ingssystem 
fö r de fl esta 2 80 och 6502- base
rade da torer ha r utvecklats av 
den engelska fi rm a n William 
S tua rt Systems Ltd. Systemet 
bestå r aven mikrofon, fö rför
stä rka re, a naloga frekvensfil ter 
och digi ta la a npassnings kretsa r 
komplett med mj ukva ra . Ord 
lagras som röstmönster vilka 
systemet lä r sig genom a tt an
vä nda ren upprepa r dem ett pa r 
gå nger. Seda n kan da torn ut fö ra 
olika rutiner på komma ndo frå n 
a nvä ndaren. Hela enheten ä r 
inbyggd i en 15 x 12 x 6 cm stor 
a luminiumlåda och passa r för 
UK /0 / , S uperboard, 2X80-

- 1983 

Fig 2. Ovanpå Apple II-datorn längst till vänster ligger en datainsam
lingsutrustning som säljs av Globe Computer. Systemet ger 70 nya 
basickommandon förutom de som fi nns i datorn. 

Fig / . Den nya, verkligt intressanta järgdatorn frå n Eaca, kallad 
Colour Genie. LSJ Electronics tar in märket i S verige. 

8 / , PET, VIC-20, Apple, Nas
com . S harp M280k m fl . Prise t 
är 795 kr in kl usive moms. Gene
ra lagent i Sverige ä r Arnsvik 
Data, Box 190 17, 250 19 Hel 
singborg. 

Fi rma n sä lj er även dyna-o 
miska RA M fö r ZX80 och 8 1. 
16 kbyte kos ta r 475 kr och fö r. 
64 kbyte få r ma n beta la 845 kr. 

Statisk e lektrici tet 
ofta ett svå r t problem 

Sta t isk elektricitet ha r föro r
sakat många problem vid da tor
insta ll a tioner, såvä l för kun 
den/anvä ndaren som fö r dennes 
levera ntör. Oftas t ä r det dock 
den sena re som få r skulden även 
om problemet ha r a tt göra med 
dålig da ta miljö. 

u ha r da taföretaget Zetner 
AB tagit sig a n uppg iften a tt 
rä tta till fe nomenet. Från i höst 
erbjuder ma n såväl kunder som 
levera ntörskolleger i bra nschen 
konsulttj änster och produkter. 

Zetners kunna nde på området 
bygger till stor del på sa marbete 
med docent Alvin RonIand vid 
Lunds tekni ska högskola, som 
har bedrivit dj uploda nde forsk
ning i ä mnet. Forskningen ha r 
bl a resultera t i en seri e a nti-

sta tsprayer som ha r visat sig 
mycket verksamma vid såvä l 
labora torietester som i pra kti skt 
bruk i olika da ta miljöer. 

Zetner AB, Bromma, ha r tel 
08-987650. 

Nyheter i korthet: 
• Commodore kommer under 
å ret med en rad nyheter. Max 
blir en billig spelda tor som tro
ligen ha mna r under 2 000 kr. En 
a nna n nyhet ä r Commodore 64, 
i stort en VIC 20 med 40 tecken 
på skärmen och 64 kbyte minne. 
Den kommer a tt kl a ra C P/ M. 
• Bubbelminnenas tid ä r inte 
förbi , som ma n ha r trott ett slag . 
Tvä rt om ha r de få tt en ökad 
a nvänd ning i den nya genera tio
nen bä rbara da torer av typ "Os
borne" . Intel a rbeta r dygnet 
runt i 3-skift för a tt möta efter
frågan. Motorola och 1 ntel ha r 
slutit ett femå rigt kontra kt om 
sa ma rbete och a lterna tiv till
verkning. 
• Hewlett Packard Series 200 
model /6 ä r en ny da tor som är 
baserad på 68 QOO. Presenta tio
nen av den nya produkten i USA 
kom när a ll a vä ntade på en 
likna nde maskin frå n Apple. 
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" Tester visar att Denon DR~F7 
är en enastående kassettbandspelare. Få andra bandspelare i prisklassen 
(i USA kostar den 500 dollar f n. lika med 3750 kronor) kan matcha dess kombination av 
stort frekvensomjång, låg distorsion, Mgt signal/ brus avstånd och flexibilitet ... På alla sätt är Denon DR -F7 en 
excellent maskin och i sin prisklass är den helt speciell. " lulian Hirsch, Popular Electronics, USA, Okt -82 . 

2~95 är priset på 
• Denon DR-F7, 
• - ett kassettdäck 

L..-________ ~ med 3 tonhuvuden, 
dubbel Dolby C/B, efterbandskontroll, direkt
drift och servokontrollerad bandspänning för 
bästa kontakt mellan tonband och huvud. 
Tänkvärt, eller hur? 

Dessutom har den två motorer. Logikstyr
ning. Och förstärkarna är givetvis DC-kopplade 
för bästa ljudkvalite. 

Sist men inte minst en finess som bara ett 
fåtal av de allra dyraste konkurrenterna kan 
ståta med. Denon DR-F7 är utrustad med en 
mikroprocessor som på några sekunder auto
matiskt ställer in rakast möjliga frekvensgång 
i förhållande till det band man spelar in på. 

NAD Svenska AB 
Box 4046 
421 04 Västra Frölunda 

Börjar du tänka om? Rimligt pris kan ibland 
ändå innebära mycket hög kvalite. I vårt fall 
beror ju det låga priset p'å att vi säljer genom 
Postorder /Direktköp. (Aven i våra utvalda 
specialbutiker får du låga priser.) 

Hela vårt sortiment av NAD och Denon
produkter har samma "valuta för pengarna"
filosofi. Det märker du om du skickar efter vår 
katalog. Eller ring oss på 031-690 790. 

r--------~~-------I 

:JAG HAR TANKT OM: 
I Skicka mig allt ni har om NAD och Denon. 
I 
I 
: Namn _ ___________ _ 

I Adress ____________ _ 
I RT 1-83 I 

Postnummer / Ort I L _________________ ~ 

HÄR RNNS OCKSÅ VÅRA PRODUKTER: Elektronikservice GÄLLNARE, Radiolagret 
GÖTEBORG, Ljudshopen MALMÖ, Mozart Ljudbutiken LINKÖPING, Rehnt Ljud LUND, Ljudmakarn STOCKHOLM, 
Musik & Sånt SUNDSVALL, Stensound UMEÅ. 
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inkl. moms 

ACOUSTIC 82 
80 liter 120 Watt 

SIARE 
TWZ 
DISKANT 
Eff.tå lighet: 120 W 
Känslighet: 
96 dBISPL 
Frekv.omf: 
1. 500 - 20.000 Hz 
Impedans: 8 ohm 

Pris 295:-

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

Pris 398:-

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

Pris 895:-
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Välj bland 60 olika kompletta byggsatser för 
Hi-Fi, PA, disco, bil, båt. 
Reservdelar, filter, spolar, skumplastfronter m m. 

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

RI LA 12·hornet 2295 
RENT, RENT, RENT! !! 
RILA 12·hornet återger -Iransienta 
förlopp med en exakthet och skärpa 
som endast kan jämföras med långt 
större och dyrare horn system. 
Detta är hornet med det stora ljudet 
men lil la formatet. 
För ytterligare info v.g . kontakta oss . 

•• 

BYGG SJALV! 

BILA 
MELLANREGISTERHORN 
MED DRIVER 

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

SUPERHORN 

A 155 
125:-

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

Frekvensomf;jng : 300 - 6.000 Hz 
EffektWighet i system: 100 W 
Känslighet: 104 dB 
Impedans : 8 ohm Pris 550:-/st 

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

MH-75 
Frekvensomf~ng : 400 - 5.000 Hz 
EffektWighet i system : 150 W 
Känslighet: 106 dB 
Impedans: 8 ohm 

Informationstjänst 11 

A 138 
70:-

A 105 
70:-

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

Sänd mig gratis katalog 



Inlen har Ilort en bättre 
DMM .' •• 16rr.n nu. 

Vi anvå'nder fler 
metalloxid-varistorer, 

dioder, termistorer 
och resistanser än 

någon annan 
tillverkare av lågpris
DMM's /å'r att skydda 

Dig och Din DMM i 
hå'ndelse aven 

oavsiktlig 
iiverbelastning, Till 

vänster visas det 
hiigvå'rdiga 

så'kringssystemet /å'r 
striimingången, 

Skriv eller ring: 

Snabba tongivare /å'r 
fiirbindniltgstest 

finns m, i t re av Fl"ke 
DMM 's - 8020B, 

8021 B och 8024B, 
Dess snabb" 

responstid betyder att 
Dit inte blir 

begrå'nsad av 
instrumentet då Du 

felsiiker 
mångledarkabel. 

Vår 8020-serie av portabla 
DMM blev inte världens mest 
populära bara på specifikationer. Det 
berodde på överlägsen noggrannhet 
och tillförlitlighet, Mer värde för 
pengarna, Avancerad teknologi , Och 
ett ansvar för kontinuerlig 
förbättring och utveckling av våra 
DMM's prestanda, 

Dessa är bara några av skälen till 
varför Fluke är marknadsledande, En 
position som vi kommer att behålla 
med våra fyra nya multimetrar i 
8020B-serien, 

Exteriört har vi konstruerat om 
frontpanelen för enklare 
handhavande, Vi har adderat anti
glidfötter av gummi och förbättrat 
vårt slagtåliga instrumenthölje, Vi 
har även lagt till ett nytt vinkelstöd 
med låsbart läge, 

Internt finns ändå bättre 
nyheter: Dubbelt säkringsskydd på 
strömingången för maximal säkerhet 
vid oavsiktlig överbelastning, Och nu 
har tre modeller en inbyggd, snabb 
tonsignalgivare för förbindningstest. 
Responstiden är 50 mikrosekunder 
för att kunna känna av även de 
snabbaste mekaniska reläerna, 

Alla modellerna backas upp av 
en 2-årig garanti beträffande 
reservdelar och arbetskos tnad och har 
en garanterad 2-årig 
kalibreringscykel. 

Du får samma oöverträffade 
slitstyrka, Överlägsna funktioner och 
egenskaper, Samma fantastiska 
DMM's till ett nu lägre pris , 

För detta är vad 
marknadsledandet egentligen 
betyder. 

Priser i SEK exkl moms : 
80208 , 
80218 . 
80228 . 
80248 . 

1.810:
. 1.345:
,1.115:
.2.515:-

Distributörer: Elfa Radio & Television AB, tel. 08/ 7300700 
ITT Multikomponent, tel. 08/ 83 51 50 
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KASSETIEN 
SOM HÅLLER FÄRGEN 

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

För alla system 



Årsreglster för Radio Sr Television 1982 ---....... 
(o:STRUKTIONS- Bygg", ZX81 - d.I3... . 11 / 5B Piooo~ F7 .... .... . ............ B/l ' Smalbands-tv I färg! ... .... . 

BESKRIVNINGAR Lättare hitta rätt i ny typ Syntesmottagare för fm : 
av katalog ....... ....... ... .. ... 12/ 42 Technics ST-S6 ..... .. ....... 8 / 15 

Bilradiotest Blaupunkt 
Toronto ........ .... ... ... ... ... . 5/ 64 

Datorn GPC-34 - del 2 .. 2 / 68 Bygg ut ZX81 del 4 - Syntesmottagare för FM: Bilradiotest Pioneer KE 

L dd 
. programmera i maskin- Yamaha Tl060 ..... .. .. .. . .. 8 / 16 5000 ...... ................ ...... . 5/ 64 

a are som motionerar 
ackumulatorn .............. ... . 

3/ 40 språk ........................... .. 12/ 42 Syntesmottagare för fm : Bilradiotest Sparkomatic 
Casio PB 100 - minsta Yamaha T2 ........... ....... .. 8 / 17 SR305E 68 ................... . 5 / 64 
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Boxning på TV ! Och med Intellivisions videospel kopplat 
till din vanliga TV, kan du dra på dig handskarna när du vill. 
Ett nytt och spännande sätt att aktivera sig framför Tv:n! 
Och det är du som bestämmer vad som ska hända på bild
rutan. 
En rak höger, och mottagaren kastas mot repen! Du hör 
ljudet av träffen, publikbruset och busvisslingarna. Och 
domarens poängräkning - garanterat korrekt, ingen lurar 
en dator - är till din fördel! Nu gäller det att hålla nerverna 
i styr. 

Externt minne max 64 k. 
Internt minne 10 k. 
16 Rirger. 
J st. ljudgeneratorer. 
Graf ikupplösning 192>< 160. 
Microprocessor CPU 2.0 MHzl 16 bit 

Några prövade finter, och så går den första slagserien in! 
Inte bara bilden är realistisk , utan Intellivisions avance
rade dator ger dig också samma möjligheter som en riktig 
boxare: Du kan finta , ducka, slå höga, låga, raka eller korta 
slag! 
K.O. i 4:de ronden! Du vann - antingen för att du var reak
tionssnabbast , eller också för att du snabbast lärde dig han
tera den genialt enkla handkontrollen , som automatiskt 
byter funktion för att klara Intellivisions alla 3S avancerade 
datorspel. 

Snabbhet, antal instrl sek. 4.0 milj. 
16 sty rpunkter, touchdisc. 

16 Aktionsknappar, touchdisc. 
Pausfunktion. 

4 Spelsvårighetsgrader. 
TV-kanal VHF J eller 4. 

Inbyggd nätdel. 

STOCKHOLM: NK. Royal Radio. Videoia nd. Alfa Radio. Larssons Radio. GÖTEBORG: TV·Man . NK. Lj udkä ll arn. MA LMÖ : NK. Hö rna n. UPPSALA : LW-Radio/ Expert. 
AVESTA : Me kka Teleservice. YSTAD: Luxo rhörnan . HELSINGBORG : Strandq viSl Hö rna. VÄRNAMO: Sörens Foto/ Experl. KR IST IANSTAD: Kåges Radio . ÄNGELHOLM: Wallins 
HiFi . Hallbergs Butik . JÖNKÖPING: US Radio. STAFFA NSTO RP: Herrlins Radio . ALINGSÅS : HiFi Consu h. BOR ÅS: Rydens Radio TV. ÖREBRO: HiFi Husel. VARBERG : Ljudteknik . 
GÄLLIVARE: Elektronikservice. KUNGSBACKA : Kungsbacka Bild & Ljud . ELBE HIFI. KIRUNA : HiFi Shopen. SKELLEFTEÅ : Skellefteå Ljud & Bild . KARLSTAD : Luxo rhö rnan 
Radio/ TY. FALKE BERG :Radio & TV Service. KALMAR : Expert Baronen. HÄSSLEHOLM : Hässle Ljud & Bild . LESSEBO : Lessebo Sport & Radio. HALMSTAD: Ljudcente r. 
UMEÅ: Radiocent mlen . LUN D: Histrup Radio. SÄ R A : TV Se rvice AB. MAR IESTAD: Norianders Radio. SKARA : Norianders Radi o. MALMBERGET : Teleservicece nter. 
HYLTE BRUK: Hylte Ljudcenter. SÖ DERTÄLJE: Gu nnars Radi o. LJ USDAL: Bode rus TV. VÄSTERÅS : A ras Ljud . Boom. SKOG S: Max Radio. BJ UV: Bjuv Radioa ffär. 
KÖPI G: Elman Inslalla tion. HA DEN/ STOCKHOLM : Gertmans Radio TY. VARBERG: Ljudleknik . VELLlNGE: LP HiFi TV. LYC KS ELE: Radiocentra len. KUNG SHAMN : 
Rodins HiFi . SVEDALA : Svedala Radio TV. SKA ÖR : Skanfax. PITEÅ: Wikste ns Radio. ESLÖV : Billinge Radio TY. Ö RNS KÖlDSVIK: JBN Elektronik . VÄXJÖ : Rada r Sto rmarknad . 

ENKOPING : Enköpin", Sound. 
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JANUARI 1983 MÅNADENS SOLFLÄCKSTAL: 81 
I RT 1979, nr 4, visades hur diagrammen ska tolkas. 
Diagrammet över brusfältsstyrkan anger den fältstyrke
nivå i dB över l /-LV Im radiobruset förväntas överstiga 
högst 10 % av tiden . Bandbredden antas vara 3 kHz, 
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men kurvorna kan lätt omräknas till en annan band
bredd om 10 log B 13 adderas till avläst värde. B är 
önskad band bredd l kHz. Punkterna är framtagna av 
Televerket, avd RL, Farsta. 
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RELIABLE, ACCURATE MEASUREMENTS 

0.5% DC·VOLT ACCURACY, 10 AMP. AC·DC RANGES! 

Amazing quaIity at low cost.l 

.. OC ~ 

DC, AC 10 Amp 
MEASUREMENT --~ 

i .. c -
.. H;(l 

l ~ QIGIT LCD DISPLAY 
........ ~---WlTH AUTO IERO, 

AU TO POLARITY, LOW BAT . 

\\.oll-IH-

~ 

_ oc: 2 _ 

-.-oe 

200V 

2_ 
IN LINE PUSH-BUTTONS 
ARE EASY TO USE. 
COI.OII COOED BUTTONS ---A.:_ 
fUNCTION PANEl ALLOW 
SPftDY RANGE SElECTlON 

UNBREAKAIU AlS 
PlASTIC TILT -STAND --- - -' 
f 011 BENCH -lOP USE 

HC 6010 

RECESSED INPUT J 
AVOID SHOCK HAZARD 

398:-
3 1/2 Siffrors LCD Display 
0,5 % Basonoggranhet 
Inimpedans 10 Mohm 
Hög (2,8V) eller Lå g(540mV)s p änning 
för resistans och diodmätningar 
Fullt överbelastningsskydd, sk yddad 
transient spänningar till 6 kV. 
Testsladdar, batteri, bruk sanvisning 
l års fabriksgaranti 
200 timmars batterilivs l ängd 

Mätområden 
V O,lmV - 1000V 
V O , lmV - 7 5 O V 

O,luA - 10 A 
O,luA - 10 A 
O,lohm- 20Mohm 

20V ZOIoIl 

2" 

'If-:-"""'t+-- OVERLOAD PROHCT lON 
ON " ll KANGES 

• 
• +moms 

HC 704 479:- +moms 
0,1 % Basnoggranhet 
2000 timmars batterilivslängd 

i övrigt samma data som HC 6010 
mot 

ingår 

M I Kll K()m~()"B .. t A~ 
(J()" lllll4 
l2J III tiä~BPStS" 
Tsl: ll8- 881J llll, 88 7ll llll 
BJÄLLERVÄGEN 38 VÄSTERTORP 

Informationst jänst 16 
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• LJus- och monteringsbord 
470x200x120 mm 671:· 

• Framkallnings· och etsaggregat 350x350 mm 643:· 
.. för max 16 Eurokort 1.995:· 450x210 mm 860:· 

Dubbelnätaggregat 820:· 

E3 
• Kretskortslaminat med fotoresist 100x160 mm ES 13:40 · DS 14:80 
• FramkallningsmedeiIO gr 2:35 • Etsmedel 500 gr 17:25 • Profi le r för självbyggare. 
• Instrumentiådor eloxerad aluminium från 39:90 Priser exkl. moms och frakt. 

SOLECTROAB TELEFON 046/ 29 35 55 
BOX 62 • 23700 BJÄRRED 

Informationstjänst 17 

kretskort 
snab bt 

& 
enkelt 

UV-Exponeringslåda _I idur 

30w :4Eu 785 :' ". 80w : 10Eu 1295 :-

Ets /framka lin ings a pp ara t 

35 x35cm 575:-; ; 16 st Eu 1595:-

--- dessutom finnes : - --

Monterings-och ljusbord 47 x 20 / 62 x 40 - 625 :'/ 1095 :- ; Borrmaskin 795:

UV -lysrör 149:·; Hållare ; Transformatorer : inkl . lågp rofil ; Dioder +5 tab bkretsar: 

Rasterfolie 2.54mm : Montagefolie,matt o. klar ; Kylfläns i längd : Epox iharts : 

Direkt pOSitiv film ; Litografisk tilm ; 19" kortram : RAM 4116 . 14:-: nya lågrepriser : 

G nug gisar ; Etsmedel ; Fram kallare ; Förtenningsvätska ; Aluminiumlådor fr. 35 :

Fotoresist belagda laminat - stor sortering ! - CPU kristaller 15:-:CB-xlals '! 

MEMOTECH Box 25056 10023 S T H TFN ' 51 7740(081 

Informationstjänst 18 

ZX81 
• Mach ine Code and Better Basic 
• Computer Puzz les 
• Mastering Machine Code o n you r ZX81 
• 20 Simple electron ics Projects 
• 49 Expos ive Games for the ZX81 
• ZX81 ROM d isassembly, de l A 
• ZX81 ROM d isassembly, de l B 
• Mer om BASIC 

pri s (exk l porto) 
135:-
106:-
135:-
106:-
94:-

11 6:-
135:-

• I/O-teknik med maskinspråksprogrammering 
106:-
116:-
135:-• I nä rkamp med mi krodato rn 

VIC 
• Symphony for a melancholy computer 
• Gett ing Aqua inted with you r VIC20 
• ZAP! POW! BOOM! Games for VIC20 

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

OBS! Fler titla r kommer. Begär information! 

Studieförlaget 

116:-
116:-
145:-

116:-
106:-

94 :-
145:-
152:-

Box 386, 751 06 Uppsala l , Telefon 018-155390 

InformatIonstjänst 19 
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Katalogtldnlngen 
1982/83 

32 välmatade sidor 
mikrodatorer & 
komponenter. 

Inte nog med att den är 
kostnadsfri, det är dess· 
utom inte förbjudet att 
bifoga svarsporto. 

BHIAB electronlcs, 
Box 216, 
761 00 Norrtälje. 
0176-18425 (9-13) 

Informationstjänst 20 

MINNEN 
Pris:1- 25-100-st. . 

J.I 
273 2 46 37 34 kr. ~ 

2716 29 24 21 kr. o ..-
2532 49 45 39 kr. ~ 4116 16 15 14 kr. o 

rl 
4164 67 59 51 kr. ~ 
6116 1.1 g ,n 18 kr, ~ VI UTFÖR OCKSÅ: ~ 

- E-Promprogrammering 
- Konstruktionsjobb 
WANNBERGS ELEKTRJlNIK 
Box 2067 ,~ 
tel.0753-811 28 e. 17 

Informationstjänst 2 l 

TJÄRAN FRÅN 
EN el GARRETT. 

STÖD RIKSFÖRENINGEN 
MOT CANCER - CANCERFONDEN. 

Postgiro 90 1951- 4. 
Bankgiro 901 -9514. 

finns hos oI;.U\.j' • 

handlare 
Data 
651 trådar per ledare 
Area: 2,5 mm' per ledare 
Svensk t illverkni ng 

Ca.'pris: 11:-lm 
en självklar Investering 

i 
U 
II .. 
~ 

Informationstjänst 22 



ELEKTRON lKENHET FÖR INBYGGNAD 

BestAr av 2x20 LED i t re farger: grön, gul , r öd. 
Extremt hög l jusstyrka: lW tillförd eCfe kt/kanal. 
Ljuspelarnas längd ä r 120 mm och de täcker in 
område t -45 .. . +12 dB m. Omkopplingsba r kar 
aktä ri stik PEAK/VU. Strömfårsör jning: 2xlSV=. 

KONTAKTA OSS FÖR YTT ERLIGARE IN FORMA
TION SAMT PRISUPPGIFT . 

Bestä ll den nya AUDIOKATALOGEN (pris: 10: -) . 
Du får en intress ant demo-kassett pi köpe t. 

INGENJORSRRJ4A 

LEIF MARENlUS & ca HB 
BOX 5086 421 05 VÄSTRA FROLUNDA POSTGIRO: 163 n-4 TELEFON: 031-479347 

MIC-
6000Z 

490:-
(exkl. moms) 

• 0,5 % onoggrannhet. 20 M fl 

23 

375·:-
(exkl. moms) 

'MIC-
3300A 

• 10 A, DC och AC • Diodtester • Transistortester (3300A) 

• Kontinuerlig kortslutningssummer (6000Z) • Fickstorlek 

Generalagent---.---------________ -I 

PILE commerce 
Norrtornsvägen 15 
S-572 00 Oskarshamn 
SWEDEN . Tel: 0491-838 11 
Kunder i Dan. Fin. o . Nor. 
förskott + 20 svkr / mod. till 
Postgiro: 471836-7 

Jag beställer ... st MIC-3300A å 375 :~ 

.... st MIC-6000Z å 490:-
Moms (Sverige). Frakt t il lkommer 

Jag har 14 dagar fu ll retu rrätt. 1 års garanti. 

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

A d ress . P.A . 

Informationstjänst 24 

>a: 

MOSPOWER 
OBS! 

Svensk 
ti llverkning 
MOS 100 

2 x 50 WATT 
MOS 160 

2x80WATT 
MOS 200 

2x100 WATT 
MINICs ' nya revolutionerande MOS FET effektförstärkare är uppbyggda med moder
naste teknik och med HITACHIs nya spännings- och strömtåliga MOS FET eflekttran
sislorer med " rörkaraktäristik". På grund av att övre gränsfrekvensen lör MOS FET
Iransistorer ligger ca 10 gånger högre an för vanliga transistorer kan man öka snabb
heten , SLEW RATE, och minimera transientintermodulationsdistorsionen TlM (OlM , 
SID etc). 

Förstärkarstegen är uppbyggda på ett dubbels idigt kretskort av epoxylaminat och de 
viktiga drivkretsarna är ingjutna i värmeavledande epoxy för basta temperaturslabiii· 
let. Modulerna levereras färdiga med monterad kylare samt intrimmade och körklara . 
MOS 100 och MOS 200 är kompletta MOS FET Slereo-ellektlörslärkare. De leve
reras i lätt byggd byggsats med trimmade förstärkarmoduler , låda, nätaggregat samt 
byggbeskrivning . Lådan ar byggd enligt 19" rackstandard och är mekaniskt mycket 
slabil. Panelmått: 110 x 482 mm. Djup: 205 mm. 

MPM·l00 är en förstärkarmodui med samma uppbyggnad som de som ingår i MOS 
160 och MOS 200. Med ± 40 V drivspänning ger denna modul 100 Watt i 4 ohm och 
70 Watt i 8 ohm. Mått : l~S x 100 x S6 mm. 

Gemensamma tekniska data: 
IngångskänslIghet 0,775 V 
Ingångsimpedans 10 kohm 
Högtalarimpedans 4 ohm -
Frekvensomfång - 1 dB 3 Hz-3S0 kHz 
Eflektbandbredd -3 dB S Hz-1S0 kHz 
Dislorsion THD 20 Hz-20 kHz 0,003 % 
Dämpfaktor 100 
Slew rate SO V/usek 
Störavstånd 110 dB 

PRISER MOS 100 2xSO Watt 990:-
MOS 160 2x80 Watt 1290:-
MOS 200 2xl 00 Watt 1490:-
MPM-l00 lörslärkarmodul 445:-
Handlag 2 si 50:-
Nälaggregallör l el ler 2 si MPM-l 00 295:-

Priserna 
inklusive 
21 ,51 % moms 

Kata log mot 10:- I .edel eller frlmlrken _ 

Box 12035, 75012 UPPSALA 
Butik Prästgårdsgatan 1_ Tel . 018-109390 

Informat ionstjänst 25 

Komponent
huset i 
Huddinge 

PCIM Leo displaymoduler 
kompakt format, lättmonterade, 
kompletta och anslutn ingsklara. 

~~/BBB'c" t . . . k~~ 

PCIM 175 klockmodul , 24 h med belysning 
Pris kr 115:1 5, vid 5 st 103:65 st 

- 220 

PCIM 176 DVM-modul, 31/2 siffra med "Iow-battery" indik. 
Kan kompletteras till tempmätare, mult imeter etc. 
Pris kr 185:20, vid 5 st 166:70 st. 

PCIM 177 frekvensräknarmodul , 130MHZ med prescaler. 
Pris kr 179:25, vid 5 st 161 :35 st. (exk l. prescaler) 

PCIM 161 min iatyr klockmodul , 12 el. 24 h. 
Pris kr 105:65, vid 5 st 95 :10 st. 

PCIM 200 alfanumerisk, 1 rad med 16 tecken . 
Pris kr 388:15, vid 5 st 349 :35 st. 

PCIM 201 alfanumerisk, 2 rader, 32 tecken . 
Pris kr 529 :- , vid 5 st 476:10 st. 

PCIM 220 DVM-modul, 15 mm siffror, .. -----.. 
mycket strömsnål. pel [lOT t'1HTF.:l ::< -
Pris kr 281:35, vid 5 st 253 :20 st. 2>::16 CHHF.:HCTEF.:::;_ 

exkl. moms. -201 

OKAB-ROEDERSTEIN AB 
Box 5046 • 141 06 Huddinge. Tel ~88 01 36. 9700 25 • Telex 17122 OKAB 

Informationst jänst 26 
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•• 
ALL! MOJLIG! 

Det kostar bara 15 kronor per rad att annonsera under '~LLT MÖJLIGT" 
-Radio &Thlevisions radannonser. Annonsen skall inte vara längre än 10 rader. 

L~ta pris är 45 kronor (3rader). 
Har du något att sälja skall du prova '~LLT MÖJLIGT". 

Använd kupongen. Den finns i tidningen. 

radio & 
television 

Brl-l983 

)1 

DATORSYSTEM PET, kpl 
med grön bildskärm, tgtbord 
o. bsp 4000:-. Skrivare Cent
ronics 1523000:-. NAKAMI
CHI 600 superdäck (nypris 
3500) 1700:-. 031-168675. 

Stort exklusivt horn högtalar
system billigt. Tel 08-
305469. 

Olivetti DE523 registr. utr. för 
kassett + skrivare 165 T/S. 
Tel. 08-670410 Amiert 8-16. 

I[ )1 

•• Ti-99 programkassett •• 
15 program: luftvärnsspel, 
carrace, diagramplot , statist i
ska test, stapeldiagr. pres, 
kublösning med mera. Myc
ket grafik! 140 kr + postf. 
J. Östman, Ryds alle 15, 
58248 Linköping . 

•• BEG DATORER •• 
Skall du köpa eller sälja en 
mikrodator? Kontakta först: 
042-22 33 45. 

Kopparlaminat för kretskort 
Pertinax 15:-, glasfiber 
22:-/kilo. Ring 013-152023, 
kvällstid . 

Vic-20 kass . 10 prgr endast 
100:-. Aut. teleringare + 
timer, kompl. m. prgr interfa
ce garanti 250:- . 
0762-116 02. 

Fruntmixer 12 kanaler, för
stärkare 2 x 225 W/40 Ohm, 
Stagebox 18 kanaler, 30 m 
sladd + div. kontakter. Använt 
15 tim. allt för 13.000:- , kan 
diskuteras, ring 0478-10492 
sök Lasse. 

Atlas-210X transceiver, 
80-10 m, SSB, CW, 200 W. 
Nätdel 30 A, Mic Astatic G-1 O 
DA. Allt i nyskick. Billigt, 
0155-584 33. 

78 RADIO & TELEVISION - NR 1 - 1983 

Höggrafik till VIC -20. 
112 x 176 punkter till stan
dard VIC. Programmet skrivet 
i maskinkod . 1 k byte minne 
över. Sätt in 75:- på pg 
4730410-0 så skickar jag 
kassett . 

)1 

ZX-81 ägare! Tangentbord för 
Zx-81 i lyxigt utförande med 
lätt-tryckta "riktiga" tangen
ter. Färdigmonterat och med 
mycket enkel inkoppling helt 
utan lödning . Nästan helt 
nytt. End. 375:-. L. Hägg
lund, Box 167, 681 01 Kristi 
nehamn. 

Jukebox Rowe Ami , stereo 
100 skivor, grejen till fest och 
party , 2000:-. 040-490993. 

Sharp PC1200 fickdator med 
skrivare och sep. kassettin
terface. 1200:- . Tel. 0760-
807 06 eft. 18. 

Sällsynt tillfälle! Stig Carl s
sons OA-6 typ I. tel. 0762-
230 95 eft. 18. 

Philips 2-kanals oscilliskop 
PM3231 15MHZ + PM9320 
och Polaroid CR9 Land oscil
loskopkamera billigt. 
Tel. 026-2714 7. Efter kl. 16.00. 

Hemdatorn TEXAS 99/4 A 
riktpris 3995 säljes för 3500. 
Hemdatorn Zx 81 riktpris 995 
säljes för 945 oanvända med 
garanti avbet. kan diskuteras 
0321-133 95. 

BOSE 901 Mkll inkl. eq, sta
tiv: 2.800:- , 1 st 9763.80 2 st 
9710AM, 8000, 6 st Sinus 10", 
8000, div komp. 060-17 07 34. 

Spänningsstabilisatorer Phi
lips, begagn . från 170:-/st. 
Tel. 035-11 7405, kvällstid. 

10-470 MHz FM-AM signaIge
nerator 0,1 uV-200 mV utsp. 
räknarutg. HF-säkr. Pris 
3995:- . Tel. 042-43958 el. 
43344. 

Slutsteg Threshold 400A, 
GAS Ampzilla, högtalare 
B&W 801 , IMF TLS 80. 
040-97 28 76. 

.. 
KOPIB )1 

Köper: antennrotor, Marantz 
SD 9020, Audipro B2-50, Ro
gers LS3/5A. Tel. 0430-20333 
Lennart. 

Texas PC 100 C skrivare pas
sande till TI 58/59 köpes. Tel. 
0920-416 50 kvällstid . 



Billigt 
Det kostar bara 15:- per 
rad att annonsera under 
"ALLT MÖJLIGT", 
Radio & Televisions rad
annonser. 

Med kupongen här intill 
är det enkelt att fylla i 
en bokstav i varje ruta 
och lämna en ruta tom 
mellan varje ord. 

Du ser genast hur många 
rader det blir och vad an
nonsen kostar. 

Annonsen får inte vara 
längre än 10 rader. 
Lägsta pris 45:- (= 3 
rader). 

Har du något att sälja 

Manus till ALLT MÖJLIGT . 
. radio&televisionsradannonser 1983 

Utgivningsdagar och N l 2 3 4 5 6/7 8 9 1011 12 
manusdagar1983 ~u~m~m~e~r~ __ ~ __ ~ __ ~~~ __ ~~~ __ ~ __ ~~~~~~ 

Utg.dag 30.12 3.2 3.3 7.4 5.5 2.6 28 .7 25 .8 29 .9 27 .10 24.11 

Skriv din annons här! 'Manusdag 22.11 22.12 25.1 25.2 25.3 22.4 20.6 19.7 23.8 20 .9 18.10 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

D E T G A R I N 3 4' T E C K E N P A V A R J E R A D 

eller vill du köpa något Namn .. ...... ...... ..... .. ......... ...... ...... .. ........... ..... ...... ...... ...... ... .. .. .. ... Tel .. ...... .. .. .. ...... .... .. ... .. ... ..... .. ... .. . . 

eller kanske byta - då Adress ..... ..... .... .... ........ ..... ........... .. ........ Postnr ..... .... ............... Postadress .. ... ..... ... .. ................ .. . 
skall du prova 

OBS! Endast förskottsbetalning med check eller per postgiro till Affårsförlaget A&A AB . 
"ALLT MÖJLIGT"! 1---------__ - Qp~O~8-2iM~k ~o~n~e~R!::a~n~sl DCh~ b~g~ _ ~ 

Kom ihåg att 
radio & 
televiSion 
glömmer man 
inte bort om man 
kommer ihåg att 
PRENUMERERAt 
Glöm int~ bort det! 

Vill du veta I 
mer? I 

Radio & Television hjälper I 
dig gärna med ytterligare I 
upplysningar om de pro
dukter som annonseras i I 
tidningen. Ringa in num
ren på de annonser som I 
du vill veta mer om. Varje 
annons är ju försedd med I 
ett nummer. Det är bara 
att fylla i kortet med · I 
namn, adress etc och posta 
det till oss. Vi ser till att I 
du snabbt får svar. All 
informationstjänst är kost-Jo 
nadsfri! Sänd in kupongen 
inom 6 månader. 

PRENUMERATION 
Ja, jag prenumererar på RADI08cTELEVISION ett år framåt 

och får 12 nummer (11 utgåvor) för kronor 159 :-. Jag betalar . 
senare när inbetalningskortet kom.mer. 

VAR OOD TEXTATYDLlGT! 392 

Efternamn ... ... ... .... ............ ... ........ ..... .... ....... . Förnamn ...... .... . ; .. ..... .. : ............ . c/o .. ..... ............... .. .... . 

Adress ....... ... ... ... ... ...... ... .... ... ... ....... ..... Ibstru .......... ..... ... .. .... fbstadress ....... .. .... .... ... ..... ..... ....... ... . 
Gata,post lada, box etc 

Land ... ... .... ... ... ........ .... ...... .. .... ...... ... ... Personnummer .... .... .... ....... .. ... ..... .. ..... ........ ...... . . 

------------------
•• 

I N FOR MAT IONSTJANST 
Jagvillvetameromhärförkryssadeannonser: CD CD CD CD CD CD (}) CD CD ® 
®®@@@®®®®®®®®®®®®®®® 
®®®®®®®®®@®®®@@@@@@@ 
®®®®@@®®®®®®@@@®®@®® 
®®®@@®®@@®®@@®®®®®®® 
®®@@@®®®®@@@@@@@@@@@ 
@@@®®@@@@@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@®®@@@@@@@@ 

Företag ......... ...... ..... ... ........ ...... .. ..... ...... ... ........ Namn ...... .. .. ... ...... ..... ......... .... .... ........ . C/o ....................... ....... ... . 
Adress .... ... ... .. ... ..... .. ...... .... ... ..... ... ...... .... . fbstnr .. ... .. ........ .. ... ... .. Postadress .. ........ ..... ..... .... .. ... .. .. ... ... .. .... .. .. ..... . 
Gata .po.tlada.boxetc Land .. .......... .... .. ...... ...... .. .. ........ .. .. .. .. ..... [HT I 83 I 1. I 
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radio & 
television 
Box 3188 
103 63 Stockholm 3 

radio & 
televiSion 
Svarspost 
Kundnummer 16345399 
10360 Stockholm 3 

Informationstjänsten 

~on 
Box 3188 
103 63 Stockholm 3 

Frankeras ej 

~ 
betalar POrlot 

Brev
porto 



Vi har gjort det lättare för' . " ~i marknaden idag. Vare ~hg att hl~ rät! produkt och fän Sl~ speciella rubrik. Lä~ o:~Uk~ tJa,:,st ar placerad und~r st 
Galler endast smiföretag! over Adhgt! 

1~1\II.JIJI)l'NI)I~rl' 
=.Ln 

Stereo-HiFi 
BILLIGA BRA BAND! 
TOK AD C90 13:80, TOK SA 
C90 19:80, MaxelI UD C60 
13:40, C90 14:80, Videoband I 
TDK E-180 140:-, TDK L750' 
140:- + andra produkter 
60 band = fraktfritt. . 
RADIOTEKNIK 
Telefon 0380·15323,25052 

För konkursbos räkning 
försäljes 1 st Visu-Lizer 
~omponenter till högtal~r
filter m m m m. 
Hänv till Björn Warnskog 
Tel 0500·34604 eft kl 18.30 

Elektronik 
TELE UTRUSTNING 
Röststyrd digital t.elesvarare 
2.350:-. Telefonnummer
omkopplare 1.050:-. Trådlös 
te!efon " Bi-Phone" 1.495' 
SlIm-Line telefon 235'- ' . 
Sli.m-Line 10 minnen 46å·
Pnser exkl. moms o frakt . 
ELECTRONICS TRADING' 
Box 61 664 00 Grums 
Telefon 0555·13434 

ELEKTRONIK BYGGSATSER 
Elektronisk LCD-termometer 
385:- . 3-kanals ljusorgel 
1.69.-. 10-kanal rinnande 
lJus 215:-. LED-Vu-Meter 
1.55:-. Integrerade laborato
neaggr.egat. Effektsteg Klass 
A-B, dnvsteg A-B. 
ELECTRONICS TRADING 
Box 61 664 00 Grums 
Telefon 0555·134 34 

LAGERRENSNING 
Halvledare, IC, transistorer 
motstånd, kondensatorer ' 
ely ter, transformatorer ' 
k.omponentsatser, kret~kort 
till bottenpriser. 
Ny katalog mot 5:- i fri m 
SVENSK HEMELEKTRONIK 
BJörkhagsvigen 14 
582 70 Linköping 
Telefon 013·152023 

Datorer 
PROGRAMBANKEN 
~assor av program och 
tillbehör till ABC-80 ABC-800 
VIC-20. Lägsta pris - ' 
Beställ ditt exemplar nu I 
CR·TEKNIK DATA . 
Björkered 
312 00 Laholm 
Telefon 0430·261 79 

SINCLAIR ZX80-ZX81 
~innen av hög kvalitet 
I låda 8x5x3 cm. 16K 
Ram + GRATIS spel kassett 
495 kr. 64K Ram 995 kr 
Priser inkl. moms Begä' t' . r gra-
IS katalog över vårt stora 

ZX80-81 sortiment 
ARNSVIK-DATA . 
Box 19017 
25019 Helsingborg 
Postgiro 746521·4 

ZX81 2)( 81 
Sjakkprogram fra kr 50'" 
programhefte kr 30'- ' , 
print og plot ark kr ' 40'-
pr blokk. . 
Begär vår senaste katalog 
Arne Jacobsen . 
P Box 1874, Vika 
Oslo 1, Norge 

FICKDATORER - RÄKNARE 
CANON-CASIO-HP--
SHARP-TEXAS VI' ä . 

I
. . r specI -

a Ister på Tekn iska och 
Prog.rammerbara Miniräknare 
- FIckdatorer. 
Alltid L.AGT pris och Senaste 
N~tt .. Ring - Skriv efter 
Prislista. 
LINDENS RÄKNARE 
Abytorpsvägen 4 
264 00 Klippan 
Telefon 0435·12525 

• 
VIC·20 CHOCK!!! 
Har Du fått nya 
KATALOGEN? 
GRANA 018·398077 

• 

LÄGSTA PRIS pA 
DATORTILLBEHÖR 
Disketter fr 19:-/st 
Datal istor fr 60:-/1000 st 
Kassetter, Etiketter 
Akustiska modem till 
fantasipriser. 

TALA MED DIN DATOR! 
Komplett röstigenkännings
system med mikrofon och lå
da. Lär datorn ord och låt 
den utföra rutiner på Dina 
muntliga kommando. Passar 
för VIC-20, Apple , PET, ZX81 
Atom, UK 101 etc. ' BILLIGAST I SVERIGE?I 

Kontakta oss, vi sände''
GRATIS INFOBLAD 
DATALAB 
Box 2127 
18302 TÄBY 
Tel: 08·7588494 

Begär info. 
Pris 875 kr inkl moms 
ARNSVIK·DATA . 
Box 19017 
25019 Helsingborg 
Postgiro 746521·4 

Passa På! 
för att här kommer kanske E . 
handsken. Sälj din produkt !.?Judandet som passar dig som 
eftertext för smäföretagar/tJEanbs~ gd

enom 
Radio & Televisions - r JU andet . 

Regler f.ör annonseringen: 
Endast Insänd kupong gäller som manus 
Ö~pen en~ast för småföretagare . 
Bifoga inga pe V' f . ngar. I akturerar efter info" d _ _ r annons. 

I Maniiiiiil:lnliIJ(jj"Nlii~i 
I Radio & Televisions ehertext- I 

annonser för smllföretagare 

I Nummer. Kostnad 2S0 :-/st + moms.' I 

: ~:~::::.: : 
I ~!.! I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : II : 

11111111" 11::::::: :: :: "11" 111" I 
I Ull I I I I I I I I I I I I I I II II : : : : : : : :~ I 
I Namn ... .. .. ... .. . .... . I 
I Adr.ss...... .... .. .... .. .. ... .. .. I 

I 
:o.s,.tn,or

n

··· ····· .. .. ··· .. ·· .Postadr.ss.... . ... ................ .. .. ........ .............. ............. .. . I 
I, • • •• • • •• • • , 

I VAR VÄNLlG"ÖCH' TEXTA .... ...... · .. .. ·· .. .. · .... .. · .. ... . .. ... .. I 

I 
Kupon(lfln skiclras till I 
Radio So T.levi,ion An 

L
Boll 

3224 10364 S· nonuvd./Erbjudandet I 
. tockholm ~ ---- ------- ~. - _ .. 
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I nästa 
nummer av 

radio & 
television! 

SQecialinslag! .. 
Pickuper 

& 
Skivspelare 

Vi försöker kartlägga 

B ilte lefo n-
marknaden 

Nya numret finns ute 
fr.o.m 3 februari! 
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ANNONSÖRSREGISTER 
RADIO & TELEVISION 
1/83 

AGFA GEVAERT 

SID 

70 

BECKMAN INNOVATION 23 

BHIAB 76 

CLARION 16, 17 

ELFA 84 

FERNER ELECTRONICS 18 

FREKVENSIA GE-TE 30 

HANDIC ELECTRONIC 50 

HI-Fl KIT 68 

JENVING TOMMY 76 

JVC SVENSKA 2 

LEAB/INTERVISION 73 

MAREN lUS LEIF 77 

MEMOTECH 76 

MIKO KOMPONENT 75 

MINIC 77 

OKAB ROEDERSTEIN 77 

PILE COMMERCE 77 

RENNEMARKS 83 

SANYO 51 

SKANDINAVISKA 

ELEKTRONIKCENTRALEN74 

SOLECTRO 76 

STUDIEFÖRLAGET 76 

SWEDISH ELECTRONIC 

SUPPLY 18 

SVERIGES HI-Fl CLUB 67 

TELEINSTRUMENT 69 

TEKTRONIX 29 

TELETON 4 

TERCO 49 

WANNBERGS 

ELEKTRONIK 76 

Prenumerationstjänst 
Postadress: Box 3263, 
103 65 Stockholm 3 
Telefon: 3407 90 
Postgirokonto: 88 95 00-5 
Prenumerationspris: 

Helår 12 nr 159:-

Prenumerationer kan bestlllas 
direkt från Prenumerationstjänst, Box 3263. 
103 65 Stockholm 3, i Sverige på närmaste 
postanstalt med postens tidningsinbetal
ningskort, postgirokonto BB 95 00-5 . 

Definitiv adressändring. som måste vara 
förlaget tillhanda senast 3 veckor innan den 
skall träda i kraft, görs skriftligt antingen på 
av förlaget utsänd blankett eller postens 
adressändringsblankett 2050.03. (Adress
ändringsavgift 2:50.) 

Nuvarande adress anges genom att 
adresslappen pa senast mottagna tidning 
eller dess omslag klistras på adressändrings
blanketten . 

Adressändring på utländskt postabonne
mang verkställes pA posten i respektive land. 

Äldre lösnummer kan rekvireras ~nom 
Pressbyrån eller direkt från Åhlan & Åker
lunds Förlags AB , Torsgatan 21 , 10544 
Stockholm, tel 736 4000 - Lösnummer
expeditionen . Som regel finns dock endast 
ett halvt år gamla tidningar att tillgå. 

Bifoga inga pengar; tidningen sänds mot 
postförskott. Redaktionen kan inte effek
tuera beställningar pA kopior av artiklar ur 
äldre nr . Vissa bibliotek har inbundna Ar
gångar och kan ibland stå till tjänst med 
kopior. 

ADVERTISING REPRESENTATIVES 
Belgium 
Publicitas Media, Avenue de Terveuren 402, 
B- 1150 Brussels , Telephone 027/ 
71 9B 12-13 , Telex 33795 
France 
R.I.P.S.A . 26 Avenue Victor-Hugo, F-
751 16 Paris, Telephone 01/50066 OB, 
Telex 61067 
Danmark 
Civilekonom Bent S Wissing, International 
Marketing Service, Kronprinsensgade 1, 
OK- 1114 Köpenhamn. Tel 01 / 11 5255 
Germany 
Publicitas GmbH, 2 Hamburg 39, Bebelallee 
149, Tel 040/ 5110031-35, Telex 
02 15276 
Hollend 
Publicitas, 3B , Plantage Middenlaan, Am
sterdam 1004, Telephone 020/ 232071 , 
Telex 11656 
Italy 
Etas Kompass Riviste Estere, Via Mantegna 
6 , 20154 Milano, Telephone 02/ 34 70 51 , 
Telex 33151 
Switzerland 
Mosse-Annoncen AG, CH-B023 ZGrich, Lim
matquai 94 , Telephone 01 / 473400, Telex 
55235 
United Kingdom 
Oavid Todd Associates Ltd, 117 Camberwell 
Road, London SE5 OHB, 01/703 62 07 

Alla fOrlrlgningar som avser i RT 
publicerat material - artiklar. produkt
Oversikter m m samt byggbeskrivningar • 
scheman och komponenter liksom kret
sar - resp allmänna frlgor skall gOras 
Skriftligen till red . TelefonfllrfrAgningar 
kan i allmänhet inte besvaras p g a 
tidsbrist. Fllr alla upplysningar om lid re 
RT -nr :s innehAll hinvisas till bibliote
kens inbundna Arg med Arsregister . 



Med 2-stegsrakning blir du välrakad ännu längre! 
Vid det här laget kan du väl principen: 

Steg 1. Skäggstrået lyfts upp en bit aven lyftkniv. 
Steg 2. Skärkniven kan då kapa mer av skäggstrået. 
Bilder tagna med elektronmikroskop på Statens Prov-

ningsanstalt och Biomedicinska centrum i Uppsala bevisar 
att tekniken är effektiv. 

Philishave med 2-stegsrakning har 45 lyftknivar och lika 
många skärknivar. Den finns både i nätdriven och i laddbar / 
nätdriven version. Vissa modeller, som t ex den på bilden, är 
inställbar efter din egen typ av hud och skäggväxt. 

~ PHILISHAVE 
Den enda rakapparaten med 2-stegsrakning. 



GUSTAlJSSON 1-ARS 
341 00 VIKINGAGATAN ? 
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