
InI(t'lIftCMll .. J ,UJ_MIMI'. 23:86 Dkr I FINLAND ~ 8:26 Fmk I NORGE 21 :20 Hkr U"ld-mGliIllil!t}'l 



Sätt 2xSOW på rätt plats 
=======med SEA-tonkontrollen. ======= 
H är är din chans att en gång 

för alla skaffa en komplett 
musikanläggning, väl värd att 
satsa din musik på. En mer 
prisvärd anläggning kan åt
minstone inte vi hitta (och vi 
har verkligen letat och jämfört). Förvisso är 
den inte billigast på marknaden, men titta vad 
du får för pengarna. 

Ta t ex den förnämliga receivern på hela 
2x 50 W. De allra flesta receivers har bara två 
tonkontroller - bas och diskant. JVC:s paten
terade SEA-tonkontroll har hela 5 reglage som 
redan finns inbyggda i receivern. Med dem kan 
du reglera tonbild och klangfärg direkt efter 
rummets akustik och din egen smak. Förstär
karen, som är inbyggd i receivern , har den uni
ka Super A-kopplingen som ger en extremt låg 
distorsion. Renare ljud får du 
leta efter. Bland övriga fi
nesser kan nämnas att du 

Skivspelare 
L-A3 1 

Receiver 

R-X40 

Kassettdack 
KD-D30 

Hogtalare 
S-88BE 

Möbel 
LK-G044BE 

kan förhandsinställa 6 FM- och 
6 AM-stationer. 

Skivspelaren vi valt, är di
rektdriven och har bekväm au
toretur. 

Kassettdäcket med Dolbye, 
det nyaste radikalt bättre brusreducerings
systemet, minskar bruset 20 dB. Däcket har lo
gikstyrd mekanik med fjäderlätta kontroller. 
3-vägshögtalarna ger en distinkt diskant och en 
mjuk, rullande bas. Högtalarna återger musi
ken mycket verklighetstroget. Timern är val
bart tillbehör. 

Allt detta har vi placerat i en snygg, praktisk 
stereomöbel med plats för skivor och kassetter. 
Det här är en musikanläggning som du kommer 
att vara stolt och glad över i många, många år. 

JVC M~SIKENS MAST ARE 
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1 O Digitalskivan 
premiärprovad! 
Nu lämnar vi Edison och 
hans fonografprincip och 
kastar oss rakt in i den nya, 
digitala ljudvärlden! Nya 

42 Commodore VIC 64 
testad 
Den här datorn är intressan
tare än de flesta just nu med 
sina möjligheter till färg, 
grafik och ljud och inte minst 
med sitt stora minne - allt 
för under 6 000 kr. 

64 Nätstörningar -
datorns gissel 
Nätet är inte perfekt. Stör
ningar av olika slag ger ofta 

72 Fm-radiotekniken 
fyller 50 
En hyllning till ett av radio
teknikens största namn, ma
jor Edwin Howard Arm
strong och en historik över 
hans utvecklingsarbete. 

89 Skopet 
- EV:s speciella nyhetssidor 
med aktualiteter och debatt , 
kommentarer och recensio
ner. 

Ijudsensationer, men också 
nya krav och begränsningar 
väntar oss. 

1 5 CD-spelaren -
hypersnabb musikdator 
Ett av data, fakta och bilder 
välfyllt reportage från dels 
CD-spelartillverkningen i 
Belgien och dels Polygram i 
Hannover ,. där diskarna blir 
till - efter en heroisk utveck
lingsepok. 

46 Låt datorn rita 
antenndiagrammet! 
När man konstruerar och 
laborerar med anten ner kan 
det vara intressant att se hur 
strålningsdiagrammet kom
mer att se ut. Med det här 
programmet ser man t ex om 
man lägger till en extra ra
diator på ett visst vågläng
davstånd. 

22 Ljud i Japan! 

"Japan-drapan Il" är en rap
port om audio, hi fi och 
musikelektronik just nu i ett 
läge där industrin offensivt 
vill värva nya, unga kunder. 

26 Korta rapporter 

28 3d-tv blir verklighet? 

En "verkligare" tv-upple
velse kan bli resultatet av 

50 ZX 81: Grafik, 
tangentbord och litteratur 
Månadens ZX81-avdelning 
tar upp en del av många 
läsarfrågor. BI a visar vi hur 
du själv kan skräddarsy ditt 
tangentbord. 

53 Dumpen 
Presenterar månadens små
datornyheter. 

3-dimensionell återgivning. 
De försök som gjorts . hittills 
har varit bristfälliga, men 
vad rymmer framtiden? 

38 Bygg loudnesskompensa
tor som fungerar riktigt! 
De passiva loudnesskretsar 
som byggs in i många för
stärkare kan knappast nå
gonsin fungera riktigt. Det 
gör emellertid vår automa
tiskt inreglerande krets . 

54 RT-datorn på nya kort 

Den dator som vi tidigare 
beskrivit i RT och i boken 
"Bygg själv datorer" kan nu 
byggas till ett lägre pris ge
nom att korten nu har fått 
Europaformat. 

fel idatorutrustningar. Arti- 65 Korta rapporter 
keln beskriver några olika 
metoder att lösa problemet. 

76 "Vi var där, 1941" 

Vår tidning besökte Arm
strong i hans forskning i 
USA 1941 och hamnade 
mitt uppe i en animerad träta 
om den nya tekniken, fm . 

95 Hört och hänt i USA 
Månadens Amerikabrev 
från vår korrespondent Ro
bert Angus. 

78 Radio, teknik & trafik 79 Radioprognoser 

EV:s radiospecialist Stig för april månad 1983 
Adolfson fortsätter här 
skildringen av brittiska Ra- 80 Korta rapporter 
cals "klassiska" mottagarge-
neration från RA 17 och 
framåt. 

97 Brev 
Brev med frågor, åsikter be
svaras och kommenteras . 
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e/arions nya bi/stereoprollram är här, /a""~ 
G) Helt ny radiodel med super-SASC. Super-SASC

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

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

Informationstjänst 2 



rell revolutioneranIIe nyheter tmh finesser! 
C) Automatisk melodisökning på bandet. 
C) Halkvarnare med yttertempmätare. 
C) Voltmeter som visar batterispänning. 
C) 9 Helt nya apparater. 

Skicka in kupongen och lIu får veta mer! 
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HITACHI, MÄRKET I JAPAN. STÖRST INOM ELEKTRO~ I K & ELEKTRISK UTRUSTNING . 

..... en. 
Hi/ach;'s MOS-kamera VK-C2000 E har fungerande färgåter
givning mellan JOO-JOO.OOO lux. /ngen eftersläpl1ing. 
Ingen inbränning p g a stark' omgivningsljus. 

Den första videokameran i världen som inte 
har videokamerans typiska nackdelar. 
Det unika med MOS-kameran är att den 
inte har något bildrör, som andra fa rg
videokameror. 

Den är uppbyggd med Hitachi's 
berömda halvledarteknik och känner av 
ljuset med en s k MOS-bildsensor. 

MOS-bildsensorn är överlägsen 
all annan tekn ik när det gäller att om
vandla ljus och farger till videosignaler. 

Den ger en fargåtergivning som 
är mer verklighetstrogen. Den minskar 
0Ckså kamerans storlek, vikt och energi
fö rbrukning. Men framför allt e liminerar 
MOS-bildsensorn två gamla problem: ef
tersläpningen, och risken för inbränn ing 
vid starkt omgivningsljus. 

Det breddar kamerans arbetsom
råde. Nu kan du alltså ta videobilder där 
t ex neonljus, strålkastare eller ljus från 
en svetslåga ingår i motivet. Du kan 
också rikta MOS-kameran mOt ett och 
samma mOtiv under längre tid utan an 
bilden bränns in. 

lättSkött! Kan du filma ti ll husbe
hov kan du också sköta MOS-kameran! 
O Motivet syns i en tydlig sökare som är 
2,5 cm på diagonalen. 
O Ingen uppvärmning, bilden kommer 
direkt. 
O Sökaren är aVtagbar, man kan sitta upp 
tillS m från kameran och styra tagningen. 
O "Instant review", sista sekunderna av 

tagningen spelas upp i sökaren , när 
MOS-kameran är kopplad till Hitachi's 
videobandspelare vr-6800. 
O Optik med fl.4 lins, 
makro, 6 x mOtorzoom. 
O Både pistolgrepp 
och axelstöd. 

~HITACHI 
HiTACHi SALES SCANDiNAViA AB 
Tfn 08·98 Il 80 

'MOS-kameran!Videokameran som inte tapparfårgen. 
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Paketpris på proffsljud. 
Vi har gjort jobbet angenärriare för dig som sysslar 
med intervjuer, dokumentärreportage, miljöljud till 
film och video, närradio eller tex speakerröster. 

Vi har helt enkelt plockat ut de mest professio
nella enheterna ur vårt sortiment och satt ihop dessa 
till ett komplett inspelningspaket. Som är litet, kom
pakt och tillförlitligt och som endast väger 2,5 kg. 

Nu behöver du inte längre släpa på stora och 
tungarullbandspelare eftersom ljudåtergivningen blir 
minst lika professionell med vårt paket. Något som 
också radiobolag över hela världen har upptäckt. 

Och du behöver inte längre jobba med dyr 
videoutrustning för enbart ljudupptagningar. Dess
utom ger vårt paket dig hättre ljudkvalitet än om du 
tagit in ljudet direkt på videoutrustningen. 

Stereobandspelaren, TC-D5 PRO, väger inte 
mer än 1,7 kg och är utrustad med XLR -kontakter, ste
reo/mono-omkopplare och en separat effektförstär
kare för hörtelefonlyssning. Den skyddas av ett starkt 
lättmetallhölje som tål hårdhänt behandling. Läder
väskan som medföljer ger ytterligare skydd. 

Mikrofonen, F-660, är en dynamisk all round
mikrofon som har en rad fördelar. Den är okänslig för 
handljud och puffar, den är riktad, den är robust, den 
behöver inget batteri och den är också utmärkt att 
hålla på spö. Mikrofonkabeln är av högsta kvalitet för 
att inte störa ljudupptagningen. 

r .'Hörlurarna, MDR-80 T, ger högt ljudtryck och 
km bäras en längre tid eftersom de är lätta och kom
fortabla. 

Till paketet hör också tio stycken av våra nyaste 
och bästa band, UCX-S. Banden, som är kromekviva
lenta, är inte med i paketet bara för att det skall finnas 
band med. Utan helt enkelt därför att bandspelaren 
TC-DS PRO är intrimmad just på dessa band. 

Totala listpriset för alla delarna ihop skulle ligga 
på ca 7.800:- exkl moms. Vi erbjuder dig paketet för 
6.950:- exkl moms. Erbjudandet 
gäller till och med april månad. S O N y:, 

D Ja, jag vill beställa st PRO-paket a 6.950:-
innehållande bandspelaren TC-D5 PRO, mikrofone'n 
F-660, mikrofonkabeln MDR 80T och JO st band UCX-S 
C60. Tillkommer gällande moms, porto och postför
skottsavgifter. 

D Jag är intresserad av PRO-paketet men vill veta mer. 
Ring mig. 

Namn ______________________________ __ 

Företag ______________________________ _ 

Adress ______________________________ _ 

Pastnr/ adress __________________________ __ 

Thl ________________________________ _ 

GYLLING 
SYSTEM-ELEKTRONIK 

Skicka kupongen till Gylling System-Elektronik AB, 
16185 Bromma. Tel 08-981600. 

EVN 4-83 
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HITACHI, MÄRKET IJAPAl'l. STÖRST INOM ELEKTRONIK & ELEKTRISK UTRUSTNING. 

Nu kan du koppla in 
det otroliga 
laserljudet 
direkt i din 

hifi-anläggning. 

I dagarna demonstrerar din radiohand
lare en av världens första och mest be
prövade digitalskivspelare, DA-IDDD från 
Hitachi (redan köpt i tusentals exemplar 
av ljudentusiaster ijapan). 

På DA-lODD spelar du de nya out
slitliga Compact Disc skivorna och du får 
ut det renaste ljud som tekniken hinills 
åstadkommit. 

är du en gång hört det vill du ha 
mer. Förklaringen är an ljudet är digitalt 
återgiver. Inga förvrängningar kommer 
med, bara rent och oförfalskat ljud. 

är du spelar upp skivan förmed
las ljudet aven laserstråle som med ofan
bar precision läser av de 6-8 miljarder 
"groparna" i skivan. Ingen nål raspar, 
ingen pick-up hoppar i skivspåren. 

DIGITAL SKNSPELAREN DA-IOOO 

Musiken som träffar Örat är mäk
tig, klar och brusfri. Växlingarna mellan 
de svaga och starka partierna (dynami
ken) svindlar som en berg-och-dalbana. 
Maken har du aldrig hört. 

Till sist ska du veta: Digitalt ljud är 
inte "det gamla ljudet" som blivit lite 
bänre. Digitalt ljud är resultatet aven helt 
ny teknologi. Genom den kan man regi
strera och återge ljud med en exakthet 
som hinills inte varit möjlig. 

Det nya ljudet är så bra an i fram
tiden kommer man inte an nöja sig med 
mindre. 

OBSI Din van liga skivspelare behöver inte 
kopplas ur. Hit<lchispelaren ska kopplas in på 
din förstärkares AUX-, TAPE- eller DAD-ingång. 
Spela och jämför! 

~HITACHI 
HITACHI SALES SCANDINAVIA AB 
Tfn 08·98 \2 80 

Laserljudet. Exaktare ljud har du aldrig hört! 
elektronikvIIrIden - NR 4 - 1983 Informationstjänst 5 



Du kommer alf älska den. 
Våra konkurrenter hatar den. 

Du kommer aff förstå varför våra konkurrenter 
vill stoppa oss när du läser vår nya katalog. 
Sida upp och sida ner med kvalitets Hifi. 

Våra konkurrenter tycker också aff våra 
produkter är bra. Men det är våra priser de 
reagerar motl 

fast det är ju inte diff bekymmer. Tvärlom l 
Du kan lugnt göra som tusentals andra musik

vänner runt om i landet redan börjat med - aff köpa Hifi med hög kvalitet 
till lågt pris. 

Hur vi kan sälja så billigt? Tja, en av orsakerna är aff vi är såpass stora 
aff vi kan imporlera alla våra varor direkt från tillverkarna. Stora beställ
ningar.lnga mellanhänder. 

Vi samarbetar med eff fåtal välmeriterade återförsäljare som hjälper 
oss aff välja ut vilka produkter som är gångbara på marknaden. Dessutom 
har vi inga försäljare som reser omkring. Sådant kostar stora pengar. 
Och vem tror du får betala det? Just det. 

Slutligen så har vi en sådan krahig genomströmning i vårllager aff vi 
praktiskt taget aldrig drabbas av s k lagerräntor. 

Nu har vi också tagit upp två nya märken i vår nya katalog. Denon, 
Tokyos mest rekommenderade Hifi-märke och Boston, en ny serie 
högtalare från USA. Denon r - - - - - - - - - - - - - ~, 
och Boston kommer också I SKICKA NAD/DENON- I 
aff reta gallfeber på ko.~~ur- I KATALOGEN' I 
renterna ehersom de salIS • 
eher samma principer som I Namn I 
NAD-sorlimentet. Alltså hög I Utd , . d I 
kvalitet till lågt pris. I e ",ngsa ress I 
Skicka eher katalogen och I Postnr och Ortsnamn I 
döm s·älv' I NADSVENSKAAB I 

I • L BOX 4046.42104 VASTRA fRÖLUNDA. EVN 4-83 . 

----------------Kan du inte vänta så ring direkt till NAD. 03J-690 790. 
Så kommer den som ett brev på posten! 

Informationstjänst 6 elektronikvIIriden - nr 4 - 1983 9 



BlektmDikvällden 
PROVAR 

Digitalskivan 
premiärprovad 
Sony CDP-1OO 
första spelaren 
* Efter många år av 
förberedelser kommer 
nu den digitala skiv
spelaren på markna
den. Helt nya skivor 
och helt nya spelare 
skall stå för grammo
fonmusiken i fortsätt
ningen' om tillver
karna får som de 
tänkt. * Men är det nya 
bättre? Ja, det låter 
förvisso bättre än de 
gamla knasterski
vorna, men en del 
frågetecken hopar sig 
ändå vid horisonten. 

BERTIL HELLSTEN 

~ Nu har det brakat i gång, 
digitalljudet! För första gången 
har vi i lugn och ro lagt in den 
lilla spegelblanka skivan i sin 
spelare. Vi har tryckt i gång den 
och lyssnat till det ohörbara 
skivbruset och sedan låtit oss 
föras bort i de musikaliska ettor
nas och nollornas värld. En värld 
som nu alltså för första gången 
är befriad från allt sådant li
dande som kommer av brus, 
svaj, distorsion , skivknaster, mo
dulationsbrus, sprak av statisk 
elektricitet; grummel och trams 
vållat av slitage, oljud på grund 
av spårningsfel i skivans inner
spår, avgrundsmuller till följd 
av vibrationer i skivtallriken, 
dån och vilt leverne från åter
koppling mellan högtalare och 
skivspelare, sluddriga crescen
don hänförbara till pick up-nål 
som spårar fel, ljudbilder som 
fladdrar i takt med resonansvib
rationer i tonarmen, med mera, 
med mera! 

En ny värld, alltså. Musiken 
får för första gången stå oemot
sagd . Hittills har alltså tekniken 
haft egna tillägg eller strykning-

10 elektronikvIIrIden - NR 4 - 1983 

ar att göra i inspelad musik, men 
den tiden är alltså förbi! Musik 
rätt, men inte slätt, utan levande 
och direkt. Sägs det. 

Man får gräva djupt bland 
superlativerna för att förmedla 
hur en digitalskiva egentligen 
låter. Ändå går det naturligtvis 
inte. Den skall höras. 

Nu kommer 
spelarna 

De här första intrycken, "på 
allvar", av digitalskivan härrör 
från Sonys CDP-IOI. Detärden 
första digitala skivspelare vi 
haft möjlighet att lyssna till i 
lugn och ro. Annars har digitala 
skivspelare visats på mässor och 
liknande under ganska många 
år, men i sådana sammanhang 
är det alltid svårt att bilda sig 
välgrundade uppfattningar om 
hur de egentligen låter. Dess
utom har det som visats tidigare 
varit mer eller mindre hand
byggda prototyper med varie
rande grad av verklighetsan
knytning. Nu handlar det emel
lertid om de första maskinerna 

som är serieproducerade för att 
säljas. 

Det ljud som Son y nu preste
rar här är verkligen ett fullödigt 
digitalt sådant. Några mät
ningar på spelaren ' har vi inte 
lyckats göra. Det kräver nämli
gen testskivor, och sådana är 
ännu inte tillgängliga . Frågan är 
också vad man kan utläsa av 
sådana mätningar. 

När Sonyanger att frekvens
gången är rak mellan 5 Hz och 
20 kHz inom 0,5 dB så tror vi 
det gärna. Så som digitaltekni
ken fungerar finns det knappast 
någon större orsak till avvikelse 
där. 

Det skulle emellertid kunna 
finnas problem i de allra högsta 
frekvenserna. För att omvand
lingen från digitalt ljud till ana
logt skall fungera störningsfritt 
måste man använda ett mycket 
brant filter som skär alldeles 
ovanför den högsta frekvens 
man vill använda . Noga taget 
skall det skära med minst 90 dB 
före halva samplingfrekvensen, 
som är 44, I kHz i CD-systemet. 
Samtidigt vill man ju att det inte 
skall påverka de hörbara fre
kvenserna. Därför måste det 
vara mycket brant, men branta 
filter har i regel hyss för sig vid 
bandkanterna, egenheter i form 
av ojämnheter i passbandet och 



Digitalskivan är liten. Dess yta ä.r bara 1/6 aven lp-skivas, som har 
ungefär samma speltid men fördelad pd bdda sidor. CD-skivan har 
därmed ungefär samma "handvänliga" format som kompaktkassetten. 

kraftiga fasavvikelser. 
Vi har inte haft något att 

jämföra med i provningen av 
Sony-spelaren, men att ljudet 
låter mycket bra i det här av
seendet är fullt klart. Förmodli
gen ,kan andra spelare låta an
norlunda, men skillnaderna är 
förmodligen inte stora. Tills vi
dare får vi dock vara så pass 
svävande, eftersom vi inte haft 
något att direkt jämföra med. 

Ovan fördelning 
av distorsion 

l uppgivna data finner vi också 
att distorsionen skall vara 
"mindre än 0,004 % vid 1kHz". 
Vad man inte talar om är att 
distorsionen faktiskt ökar mot 
lägre nivåer! 

Om vi sänker nivån 20 dB 
ökar distorsionen till 0,04 %; vid 
-40 dB blir den 0,4 %, vid -60' 
dB 4 % och vid -80 dB hela 
40 %. Allt förutsatt att distor
sionen vid maxnivå verkligen är 
0,004 %. Siffervärdena här är 
kanske inte så intressanta som 
hur distorsionen förändras med 
varierande nivå . I de flesta ana
loga sammanhang kommer dis
torsionen att minska med mins
kande amplitud . Här kommer 
den i stället att öka. Ju lägre 
nivå man spelar med, desto jäm-

merligare kommer det att låta. 
Det förefaller ju alarmerande. 

Likafullt är det sant - om än 
inte så alarmerande som det kan 
förefalla. Omvandlingen till di
gital signal sker genom att 
känna av ett visst antal nivåer. 
Ju fler nivåer man känner av, 
desto noggrannare kan man 
återbilda signalen. Den distor
sion som ändå uppkommer be
ror på att antalet steg ändå är 
ändligt, och att det därför blir 
ett visst fel. 

Skivan skall arbeta med 16 
bitar, vilket motsvarar 65 536 
steg. l praktiken får man inte så 
många. En del av kapaciteten 
används för annan information 
som behövs för att hålla reda på 
alla data bitar. 

När man sänker nivån på 
signalen blir alltså antalet steg 
mindre. Sänker man nivån till 
hälften blir också antalet steg 
halverat, och distorsionen stiger 
till det dubbla. Om man sänker 
nivån tillräckligt långt får man 
bara ett steg, och man får 
4-kantvåg ut, vad man än matar 
in! Vid så låga nivåer låter ljudet 
också rysligt, det har vi kunnat 
konstatera vid experiment i 
andra sammanhang. 

Lyckligtvis sker detta först 
när nivån börjar komma ned i 
bruset, i det här fallet 90 dB 

Skivan läggs i en "byrd/dda", som dras in i maskinen vid spelning. 
Observera att den läggs med etiketten uppdt! Inspelningen sitter pd 
andra sidan, och skivan läses alltsd underifrdn. Om man skulle lägga 
i den fel sd funderar maskinen en stund, och spottar sedan ut skivan 
igen. Det finns knappast ndgon möjlighet att göra fel. När väl 
spelningen pågdr ligger alltsd skivan inne i maskinen och man kan inte 
läsa texten, trots att den är vänd uppdt. Men rotationshastigheten är 
flera hundra varv per minut sd det blir nog svårt ändd ... 

under full utstyrning. Låt oss 
anta att vi lyssnar på skivan med 
100 dB ljudtryck i topparna . Det 
är duktigt högt. Distorsionen 
kommer då att ligga på 10 dB 
ljudtryck, alltså 10 dB över 
örats hörtröskel och 20-30 dB 
under bullernivån i ett tyst rum! 
Man hör alltså aldrig distorsio
nen i praktiken. 

Vad finns 
under bruset? 

Det här hänger samman med ett 
annat fenomen som tillskrivs 
digitala inspelningar. Om man 
lyssnar till en analog inspelning 
hör man för det mesta också 
bruset i bakgrunden. I den mu
sik man har spelat in finns oftast 
ljudinformation som är svagare 
än bruset. Bland annat kommer 
mycket av efterklang och de ljud 
som bestämmer rumsintrycket 
att ligga mycket lågt i nivå och 
spelas in under brusnivån på 
bandet eller skivan. Det gäller 
alltså en analog upptagning här. 

När man spelar upp det hela 
kommer man följaktligen att 
höra bruset, men också en hel 
del av den information som lig
ger under bruset, menar nu som
liga. Och informationen under 
bruset hjälper till att ge en 

naturlig rumsåtergivning. Här 
har vissa skeptiker nu satt in ett 
angrepp på digitalskivan, eller 
på digitala inspelningar över hu
vud: i en dylik upptagning kan 
man inte ha någon information 
under bruset och alltså kan man 
inte få med den viktiga informa
tion som normalt, dvs i analoga 
inspelningar, ligger under bru
set. Därmed menar man sig ha 
bevisat att en digital inspelning 
inte kan återge rumsintrycket 
lika bra som en äldre, analog! 

I varje fall har man gjort en 
logisk praktsaltomortal. Det 
som är intressant är ju nämligen 
inte huruvida rumsinformatio
nen ligger under bruset eller ej. 
Det intressanta är om den hörs. 
I en analog inspelning kan man 
nå en dynamik i storleksord
ningen 70 dB. Om det nu finns 
information ner i bruset kanske 
örat kan urskilja den högst 10 
dB ner i brusmattan. Vi kan 
alltså få information ned till 80 
dB under max signal. I en digi
talskiva ligger motsvarande 
"lägsta" information 90 dB un
der topparna, och då ligger den 
i nivå med bruset. inte under. 

Den digitala inspelningen bör 
alltså återge rummet bättre än 
den analoga. Det visar den sig 
hörbart kunna också. 
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Att svaja 
eller inte. 

Men vi väntar lite med själva 
lyssningsintrycken och går vi
dare i specifikationen. Där sägs 
att svajet ligger under den mät
bara gränsen. Svajet hos en van
lig grammofonskiva kan ligga 
på 0,05 % och liknande, och det 
kan ju anses vara betryggande 
lågt. Att "svajet" här är omät
bart kan därför tyckas vara av 
mindre intresse. Men svajning 
är nu inte en fullt så entydig 
egenskap. Om man spelar in en 
ton på band med en enda fre
kvens så väntar man sig att få ut 
bara denna enda frekvens och 
ingenting annat och helst också 
samma frekvens . I verkligheten 
är det inte så. Om man tittar på 
utsignalen i en spektrumanaly
sator så skall den idealt vara en 
enda smal spik. Det blir resulta
tet aven stabil och ensam ton . 

Men utsignalen från en ana
log bandspelare blir i stället en 
mer eller mindre bred och diffus 
topp, som ofta innehåller små 
sidotoppar. Det betyder dels att 
signalen har mist en del av sin 
"pregnans" eller definition, dels 
att det tillkommit urskiljbara 
extrafrekvenser nära den inspe
lade tonen. De urskiljbara till
skotten av extrafrekvenser, eller 
modulationen, avslöjas som 
svajning av svaj metern . Bredd
ningen, som kan vara flera okta
ver bred, kan beskrivas som 
modulationsbrus. Men det sam
mantagna fenomenet täcks 
egentligen inte in av vardera 
beskrivningen för sig, inte ens av 
begrepp som "snabbt" eller 
"långsamt" svaj . Påverkan är 
inte delbar på det viset. 

När man därför talar om i 
synnerhet bandspelare och fin
ner att svajet är lågt så har man 
ändå kvar en hel del påverkan på 
grund av det som kallas modula
tionsbrus. 

När svajet hos en digital in
spelning anges till "omätbart" 
så betyder det däremot att både 
det som kallas svaj och det som 
kallas modulationsbrus är i 
praktiken omätbart. Det är en 
betydande skillnad. 

Så gör vi en halv reträtt och 
medger att modulationsbrus 
inte är något stort problem på 
analoga skivor heller. Men de 
flesta skivor är fortfarande in-

spelade på analogband innan de 
blir skivor, och där kommer felet 
i alla fall in. 

Ett problem som bara finns 
hos digitala inspelningar och i 
all synnerhet hos digitalskivan 
är problemet med felläsningar. 
Man kan inte förhindra att elek
troniken ibland tolkar fel, läser 
ettor som nollor eller helt tappar 
delar av informationen. För att 
man inte skall störas av sådant 
finns det digital felkorrektion 
inbyggd i systemet. Beroende på 
hur den arbetar kan man tänka 
sig att digitalspelare kan låta 
olika. Den felkorrektion Sony 
använder kallas Sony ' Super 
Strategy Cross Interleave Read 
Solomon Code. Huruvida den 
avviker hörbart från andra fel
korrektionsmetoder vet vi alltså 
ännu inte. Att spelaren låter bra 
står vi emellertid fast vid . 

Det brusfria 
välljudet 

Men hur bra låter den nu? Ja, 
den tekniska specifikationen lo
var ju en hög grad av perfektion. 
Ett signal/brusförhållande om 
90 dB är ganska aktningsvärt, 
och tillsammans med de andra 
egenskaperna bör man ställa 
förväntningarna högt. De infrias 
också! Om man spelar en god 
skiva får man en musikupple
velse som knappast är möjlig på 
annat sätt, annat än i verklighe
ten då, möjligen. När man spe
lar analogt ljud kanske man inte 
tänker på brusnivån. Man är så 
van att höra bruset att man 
kanske inte direkt lägger märke 
till det. Om man emellertid 
plötsligt blir kvitt bruset helt 
och hållet så inser man plötsligt 
att vad man tidigare hört varit 
försumpat och nedkletat med 
det förrädiska bruset som alltid 
skiljer lyssnaren från musiken. 

Vi gjorde ett jämförande för
sök genom att spela in ljudet 
från digitalskivan på ett vanligt, 
analogt band, och kunde på så 
vis göra direkta jämförelser mel
lan den digitala, brusfria, inspel
ningen och den analoga, bru
sande, kopian. Trots att analog
bandet gav en dynamik på över 
70 dB framstod skillnaden som 
enorm: klangerna blir klarare 
och renare i digitalåtergiv
ningen medan de i en analog 
återgivning alltid känns "repro-
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Manövertangenternp liknar dem som förekommer på en avancerad 
bandspelare. Med de översta piltangenterna väljer man önskat avsnitt 
på skivan. De undre ger "snabbspolning" i två hastigheter. Siffran till 
vänster i visaren anger vilket stycke som spelas och siffrorna till höger 
hur många minuter och sekunder som spelats av avsnittet. Genom att 
trycka ned en tangent kan manfå den att i stället visa hur lång tid som 
återstår av hela skivan. 

ducerade" och som om vore de 
fastkletade vid brussmeten. I 
den digitala versionen framstår 
musiken fri och naturlig, obe
svärat svävande i rummet utan 
någon missljudsbarlast. 

Och denna skillnad beror 
knappast bara på det högre 
s/n-värdet. Till en del kan sä
kert skillnaden ha med avsakna
den av modulationsbruset, eller 
vad vi skall kalla fenomenet, att 
göra. För att utröna det gjorde 
vi ett annat försök: 

Vi kopierade över digitalski
van till ett dbx-kodat band. Där
igenom kan man slippa band
bruset praktiskt taget helt. Mo
dulationsbruset, däremot, finns 
kvar. Dessutom tillkommer möj
ligen vissa pumpeffekter som 
kan vara svåra att skilja från 
modulationsbrus . 

N u blev skillnaden betydligt 
mindre mellan digitalskivan och 
dbx-bandet. Det skall kanske 
nämnas att bandapparaturen 
var noggrant kontrollerad så att 
inget frekvensgångsfel skulle 
uppstå. Men en viss skillnad 
kvarstod: skivans ljud tedde sig 
något mera obesvärat. Det 
rumsliga perspektivet från" 
dbx-kopian föreföll stundtals 
lite grumlat. I passager med 
glesa, högfrekventa ljud lät 
dbx-bandet också suddigare och 
en smula rassligt. 

Stabilt perspektiv 
på stereofonin 

En annan skillnad mellan digi
talskivan och alla analoga in
spelningar vi hört är den påfal
lande stabiliteten i stereobilden. 
Men på både skivor och band 
får man ofta en viss rumslig 
odistinkthet hos instrumenten i 
en orkester. Från digitalskivan 
var ljudet oöverträffat stabilt. 
All upplösning var knivskarpt 
exakt och "rätt" lokaliserbar. 

Hur är då ett sådant här 
underverk att sköta? All läsning 
och hantering av skivan sker 
automatiskt. Man behöver 
alltså inte, som på en vanlig 
grammofon, lägga en pick up på 
rätt spår och sänka den försik
tigt. 

Sonys spelare är utförd i en 
"byrålådemodell" . Man lägger 
skivan i en "låda" som kommer 
ut på spelarens framsida, tryc
ker på en tangent, och lådan 
med skivan försvinner in i appa
raten för spelning. Man kan 
välja att spela skivan rätt ige
nom, eller att spela ett stycke 
som man väljer med tangenter 
på apparatens framsida. Alla 
avsnitt på skivan är numrerade. 

För att hålla rätt på var man 
är i skivan finns en siffervisare 
som indikerar vilket avsnitt som 



Denna bild är tagen underifrån inuti spelaren. Skivan syns i mitten, till 
största delen dold av elektronik och mekanik för läsningen. Läshuvudet 
med sin laser sitter ovanför (egentligen alltså under) skivan och förs i 
läge på gejdrar. Laserns ljus kan man inte se. Dess våglängd ligger i 
det infraröda området. 

spelas. Dessutom visas hur lång 
tid man spelat av aktuellt avsnitt 
eller hur lång tid som återstår av 
hela skivan. 

Man kan bläddra fram önskat 
antal stycken eller välja vilket 
separat nummer man vill höra . 
Det senare kan man bara göra 
från den trådlösa fjärrkontroll 
som ingår. Med den upplevde vi 
för övrigt ett litet extra äventyr. 

Samtidigt som jag höll på att 
stöka med digitalskivspelaren 
spelade jag in ett program på 
videospelaren. Videospelaren 
går att styra med sin trådlösa 
fjärrkontroll och digitalskivspe
laren med sin. Så upptäckte jag 
plötsligt att videospelaren stod 
stilla . Egendomligt, tänkte jag. 
Har jag ändå glömt att sätta i 
gång den? N y start. Men efter 
en stund var det likadant igen . 
Videospelaren stod stilla. Det 
jag länge hade befarat hade 
inträffat: fjärrkontrollen till en 
apparat påverkade en annan! -
Det här måste ju inträffa, förr 
eller senare, med alla de fjärr
styrbara apparater det numera 
går att belamra sig med! 

Full kontroll 
över spelning 

Men det där är en parentes som 
vi inte skall lasta Son y för. 
CDP-IOI fungerar bra med sin 

fjärrkontroll. Det är alltså myc
ket lättare att sköta digitalspela
ren än en vanlig skivspelare. 

Eftersom skivorna bara är in
spelade på ena sidan måste man 
lägga dem rätt i "byrålådan". 
Om man lägger en skiva fel, 
med "musiksidan" uppåt, tar 
maskinen emot den, funderar en 
stund och spottar sedan ut den 
igen . Det finns alltså knappast 
några praktiska möjligheter att 
göra fel! 

Man kan alltså vä lja vilka 
avsnitt man vill spela. Men man 
kan också lyssna genom skivan 
snabbt, med två olika hastighe
ter. Det blir korta avsnitt som 
vart och ett återges riktigt men 
som tillsammans med de andra 
ger en "snabbiid" av musiken. 

Om man vill kan man ställa in 
repetition av ett valfritt långt 
avsnitt på skivan . Man kan 
också repetera hela stycken eller 
hela skivan, om man så önskar. 

Om man kopplar spelaren till 
en timer kan man få den att 
börja spela på en tid man ställer 
in på den . Vartill det skall tjäna 
framgår inte av bruksanvisning
en, utan det får väl närmast 
betraktas som något slags ystert 
krumsprång av herrar konstruk
törer. Förmodligen är funktio
nen övertagen från kassettdäck 
där man kan vilja spela in vid en 
bestämd tidpunkt utan att man 

själv är med. Att spela upp när 
man inte själv är med förefaller 
mindre användbart, om inte 
vissa kassettdäcks väckarklocks
funktion spökat i den digitala 
sfären . 

Det kan förtjäna att påpekas 
att CD-spelaren inte skall kopp
las till skivspelaringången på 
förstärkaren, hur mycket skiv
spelare den än är. Utsignalen 
håller normalt linjenivå, och kan 
t ex kopplas till en Aux- eller 
bandspelaringång. Utsignalen 
från CD-spelaren är alltså fre
kvenslinjär, vilket den alls icke 
är från en analog skivspelare. 
Den är ju också förstärkt och 
processad på mångahanda sätt. 

Son y har även försett spela
ren med hörtelefonutgång. Det 
är ju heller inte möjligt att göra 
på en vanlig skivspelare. 

Som vi skrev inledningsvis är 
det svårt att finna nog superla
tiver när man skall beskriva de 
möjligheter som CD-spelarna 
ger. Men det finns andra aspek
ter på tekniken där superlati
verna kan vila ett tag. 

Goda skivor 
- och analoga 

Den smått hänförda beskriv
ningen här ovan förutsätter en 
god inspelning. Men alla 
CD-skivor är inte helt goda. 

Somliga är inte ens digitala! Ja, 
skivorna är det förstås, men inte 
inspelningarna. För att tillver
karna skall få ut många skivor 
så snabbt som möjligt har man 
ansett det nödvändigt att också 
göra digitalskivor från analoga 
inspelningar. Det kan kanske 
försvaras ur ett antal synvinklar. 
Om en analog inspelning låter 
bra i sig så låter den ju inte 
sämre för att man ger ut den 
digitalt. Och det är ju viktigt att 
det fi nns ett stort skivutbud när 
spelarna skall börja säljas. När 
vi provade Sony-spelaren hade 
vi inalles åtta skivor att lyssna 
på, Som skivsamling är det ju 
ganska blygsamt. Under året 
kan man räkna med att det 
kommer ut några hundra skivor 
på marknaden. 

Det finns alltså möjligen an
ledning att också ge ut analoga 
inspelningar på Compact Disc. 
Däremot finns det verkligen 
ingen anledning att försöka 
dölj a att de är ana loga! Likväl 
försöker man sig på det. De 
skivor som också är digitalt in
spelade ka llas begreppsligt Digi
tal Recording. De som är ana
logt inspelade kallar man i stäl
let Digital Mastering! Något 
lömskt! 

Och farligt för tillverkarna! 
Ty de ana loga skivorna låter 
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ingalunda så bra som de digi
tala. Av de skivor vi har hört var 
all klassisk musik digital och 
populärmusiken analog. Nu 
ställer den klassiska musiken 
större krav på återgivningen, så 
fördelningen var kanske rimlig. 
Men ändå: den som köper en 
analog inspelning på digital 
skiva (och det kan han alltså 
mycket väl göra i tron att inspel
ningen är digital) får en alldeles 
felaktig uppfattning om vad di
gitalspelaren kan prestera för 
ljud. 

Ljudet från en analog inspel
ning kan alltså vara bra, mycket 
bra, men överträffas ändå med 
marginal av det digitala. Skiv
köparen kan då frestas tro att 
skivspelaren inte kan prestera 
bättre än så. På det viset sprider 
man knappast den nya tekniken! 

Men det finns skillnader 
också mellan digitala inspel
ningar. Det är naturligtvis lika 
lätt att göra en dålig digital 
inspelning som en analog. Om 
inte lättare. 

Verkligheten brusar 
- inte skivan! 

Ändå var de inspelningar VI 

lyssnade till av god standard. 
Men de har en gemensam egen
skap. Inspelningens brus .är all
tid högre än skivans. Vanligen 
brukar det vara skivan som är 
den "svaga länken" och den som 
bestämmer den möjliga dynami
ken hos inspelningen. 

Här är skivans, eller snarare 
digitalsystemets, brus ohörbart. 
Men bakgrundsbrus och buller 
från diverse källor under inspel
ningstillfället finns med i stället. 
Det är brus som man aldrig kan 
komma ifrån. Det kanske inte 
ens är önskvärt. Men det nya 
och riktiga i situationen är att 
det numera inte är skivan som 
begränsar utan bullret i inspel
ningslokalen. I en del fall miss
tänker vi också att det finns brus 
från mikrofoner och mixerbord 
med, men det ligger ändå på en 
mycket låg nivå . 

Tack vare att skivan är tyst 
får man emellertid en akustisk 
bild av orkesterpodiet också 
mellan styckena: stolar knarrar, 
papper prasslar, instrumentens 
rörelser hörs som småljud. Och 
alla dessa småljud sitter exakt 
fixerade i ljudbilden och dränks 
inte av något som elektroniken 
lägger till resp dämpas inte av 

något som elektroniken drar 
ifrån. Atmosfären finns där, helt 
och fullt. 

Vad tål då 
digitalskivan ? 

Vi medgav att det kunde finnas 
skäl att ge ut även analoga 
inspelningar på CD. Ett annat 
sådant skäl är att digitalskivan 
inte slits av användningen. Den 
låter alltid i skick som ny. Den 
är också betydligt tåligare än 
den ömtåliga vinylkakan med 
sitt fina pressade mönster. 
Damm och liknande skall inte 
vara något problem för Com
pact Disc. Eftersom skivan läses 
aven laser som är fokuserad en 
bit ner i den genomskinliga ski
van så skall i stort sett ingenting 
kunna störa läsningen. 

Så har det låtit från början 
om digitalskivan och om Philips 
Laser Vision, videoskivan, som 
är gjord på samma sätt. 

Nu kommer emellertid lite 
andra signaler: i bruksanvis
ningen till CDP-IOl står att 
man inte får beröra skivan på 
inspelningssidan, att man alltid 
skall förvara den i dess fodral 
och att man skall torka av ski
van innan man spelar den . Det 
framtonar en annan bild av ski
vans tålighet, plötsligt. Om det 
är så att man inte längre vill stå 
för skivans oförstörbarhet så 
försvinner ett tungt argument 
för hela tekniken. 

Tanken bakom digitalskivan 
var ju dels att man skulle få ett 
ljud i en helt annan klass än 
tidigare, dels att man nu skulle 
få en skiva som kunde tåla det 
mesta av mekanisk och (foto) 
kemisk inverkan. 

Förmodligen gör den ändå 
det. Om man tar och kladdar på 
skivan går det inte att höra 
någon påverkan på ljudet. För
hoppningsvis står varningarna 
där bara i bruksanvisningen för 
att ingen skall kunna påstå att 
Son y lovat en "oförstörbar" di
gital skiva. 

Grannen begränsar 
musikdynamiken 

Men det finns annat som man 
också kan bli fundersam över. 
Om man spelar in klassisk mu
sik digitalt kan man få en helt 
obeskuren dynamik i ljudet. Det 
betyder att det kan skilja 50-60 
dB mellan de svagaste och star-
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kaste partierna i musiken. 
Om man skall höra de tys

taste partierna måste de ligga 
över bullernivån i lyssningsrum
met. Låt oss anta att lyssnings
rummet bullrar 30 dB. Det är 
ändå mycket tyst. Låt oss vidare 
anta att vi vill ligga 10 dB över 
med den svagaste delen av mu
siken. Den starkaste delen av 
musiken hamnar då på 100 dB, 
om dynamiken i inspelningen är 
60 dB. 

(Dags för parentes: Blanda 
inte samman skivans dynamik 
med musikens! Skivans dyna
mik är avståndet mellan den 
starkaste signal som går att 
spela in och bruset. Musikens 
dynamik är skillnaden mellan de 
starkaste och svagaste partierna 
I musikstycket. Populärmusik 
har sällan så hög dynamik, me
dan klassisk musik kan ha över 
100 dB vid uppförandet.) 

Om man skall tillgodogöra sig 
allt som är inspelat på en digital
skiva med exempelvis 60 dB 
musikdynamik måste man alltså 
kunna åstadkomma 100 dB 
ljudtryck i topparna! Det kräver 
två saker: dels ordentlig förstär
kareffekt, dels tåliga grannar. 
(Eller ostört läge.) 

Men det betyder också att 
man inte kan spela 'skivan med 
någon behållning om man inte 
vrider på denna höga ljudvolym. 
De tystaste partierna försvinner 
helt enkelt I rummets bak
grunds buller! En skiva med hög 
dynamik i musiken kan mim 
alltså bara spela av när man 
tänker sig att verkligen lyssna. 
och därför spelar högt och vac
kert. 

Det här är ett problem som 
inte har någon enkel lösning. 
Man kan ju vilja spela tyst och 
försynt någon gång, utan att 
förlora halva musikstycket och 
utan att vilja ratta på förstärka
rens volymreglage hela tiden . 

Och än värre kan det bli om 
man får tro vad tillverkarna 
säger: Det skall så småningom 
komma fram bärbara spelare 
för digitalskivan, och spelare för 
bilbruk! I bilen har man kanske 
högst 10 dB dynamik eller så 
tillgängligt, och redan dynami
ken på en fm-sändning är ' ofta 
alldeles för hög. Hur skall man 
lösa det? 

En tänkbar väg vore att förse 
spelarna med en kompressor 
som tryckte inom musiken i nivå 
när man spelar svagt. På det 

viset kan man "få med" hela 
informationen även då. Proble
met är bara att få en kompressor 
som inte ödelägger den goda 
ljudkvaliteten! 

Hur lyssnar vi 
till musiken? 

Det här är faktiskt ett ganska 
allvarligt problem för digitalski
van. Den ger realiter möjlighet 
till ett alldeles för "bra" ljud! 
Frågan är hur många konsu
menter som verkligen har möj
lighet att utnyttja resurserna på 
ett meningsfullt sätt. Hur an
vänder vi musiken? Har vi den 
som bakgrund för mer eller 
mindre passiv lyssning? Eller 
lyssnar vi alltid aktivt och lever 
oss in i det som framförs? Tillå
ter vår bostad att vi spelar så 
högt som musiken kräver för att 
komma till sin rätt? Och, inte 
minst, kan våra förstärkare och 
våra högtalare återge den digi
tala musiken så som den har 
inneboende möjlighet att låta? 

Frågorna är många men sva
ren är färre. De här sista tan
karna är ingen kritik mot hur 
digitalskivan låter utan speglar 
undran över hur man skall 
kunna använda den i praktiken. 
Det finns naturligtvis alltid lyss
nare som, likt oss, tacksamt tar 
emot alla tillfällen att lyssna till 
god musik med så hög kvalitet 
som möjligt. Men samtidigt 
finns det också andra lyssnare 
som simmar i salighet över det 
ljud som ett enkelt kassettdäck 
ger. Först när tillräckligt många 
anser sig behöva digitalskivsp~·_"'-

laren kan utbudet av s r Ii 
tillräckligt stort 
tillräckligt låg 
ligt många s ' 
med den. 

Ty n stundar en ny era i 
Ijudåte givningen historia. Den 
digit a skivan är inte det största 

änt sedan Edison. Den är 
nä an det da väsentliga som 
h" t! 'jr ...", 

ikväl n man inte säga a , 
vecklingen nu är avslutad • 

et vi nu har fått innebä tt 
r fulländat" sätt att lagra Jju.d. 
pen digitala skivan med sina 6 

itar kommer visserligen upp i 
O dB s/n, men våra öron klarar 

l O dB! För att få den dyna 1-

k n behövs 22 bitar, och det är 
m eket mer än 16. Men det 
fin väl egentligen ingen anled
ning tt nöja sig med mindre? • 



- en liten hypersnabb musikdator o 
Dyn am i kskurna diskar! 
* Nu i april debute
rar skivspelarna i 
CD-systemet i Sve
rige. Upptakten sker 
till en bred marknads
introduktion. * EV har besökt de 
två nyckelindustrierna 
i Europa som förser oss 
med spelarna resp de 
små diskarna: Has
selt-verken i Belgien 
och Polygram i Han
nover, skivgiganten 
som från en svår och 
problemfylld start nu 
pressar diskar för tio
talet märken. * Det är inalles 20 
års kostsamma forsk
ningar och försök som 
möjliggjort det nya 
mediet. * Som nu presenteras - ........ -
"a.~ ·te nyktrare löf-

am~"ae hållbar-

~ Hannofer-Hasselt (EV) - Vi 
kan se marknadsföringen av den 
nya digitala kompaktdisken upp
delad i fyra faser, där den första 
har bestått i att intressera värl
dens ledande tillverkare av både 
hårdvara och mjukvara. Det kan 
sägas ha pågått länge, men de 
första underbyggda rapporterna 
kom i november 1982 från Japan, 
där Philips-märket Marantz in
ledde akt ivi teterna ihop med part-

. nern Sony och även Hitachi. In
tresset blev stort och försäljningen 
rapporteras god . På den inled
ningen baserades nästa, som vi 
kan kalla "expansion och demon
stration" , och nu i mars- april 
1983 sysslar vi med att leverera de 
första orderna i stor ska la . 

EV besöker den belgiska staden 
Hasselt, där Philips tillverkar hu
vuddelen av koncernens spelare 
för CD-systemet, som vi har pre
miärbedömt på annan plats i detta 
nummer. Den kompakta spelar
modellen JOO byggs dock i Eind
hoven , Holland . Hasselt är Philips 
produktionscentrum för en mängd 
elektroakustiska apparater, och 
det var här för ca 10 år sedan 
denna tidning fick de första inblic
karna i den då alldeles nya, i stort 
okända teknologin bakom metall-

magnetbanden. För Philips del 
utvecklades den i Hasselt. Likaså 
fick hela den praktiska utveck
lingen av kompaktkassettekniken 
äga rum här; som bekant är denna 
år 1963 premiärlanserade uppfin
ning en Philips-innovation . 

Nu står man inför den kanske 
största utmaningen någonsin, att 
svara för att spelarbeståndet för 
den nya digita la ljudtekniken 
kommmer fram, detta i nära sam
arbete med koncern kollegan Po
Iygram i Hannover i Västtyskiand, 
där själva kompaktdisken, 12 cm 
stor och 18 g lätt , nu börjat köras 
fram efter åratals förberedelser. 
(Polygram är sedan länge hälften
ägt av Philips och Sie mens). Vi 
delges Hasselt-direktionens mark
nadstidtabell för 1983, CD-syste
mets kritiska premiärår: 

- Från mars månad har spe
lare levererats ut till större delen 
av Västeuropa, till länder som 
Frankrike, Västtyskiand, Holland 
och England . 

- Lite senare, nu i april enligt 
vår plan, följer så introduktionen 
i de övriga Europa-länderna som 
här i Belgien, Schweiz och Sve
rige. 

Maj månad kommer systemet 
till Österrike, Danmark, Norge, 
Finland, Italien och Spanien. 

" Fas 3" innebär en uppföljning 
på alla marknader med en bred 

Spelarna är Tnte bara små dato
rer, det handlar om särdeles 
snabba sådana också med en 
switchning om upp till 4 miljoner 
ggr i sekunden i samverkan med 
disken. Avancerade vlsi-kretsar, 
alltså mycket högförtätade i 
funktionerna, sköter om digital / 
analog-konverteringen. 

konsumentaktivitet, får vi veta, 
men också en liten fördröjning: På 
den ännu i stort obearbetade 
USA-marknaden, som skulle ut
gjort ett tidiga re mål, öppnas nu 
en front. Det sker i juni och 
startrampen för CD ut över den 
kontinenten blir naturligtvis Chi
cago och den stora CES, Consu
mer Electron ics Show. Här väntas 
nu viktiga allierade framträda i 
form av de dominerande skivkon
cernerna, vilka alla torde ha slutit 
licensavtal vid det här laget
CDS, RCA och WEA, sedan de 
sista återstående hindren i form 
av oenighet om royaltyersätt
ningar övervunnits. 

- I augusti ä r vi så inne i den 
"aggressiva fasen" med full kon
sumentuppmärksamhet och hel
täckning av respektive markna
der. Vårt scena rio tar här med 
risken att man på sina håll tvingas 
vänta 6-8 veckor på leveranser av 
spelare, trots tvåskiftsproduktion 
här i Hasselt. 

Omsorgsfull 
intrimning 

CD-tillverkningen inleddes 2 
november 1982. I början gjordes 
spelarna i en långsam takt, nästan 
för hand, steg för steg, och pro
duktionen var inte inriktad på 

forts på nästa sida 

Tre digitaldiskspelare tillverkas 
f n i Europa, och det här är 
Marantz-utförandet, CD 300 
slim line med frontmatning över 
en motordriven "byrålåda". Upp 
till 15 spår kan förväljas i valfri 
sekvens. Givetvis också sådant 
som sökning i båda riktningarna 
och alla gängse finesser. 

Den av Philips 
Elcoma-division 
i Holland ut
vecklade lasern 
till CD är inte 
större än ca 45 
mm. Märk-kon
taktstiften. La
sern är pick 

. upen - den "lä
ser av" de mi
krosmå in
brända hålighe
terna i disken. 
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annat än att få fram apparater för 
visningar, utbildning och demon
strationer. 

Vid EV:s besök är den stora 
hallen i huvudanläggningen delvis 
upplåten med två-tre produk
tionslinjer för modellerna 200 och 
300, den förra en slim line
apparat och den senare en front
matad variant - likaså kan ses 
Marantz låga utförande med den 
typiska "byrålådan" för skivan; 
den kanske elegantaste av alla 
CD-maskiner. För alla gäller väl 
mer eller mindre att det är "Mk 
II" som framställs, eftersom tiden 
för värderingar, prov och finslip
ning varit omfattande sedan pre
miärvisningen 1979 av systemet 
som sådant - då fanns förstås inte 
heller de högförtätade vlsi-kret
sarna framme , som i dag gör 
a ppara terna mera till ett slags 
musikdatorer än "grammofon
verk". Om sådana vill heller inte 
ledningen i Hasselt höra talas . 
"CD-teknologin är Oändl igt mera 
komplicerad än så." 

Trots att man har infört en hel 
del automatisk montageutrust
ning i fa briken består ännu intryc
ket av mycket experimentell, 
handgjord tillverkning: Vid tiden 
för vårt besök i vintras låg pro
duktionstakten på 80 spelare om 
dagen av 200-serien och inalles 
kom man upp i ca 150 maskiner 
om dagen plus 2400 sub-chassier 
på samma tid, stora kretskort
montage med de kritiska a / d
omvandlarna, laserkretsarna och 
allt det övriga som ingår. Små 
grupper om högst 10 personer, 
mest kvinnliga arbetare, sysslade 

Den miniatyriserade diodlasern 
emitterar osynligt infrarödijus, 
något som är fullständigt ofar
ligt. Laserljuset kastas i en 
ultraskarpt fokuserad stråle på 
disken där den måste urskilja 
spår med fördjupningar blott 
0,5 J.Lm bredd och "djupet" 0,1 
J.Lm. 

koncentrerat med att under tyst
nad (absol ut ingen bakgrundsmu
sik eller påhejning, som i Japan 
här och var) utföra moment för 
moment, med ideliga kontroller 
och checker mot spec, automa
tiska mätstationer, datorbaserade 
avkännare och , givetvis, analoga 
labbinstrument och oscilloskop. 
Som i all modern fa brikation sker 
här nästan varje steg enligt mönst
ret "go/ no go" genom att krets
korten och chassi montagen sätts i 
test jiggar, där ett växlande antal 
sensorer på ett ögonblick känner 
av att spänningar, st römmar, pul
ser och utdata i övrigt hålls inom 
toleranserna i programmet. Den 
alldeles öppna visningen gav in
blickar i produktionsutfallet på 
alla sektorer, och jämnheten och 
frånvaron av alarmerande fe l var 
påtagliga . Alla värden från varje 
dags tillverkning bearbetas av da
torer och lagras, och man har en 
klar uppfattning om komponent
pålitlighet, montagerutiner, un
dersystem och helhet tack vare 
den löpande registreringen. Tydli
gen är också vissa löneförmåner 
kopplade till utfallet för de små 
personalgrupperna i homogent 
samarbete. 

24 timmars 
funktionstest 

På vägen mot fullbordan testas 
alltså spelarna på vanligt, indu
striellt sätt enligt ovan, men som 
färdigmonterad måste också hel
heten svara mot slutliga värden. 
Här tar nu en omfattande sekvens 
vid av manuella provningar, en 

"inbränning" som är långt sträng
are än fö r gängse, a naloga hi 
fi-apparater. Först checkas pro
dukternas utseende. Därpå aktive
ras alla kontroller, fram och till
baka . Program låter lasern söka 
upp vissa spår, ljudkva liteten skall 
godkännas och de rent elektriska 
parametrarna likaså . Som i all 
elektronikproduktion gäller också 
här, att de första timmarnas drift 
är avgörande: Är något fel benäget 
i innanmätet, så visar det sig 
sannolikt under den tiden . (Retu
rerna och underkännandena vi
sade sig ligga på en försum bar 
nivå.) 

Det avgörande testet ligger i 
slutänden , då varje spelare lämnas 
att undergå en kontinuerlig prov
ning under 24 timmar, varvid 
gäller att verket går med oavbru
ten repetition "på riktigt". 

Alla provnings- och kontroll 
procedurer övervakas av datorise
rade instrument och sekvensräk
nare, kopplade till utskriftsenhe
ter som kontinuerligt matar ut 
alla avlästa testvärlden, timme 
efter timme. 

Krävande 
lasergranskning 

En långt mera tå lamodsprö
vande procedur äger rum ett plan 
ovanför den stora fabrikshallen, 
där produktionslaboratorierna 
ligger i Hasseltindustrin. Här sit
ter en stab av väl tränade personer 
vilka t ex testar fram laseroptiken, 
detta till ett antal av 80-100 per 
dag. Vidare provas diverse kretsar 
och na turligtvis den komplicerade 

Den här skissen visar hur laserljuset 
spelar över diskens ljusa, reflekterande 
yta för avläsningen där de små hålig
heterna antingen reflekterar tillbaka 
en hög intensitet eller också en låg 
ljusnivå. Dessa informationer bildar 
en signal, som omvandlas till elektro
niska pulser av fotodioder. Märk ar
men för följning, som rör sig från 
diskens insida till dess periferi med en 
progressivt ändrad hastighet - 500 
till 200 varv/minut. 

Laserstrålens ljus passerar 
genom ett särskilt halv
reflekterande prisma och 
in i det optiska linssyste
met som ser till attfokuse
ringen sker skarpt på dis
kens yta. Reflexljuset bryts 
i prismat och faller på 
fotodioden. 
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fe lkorrektionselektroniken . Som 
ett litet - bokstavligen! - exem
pel på vilka toleranser som gäller 
och ovillkorl igen måste hållas kan 
nämnas, att returljusstrMen till 
den fotodiod som Elcorna-divisio
nen levererar måste ha en vinkel 
som säkrar läget ± ' e n J.Lm! 

Lasrarna kommer dels frå n ja
panska OIyrnpus, dels från kon
cernföretaget Elcoma och dels 
från olika "second sources" som 
t ex japanska Sharp. 

- Olika lasrar har lite olika 
toleranser, svarar man eftertänk
samt på min fråga . Men det hand
lar enbart om kända villkor och 
specifikat ioner. 

Vad man måste beakta ifråga 
om de olika optoelektroniska 
komponenterna är att även små 
känslighetsvariationer och resis
tansä ndringar kan ge polaritets
skift som påverkar förstärkaren. 
Stabilitet och resonansfrihet är 
sedan det övergripande viktiga. 
"På oss ankommer att montera de 
här precisionsdoningarna rätt . . . " 

Någon ta r upp ett av dessa 
alltid livliga rykten som är i sva ng 
om CD-tekniken: "Är inte So nys 
felkorrektion bättre än Phi
lips ... ?" 

Nej, svarar Hasselt-teknikerna 
och skrattar. "Vi har väl snarare 
känslan av att vår är både mera 
utvecklad och precisare. Åtmins
tone just nu." 

Grupper av två-tre personer 
sitter tysta och koncentrerade och 
försöker per mikroskop orientera 
dessa ultrasmå strukturer rätt i en 
omgivni ng som radikalt skiljer sig 
från allt man hittills varit förtro
gen med - den gamla analogtek
nikens verklighet är rena stenål-
dern mot det här, som ibland kan. __ _ 
påminna om halvledartillver g 
och de krav den ställer • orbind-

med att utläs ngen sker med den 
precision s m systemet fordrar . 
En talan e bild: Om man kunde 
förstora upp en kompaktdisk från 
dess l I cm till storleken av Colos
seu i Rom, skulle likväl de 
mik osmå inbrända fördjupning
ar ija i metall / plastskiktet, ettorna 

nollorna, inte bli större än 
s tsen på en tändsticka! 

Under 1983' kommer Japan
MM ........ au;6ltt 

p helt tUlv~bins a~ ma-
s iner på ltci~. Spelarna 
får då för l1eta MaranU 
n . I USA kommer 
h \la sig t~l MlPll,oll:-na_lt., 
m n där väntas 



2700 personer, sysslar f ö med att 
få fram metall- och pIastkompo
nenter åt såväl Philips-märkena 
som åt externa kunder, eftersom 
legoarbetena är betydande. Under 
hela vintern 1983 har ökande 
grupper av anställda skolats in på 
olika avsnitt av CD-produktions
tekniken, så de få nuvarande pro
duktionslinjerna kommer att ut
ökas betydligt inom kort. 

"Diskarna 
måste aktas. 

Nu måste jag be att få flytta 
handlingen tillbaka i tiden ett 
dygn och återge en stundom något 
märklig deklaration som en pr-an
svarig på hög nivå hos Polygram i 
Hannover gjorde efter det att man 
visat hela tillverkningen av kom
paktdisken, från ax till limpa, 
eller i det här fallet, från pIastpel
lets till färdiga, metalliserade 
plastdiskar . 

- Vi beklagar i dag vad som 
kom att utlovas vid vår presskon
ferens i Salzburg, sade vederbö
rande och syftade då på ett något 
jippobetonat evenemang 1981, 
där slagnumret var Herbert von 
Karajan, och alltså, rätt storsti
lade löften bl a om kompaktdis
kens oförstörbarhet och eviga 
okänslighet. Den kan faktiskt vara 
väl så ömtålig: 

- Hållbarheten i sig kan vi väl 
bekräfta också i dag, men vad som 
"ansätter oss" är att mindre ka
pabla spelare kan få svårt att 
"läsa" igenom sådant som tjocka 
fingeravtryck och skadade eller 
orena skivytor. Sådana mekaniska 
och kemiska hinder är en faktor 

JI""lQf.". .• ~som måste tagas på större allvar! 
. måste torkas rena om de 

1000 .... t;lIaut:. Drop outs riske-

fram 
Hasselt! 

Ty här gavs en tt .. mn,nd 

som i viss mån verkade vederlägga 
vad som varnats föri Ha nnov r av 
skivleverantören. 

... men hur 
mycket då? 

Enligt hrr Custers, Verhuist 
och Vandekerckhove, marknads
förare, CD-audioansvarig resp fa
brikschef för projektet, gäller till 
en början att åtminstone de anser 
att felkorrektionen, såväl mellan 
Philips-modellerna inbördes som i 
jämförelse med t ex koncernens 
partner Sonys, är något som kan 
lämnas därhän . Det föreligger 
mycket små skillnader mellan ap
paraterna i flertalet avseenden, 
omvandlingen försiggår likartat 
med vissa toleranser uppåt eller 
nedåt, m e n man skulle möjligen 
kunna ge den urtsprungliga kom
paktspelaren CD 100 ett litet för
ord för bästa ljudkvalitet, om jag 
tolkar deras preferenser rätt. 

Jag skall förhoppningsvis se
nare i en separat artikel återge 
vad som gäller för det som nu står 
i fokus för intresset, nämligen 
spelarnas faltningsfilter (s k over
samplingfilter) av sjunde ord
ningen och den felkorrektion som 
systemet arbetar med. I syfte att 
demonstrera vad den nuvarande 
generationen spelare förmår an
ställde de följande experiment: 

En skiva visades fram med spe
ciaipreparerade spår såtillvida, att 
den prickats i med "flugskit", 
små, 0,8 mm breda föroreningar . 

En annan skiva hade prepare
rats så, att den över ytan skadats 
med 1-2 mm stora "hå l", defek
ter som kunnat uppstå till följd av 
ovarsam hantering (medan flug-

Tillverkningen av kompaktdisk
spelare sker i Belgien, där Has
selt är centrum genom den stora 
Philips-industrin där. En version 
byggs dock ännu i Holland, den 
minsta. Med början i de stora 
under-chassierna med sina 
många digitalkretsar sker monta
get. Här en relativt fullbordad 
spelare som checkas för vissa 
elektriska data. Märk disken tv. 

smutsen skulle kunna hänföras till 
omgivningsmiljö ). 

En tredje skiva visades upp: Där 
gapade en 2 cm lång ränna, en ful 
mekanisk skada som simulerades 
av något material man påfört 
ytan. 

Dessa skivor spelades upp för 
de församlade. I fall nr ett hade 
åtminstone undertecknad inga 
som helst möjligheter till att ur
skilja något avbrott eller "fel" i 
musiken. Korrektionen fungerade 
perfekt, lasern korrigerade drop 
out-ställena snabbare än hörseln 
kunde hänga med. 

I fall nr två kunde jag faktiskt 
inte heller höra någonting där jag 
satt, men jag skulle gärna vilja ha 
provet repeterat med annan musik 
eftersom här fanns "inbyggda" 
maskeringsverkningar . 

Prov nr tre var heller inte påfal
lande, men det torde berott på att 
lasern och felkorrektionen tämli
gen omgående ställde om sig för 
korrekta driftbetingelser. Det blev 
något slags reaktion från spelaren, 
men ljudet fortsatte hela tiden 
kontinuerligt, lite mattare bara 
över felstället. 

Det kan tilläggas, att en av 
skivorna också var ingniden med 
en serie feta fingeravtryck - de 
bekom inte återgivningen något 
alls, är mitt intryck. "Halkade 
över" , sa någon. , 

På nyåret 1983 hade 36 tillver
kare på apparatsidan tecknat 
CD-licensavtal med Compact 
Disc-gruppen och 12 på skivsidan 
(några bolag är dock identiska) . 
Som sådan mjukvaruleverantör 

står svenska Toolex Alpha i Sund
byberg, f ö. Nog är världsstandar
den de facto säkrad - åtminstone 
på papperet. 

"Japanerna 
jobbigare" 

. Om spelarna kap till sist sägas, 
att man i Hasselt i 'viss mån änn u 
håller tanken på något slags "skiv
växlare" levande. "Den skall vär
deras. " Men projektet verkar inte 
precis ha någon aktualitet. Då är 
det intressantare atf, som EV 
ställde frågan , få bekräftat att all 
kassetteknik till trots man i 
CD-lägret ingalunda bortser från 
bilstereoanvändning av kompakt
disken . En 20 W drivning kan bli 
aktuell , så bli inte förvånad om 
det omsider debuterar en 1980-ta
lets motsvarighet till Philips j Dux 
beryktade "brödrost" på 50-talet i 
raggaråken (skivspelare för ep
plattor och mobil bruk). Men kan
ske tänker man mera på turistbus
sar, flygplan och specialfordon i 
det sammanhanget. 

Som en slutvinjett från den just 
nu av aktivitet sjudande anlägg
ningen i belgiska Hasselt ett kon
staterande, som inte är ointressant 
i produktionssammanhanget och 
som den tekniska ledningen un
derstryker: 

"De japanska konstruktionerna 
av spelare för kompaktdisken är 
rätt mycket mera arbetsintensiva 
än motsvarande Europagjorda, 
och den Marantz vi själva fram
ställer har t ex flera mekaniska 
delar'." forts på nästa sida 

Den här hål-strukturen ur en di
gitaldisk är förstorad 12500 
gånger. 

Närfä ltsi nmätni ng av 
laser för CD i pro
duktionslabben i 
Hasselt. Mikroskop 
hör numera till stan
darduppsättningen 
materiel. Bilden fors 
över på tv- monitorn 
t h. 
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Videoskivan 
upptakt 

Lite historik om framställaren 
av mjukvara n i vår världsdel, Po
Iygram i Hannover , som vi nu 
skall flytta över uppmärksamhe
ten till. 

Det var 1887 som Emil Berli
ner lät patentera sin revolution i 
fråga om avspelningsapparatur , 
grammofonen . Elva år senare, 
1898 , grundades Deutsche Gram
mophon Gesellschaft, DGG, i 
Hannover och den första fa briken 
uppstod. År 1907 kom den första 
skivan med två spelbara sidor 
därifrån. År 1925 bröt den elek
troakustiska tiden in och den 
gamla, mekaniska inspelningstek
niken gick Ii graven. År 1940 
övertog så Siemens DGG, och 22 
å r senare inleddes ett samarbete 
med Philips Phonografische Indu
strie, PP!. Den gemensamma led
ningen uppstod 1972 för den då 
nya firmagr uppen , som samägdes 
av Siemens och Philips med 50 %. 
I fabrikerna i Langenhagen, Han
nover, framställde man 1980 den 
första digitalt inspelade skiva n 
och 1982 kom dagen då den första 
laseravkända skiva n ur en serie
produktion låg klar. Debut alltså 
för CD. 

Det var i september 1980 man 
först framstä llde en kompaktdisk, 
och till en början gällde det enbart 
provexemplar och med manuella 
metoder. 

l feb rua ri 1983 kunde man se 
till baka på en 18 månaders, inten-

Alla färdigbyggda spelare provas 
ytterligt noga först genom deltes
ter, därpd genom ett kontinuerligt 
24-timmarsprov. 

siv uppbyggnadsperiod som inled
des st rax efter nyår 1981 . Poly
grams vice vd dr Hermann Franz 
- och fab rikschefen Dieter Soine, 
ansvarig för CD-produktionen, 
har samma syn på det hektiska 
skedet: 

- Det sku lle varit ett drömjobb 
om det inte gällt en sådan tids
press. En stark förpliktande om
ständighet var dock att här har 
skrivits teknikhistoria tidigare, 
något som innebär en levande 
tradition från Berliners dagar, un
derstryker de. 

Det fanns alltså en gedigen 
erfarenhet att bygga på, också då 
en helt nyanläggning baserad på 
en teknologi av hittills okänd fö r
fining skulle transformeras från 
subtil teori till fungerande mass
produktion. 

Ty kompaktdiskens historia går 
tillbaka ända till det tidiga 
1960-talet, om man tänjer lite på 
sammanhangen: Det var då som 
Wolfgang Jmmelmann frå n Poly
grams utvecklingsavdelning ge
nomförde experiment med det nya 
Thermoplast-materialet och lät 
gravera in spår i det i syfte att få 
en fungerande bas för den fö re
slagna, högförtätade videoskiva n 
- eller en mycket tidig variant av 
vIp. Någon laserteknik att tala om 
fa nns inte tillgänglig vid den ti
den , så Immelmann fick använda 
elektronstrålar som modulations
medium. Bakslagen var många 
och några särski lt uppmuntrande 
rapporter kunde han inte skriva . 
Projektet lades ned ca 10 år i 

Blick in genom det isolerande 
glaset till den i nästan heltäc-

Tv. Rdvarorna distribueras ut till 
de olika stationerna genom in
vecklade dispersionsautomater 
för t ex plastpellets och de övriga 
kemiska ingredienserna för kom
paktdiskframställningen, en allt
igenom beröringsfri hantering 
mot bakgrund av extrema krav pd 
frihet frdn föroreni ngar. 

vänta n på bättre förutsättningar , 
och 197 1 trodde man sig hos 
Polygram kunna starta på nytt. 
Det gällde då fortfarande basen 
för videodisken och något slags 
tillverkningsteknologi . Disken och 
dess konstruktion tog den här 
gången fasta på optisk avkänning 
och insats av laserljus . För lite 
mer än 10 år sedan, i februari 
1973, resulterade labbarbetet i 
triumf: Det första, fungerande 
provet på en spelbar, laseravkänd 
bildskiva var ett faktum . 

Men l mmelmann fick ändå se 
sig slagen av naturlagarna - ski
van visade sig inte kunna motstå 
hettan som utvecklades och den 
"slog sig" , blev skev . Det sku lle gå 
sj u år till innan dessa problem 
hade överkommits, men lärdo
marna och erfarenheterna hade 
nu koncentrerats till ett nytt pro
jekt, som Polygram anförtroddes : 
Den laseravkända audioskivan . 
Samma år, 1979, visade hollän
darna upp den första kompaktdis
ken i Eindhoven och från det 
evenemanget blev det mycket 
snabbt ett utförligt reportage i 
Radio & television. 

Tättpackad 
information 

Med åren blev CD ett samman
hållet system i takt med att spe
ciaIkretsar utvecklades, mycket 
funktionsförtätade Isi-kretsar. 
lmmelmann fick leda arbetet på 
de rigorösa kvalitetskraven, va r
vid Polygram bl a lärde att det 
rörde sig om en liten dator för 

kande skyddsdräkter arbetande 
skiftpersonalen som övervakar de 
automatiserade, datorstyrda pro
cesserna med metallisering, 
formning och rdmaterialtillför
sel. Kraven pd temperatur,juktig
het, klinisk renhet och sddant som 
tryck, ky lvatten, ånga och ström
styrkor har avsatt komplicerade 
processövervakningsanläggningar 
i Polygram-industrin. 
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musik långt mera än någon skiv
spelare, och att de elektrooptiska 
sammanhangen vid laserljusav
känning handlar om helt andra 
ting än mikrospåren i en lp -
bland mycket a nnat fick man 
övervinna ett sådant nervpåfres
tande elände som mikrobubblor i 
materien . 

Densiteten för de signaler vilka 
kodas in i en kompaktdisk genom 
laserinbränning av ett mönster 
uppgår till 100 gånger dem som 
avser en vanlig lp (12 cm i diame
ter mot 2 x 30 cm och samma 
speltid). 

För laserdisken gäller likaså 
extrema krav på flathet - mindre 
vanliga också i kvalitetssamman
hang inom grammofonindu
strin . .. 

Jämförelser med vanlig, analog 
skivproduktion blir inte heller sär
skilt meningsfulla. Gemensamt 
har de bl a att en överföring från 
ett band äger rum, analogt inspe
lat , eller som i CD-fallet, digitalt 
(att en god del av skivorna i 
CD-beståndet frå n början är ana
loga och sedan överförda ändrar 
föga i sak). Den äldre teknikens 
robusta matrisering med mödrar, 
fäder och pressförlagor etc har 
bara delvis tillämpning här. - Se 
sep beskrivning! 

Hög 
kassationsandel 

x miljoner 
{l4? 

det 

P~uktionsplanerna för 1982 



upptog 400000 diskar fördelade 
på 200 titlar, och för 1983 avsågs 
"åtminstone" tre miljoner diskar 
från Polygram omspännande 
550-600 titlar. Japanerna anses 
hittills ha bidragit med något över 
200 titlar. De här kalkylerna är 
något osäkra, men mot slutet av 
1984 tror man inom CD-lägret att 
en världsproduktion om 8-10 mil
joner diskar skall kunna vara en 
realitet, och för Polygrams del 
anses 6 miljoner per år som inte 
orealistiskt. Mot slutet av inneva
rande år skulle inalles 4,5 miljo
ner diskar kunna ha producerats 
om japanerna går in för fullt. En 
katalog har givits ut av Polygram 
och upptar dels OG-klassiker och 
tyngre musik på Archiv- och 
Decca-etiketterna, dels vissa av 
RCA:s Red Seal-utgåvor samt 
ex-vis USA-jazz på Verve, opera 
och seriöst på Philips etiketter 
Philips, Mercury, modernt på 
Metronome, pop och lättviktigt på 
Polydor-märket och ett urval ba
rock etc på Erato. L'Oiseau Lyre, 
Vertigo, Barclay och Casablanca 
är andra märken. Inte alltför 
många ståtar med märket " Digi
tal" , tyvärr. Vid EV:s besök sker 
framställning av diskar för USA
marknaden med Londons röd
blåa etikett, alltså Deccas namn 
däröver. 

Siffrorna och bedömningarna 
är osäkra , bl a eftersom man inte 
fullt ut vet vad japanerna kommer 
att producera, och något slags 
koppling till försäljningen av spe
lare måste ju ske. Å andra sidan 
är ju den beroende av att ett brett 
och högkvalitativt urval diskar 
finns tillgängliga: En hönan-

rörtillverkning, tv-bildrör och en 
rad andra optoelektroniska pro
dukter, samt naturligtvis fiberop
tik. Kraven på planhet, transpa
rens och resistens mot distorde
rande yttre krafter är höga. Ren
het likaså. 

Vidare handlar det om plaster, 
i det här fallet alltså inte polyvi
nylklorid / vinyl etc utan polykar
bonat. En mängd vanliga plaster 
kan inte komma ifråga, förklarar 
Polygrams tekniska ledning för 
mig, eftersom de inte behåller 
önskade egenskaper vid upphett
ning. Kraven på hårdhet och kon
sistens utesluter också en rad kon
cept. 

En stor industri hall innehåller 
processmaskineriet och behål
larna för råvaran i form av från 
tyska Bayer köpta plastpellets, 
vilka torkas och omstruktu~eras 
under tryck. Temperatur- och 
fuktighetsövervakningen är rigo
rös, och redan i nästa steg arbetar 
skiftet ur den ca ISO män/kvinnor 
specialiserade CD-personalen i 
"rymddräkter". Hela pressform
ningen och metalliseringsproces
sen sker i strikt isolerade, ingla
sade hallar, där arbetsstyrkan bär 
heltäckande skyddskläder och 
mest av allt ser ut som en korsning 
av astronauter och någon komisk 
Monsieur Hulot-vision. 

- Tja, den här tillverkningen 
är så kritisk, att den gentemot vår 
vanliga skivpressning här kan lik
nas vid gen-Iabbkulturodling jäm
fört med kokning av Nivea-kräm, 
säger min ciceron skrattande och 
förklarar, att lokalerna alla är 

klassade i högsta eller näst högsta 
skyddskategorierna. Likheterna 
med halvledartillverkning är stora 
- aseptisk miljö, oavlåtlig kon
troll av omgivningsfaktorer (luft, 
temperatur, fuktighet) och perso
nal - engångskläder eller över
dragsdräkter och skor som byts 
ideligen , mössor och hårskydd fö
rekommer överallt. "Skulle bara 
en enda mikrostor förorening 
hamna i mastern kan den förstöra 
hela den följande produktionen, 
inget går ju att slipa eller polera 
bort som man gör med vanliga 
svarta skivors matriser", påmin
ner Soine. 

Inalles kan man forma 700 
diskar på en gång i vacuumproces
sen och målet är att nå en cykel 
om 35 s för vissa moment. Metal
liseringen i vacuum tar 30 minu
ter. Varje körning betyder unge
fär en miljon upphettade pellets 
som injiceras, tryckpressas och 
kyls. 

Den pressade och formade dis
kens kanter är ojämna efter press
momentet och de skärs bort innan 
diskarna placeras i vagnar f v b 
nästa moment. 

Robotar hanterar diskarna då 
de skall beläggas med aluminium
folieskiktet. 

I fem parallella produktionslin
jer från en stor central anläggning 
förses diskarna med sin skyddslac
kering efter al-"sputteringen" . 

De sista leden för disken inne
bär hål tagning och etikettering. 
Den stansmaskin som punchar 
hålen är något aven flaskhals i 
tillverkningen , medger fabriksled-

Bakom glasväggarna, skyddskläder och strikt hy
gienkontroll, framför dem "manuell" utmatning av 
de nylackerade rå-diskarna, som trimmas fv b 
nästa station i fabriken. Fem "linjer" för plat
torna. 

Diskarna kommer 
staplade i en stack
matare ... hålls på 
plats av vacuumsug. 

ningen, VI vågar inte köra den 
fortare", eftersom precIsIonen 
håller toleransen ± 70 /lm för 
mitthålet. Det beräknas genom 
optoelektronisk avkänning av ski
van i laddstapeln på stansen, och 
fel här skulle naturligtvis få kata
strofala följder; onödigt dyra dess
utom, eftersom disken vid det 
laget är så gott som färdig . 

En hel sida 
" etikett" 

Rent manuellt arbete innebär i 
stort sett också nästa stations, där 
diskarna får etiketterna inpres
sade i sig. Det handlar inte om 
något vanligt påklistringsförfa
rande utan just om en inpressning 
av plastpapper och färger efter en 
mönstermatris avtryck. Det tar i 
genomsnitt 2 s per disk att göra 
denna operation, och "klicka ut" 
tre färger , och man kör hela serier 
av samma diskar , vilka då måste 
få jämn färghållning över tota I be
ståndet. Grundfärgerna i ' t ex 
London-etiketterna är blått och 
rött, och de rätta proportionerna 
övervakas elektroniskt. (Bläck
skrivare går tydligen inte att an
vända, eftersom man vill ha 
"djupverkan" .) 

En myckenhet manuell avsy
ning av diskarna sker än så länge, 
"viktigt särskilt så här i initialske
det", menar fabriksledningen, 
som är angelägen om att det 
visuella intrycket av produkterna 
skall leva upp till all förhandsre
klam. Därav det myckna avsynan-

forts på nästa sida 

Skivorna finns nu i den här 
stora maskinen med sin linje av 
centreringsstationer. Här av
vägs varje skiva i syfte att få 
mitthålet exakt dimensionerat. 
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:> 
det, den omfattande hand pol e-

. ringen och gnidandet m~d finpo
riga trasor och svampar över de 
små ytorna av damer med vita 
handskar i bästa japanska stil. 

- Vi har inte några datorer ute 
på golvet, bekräftar man hos Poly
gram, som policymässigt hellre 
satsar på att flertalet av de stora 
nya installationerna fjärravkänns 
till ett centralt driftövervaknings
ställe, där i gengäld så många 
flera datorer är inrymda . Här kör 
man också upp resultat från en 
"sampling-mini-linje" parallellt 
med huvud produktionen, och kon
tinuerliga prov tages ur båda. 
Varje så utvald disk underkastas 
spelning på olika verk i labbet 
varvid alla önskade parametrar 
körs ut på skrivare eller bildskär
mar. Här har personalen också till 
förfogande profilprojektorer Poly
grams tekniker själva utvecklat, 
främst för kontroll av planheten. 
Man övervakar också materialen 
med polariserat ljus och mikro
skop jämte olika slags optiska 
precisionsinstrument från tyska 
och amerikanska tillverkare. Alla 
nyckeldata från de olika pressat
serna bevaras, så man kan konti
nuerligt följa diskarnas tillkomst 
och sen spåra upp bakgrunden till 
nästan envar individuell skiva, om 
så krävs . 

Pirater 
röjs snabbt 

Ett intressant hörn visar paral
lella test av spelare och skivor och 
här avslöjas också - för alla 

Inga datorer och övervakningsan
läggningar "på golvet" men väl 
desto mera av den varan i ett hörn 
av hallen. Här övervakas en rad 
processer och kontroller görs ge
nom stickprov eller regelmässig 
sampling. Utskrifter över alla 
data och parametrar går att få 
omgående. 

framtida eventualiteter - om nå
gon disk ute i världen skulle ha 
annat ursprung än vad rätts ha
varna tänkt sig. En operationskod 
och en annan, hemlig kod finns 
inmängd i digitalinformationen -
eventuell (osannolik) piratpress
ning är avslöjad efter 35 sekun
ders uppspelning här hos Poly
gram' 

E tt set om tre service- och 
mätskivor finns också för distribu
tion ut till de olika ländernas 
nationella organisationer . I Sve
rige har Servex redan fått sådan 
·basutrustning med testsignaler, 
nivåer och inställningar för ut
bildning av CD-personal och kom
mande service. 

Många analoga 
tagningar 

Med så många titlar i produk
tion och löften om mera för fram
tiden, sträng kvalitetskontroll och 
en repertoar i stort sett samman
satt aven tredjedel klassiskt , en 
tredjedelIättlyssnat och en tredje
del jazz och pop, skulle allt inte 
vara ganska bra då? 

Nej, inte alldeles, kanske . 
Det finns, enligt min och 

mångas mening, alldeles för myc
ket av gamla analoginspelningar i 
kompaktdiskintroduktionen. Där 
framstår - detta efter provlyss
ning bl a i Stockholm - bristerna 
i form av grundbrus och diverse 
analog inverkan som ibland be
tänkliga i ett system s/n som eljest 
är något av "ett svart hål" av 
bottentystnad. 

En efter en glider diskarna in i 
maskinen. Hanteringen är "me
kanisk" och manuell och utgör 
något av enj1askhals i produktio
nen men centreringen är så kri 
tisk att man inte vågar släppa loss 
processen utan mänsklig övervak
ning. Hydraulik, pneumatik och 
optoelektroniska kretsar sköter 
operationen. 
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Från svenska Philips audiovi
sion svarar man precis likadant 
som den pr- och kontaktarisvarige 
i Hannover: 

- Det är en nödyändighet , ef
tersom det helt enkelt ännu inte 
finns tillräckligt med digitalt in
spelat material , och det gäller alla 
bolag. Den risken måste man ta. 
Vi tycker inte om det , men kon
kurrensen tvingar oss. Skulle sa
ken bli föremål för lagstiftning 
kommer den förstås i annat läge. 

Dvs kunderna får själva avgöra 
vad slags ursprung disken har, 
beroende på om det står Digital 
Mastered eller Digital Recorded 
på etiketten - om det nu står 
något alls. Det förra fallet innebär 
en transfer av analogband till 
digital medium. Priset lär bli det
samma för båda . 

I anslutning till detta kom Pol y
grams talesman med en häpnads
väckande deklaration : 

- Vi har för övrigt funnit ana
loga inspelningar som är bättre än 
några digitala! 

Han gjorde tyvärr ingen ansats 
till att försöka förklara vad denna 
komparation gått ut på - var i 
skulle förbättringen ligga , och hur 
har dessa föregivna egenskaper 
bedömts? Vilken musik har det 
gällt ? 

Dynamikgräns: 
SO dB 

Den verkliga överraskningen 
kom också från denne man. Han 
ville, i anslutning till ovan refere
rade återtåg från vissa tidigare 

utfästelser om och kring kompakt
disken också kla rgöra , att s y s t e
m e t s inneboende kapacitet fort
farande kan klara 90 dB signal / 
brusförhållande (varvid det blev 
en del skämtat om de två tyska 
termerna för vägt och ovägt 
värde), men att den på disken 
tillgängliga musikdynamiken alls 
icke kommer att stiga mot några 
sådana värden: 

- De skivor vi tar fram kom
mer alla att hålla 50 dB i dyna
mik , eller något litet däröver. 

Det väsentliga, hette det , är att 
grundbruset hålls lågt. Det skall 
infrias. "Men vi har rådgjort med 
industrin och med olika auktorite
ter, och de menar också att 50 dB 
är alldeles tillräckligt i fråga om 
dynamik. " 

Härvid utbröt en något förvir 
rad debatt om toppklippning, in
spelningskompression och antal 
bitar etc liksom utstyrningsnivåer 
och vad skivorna nu slösar bort 
ifråga om marginaler, "head
room" etc mot maxnivå. Osv. Ti
den va r knapp och någon diskus
sion kunde tyvärr inte ske. 

Inte heller i Hasslet fanns nå
gon förståelse för att förväntning
arna på dynamik i CD rimligen 

. måste vara något högre ställda än 
med en vanlig grammofonskiva 
(obs att resonemanget fortfarande 
inte gäller bruset!). En förbättrad 
kvalitet där "ses inte som något 
a tt prioritera". 

EV:s utsände: 
- Men om nu någon fristående 

producent kommer till Polygram 
med en tape och begär ett lego
jobb av dem i vanlig ordning, 
kommer man då att saklöst sätta 
sig över t ex alla konstnärliga och 
musikaliska ambitioner och skära 
omfånget till dessa sakrosanta 
dB ... ? 

Svaret blev ett l ande, nej , 
det har man in ör avsikt a tt 
göra, beslute gä ller enba rt de 
inom konc en och dess intres
sesfär gjo a diskarna . 

Mot en bakgrunden ska ll det 
bli int essant a tt ta del av hur de 
japa ska och amerikanska bola
gen audiofil-inriktade som de ä r, 
tä er förhå lla sig. Liksom publi
k n, van vid allt bä ttre dynamik! 

Dags alltså för kompaktdisk
poken . Vi skall uppmärksamt 
o lja ytt ringarna av den och rap -



Mikrodimensioner 
kräver precision 
i samtliga CD-led 
M an talar om press
ning också av kom
paktdisken men 
grundläggande skiljer 
sig framställningen 
starkt från den gängse 
skivans. 
~ Kompaktdisken är 12 cm i dia
meter, väger 18 g och håller upp 
till 60 minuters speltid. Bara ena 
sidan innehåller information. Den 
pressas dock "tvåsidigt". Den di
gitala information skivan innehål
ler kan vara l 00 gånger större än 
en långspelskiva av analog typ. 

Laseravkänningen sker med en 
konstant, linjär hastighet om 1,3 
m i sekunden. Disken måste där
för kännas av från centrum och 
utåt mot periferin, och det sker 
genom en progressivt ändrad rota
tionshastighet från 500 till 200 
varv per minut, allteftersom laser
strålen flyttar sig. 

Ifråga om de digitala original
magnetbanden från upptagningen 
låter man hos Polygram skicka 
dem till Philips i Eindhoven för 
värdering och viss processing. De 
många analogmasters man själv 
förfogar över nödvänddiggör inte 
alltid en sådan trafik. Men ge
mensamt för alla inspelningsband 
är att de skall vara mixade för 

ig audioinformation, 
igredigerade, ekvalise

e enligt vissa 
taliserad upp

ing,~p.llp.k l r",""'lP.n varit, desto 
~fii,r.l~tf,r behöver 

till 

C D-formatet. 
CD-diskens "master" eller 

"lack", som bli r steget efter 
det, innebär en process 
glasskiva som bas för fram 
ningen. Mycket stora krav 

på glasets egenskaper och planhet. 
Skivan av glas poleras optiskt och 
har ett högt värde för transparen
sen och distorsionsfriheten. 

• Nästa steg innebär beläggning 
av glasdisken med en O, I /lm 
"tjock" hinna av fotoresist, som 
måste anbringas extremt jämnt. 
Det sker med ett slags rotations
spridning över skivan. Man får då 
en s k Resist Master Disc, jämför
bar med en fotografisk fjlmemul
sion, en "plåt", och i den skall 
själva informationen lagras. 
• Den inkodningen av "ettorna 
och nollorna" sker i en anläggning 
som innehåller en högeffektad la
serkanon. Laserstrålen moduleras 
av signalen från tapemastern och 
här "skriver" lasern in, bränner in 
snarare, ett mönster av mikrosmå 
hålrum i fotoresistskiktet. Nu har 
bandet överförts fysiskt till glas
skivan, där digitalinformationen 
grupperats utan några som helst 
överföringsförluster från tapen . 
• Men glasdisken och dess skikt 
går inte att använda ännu. Nästa 
steg innebär ett slags framkall
ning - alla de överflödiga par
tierna i skiktet måste etsas bort 
för att blottlägga den inherenta 
strukturen. Ett led återstår nu i 
"mastering"-Iedet; ett slags elek
trokemisk process: 
• Försilvringen. Glasdisken sätts 
nu in i ett ca 30 minuter långt 
"ga lvano" , ett metalliserat bad 
där den beläggs med en silverut
fällning . När detta är färdigt har 
man en förlaga , en glasdisk som 
innehåller exakt den struktur som 
den färdiga skivan skall ha. 
• Nu har vi avancerat till det 
som i analogtekniken skulle kallas 
matriseringsledet. Den metallise
rade glasdisken vi vill ha mångfal
digad - se andra stapeln i figl -
genomgår nu ytterligare galva
niska processer, och den försilv
rade disken läggs i ett bad där den 
överdrages genom elektropläte
ring med nickel. Undertill ifig ses 
originalet vi började arbeta med. 
Det drar vi nu isär från överdelen, 
och vi ha r nu genom separationen 
av de två fått ett metall negativ, en 
"fader". Den metallreplikan i ne
gativform är viktig, eftersom den 
utgör huvudverktyget för den 
fortsatta fabrikationen. Redan på 
det här stad iet skulle vi kunna 
avbryta jobbet och börja pressa 
CD-skivor från meta llnegat ivet, 

fCD,t\oIIotrN\l~dow: 
l'tIoIo~«Wt""l 

, !Lt?,{:l:n$' 

Innan diskarna 
kommit s4 här 
14ngt, appak
tande slut
granskning och 
emballering, har 
framställnings
processen pari t 
14ng och kom
plicerad. 

~ Det finns likheter mellan framställning
en ap pan liga skipor och kompaktdisken i 

~ det att man anpänder kompressionspress
~ ~ ning eller sprut formning ap massan. 

Största skillnaderna ligger i s4dant som 
~inkodningen i digital formatet och "grape

ringen" med högeffektlaser i ett foto
resistlager. 
I schemat opan 4terfinns de fyra hupud
stadierna masteri ng/ origi nalframställ
ning fr4n tape, pressperktygsutpinning, 
pressningsled och finish. 

men pressverktyget skulle bara 
hålla för en rätt begränsad upp
laga skivor. Därför kör vi vidare 
och låter negativet bilda grunden 
för flera generationer - åtmins
tone en till i form av positiv, 
"mödrar", vilka alltså kommer 
från fadermatrisen . 
• Det är i det tredje pläterings
stadiet som varje moder nu i sin 
tur avsätter en "son", och det är 
med sönerna vi är framme vid de 
reella pressverktygen, de vilka 
monteras in i sprutgjutningsfor
marna med deras tryckinsprutade 
plastmassa, klartransparent och 
tålig mot både värme och kyla . 

CD-plattorna pressas faktiskt 
på liknande sätt som en hel del 
annan grammofonskiveproduk
tion, där man använder kompres
sions- eller sprutformningsfram
ställning, flytande massa från 
munstycken och formar som hål
ler materialet till skivorna . 
Mönstret av "gropar" finns nu i 
disken, men den måste nu ytterli
gare behandlas i ett tvåstegs slut
led. 
• Här beläggs ytan under va
cuum med ett mikrotunt skikt av 
aluminium, som skall bilda det 
reflexionsskikt laserstrålen arbe
tar genom vid avkänningen. Var
ken damm eller elektrostatiska 
laddninga r får uppstå. Friheten 
från föroreningar måste vara 
100-procentig. 
• Därpå måste man skydda det 
opraktiskt ömtåliga metallytskik
tet med något, och för CD innebär 
det en lackering med ett nötnings
tåligt, transparent färglager. 

• Härifrån går disken till en 
station där ena sidan förses med 
etiketten, som trycks in i disken . 
Den upptar hela ena sidan. 

• Det sista egentliga framställ
ningsIedet är synnerligen väsent
ligt - där går disken till en 
anläggning som stansar ut mitthå
let, vilket sker med elektronisk 
mikroprecision och individuella 
beräkningar för varje disk. En 
bara aningen felcentrerad disk 
blir omöjlig att avkänna för la
sern, trots felkorrektion. 

• "Final inspection" kan omfatta 
två led, en provspelning respektive 
en station där ett antal damer 
sitter och handpolerar upp glan
sen på de exemplar de bedömer 
som matta. Efter detta går ski
vorna till emballering i de små, 
transparenta plastetuierna, där 
man också stoppar i eventuella 
programinformationer och fakta
blad, reklam etc. 

Hela den här produktionstekni
ken var alltså i sitt initialskede 
från slutet av 70-talet utsatt för en 
besvärande hög belastning av 
misslyckanden och fel - i mate
rialen, mellan materialslagen, 
ifråga om föroreningar, bestän
dighet , precision och tusen andra 
orsaker, som krävt ett mödosamt 
arbete och insatser för miljoner 
att rå på. Det var när man omsider 
nått ned i en kassationsfaktor 
under 10 % som man beslöt att 
låta de 100- 150 specialuttagna 
anstä llda hos Polygram få ordern 
"Go" för en kommersiellt inriktad 
produktion . • 
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Industrins offensiv 
med musikelektronik 
skall vinna de un a * Den japanska 
audioindustrin inrik
tar sig nu framfor allt 
på att erövra ungdoms
marknaden, "på att 
rekrytera en ny gene
ration unga audiovän
ner" - ett livsvillkor 
på en eljest trög, mät
tad hemmamarknad. * Därav satsningen 
på nya former av hi fl, 
på musikelektronik 
och komp- & spela 
själv-produkter också 
i Europa. 
Text och foto: 
ULF B STRANGE 
J Europa något aven doldis, på 
hemmaplan digitalinspelnings 
teknikens vägröjare: Denon eller 
N ippon Columbia startade redan 
1972 digitalt och har sen dess 
byggt upp ett bestånd av över 600 
inspelningar, av vilka nu många 
kommer på CD också i Sverige 
genom NA D. 

H är Denons senaste i nspel- ' 
ningsmaskin fö r studiobruk, om
given av t v den än så länge av 
Hitachi byggda hem- spelaren och 
ett bestånd CD-plattor: En rosen
röd framtidsvision? (T v) 
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Technics nya SV 100, en audio
processor fö r digitalljud, hör till 
de allra minsta hittills men är 
ingalunda sista ordet i saken; 
produk tområdet är:"hett " och att 
raherar många , inspelningsverk 
samma, som ~ redan börjat sälja 
sina N agra etc och nu uppnår 
tidigare oanad k valitet i sina 
tagni ngar. Omkopplare fö r två 
avspelningssätt. Hörtelef onut
gång. (T v) 

Digi talskivans kapacitet utnytt 
jas ännu inre. Här visas hos S ony 
en "meny" från en CD, där indi 
katorn upptar speltider, återstå
ende tid, titlar etc, och med ljus
penna går fli ckan in i program 
met och "redigerar". Maskin: So
nys CDP-10l, a/ d- omvandlare. 
fö rstärkare och dator / termi nal. 
(T h) 

JAPAN-DRAPAN II 
- föregående rapport 
var införd i RT:s 
januarinummer i år 



En allt vanligare syn på mässor 
och visningar både i Japan och 
USA: Audioamatören som nu 
också blivit musiker. Industrin 
forser honom med syntar, klavia
turer, mixers, kompmaskiner och 
kringgrejor i form av filter, sång
dödare, j7angers m m och en my
riad av små specialljudformare, 
kontaktmikar och sånganlägg
ningar i hemformat. (T v) 

I ngen Japan-mässa utan live
demonstrationer och en mycken
het klaviaturer etc. Hela den här 
vågen började skölja in också över 
Sverige till julhandeln 82, då 
märken som Yamaha, Casio mj7 
sålde elektroniska klaverbord av 
de mindre typerna. Priserna i 
Sverige: Mellan J 800 kr och 
5000 kr hittills. (Tv) 

Fostex har kommit längst på mu
sikermarknaden med sina 
2/ 4/ 8-kanaliga bandspelare plus 
den här visade musiker favoriten, 
9,5 cm / s-kassettdäcket med fyra 
ingångar och i sig en mini-studio 
for heminspelningar och band
ning av ideer till låtar. De små 
forstärkarbestyckade monitor
högtalarna går inte att köra sön
der. (Nedan) 

Mini-studion drar in: Här Yama
has KX -4, Personal Studio Sy
stem, 4 Channel Cassette Deck. 
Fyra ingångar, regel for Aux in, 
Echo-volym och huvudregel/ vo
lym. Över kopplingspanelen t h 
kan man jacka in sina linjer in / ut 
till externa grejor, instrument, 
stärkare etc. Snabb nivåindikator 
upptill. Filter, panpotar och eko 
på varje skena. (Ovan) 

fort s på nästa sida 
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Kom så tittar vi på vår monster
stärkare! uppmanade vår vän Itoh, 
Ya ma has utvecklingschef för au
dio, då vi senast träffades. 101 M, 
som den här ohyggligt tunga pjä
sen kallas, ger uteffekter i kilo
wattklassen: 1 500 W som mono
steg i 8 ohm och minst 2 x 500 
annars. - Super-dimensionerad 
för ospecat hårt bruk, kräver 
grova specialkontakter (t v i bil
den) och ger ström som ett litet 
kraftverk! 

Hitachis System G-2 är en fram
gång på alla marknader, hed
rande mot bakgrund av att Erik 
Arthur vid Hitachi Scandinavia i 
Sverige har inspirerat till den här 
hi fi l musiker-"stapeln" med 
slutsteg om 120 W, "tuner-däck" 
med förförstärkare och anslut
ningspanel för hopkoppling med 
mixern ovanför, vilken tar mikro
fon och gitarr som kan mixas med 
programkälla. Eko ingår också. 
Vidare ekvalisator med 10 bands 
område och kontinuerlig varia
tion om 10 dB uppl ner vid varje 
mitt frekvens. Skivspelaren är 

- remdriven och mycket lågbyggd. 
Högtalarna här är 3-vägs med ny 
form. Det danska stativet på bil
den har vid EV:s prov visat sig för 
vekt. Ett japanskt finns också. 
"Bas-stapeln" kostade 1982 ca 
5 000 kronor; blev snabbt slut
såld. (Innehåller ej alla delarna.) 
(Nedan) 

Hösten 82 debuterade allmänt i 
Japan en länge efterlängtad de
talj i form av "riktiga" räkneverk 
i kassettdäck och bandspelare, de 
av professionell typ, som alltså 
visar tidåtgång, inte bandvarv. 
Här ett däck från Akai med 
omställbar display: Kan visa 
realtid eller bandlängd. Märk 
luckan för den anslutna hörtele
fonen nere t v. Däckens allmänna 
lay-out-baser nu överlag på "gra
fik" i form av bjärtlysande sym
boler, pilar, ramar, påskrifter och 
annat som - givetvis - kommen
deras aven mikroprocessors 10-
gikstyrning. 

Nakamichi går som alltid egna 
vägar också designmässigt. Här 
det nya 3-huvuddäcket LX-3 som 
ståtar med dubbel capstandriv
ning, mikroprocessorkontroll, etc. 
En formgivningsmässigt våldsam 
maskin är systermodellen Dra
gon, ett reverserande super-däck, 
också med tre tonhuvuden, dub
beldrivning, filter, C -Dolby, hu
vudvolym, reglerbara kanaler, 
vertikal, stor utstyrningsvisare, 
stort räkneverk och en uppsjö av 
rattar och knappar. 

Alpine har i sina" 3-huvudkassett
däck AL-90 och 85 två ytterst 
sofistikerade maskiner med di
rektdrivning, C-Dolby och på 
85:an "professionell, manuell op
timal inspelningskalibrering". 
Linje- och mik-ingångarna har 
egna nivåorgan och en separat 
huvudkontroll finns. 90-däcket 
har BLES - "ger åtta miljoner 
svar på frågor". Om vad? Det 
handlar om en inbyggd dator för 
biasström, Dolby-nivå, ekvalise
ring och sökning. En total band
analys, alltså. FET-förstärkare, 
direktkopplad elektronik, hastig
hetspåverkan med ± 6 % på AL 
85. 

Akais stora bandspelare har en 
karakteristisk prägel av "optisk 
look", och den här heter GX- 747 
dbx. Alltså inbyggd supereffektiv 
brusreduktion. 1 Japan är dbx 
högeligen uppskattat och inte 
minst säljs mycket så inkodad 
musik på skiva. - Det här däcket 
är ett av flera som har autorever
sering av tapen och ger mycket 
långa speltider. (T h) 



Till varje bättre demonstration av 
hi fl-materiel i Japan kommer 
mängder med amatörer medföran
de band och program de kör upp 
för att mixa eller spela över. Här 
prövar en mässbesökare en mixer 
från RAMSA, ägt av Technics/ 
Matsushita och ett intressant fö
retag med många proffs saker, bl a 

Hi fl-mässorna är numera fyllda 
av bärbara småapparater typ 
Freestyle, portabelanläggningar 
för extrabruk eller tonårs rum, 
musikerelektronik av alla slag 
och datorbaserade Ijudförnöjel
ser, allt saker den trängda indu
strin måste ta till då den traditio
nella hi fl-marknaden framstår 
som mättad på många håll. Här 
ytterligare en variation på temat 
- Pioneers Bodysonic, en fåtölj 
med inbyggda vibratorer som pul
serar i ändalykten och ryggen 
jämte högtalare över nackkudden 
och vid sidorna plus manöverpa
nel för hörtelefonstereo och kom
munikation. Alla muntrationerna 
uppskattas särskilt av barn, som 
här möter en alldeles påtaglig 
ljudteknik med ett budskap till 
hela bålen! (T v) 

något så ovanligt som diversity
mottagare. Mixern är för 10 in
gångar /4 ut och en av de typiska 
nya produkterna i gränslandet 
mellan proffs- och studiobruk och 
hi fl, småstudio eller närradio, 
som den passar utmärkt till lik
som för a/v-bruk. Goda data och 
inte dyr i hemlandet. (T v) 

Något av ett "nytt" audiomärke 
är japanska Kyocera, som tidi
gare äger Cybernet, vilket man 
inte längre anser prestigefyllt 
nog. Bakom de båda namnen lig
ger koncernen Kyoto Ceramics, 
stor på magnetprodukter och syn
tetiska ädelstenar, speciallege
ringar m m. Kyoceras skivspelare 
här är helt utförd i keramer med 
en tung, avtagbar tallrik. Den är 
specialdämpat resonansfri. I öv
rigt ett antal goda för- och slut
steg jämte ett halvt dussin av 
KLG-högtalarna man har agentu
ren för. Plus en CD-spelare. 

forts på nästa sida 
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Ju mindre medium, desto bamsi
gare elektronik . .. Här den ena 
av Technics två prototyper till nya 
kassettdäck för pcm-teknik. Bil
dens är för - mikrokassetter! 
Alltså för digitalsignaler på det 
ultralilla bandet. 

En snarlik systermodell finns 

Luxman har ett mindre program 
än förr men går nu "upp i for
mat", bl a genom bildens veri
tabla mammutstärkare, som dock 
inte ger ut mer än 2 x 105 W. 
Firmans BTL-koppling används 
och metrarna kan ställas för 

för vanliga kompaktkassetter och 
pcm-teknik. Man måste nog få 
ner omfånget innan marknaden 
accepterar produkterna. Tech
nics tror dock mera på digitaltek
nik i magnetbandsammanhang än 
på laserdiskar som musikbä
rare. 

Den massivt kantiga formen hos 
nyaste Luxman går igen hos det 
största och finessproppade kas
settdäcket X -3K, som inte funnit 
vägen ut ännu. Ju mindre medium 
(= kompaktkassetten), desto 
större maskin! Torde mest vara 
tänkt för t ex radiostationer. - l 
övrigt bjuder Luxman på nya mo
deller i märkets Status Series och 
Revolver Series. Fem rörappara
ter. l Luxkitprogrammet bl a nya 
3-kanalenheter, högtalare och 
förstärkare. 

Nytt: en självbyggserie av enkla 
audiomätinstrument, sex st. Nät
aggregat, distmeter, generator, ett 
par voltmetrar. 

x 

''fryst '' toppvärde liksom att indi
kera 1/ 10 omfång. Subsoniskt 
filter ingår. Modellen heter M-
05 och är mycket dyr, 450 000 
yen. För stativmontage, närmast 
för användning i en studioinstal
lation. 
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Skarp 
digital spelare 
Under vå ren kommer digitala 
skivspelare från de flesta tillver
karna . Vi har tidigare visat Hita
chi s modell , och tar i detta num
mer upp Son y och Philips. Här är 

' nu Sharps första modell, DX-3, 
som skall kosta ca 5 800 kr. Sharp 
har valt att göra en "brödrostmo
deIl" med skivan stående innanför 
ett fönster. 

Automatisk musik- och pro
gramsökning för programmerad 
spelning av upp till 20 melodier 
utlovas, liksom givetvis ett full
lödigt digitalljud. 

iGånglåt går 
fortfarande 
Försäljningen av Ijud- och bild
produkter beräknas svikta under 
å ret , enligt prognoser från 
branschorganisationen SRL. To
ta lt räknar man med en minsk
ning om 14 % av antalet apparater 
mot 1982. Man räknar dock inte 
med att omsättningen i kronor 
skall minska på grund av att 
priserna går upp. 

Största minskni ngen hänför 
man till videosidan: hela 33 % 
minskning av antalet videospe
lare, säger prognosen. Men det 
finns ökningar också: a ndelen av 
text-tv-apparater förmodas öka 
med 25 %, vi lket inte hindrar att 
tv-försäljningen totalt befaras 
minska med 14 %. Några produk
ter ligger dock runt nollstrecket, 
och till dem hör rullbandspelare, 
som väntas bestå oföränd rade på 
ca 2 000 enheter. 

Bland de mera lindrigt drab
bade finner vi kassettradio, kas
settspelar~ i mono, receivrar och 
hörtelefonstereo eller gånglåtar. 

De sena re blir a lltmer välrus
tade, vilket exemplifieras av Sa
nyos Sports ter, som är utrustad 
med fm-radio i stereo och speciell 
mekanik, som skall förhindra svaj 
när man rör på sig . Och det gör 
man ju. 

MOS i kameran! 
Inte äppel- utan MOS-kretsar, 
vilket vi MOSte förutsätta att 
läsaren insett. Först på markna
den med en rörlös videokamera 
blir nämligen Hitachi med sin 
MOS-kamera . Kameraröret ä r 
ersatt med en halvledaromva nd
lare som dels ger bättre bild, dels 
krymper kameraformatet ytterli
gare. Vikten är 2 kg med axelstö
det på bilden . 

En stor del av vikten, och voly
men, kommer från objektivet och 
sökaren. Helt rörlös blir kameran 

I ändå ännu inte, eftersom sökaren 
fortfarande är utrustad med ett 
litet tv-bildrör. Liten effektför

' brukning och framför a llt snabb 
start är vidare fördelar. Bara 0,5 
s efter tillslag kommer bilden, 
enligt Hitachis meddelande. 

Priset på skapelsen skall bli ca 
, 10 500 kr, och en provning är att 
. vänta inom kort här i Elektronik· 
världen. 

Kamerabandspelare 
med standardkassett 
Trots att marknaden för portabel 
video är rela tivt liten så är det ett 
"hett" område med mycket nyhe
ter . Sonys senaste vapen i kampen 
om videobandarna är denna kom
bination: en fullskalig Beta-spe
la re, inbyggd i kameran! 

Ändå skall kombinationen inte 
väga mer än 2,5 kg. Så många fler 
data är inte bekanta mer än att 
a llting skall vara fullständigt 
kompatibelt med standard-Beta. 
Speltiden kan alltså uppgå till 3 
timmar och 40 minuter som mest 
i PAL-version. Skall börja säljas i 
höst enligt planerna. 
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lr3D-tv 
nästasteg? 
Tredimensionell tv, 
3D-teknik, innebär for 
det mesta ingen 
hisnande upplevelse. 
M en om man utöver 
"djupet" lägger till 

fl· ? arg .. .. 
Vi har nu sett 3D-tv 
i färg och diskuterar 
här några tänkbara 
utvecklingsvägar. 
av BERTIL HELLSTEN 

~ 3-dimensionell tv är en "na
turlig" utveckling efter färg och 
stereoljud. De försök som visats 
i svensk television har väl emel
lertid givit blandade upplevel
ser. Vi anser dock att försöken 
har varit intressanta, även om 
tekniken med nödvändighet va
rit primitiv. 

3-dimensionell återgivning av 
bilder innebär att man kan upp
fatta ett djup i bilderna. Man 
kan också tala om stereosko
piska bilder på samma sätt som 
man talar om stereofoniskt ljud. 
Ordet stereo-tv kan därför be
tyda en 3-dimensionell tv eller 
en vanlig tv med stereoljud. För 
att sl ippa den förvirringen talar 
man oftast om 3D-tv och stereo
ljud. 

Vår förmåga att uppfatta 
djup i en bild bygger på att 
bilderna från våra två ögon skil
jer sig åt något litet. Dessa 
skillnader och musklernas rörel
ser för att ställa in fokus och 
skelning tolkas av vår hjärna 
och ger en djupinformation. När 
vi försöker återbilda tre dimen
sioner på konstlad väg använder 
vi på samma sätt två något olika 
bilder som betraktas av respek
tive öga. 

Anaglyf 
återvändsgränd 

Den teknik som anvä nts vid 
de svenska försöken kallas ana
glyf och innebär att bilden för 
ena ögat ä r röd och den andra är 

grön. Med färgade glasögon 
stänger man ute den "felaktiga" 
bilden så att bara rätt bild når 
rätt öga. Färgerna går emeller
tid inte att återge riktigt på det 
viset. De filme r som visats i 
svensk tv har varit svartvita. 
Sådan 3D-tv är inte bara mindre 
tilltalande än en i färg. Tekni
ken ställer också orimliga krav 
på överföringen. 

En normal tv-bild byggs upp 
av dels en skarp svartvit bild, 
dels färger som inte är så skarpa 
i konturen. Man har med andra 
ord mindre skärpa och mindre 
överförings band bredd i färgen 
än i den svartvita informationen. 
I en normal bild ser man inte det 
fusket, eftersom den svartvita 
informationen håller samma n 
bilden. Att färgen är en sm ula 
suddig i kanten betyder mindre 
i vanliga fall. 

Men i anaglyf 3 D-tv ligger 
hela bildinformationen i en grön 
och röd bild. Om skärpan i 
färgerna är dålig blir även bil
den oskarp. Det gör att bilden 
aldrig kan bli särskilt bra med 
anaglyf metod i en vanlig tv. I en 
hemvideospelare är band bred
den för färgsignalen änn u 
mindre. Om man därför försö
ker banda det hela blir skärpan 
ännu sämre. Om man har en 
dålig videospela re kan 3 D-effek
ten försv inna helt och ersättas 
av enbart suddighet. För det 
mesta går det dock att få fram 
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effekten även via v 
Det går alltså att överföra 

3-dimensionell färg-tv med det 
system vi har i dag. Kvaliteten 
blir dock så dålig, att de flesta 
av oss snarast väljer en färg 
tv-bild i två dimensioner fram
för den ~vartvita i tre. På något 
sätt gör man här samma misstag 
som i stereoljudets barndom: 
Man lade då ofta tonvikten vid 
att det skulle vara två högtalare, 
två förstärkare, två signalkällor, 
och så vidare. Risken var att 
man glömde bort att kvaliteten 
på komponenterna och ljudet 
var minst lika viktig som anta let 
kanaler. Det gäller ju framför 
allt att såvitt möjligt återskapa 
en närvarokänsla. Den kan man 
inte få fram utan att ljudets 
kvalitet är tillräckligt god, oav
sett hur många kanaler som 
används. 

På liknande sätt tycks det 
vara med 3D-tv i dag. Man kan, 
med viss möda, få fram ett djup 
i bilderna, men för att upplevel
sen, illusionen. av närvaro skall 
uppstå, måste bildens kvalitet 
vara perfekt. Och den är långt 
därifrån. 

För att den anaglyfa metoden 
skall fungera som tänkt måste 
färge rn a i g lasögon och bild 
stämma överens på rätt sätt. 
Glasögats ena färglins alltså 
helt utestänga "vänster" bild 
och den a ndra "höger" informa
tion. 

Om färgerna hos glasögonen 

Teckning: 
Ewa Andersson 

inte passar till färgerna i bilden, 
så kommer inte bilderna att 
släckas ut som avsett, och man 
ser dubbelkonturer som stör 
djupverkan. Det var ett fel som 
drabbade de amerikanska 
3D-filmerna från Sveriges Tele
vision. Det kan man lösa genom 
att anpassa färgerna bättre till 
varandra genom att se till att 
alla filmer är lika och stämmer 
till glasögonen . Däremot kan 
man aldrig gardera sig mot att 
olika tv-mottagare kan vara nå
got olika trimmade. 

Ett annat problem med 3D
filmerna i televisionen var att de 
ursprungligen var gjorda att ses 
på en stor duk i biograf. När 
man visade dem i den lilla tv-ru
tan föll de gärna isä r i två 
fristående bilder, och djupver
kan uteblev . Detta fenomen var 
mycket tydligt på somligt av det 
material som visades. 

Det här har man givetvis upp
täckt också hos Sveriges Televi
sion, och man kommer att rätta 
till en del brister i de första 
försöken för att återkomma, för
modligen till hösten, med nya 
3D-sändningar. Då kommer 
man att tillgå 3D-filmer som är 
sä rskilt bea rbetade för tv-bruk . 
Man ha r helt enkelt dragit sam
man de båda bilderna på elek
tronisk väg, så att verkan skall 
bli avpassad för tv-rutans for
mat. Dessutom har man anpas
sat färgerna. 

Det har påståtts i en dagstid-



ning att Sveriges Television 
skulle sända 3 D-tv i färg till 
sommaren. Det är inte tekniskt 
genomförbart. Den enda möjlig
het som f n finns till publika 
3D-sändningar är den anaglyfa, 
och den ger inte tre dimensioner 
i färg. Den metoden är bara att 
betrakta som en kort och trång 
återvändsgränd . 

Färg-3D 
hos Philips 

En något längre sådan har 
Philips demonstrerat. Med den 
metoden kan man få bilder i 
färg, men den går ingalunda att 
använda vid vanliga tv-sänd
ningar. Många av de inslag som 
förekom i de svenska 3D-pro
grammen var inspelade hos Phi
lips i Eindhoven. Man bedriver 
där forskning på området och 
studerar vilka möjligheter det 
finns att återge 3-dimensionell 
tv. Ett av de system man byggt 
upp kan återge 3D-bilder på en 
stor duk. Man utgår från två 
tv-kameror i en speciell jigg, 
som ger rätt avstånd mellan 
kamerornas optiska centra. Sig
nalen från de båda kamerorna 
bandas var för sig på en profes
sionell bandmaskin. För att få 
det hela hanterligare har man 
sedan överfört bandet till två 
videoskivor, som kan spelas upp 
på två vanliga videoskivspelare 
(i den mån sådana nu är van
liga) . De båda skivorna måste 

SABA-patent 

synkroniseras, så att den ena 
avger bild för vänster och den 
andra för höger öga. 

Eftersom varje enskild bild på 
videoskivan är numrerad finns 
det förutsättningar för en sådan 
synkronisering. Till hjälp har 
man tagit Philips persondator 
p 2000. När signalerna från 
skivspelarna är vederbörligen 
synkroniserade förs de till var 
sin videoprojektor , som kastar 
bilden på en gemensam skärm. 
Vardera projektorns tre objektiv 
förses med polarisationsfilter. 
Tittaren bär glasögon med mot
svarande filter så att enbart rätt 
bild når rätt öga. 

Därmed får man bilder i tre 
dimensioner och i alla tänkbara ' 
färger. Systemet som sådant är 
naturligtvis alldeles för ohanter
ligt för att bli praktiskt använt. 
För att man skulle kunna sända 
bilder av det slaget över tv-sän
dare skulle man behöva två hela 
tv-kanaler. Varje mottagare 
skulle dessutom behöva två pro
jektions tv-mottagare för minst 
20 000 kr per styck. 

Så även Philips 3-dimensio
nella färgsystem är en åter
vändsgränd . Det är man natur
ligtvis medveten om och bet rak
tar det som en systemstu die. 

Högre kvalitet 
. nödvändig 

Ser man till återgivningens 
kvalitet återstår ändå mycket 

ger "3D" åt alla program 

att göra. Om man störs av bris
tande skärpa eller andra fel i 
bilden , får man knappast någon 
illusion av verklighet. De pro
jektionssystem som finns i dag 
är knappast perfekta. Liksom 
vå rt tv-system ger en begränsad 
upplösning, även om gränsen 
snarast sätts hos projektionssy
stemen. 

Upplevelsen av 3D-tv i det 
här formatet är ändå oerhört 
mycket starkare än den svart
vita och lilla bild som den ana
glyfa metoden ger därhemma. 
Likväl va r det visade program
materialet av alldeles samma 
slag: Kittlande effekter med 
såpbubblor och ormar som kry
per ur skärmen och in i verklig
heten. Det hela påminner miss
tänkt om en visuell motsvarighet 
till de tågljud och pingismatcher 
vi fick genomlida i stereofon ins 
barndom. 

Om man skulle förverkliga ett 
system likt detta fick man först 
försöka finna ett annat sätt att 
lagra bilderna. En intressant 
tanke i det sammanhanget är att 
Philips hemvideosystem, V2000. 
ju bara använder halva bandets 
bredd åt gången. Det vore där
för möjligt att lägga två kom
pletta videouppteckningar bred
vid varandra på bandet utan att 
behöva ändra systemet väsent
ligt. På så sätt skulle man kunna 
få en hanterlig in- och uppspel
ningsanordning för 3D-tv. Men 

~ Västtyska SABA har gjort en 
egen variation på 3D-tv. Man 
marknadsför en tv-mottagare som 
kan kopplas om så, att den ger 
3D-återgivning av alla program, 
och i färg! 

Principen kallas A BDY, "ana
glyf by delay" . Vad man tekniskt 
gör är att man fördröjer den röda 
signalen ti ll bildröret 0,7 ILS. Det 
innebär att det röda innehållet 
flyttas en liten bit åt höger i bild . 
Man får a lltså två förskjutna bil
der på skärmen, och genom att 
betrakta dem med anaglyfa glas
ögon får man ett intryck av djup i 
bilden . 

Men djupet är lika stort i hela 
bilden' I en 3D-bild skall olika 
delar av bilden ligga på olika djup. 
Man skall a lltså kunna urskilja att 
ett föremål ligger framom ett 
annat. I SABA:s ABDY-bild är 
det i stä llet al/a delar av bilden 
som förskjuts bakåt, till synes in i 
bildröret. 

det löser inte sändningsproble
men, och inte heller blir det 
lättare att få fram ett vettigt 
visningssystem. 

Synkrona 
glasögon 

Polariserat ljus och dito g las
ögon är inte användbara för 
visning på en tv-skärm. Men det 
finns andra vägar att gå. l nor
mal television visas 25 bilder per 
sekund. Varje bild ä r uppdelad i 
två del bilder på så sätt att man , 
först visar alla udda linjer och 
därefter alla jämna. Om man 
låter första del bilden återge in
formationen för vänster öga och 
den andra informationen för det 
högra, kan man överföra 3D-in
formationen i ett vanligt tv-sy
stem . Tittaren måste då blinka 
med ögonen så att höger öga är 
öppet för höger bild och vänster 
öga för vänster! N u är det vä l få 
förunnat att kunna blinka syn
kront i den takt som krävs (50 
gånger per sekund ), och därför 
får man tänka sig ett tekniskt 
hjälpmedel. 

Till ett sådant kan man an
vända ett material som kallas 
PLZT. Det är en förening av bly 
(plumburn ), jordartsmetallerna 
lantan, zirkonium och slutligen 
titan. Med det kan man bygga 
ett opt iskt filter som kan styras 
elektriskt. Om man lägger en 
spänning över det kan man 

forts på nästa sida 

"Syntes-3D" 
Den som har kva r glasögonen 

från televisionens 3D-försök kan 
pröva på bilden här ovan. För att 
det skall fungera måste man dock 
vända dem så, att den röda linsen 
sitter framför höger öga och den 
gröna framför vä nster. 

Det SABA erbjuder är alltså 
ingen egentlig 3D-bild utan ett 
slags syntetisk djupeffekt. Efter
som ögonen "störs" i sin djupupp
fattning av färgern a hos glasögo
nen kan man ändå ibland få en 
förnimmelse av "äkta" djup i bil
derna. Samtidigt har man hela 
tiden den lill a obehagskänslan 
som det innebär att se olikfärgade 
bilder med båda ögonen . 

SA BA hävdar att man ser fä rg
bilder genom glasögonen. Det gör 
man , men återgivningen blir del
vis onaturlig. Man ser ju somliga 
färger med ena ögat och and ra 
med det andra . 

Kostnaden för att åstadkomma 
effekten rör sig om ca 300 kr per 
apparat, meddelar SABA. • 
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CLft.t:l:offr 
stänga och öppna filtret för ljus. 
Av två sådana filter kan man 
bygga glasögon som kan synkro
niseras med tv-signalens bild
pulser så, att vartdera ögat bara 
ser sin del bild och en stereosko
pisk återgivning uppstår. 

Linslös 3D-tv 
Helst vill man väl ändå helt 

slippa glasögon och liknande. 
Ett sätt att göra det är att förse 
tv-rutan med linser eller pris
mor, som leder bilden dit den 
skall. Ett liknande system an
vänds på de 3-dimensionella vy
kort som finns att köpa. 

Ett annat sätt är att använda 
hologramteknik. I ett hologram 
lagras en bild i kodad form som 
ett interferensmönster från en 
laser. Om man avsöker holo
grammet med en ny laser åter
skapar man den "ljusbild" som 
objektet gav, och man får också 
ett djup i bilden. 

Lasertekniken kan även an
vändas på ett enklare sätt. Man 
låter en laserstråle bygga upp en 
bild på ungefär samma sätt som 
elektronstrålen ritar en bild på 
tv-rutan. Skillnaden är att la
sern får skriva . sin bild på ytan 
aven "skruv", som roterar 
snabbt. Olika delar av bilden 
kommer då att hamna på olika 
djup i skruven. På så sätt får 
man fram ett verkligt djup i 

. bilden. Bilddelarna ligger ju 
verkligen på olika avstånd från 
betraktaren. Andra system ar
betar bara med att mer eller 
mindre lura ögat att se ett djup 
i en plan bild. 

Innan stereoskopisk återgiv
ning blir något att räkna med 
måste ett antal problem lösas . 
För det första måste man kunna 
återge bilderna tillräckligt stort, 
enligt vår mening. Att se tre 
dimensioner i en "liten" 26 tums 
bildruta är ganska småttigt. 
Man upplever där djupet mest 
när någonting kommer extremt 
nära i rummet. Effekten på 
mera normala bilder blir ringa . 

Philips stora bild gav betyd
ligt bättre intryck, men man 
störs då i stället av systemets 
bristande bildkvalitet. Det 
andra som måste förbättras är 
därför bildens kvalitet. 

När högupplösande tv kom
mer i någon form finns det 
därför större möjligheter att 
fullända televisionen genom att 
tillföra också denna illusion. Om 
nu mediets begränsning ligger 
på det planet. • 
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Denna sällsamma ska
pelse är en videokamera 
för 3D-bilder. Ja, 
egentligen är det två 
kameror som byggts 
samman med speglar 
och anordningar. Den 
demonstreras här av 
Leon Tan, ansvarig för 
Philips 3D-försök 
Eindhoven, Holland. 

För att få stereoskopi 
behöver man två kom
pletta bilder. Här har 
Philips lagrat dem på 
två videoskivor som kan 
spelas upp synkront 
med hjälp av datorn 
bakgrunden. 

Ett sätt att visa 3D-bil
der i färg är att proji
cera videobilderna med 
två videoprojektorer på 
en skärm och använda 
polarisationsfilter för 
att skilja vänster och 
höger åt. Här är de 
sammanbyggda projek
torer som Philips an
vänt vid sina försök. 
Varje projektor har tre 
objektiv, för varje färg, 
så man har alltså till
hopa sex stycken som 
skall ställas in korrekt. 



Gryning. Du startar bilen. Kraftfullt och distinkt går basen igång. 
Lätt och luftigt diskanten. Mjukt och briljant tonar en gitarr in . 

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

Blaupunkt New York SQR 82 gör musiken i bilen till en upp
levelse. Rent och ofårgat ljud från radion. Klart och oförfalskat 
från bandspelaren. 

En lättmanövrerad stereoanläggning med en fantastisk design. 
Även på natten, genom Blaupunkts nattdesign. 

Blaupunkt: Närmare musiken kommer du inte 

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

BLAUPUNKT 
BOSCH gruppen 
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Upplev musikens hjärta med Marantz. 
Marantz Compact Disc Digitalskivspelare är ett måste 

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

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

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

Sittande i halvmörker kunde jag urskilja Marantz 
CD 73 Compact Disc-spelare upplyst aven tunn 
ljusstråle från en osynlig sol. Diskret till proportionerna 

. som inte gav någon ledtråd om dess funktion med en 
superb formgivning och med en sublim återgivning 
stod den framför oss, vi sökare av perfektion som hade 
samlats i en gemensam trånad efter det absoluta. 

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

Dessa nötta ord, High Fidelity, som har missbru
kats och överdrivits i åratal, fick här i Marantz värld en 

J . 

ny och betydelsefull mening. 
Vi upplevde en musikalisk realism som tidigare 

varit omöjlig att uppnå. 
Det var själva musikens hjärta - urrycket är inte 

för starkt - precis som om en orkester i en lokal, en 
konsertsal eller en arena hade spelat för oss som åhö
rare. 

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

CD73 - perfekl anpassad lill MaranLZ alla Hi-Fi syslem. 

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

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

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

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

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

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

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

... ............ ® 

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

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

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

Postnr: . ... . .. . Ort: ... ... .. . . ... ..... . . . .. . . . .. . . . 

Skickas till 
MARANTZ SVENSKA AB 

Box 12016, 16112 BROMMA. Tel. 08/262610 L __________________ EVN 4-!W 
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Nu ännu bättre ljudåtergivning. 
Superferro, Superchrom, Carat och Metall med 

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

Ferrocolor och Stereochrom med HD = High Dynamic. 

Sex nya kvalitetsband för att passa alla typer av 
ljudanläggningar. Alla med n~ he/säker mekanik. De 
sex bästa band vi någonsin gjort. 

Finns hos din radiohandlare. Prova! Lyssna! Enjoy yourself ! 

AGFA-GEVAERT . 
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Amatör. Det är väl det sista man vill bli kallad. Åtminstone när det 
begagnas som invektiv. I affårssammanhang är det ju speciellt viktigt att 
uppträda professionellt och hålla en hög kvalitet på det man gör. Så där vill 
man absolut inte höra ordet amatör. Visserligen betyder kvalitet en sak för 
dig och en helt annan för din kollega, men så fort du hör 'Jäkla amatör!" eller 
"amatörmässigt!" så blir du på din vakt, eller hur? 

Och det är precis det vi vill. F ör det finns ett område där amatörmässig
heten märks tydligare än inom något annat. Inom video - eller kan det möj 
ligtvis bero på att vi sysslar just med video. 

Hur som helst tycker vi på Gylling System-Elektronik att det är egen
domligt att många företag som gör anspråk på att vara professionella i affå
rer samtidigt kan acceptera ett vanligt amatörmässigt hemvideosystem, typ 
VHS med flera. 

J a, det har t o m gått så långt att välkända videoproducenter skickar ut 
sina arbetsprover på VHS-kassetter. Och det trots att programmet är gjort 
på videosystem med långt bättre kvalitet. Och trots att videoproducenter 
oftare och oftare får förtvivlade förfrågningar om vad man på företagen ska 
göra för att få bättre kvalitet på sina videoprogram. 

Du som gör egna sälj program, instruktionsprogram, träningsprogram 
eller andra program med redigering, ljudpålägg, textpålägg m m, är du nöjd '. 
med kvaliteten man får se i rutan? 

Ar du det, har du säkert redan Sony U -matic. 
Ar du inte det, har du all anledning att ringa oss eller skicka in 

kupo~gen. 
Ardu nöjd, och ändå inte harSony U -matichardu anledning att tänka 

över amatör-begreppet igen. Och titta sen extra noga på något av ~ina,pro~ '. j , '''' .' 

gram. Därefter kan du skicka in kupongen för att få en dernonstratidn' av ., ; 
Sony U-matic, så får du se skillnaden. SONY. 

Sony U-matic 
,--- ----- -------------- --------- --, 
1 Leasing från 775:- / mån. 1 
1 Paketet innehål ler : Bandspelare VO-5630 för in- och avspelning. 1 

: TV -monitor CVM-2000 PS : 

: 0 J ag vill beställa ett Sony U- matic-paket med leasingfinansiering. : 
1 OJ ag är intresserad av ett Sony U-matic-paket men vill veta mer. 1 

1 Ring mig' 1 
1 1 
1 • 1 
l i\amn l 

I Foretag 
I --~-------------------------------
I Ad re~~ 1-----------------------------------
I Post nr/ adrl'S!o 

1 Te' 1-----------------------------------
1 EVN 4-83 1 

1 Skicka in kupongen till Gylling System-Elektronik AB, GYLLI NG 1 

U0~5_B~c:..m~~·!~·~~~26y~ ____________ ~I~:.':~~,~ J 
Informationst jänst 1 1 



D O R I S • S V A R T R O M A N S 

NU PÅ SKIVDISKARNA! 
PÅ CHROME-KASSETT. 

BASF Chrome. Sen vill du inte höra nåt annat. 
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Tandberg 
Il. o Id t R ....:sa ar 

Det är inte mycket som Du och Din pappa har gemensamt när det 
. gäller skolgången. Men det finns en "lärare" alla elever har haft - TANDBER skolbandspelare. 

En bandspelare som gått genom generationerna och som fortfarande är den bandspelare skolan väljer. 
Idag kan skolan välja mellan den gamla trotjänaren (rullbandspelaren) eller den nya kassettbandspelaren TCR522 . 
När TANDBERG i år firar 50-årsjubileum är man långt framme med tekniken. Det är inte bara skolan som fått del av 50 . 
års erfarenhet. och utvecklingsarbete. 

Rullbandspelaren har utvecklats .till marknadens ledande rullbandspelare , eller som tidningen radio & television 
skriver: "En av de allra " riktigaste " bandspelarna är TANDBERG TD 20A, numera förstärkt med de två bokstäverna SE 

. som höjer dynamiken mot det rekordhöga. " 

TANDBERGS EGNA 
VARUMÄRKE 

DYNEQ - kretsen justerar 
automatiskt de höga frekven
serna. Man avvärjer på detta 
sätt överstyrning av banöet . 
Det blir med andra ord mycket 
mera musik på bandet. 

ACTILlNEAR - avhjälper 
begränsningar i inspelnings
elektroniken . Alla elektroniska 
komponenter avg~r brus . 
Actilinear eliminera( detta 
bruset , och den maximala 
ljudstyrkan vid inspelning kan' 
därför återges utan störande 
komponentbrus. .' 

TANDBERG ÄR INTE 
BARA BANDSPELARE 

Tandbergs utvecklings
avdelning fick uppdraget att 
"skapa världens bästa fö rstärk
are , musikaliskt sett ", resu lta-

tet av det blev TAN DBERG-TIA 
3012. TIA 3012 är rensad på 
komponenter som kan för
vränga ljudsignalerna, och 
släpper därför igenom Din 
musik lika ren som när den 
spelades in . 

TANDBERG 
PROFESSIONAL 

Är en linje som bara 
'.' duger " för de riktigt 
professionella . Där special
tillverkar vi produkten . 
efter Dina önskemål och behov. 

TANDBERG SPECIAL 
Inlärningsstudios för studie

förbund och skolor. 

TES - telefonförbättrings
system som ger förstärkning åt 
samtalet, vilket gör att samtal 
frå n hela världen kan sändas 
di rekt ut i eter-media. 

TANDBERG 
Box 20104, ~61 20 Bromma Tel. 08·980450 

Filial: Fridkullagatan 29, 41262 Göteborg Tel. 031·81 5320 
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BYGG 
SJÄLv 

VarIdens första loUdnesskrets 
. . ' . '. . 

som verkligen fungerar! 
~ Försvagad basåter
givning vid låg volym 
har många försökt att 
kompensera genom s k 
fysiologisk klangkon
troll, vanligen en-enkel 
bashöjning. Den har 
dessutom ofta svag
heten att "sitta fel" 
i frekvens. 

lad till volymkontrollens läge. 
Man förutsätter då att Ijud
trycket står i ett absolut för
hållande till läget. Det är dock 
en sanning med stor modifika
tion. Man tar inte hänsyn till 
ett a nta l felkällor: 
1. Lyssningsrummets volym _ 
Man kan tänka sig två typfall: 
ett där rummet är 3 x 3 x 3 m, 
och ett där rummet är 6 x 7 x 4 
m. l det sistnämnda fallet blir 
ljudtrycket ungefär 1/16 av 
ljudtrycket i det fö rra vid 
samma läge på volymreglaget. 

2. Lyss'ningsrummets efter
klang, 

3. Verkningsgraden hos 
högta laren . Det kan utan vi
dare skilja en fakto r 100 mel 
lan mycket lättdrivna och 
mycket tungdrivna pjäser. 

4. Impedansen hos högtala
ren . Det är inte ova nligt att 
man t ex växlar mellan 4 och 8 
ohms last. 

5. Signalkällans nivå är inte 

a ktuell lj udni vå ha r en överfö
ringsfunktion anpassad till 
örats ' hörstyrkekurva . 

Högta la r1j udets e lektri ska 
motsvarighet ska ll passera 
loudnessfiltret för att önskad 
korrigering ska ll ske innan sig
na len går vidare till effektför
stä rkare och högtalare. För att 
styrfunktionen ska ll fungera 
som avsett måste det "verk
liga ", okorrigerade, Ijudtryc
kel mätas . Därför finns det 
ytterligare ett elektriskt styr
bart filter (subfilter) vilket an
vänder samma kontrollsignal 
som loudnessfiltret. Subfi ltret 
har exakt invers flJnktion mot 
loudnessfiltret och balanserar 
därför ut verkan av det sist: 
nämnda . 

Subfiltret är kopplat i serie 
med den förstärkta mikrofon
signa len och subtraherar loud
nesskorrigeringen innan Ijud
trycksbestämning sker. 

Teckning: ANN GRUBBSTRÖM 

Okritisk 
mikplacering 
Mikrofonen ger en signal som 
är proportionell mot ljudtryc
ket i lyssningsrummet. Place
ringen av den är inte särskilt 
kritisk, eftersom de frekve nser 
som det i huvudsak är fråga 
om är relativt låga . Frekvenser 
under I 000 Hz har nämligen 
ringa riktverkan , 

Som tumregel vid place
ringen kan man följa två råd: 

1. Ungefär samma avstånd 
till höger som till vänster hög-

~ Hittills har heller 
ingen räknat in den 
verkliga ljudnivån i 
rummet - men den här 
konstruktionen är ve
terligt den första som 
känner av ljudtrycket 
och avsätter en bashöj
ning som nära ansluter 
sig till hörselns 
känslighetskurva i 
alla lägen. 

densamma för grammofon, ra- ,..----------------------------: 

~ Här får du som 
EV-läsare en unik 
chans att bygga en 
egen loudnesskrets 
enligt en patentsökt 
konstruktions 
originalritningar! 

av ERIK JANSSON 

~ Vid reproducering av ljud 
har man a llt id brottats med 
problemet a tt ö rat reagerar 
olinjärt i relation till Ijud
trycksnivån . Det gä ller fram
för a llt för frekvenser lägre än 
I 000 H z_ Ju lägre nivån ä r, 
desto lägre blir ö rats känslig
het. 

Den konventionella metod 
som a nvä nds för loud nesskom
pensering ä r en mycket grov 
justering som är direkt kopp-

dio och bandspela re. 
Den konstruktion vi presen

terar här tar hä nsyn till a ll a de 
nackdelar som finns med exi
sterande metod för loudnes
skompensering, Yttersta målet 
är ju att kunna reproducera 
musik på ett mer tillfredsstäl
lande sätt än vad som varit 
möjligt tidigare . 

Verkligt ljudtryck 
st y-r kompensering 
Konstruktionen är kontinuer
ligt sjä lvreglerande och bygger 
på att man mäter ljudtrycket i 
rummet med en mikrofon . 
Loud nesskom penseri ngen 
styrs seda n med en spänning 
som är proportionell mot Ijud
trycket. Ökar ljudtrycket så 
minskar basnivån och vice 
versa . 

Pra ktiskt sker detta genom 
att mikrofonsignalen för
stärks, filtreras, likriktas och 
medelvärdesbildas innan den 
påverkar ett elektriskt styrbart 
filter {loudnessfilter}, som för 
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Loudn essnivå i phon 

Dessa bekanta kurvor visar hur öra~ uppfattar ljud av olika frekvenser 
vid olika nivåer. Alla punkter på en kurva uppfattas av örat som lika 
starka. Den verkliga nivån varierar då högst betydligt med frekvensen. 
Om man har två toner på 1_000 och JOO Hl, så uppfattas båda lika 
starkt om de båda håller en nivå på 90 dB. Om nivån i stället sänks till 
50 dB måste 100 Hz-tonen ökas ca 18 dB i förhållande till 1000 
Hz-tonen. Det är dettafenome,; som den beskrivna loudnesskompensa
torn skall råda bot på, på ett teoretiskt riktigt och i praktiken 
välljudande sätt! 
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Komplett schema för kompensatorn. Man kan driva med en stabiliserad 
spänning på 12 V eller en likriktad råspänning på 14 - 30 V. l det 
senare fallet används stabilisatorn lC4 och glättningskondensatorn 
CIO. 

talare , t ill + 310 mY , 

fHOMTON~ o-~----.., 

Loudnesskompensation 
finns i åtskilliga förstär
kare. Undantagslöst är den 
då utförd så att kompense
ringsgraden hänger sam
man med ställningen hos 
volymratten och inte med 
ljudtrycket. l det här ex
emplet får man alltså en 
bashöjning under en viss 
inställning. 

2. Mer ä n 2 m avstånd till 
högtalarna , 

När mikrofonsigna len ä r 
noll få r man alltså 3 10 m Y i 
punkt B. och nä r signa len öka r 
kommer spä nni ngen i punkt B 
a tt sjunka , 
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f i l te r innan likrj k ta r e 

För att man skall få en riktig bild av ljudtrycket måste man ta bort den 
loudnesskompensering man själv har infört. Den utjämnas i mätsigna
len genom att man låter mikrofonsignalen passera ett exakt inverst 
loudnessfilter, som styrs på samma sätt som det vilket påverkar ljudet. 

Om .inte detta går a tt rea li 
sera får man sjä lv pröva sig 
fram till en a nvändba r place
ring, Själv ha r jag byggt in 
kort och mikrofon i mi n effekt
fö rstä rka re som ha r ga ll er
topp, Fantasten kan ju mon
tera mikrofonen vid favori t
Iyss na rfå töljen, 

Likspänningsstyr t 
loudnessfilter 
C 18 och R 15 bildar ett hög
pass fi lter på 48 H z för mikro
fonsign a le n, I IC2A sker en 
spännings förstä rkning inna n 
signa len går vidare till det 
filter som tar bort loudnes
skompenseringen, 

Frå n utgången på ubfi ltret, 
ICI stift 7, gå r signa len till 
IC2C, som ä r kopplad som en 
lågpassfiltrerande ha lvvågs lik 
rikta re, Likriktaren utgång 
ka n h issas relativt sem ijord 
wed RIO, Vid trimningen 
täll s vilospä nningen i punkt B 

IC2D ä r en va nlig , pän
ningsföljare som av lasta r den 
relativt högohmiga likrikta r
kopplingen, IC2 B är kopplad 
som kompa rator. Den slår om 
när spänn ingen i punkt B när
mar sig noll. 

Följden av nivåskiftet på 
komparatorns utgång blir att 
IC3, som är en a na log switch, 
intar , ledande t ill stånd (50 
ohm) och kor ts luter mellan 
semijord och punk t C. Det som 
hänt 'i praktiken ,nä r kompara
torn och switchel1 aktiverat ä r 
att ljudtrycket bliv it så högt 
att fi lt re n ska ll låsas till rak 
frekvensg~ ng , Det gör de när 
spänningen mell a n semijord 
och punkt B==O volt , S pän
ningen i punkt B ä r lika med 
fyra gå nger spänn'ingen i 
punkt D, j arls på näSla sida 
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~ forts fr föreg sida 
lel är den elektroniskt styr

bara filterkretsen . Den inne
håller fyra separata filterfunk
tioner, varav tre används i den 
aktuella konstruktionen. Två 
av dem går åt till loudnessfilt
ren (ett för varje kanal), och 
ett används till subfiltret. 

Inställbart 
arbetsområde 
Det är spänningen i punkt D, 
relativt semijord, som bestäm
mer filtrens överföringsfunk
tion. Skillnaden mellan loud
ness- och subfiltren är att sub
filtret ger en invers loudness
funktion, så att kompense
ringen balanseras bort. 

Intrimningen av filterkret
sarna är gjord så att loudness
filtret ger konstant maximal 
bashöjning vid ljudtryck mel
lan O och 56 dB. Vid högre 
ljudtryck börjar filtret reglera . 
Basen sänks mer och mer ända 

upp till 86 dB. Däröver är 
överföringsfunktionen flat och 
konstant. 

Hur man på bästa sätt skall 
utnyttja kretsens reglerom
råde är en fråga om vid vilka 
ljudtryck man normalt lyss
nar. Den experimentlystne kan 
laborera med att skjuta regler
skalan upp eller ner . Som ut
gångspunkt för dylika experi
ment har man glädje av. föl
jande data : 

l. ~ikrofonförstärkaren är 
beräknad för ett mikrofonele
ment som ger 0,56 mV /74 dB 
spI (= ljudtrycksnivå). 

2. ~ax bashöjning får man 
när spänningen i punkt B = 
300 mV. 

3. Flat kurva får man när 
spänningen i punkt B = O mV . 

4. Om man inte vill att reg
leringen skall börja vid O dB, 
ökar man spänningen i punkt 
B. l bygg beskrivningen har vi 

angett spänningen till 310m V, 
vilket får bashöjningen att 
börja avta vid 56 dB. 

5. Förstärkningsfaktorn 
kan regleras med R20. I be
skrivningen är totala förstärk
ningen 268 gånger (ca 50 dB) . 
Den beräknas som R I 7/ R 16 
gånger R 19 /R20. 

Enheten kan kopplas in i 
anläggningen på flera sätt. Om 
man inte vill gå in och löda i 
själva förstärkaren är det en
klast att koppla den till en 
monitoranslutning. l en sådan 
kommer ljudets två kanaler ut 
och kan kopplas tillbaka in 
igen efter det 'att signalen gått 
igenom loudnesskompensa
torn . Om man inte har någon 
monitorutgång men separata 
för- och slutsteg kan man i 
stället koppla in den mellan 
dem . Man kan också gå in i 
själva förstärkaren och bryta 
signalen och löda in kompen-

-ro,G ANLOG ELEKTRONIK 830107 
LOUDNE EN 

0-1 
\f ii nHerlwrtritnin~ till IlIudnen l./llllf/enwtorn . .I'kala I: I. 

- JG H LUu I: U: 

lOUDNESSKO'1P 

TRlHPUNKT A 

JORD 

VÄNS TER KANAL 

K(llIIponentplacerin~sritning. Oh.\·c'YI'era bygeln vid R 12! 
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satorn. Lämpligt är i så fall att 
göra det vid volymkontrollen. 
Bryt signalen , i'n till potentio
metern, led den till tillsatsen 
och tillbaka in till 'poten. 

När enheten är rätt intrim
mad kan man vänta sig ett 
bättre balanserat ljud än nå
gonsin förr. ~an upplever att 
basen ljuder förhållandevis 
lika starkt vilken nivå man än 
lyssnar vid. l viss mån får man 
den effekten också med en 
enkel, passiv loudnesskompen
sering, men här regleras ton
l:>alansen på ett mycket mera 
exakt sätt. Och den balansen 
står sig även om innivåer och 
andra ting ändras. 

Med andra ord får man här 
för första gången en hörbart 
ra,k frekvenskurva vid aHa ni
våer utan att behöva ta hänsyn 
till sådana osäkerhetsfaktorer 
som nivåer, verkningsgrader 
och rumsdimensioner! • 

Komponentförteckning 
1 st IC i 
1 IC2 

TOA 1074 
, LM 324 quad 

ap amp 
IC3 

IC4 

4066 cmos 
switch 
78L 12 + 12 
V stab 

10 R 1,3.4,6,8,9, 12 kohm 
11..13,14,16 

6 R2,5, 7,17.,18, 180 kohm 
20 
R12 
R15 
R19 

47 ohm 
33 kohm 
1 Mohm 

R21 1,5 kohm 
R22 4,7 kohm .. 
R 1 O 2 kohm trim-

pot liggande 
6 C1,3,5,6,9 10J.LF/16V . 
3 C2 ,7,B 33 nF 
3 C4,10, 16,17100J.LF/16V 
4 C11,13,15,18100nF 
1 C12 470 nF 
2 02,3 1 N 4002 
1 Mikrofonelement (Elfa 85-

1085 - 1) 
omkopplare 2-vägs 2-polig 
Låda, sladd, kontakter 

Motstånd R 17 väljs med hän
syn till mikrofonens känslighet. 
Det angivna värdet gäller för den 
föreslagna miktypen. 

Komplett komponentsats ink I 
mönsterkort, komponenter, låda 
och kontakter (men utan nät del) 
kan köpas från Erik Jansson, Väs
tergatan 18, 411 13 Göteborg. 
Priset är 285 kr inkl moms. 



VARRADDO 
DIN DA DSPELARE • 

Alla band sliter på bandspelarens 
känsligaste delar - mer eller mindre . 
Ljudet blir murrigt, bilden sämre. 

Inget band är skonsammare än 
MaxelI . Dessutom tar Maxelis Ijud
kassetter extra väl hand om din band
spelare . 

RISKERA INTE 2000:-
I varje videobandspelare sitter en 

s.k. videotrumma i direkt kontakt med 
bandet. 

Om bandet inte är absolut slätt, 
eller har oxidskiktet dåligt fäst , kan 
trumman slitas ned mycket snabbt. 
Bilden blir gradvis sämre och till slut 
kan trumman skadas ohjälpl igt. Att 
byta trumma kostar 1000:- - 2.000:-. 

Använder du Maxeli videoband får 
du en kvalitetsprodukt som är ytterligt 
skonsam mot din videobandspelare . 
Trumman håller mycket längre. 
Risken för trumbyte minimeras. 

PERFEKT BANDYTA 
SKONAR BANDSPELAREN 

Alla Ijud- och videoband består 
alltså aven plastremsa med ett 
pålimmat oxidskikt. 

Det är ytterst viktigt att oxidskiktet 
är väl fäst på bandet: skulle bitar 
lossna, uppstår två saker: inspelningen 
blir sämre (ojämnt ljud resp . vita 
fläckar i bilden) och de lösa bitarna 
fastnar i bandspelarens känsligaste 
delar, tonhuvud resp. videotrumma, 
där de kan göra stor, kanske ohjälplig 
skada. 

MaxelI använder ett unikt , hemligt, 
omsorgsfullt utprovat limsystem med 
15 komponenter, som fäster oxiden 
mycket väl vid plastremsan . 

Bandets yta måste vara mycket 
slät , annars fungerar den som ett 
sandpapper på de känsliga ton
huvudena och förstör dem snabbt. 

Maxeli har en bandy ta som är 
polerad bokstavligen till spegelglans. 

SKILLNADEN HETER EPITAXIAL 
MaxelI är en av världens ledande 

band- och kassett-tillverkare . Alla band 
- både ljud och video - är av utom
ordentlig hög kvalitet. Varje band går 

•• 

ANVAND 
M ELL 
LJUD- OCH VIDEOBAND! 

Rydin Tape AB . Arch imedesvägen 6, 
Box 20013. 16 1 20 Bromma Tel 08·98 86 50. 

Informat i nn~tj:.inc:t 1.4 

t.ex. igenom 170 kontrollställen innan 
det släpps iväg . 

Alla videoband, d.v.s. både VHS 
och Beta, samt de mest exklusiva ljud
banden, har ett speciellt magnetskikt , 
som kallas Epitaxial. 

I Epitaxial-skiktet består varje liten 
oxidpartikel av 2 oxider. Den ena -
gammajärnoxid - är bra på låga och 
medelhöga frekvenser. Den andra -
koboltferrit - på de höga. Oxid
partikeln bygger man ungefär som en 
chokladpralin: långsmal , med en kärna 
av gammaoxid och ett skal av kobolt
ferrit. Dessa oxidpartiklar är otroligt 
små och packas tätt , tätt , sida vid sida, 
för att ge bättre och säkrare bild/ljud. 
Epitaxial ljudband ger mer ljud med 
mindre brus och störningar. På video 
blir dessutom bilden klarare, med 
renare färger. 

Ja, så jobbar MaxelI . Proffs och 
specialist på band och kassetter. 

29 VIKTIGA CENTIMETRAR 
Ibö~anavva~eijudbandhar 

MaxelI en startsladd. Det är 29 centi 
meter band utan motstycke. Där finns 
4 viktiga funktioner: För det första 
rengör startsladden tonhuvudet. Skon
samt och effektivt avlägsnar den oxid
rester. Det betyder längre livslängd på 
tonhuvudet och finare ljud med mindre 
svaj! Bokstäver anger om sida A eller 
B är framme. Pilar talar om bandets 
framspolriktning . Och sist men inte 
minst finns det på startsladden ett 
startmärke, som talar om att det är 

exakt 5 sekunder kvar till själva 
inspelningsbandet. 

KVALITET BETALAR SIG 
Du har satsat på en bra ljudanlägg

ning för att du vill få ut det mesta ur din 
musik. Förstör då inte hela din sats
ning på dåliga band. 

Köp MaxelI! 
Eller du har köpt en ny video . 

Varför ska du då nöja dig med snöiga, 
oskarpa bilder? Och varför ska du 
använda kassetter som nöter onödigt 
mycket på din videotrumma? 

Köp Maxeli istället! 
Chansa inte utan köp Maxeli

kassetter. Bara det bästa är gott nog. 
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COMMODORE VIC 64: 
Mycket datorkraft 
för "halva priset" 
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* Så har den äntligen 
äntligen kommit: 
Commodore VIC 64. 
- Datorn som för ca 
6 000 kr ger färg, gra
fik, ljud och som har 
ett stort minne. Det 
har man tidigare bara 
fått på maskiner som 
kostat det dubbla. * Läs vår provnings
rapport om den här 
produkten som inte 
bara vänder sig till 
kräsna privatpersoner 
och skolor utan som 
även kan användas i 
vissa professionella 
sammanhang. 
av GUNNAR LILLIESKÖlD 

Foto: Tillverkaren 
och författaren 

... För ett och ett ha lvt å r seda n 
la nserades VIC 20 som en folkda
tor och blev så fa ktiskt. Försä lj
ningen på hemma rknaden tog 
sna bbt fa rt och under 1982 lä r 
ma n ha så lt hela 12 000 maskiner 
i Sverige. Tota lt ha r Commodore 
tillverkat I miljon VIC 20! Även 
a ndra märken så lde bra och ma n 
ka n ta la om det å r då hemdatorn 
slog igenom i Sverige. 

VIC 20 ha r mycket av det ma n 
bör kräva av en hemdator: Gra fik , 
fä rg och ljud . Dessutom följe r det 
med en ypperlig dokumenta ti on 
som även novisen kl a ra r. Som 

. monitor a nvä nder ma n en va nlig 
tv vilket dra r ned systemkostna
den. 

Commodore, som dock inte vi
la t på lagra rna av sina fra m
gå nga r, ha r nu slä ppt ut modellen 
VIC 64. som ä r betydligt kapa b
la re. BI a ha r ma n på bildskärmen 
nu 40 tecken och 64 kbyte a rbets
minne. I VI C 20 gä lle r motsva
ra nde 24 tecken och 5 kbyte. 
Priset ä r förstås högre, ca 6 000 kr 
mot 2 500 kr , men det få r ä ndå ses 
som fa ntastiskt lågt. VIC 64 kos
ta r hä lften av vad motsva ra nde 
konkurrenter gör. Om ma n nu ka n 
ta la om såda na'? Det rö r sig fa k
tiskt om en helt ny typ av da tor. 
Fä rgerna på skä rm en ger associa
ti oner till da torspelen, men hä r 



rör det sig om en betydligt mera 
avancerad produkt som är an
vändbar i såväl hemmet som på 
kontoret. 

VIC 64:an är alltså så duktig att 
den inte bara duger till hobby och 
hemtillämpningar utan faktiskt 
även kan användas på kontoret. 
Här klarar man sig dock inte bara 
med datorn och en tv utan man 
bör ha en riktig monitor och 
dessutom skrivare och f1exskiv
minne. Ett sådant system hamnar 
i prisläget I S 000 kr vilket får 
anses som mycket lågt. 

Här kommer förstås program
vara till. Kostnaden för den un
derskattas dock ofta. Ett för kun
den special utvecklat program kan 
kosta allt mellan 2000 och 
100 000 kr' Det är därför mycket 
viktigt att det finns färdiga sy
stemprogram till rimliga priser. 

Stora satsningar 
på programvara 
Generalagenten för Commodores 
datorer, Datatronic. har satsat 
mycket på utveckling av program
vara. Faktum är att man exporte
rar en hel del program. Mark
nadsföringen sker genom Handic 
Software medan hårdvaran går 
genom Handic Electronic. "Pro
gramvarusidan kan bli en av Sve
riges stora exportmarknader i 
framtiden . Programtillverkning 
är ett rent intellektuellt arbete och 
Sverige har en enorm tillgång av 
utbildad arbetskraft och dessutom 
tradition på området" , säger Per 
Skedung vid Datatronic. 

Till VIC 64 finns ett flertal 
Sverige-utvecklade program som 
ligger i ROM-kassetter. Det in
tressantaste är nog Calcresult 
som ä r en utveckling av världens 
troligen mest sålda program: Visi
calc. 

Det senare var beskrivet i Radio 
& Television 198 I nr 9. Ett annat 
program är Graf vilket innehåller 
grafikkommandon i basic, med 
vars hjälp man enklare kan rita 
upp kurvor än med datorn i 
grundversionen . Vi å terkommer 
till det längre fram. Relativt nya 
progra m är Stat som förstås 
handlar om statistik och Kalender 
i vilket man kan lägga in datum 
för olika händelser, telefonregis
ter, adresser mm. Till PET-famil
jens datorer finns det idag ett stort 
antal program utvecklade för 
olika ADB-tillämpningar. Med en 
emulator som tillsats kan man 
med VIC använda samtliga pro
gram som omfattar t ex lagerruti-

ner, redovisning, lönelistor och 
fakturering. Datorn är alltså fullt 
användbar på kontoret, men 
främst ser vi den dock som en 
"uppeppad" version av VIC 20 
som med sin grafik och sina färg
möjligheter främst tar sikte på 
entusiasten. 

Avancerad 
utbildningsdator 
VIC 64 har en rad finesser som 
inte finns i marknadens mindre 
datorer: Det 64 kbyte stora min
net, högupplösningsgrafiken, pro
gramkassetterna, rikliga mängder 
litteratur på svenska och goda 
u tbyggnadsmöj I igheter. 

Låt oss se hur man kan bygga 
ut VIC 64. Liksom hos VIC 20 
finns det på baksidan och ena 
gaveln en mängd kontakter. Den 
har förstås en tv-signal utgång 
som ger bild på kanal 36. Dess
utom finns det en kontakt där man 
får ut videosignalen, för anslut
ning direkt till en monitor. Audio
signalen kan man ansluta till hem
mets ljudanläggning vilket kom
mer väl till pass då man vill 
laborera med Ijudmöjligheterna i 
VIC 64. Till datorns serieport kan 
man ansluta skrivare och / eller 
f1exskivminne . VIC 64 har liksom 
modell 20 en speciell databand
spelare. För spel finns det "joy
stics" som ansluts på apparatens 
gavel. 

Tyvärr skiljer ROM-kasset
terna mellan VIC 64 och VIC 20, 
vilket kan vara värt att känna till 
för dem som tänker byta upp sig. 
Troligen har man gjort så därför 
att datorerna har olika processo
rer. I den nya datorn sitter kretsen 
65/0 som är en utveckling av 
6502. Dessutom är minnesupp
läggningen olika. Ur den medföl
jande handboken , som inte var 
översatt vid pressläggningen men 
som kommer att ersättas aven 
svenskspråkig utgåva, talar man 
om att spelprogrammen till VIC 
10 passar i VIC 64. VIC 10 är 
identisk med den modell Max som 
presenterades på Chicagomässan 
för ett år sedan. Troligen läggs 
den ned innan den någonsin hin
ner säljas i några större antal på 
USA-marknaden . Commodore 
satsar inte på spel i första hand, 
såsom konkurrenten Atari gör. I 
första hand ha r man riktat in sig 
på att användaren skall kunna 
utbilda sig på datorområdet. Det 
understryks framför allt av den 
svenska agenten som har gjort 
oerhört stora och goda satsningar 
på just dokumentationen. I stället 
för VIC 10 lär det nog komma en 
modell som kan litet mer än V IC 
20 men som kanske kostar det
samma. Det verkar vara en rimlig 

utveckling. 
og med spekulationer och åter 

till anslutningsmöjligheterna! 
Slutligen har vi en parallell port 
för användartillämpningar av 
olika slag. T ex kan man där 
ansluta en relä box med vars hjälp 
man kan styra yttre utrustning, 
modem eller ett anpassningsdon 
för RS232 . I grundversionen pro
grammerar man datorn i basic 
men det finns ett antal ROM
kassetter att tillgå så att man 
alternativt kan använda andra 
språk: Comal, logo, forth. Med 

petspeed kan man som namnet 
antyder snabba upp sin basic. 
Comal är en strukturerad basic 
som ursprungligen togs fram för 
de danska skolorna och som även 
har blivit aktuell i svensk utbild
ning. 

Grafiska symboler 
och rörliga objekt 
Med tangentbordet kan man al
ternativt skriva antingen små och 
stora bokstäver samt en grafisk 
symbol per alfanumerisk tangent 

Forts på nästa sida 

Fig l. När man slår till apparaten får man blå bakgrund. Texten är 
skripen i de 16 möjliga färgerna i normalt och inperterat läge. Vi ser 
att pissa färger är mindre lämpliga mot den här bakgrunden: Rött, 
blått, brunt och grå I är oläsliga. Vill man anpända de färgerna bör 
man programmera in en annan färg som bakgrund. Se fig 2. 

Fig 2. Med pitt som bakgrund framträder alla färger utom pitt förstås. 
Jämför med fig Il 
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> 
eller så kopplar man om och får en 
stor boksta v och två grafiska tec
ken. Observera att man kan bara 
få ett av alternativen åt gången. 
Kopplar man om änqras det på 
skärmen redan inskrivna. De gra
fiska symbolerna lägger man i 
olika adresser med POKE
kommandot vilket är ganska om
ständ igt. Betydligt enklare blir det 
om man kompletterar datorn med 
en modul som innehåller speciella 
grafikkommandon som PLOT, 
BOX och CIRCLE som ritar upp 
en linje mellan två angivna punk
ter, ritar upp en rektangel då man 
a nger hörnens positioner resp ri
tar cirklar med specificerade dia
metrar och centrumpunkter. Den 
som tänker använda grafiken Oi
tigt bör absolut skaffa den här 
modulen. 

Totalt finns det 255 tecken att 
välja på av vilka 124 är grafiska 
symboler. Bildminnet rymmer 
320 x 200 punkter för högupplös
ningsgrafik. 

Något som inte finns i VIC 20 
men vä l i VIC 64 är s k "spri tes", 
eller på svenska rörliga objekt. Ett 
sådant ritar man själv upp med 
hj älp av POKE-komma ndon som 
hämtar sin information från en 
datasats. Matrisen består av 
24 x 21 punkter. I den medföl
jande handboken finns exempel 
på hur man bygger upp luft
ballonger som rör sig på skärmen 
oberoende av varandra. Man kan 
bestämma om objekten skall gå 
framför eller bakom varandra då 
de möts och risken för krockar 
behöver man inte bekymra sig för. 
Det finns 8 möjliga bildnivåer. 

Att programmera in de rörliga 
objekten är ganska omständligt. 
Varje rad i matrissystemet defi
nieras med ett tal som svarar mot 
hur många segment som skall 
vara färgade. Se fig 4. Det tar tid 
och är en smula knepigt, men 
sedan man väl har byggt upp 
figuren kan man enkelt använda 
den , förOytta den och eventuellt 
expandera objektet till dubbla 
storleken. Man kan alltså åstad
komma rörliga bilder utan alltför 
stora åthävor . Det ger stora möj
ligheter till dem som söker efter 
nya möjligheter i spel program. 

"Synt" -ljud 
från datorn 
VIC 64 innehåller en speciell 
krets med vars hjälp man synte
tiskt kan skapa musik. Datorn ger 
inte bara fyrkantvågor ut med 
önskade frekvenser utan man kan 
välja vågform (triangel, sågtand , 
puls eller brus), attacktid, av
klingningstid (decay), definiera 
hur lä nge tonen skall ha full volym 
och hur snabbt nivån ska ll sj unka 
(sustain/release) och slutligen 

hur lång tonen skall vara totalt, 
dvs om det är fråga om en halv
eller å ttondelsnot etc. Frekvensen 
väljer man med ett värde ur en 
tabell. Underligt nog står inte 
tonhöjden i relation till siffervär
det. Se tabell l där det framgår 
vilka värden som skall läggas i 
resp POKE-adresser. I tabell 2 
framgår hur man kan åstad
komma olika instrument med 
olika kombinationer av värden. 
Tre stämmor kan ljuda samtidigt 
över 9 oktavers omfång. En finess 
som inte framgår ur tabellerna är 
att man även kan programmera in 
filtrering av signalen för att göra 
ytterligare justeringar av ljudbil
den. 

Basictolken i VIC 64 har 
samma repertoar som i VIC 20. 
intressant är att man kan koppla 
till en processormodul med Z80 
för att köra CP/M-program. Då 
får man förstås tänka på att 
CP/M-programmen ligger på 
Oexskivor som är formaterade an
norlunda. Enklast är att koppla 
samman VIC:en med en dator 
som kan läsa av CP/M-skivorna 
och att göra en överföring till 
Oexenheten i VIC-systemet. 

På tal om basic skall vi nämna 
att det finns en ROM-kassett med 
vars hjälp man kan utöka basic
tolken med över 100 kommandon. 
Klart intressant! Bland annat in
går här kommandon för struktu
rerad programmering som DO 
WHILE och LOOP UNTIL samt 
förenklade ljud- och grafikkom
mandon. Det behövs verkligen ef
tersom det är ganska tidsödande 
att göra program med POKE
kommandon. 

Sammanfattning 
och utvärdering 
+ VIC 64 ger i sin prisklass "mer 
datorkraft" än närmaste konkur
renter. 
+ 64 kbyte minne enl uppgift, 
men av dem kan man bara an
vända 39 kbyte för basic eller 52 
kbyte för maskinspråksprogram. 
Resten tas upp av ROM för basic
tolk och operativsystem/monitor
program jämte olika portar. 
+ Grafiken med färg och rörliga 
objekt (spri tes). 
+ Ljudsyntes med betydligt 
bättre kontrollmöjligheter än i 
många andra datorer. 
+ 40 teckens bredd på 25 rader. 
+ Programvarusupport med både 
svenska och amerikanska ROM
kassetter. 
+ Såväl tv- (kanal 36) som video
utgångar. 
+ Separat ljudutgång för anslut
ning till yttre förstärkare och hög
talare. Den kan man anvä nda då 
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Fig 3. Med VIC 64 kan man bygga upp "sprites", eller rörliga objekt. 
Bilden visar tre luftballonger som man med ett program förflyttar över 
skärmen. Objekten rör sig oberoende av varandra. 

SERIES 
I 

SERIES 
I 
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1 I 2 I 

3 
I 

128 32 8 2 128 32 8 2 128 32 8 2 
64 16 4 11 64 16 4 1 I 64 16 4 
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~ 10 o 
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16 
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20 
21 

5 10 15 20 24 
COlUMN 

Fig 4. Det här exemplet visar hur man bygger upp ett rörligt objekt. I 
det här fallet är det just en luftballong av den typ som tv-bilden i jig 
3 visar. Varje punkt motsvarar ett tal (21). Talen i en rad summeras i 
tre grupper vilket ger tre siffror. Siffrorna används sedan i en 
DATA-tabell som programmet läser av. Rad I, t ex är uppbyggd med 
talet O, talet 127 (64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + l) och slutligen O. Inom 
rutmönstret 21 x 24 punkter kan man alltså bygga upp vilken symbol 
eller vilket tecken man vill. 
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m~n bygger upp musik och lj ud- sta"nda rd, uta'n de ka n Köpas ti ll 
effekter. för ca 300 kr, 
+ Bra tillbehörsprogra m .:... Endast specialballdspelare 
+ 8 funktionsta lJgenter. 'Ma n kan passar. 
själv välj a och ska pa funkti oner - P'rogramkassetterna till , V le 
eller tecKen , . ,20 gå r in tea tt a nvå nda. Något a tt 

Qch .. så några nackdela r. . . , tånka 'på för dem som vi ll byta 
- Å. A och O finns inte med som lIPP sig!. • 

Tab 2. Här ser vi h\lr mari ka n efterlikna olika instrument genom 
kombinationer av data. Se även tabell l. 

Instrument Vågform Attack/decay' Sustain/release Pulsförhållande 

Piano 
Flöjt 
Harpa 
Xylofon . 
'Orgel 
Fagott 
Dragspel 
Trumpet 

puls 
triangel 
sågtand 
triangel 
triangel 
triangel 
triangel 
sågtand 

9 
96 
9 
9 
O 
O 
102 ' 
96 

O 
O 
O 
O 
240 
240 
O 
O 

Ta bell' \ . Data för ljudgenerering 

Ändamål POKE
adress 

V~lymkontroll 54296 

Hi-O Lo:-255, 
. ej tillämpligt 
e j tillämpligt 
ej tillämpligt 
ej tillämpligt 
ej tillämpligt 
ej tillämpligt 
ej tillämpligt 

.. 

, , 
, " 

,'; \', . 

Ta bell 3. Kom mandon och inWl!ktioner i l;>asic. " 

Systemkommandon . , " 
LOAD , SAVE, RU,N, STOP , END , CONT , ' ~E~K , ' POKE , S,YS: 
WAIT, USR " 

Redigering~- och formateringskomman,don. , , 
LIST: REM , TAB , spe, POS, CLR/ HOME , INSt, DEL, CTfilL, 
CRSR -

, 
Matris- och stränkommandon 
DIM ,. t EN , STR'!., VAL , CHR '!. A SC,.LEFH, RIGHH, MIDS~ 

ln~ och utkommandon 
INPUT, GET, DATA, READ , RESTORE , PRINT 

Programflödesiristruktioner 
GOTO, IF .. . THEN , FOR ... TO. ' .. NEXT, GOSUB, RETURN , 
ON-GOTO, ON-GOSUB 

Filkommandon: 
OPEN"CLOSE , PRINT, GET, INPUT 

Algebraiska oper~tioner : 

= + t * 1 <><>< = > = 

Lo'giska operationer : 
AND, OR , NOT 

" 

Värden 

Från O till 15 

Notvärde 
Hög frekvens 
Låg frekvens 

C C# D D# E' F F# G G# A A# H C e# 

. " 
,. 

Vågform 

Pulsförhållande 
Hög puls 
låg puls 

Anslag (attack) , 
avkling-
ning (decay) 

hållning 
(sustain)! . 
avslut (release) 

54273 
54272 

54276 

54275 
54274 

54277 

54278 

.. 

34 36 38 40 43 45 48 51 54 
75 85 126 200 . 52 198 127 97 1 1 1 

Triangel ' Sågtand '.- Puls 
~ ., . 

17- 33 . 65 

Ett värde mellan O och 15 (endast för pulsformen) 
Ett värde mellan O och i 55 (endast- för pulsformen) 

ATK4 ATK3 ATK2 ATK1 DEC4 
128 64 32 16 8 

SUS4 SUS3 SUS2 SUS1 REL4 
. .. 

" 

128 64 32 16 8 

57 61 64 68 72 
172 '126 188 149 169 

brus ' 
. '129 

. 

DEC3 DEC2 DEC 1 
4 2 1 

REL3 REL2 REL1 

4 2 1 

Vid musikprogrammering lägger man datauppgifterna till höger i tabellen i de angivna POKE-adresserna. Värdena lägger 
man lämpligen i DATA-satser. 
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Låt .dätornrita diagram·· " 

för din antenn 
Att själv konstruera 
antenner kan vara kne
pigt, men med det här 
dataprogrammet ser 
man vad som händer 
om man t ex lägger till 
ett extra element. 
På bildskärmen 
presenteras ett 
stråini ngsdiagrll:m. 
Vi skall kanske till
lägga att vi här använ
der en förenklad 
modell där sa~tliga 
element är drivna. 

av A VO KASK, SMOKVO 

•• Att konstruera och prova 
antenner tar en stor del aven 
radioamatörs tid i a nspråk . Man 
ritar. beräknar, gör diagram och 
bygger, går upp på taket för att 
testa . Resultatet blir ofta ett 
dåligt SV F (stående vågförhå l
lande) och man får bygga om 
och justera i omgångar. Känns 
det igen? 

Många amatörer har i dag en 
dator, som ä r sy nnerligen läm
pad att använda för diverse be
rä kninga r, simuleringar m m. 

I artikeln används datorn till 
att på skärmen visa strålnings
diagrammet för ett valt a ntenn
systern. Man kan således från 
tangentbordet mata in antenn
systemets karakteristika, som 
bomIängd, anta l element m m, 
va refter man lämpligen luta r sig 
bakåt och ser hur systemets 
strå lningsdiagram snyggt och 
prydligt ritas upp . 

Det är i princip möjligt att 
bestämma en a ntenns relativa 
fältstyrka i varje punkt genom 
att veta dels amplituden och 
fasen hos strålningen från varje 
dipol i antennen, dels elemen
tens orientering. 

Fasen påverkas huvudsakli
gen av fysikaliska avståndet 
mell a n elementen samt av skill-

naden i de olika matade elemen
tens faser, typ transmissionslin
jens fördröjning hos drivna ele
ment eller reaktansfördröjning 
hos pa rasitiska element. 

Amplituden påverkas mesta
del s av den effekt varje dipolele
ment får, samt av strålningssva
ret: Rundstrå lande vinkelrä tt 
mot elementaxeln och sinusfor
migt varierande i planet paral
lellt med elementaxeln . 

Alla a ntennsystem ka n a lltså 
brytas upp till ett godtyckligt 
antal referensdipoler 'och seku n
dära, diskreta dipoler . 

Med aktiva anten ner menar vi 
två eller flera dipoler som a ll a 
mata med effekt från samma 
effektsteg. Dipolerna är pl ace
rade på ett visst avstå nd från 
varandra och är sammankopp
lade med en transmissionsled
ning , vars längd är I lambda/4, 
lambda/2, 3*lambda/4, lambda 
osv, ·beroende på vilka egenska
per man vill uppnå med antenn
systemet. Transmissionsled
ningen fördröjer signalen så att 
di polerna får spänningar som ä r 
fasförskj utn a i förhållande tin 
va randra. När man sedan matar 
dipolerna med signa ler, kommer 
gångvägen mellan dipolerna att 
påverka strålningen i olika rikt
ningar. Man får på så sätt en 
riktantenn . 

Enkelt att ändra 
i dator modellen 

Med programmets hjälp kan 
man således göra ändringar se
kundsnabbt i datormodellen , 
varefter man direkt på skärmen 
ser vad ändringen hade för ef
fekt. Det är lätt att experimen
tera med a ntalet element, av
ståndet mellan dessa, bomIängd, 
fasning, ma tarledningseffekter, 
polarisation, stackningar, kol
linjära effekter med mera. 

Programmet är skrivet för en 
6809-dator av fabrikat SWTPC 
med tillhörande bildskärmster
minal. Vi ger även en program
lista för en RT-dator med den 
intelligenta terminal som be
skrivs i " Bygg själv datorer". 
Den ha r dock ba ra 40 tecken per 
rad, mot 80 i SWTPC:s termi
nal , så upplösningen blir ganska 
dålig. Den som har tid och 
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" 100 Dl'" A(l O .. lO),B(l'O;lO) 
110 RE" UPPRITNING AV LOBER FOR AKTIVA ANTEf'lllER 
120 RE" FOR SWTPC-"båo9 PED TSC- BASIC ELLER XBASIC 
130 PRINT CHRtI(12): RE'" CLEAR SCREEN 
140 INPUT " POLARISATION a V ELLER H " ;Pr:I 
1'50 IF Ptl="v" OR Pl1="H" THEN 160 ELSE 140 
160 INPUT "X AV FULL SKALA HOS REFERENS ELEI"IENTET _ 
170 PAINT 

";AI: AI - AI'.4:N:a 1:60TO 2:50 

180 Na N+l:PRINT "ELEP1ENT NR ". " JNIN2:.::N 
190 IflFUT "X AV FULL SKALA " ;ACN,I):BCN,l' - ACN,1)'.4 
200 INPUT "E~Ef1ENTAVSTAND J VAGLANGDER " ;ACN,2):8(N,2)=A(N, 2J t o .• 28319 

;~~ ~~~;):~!:,'~;'~;;~B~LEt1ENTET FRAN REF .C I GRADER ) . "; A(N,3) 

230 INPUT "FASFöRDRöJN I NG ( I VAGLÄNGDER ) "j ACN,.) 
2 40 B(N,.)-AeN,4J.6.2BJ19 
250 INPUT .. ttER ELEf"ENT ";Ttl 
260 IF Ttl""J" THEN 170 
270 IF n:l""N " THEN 290 
280 PRINT " FEL tNDATA ": GOTO 250 
290 INPUT " VERIFIERA DATA ";TQ 
300 N- 2 
3 10 IF n:t-"J" HEN 605U8 820:60TO 330 
3 20 IF TUs" N " HEN 330 ELSE PRINT " FEL INDATA " : 60TO 290 
330 PR I Nl. CHRU C l 2 J , REM CLEAR SCREEN 
3 . 0 AAU=CHRD( 27)+CHRIH3B} : REH SKXRM PROTECT PA 
350 ABU"'CHRllC 'Z7)+CHRQC39' : REM PROTECT AV 
3 00 PRINT AAD 
370 FOR 1= 1 TO 2 I FOR 0=-0 TO 11:W::O' 30 
3 80 REH HEDELPl..NKT J SKÄRI'tEN5 HITT 
390 X- C- 2S/I)'COSeW.PI/IBO)+08 
400 V=C - I 0/ 1 ) . 5INH"' . PI / 180)+4. 
410 REH KORREKT AVRUNON I NG 
420 Xc:INT(X+.S):Y= INTeV+.S) 
430 REH CURSOR ADRESSERING 
4.0 ZZU-CHRU (27) +"=",lXU-CHFH:t( X) I ZYQ"CHRn (V) 
450 PRINT ZZl:f~ ZVU, ZXQ, "."; 
460 NEXT O ,I NEXT I 
470 PRI NT ZnfICHRtlCI2+32'ICHRDC04+J2J;"O", 
480 PRINT ZZtl;CHRJ:fCl+32);CHRJ:f(Jo+32); " 90", 
4 90 PRINT ZZn,CHfUfe12+32);CHRJ:fC7+32);"IBO", 
500 PRINT ZZJ:f;CHRUC2.+32);CHRI:I(3~+32);"270"; 
5 10 REH F öR J, 3 GRADERS AVST AND 
520 FOR g - t 'TO IOB:Z- a.(10/3) ' PI/180:GS- 0IG2c:AIIG3_0 
530 FOR N~2 TO N2 
540 GI - SCN, 2) ' COSC B(N, J)-l)-BCN,.) : IF PU-"H" nEN 570 
550 62-62+8 (N, I) ICOS (61) I 63- G3+8 (N, l) ISIN (61) 
560 NEXT N I 6T-SOR( G2'G2+G3.63) :GOTO 600 
570 62-B(N, UISIN(Z) I GJ- G2ICOS t 6t) 
580 GS-aS+6JINEXT N:GT- ABS(GS+AlISIN(l») 
5 9 0 RE,., SKALFAKTOR FöR SKARttEN 
600 X-. 6T.5IGT.COS(Z)+6B 
610 V-.2:51(-Gn . SINel)+44 
620 gl~g .. (10/3): g2- 8T'2.:5 
630 QI - INT(QI+.5) 
040 Q_2-1NT (Q2+. 5) 
650 PRINT ZZI:I,CHRJHI+32) ,CHRI:I(1+32 } ,tU, 
bbO PRINT ZZUJCHRI1<1+32},CHR4(8+32), " GRADER " , 
670 PRINT ZZI:I,CHRIHl+32).CHRI:I(60+32),Q2, 
680 PRINT ZZI:I,CHRI:I(I+32) ,CHRI:I(b7+32); " 'X ", 
690 IF 02 >150 THEN 710 
700 PRINT ZZtf,CHRJ:f(Y) ,CHRU<X) ...... , 
710 PEXT Q 

720 RE,.. SKRIV I SISTA RADENS FAl. T 
730 PRINT Zll:h~J:«24+32) ,CHRtfC1+32) I 
74'0 INPUT "vERIFIERA DATA C J/N) ",ni 
750 IF Ttl-"J " THEN GOSUB 7 9 0 
760 PRINT ZZtl,CHRI:I(24+32),CHRt:ftl+32),"FORTSXTTA ", 
770 PRINT CHRtI (03), :REH ERASE LINE 
780 INPUT TTI:II IF TTI:I-"N " Tt-EN SOTa 980 ELSE GOTa 130 
7 9 0 N=2 
800 PRINT ABn. 
810 PRINT CHRQ(12) 

820 PRINT "Al - ",Ale2.:5,"'X AV FULL SKALA " 
830 GOSUB 9bO:PRINT "A";NQ," - " ;A(N,l); "'X AV Fl.l...L SKALA" 
8.0 PRINT "S" ,NU, " '"" "I A(N,2);"VAGLANGDER ELLER ",BCN,2);" RADIANER " 
850 PRINT "P";M:f," - ",ACN,3)."GRADER ELLER " ;BCN,3); " RADIANER " 
BbO PRINT " D";NU; " = ";A(N,.);"VAGLXNGDER ELLER "; 8CN,4); " RADIANER " 
870 GOSUB 920 
880 INPUT "FORTSATTA ";TI:I 
890 IF TI:I="J " n-EN 910 
9 00 RETURN 

91 0 ~N+l:IF N ) N2 HEN RETURN ELSE PRINT CHRU(12}tGOTO 8 30 
920 PRINT 
930 PRINT " VARIABEL " :PRINT "A""SKALA":PRINT "S::zAVSTAND " 
940 PRINT "P=VINKEL TILL ELE,.,ENTET FRAN REF ":PRINT "D::o:FbRDRöJNING" 
950 RETURN 
960 NJ;J- STRUeN):IF LEN (NU) - 2 THEN NJ:fCRIGHTI:ICNU, 'I) ELSE NU- RIGHTlHNn, 2) 
970 RETURN 
980 PRINT ABu,CHRt:J(12): END 

Tabell l , Program lista for SWTPC 6809-dator med SWTPC bild
skärmsterminal. Om _dra datorer används kan vissa basic- komman
don behöva ändras. Framför allt skall markören kunna styras från 
programmet och det kan ske på olika sätt i olika datorer, · De 
programrader som berör presentationen på skärmen är: 330, 340, 350, 
390, 440, 470 - 500, 600. 610, 650 680, 730, 760, 810 och 980. 

kunskap kan naturligtvis kon
vertera programmet så att det 
utnyttjar RT -datorns grafik. 
Program{Tlet är skrivet i relativt 
generell basic och det bör kunna 
anpassas även för andra datorer. 

Men ett krav är att m~rkören 
ska ll kunna styras med ad'resse
ring från programmet. . 

Programmet är baserat på 
vektorsummering av ideala 
halvvågsdipoler på stort avstånd 



PBOGBJlMMBBJI 

10 OlM An o, lO' ,8(10, l O> Vertikal dipol 
20 REM UPPR I TN l NG AV L OBER FOR AKT I VA ANTENNER 
::SO REM FÖRRT-dotorbB09 HED TSC- BASIC ELLF.R XBASrC 
40 PRINT CHRa(27)+CHR~(5):RE" SUDDA SKÄRM 

Låt oss först undersöka en vertikal dipol. S efig I. 

SO INPUT " POLARISATION = V ELLER H "; Prl 
bO IF Prl "" "V" OR Pr:l="H" THEN'70 ELSE :50 
70 INPUT " 'lo AV FULL SKALA HOS REFERENS ELEMENTET 
lbO 
8 0 Pf(INT 
9 0 N=N+l:PRINT "ELEMENT NR = " ;N: N2=N 

" ; Al: Al .. Att . 4 : N= J: ~OTO 

100 INPUT " 'lo AV FULL SKALA " ;A(N,ll:8(N,1 )=A{N,l".4 
110 INPUT " ELEt1ENTAVSTANO I VAGLÄNGDER " ;ACN,2):B(N.2' = A(N. 21 I o.283 19 
120 INPUT " V INKEL TILL EL EMENTET FRAN REF ( I GRADER ) " ;A(N~3) 
130 B(N, 3)~ A ( N. 3) 'PI / IBO 

140 INPUT " FASFdRDRoJNING ( I V AGL ANGDER ) ";ACN, 4 ) 
150 BCN.4' =A (N,4l.6.283 19 
160 INPUT " MER ELEMENT " ;Ttt 
1 70 tF HIz:" J " THEN 8 0 
180 tF BI=" N " {HEN 200 
1(10 PRINT " FEL INDATA ": GOTO lbO 
200 INPUT " VERlF ~ERA DATA . ". n~ 
2 10 N=2 
220 IF TQ:"J" THEN GOSUS 7 30: GOTO 2 4 0 
230 IF TtJ · " N " THEN 2 4 0 ELSE PRJNT " FEL INDATA " :GOTO 200 
2 4 0 PRINT CHRQ(27)+CHRn<S):REM s udda sk aramm 
2 50 AAn=CHRtJ( 27 )+CHRtJtl):REM s ~årmskydd p3 
2 6 0 ABtJ=CHRJl (27) +CHRn (20) : REM skårmskydd 
270 PR I NT AAQ 
280 FOR 1= 1 TO 2 : FOR OzO TO 11:W=Q ' 30 
2 9 0 REM MEDELPUNKT I SKAR MENS MITT 
300 X=( - 12/ I) . c oseW.PI / 180)+84 
3 t O V=t - B / I ) ' SI N t W.PI /180)+76 
320 REM KORREKT AVRUNDN t NG 
330 X= INT (X+.S} :V= INTtV+ . S) 
3 4 0 REM CURSOR ADRESSER I NG 
350 ZZ tJ ""CHRQ (21) : ZXtJ=CHRIl C X) : ZVtJ=CHRP tVl 
360 PRI NT IIJl; ZVQ; lXJl; " + " ; 
370 NEXT O : NEXT I 
3 8 0 PRINT ZZn;CHRJl ( 12 +6 4); CHRJl(33+b4 ' : "0": 
3 9 0 PR INT ZZQ;CHRl:H3+64) ;CHRQ C20+b4 ); " 9 0 ". 
400 PRINT ZlJl;CHRJlt12+64) ; CHRJl(5+64 ); " 180"; 
41 0 PRINT ZZQ; CHRJl (21 +64); CHRJ:l ( 19+64) ; " 270". 
4 20 REM FoR 3 , 3 GRADERS AVSTAND 
4 30 FOR 0 = 1 TO 1 08:Z =0. t l0 /3) ' PI / 180:GS=0 :G2=A l:G3~0 

440 F OR N~2 TO N2 
450 Gl = B(N,2)'COS(BCN, 3 ) - Z) - BCN.4) : IF P):f= "H" THEN 480 
460 G2=G2+B ( N ,II 'COS tGl):G3=G3+BCN,1) 'SIN tGl) 
4 70 NEX T N: GT=SOR<G2'G2+G3 ' G3) :GOTO 5 10 
480 G2=B t N , I) ' SINCZ) :G3=G2'COS(G t) 
490 GS= GS+G3 :NEXT N : GT= ABStGS+Al'SIN CZ») 
500 REM SKALFAKTOR FoR SKARMEN 
51 0 X=0.3 ' GT . COStZ) +B5 
5 20 V==O . 18' ( - GT> tS INCZ ) + 7 6 
5 30 01 ==C t (10/3):Q2=GT. 2.5 
5 4 0 Ql=INTCQI+.5) 
550 Q2= INTCQ2+ .51 
5 6 0 PRINT zza;CHR~(1+b4)lCHR~ t l+64 ); Qt; 

570 PRINT ZZI:f;CHR~(1+64};CHRJ:lC8+64);"grader " ; 

580 PRINT ZZI:f,CHRJ:l(1+64);CHRI::I(35i+64);Q2; 
5i90PRINT ZZ~;CHRI::I( 1+64) ; CHRI:f (39 +64); "1." ; 
600 IF Q2 > t50 THEN 620 
610 PRINT ZZQ; CHRJ:l (V); CHRJ:l (X); "'''; 
620 NEXT Q 
6 30 REM SKRI V I SISTÅ RAOENS FALT 
640 PRINT ZZJ:l;CHRJ:l(24+64) ;CHRIH1+64); 
650 INPUT "VERIFIERA DATA ( J/N) " jTI:t 
660 I F TJ:l=" J " THEN GOSUB 700 
670 PRINT ZZ):f,CHRJ:l (24+64);CHR-=ttl+64 ).·'FORTSATTA": 
680 PRINT CHRl:f(27)+CHR):f< 3) ;.REM TA BORT LINJEN 
690 INPUT TTJ:l:IF TTJ:l=" N " THEN GOTO 9 30 ELSE GOTQ 4 0 
700 N= 2 
7 10 PRINT ABJl; 
720PR I NT CHRJ:J (27) +CHRJ:l C 5 ) 
730 PRINT " Al = " ; AU 2. 5 ; "7. AV FULL SKA L A " 
7 40 GOSUB 9t O:PRINT " A",Nn." .. ";AtN.I );"'l. AV FULL SKALA" 
7 5iQ PRI NT " S " jNQ; " :=: " ;AtN.2); "VAGLANGDER ELLER 
7 6 0 PfUNT ";B(N, 2) ;" RADIANER " 
770 PRINT "P";NI:f;" = "; A(N, 3) ; " GRADER ELLER" 
7eO PR INT " :B(N. 3 1 ; " RADIANER " 
790 PRINT "O". NJ:l;" = ";A(N,41' '' VAGLANGDER ELLER 
800 PRINT " ;B(N , 4 ) ; " RAOIANER " 
BIO GOSUB 870 
820 INPUT "FORTSATTA "; T Q 
8 30 I F T-=t="J " THEN 860 
840 I F TI:f=" N " THEN 9 30 
8 50 RETURN 
860 N= N+l : IF N >N2 THEN RETURN ELS PRI Nl CHRU(27)+CHRj'lC5): GOTO 7 4 (1 

1170 PRINT 
880 PRINT " VARJABEL ": PRINT " A ==SKALA" :PRINT "S:::AVSTANO" 
890 PRINT "P=V INKEL TILL ELEMENTET FRAN REF " :PRINT "D=F oRDRoJ NING " 

900 RETURN 
91 0 N):f=STR):fC N ):IF LEN<NtJ )=2 THEN Nn:z:R IGHT!:1(N~.l ) ELSE NU =R I GHT at NP . ~) 

9 20 RETURN 
9 30 PRINT ABJ:l;CHRJ:l(27 ) +CHRn(5) :END 

Fig l. Vertikal dipol. 

Datorn fråga r efter följ ande: 
PolarisaTion ( V eller H ): 
Skala hos ref elemenTeT: 
Mer e lemenT (J eller N): 
Verifiera daTa (J/ N ): 

Skärmen rensas, varefter da 
torn ritar ut två koncentriska 
cirklar, bestående av punkter 
med 30 graders mellanrum . 
Dessa cir kl a r represente rar in· 
tensiteter på 50 % samt I 00 ~ . 
Huvudriktningarna ritas i nor
rrial polär representation, med O 
grader till höger och växa nde 
gradtal moturs. 

Därefter börj ar datorn be
räkna intensiteter vid var 3.3:3 
grad rullt den ·hypotetiska dipo
len, vilken ej syns men befinner 
sig i skärmens mitt. 

Vad man ser ur bilden är 
punkt"er med lika fältstyrka 

Horisontell dipol 
Nu skall vi undersöka den 

Tabell 2. Så här ser basic-programmet ut för datorer med en intelligent horisontell a dipolen . Se fig 2. I 
termiffal enligt byggbeskrivningar i Radio & Television och i boken fortsättningen skriver vi de data 
"Bygg själv datorer". Där framgår även vilka styrk oder terminalen som matas in i tabellform. 
kräver. Gör gärna jämförelser mellan sammanställningen av koder i PolarisaTion: H 

,-_b_o_k_e_n_o_c_h_d_e_n_h_å_·r..;p~r_o~g_ra_m_It_·s_ta_n_. ______________ ~ S kala: 100 

från käll an. Ha lvvågsdipolen 
spelar en viktig roll i de Oe ta 
antennsystem . [ artikeln be
skrivs också ett antal experi
ment med olika antennfi·guratio
ner. 

Då SWTPCs videokort ej är 
högupplösande, ger diagram
men inte full rättvisa åt antenn
systemet men man får dock en 
bra uppska ttning av strå lnings
loberna. • 

Mer elemenT: 
Verifiera: 

Återigen kommer de koncen
triska ci rkla rna att visas, varef
ter man börjar skönja dragen av 
den välbekanta åttan hos en 
horisontell dipol. 

V (vertikal) 
100 (basströmmens ~ ) 

(inga ner element) 
N ( ingen qubb Ik ntroll) 

kring en vertikal dipol. Mönstre 
ä r cirkul ärt . Samtidigt . om 
punkterna rit as. syns l övre 
vän tra hörnet det aktuell a 
grad ta let och i övre högra hör· 
net strå lningsi ntensiteten i ~ av 
full ska la. När bi ld en ä r kl a r se r 
vi i nedre vä nstra hörnet: 
Verifiera daTa (.I/ N ).· 

Sva ra r ma n ja. presenteras de 
data man matade in . Vid ett nej 
fr ågar dat orn om man vill fort
sätta . Vill man det och a llt så 
skri ve r ja rensas skärmen igen, 
va reft er nya data kan skri vas in . 
Med nej avs lutas programmet. 

Fig 2. Horisontell dip/JI. 
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, 'ta1,mi,i F 
forts fr föreg sida 

Tvåelements vertikal 
Ett huvudändamål hos en 

sändarantenn är ju att fånga in 
samt stråla ut energi, men 
ibland kan tänkas att man öns
kar eliminera ej önskvärda sig
na ler. Dipolen samt de flesta 
andra antenner har djupa noll
ställen. Dem kan man utnyttja 
genom att rikta dem på ej önsk
värda stationer, förutsatt att de 

Polarisation: V 

. ej ligger i samma riktning som 
den station man lyssnar på . 
Kanske signalstyrkan på vår 
önskade station minskar något, 
men förhoppningsvis ej så myc
ket som hos den icke önskvärda 
stationen. Lå t oss därför försöka 
med en tvåelements vertikal. 
Sefig 3. 

Skala hos rel 50 (för 50 % basström hos element l) 
Mer element: J 
Nu kommer element 2 att matas in och vi får upp följande: 
Full skala l %: 50 (för 50 % basström hos element 2) 
Avstånd i våglängd: .25 (lambda/4) 
Vinkel till ref elem: 90 (position hos el 2 rel el l) 
Fördröjning: .25 (el 2 är 90 grader efter el l) 
Mer element: N 
Verifiera: N 

Vad man nu kan se är att 
konfigurationen ger ett mönster 
med en stor lob och en djup 
nollnivå 180 grader från loben . 
Mönstret kallas för en kardioid. 

Först"agsvis, lek lite med olika 
a vstånd och faser. otera att 
programmet använder ett posi
tivt tal för att indikera att ele
ment 2 ligger efter i fas mot 
element l . För att ä ndra till före 
i fasen lägger vi in enbart ett 
negativt tal. 

Rita av de parametrar som 
används, eller gör en skä rm
dump ut till skrivaren så att man 
vet hur parametrarna påverkar 
strålningsdiagrammet. 

De slutsatser man kan dra av 
den tvåelements drivna vertika
len tror de vara följande: 

Ökning av fasen upp till 180 
grader (latnbda / 2), gör att 

Tvåelements 
horisontell dipql 

Det horisontella mönstret får 
man genom att välja H i stället 
för V, för övrigt samma pa ra
metrar. 

otera att referenselementet 
(element l) har godtyckligt rikt
ningen 0-180 grader. Vill man 
ha nästa element framför refe
renselementet i stället för som 
nu bakom, skall det positioneras 
vid 90 grader. . 

Fig 4 visar strålningsdia
grammet, då element 2 ligger på 
avståndet 0.25 * våglängden och 
fördröjd 90 grader med avse
ende på element l . 

framloben kramas ihop mer och 
mer och bakioben ökar. 'Ökning 
avelementavståndet ger en ök
ning i antalet och en ökning i 
storleken hos de sekundära lo
berna . 

Fig 3. Tvaelements vertikal. 

Fig 4. båelements horisontell 
dipol. 
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Andra antenntyper 
Fyrelements vertikal (end-fire) 

Med fyra element blir bilden följande (fig 5): 

Element 
l 

% skala 
25 
25 
25 
25 

Avstånd Position Fas 

2 
3 
4 

Ur det mönster man ser kan 
man urskilja små lober i bak-o 
kanten, men upplösningsförmå
gan begränsas av videokortet. 
Bilden kan dock förstoras så att 

.25 90 

.50 90 

.75 90 

.25 

.50 

.75 

bakloberna också ses genom att 
man anger en större skalfaktor, 
ex-vis 80 % på varje elemel}t. 
Bilden blir då enligt fig 6. 

Fyrelements vertikal stackad på bredden 

Med fyra element får vi : 

Element % skala Avnstånd Position Fas 
l 25 
2 25 
3 25 
4 25 

Dessa element ligger nu i två 
olika plan. Avstånden mellan 
1-2 samt 3-4 är 0 .25 vågläng
der. Vi stackar dessa på en halv 
våglängd ovanför varandra . Av
ståndet till element 4 fås då ' 
enligt Pythagoras sats som 
S = SQRT (X * X Y * Y) = 

.25 90 .25 

.50 O O 
.559 26.565 .25 

SQRT (0,5 * 0,5 + 0,25 · ·0,25) 
= 0,559 våglängder. 
Vinkeln blir då arctan X/Y = 
26,565 ' grader. 
Bilden blir då summan av två 
kardioider. 
För horisontell polarisation får 
vi (fig 7): 

ElelTJent % skala Avstånd Position Fas 
l 25 
2 25 
3 25 
4 25 

otera att element 3 och 4 
superponeras och ser ut att vara 
på samma position som element 

.25 90 .25 
O O O 

.25 90 .25 

I och 2 då man ser ned på 
antennen från hög höjd .. 

Kollinjärt stackad 4-elements vertikal 
Hos denna antenn i fig 8 man kan se att ringen hos den 

stackas di polerna spets på spets ekla vertikala dipolen hiu smal-
och alla matas i fas . Horisontell nat av betydligt (fig 9). 
polarisation ger en bild varur 

Element % skala 
l 25 
2 25 
3 25 
3 25 
4 25 

Passiva antenner 
Vad gäller yagis och dylika 

antenner med parasitiska ele
ment, så har detta program inga 
möjligh~ter att korrigera för 
dämpningen, utan programmet 
beräknar strålningsintensite
terna för antenner, där samtliga 

. element är drivna. 

Referensiitteratur: 

Avstånd Position . Fas 

.5 O O 
l O Q 

l O. O 
\.5 O O 

Slutsatsen är alftså att man 
med programmets . hjälp kan 
konstruera fram vilken 'konfigu
ration av drivna sysrem som 
helst, vertikaler eller horison
tella, samt på skärmen eller med 
skrivaren ser hu,r . der;is strå-l
ningslober ser . ut : 

ARRL antenna handbook, Radio Amateur's Handbook QST, 
aug-78, fem -81. 



Fig 5. Fyrelements 
vertikal. 

Fig 6. Fyrelements 
vertikal. 

Fig 7. Fyrelements 
stackad horisontell 
dipol. 

Fig 8. Kollinjär 
stackad fyrelements 
vertikal. 

Fig 9. Kollinjär 
stackad fyrelements 
horisontell dipol. 

2 intressanta nyheter från 

~ RE INSTRUMENTS AS 

- en oslagbar kombination* 

"- l . 
• Kompakt FM AM generat~ 
• Låg läckning < O,5/LV 

gen.eratorn är tät och ger min .strålning 

• Frekvensområde 86 MHz till 130 MHz och 
150 kHz till 30 MHz plus ett 10,7 MHz band . 

• Kanalseparation bättre än 60 dB när generatorn 
(RE1 01) moduleras med SMG 40, 

• Utgångsspänning 0,1 /LV till1V 

STEREOGENERATOR SMG40 

• 
• Låg distorsion mindre än 0,03 % 

• SMG 40 ger en stereo signal enl standard för 
stereosändningar FCU och EBU, L-R separationen 
är bättre än 65 dB, typiskt 70 dB. 

• SMG 40 har 5 st. interna moduleringsfrekvenser: 
80Hz, 400 Hz, 1 kHz, 5 kHz och 10kHz. 

• 5 funktioner 
L&R, L= R, L=- R, L, R 

· Kombinerar du SMG 40 och RE101 så får du den 
perfekta stereosignalkällan . 

AD-TEKNIK AB 
ANALOG DIGITAL TEKNIK AB 

Box 130, 17523 Järfälla, Tel 0758-561 70 

~----------------------Från AD-Teknik AB, Box 130,17523 Järfälla 

JA sänd information om : 

• Signalgenerator RE101 
• Nya SMG 40, Stereogenerator 
• Distorsionsmeter 
• Isolationsmeter 
• Komponenttestutrustning 
• Modulationsmeter 
• Ring oss för demonstration ~ 

Företag : ...................................... ..................................... .......................... .. .................... .. 

Kontaktman : .......................................................................... ............................... .. .............. ~ I 
................... ......... ...... " I 

z 
Postadress: . 

Tel: ..................... .. ~ I 

~------- -- -------------~ Informationstjänst 15 
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Gör grafik! Bygg 
tagentbord! Läs ZX-li ..... r! 
* Vi får många brev 
om ZX81, och vår spe
cialist tar här upp 
några vanliga frågor, 
bland annat om kom
plikationerna med 
högupplösande grafik, 
hur man bygger tan
gentbord och var man 
finner litteratur om 
ZX81. 
Av GUNNAR FARM 

~ I detta nummer skall vi ta upp 
några olika frågor som våra 
läsare har skickat in. Det rör sig 
bland annat om högupplös
ningsgrafik, inkoppling av yttre 
tangentbord och utländsk litte
ratur kring ZX81 . Tack vare era 
brev kan vi anpassa innehållet i 
artiklarna till era önskemål. Vi 
ser fram mot fler brev med 
förslag, gärna också med egna 
program som vi kan presentera 
i tidningen! 

Inverterad 
bildskärm 

Några brevskrivare undrar 
om man kan ändra signalen till 
tv:n, så att man får vit text på 
svart botten som på de flesta 
andra datorer . 

På föregångaren till ZX81, 
den "gamla" ZX80, var detta 
mycket enkelt eftersom video
signalen kom från ett skiftregis
ter. Här kunde man kapa en 
folie på kortet och i stället lägga 
i en trådbygel för att få fram 
den önskade effekten. 

Denna del av problemet skulle 
ganska lätt kunna lösas även på 
ZX81 med en separat inverte
rare (t ex en transistor), som 
kopplas in på signalledningen 
till hf-modulatorn. Tyvärr går 
det inte så bra eftersom signalen 
i denna punkt även innehåller 
tv-signalens synkpulser. 

De skall inte inverteras. Om 
man gör det, kommer man inte 
att kunna få någon användbar 

bild på tv-skärmen. Om man 
alltså vill göra inverteringen på 
rätt sätt skall synkpulsen först 
separeras från videosignalen; se
dan skall videosignalen inverte
ras och till slut skall de två 
sättas samman igen. Kanske nå
gon läsare har en färdig, funge
rande koppling för ändamålet? 
Hör i så fall av dig med den! 

Min personliga uppfattning i 
frågan är att svart text på vit 
botten ändå är att föredra fram
för det omvända. Många fors
karrapporter talar också för det. 
Förmodligen kommer de flesta 
datorer i framtiden att ge mörka 
tecken på ljus botten. (Red.·s 
anm: När man använder vanliga 
tv-mottagare som datorskärm 
uppstår emellertid också ett an
nat fenomen . När hela skärmen 
skall lysas upp, med undantag 
för de små tecknen, kommer 
bildröret att dra ganska stor 
strålström. Den kommer att be
lasta högspänningsgeneratorn i 
tv-apparaten så att högspän
ningen kan sjunka. Det för med 
sig att skärpan blir sämre. Det 
här märks faktiskt i praktiken 
på de flesta tv-mottagare. För 
att få bra bild kan man vara 
tvungen att hålla ljusstyrkan 
relativt låg. Om texten däremot 
är ljus på mörk bakgrund blir 
strömuttaget betydligt mindre 
och man kan dra på betydligt 
mera ljus innan strålen defoku
seras.) 

Högupplösande 
skärmgrafik ? 

Många känner kanske till att 
man kan åstadkomma grafik 
med hög upplösning på Sinclairs 
printer med ett speciellt pro
gram. En logisk fråga är då om 
man kan modifiera detta pro
gram för att få hög upplösning 
o~kså på bildskärmen. Svaret är, 
tyvärr, nej. 

Jag skall försöka ge en någor
lunda enkel förklaring till det. 
Tv-bilden och den "bild" som 
kommer ur printern är upp
byggda på ett snarlikt sätt. I 
båda fallen rör det sig om ett 
antal horisontella linjer (192 st) 
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som tillsammans ger en kom
plett bild. Den stora skillnaden 
mellan de båda är hastigheten. 
Printern behöver något mellan 
10 och IS sekunder för att ko
piera en bildskärm. Den bild vi 
ser på tv:n visas 50 gånger på en 
sekund. 

För att processorn (Z80) skall . 
hinna bygga upp tv-bilden finns 
en uppsättning fasta tecken (64 
st) lagrade i ROM . Det är alltså 
bokstäver, siffror, specialtecken 
och grafiksymboler. 

Normalt används den tecken
uppsättningen också för prin
tern, men med speciellt fram
tagna program kan man välja 
att läsa information direkt ur 
minnet (RAM) till printern. Ef
tersom printern arbetar 500 
gånger långsammare än tv-bil
den hinner processorn lätt med 
detta. 

För att kunna göra grafik 
med hög upplösning behövs dels 
speciell elektronik, dels ett spe
ciellt styrprogram. Detta finns i 
den HRG-tillsats (High Resolu
tion Graphics) från Memotech 

som Beckman Innovation säljer. 
Dessutom behövs 16 K RAM, 
eftersom bildminnet tar stor 
plats vid hög upplösning. 

Ett mycket användbart tillbe
hör för ZX81 är ett separat, 
bättre, tangentbord. Det märks 
också i vår brevhög, eftersom 
flera av brevskrivarna har frå
gat om byggbeskrivningar till 
ett sådant. 

" Rikt igt" ZX
tangentbord 

Det finns flera firmor som 
säljer byggsatser och färdiga 
tangentbord till ZX81 . Jag skall 
återkomma till några av dessa 
senare. Detta är nämligen den 
del av systemet som bäst passar 
för ett rent hembygge. 

Det behövs inga elektroniska 
kretsar för att bygga ett tan
gentbord. All avkodning sker 
nämligen av processorn själv 
med hjälp aven del av styrpro
grammet i ROM. 

Allt som behövs är att koppla 
ihop 40 tangenter i ett speciellt 
mönster, kallat "matris". Tan-

~
/~/ 9 o 00 o o~o o o o o o o Fig 4. Deldatorns kretskort, 

6 6 sett från undersidan. Här 
skall förbindningarna med 

~ motsvarande beteckningar i 
b o o o o jig 3 lödas in. För att inte 

dZ d' [ [ [ [ l skada originaltangentbordets 
o o o o o o o o "plastkontakter" måste du 
o o o o o o o o t montera bort kretskortet och 
h g f e d c b a . försiktigt lossa dem. Om du 

L---------::=:0='= Z=3=4=-- inte gör det, riskerar du att 
plasten smälter så att det 
gamla tangentbordet blir 
obrukbart! 

f d b a c e g h 

))) I 

IF~~~I 

Fig 3. Här är tangentbordet igen, nu med markeringar på utgående 
ledningar. Av jig 4 framgår vart de olika anslutningarna skall föras. 



genterna behöver bara ha en 
slutande kontakt. Fig I visar hur 
en enkel matris med tre verti
kala och tre horisontella linjer är 
uppbyggd. Vi kan kalla dem Y
respektive X-linjer. I varje knut
punkt sitter en tangent inkopp
lad så att den förbinder sin X
och Y-linje då den trycks ned . 

För att läsa av vilken tangent 
som är nedtryckt lägger man ut 
signaler på ledningarna A - C 
och känner av D - E. Genom 
motstånden, som kallas pull 
up-motstånd, hålls X-linjerna 
normalt vid "hög" spänning. 
Dioderna behövs för att inte 
Y-linjerna skall kunna kortslu
tas om man påverkar mer än en 
tangent samtidigt. 

Datorns tangentbord är upp
byggt på samma sätt, fast matri
sen här har åtta X- och fem 
Y-linjer. Du kan se det i datorns 
kretsschema, fig 2. 

Matrisen är uppdelad i två 
halvor, och varje Y-linje passe
rar båda halvorna. De är kopp
lade till ingångarna KDB 0-
KDB 4 på ICl. X-linjerna är 
kopplade till adress bussen 
(A8 - AlS) via dioderna DI
D8 . Avkänningen av tangent
bordet sker i en speciell rutin där 
olika mönster läggs på adress
bussen och avkänns på databus
sen via logikkretsen (I C I ) . 

Det billigaste sättet att göra 
ett tangentbord är förmodligen 

A B c 

Fig 1. Tangentbordet på ZX81 är 
kopplat i princip på detta sätt, i 
en matris. I verkligheten anvlinds 
fler rader i både horisontal- och 
vertikalled. 

att ta ett tangentbord från en 
skrotad dator, om man nu kan få 
tag i ett sådant. Priserna varie
rar, beroende på hur mycket 
som följer med. Försvarets över
skottsförsäljning (FFV) och 
vissa datorbutiker kan ibland ha 
något användbart inne. 

Koppla 
i matris 

Ett annat sätt är att montera 
någon billig typ av tangenter på 
ett universalmönsterkort (typ 
Veroboard, finns hos Etfa, DeIt
ron m fl). Se bara till att du inte 
glömmer att kapa någon av fo
lierna som från början förbinder 
hålen längs kortet. (Vissa linjer 
kan användas, andra skall ka
pas!) 

Fig 3 visar lite tydligare ut
seendet på den matris som skall 
förbinda tangenterna gruppvis . 
Tangentbordet kan förbindas 
med datorn med t ex flatkabel. 
Den kan ledas in mellan kåpans 
två halvor om man filar lite 
försiktigt i kanten. Ett annat 
sätt är att sätta ett kontaktdon 
på högra sidan av övre lådhal
van, så att det går att koppla loss 
tangentbordet från datorn . Jag 
har själv använt en s k D-sub
kontakt med IS poler. 

För att ansluta tangentbordet 
till datorns kretskort måste du 
öppna lådan (fem skruvar i bot
ten, varav tre under gummiföt-

Fig 2. Del av kretsschemat 
till ZX81. Här kan man se hur 
tangentbordet är inkopplat 
till datorn med de horisontella 
raderna och till + 5 V genom 
motstånd på 10 kohm. 

KDBI'1 -
KDB4 
på 
logi kkr et sen 
1C1 

ter) , lossa kretskortet och, myc
ket försiktigt , dra ur de två 
folieiedarna som ansluter det 
ordinarie tangentbordet till 
kretskortet. 

Fig 4 visar var på kortets 
undersida trådarna skall anslu
tas. Observera ordningen på 
X-linjerna i fig 31 När du lött 
fast alla trådar kan du (mycket 
försiktigt!) ansluta originaltan
gentbordets folie1edare, om du 
vill kunna använda även det. 

Om du vill bygga in tangent
bordet i en låda kan du ta till 
den så stor att datorns kretskort 
och eventuellt extra minne och 
I/O-kort får plats. 

Det kan vara ett problem att 
få· plats med all text på tangen
terna . Ett alternativ är att bara 
skriva eller gnugga på siffror 
och bokstäver och ha resten av 
texten på ett ark vid sidan om. 
Texten på tangenterna kan 
skyddas mot nötning med lack 
eller självhäftande plast (så kal
lad bokplast). Prova på en extra 
tangent vilket som blir bäst in
nan du gör alltihop klart. 

Färdiga bord 
på många sätt 

Om du inte vill bygga upp ditt 
eget tangentbord finns flera al
ternativ . I England finns minst 
tio olika fabrikat, som faktiskt 
går att beställa direkt. De an
nonseras flitigt i engelska dator-

_______ _ adressbuss 

tidningar. 
Här hemma finns också alter

nativ, och jag tänkte presentera 
några jag känner till utan an
språk på att ha täckt in hela 
marknaden. 
• Anders Hellman, Tallstubbs
backen 17, 163 54 Spånga, säl
jer ett färdigmonterat tangent
bord i format 100 x 200 mm. Det 
består av 40 små "klick"-tan
genter på ett kretskort som an
sluts med en flatkabel till da
torn. Det hela fungerar bra och 
ser prydligt ut. Du får dock själv 
ordna med texten på tangen
terna och en passande låda. 
Priset är 299 kr inkl moms. 
• Elit ab, Box 553, 17526 
lärfälla, har också gjort ett 
tangentbord till ZX81. Det har 
professionella kontakter med en 
plasthätta som skydd för symbo
lerna. De får klippas till från ett 
ark och stoppas in under plast
hättan . 

Mönsterkort, symbolark, 
tangenter och anslutningskabel 
kostar tillsammans ca 450 kr 
plus moms. En passande låda 
kostar ca 325 kr plus moms. 
Vidare finns en större version 
med bland annat separata siffer
tangenter . Denna kostar totalt 
med låda en bit över 1 000 kr 
plus moms. 
• Beckman Innovation ab, Box 
1007, 122 22 Enskede, kommer 
att sälja engelska Memotechs 
tangentbord. Det kopplas in på 
bussen baktill i datorn i stället 
för på kortet. 

ZX-litteratur 
på engelska 

Avslutningsvis skall jag ge en 
liten förteckning över några tid
ningar och böcker med anknyt
ning till ZX81. Det finns många 
fler , men de här har jag själv 
använt: 

Your Computer. Engelsk, 
mycket allsidig tidning om hem
datorer. Innehåller artiklar, ny
heter, program och annonser om 
de vanligaste hemdatorerna, 
t ex Sinclair, VIC 20, Atari, 
Dragon 32 och BBC-datorn. 
Tidriingen kostar 14 pund för ett 
år (12 nummer) och kan bestäl
las från (Your Computer) , 
Subscription Manager, IPC 
Business Press, Oakfield 
House, Perrymount Road, Hay
wards Heath , Sussex RH 16 
3DH, England. 

Sinclair User. Som namnet 
fort s på nästa sida 
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anger handlar denna tidning 
helt och hållet om Sinc\airdato
rerna ZX80, ZX81 och ZX 
Spectrum. Den kostar ungefär 
lika mycket som den föregående 
för 12 nummer per år. Exakt 
pris kan du få genom att skriva 
till ECC Publications Ltd, 30-
31 Islington Green, London N 1 
8BJ, England. 

Samma förlag ger också ut de 
ännu mer specialiserade tidning
arna Sinclair Programs och 
Sinclair Projects. Dessa utkom
mer med 6 numrrier vardera per 
år. 

r dessa tidningar finns alltså 
mycket matnyttigt. Bland annat 
en mängd annonser om det stora 
utbud av datorer och tillbehör 
som finns i England. 

För att skicka efter material 
kan man gå till banken och köpa 
en check på det aktuella belop
pet. Kolla först exportpriset på 
det du vill beställa! Checken 
skickas sedan i ett kuvert till
sammans med beställningen. 

Special böcker som handlar 
om Sinc\airdatorerna finns i 
stort urval i England. De hand
lar om allt mellan tekniska tips 
och avancerade spel. Många 
böcker annonseras i de tidningar 
jag nämnde. Flera av dem im
porteras hit av Zoft 80, A"ppel-

vägen 16, 90258 Umeå. Skriv 
dit så får du en katalog över 
materialet. 

Ett par av de engelska böcker 
som jag haft stor nytta av är The 
ZX81 Pocket Book, som säljs i 
Sverige av Zoft 80, och The 
ZX81 Companion, som säljs av 
Linsac, 68 Barker Road, Midd
lesborough TS5 5ES, England. 

Studieförlaget, Box 386, 
75106 Uppsala, har gett ut 
flera böcker på svenska om 
ZX81 . Dessa säljs även av Beck
man Innovation. 

Jag känner till två datorklub
bar med anknytning till ZX81 . 
De är Sinclairklubben, som kan 
nås genom Beckman Innova
tion, och Datorklubben ZX81 -
VIC 20, som startat på initiativ 
av Kenneth Nilsson, Droltning
gården 244, 261 46 Lands
krona. 

Fortsätt a tt skriva till Elek
tronikvärlden! Vi vill veta vad 
som intresserar er! Nya bygg
projekt omkring ZX81 kommer 
också framöver på dessa sidor. • 

. Enkel plåtvinkel 
löser minnesproblem 
~ Om man använder extra 
minne till ZX8l kan man lätt 
få problem med glappkontakt. 
Knud Jensen i Norrköping har 
kommit på en enkel lösning på 
problemet. 

Det är en vinklad alumi
niumplåt (1-1 ,5 mm tjock) 
som skruvas fast idatorhöljet. 
Det skall då hålla extraminnet 

orubbligt fast. 
Fastskruvningen sker med 

två mässingsmuttrar som är 
fastlödda på en mässingsplåt, 
som i sin tur limmas med 
epoxyllim på insidan av dator
höljet. Man får bara se upp så 
att skruven inte blir för lång så 
att den kan orsaka kortslut
ning i kortet. • 
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DIGITALMULTIMETER 
DT830 

OT-830 är en robust, 3 l/2-siff- , 
rig digitalmultimeter för mät- I 
ning av ström, spänning och I 
resistans . Den är även utrus- I 
tad med diod-test, transis- I 
tortest och kortslutningspro- / I 

vare med summer. 
OT-830 är konstruerad för 
hård daglig användning i 
tuff miljö. 
Följande tillbehör ingår i 
priset : 
Väska, testkablar, transis
torprob, batteri, reserv
säkring och bruksanvis-

/1.99§ 

DEN KOMPAKTA 
FÄRGBILDSGENERATORN 
Nu är den här! PAL MC II B. Generatorn i miniformat, lämplig signalkälla v id 
kundbesök och i verkstaden. 

• Små d imensioner (131 X 81 X 23 mm ) och låg v ikt (250 g ) -
får nog p la ts i Din serviceväska . 

• Levereras komplett med laddningsbara NiCd-celler och batteriladdare/ nätadapter. 

• Signalmänster. 

I . Färgba lkar. Gråskala i svart/ vi tt 
2. Rött raster. Grått i svart/ v itt 
3. Rutmönster 
4. Punkter 
5. M ittkars 

Pris 1.760:
exkl. moms. 

6. Mittpunkt 
7. Vitt raster 
8. Vertika la lin jer vid 2.211 MHz 

Ljudmadulering 650 Hz på mönster l - l 

~~@~~p~~METRICill[2 
BANVAKTSVÄGEN 20. BOX 1307 171 25 SOLNA. TEL 08182 04 00 



Redaktör: Gunnar Lilliesköld 

Skärmdialog 
utan förkunsk~er m 
prog,.m.met Vision 

minsta bestå ndsdelen i ord, som 
voka ler, konsona nter, diftonger 
etc. I genomsnitt kräver ett ord 6 
fonem . Modulen ä r uppbyggd 
kring General Instruments nya 
ta lsyn teskrets . 
• C P/ M-progra m ä r tyvä rr lag
rade på olika disk- fo rmat. Nu 
finn s det ett progra m med va rs 
hj älp ma n ka n överföra a lla slags 
fil er frå n ett format till ett a nnat 
över en serielänk mella n två ma
skiner. Det ka llas F/L E MO VE R 
och sälj s av E1ectrokonslllt A S 
med adressen Konnerudgat 3, N -
3000 Dra mmen, Norge . Tel 
00947 3 83 / 500. • 

... Vi har fått en ny typ av dator
skärmpresentation där, man "pe
kar" på" det man vill ha i stället för 
att göra krångliga beskrivningar i 
ord och siffror. Skärmarna är'med 
andra ord självinstruerande och 
det tar bara några minuter för en 
ovan person att börja hantera 
datorn, På skärmen finns en meny 
och man gör hela tiden val , t ex 
ber datorn göra . en utskrift på 
papper elle.r lagra text l skivmin-
net. ., 

Det börj'ade med Xerox Star 
och ICL Perc för några år sedan. 
De blev ej ,någ'on succe beroende 
på att de var ' för dyra : Kring 
400 000 kr. I förra numret presen
terade vi Apple Lisa som är gjord 
efter samma ide men till en åtton
del av föregångarnas priser. 

Egentligen skulle man inte be
höva köpa en speciell bildskärm 
för att få den här funktionen . 
Hela iden .är ju knuten till pro
gramvar,an , Det har Visicorp tagit 
fa,sta på, .den amerikanska firman 
som tog (ram kända Visicalc. Nu 
erbjuder man ett program för 
IBM PC (min 256 kbyte minne) 
som gör att bildskärmen kommer 
att påininna om arbe.tsytan på ett 
skrivbord . Med en "mus" , en fly tt- ' 
bar liten låda med rull-bollgiva re 
i botten ' och knappar på ovansi
dan, gör man sin~ vå l på skärmen . 
Programmet heter Vi; iON. ·1 n
tressant är att man till det kan 
länka Visicalc, Visiplot mm. 
Flera fönster kan samtidigt pre
senteras .på ~kärmen : t ex. kalkyl, 
brev, stapeldiagram mm och man 
kan flytta aata från en tillämp-. 
ning' till .e~ aflnan! Visicorps pro
dukter , representeras . av Software 
of Scandinavia" Ridderheim 
Waerner AB, tel 081717 02 70. 

Kort om nyheter: 
• . Datåläger för ungdom på som
maren, computer -camps, har i 
flera år varit popul'ärt i USA . I 
sommar , blir det · både data- och 
elektrdnikläger ·i 'Bungeviken på 
Gqtland. Arrangör är AB Go/
landskonsult . Mer information 
ger Kjell 'Linden . på .tel 0498/ 
21375. 
• SI-80 är en dator som byggs i 
Sverige. Den finns i såväl flera n-

vändar- som flerprocessorsystem 
med sekundärminne från 10 
Mbyte upp till 80 Mbyte och 
operativsystemet MP/ M II. SI 
står för Specialinstrument som 
har tel 08/616690. 
• TRS 80 var länge världens 
mest sålda smådator, men bl a 
höga inpriser har hämmat försälj
ningen här och aessutom lett till 
att agenturen har vandrat runt. 
Nu tillämpar Tandy inte längre 
generalagentur vilket leder till a tt 
flera kan importera och sälja mär
ket i Sverige. BI a kommer Video
gramteknik, som tiUhör S cand
Video-gruppen, att sälja TRS 80. 
• X-12 är en ny dataterminal 
från South west Technical Pro
ducts Corp, SWTPc. Den har 
separat tangentbord med separa ta 
numeriska tangenter och 16 tang
enter för ordbehandling. Tota lt 
kan man nå 153 kontrolltecken 
från tangentbord eller program. 
Bildskärmen ä r vridbar och den 
12 ·tum stora skärmen ha r grön 

. fosfor. Svensk representa nt ä r 
Swedish Electronics hk ab, tel 
018/ 253000. 
• WDIOIO är en ny styrkrets för 
Winchesterminnen. Det ä r Wes
tern Digital som tillverkar den här 
MOS / LSI-kretsen som passa r 
driven heter frå n en rad kä nda 
märken: Seagate, Shugart , Tan
don, 7'exas .Instruments, Quan
tum och Miniscribe. General
agent är Teleimport AB som ha r 
tel 08/890265. 
• Den vid det här laget väl~ä nda 
datorn I BM rc liar hittills genom 
olika kanaler nått. Sverige
marknaden , men nu bli~ det im
port och försäljning i större skala 
när den sker' genom I B.M:s nybil~ 
dade dotterbolag / BM Sve,nska 
Produkt Distributio'n -1B. Bolaget 
skall hantera. försäljningen i Sve
rige och håll a ~ontakten med ~ ter
försäljarna. ' 
• Artic comp'utingltd är ett eng
elskt progra mvaru'hus som gör 
program för Z X81 'och Spectrum . 
I Sverige representeras de av Borg 
Data Elektronik, tel 08 / 
711 73 78. Sortimentef omfatta r 
20 titla r för Z X/N och 12 titl a r 
för Spectrum och ' de innehå ller 
såväl spelprogram som program-

meringshjälpmedel. 
• Ytterliga re Z X8 1- och Spec
trumnyheter: Amsvikdata, tel 
042/922 29, säljer en ta lsyntes 
som passa r Sincla irdatorerna . 
Den ger obegrä nsa t ordförråd då 
den a nvä nder fonem i stä llet för 
di gita li sera t ta l. Ett fonem är den 

(Fig 2) N u hlir der dator/äge /' f b/' ungdollI äl'(' n i S I'(' /'ig (' , ano/'dnade a l' 

AB Gotlandskonsult, 

(Fig 1) Så här kan det se ut på bildskärmen med programmet Vision 
i ett IBM PC-system, I exemplet presenteras två bilder samtidigt: En 
kalkyl och motsvarande stapeldiagram. Längst ned finn s de komman 
don man arbetar med. Man väljer ut vad datorn skall göra med en s k 
mus (se texten) och behöver ej ta tangentbordet till hjälp. Personer utan 
datorvana och programmeringskunskaper lär sig snart att arbeta enligt 
den nya metoden. 
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RT-datorn 
på nya kort 
* RT -datorn kan man nu bygga 
på europakort vilket blir billigare 
än med de äldre kretskorten. 
* Här ger konstruktören en kort 
presentation av det nya' datorsys
temet. 
av ÅKE HO LM 

~ RT-da torn, beskrive n i Radio 
& Telev i ion och' Bygg ~jä l v dalO
re r, har få ll en a nsikts lyftni ng. 
Förfa llaren ha r gjOrl om kon
s trukt ionen så a ll man i s tä llet 
bygger da to rn på curopa korl . Det 
bc tyde r i pra kt iken ;H t konstruk
tionen bl ir billiga re . Dess utom ta r 
d a lOrn mi ndre pla ts. Den som i 
dag bygger da torn bör dä rfö r 
vä lja de nya kOrlen. 

Euro pakorle n finn s i tre o lika 
utfö ra nde n. S ta nd ardm å lle t är 
100 x 160 mm . De finn s dessuto m 
i dubbel bredd och i e ll fö rl ä ng t 
ut fö ra nde med må tten 100 x 220 
mm. Va le t fö ll på dc t se nare so m 
ger pl a ts fö r ner funkti o ncr ä n på 
de t lill a e uropa ko rle l. 

För RT-da tor n rinn s dd r n sju 
o lika kre tskort a ll till gå . Dc ersä t
ter dc va nli gas te kOrlen i ga ml a 
u t fö ra ndel. I:: u ropa kOrlen ha r 
sa mtliga eg na a vkodare od de 
kopp las sa llll lla n med en buss 
bes tående av 64-poli g Il a tka bel 
e lle r av e ll enkelt Illodc rkorl. 

I- ör a ll ku nna bygga dcn nya 
da torn utgå r vi frå n byggbokc n, 
mc n hä r gå r vi igeno m a vv i ke l
se rna gent e mot de n och presente
ra r de o lika ko rten . De ha r nu 
löd slOppla<.: k o<.: h I cverc ra~ med 
sd ema o<.: h sty<.:k li s ta . 

Bara en processor 

minnesa rea och .dessulOm skull e 
ma n ha behövt två ~ppsä ttniJigaj-
te rm i na I progra m . . 

På processorkorlet finns ell sta
ti skt RA M som ligger på a d res- . 
sern a $COOO- DFFF. DessulOm 
finn s de t två socklar dä r ma n ka n 
plugga in E PROM so m då kom
me r a tt ligga mell a n $FOOO och 
FFF F. På kOrle t sker även avkod 
ning av perife rik re tsa rn a som 
finn s på $ EOOO och $ EOFF. Ett 
ex tra RAM ligge r mella n $EIOO 
och $E3 F F vilke t med fö rde l ka n 
an vä ndas av monito r- och termi
na lprog ra m uta n konIlikt med 
opera tivsys temet Flcx . 

Det nya kort e t fö r seri eko mmu 
nikatio n he ter 8 13, oc h det ersät 
ter d c ~ildre korten 800 I , !W 14 och 
gO 15. Här finn s e n prog ra mmer
ba r sericko mJnunika tio nskrets 
mcd V24-s nill , en skr iva rulgå ng 
av pa ra ll e lltyp (Centroni cs) och 
rea ltids klocka . med ba ll e riupp
backning . An slutninge n av skri 
va re ske r med e n 60-po lig fl a tka
bdkonta kl. ;\ v dessa leda re gå r 36 
till sk ri va ren oc h 24 till V24-ko n
ta kte n. Se fi g 2. 

Minnes kortet 8 14 ersätter 
6g4 g. Det iir helt identi skt med 
und a ntag av a ll " refres hen" fö r de 
d yna III iska m i nncskre t:;a rn a sker 
kontinu erlig t i s tä ll et fö r SOl11 tidi 
ga re med 32 kH/. . -

Terminal 
med 80 tecken 

Terlllin a lkOrld iiI' en helt ny 
ko nstruktio ll _ Det iir en s k min
neslllappad terminal med 24 rader 
0 111 va rdera gO tceken . På kortct 
finn s en C RT-kontrol lkret s (Mo
t\!ro la M C ( 84 5), bildJllinl1e sa mt 
e n 1'1;\ fu r a nslutning av tangent -

.. 

Fig I. "Hjärnan" i systemet, dvs 
mikroprocessorkortet 812. 

Fig 2. Kortet 813 har överst en 60-po
lig kontakt med utgång for VU-snill 
och for skrivare (parallellt Centro
nics-snill). På kortet ser vi också 
balleriet for den inbyggda klockan_ 

". 

I de n tidi ga re ko nstrukt io nc n In 
g ic k tvrt proeesso rcr. 6liOO och 
6809 . Man ku ndc med c n o m
koppla re viilja vilken man ö nskad e 
a nvä nda. men fö rfa tta rc n a nser 
a ll dct intc liin g rc finn s e ll behov 
för dcl. ;\ll a nya prog ra m gör, p~t 

6liO<) och kUllde mall ra ti o n;dise ra 
bort 6 li OO , kul lc dd hel a bli billi 
ga re . S~I iiI' a llt , ;! gjor t på dc t nya 
p r ocl'sSlJrk u r!CI 8 12. T vå proccs
sorcr ha dc bli vit bcsviir li g t cfter
som talllin a lc n ingå r i da torn, 

bo rd uvcr en 26-poli g kont a kl. Fil: 5. PROM -kortet H16 där man kan Fil: 6. Kontrollkort 81 7 /ijr jlexskiv-
De n ha r sa 111111<1 kopp lin g so m de n .... 1_ä_I:I:_'a_op_e_'r_a_ti_v~_)'_st_e_m_{/C_h_b_a_s_ic_-.. to_I_k ... __ m_ in_n_e_t. ____________ ...... 
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BYGG 
SJÄLv 

" ' 

l '. ..... :,Data och 'adre'ssbus (G4- pol-. e uropadonJ 
' •• !" • • , 

··1-.:' 
./ .. 
... 

1 1 r:=J:.' ' in /'ut ·kort ' 

k locka + 48 k RAM 
eRT - kort 
80 tec ken Flexkon t ro ll EJ LJ seriesnitt + 24 rader 

printer 

PRINTER (pa~a:i~lIs~itt'J J: ~ONI~OR~ I. 
TANGENTBORD~'. MODEM el likn. 

Fig 8. Sil här ser blockschemat ut för den nya ST-datorn. 

~--~---------~-------------~--...., " i bygg'bo~en beskrivna termina

-Fig 3, Det nya 48' kbyte RAM -kor;et 
' heter 814. 

Fig 7. En enkel terminal för hexkod, 
831, '· . 

Fig 4, ' Terminalkortet ·81 5 .till vi (k et 
man ansluter tangentbord och bild
skärm. 

Adress Funkt ion Kor t 
$FfFF ---------------- .- ------- --

I 2k EPROM CPU 812 
$ F800 -------------- ---------- -

I 2k EPROM . CPU 812 
$ FOOO - - -------------------------

I 2k bildskärms- RAM CRT 815 
$E800 --------- - ------ --------- --

I. Ik r ese rv 
$E400 ~-----~--------------------

I 768 by t es RAM CRT 812 
$EIOO ---------------------------

I CRTC + PIA CRT 815 
$EOFO ---------------------- ------ -

I reserv 
$EOBF ----- - ------------ - ------- ---

I EPROM-kor t 816 
$EOBO -----------~-----------------
,.1 reserv 

$EOIF --- ----- ---- ----- ------ - ---- -
I · flexkontrollkort FDC 817 

. $EOIO - - -------- ------ - - ----------
I i n /ut-kor t 813 

$EOOO -------------- --------------
.1 8 k statiskt RAM CPU 812 

$COOO ----- - - --- -------- -------- ---
I 48 k dynamiskt RAM 814 

$ 0000 - - - - ----- - - - ---------- - -----

Fig 9. M innesdisposition för nya 
RT-datorn som enbart är baserad på 
processorn 680'1. 

' Ie·n. 
Bildminnet ligger mell an adres

sern a $E800 och $EFFF ocb 
processorn på kOrl 8 l 2 ta r ha nd 
om terminalrunktionerna. Alltec
kenhantering·mell an "dator"- och 
"terminaldel " sker utan inbland
ning av. seriekommunika tionskret
sa r. 'Förloppet är därrör givet~is 

, mycket snabbare än tidigare. Ter
' lT}inalens teckenuppsätlning är 
. svensk. 

64k programminne 
Det nya EP ROM-kortet heter 

816 och har pl ats' rör 16 
EPROM-kretsar av typ 2532 som 
va rdera ry,nmer 4 kbit. Man'kan 
alltså ha upp till 64 khit fa st 
(resföent) programminne i da
torn. Där ka n ma n lagra t ex 
opera tivsYS\eOl eller basicdolk. 

, 'Hela ininnet når man genom att 
gå till en adress. Med en program
rutin n yttar man så ned data från 
EPROM -minnet 'till da torns a r-
betsminne. Kortet ersä tter 
8025-kortet. 

Drivkretsa rna för nex kivmin
net finns på kort 8 17 som helt 
motsva ra r det i byggboken be
skri vna kortet 80 17 . Det ä r avsett 
för anslutning av upp ti ll ryra 
enkel- ell er dubbelsidiga driven 
heter (5 1/ 4") med enkel (ej dub
bel) packningstä thet. 

Den enkla hexadecimala termi 
nalen 8006 har få tt en efterföl
jare, 83 1. som förutom lysdiodin
dikatorer och ta ngentbord även 
har en PI A-krets för labuppkopp
linga r. 

Nybörjardator 
på två kort 

Med bara två kort , 8 12 och 83 1. 
kan man bygga upp en enke l 
da tor. Fördelen med en sådan 
dator är a tt den sedan ka n byggas 
ut. Ett litet större system har 
bildskärmstermina l och dä ri ingår 

korten 8 12 (cpu) , 8 15 (terminal) 
och ev ett RAM-kort 8 14. Man 
ka n därpå "promma .. ett basicpro
gram som placeras på kort 816 
och datorn ä r därpå ·kla r a tt köra . 
Skrivaren ansluts över kortet 8 13. 

Hela da torn , med unda nt ag av 
bildskä rm och tangentbord , kan 
byggas in i en kortramslåda med 
3 modulers höjd och 19 tums 
'bredd. Lådan rymmer. fö rutom de 
sex kretskorten . även två mininex
enheter av den nya låga modellen 
och därtill nä tdel. En sådan dator. 
som till sin kapacitet ä r mycket 
kraftfu ll. kosta r ca l l 000 kr a tt 
bygga. Detta skall jämföras· med 
de ca 25 000 kr som motsva ra nd e 
fabriksbyggda system kosta r. 

Hårddisk kommer 
I ett komma nde nummer ska ll vi 

.beskriva hur man a nsluter en 
_ Winc hester 5 1/ 4 hårddi sk till 

RT-d atorn och hur programva ra n 
anpassas. Hårddiska rn a finns 
med olika lagringskapaei teter. 
Med exempel vis 19 M byte ofo r
materad hårddi sk rå r man 58752 
sektorer om vardera 252 bytes 
vilket ger 14.8 Mbyte formaterad 
minnesrymd . Det motsvarar i 
rund a ta l 75 minidi sketter som 
nian kan ha access till på mycket 
kort tid . En hårddisk ka n darför 
vara ti ll stor hj älp då stora "pro
gram och data mängder ska ll han
~rns . • 

De nya kretskorten till RT-da torn 
kan som tidiga re bestä llas från 
CA-elektronik AB, box 20 10. 
13502 Tyresö, lel 08/7 42340/ . 
frå n Telko i Stockholm. lel 08/ 
54 /8 40. Telko i Göteborg. te l 
03 //830310. Telko i Malmö. tel 
040/723 90. Telko i Västerås , te l 
02// ' 20365 samt från Digitronie 

pplands Väsby. tel 0760/ 
83670. 
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GOOD WILL AUDIO
GENERATOR 

GAG-BOBA 

• Extern synk 

'" . 

GOOD WILL FUNKTIONS
GENERATOR MED SVEP 

GFG-B015SA ' 

• Svepbar. ' båd~ l i~ och log' , 
• Hög utspänning med 6 stegs dämpsats till -50 dB • Sinus med låg distorsion 
• Fyrkant lOV p-p 
• Bra stigtid 

• Fyrkant med bra stigtid, sågtand , puls och ramp 
. ' Frekvensområde 0,2 Hz - 2 MHz 

• Frekvensområde 10Hz - 1 MHz i 5 steg 10- 100 
± 0,5 dB 

KOSTAR ENDAST 1 040: - exkl. moms KqSTAR ENDAST 1475:- exkl. moms 

Ring idag så kan vi ge dig vidare information 'eller ·sända dig vår nya katalo,g; 

o Instrument 
SKÄRHOLMEN ; Tel , 08 . 88"0200 

Informationst jänst 17 

. ~ OSCILLOSKOP FRÅN HITACHI 

V -302B 30 MHz 2-kanaler V -152B 15 MHz 2-kanaler 

V -202 20 MHz 2-kanaler 

Frekvens Pris 

V-152B 15' MHz 2770:-

V-202 20 MHz 3695:-

'V -;3()2B 30 MHz 4585:-

V-352 . 35 MHz 5610 :-
V-550B . 50 MHz 8165 :-

(exkl. moms, inkl. probar) 

Ring 08-88 02 00 eller skriv 
för ytterligare information. 

'';l! I ",: TERCO Instrument ;'; ~:tr Box 2004 12702 SKÄRHOLMEN Tel. 08 - 88 02 00 " 
Informationst jänst 18 



JA! 
Jag vill veta mer om ORIC·1 datorsystem. 

NAMN ______________________ __ 

ADRESS ____________________ _ 

POSTNUMMER 

POSTADRESS __________________ _ 



I 

SAAB-SCANIAS FLYG~ 



IVISlON OCH ABC 800. 
P å Flygdivisionen inom Saab·Scania går man metodiskt 

tillväga. Redan 1979 tillsatte man en speciell persondator· 
grupp, för att se över vilka smådatorer som fanns på 

marknaden. Vid den utvärdering som genomfördes, arbetade 
man efter tre huvudkriterier. leverantör, mjukvara samt hårdvara. 

Då, för tre år sedan, valde man ABC 80 som huvudalterna· 
tiv. 1982 gjorde man en ny utvärdering, nu föll valet på ABC 800. 

Introduktion. 
I inledningsskedet fungerade person
datorgruppen som idegivare kring 
persondatortanken. Man gick runt på 
avdelningarna och inventerade behov, 
informerade och utbildade. Och allt
eftersom antalet anläggningar ökade 
och kunskapen spreds så ökade även 
intresset för persondatorsystem. 

Bland 15 persondatorer 
valdes ABC 800. 

Att man valde ABC 800 berodde på 
att den vid utvärderingstillfället bäst 
motsvarade Flygdivisionens krav. Stor 
vikt fästes bl a vid kvalitet på pro
gramvara, svensk dokumentation, till 
gång till kunnig leverantör. Även posi
tiva erfarenheter av ABC 80 bidrog till 
att valet föll på ABC 800. 

Registerhantering, kalkylering 
och kommunikation. 

På den administrativa sidan är det 
främst registerhantering och kalkyle-

Informationstjänst 20 

ring som är aktuellt. Ibland kombine
rat med kommunikation med stora 
datorer. 

Persondatorn i samverkan med 
stora datorer kan i flera fall ge goda 
lösningar genom att de bästa egen
skaperna hos respektive system kan 
tillvaratas. 

För Flygdivisionen kommer 
även i framtiden utbudet av bra stan
dardprogram, att väga tungt när man 
tar ställning till vilken persondator 
man ska välja. 

LUXDR. 
Datorer 

Luxor Datorer AB . Box 923 · 591 29 Motala· Tel 01 41·16200 
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Ingen lek ... 
morgondagens språk! 

Cirkapris inkl. moms 
Gäller VIC-20 CPU 

UTBILDA 
Människan står för en total 
"omskolning", eller snarare 
omvälvning. I och med att da
torn accepterades kan inte 
kedjereaktionen hindras. Alla 
kommer att vilja lära sig att an
vända detta nya verktyg. 
Därför investerar Riksdagen i 
att datautbilda hela svenska 
folket. 
Dig också! 

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

Därför investerar riksdagen i att 
datautbilda hela svenska folket. 

DEJ OCKSÅ! 

.... ...;;#" .... -'":-- ~-- -- -- - -
Ge dig själv, din familj chansen 
att lära känna hur datorn fun
gerar och vad den kan göra för 
dig. Lättfattliga instruktions
böcker hjälper dig att steg för 
steg utveckla dina kunskaper 
och din förståelse för datorer. 
"Datorer - _Modeller - Verk
lighet" av Professor Lars Kris
tiansson är en av böckerna i 
VIG biblioteket. 

~oo 

VIG - hjälper till med hus
hållsbudgeten, huskalkylen. 
Lägg alla mammas recept eller 
pappas grammofonskivor i 
ordnade register. Använd VIG 
som skrivmaskin då du brev
växlar med kompisen eller 
myndigheter. Du kan låta VIG 
bevaka dina tillhörigheter, då 
som tjuvlarm. Applikationerna 
av VIG i hemmet är många. 

UNDERHALLA 
Morfar utmanar sin dotter och 
dotterson i huvudräkning, där 
datorn ger frågorna. Far och 
son spelar schack mot datorn. 
Hela familjen försöker att hitta 
den stora skatten som datorn 
gömt så väl. Några exempel på 
hur datorn med sitt stora kun
nande kan utmana familjen i 
spännande tävlingar och sam
tidigt ge huvudgymnastik. 

SVERIGES MEST KÖPTA FOLKDATOR 
Box 1063, 43600 Askim/Göteborg 
Tel. 031-28 9790 Telex : 21420 

- ett företag i Datatronicgruppen-
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SabaTV först i världen! 
Nu kan du se alla TV-program 3-dimensionellt* och dessutom i färg! - Saba TV med inbyggd 3D - som gör 

a ll a TV-program och videofilmer 
tredimen sionella! 

I fårg! Och med en överlägsen 
skärpa och briljans! 
Ett tryc k på 3D- knappen ger dig 

he lt nya uppleve lser. 
Hockeymatcherna , naturprogram

men , deckarna , långfilmerna - ja, allt du 
vi ll uppleva intensivare, vackrare , 

ve rkligare kommer nu rakt in i ditt 
vardagsrum. Och 3D fin ns inte bara i de 

största modellerna . Nej , Saba 3D kan du 
se från 16 - 27 tum . 
Väljer du Saba TV får du dessutom allt det 

andra som hör nya TV-åldern till . Samtliga 
mode ll er är klara för video, TV-spel, atellit

TV , kabel-TV , hemdatorer. Samt klara eller 
förbe redda för stereo-TV , Tex t-TV och 3D. 

• Nya 3D-systemet "A bdy " (Anaglyphic by delay) SABA Stereo-T 67 S 83 Ca-pris 7.000:- SABA ~ Huvudkontor: Göteborg tel. 031 - 49 09 00 ~ Försäljnlngskt:>I1tor: Stockho lm tel. 08 - 744 54 90 
Du hittar din nännaste SABA-handlare u.nder Radio och Televisionsdetaljister på Gu la Sidoma i Telefonkatalogen. Teknikens Mästare. 

Informat ionstjänst 22 

Monitorer för datauroffs! 
Nu i Sverige! 
Ett mycket brett sortiment av 
såväl monokroma (gul eller 
grön fosfor) som medelhög
eller högupplösande färg
monitorer_ 
Flera oberoende datoItillverkare 
använder NEC monitorer till 
sinå datorer " NEC är världens 
mest köpta kvalitetsmonitor _ 

NEC 
CENTRUM COMPUTER 
161 85 Bromma . 
Telefon: 08-98 75 90, 031-93 1288 

I Centrum Computer, 161 85 Bromma 

I J ag vill veta mer om NEC monitorer 
.1 
I Namn ........... _ ...... _ . . .... _ . .. . . . . 

I F~retag ........ _ ................... _ . . 

I Adress ..... ; . .. . - .. . ....... . ' ........ . . 

I Postnr Ort. .... ... ................. .. .. 
~ .- .- _______ W'J.4.B~ ------------------___________ == _____ -1 
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K' reditkortet som ger dig kontanta. ' 
pengar på dagen utan att kosta dig 

ett öre är nya Select Kundkort. Du betalar 
varken anslutnings- eller serviceavgift. 
Och har samma enkla inlösenrutin som ' 
Köpkort. 

Via snabbkrediten kan du hjälpa din 
kund att låna upp till 30.000:- med lång 
amortering och jämn månadsbetalning. 
Ett praktiskt system vid köp av varor 
som kostar litet mer pengar. 

Det fina är också att räntan blir din 
kunds enda avgift, inga uppläggnings- .. 
eller årsavgifter tillkommer. . - . 

Ring eller skriv direkt till Sdect. Det .. . 
kostar dig inget att ansluta dig men ger 
dig och dina kunder så mycket. 

Stora pengar. Snabbt Utan kostnad 
Bakom Seleet Kundkort som utges av Deko står Köpkort AB och Sveriges affärs- och föreningsbanker. 

Detaljhandelns Kontoservice AB. Box 17204, 10462 Stockholm. Tel.nr 08-68 08 40. 
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® 

- okänsliga för 
handljud och 

. P-18 

bakgrunds
slask 

UD-351 
'352 

U7 

Övriga dynamiska mikrofoner ur Primo-programmet 

··K~;aioid . B~a . 
.scenlJl i.krofoo.för 

... ~. sång . tal .o.ch musik. 

~ 
Box 1148,436 00. ASKIM/GÖTEBORG 

. . Tel. 031·28 96 85 
. Generalagent 
fiJr hela Skandinavien 

Kardioid . Bra 
scenmikrofon för 
sång och tal. 

UD 313 

Kardioid . Pris· 
bill ig mikrofon för 
sång och tal. 

UD 985 

Ring, skriv eller sänd in kupongen för ytterligare information 
om Primoprogrammet! 
r----------------------------
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 , 834758 

Ja, jag önskar information om Primo-programmet 

I Namn ...... . . . . . . ..... . .. . . . .. . . 
I 
I 
I 

Adress 

Postadr.ess 

.. &S 

, 
.... ~ 

< 

... EVN ·4.l!3 L 
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In kom
mand~ . 
nä t . 

Oregle r ad 
l växe -

spänninq 

V\, 
LI ~RI I.<TA.RE 

AC/rx 

R l d eg era 
likspänning .STATI SK 

.v.;;)(EL -

. Reglerad 
växel-
spänning Kritis k 

dotor-
' RIKTARE 

~l rx/AC 
-" Underhållsladdn i n vtt 

....-L. . . g • 
-- 'Ful l odda t ba tte ri 

t<eseevkraftu.trustninq vid nor(Tlaidri f t 

Regle rad 
.-------. Ba tteri- ..-_ _ ...,växel-

Nöt- STATISK pönning Kri tisk 
av- LI KRIK TARE 1-";"'-... " VÄXEL + ._ .. da t a r-

AC/rx RI KTARE l a st 
bratt"\;-- [X' AC ~ 

Rese r vk raftutrustning vi d nö t avbrolt 

Effektivast mot nätstörningar. är UPS. Inkommande växelspänning 
likriktas, stabiliseras och glirs åter' om till en nu konstant 
växelspänning. Med batterier anslutna' till likspänningen kan man 
få reservkraft även vid totala bortfall av matningsspänningen. 

vvL; /\/\ 
v~~v 

Typisk tronsient . 

~ms 
SJ'ö~~.\ngs5änknlng orsakad 
• ovf o5kqQ1Pe~sering . 

Tre olika magnetiska stabilisato
rer från Ulveco elektronik AB i 
Äkersberga: M(;B 250 VA, MeB 
500 VA och MeB 3000 VA. . 

Störskyddstransformatorn är 
överlägsen magnetstabilisa.torn .. 
vid transienter och högfrekventa, 
störningar. Np,T 2000 på bilden . 
tillverkas av Ulveco. · . 

Här ser vi f yra 'olika typer av 
störningar: · Tr.ansie"ter, . kortva'
riga avbrott, te,mporär spännillgs
sänkning och s/l!tligen högfre-
kvensstörning. . , '. 

Kort var i gt avbr ott 

~ .r,. /'\ . ~ .r\ ' 
' f VV V ' V' 

Rocliofrekvent · störning 
(RFI-noise' . 

p4 elelctronilcvllrlden - NR 4 - 1983 
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Nätstör ni n gar 
. ' d" .. ... ~ .......... . - a-.urernas . . . 

gissel 
* Datorer kräver ofta 
en jämn och. god 
matningsspänning 
for att fungera 
klanderfriit ... * Tyvärr får man 
ofta fel i praktiken ' 
p g a störningar . 
från nätet. 
~ . Författaren in/or
. merar här om de van
ligaste störningarna 
och hur man skyddar 
sig mot dem. 
al' MAGNUS SELLIN 

. . 
~ Driftstörningar' hos datorer 
beror ofta på oren matnings
spänning. De vanligaste näts tör
ningarna .är transienter (spän- , 
ningsspikar), spänningsvaria tio- .. 
ner och avbrott. . ... 

Den internationella elverks:. 
föreningen UNIPBDE rekom
menderade för några år sedan 
sina medlemsländer att sprida 
information om nätspänningens 
oregelbundenhet. I Svenska· El
verksföreningl<ns skrivelse säger 
man utan förbehåll att elverks
distributören inte är skyldig att 
tillhandahålla ' den förbättrade 
elkvalitet som' de flesta datorer 
kräver. Det blir alltså dåtorle~e
rantörens eller användarens sak 
att se till att utrustningen får 
tillräckligt bra spänningsför
sörjning! 

Störningar på nätet 
Med störningar på nätet menar 
vi avvikelser från· växelspän
ningens sinusform. Se fig l. 
. Kvaliteten på nätet varierar . 
starkt från plats till plats och . 
från tid till annan. Den påverkas 
av befastningens. storlek, varia- .. 
tiön och karaktär i den aktuella 

punkten. Hög last med störa och 
snabba variationer sänker nät
kvaliteten. Vidare påverkas kva
liteten ay atmosfäriska stör
ningar typ åska med höga över
spl(nningar (transienter) som re~ 

. sultat. Kvaliteten påverkas vi
dare av nä.tets underhållsstatus, 
installerad effekt och tillgänglig 
energi. . 

Orsaker till 
nätstörningar 
• Transienter- snabba spän-
ningsspikar j_ • 

. Transienter . är spänningsspikar 
med .kort varaktighei ~ koita stig
tider . o~h med spänning . varie
rande från 'några hundra volt till 
flera tusen volt. De alstrås van
ligen vid till- och frånslag av 
utrustning som t ex motorer, 
luft!conditioneringsutrustning 
.och: htis~å1.lsapparate~. Säkring-

.' sutlösni.ngar·. och , a-t,mosfäriska 
störningar är QCk~å: yanliga alst
rare av ' trånsienter: 

• Långsamma dygnsvariatio
ner . 
De långsamma ' dygnsvariatio
nerna orsakas av in- resp ur
koppling' av laster med stora 
startströmmar. Exempel på så
dana är svetsutrustningar, kyl
kompressorer, transformatorer, 

. stora kondensatorer i likriktare, 
större' asynkronmotorer. i t ex 
valsverk och tryckpressar m m. 
Fluktuationerna är kortvariga 
vilket betyder ca 20- 1 000 ms. 

• Avbrott 
Orsakas av överbelastning, 
åsköverspänningar och kortslut
ningar i distributionsn&t med 
efterföljande bortbrytning. 

. Kortvariga avbrott, ca 10 ms, 
uppstår ofta vid omkopplingar 
och faskompenseringar i distri
butionsnät. ' 

Vad händer? 
Låt oss se vad nätstörningar kan 
orsaka. ' Det är tyvärr så att 
elektronikappalater över lag 
konstrueras så att de fÖrutsätter 



en ganska god kvalitet hos nät
spänningen. Det beror inte bara 
på bristande kännedom om de 
verkliga förhållandena utan 
även på kostnadsskäl och på 
praktiska hänsyn. När spän
ningen understiger uppställda 
värden, även om det sker under 
så kort tid som lOms, slutar 
elektroniken att fungera som 
den skall. 

Spänningsvariationer, spe-
ciellt då underspänning och 
transienter, förekommer dagli
gen. Över- resp underspänning 
orsakar normal upphettning och 
därmed ökad påkänning på 
komponenterna. De vanligaste 
felen orsakas av transienter som 
oftast ger stopp i datorn eller 
förlorad och förvanskad infor
mation. Vanligen måste då da
torn laddas om, vilket i svåra fall 
kan ta upp till ett par timmar att 
genomföra. 

Skydd mot 
nätstörningar 

Hur stor insats man behöver 
göra mot nätstörningar beror på 
vilka konsekvenser de kan med
föra, t ex vad det kan betyda 
kostnadsmässigt. Att skydda sig 
mot störningarna kostar ofta 
bara en bråkdel av priset för 
driftstörningar, service och fels
ökning. 

• UPS - avbrottsfr; kraft 
De flesta större datoranlägg

ningar förses med UPS då kost
naderna för driftavbrott är myc
ket stora. UPS står för Uninter
ruptible Power System, dvs ett 
avbrottsfritt matningssystem. 
Sefig 2. Det finns även UPS för 
mini- och smådatorer. 

UPS löser alla typer av nät
störningsproblem från transien
ter till långa nätavbrott. Reserv
tiden är då beroende av batte
riernas dimensionering. 

• MeB - magnetstabilisator 
Magnetstabilisatorer är i dag 

det bästa skyddet i förhållande 
till priset när man samtidigt vill 

skydda sig mot transienter och 
spänningsvariationer . 

Magnetstabilisatorn klarar av 
att stabilisera en kontinuerlig 
spänningsvariation mellan 178 
och 253 V. Den ger då ut en 
spänning som ligger mellan 218 
och 222 V. 
• NPT-störskyddstransfor
mator 

NPT (Noice Protection 
Transformer) är överlägsen 
magnetstabilisatorn vid skydd 
mot transienter och andra hög
frekventa störningar. 

Vid en jämförelse mellan 
störskyddstransforma torn och 
magnetstabilisatorn ser man att 
störskyddstransformatorn ofta 
är bättre lämpad vid belast
ningar över 2 000 V A eftersom 
den är mindre i dimension och 
vikt och den har en betydligt 
högre verkningsgrad vilket med
för låg värmeutveckling. 

Störningar 
finns överallt 

Elektriska utrustningar gene
rerar nätstörningar som därför 
finns överallt. Elektroniksystem 
är mer eller mindre känsliga. De 
ansluts också på ställen där nä
tet ofta är svagt eller där det 
redan finns störande utrustning 
i närheten . Detta har redan re
sulterat i en kraftigt ökad an
vändning av magnetiska stabili
satorer och NPT störskydds
transformatorer. 

Nätstörningar 
i framtiden 

Under de senaste fem åren 
kan man konstatera en kraftigt 
ökad användning av utrustning 
för dämpning av nätstörningar. 
Orsakerna är bl a en kraftigt 
ökad använqning av datorer, 
mer störningar på nätet och en 
kraftigt ökad medvetenhet om 
kostnaderna för driftstörning
arna. 

Ser vi fem år framåt kommer 
vi att få uppleva ett ökat behov 
av nätstörningsskydd. • 

Bättre oscilloskop 
till lägre priser 
~ Vem kunde veta att Tektro
nix är den största tillverkaren 
av integrerade kretsar på 
USA:s västkust och den 7:e 
största i landet? Kretsarna är 
dock enbart reserverade för 
internt bruk. Tack vare krets
utvecklingen bl a har man 
kunnat pressa priserna på os
cilloskop. Det är allmänt en 
trend som inleddes för två år 
sedan då man presenterade 
oscilloskopen 2215 och 2213 
som gav 60 MHz bandbredd. 

Fyra nya 
Nu följer man upp den lyc

kade lågprissatsningen i nya 
modeller i 2000-serien. Två av 
dem heter 2235 och 2236 och 
de ligger i 100 MHz-klassen . 
Ytterligare två nykomlingar är 
2245 och 2465 som är avsedda 
att ersätta de portabla versio
nerna 465 B och 475, men nu 
med högre bandbredd, fyra 
kanaler, alfanumerisk presen
tation av inställningarna på 
skärmen, snabbare svephastig
heter och ökad noggrannhet i 
tidbasen. 

Modellen 2465 har hela 300 
MHz bandbredd och l 
MHz-probarna klara 350 
MHz. Tidigare fick man gå 
ned till 50 ohm på så höga 
frekvenser vilket gav stora be
gränsningar vid mätningarna. 
Dämpsatserna på ingångarna 
är numera byggda i tjockfilms-

teknik vilket gör att man inte 
regelmässigt behöver kontrol
lera och efterjustera ka libre
ringarna som förut. 

De dubbelkanaliga osci llo
skopen 2235 och 2236 ha r 
båda samma egenskaper som 
2215 plus högre bandbredd, 
större noggrannhet, skärmfin
nare, 5 ns/ruta i snabbaste 
svepläge, inkopplingsbart 20 
MHz lågpassfilter fö r att ta 
bort högfrekvensstörningar , 
enkelsvep för transientregis
trering, separata lj usstyrkor 
hos A- och B-kanalerna och 14 
kV accelerationsspänning fö r 
ljusstarka och tydliga svep. 

Inbyggd räknare 
l 2236-modellen har man 

dessutom en inbyggd räknare 
som styrs av oscilloskopets 
triggerkretsar. Man kan med 
dess hjälp bestämma frekvens 
eller tid hos en enstaka puls i 
en "burst"-signal. Man ka n 
också mäta spänn ing och mot
stånd. 

Alla de nya osci lloskopen är 
byggda på ett stort kretskort 
vilket betyder färre kompo
nenter och dubbelt så stor ti ll
förlitlighet jämfört med t id i
gare. Det har lett till att Tekt
ronix lämnar 3 års -garanti 
eller mot extra kostnad hela 5 
år. Vikten är också 30 % lägre. 

Tektronix har i Sverige tel 
08-830080. 

. Gemensamt for de fyra nya oscilloskopen från Tektronix är bättre 
prestanda till lägre pris än tidigare. Det har man åstadkommit bl a 
genom att allt är placerat på ett stort kretskort, med egentillverkade 
integrerade kretsar och tjockjilmsteknik i ingångarnas dämpsatser. 
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Kompakt 
video~ 
Sadelta presenterar en helt ny 
kompakt videogenerator, modell 
RGB-I I , i fickformat, för service 
och kalibrering av videomonito
rer. 

Generatorn lämnar åtta val
bara mönster; rött , grönt, blått, 
färgbalkar, vitt, gråskala, rut
mönster och vertikala linjer. Ut
signa lerna är: positiv röd , grön, 

blå, negativ horisontal synk, nega
tiv sammansatt horisont- och ver
ti~al-syn k och gemensam jord. 

Utspänningen ä r S Vt-t. Instru
"lentet drivs av NiCd-celler som 
är uppladdningsbara. Nätadap
ter / Iaddare och väska samt an
slutningssladd medföljer i priset 
I 345~- exkl usive moms . 

Svensk representant : 

Ny realticlsanalp'ator 
för bullermåtning 

Analysatorn ATR I tillverkas av 
Audioanalyse SA i Frankrike. Den 
har inbyggda oktavrilter från 31.5 
I;Iz ti ll 16 kHz samt A, C och 
Lin-vägning. Bullermätaren mä
ter samtliga nivåer parallellt och 
registrerade värden kan lagras i 
ett av 16 minnen, vilka även fun
~erar när instrumentet är av
stängt. 
: Bland övriga funktioner märks 
Fast- och Slow-Iäge, Peak- och 
Hold-funktion. 

A T R I är utrustad med in- och 
utgång för anslutning till externa 
enheter. 

Svensk representant : lAMA de-

Scandia Metric AB, 
08/820400. 

telefon 

• 
Från Rhandar Electronics Ltd, England, 

kommer en portabel frekvensräknare 
modell PFM200A i rickformat, för 

frekvenser upp till 200 MHz. 
Visaren är 8-siffrig av LED-typ. 

Känsligheten är 10m V med 
grind tider mellan lOms och 20 

s. Mätområdet kan utökas 
med en prescaler upp till 

1000 M Hz. Pris kr 
1 190:- exklusive moms. 

Svensk representant: 
Embaco Electronics 

H B, telefon 0758/ 
19410. • 

~ i/b~lr;:,ukter AB, telefon 03~ Portabel frekvensräknare 

EXAR XR 14412 är ett monoli
tiskt frekvensskiftmodem (FSK) i 
CMOS-teknik . 

Kretsen innehåller alla nödvän
diga funktioner för a tt konstruera 
ett komplett FSK-modem med 
simplex-, halv duplex- eller full 
duplex funktion. Modemkretsen 
har en inbyggd kristalloscillator 
med hög noggrannhet och tempe
raturdriftkontroll. XR 14412 ope
rerar både som sändare och mot
tagare och är benprogrammerbar 
att fungera både i Bellstandard 
och den europeiska standarden. 
Den är byggd i C-MOS-teknik för 
låg strömförbrukning och kompa
tibilitet med C-MOS- eller 
TTL-kretsar. Modemkretsen kan 
programmeras för 200, 300 eller 
600 baud. 

XR 14412 är speciellt tänkt för 
periferiutrustningar till datorer , 
som fristående akustiska kopplare 
och terminaler med inbyggda mo
dem. 

Svensk representant: Lager
crantz Elektronik AB, telefon 
0760/861 20. • 
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A V AB har en trådlös fjärrkontroll 
till sitt ljusregleringssystem för 
offentlig miljö. Överföringsprinci
pen är infrarött ljus . 

Med fjärrkontrollen kan en 
föredragshållare reglera ljuset var 
han än befinner sig i lokalen . 
Manöverenheten har måtten 
100 x 60 x 25 mm och reglerar två 
grupper. 

A V A B:s ljusregleringssystem 
LD-serien är avsedd för fast in-

, , 

stallation i alla typer av loka ler. 
Reglerar både glödljus och lysrör. 
I systemet är regulatorer och 
manöverenheter separata enheter. 
Regulatorerna levereras i två ef
fektklasser , 2 kVA och S kVA . 
Manöverenheterna har styrpuls
knappar med indikeri ng för olika 
nivåer. 

Svensk representant 
Elektronik AB, telefon 
I7 92 40. 

AVAB 
031 / 

• 



SO I'SNYA 
•• •• 
ARBATTRE. 

Det finns bra kassett
band och det finns dåliga. 
Tidningen Radio & Televi
sion, numera Elektronik
världen, har testat alla 
marknadens ljudkassetter 
i sitt eget laboratorium. 
Däribland nya Sony U ex. 

Ett bra band känner man 
igen på hög dynamik, lågt 
brus, hög utstyrbarhet och 
stor motståndskraft mot ko
pieringseffekten. Bland 
annat. Hittills har också 
hög kvalitet betytt ett 
högt pris. 

brusnivå på -55,5 dB. 
Nya Sony uex är bätt

re. -56,5 dB. 

UTSTYRBARHET 
Utstyrbarhet anger hur 
starkt man kan spela in på 
bandet utan att det börjar 

låta illa. Bra band har 
hög utstyrbarhet. 
Maxell UD XL-II är 
ett bra band. Det 
kan utstyrastill+3,5 
dB. 
Nya Sony uex är 

bättre. + 5,5 dB. 

KOPIERINGS EFFEKT Men nu kommer 
Sony uex. Ett bättre 
band. Till bättre pris. FR n 90 Kopieringseffekt kal-

FUJI '. las det när ett varv på r~ • (C'O, (HlGHIJ POSIT/OH 
DYNAMIK 

Dynamiken hos ett kas
settband är ett mått på avståndet mellan bandets 
"golv" (dvs bruset) och bandets "tak" (dvs maxi
mal inspelningsnivå). Bra band har högt i·tak. 

Fuji FR-II är ett bra band. Det har hela 
58,5 dB mellan "golv" och "tak". Ett bra värde. 

Nya Sony uex är bättre. 62 dB. 

BRUS 
Alla band brusar. Bruset ligger som en mjuk matta 
på bandet och dränker de svagare ljuden i musi
ken. Men olika band brusar olika mycket. Bra 
band brusar lite. 

TDK SA-X är ett bra band. Det har en låg och fin 

bandet" smittar av sig" 
på de varv som ligger 

intill och ger ekon och spökljud i musiken. Bra 
band har liten kopieringseffekt. 

BASF eR-II är ett bra band. Det har en kopie
ringseffekt på låga - 49 dB. 

Nya Sony uex är bättre. -56 dB. 

PRIS 

Priset på kassettband varierar en hel del. Men hit
tills har det varit så att bra band har kostat mer än 
sämre. Men från och med nu gäller andra förut
sättningar. 

Nu kommer nya Sony uex. Ett bättre band. Till 
bättre pris. 

Tidningen Radio &. Televisions (Elektronikvärlden) stora kassettbandstest publicerades i nummer 10 (oktober) 1982. 
Sony marknadsförs i Sverige av Gylling Hem-Elektronik AB, 16185 Bromma, telefon 08-981600. 

Informationstjänst 26 e'ektronikvllr'den - nr 4 - 1983 67 



68 elektronikvIIriden - NR 4 - 1983 

Fuji Beridox Videokassener 
tör VHS & Beta. 

OC4s. 
~~ . ~~rr~ 

Informationstjänst 27 

Fuji Beridox 
ger bättre 

färgåtergivning 
och bildkvalite . 

Även efter många 
avspelningar. 

-den japanska loppkassenen 
Generalagent: TELETON AB, 351 04 Växjö. 

/ 
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Prisvärd och .. _ .... ~._.. ' 
Med Philips nya mikroprocessorstyrda multi meter klarar du jöbbet effektivt och noggrant. 

Automatiskt val av mätområde eliminerar risken för oavsiktliga 
skador, och gör att du kan gå rakt på arbetsuppgifterna. Likaså sker 
kalibrering och nollställning helt automatiskt. 

En kompenseringskrets minskar instrumentpåverkan vid 
låga strömstyrkor. Mätfelet reduceras till mindre än 0,5%, jämfört 
med flera procent utan kompensering. 

Extra stor bandbredd (100 kHz) ger exakta Vewvärden .även vid 
myck~t oregelbundna växelspänningar. 

Den snabba och lättlästa LCD-displayen visar dessutom 
mätområdet. 

.. ·PHILIPS 

Mikroprocessorns beräkningskapacitet ger specialfunktioner som: 

(

' . L I Relativ referens innebär att du 
. + n L.J L.J 5 I ~ kan välja vilket mätvärde du vill 

U , ,. , fil( som nolläge på alla multimeter· 
~ ________ ._. områden utom strömstyrka. 

Övriga mätningar kommer då att visas som avvikelser. Speciellt bra 
för att tes~a komponenter. 

dB-mätning är ett alternativ till 
'1, + 3 L.JB' el b . l spänningsmätning som under· 

,. , lättar jobb med tex förstärkare. 
1. __________ ... Relativ referens fungerar också på 

dB·skalan. 

. Frekvens går att mäta upp till 10 

(. . n ~ L.J !J C ,If ~ I,' MHz. Maxupplösning av o, l Hz 
. U.C' C CJ·. • och en matnoggrannhet på 
... --------.. 0,005%. 

. ' ~ Tidmätning under 100000 

I n n I., B' s 'I sekunder, dvs drygt 27 h, mäts 
" " U.U , " j mellan positiva och/ eller negativa 

I. __________ li. pulser. Triggnivån är justerbar. 

Döm själv om du inte tycker att Philips PM 2521 är en prisvärd 
mångsysslare. Från och med 1983 levereras PM 2521 med dubbel· 

, isolerad nätdel och "beröringsfria" mätsladdar. 

,-----------------------------, 
I Philips Försäljning AB, Avd. Mätinstrument, 
I 11584 Stockholm. Telefon 08-635000. 

I 
1 O Jag har köpt PM 2521 och vill ha den Svenska bruksanvisningen. 
lOJa tack, sänd mig broschyren Om Philips PM 2521. 

I 
I Namn. 

I Företag 

I I Adress . . 

LTelefon . / ...... .. . . .... . .. .. 
---------:---7--.~-:::; _:_::,::::.::'W=A~, 

ankn .. 



Ny brusfaktormätare 
tar automatiskt udden av 
feIfaktorerna. 

Hewlett-Packards nya mätsystem HP 
8970A/HP 346B ger den noggrannhet i 
mätningen av brusfaktorer som länge 
efterlysts och "standardiserar" samtidigt 
mätningarna. Tolkningsproblem mellan 
leverantör och köpare kan helt elimine
ras. 

Konventionell mätning av brusfakto
rer begränsas av orsaker som: EN R
(excess noise ra tio) fel från bruskällan, 
anpassningsfel på grund a v SVF, brus
bidrag från 2:a steget, omgivningstem
peratur och instrumentfel. Det är fel som 
normalt är så tidskrävande att korrigera 
att de bara utförs i standardiserirtgslabb 

2.0 60 

!,.o 
il 
~ 0.5 

0~ __________ +-______ -4~ 

3.6 4 .0 4.3 
Frequoncy (GHz) 

E n bild a v "s tandardiserade" niätningar a v 
brusfaktorer med HP 8970A. De två kurvorna 
har erhållits med två olika uppsattningar av 
slumpvis utvalda HP8970A, HP 316B, mixers, 
dämpsatseroch lokaloscillatorer. Andå ligger 
kurvoma inom 0,1 dB från varandra vid nästan 
alla frekvenser! HP 8970 mäter bru sfaktoroch 
förstärkning samtidigt. 
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eller vid speciellt höga produktionskrav. 
HP:s mikrodatorbaserade 'brusfaktor

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

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

HP 8970A kan för insignaler från 10 
till 1500 MHz lagra upp till 27 ENR
värden som funktion av frekvensen och 
10 kompletta panelinställningar. Den 
kan också utföra svepmätning med pre
sentation från digitalt minne direkt på 
vanligt oscilloskop och automatiskt 
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styra en extern oscillator vid mätningar 
i mikrovågsområdet. 
Vill du veta mer om Hewlett-Packards nya 
mätsystem, så ring tfn 08-750 20 00 eller 
031-490950 eller fyll i och skicka 
kupongen till: Instrumentavdelningen, 
Hewlett-Packard Sverige AB, Box 19, 
16393 Spånga eller Frötallsgatan 30, 
421 32 Västra Frölunda. 

Flin- HEWLETT 
a!~ PACKARD 

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

Namn: 

Företag: 

Adress: Telefon: 

Postadress: 

/ 



NU DEr B'" 
AlTS 

. .... '. 

MUSIK! 
Nu kan du köpa FOSTEX 
inspelningsutrustning utan 
fördyrande mellanhänder, 
direkt från Martin Persson 
som importerar den . 

. FOSTEX gör världens mest avan 
cerade fl erka na Isutrustn i ng för 
personligt bruk och för dig med
för direktköp två stora fördelar : 

FOSTEX A8. 

Priset på FOSTEX ljudverktyg 
blir IÖgre, du slipper åter 
försäl jarpåslag . 
Servicen blir mer kvalificerad . 
Eftersom vi på Martin Persson 

FOSTEX 3'50 Mixer 8 X 4 X 2. Lättarbe
tad 8-ka na ls inspeln ingsmixer speci 
ellt för A -8, men som med flera echo
send och monitor-möjligheter också är 
utmär kt f ör PA-bruk. Inbyggda RIAA 
steg för två grammofoner. Dubbla 
svepf i lter, överstyrn . ind . med Ijus
diod . Instrumentpanel som extra 
tillbeh ör. Pr is enbart m ixer 

FOSTEX A -8. Världens e 8-ka nals 
bandspelare för vanliga 1/ 4" band . 
Inbyggd brusreducering Dolby C som 
ger 14 dB bättre dynamik jämfört med 
en profess ionell 8-kanalsmask i.n på 

importerar FOSTEX l " . Otrol igt prisvärd jämfört med kon 

ink !. moms6.125 :-

kurrerande 
utrustn ing , 
kostar inkl. 
moms 16.230:-

kan v.i hjälpa dig bättre än 
någon annan. Vi sva rar dess 
utom för garantin. FOSTEX kan 
du därtör pröva, se 'och köpa 
endast hos oss på Mart in Persson 

II 
o d r----------------~-----e er hos nagon av e vi 

samarbetar med . Du kan också 1 JrA'GVlLLHAKA'I"A.~rN' 
köpa FOSTEX genom att ringa 1 M . ,'~J; • 
eller skriva till oss. Då skickar vi I Jag vill dessuta~ h.o Engelska datoblod för 

det du beställer mot postförskott 1 U Fostex250" Kossett MIXRAR ~ 305ODi g i tolteko, 
studion " 9,5 cm/ sek C 350 8 X 4 X 2 ,nspel - 0 3180 Rymdklong 

eller efterkrav. 1 G Fostex25O" l örAV- ningsmixel 2konoler 

I . d k 1 bruk 4,75 cm/ sek C 20508 X 2X 2 1i nie- U lnloom 
Beta ar gör u ant ingen ontant RULLBANQSPELARE . mixer musikkonto/ musi klån 

eller på avbetalning genom ett 1 u A-8 l/4" 8 kanaler SIGNALPR.oCESS.oR O lnloomleosing 1 LJ A-4 1/ 4" 4 kanaler O 3030 Graf isk Equoliser ~ Inlo om F.oSTEX 
musikkonto/ musiklån . En åtta- L, A-21 / 4" 2kono ler O 3040 DolbyC, 4konol högtalare 

w Särtryck av Stereo 

kcinalsstudio .behöver inte .kosta '1 
dig mer än c,:a 550: - i måna- '1 Namn ." 

" den. Har du eget företog kan du I Sysselsöttning .. . ..... . ..... . 

också leasa din utrustning. . ·1 Utdelningsadress .. .. ........ .. . . 

HiF , test på F.oSTEX 250 

I Ortsadress . Te l 
B,örja. med att bestä Ila .vår·l. 2- ···· EVN4:a3 

sidiga katalog med ku·pongen . I ~~ ~DQex 1 
Ring oss sedan och bestäm tid 1 CREATIVE AU DIO AB ® 1 
när du vill ha en demonstration 1 Box 19127, 10432St?ckholm . Tel. 08-233045 ~ av FOSTEX. Välkommen .. ______________________________ .1 

Martin Persson 
Creollve Audl o AB , 

. Sveovögen 117 
Box 19127 
'10432 STOCKH.oLM 
Tel : 08/ 340920 

Mus,kborsen Mus,kborsen Sten Sound Hogstroms MUSikk 
St.Enksgoton 80 • Storgatan I Norrlandsgatan 18A Holdergsolmen,ngen Il 
11332 STOCKH.oLM 41124 GÖTEB.oRG 90104 UMEÅ 5000 BERGEN 
Tel : 08/ 302191 Tel : 031 / 110010 Tel : 090/ 125314 Tel : (05)232860/232115 

Musikborsen 
Dologatan 12 
15134 SÖDERTÄLJE 
Tel : 0755/ 10520 

Tal och Ton 
KÖmpegoton 16 
41104 GÖTEB.oRG 
Tel : 03.1 / 803620 

Imerslund Musikk A/ S - Elektronikkservice 
Ströget, Storgatan 13 Bjornöygt 26 
.oSL.o I 9000 TR.oMSÖ 
Tel : (02 )11 5050 Tel; (083) 86185 
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~ I år kan vi fira 50-årsjubileum 
för fm-radiotekniken, eftersom 
det var år 1933 som de grundläg- . 
gande patenten ingavs. Med fm 
förhåller det sig ungefär som med 
television, när man för de hlst6-
riska perspektiven på tal med en 
amerikan som är under 25 år. För 
flertalet som kommit lite mer till 
åren framstår fm-tekniken typiskt 
som en företeelse vilken kommit 
fram under de senaste tjugo åren . 

Världen över ' har fm-radiotek
nik använts allmänt de senaste 25 
åren och nästan alla nyetable
ringar på broadcastsidan utgörs 
av fm-radionät sedan länge. Se
naste nation att införa fm var Nya 
Zeeland år 1982, detta efter 
många års gräl och stridigheter, 
som för en del låtit som en mini
repris av 1930- och 1940-talens 
uppslitande motsättningar i USA, 
där fm-radion föddes och där dess 
uppfinnare till slut, knäckt av 
övermäktiga finansintressen och 
drabbad av sjukdom, i desperation 
drevs till självmord . Edwin H 
Arms/rongs död för egen hand 
1954 var slutet på en av de bety
delsefullaste insatserna någonsin 
inom hela radiotekniken. 

Sent i Sverige 
För svensk del kan erinras om att 
det dröjde till 1955 innan fre
kvensmodulationstekniken fick 
debutera. Då hade den dåtida 
ledningen för Televerket under 
åratal intensivt motsatt sig att 
någon sådan ny teknik fick infö
ras. I stället skulle utvecklingen 
fördröjas genom att ett av detta 
sekels mest remarkabla tekniska 
fiaskon, tråd radion , förordades. 
Till kostnader av tiotals miljoner 
byggdes ett trådradionät ut och 
har någonsin en teknikens vita 
elefant uppträtt så kom den i 
denna skepnad. Trådradionätet 
fick praktiskt taget omgående 
skrotas, även om vissa isolerade 
rester kom att leva kvar längre. 

Denna tidning stod i spetsen för 
motståndet mot trådradion, men 
vad man inte sköt in sig på var 
något som i dag skulle vållat 
riksskandal, nämligen att den då
tida tekniske chefen för verket 
också hade egna patentintressen i 
trådradiotekniken. (Han förmåd
des dock avsäga sig anspråken .) 

En parentes till om Sverige och 
Televerket: Det är något ironiskt 
att den gången Televerket verkli
gen hade något att komma med, 
cirka tio år senare i form av 
avdelningsdirektör Ragnar Berg
lunds fm/fm-system, föll verket i 
viss mån offer för den tidigare, 
egna trådradiopolitikens följder. 
Fm/fm-systemet var primärt inte 
ett stereofoniskt överföringssy
stem men likväl ett oöverträffat 
högkvalitativt sådant, vida bättre 
än det som de kommersiella in
tressena under högtidlig hänvis
ning till "det internationella pilot-

Ett radio
·ubileum: 

-tekniken 
nu SO år * Fm-radionfyllerfaktiskt 50 år 1983, om 

man räknar tiden· från de grundläggande 
patenten. De ingavs 1933 i USA av Edwin H 
Armstrong. * Han är en av radioteknikens stora pionjä
rer med flera för rundradiomottagning funda
mentala kopplingar som han patenterade re
dan i unga år. 
* Hela sin mannaålder ägnade han sitt 
älsklingsprojekt, "den störningsfria radion". 
Men trakasserier, ovilja och förföljelser från 
industrin vållade till slut att en fysiskt och 
finansiellt bruten Armstrong i desperation 
begick självmord. 
* De här glimtarna av hans liv och gärning 
belyser i stora drag bakgrunden till dagens 
status inom fm-teknJken. 

Av ROBERT ANGUS och ULF B STRANGE 

tonsystemet" skulle genomdriva 
hos politikerna i slutet av I 960-ta
let och i början av det följande 
årtiondet. Misstron mot Telever
ket var efter trådradioäventyret 
djupt rotad. I våra spalter kan 
man säga att balansen återställdes 
- R T förordade efter 1966 konse
kvent Berglundsystemet och pole
miken var stundtals ganska inten
siv. Såväl i USA som i Sverige 
finns många som nu beklagar att 
man låst sig så ohjälpligt (?) vid 
det rådande General Electric
Zenith-systemet för fm-stereo
foni. De två som borde "vunnit" 
heter Crosby resp Berglund -
varje sansad teknisk bedömning 
ger det resultatet. Som i någon 
mån framgår av det följande ä~ 
hela mönstret i fråga om det 
industriella resp administrativa 
förfarandet typiskt. Radiotekni
kens väg är kantad av strider, 
processer, intriger, mygel och -
som i fallet Armstrong och 
fm-tekniken - med tragedier. 

Perspektiven är lite 
olika . .. 
Också historieskrivningen förfal
skas ogenerat då det anses passa 
nationella intressen. I fråga om 
fonografen brukar ju Edison an
föras som dess fader, men detta 
passar sig knappast att säga högt 
i Frankrike, där det stora namnet 
är Charles Cros . Gäller det tv-tek
nik brukar ju Nipkow och Baird 
äras i första hand , men ryssarna 
har lagt in veto: Alexander Popov 
och Boris Rossing skall det vara. 
Låter man budet gå till amerika
nerna är portalgestalten den ryske 
emigranten Wladimir Zworykin. 
Och så vidare. 

Redan 1942 innehöll vår tid
ning (dåvarande Populär radio) 
ett inträngande reportage om den 
då ännu inte praktikprovade 
fm-tekniken och dess i radiosam
manhang största namn , Edwin H 
Armstrong. Där betonades noga 
ett många gånger förbisett fak-
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tum - nämligen att Armstrong 
aldrig gjorde anspråk på att ha 
upptäckt själva frekvensmodula:
tionen, som sådan. Den var känd 
långt tidigare och praktiskt påvi
sad redan på 1920-tålet. 

I dag är det många som hyllar 
Armstrongs minne, inte bara på 
den grund att han står som en av 
radioteknikens förgrundsgestalter 
utan att han under åratal' förde en 
ensam, bitter kamp mot såväl 
dåtidens mäktigaste industriin
tressen som den amerikanska sta
ten och, inte minst, utmanade sin 
tids vanetänkande. I det 50-åriga 
perspektivet kan vi urskilja ett 
mönster som uppfordrar till efter
tanke. Har .egentligen någonting , 
alls förändrats under dessa fem 
årtionden i ' fråga om konserva
tism, räddhåga, ovilja och oför

.måga aH erkänna n},'skapande in
satser? 

Epokgörande 
ungdomsverk 
Ynglingen Howard Armstrong 
var elva år den gången 190 I då 
Guglielmo Marconi lyckades 
överföra de första trådlösa signa
lerna över Atlanten. Händelsen 
blev starkt uppmärksammad och 
unge Armstrong hörde till de 
många som fängslades av nyhe
ten. Inom kort hade han, som 
tusentals andra pojkar, påbörjat 
byggandet aven egen radiomotta
gare och -sändare. Apparaterna 
framställdes av koppartråd, spolar 
och mekaniska delar, som skaffa
des från affärer för elektrisk ma
teriel i närbelägna New York 
City. Armstrong var inte den ende 
entusiasten för det nya mediet i 
sin omgivning. ågra kvarter 
längre bort längs Locust Hill Ave
nue bodde Carman Runyon Jr, 
vars far ägde en kolfirma. De här 
två pojkarna hade inte setts innan 
de fick veta om varandra - de 
möttes via etern! Sen höll de ihop 
och hade som huvudintresse att 
jämföra sina radiojournaler och 
ideer, och denna vänskap kom att 
stå sig livet ut. 

Åtta år senare, a lltså 1909, 
hade Howard Armstrong skrivit 
in sig vid Columbiauniversitetet, 
där han siktade på en examen 
inom området elektroteknik . Fa
miljen där hemma hade dock sina 
bekymmer för sonens ihållande 
intresse för radio, som den befa
rade skulle konkurrera med stu- . 
dierna . Enligt a lla källuppgifter ~ 
var oron inte utan grund . Ar 1912 
bad How:;lrd pappa om ett kon
tantlån på 150 dollar, vilken 
summa ynglingen menade sig be
höva för att kunna a nsöka om ett . 
eget patent. John Armstrong sade 
nej och klargjorde att han i stället' 
väntade sig att sonen fullföljde sitt 
sista år vid universitetet och fick 
ut sin examen "utan uppfinneri 
och radiogriller". 

/ 

" 



Patentet i fråga gavs in över ell 
år senare och det gällde en rege
nerativ återkopplingskrets, något 
som senare skulle komma att ingå 
i varje mOllagare. Ändamålet var 
all påtagligt öka effekten ut från 
de dåtida radiokopplingarna, så 
att svaga eller fjärran utsända 
signaler kunde höras klarare. Det 
här utgjorde grunden till nästa 
steg, det som ledde Armstrong till 
all utveckla superheterodynprin
cipen, ell av radioteknikens 
grund koncept. Tillsammantagna 
skulle de två patentens avkastning 
göra upphovsmannen mäkta för
mögen. 

Men innan det blev verklighet 
kom första världskriget emellan. 
Armstrong tog värvning i armen 
och fick kommission som kapten i 
signalkåren. Han salles att leda 
ett forskarlag i Paris och det gav 
tid över för hans del all förfina 
superheterodynkopplingen, vilken 
förbällring skulle göra lika myc
ket för de korta vågornas mOllag
ning som den regenerativa åter
kopplingen hade uträttat för de 
längre radiovågorna. - Vid krigs
slutet fick Armstrong avsked med 
majors grad, därav hans smek
namn "majoren". 

framgång, förmögenhet 
Efter kriget fortsatte Armstrong 
sill arbete och år 1920 kunde han 
inkassera inalles 335000 dollar 
från Westinghouse, som köpte rät
ten till hans två radiotekniska 
patent. Det var en ansenlig 
summa på den tiden för en tret
tioåring. Westinghouses intresse 
för patenten grundade sig i hu
vudsak på deras lämplighet för 
firmans tillverkning av rent pro
fessionella sändar- och mottaga r
installationer. Avtalet med Wes
tinghouse gav Armstrong rätt att 
använda konstruktionerna för 
egen del, så länge det inte rörde 
sig om dylik materiel; härav hans 
nu nya bana som tillverkare av 
amatörradioapparater i form av 
mottagare för hembruk, något 
som inom kort avkastade en in
komst av 10 000 dollar i månaden. 
Vid den här tiden hade han också 
tackat ja till ett erbjudande om en 
lärarbefattning vid sitt gamla uni
versitet, Columbia, eftersom före
läsandet inte tog mera tid än att 
han kunde fortsätta att bedriva 
forskningar och utföra radiotek
niska experiment. "Majoren" var 
det smeknamn som alltsedan kri
get burits av unge Armstrong och 
vilket omsider gjort honom riksbe
kant i USA. Majorens tredje stora 
snilleblixt kom över honom sent 
en kväll då han något rastlöst 
vankade o'mkring i Columbias 
labbsalar: superregenerationen! 

Det patent som tanken snart 
skulle utmynna i var det som 
slutligen gjorde Armstrong till en 
förmögen man, mätt efter hem
landets gängse mått. Ar 1922 

Major Edwin 
Howard Arm
strong, född den 
18 december 
1890, död den l 
februari 1954. 
Utöver att han 
räknas som 
fm-radiotekni -
kens fader hade 
han patenten på 
den regenerativa 
och superregene
rativa mottaga
ren och superhe
terodynpri nci
pen i mottagare. 

Det var un -
der militär-
tjänst vid U S 
Signal Corps i 
första världskri
get som E H 
Armstrong ut
vecklade super
heterodynkopp
/ingen, vilken 
från början var 
avsedd som en 
elektrisk söka
re / riktningsin
dikator. 

köpte RCA rällen till det för 
200 000 dollar kontant och 60 000 
aktier i koncernen. Innan den 
stora kraschen kom 1929 i USA 
var dessa tillgångar, som förval
tats väl genom omsorgsfullt valda 
investeringar och återinveste
ringar , värda hela nio miljoner 
dollar. 

Denna solida ekonomiska 
grund möjliggjorde för Arm
strong att gifta sig. Hans blivande 
hustru hade varit sekreterare åt 
RCA-chefen David SarnofJ. en av 
radioindustrins största namn ge
nom tiderna. Sarnoff var den 
"trådlöse operatör" som först av 
alla fått in signalerna från den 
sjunkande lyxångaren Titanie vå
ren 1912 och hade stannat på sin 
post under de följande krisdygnen. 
Med tiden blev Sarnoff ledare för 
RCA och det råkade bli han som 
förhandlade fram kontraktet , vil
ket gjorde Armstrong till miljo
när. Pengarna som Armstrong nu 
tjänade kunde också finansiera en 

Den här idyllen 
är från smekmå
naden som den 
då nygifte 
Armstrong hade 
med sin maka 
Marion Mc/n
nis, i december 
1923. Bilden ta
gen i West Palm 
Beach, Florida. 
Det är ingen då
tida grammofon 
Armstrong rattar 
på utan något så 
avancerat som en 
batteridriven su
perheterodyn
mottagare för 
portabelt bruk 
(nedan). 

annan betydelsefull sak - han slöt 
avtal med Columbiauniversitetet 
om att uppbära en symbolisk lön 
om en dollar per år för sitt fort
salla arbete där, och han kunde 
också betala sina assistenter ur 
egen ficka . Vilket arrangemang 
var ganska rättvist , eftersom han 
ägnade mer och mer tid åt sina 
egna forskningsprojekt och 
mindre och mindre åt studen
terna. 

"Ett verklighetsnära 
ljud" 
Ett av projekten bestod av ell 
rundradiosystem som skulle elimi
nera brus, störningar och statiska 
interferenser och avge ett drama
tiskt, verklighetsnära ljud. Tekni
ken bakom verkar tämligen enkel 
i dag: i stället för all variera 
signalens amplitud eller storlek 
över en fast frekvens handlade det 
om att hålla amplituden konstant 
medan frekvensen ändrades inom 
vissa gränser. Eftersom statiska 

störningar (= atmosfäriskt gene
rerade) utgör en amplitudfaktor 
kan de filtreras bort ur en kon
stant signal - på det sättet ba
nande väg för högfideliteten i 
fm-radiosignalen vi har i dag. 

Hur enkelt della förfarande än 
kan te sig för oss tog det likväl 
åratal att få fram och utveckla 
med experimentsändningar, där 
sändaren fanns i barndomsvännen 
Runyons hus och mottagaren i 
Armstrongs laboratorium på Co
lumbia-området. Dessa experi
ment fortsatte också efter det att 
ansökan om grundpatenten hade 
ingivits mot slutet av år 1933. 
(Full offentlighet fick de år 1935.) 

Vid den här tiden tyckte upp
finnaren all han borde bjuda in 
sin bekant, tillika hustruns förre 
arbetsgivare, David Sarnoff, till 
en liten demonstration av fm-tek
niken. Den formella bakgrunden 
var annars att avtalet med RCA 
av å r 1922 stadgade att Armst
rong var skyldig all erbjuda varje 
ny uppfinning han stod för till 
RCA först. Sarnoff kom, lyssnade 
och var uppenbart imponerad av 
vad han fick höra. N u skrev man 
alltså 1933 och de här åren drev 
RCA i egen regi två am-radionät, 
och det kunde man göra genom 
att helt enkelt dominera etern i 
form av ägda högeffektsändare i 
varje amerikansk metropol. En
samt var inte RCA eftersom varje 
större samhälle hade ett antal 
am-sändande stationer, men det 
var till de högeffektförsedda som 
den stora allmänheten lyssnade . 
Såväl programkvaliteten som 
själva programsignalens styrka 
var en attraktion i dessa dagar. 

Då inträffar alltså att Armst
rong demonstrerar ett system som 
skulle kunna försätta envar 
ojämnt konkurrerande radiosta
tion på alldeles likvärdig basis. 
Råstyrkan , i form av avgiven ut
effekt, verkade att ha föga inver
kan på kvaliteten hos fm-signalen: 
antingen hördes den bra, eller 
också gick den inte in alls . 

Tidiga experiment 
RCA lät Armstrong sätta in en 
fm-sändare uppe i Empire State 
Building i New York, då världens 
högsta byggnad , och där koncer
nen hade lokaler, men man ville 
inte bevilja honom någon licens
rätt för ett utvecklingsarbete på 
fm-teknikens område. Armstrong 
var dock oförhindrad att bedriva 
experiment och uppifrån Empire 
State-skyskrapan gjorde han i det 
följande försök med sådant som 
överföring av telefaximil i form av 
transmission av tidningarnas text
sidor. Också sändning av stereofo
niskt ljud ägnade han sig åt. Plus 
att han den här tiden lät två skilda 
program gå ut över en fm-signal, 
något som fortfarande används i 
stor utsträckninl! i USA för att 

förts på nästa sida 
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:> 
skicka ut Muzak och annan s k 
bakgrundsservice till butiker och 
kön tor eller fabriker. 

Ett av skälen bakom RCA:s 
ovilja var television . Sarnoff hade 
satsat koncernens resurser till 
mångmiljonbelopp på att få fram 
ett praktiskt fungerande tv-sy
stem som massmedium och han 
var övertygad om att försöken 
skulle leda till resultat , att nyhe
ten skulle slå stort men också att 
man för den skull behövde de 
frekvenser som Armstrong begärt 
att få disponera hos FCC, den 
federala telemyndigheten. Då 
man från RCA omsider uppma
nade Armstrong att flytta sin 
materiel från Empire State Buil
ding så att man kunde installera 
en experimentell televisionssän
dare, anhöll han om tillstånd att 
uppföra sin egen station högt upp 
på the Palisades i Alpine i New 
Jersey med läge över Yonkers. 
För att kunna finansiera bygget 
och uppförandet aven 400 fot hög 
antenn fick han sälja en post av 
sina RCA-aktier . Armstrong tog 
själv livlig del i byggandet och 
syntes klänga omkring i stålfack
verket under konstruktionen. 

Tornet stod färdigt år 1938. 
Inom några månaders tid hade det 
fått sällskap med två till, ett på en 
kulle utanför Hartford i Connec
ticut och ett beläget nära Worces
ter i Massachusetts. Deras sam
manlagda potential räckte för att 
inte bara "släcka ut" Stor-New 
York-området utan praktiskt ta
get även hela södra New England. 
Visionen av detta ansatte ägarin
tressena bakom de stora och vinst
givande am-stationsnäten och de 
saknade inte inflytande hos FCC 
på den tiden. 

Relätekniken framgång 
Ett av de värsta problemen med 
fm-tekniken då var att det ännu 
mot slutet av 1930-talet i prakti
ken saknades radiomottagare 
gjorda för nyheten. Året innan, 
alltså 1937, hade Armstrong beta
lat General Electric för att få fram 
25 mottagare för hans eget bruk 
till de fortsatta experimenten. De 
ägde till en början rum med ut
gångspunkt i Runyons station i 
Yonkers och senare med W2XM N 
i Alpine . Från GE:s sida var man 
så imponerad av fm-tekniken att 
man ingav en framställning om 
a tt bli licenstagare för att få 
tillverka flera mottagare. Inom 
kort fanns också dE "i luften" 
med en egen experimentsändare 
för fm i koncernhögkvarteret 
Schenectady, NY. Och mot hös
ten 1939 hade man i det närmaste 
fullbordat en sändaranläggning 
uppe på Mount Washington i 
New Hampshire, kapabel till att 
täcka större delen av New Eng
land-landskapen. 

Dåtidens am-nät var samman-

År 1938 arbe
tade Armstrong 
och hans assi
stenter på en 400 
fot hög antenn
konstruktion for 
experimentsta
tionen for fm 
med signalen 
W2XHN intill 
Hudsonfloden 
vid Palisades l 

Alpine, New Jer
sey. Staden som 
skymtar otydligt 
i bakgrunden är 

länkade stationsvis genom tele
fonlinjer, vilket innebar en både 
dyrbar och inte sällan opålitlig 
teknik, där någon hög trohet mot 
originalljudet knappst förelåg . 
Armstrong, och den handfull av 
fm-radiofrälsta som fanns vid den 
här tiden, upptäckte att man helt 
enkelt kunde fånga upp signalen 
ur luften, varhelst den fanns, från 
någon station och så kunde man 
enkelt vidaretransmittera den och 
detta med mycket högre fidelitet 
och långt billigare än vad am
stationerna förmådde . Hade man 
t ex en programkälla i Alpine 
kunde den reläas 120 miles norr ut 
till Schenectady eller lika långt 
nordöst till Hartford, och därifrån 
70 miles till Worcester och slutli
gen de sista 140 till Mount Wash
ington, allt inom loppet aven 
bråkdels sekund och utan förlust 
av programkvalitet. 

Allt det här innebar smått fan
tastiska utsikter och snart hade 
omkring 150 potentiella rundra
diointressenter formerat sig för 
att få ut tillstånd från FCC att 
sätta upp stationer. Men motstån
darfronten var inte overksam. 
RCA t ex intog ståndpunkten -
efter att passivt ha motarbetat den 
nya tekniken sedan 1935 - att 
"fm nog hade intresse från teknisk 
synpunkt men knappst från någon 
praktisk". Utöver detta deklare
rade koncernens talesman att "all
mänheten inte hade något intresse 
i s k high fidel ity och aldrig skulle 
vilja betala prisskillnaden för att 
få del av dessa förmodat bättre 
egenskaper". (Man kan här osökt 
jämföra RCA:s attityd mot sin 
egen store pionjär, dr Harry F 
Olson, som lagt ned åratals mödor 
på att bevisa hur enkelt det var att 
skapa en bättre ljudkvalitet med 
små medel och att envar som en 

74 e#elctronilcvllrlden - NR 4 - 1983 

I fullbordat skick såg AI
phine-antenntornet ut så här, 
länge en av Nordamerikas 
högsta radioantenn bärande 
konstruktioner (nedan). 

~ .. 

gång fått lyssna sedan var vunnen 
för förbättringen. Men nej , ekono
mer och marknadsfolk ansåg så
dant för gimmicks och fastlade 
kategoriskt att de dåtida fonogra
ferna och grammofonerna var all
deles tillräckliga . Argumenten var 
nästan exakt desamma som man 
tidigare använt mot fm-tekniken 
och Armstrong.) 

En annan storkoncern, CRS, 
gick så långt att man förberedde 
insamlande av publikundersök
ningsdata, vilka skulle utvisa att 
allmänheten klart föredrog low
fi-Ijud framför något annat, alltså 
am. 

Hotet från televisionen 
RCA hade som sagt sina blivande 
televisions intressen att tänka på, 
så medan det här ställningskriget 
pågick försatt man därifrån inte 
tiden utan företog flitiga uppvakt
ningar i Washington och hos 
FCC, som man krävde skulle be
vilja RCA rätten till de tolv 
vhf-kanaler som man än i dag 
disponerar plus ' Kanal l, vilket 
skulle tränga in fm i fem kanaler 
omedelbart under tv-bandet. 
Armstrong insåg att en sådan 
manöver inte ens skulle ge pats för 
de ISO första sökandenas verk
samhet och ännu mindre lämna 
något utrymme kvar för tillväxt, 
så han beslöt att ta öppen strid och 
begav sig till Washington för 
detta. 

FCC fick alltså tillfälle att ta 
del av sakskäl och argument från 
båda hållen och medan denna 
värda myndighet tog sig en funde
rare över läget inledde RCA en 
närmast massiv reklam- och an
nonskampanj för att lansera nyhe
ten televisionsmottagaren , nu om
sider färdig för sin debut på en 
massmarknad i Förenta Staterna. 

Här stötte dock koncernen på 
patrull då FCC-ordföranden Ja
mes Fly såg sig föranlåten att ta 
avstånd från ReA-kampanjen, 
vilken han inte kunde se som 
annat än ett försök att otillbörligt 
påverka behandlingen av tviste
målet. Ännu en smärtsam rekyl 
fick RCA känna på då Fly beslöt 
att tilldela Armstrong och fm-läg
ret den åtrådda Kanal l. 

Sista fredsåret i USA innan 
Japan anfallit Pearl Harbor, 
1941, fick FCC motta ytterligare 
350 licensansökningar gällande 
rätten till fm-stationsdrift - mot 
slutet av året fanns över 40 sådana 
i gång i USA - och vidare hade 
omkring 25 tillverkare skaffat sig 
licens rättigheter till Armstrongs 
patent, däribland så prestige
tyngda industrier som Strom
berg-Carlson, Zenith och Moto
rola. 

Ett medium för musik 
Den stora fördelen som fm har 
över am har alltid varit den hög
kvalitativa återgivningen av mu
sik . För Armstrong och de tidi
gare fm-pionjärerna innebar mu
sik huvudsakligen klassisk sådan, 
eller åtminstone seriös program
musik. Vid den här tiden i USA 
förhöll det sig så att såväl licens
rättsavtalen med FCC som fack
föreningsbestämmelserna på mu
sikersidan uttryckligen krävde att 
alla de större rundradioföretagen 
eller -stationerna, t ex General 
Electrics egen sändare WGY, 
måste ha fast engagerade stora 
studioorkestrar, även om deras 
medlemmar aldrig någonsin be
hövde spela en enda ton! Om vi nu 
förutsätter att en programdirek
tör fick välja mellan en ensemble 
av studiomusiker för en timmes 
konserterande och komikerna 
Jack Benny eller Baby Snooks i 
en pratshow skulle ingen ansvarig 
figur vid sina sinnens fulla bruk 
slänga ut de senare till förmån för 
de förra. 

Men med fm-tekniken uppstod 
plötsligt meningsfulla arbetstill
fällen för musikerna, det fanns 
helt klart en given plats för dem i 
radiosammanhangen. Det upp
stod snabbt en trafik av orkestrar 
och stråkensembler från Hartford 
och Boston som låg på vägarna 
som remmar, ner till New York 
och vidare till Schenectady, och 
trafiken var inte sällan också dub
belriktad i det att dessa orter i sin 
tur sände ut musiker för att göra 
musikprogram från övriga statio
ner. Stationen W2XMN hade 
ingen egen studioorkester, men 
Armstrong brukade inbjuda ta
langer i vänkretsen över till Al
pine att spela i etern och från tid 
till annan kunde han också ses 
betala gager till yrkesensembler 
och solister för att framträda 
framför mikrofonen. Skulle allt 
sådant slå slint fanns ju alltid 

/ 



"fonografen" och Armstrongs 
stora personliga samling av klas
siska skivinspelningar ... 

Trots faktum att såväl 
W2XMN som flertalet övriga 
fm-stationer vid den här tiden 
nästan uteslutande fick lita till en 
programdiet av seriös musik plus 
det inte oväsentliga faktum att 
fm-radiomottagare kostade mel
lan fem och tio gånger så mycket 
som de vanliga am-radioappara
terna fanns vid den tiden för 
USA:s inträde i andra världskri
get omkring 500000 fm-motta
gare i bruk landet över i stads re
gioner som Rochester och Colum
bus, Milwaukee och Washington, 
D C. Det var nu som kriget lycka
des göra vad så långt RCA och 
diverse andra motståndare inte 
klarat av, att hejda fm-boomen i 
dess initialskede. FCC slutade 
med att bevilja några fm-rättighe
ter och tillverkningen av motta
gare för hembruk stoppades tills 
vidare. 

Utveckling genom kriget 
Faktiskt var det redan krigsut
brottet i Europa 1939 som hade 
börjat inverka på detta med ame
rikansk fm-sändning. Det var då 
Signal kåren inom armen vände 
sig till sin gamle medlem Armst
rong för att få råd om hur man 
skulle kunna använda störningsfri 
fm-radio för mobila ändamål i 
fält. Här fanns alltså en viss klar
syn då det gällde det nya mediet, 
och radioteknikIabben vid Colum
bia hade börjat ta sig an militära 
utvecklingsprojekt på särskilda 
anslag tillsammans med det lö
pande och grundläggande arbetet 
på fm-rundradio med resultatet 
att vid tiden för USA:s inträde i 
kriget mot Japan och axelmak
terna hade flertalet av landets 
militära radiobärande fordon för
setts med fm-materiel. Armstrong 
hade vidare vissa informationer 
om den av britterna uppfunna 
radartekniken och han sysslade 
rätt mycket med att aptera sina 
radiotekniska rön för att förbättra 
radaranvändningen . Men kanske 
kom de sista månaderna av freds
perioden med den största fram
gången av alla för den nya radio
tekniken och det erkännandet 
kom från något oväntat håll : det 
(svart-vita) televisionssändnings
system som föreslagits av RCA 
och vilket också vunnit FCC:s 
gillande omfattade fm-teknik för 
ljudöverföringen . 

Det är knappast märkligt att 
Armstrong och skaran av fm-före
språkare hyste rätt stora förhopp
ningar om framtiden mot bak
grunden av all denna positiva 
fm-aktivitet. När kriget skulle 
vara vunnet och USA kunna ställa 
om sig för fredsförhållanden igen 
visste ingen, bara att det då måste 
finnas ett uppdämt behov av tek
niken och att den borde bli en 

En dag år 1947 tog sig den hårt engagerade Armstrong tid till att 
återvända till sin pojktids radiolabb på vinden tillföräldrahemmet 
i Yonkers, New York. Han fick utföra sinaför honom livsavgörande 
försök och experiment i en omgivning av gamla uttjänta möbler och 
diverse lump, som. han röjde bland för att få plats för sina tidiga 
radiogrejor, inspirerad av Marconis historiska Atlant-sändningar 
1901. 

massrörelse på kort tid . Redan 
hade man tusentals nöjda lyssnare 
och ansökningar från många 
hundra blivande broadcasters. 
Alltmedan kriget pågick, månad 
efter månad, från Stilla havet till 
Östeuropa bekräftades också att 
fm-radiomaterielen klarat varje 
krav som ställts på fältmässig 
funktion, överallt. 

Freden kom, efter fyra fruk
tansvärda år på ett otal krigsskå
deplatser världen över. Det hade 
blivit 1945. 

Bakslag och bekymmer 
Inte så långt efter fredens inträde 
och då man började bereda sig på 
att ta vid igen där praktiskt taget 
allt hade slutat vid utgången av 
1941, slog FCC till: 

I syfte att kunna bereda plats 
för de hundratals nya sändnings
rättsansökningar som kommit in 
skulle hela det amerikanska 
fm-radiobandet "flyttas uppåt" 
från 50 MHz-bandet det tidigare 
gällt till det än i dag gällande, 
mellan 88 och 108 MHz. 

I ett enda slag skulle varenda 
fm-mottagare och varje stations 
sändare i bruk bli oanvädbara . 
Armstrong protesterade ener
giskt. Utan framgång, dock . Men 
FCC hade mera att komma med. 
Utöver att man helt upphävde 
förkrigsvillkoren för fm -använd
ning påbjöd detta amerikanska 
televerk - och då handlade man 
på "inrådan" av CBS - att statio
nerna måste dra ner på effekten. 
Det var ett grundskott mot 
fm-sändarnas hela tiden bevisade 
förmåga till att täcka stora områ
den med en enda signalkälla satt i 
system, så att säga. Nu skulle 
gälla att envar station enbart fick 
täcka den stad eller det område 
som licensen uttryckligen medgav 

drift över. I exempelvis fallet 
W2XMN betydde detta en effekt
minskning från 50 kW till magra 
1,2; knappt så mycket som kräv
des för att få ut programmen över 
Connecticut. 

Men inte ens de här handikap
pen och övergreppen från am
intressena kunde knäcka den unga 
fm-tekniken. Vid tiden omkring 
1947 fanns det nästan 400 statio
ner, antingen i drift eller under 
uppförande. GE, Zenith och Mo
torola tillverkade alla relativt låg
prissatta fm-radioapparater och 
den ännu späda hi fi-industrin -
ledd av Fisher Radio, H H Scott, 
Radio Craftsmen och en handfull 
därutöver - såg från början 
fm-mediet som en given allierad i 
fighten för bättre ljud. Fm-boo
men kom i stort att sammanfalla 
med en del andra ljudtekniska 
innovationer som magnetisk 
bandinspelning och den långspe
lande grammofonskivan . Under 
den aktuella perioden kom antalet 
fm-sändare i USA som var "i 
luften" att räknas över 700, men 
de hade nästan alla över sig ett 
lika svårt som ihållande problem 
- ingen kunde påräkna några 
intäkter. 

Ett antal am-sändande statio
ner hade med tiden också de 
skaffat fm-rättigheter i Washing
ton, detta som en försiktighetsåt
gärd för det fall att fm-tekniken 
verkligen skulle visa sig vara ett 
reellt hot. Flertalet am-sändare 
som gjort så duplicerade helt en
kelt sitt ordinarie programutbud 
över fm och erbjöd sina sponsorer 
fm-täckning till föga eller ingen 
extra kostnad alls men naturligt
vis utan att dra någon egentlig 
fördel av mediets tekniska kvali
tet. Så kallade "non-affiliated" 

stationer, alltså självsändiga och 
av nät eller kedjor oberoende sän
dare som W2XMN, vilka tillhan
dahöll den här tidens mesta high 
fidel ity-program i etern, fann det 
svårt att attrahera reklamtidskö
parna mot bakgrunden av att 
fm-publiken var så förhållandevis 
liten, om också entusiastisk och 
klart i tillväxt. Genomgående 
fann fm-stationerna det omöjligt 
att försöka ta ut priser av köparna 
i sådan omfattning att ens statio
nernas egna kostnader kunde täc
kas. 

Visserligen utgjordes vissa 
fm-sändande stationer (ibland 
som en försiktighetsåtgärd) av s k 
"nonprofit operators", icke
kommersiella sändare; ofta ägda 
av t ex universitet eller lyssnarko
operativ eller ideella organisatio
ner, kyrkor etc. Men flertalet 
försökte hanka sig fram i förhopp
ningen om att man någon gång till 
slut skulle få affärerna att gå ihop 
och helst lämna en hygglig vinst 
också . 

Det var för att hjälpa de många 
utsatta användarna av fm-teknik 
som Armstrong nu lät grunda och 
finansiera Continental FM Net
work, vilket bolag skulle tillhan
dahålla live-program i form av 
kammarmusik från Kongressbib
lioteket i Washington till 41 ra
diostationer över nordöstra För
enta Staterna . På grund av 
FCC-besluten om effektneddrag
ning fanns inte längre några tek
niska möjligheter att reläa pro
gram från station till station, var
för Continental tvangs lita till 
hyrande av högklassiga telefonlin
jer från ett av de stora telebola
gen. Taxorna man tvangs betala 
låg på dubbla nivån mot den som 
am-stationerna betalade. 

Intriger och processer 
Inte ens Armstrongs personliga 
tillgångar och förmögenhet kunde 
till slut stå rycken för alla dessa 
utgifter och bördor. Vad vi inte 
gått närmare in på här är ju att 
det under alla år också pågick lika 
ändlösa som dyrbara juridiska 
strider mellan honom och en rad 
med pengar och resurser välför
sedda motståndare, bland andra 
RCA. Bestridande av hans patent, 
tvister om nyttjanderätten, påstå
enden om intrång och olaglighe
ter, om tolkningar av olika lagrum 
och tusen andra saker förbittrade 
Armstrongs tillvaro alltsedan 
I 930-talet. Om någon missbrukat 
rätten att föra process och an
vända juridiska finter till över
mått så är det inte osannolikt 
radioindustrin i USA. (Den tyska 
var heller inte känd för annat än 
kategoriska diktat till uppfinnare 
i andra länder, om vilket en rad 
uppslitande processer vittnar. I 
Sverige stämdes sålunda Axe/ 
Ho/stensson, Luxors grundare. av 

forts på nästa sida 
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-----;>~Telefunken; en process som tog 
åratal och tre instanser att av
sluta; Luxor frikändes omsider 
från beskyllningen om intrång/ 
plagiat av vissa kopplingar, som 
man i Motala hade egna alterna
tiv till.) 

Den ständiga slitningen, intri
gerna mot honom och den stora 
arbetsbördan började att kräva 
sin tribut av Armstrong, både i 
form av vacklande hälsa och för
sämrad ekonomi . 

Med ingången av år 1948 kom 
David Sarnoffs älsklingsleksak te
levisionen att slutligen få sitt ge
nombrott och bli en rival att räkna 
med för radions del. Fm-motta
gare såldes i hundratusental. Men 
tv-apparaternas försäljningssiff
ror räknades i miljoner, och alla 
använde de fm-Ijuddelar. Arm
strong hade royaltyinkomster från 
flertalet radiotillverkare, om 
också inte precis alla, men han 
fick inte något alls - eller i 
praktiken nästan inget - från den 
industri som tillverkade tv-motta
garna. Där hade man beslutat att 
inte betala uppfinnaren av 
fm-Ijudtekniken . Armstrong blev 
tvungen att ge sig in i ännu en 
domstolsstrid för att få prejudikat 
och sina rättigheter fastslagna . 
Som första mål utvaldes RCA. 

Armstrong drevs i döden 
Det var ett nödvändigt beslut, 
men ett som Armstrong förmodli
gen många gånger hade anledning 
att tänka tillbaka på. Ty målet 
kom att dra ut på tiden över fem 
år, och under den perioden utgick 
skyddet för hans patent. Samti
digt med detta förlorade han 
gradvis både sina återstående till
gångar och sina krafter. Sjukdom 
ansatte honom. 

Som om detta inte var nog för 
en svårt prövad man började anta
let fm-stationer att drastiskt 
sjunka. Den ena s k oberoende 
sändaren efter den andra ställde 
in verksamheten, slagen i konkur
rensen med televisionen och av 
den kroniska oförmågan att gene
rera vinstpengar nog för att be
strida driftskostnaderna . Till och 
med Franklin Doolittles pionjär
sändare i Hartford gav upp och 
skickade in licensen till FCC då 
man inte kunde se några motiv 
längre för att lägga ner pengar på 
att förnya tillståndet. Det beslutet 
skulle f ö bara några år därefter 
kosta en följande ägare till sta tio
nen en hel del extra utgifter och 
inte så lite besvär då han i sin tur 
sökte om en ny licens från FCC. 

Den 31 januari 1954 är ett 
ödesdatum för radiotekniken . 
Sent den kvällen tog major Edwin 
Howard Armstrong sin hatt, över
rock, halsduk och handskar, slog 
upp fönstret på våningsplan 13 i 
sin New York-bostad, och steg ut 
i mörkret. Hans kropp upptäcktes 
tidigt nästa morgon av några ar-

betare på gatan . 
I 950-talet innebar magra år för 

fm-radio i USA. Det var tv som 
gällde, inte radio annat än möjli
gen i bil , och då fanns det bara 
am-sändningar. De få som lyss
nade till radio ägnade sig åt popu
lärillster, inte så mycket de klassi
ker vilka omhuldades av stationer 
som WQXR, WFUV, WBAJ och 
"up-state"-stationen i New York, 
the Rural Radio Network. 
W2XMN tystnade för alltid, 
knappa månaden efter Arm
strongs död, och mot slutet av 
årtiondet fanns mindre än 500 
fm-sändande stationer ännu i 
gång, många av dem i ett prekärt 
ekonomiskt läge. 

Fm blev framtids
tekniken 
Ljus började åter falla över den 
verksamheten i början av nästa 
årtionde. I april 1961 inledde 
FCC en serie åtgärder vilka kan 
ses som en upprättelse av Arm
strong och hans gärning: man 
antog bl a ett system för stereofo
nisk rundradio över fm-nätet. Inte 
det som föreslogs av Armstrong 
själv mer än femton år tidigare, 
dock, utan det vi känner i dag . 
(Striden och myglet kring den 
utgör ännu ett uppseendeväc
kande kapitel radiohistoria!) 

Några år senare beslöts att de 
samsändande am- och fm-statio
nerna i de större befolkningsom
rådena måste tillhandahålla sepa
rata program. Och en efter en 
gjorde stationsledningarna den 
upptäckten att om nu publiken för 
den klassiska musiken inte är stor 
så finns det en närmast enorm 
potential för rock och pop av alla 
de slag (som känt finns också ett 
antal fm-stationer som är specia
liserade på jazz, t ex i Los Ang
eles-området) . 

Så kan man säga att en love 
affair började med fm som nu har 
bestått i mer än tjugo års tid . I 
dag, med över l 500 fm-sändare i 
gång över hela USA, vet vi att 
många, särskilt de i New York, 
Chicago och alla tillväxtområ
dena, sedan länge är på offensiven 
och tränger ut de stora och gamla 
am-näten då det gäller publik
tycke. Samt spelar "smal" och god 
musik. 

En radioteknik utan den kvali
tet som frekvensmodulationsför
farandet garanterar vore ganska 
trist och definitivt antik gentemot 
alla övriga innovationer inom 
massmedial kommunikation. Det 
är tragiskt att den man som äg
nade hela sitt liv åt att verka för 
de ojämförligaste framstegen här
vidlag aldrig kom att få uppleva 
sina ideers slutliga genombrott . 
Men Edwin H Armstrong anslu
ter sig värdigt till raden av pionjä
rer och föregångare inom vår tids 
banbrytande teknologi. • 
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Vi var 
6r1941: 
"EH vidbandsystem 
med en många gånger 
större frekvenssväng" 
* Dåvarande Populär radios utsände besökte år 
1941 E H Armstrong i dennes laboratorier vid 
Columbia i New York och kunde redovisa ett 
omfattande reportage om och kring hela den då 
alldeles nya fm-radiotekniken, som ännu befann 
sig på experimentstadiet. 

~ "Här finns också ett demon
strationsrum, där direkta jämfö
relser mellan fm och am kunna 
göras, och härifrån ljuda ofta 
mäktiga bastoner och spröda viss
lingar, varslande om nya dåd 
inom fm-tekniken." 

I februari numret 1942 av vår 
tidning, då med namnet Populär 
radio, ingick ett 10-sidigt, rikt 
illustrerat reportage om major E 
H Armstrong och dennes insats i 
fm-utvecklingen jämte överblic
kar av "det nya systemets möjlig
heter". Förf till de initierade glim
tarna var civ ing Harry Stock
man, bror till tidningens dåva
rande chefredaktör (eller "tek
niske redaktör", som det hette) 
William Stockman. Harry S hade 
tillfälle att i juli 1941 få underlag 
till sitt reportage som stipendiat i 
USA, och han besökte då Colum
bia University där Armstrong 
hade en professur. Med andakt 
beträder förf Armstrongs labora
torier, men direkt vördnad känner 
han först i källaren ; "här nere 
ligga professor Pupins original
spolar". Armstrong var elev till 
Michael J Pupin, som också varit 
professor vid universitetet. - I 
den dammiga källaren ligger 
också Armstrongs första superhe
terodyner, får läsaren vidare veta. 
Idel ädel radiohistoria, alltså. 

Columbia utövade en stark 
dragningskraft på samtidens 
främsta forskare inom radiokom
munikation . Armstrong fanns där, 
men också t ex män som J B 
Russel. professor i radioteknik 
och tillika ett stort namn inom 
fm-tekniken . 

Frekvensmodulationen var ju 
känd långt innan Armstrong bör
jade intressera sig för den, påpe-

kas i reportaget från 1941-194~ . 
Han gjorde heller inte anspråk på 
att ha uppfunnit fm. "Däremot 
gör han anspråk på att ha uppfun
nit ett system för störningsfri ra
dio. " Före den Armstrongska epo
ken såg man i fm närmast ett 
medel till att kunna transmittera 
tal och musik inom en kanal med 
mindre frekvensbredd än den för 
am erforderliga, heter det. John R 
Carson visade emellertid att 
fm-transmissionen innehåller sid
band av oändlig utsträckning . 
"Han tillmätte ej fm-kommunika
tionen större värde. " - Senare 
demonstrerade van der Pol och 
andra forskare, att de kraftigare 
sidovågorna bildar en kanal , utan
för vilken sidovågsamplituden 
snabbt avtar med ökat avstånd 
från bärvågen . Förhållandet att 
sidbanden har oändlig utsträck
ning är därför mera av teoretisk 
än praktisk natur, menade man. 
Vid experimenten höll man sig i 
regel till transmissionskanaler av 
samma bredd som de ingom am
tekniken använda . "Man var på 
det klara med att det ej gick att 
göra kanalen smalare. Å andra 
sidan hade man ingen direkt an
ledning att göra den bredare." 
(Citat från 1942.) 

"Bredbandigt. okänsligt" 
Patenten må vara från slutet av 

1933, men det var år 1935 som 
major Armstrong gav offentlighet 
åt sitt vidbandsystem. i vilket 
frekvenssvängen (-svinget) är 
många gånger större än i tidigare 
använda system, skriver Stock
man i Populär radio 1942. " Rela
tivt det nya systemet utgöra de 
äldre smalbandsystem. Enär i 
Armstrongs system frekvens-



• Den här sändarpane/en 
'visar en de(av Armstrongs 
berömda pionjärstation 
W2XMN och den dåtida 
bildtexten be;ättar att fr v 
t h återfinns monitormot

Ia •• lagare, modulator, sludio
....... . fö~st.ärkar~ .. reservmodu
~ lator, llkrtktare och 

kombinerad luft- oeh vat
tenkylning. Märk över
vakningspanelen upptill i 
stativet! Firmans stan
dardsändare om 250 W 
fungerade som drIvsteg till 
en 3 kW sändare. vilken i 
sin tur styrde ut slutstegel 
pd bilden. 

längre t h 'modulator för 
experiment. Upptill en ex
-tra studioförstärkare, en 
frekvensmeter samt, över 
likriktaren, ett extra nät
aggregat. , 

Denförstafm-tiden i USA 

REL stod för Radio Eng
ineering . Laboratories, 
s.om ldg på Long Island 
uianför .NYoch vilket fö
retag var Ar.mstrongs till
"erkan(Ji?, enhet under 30-
och 40-la.len, Här REL:s 
50 kW fm-sändasre typ 
521. , Slu(steget hade tvd 
Westinghouse 899 A i 

medförde kombinations- "Experiment mottagare jiir fm 
apparater för både am oeh som labb-modell hos Haltieraf
fm. Den s Ii. AFM-trafik- ters", stod det i den dåtida 
mottagaren S 27 frdn Pr-texten 1942. "Marrföljer vid 
H altierafters i ,Chicago nykonstruktioner , konventio
syns här, fast tyvärr dd- nella riktlinjer frdn am-tekni
ligt. Panelen upptogs av ken", hette det. Acorn-rör an
vdglängdsomkopplare, av- väniJes 
siämning, S -meterjuste
ring (S c metern sitter t hJ. 
hf-förstärkning, antenn
avstämning, mf-selektivi
tet, If-förstärkning, ami 
fm-väljare och telegrafi- ' 
tonkontroll. . 

man prövade fm i st f am fram
stod de dittills något ovissa förde
larna med "high frequency broad
casting" som påtagliga . Det hände' , 

' i stort år 1940, det år då FCC 
licensierade ett antat stationer och 
upplät hela 40 . kanaler om , 200 
kHz vardera inom bandet 42-50 
MHz. Det gällde i praktiken 35 
kanaler , då fem förbehölls annat 

, bruk, bl a skolradi~. ' 

TeknIsk. ekono,misk 
kontrovers 

svängen är stor, kan mottagaren 
göras okänslig för små frekvens
varia tioner. Mottagaren är' som ' 
bekant så konstruerad, att den är 
okänslig för amplitudvariationer, 
Följaktligen kunna de ra'diostör
ningarna representerande fr,e
kvens- och amplitudvaria-tionerna 
ej göra sig gällande vid sidan av 
signalen , och ett mycket högt , 
signal / störningsförhållande er
hålles, Major Armst'rong visade, 
att . signal / störnings'förhållandet 
ökar med ökad frekvenssväng . Ti- ' 
digare hade man ansett det mot-
satta förhållandet vara rådande, " Den ' I9 mars 1940' uttalade sig 

Med övergången till fm-teknik Armstrong inför FCC, enligt'r\!fe-
kunde man i USA f f g tillgodo- ratet i vår tidning : . 
göra sig den a lternativa rnetod till "Televisionen står i vägen för 
"standard broadcast" som' h'ette . , fm och hindrar dess utveckling, 
"high frequency broadeäst" , l 'Televisionen ser ej ut att lova 
mitten av 1930-talet hade ' man mycket för den närmaste framti-
börjat fundera över om inte kort- <;len, Trots detta 'har den ' gi\'its 
vågs- och ultrakortvågsbanden mycket stort utrymme på fre-
skulle kunna användas för rund ra- )cvensskalan till förfång för fm:s 
dio och , senar'e, för teievisions-, utveckling, Om fm veta vi att 
sändning , Ma n hade, fa:ktiskt i 'utvecklingen redan kon:llni't j 'gång' . 
början av I 940-talet sänd'are med och att inga 'hinder av samma slag 

, som inom televisio-nen möta . Vi 
möjlighet till så hög Qvre gränsfre- ' komma shart att ' bli i stånd att 
kvens som I S kHz och med breda 
kanal band , eftersom 'här fanns . ' bygga fm-stationer betydligt billi-
vida bättre utrymme än i mellan- gare än am-stationer, och fm-mot-
vågsbandet. Dessutom kunde tek- tagare för ungefär, samma ' pris 

,som am-mottagare/ ' " niken med högtonsförstärknirig i 
sändarna resp högtonsdämpning ,i " Kontroversen am-fm "har satt 
mottagarna genomföras: Det ,vi stora penningsum.n:ior ' i rörelse" , 
ibland kallar "förbetoning" eller konstaterade tidningens utsände 
rätt och slätt diskanthöjning av- på t'al om de intensiva. fejder som 
ses: De högre frekvenserna ges i följde (m-teknikeRs utveckling i 
sändaren större effekt (än vid den ' spå ren, ' 
dåtida , vanliga standardradio- " Friheten från störningar 'sam
sändningen) , varvid mottagaren ) l1anhänger. mera med värdet på 
har en invers funktion så att de bärfrekyensen än med ,typen av 
låga tonerna får en högre grad av modulatiQn, Am . nere på 
förstärkning , På så vis minskades ultrakortvåg vid 40 , ,Ii 'SO Mc/ s 
störningarna medan ljudets bril- giver lika störningsf(i 'rl}ottagning 
jans bibehölls. Men i och med att som fm, enär radiostörningar över 

huvud taget ej existera på ultra
kortvåg", deklarerade en ledande 
radiofirma den' gången. Och om 
ljudkvalitet kali citeras vad en mr 
R J RockweIl i Crosley Radio 
Corporation anför : 

"Om män sätter in en högfideli
; tetsförstärkare och en fin högtll;

lare i en vanlig kortvågsmottagare 
, får. man samma mottagning som 

, med 'en fm-mottagare. Reproduk
tionen skulfe kunna karakterise
ras som perfekt .lj'udkvalitet." 
(Vår ut~ände bestred med visst 

, eftertryck att störningsfriheten 
skulle ligga i bärfrekvensvärdet.) 

Övertygande provningar , 
De här tidstypiska glimtarna 

från USA och major Armstrongs 
under envetet 'konservativt mot
stånd lanserade nyhet fm-'rundra
dio avslutas med. intressanta test
referat; ' bl a från ~idiga mobila 
prov, dar (m-tekniken klarade alla 
runder, Uk,aså utföll. samtliga 
' mätrii·ngar, subjektiva tester och 
övriga 'jämförelser ostridigt till 
fm-apparaturens fördel , Varken 
svåra åskväder eller betonghinder 
inkräktade på signaiens förträff

,liga hÖJbarhet ' någonstans, där 
parallell 'am-t ransmission över hu
,Vlid inte gick fram. Också mång
mila reläexperiment utföll full
komligt positivt, "fm-mottagning 
bo.rtom horisonten" , Och "televi
sion på, fm ser teoriti~~t föga 
lovande ut men i praktikeri går det 
ganska bra", ,menade' fOrf. Som 

' också kunqe rappo'rtera om en rad 
vackert byggda sändare liksom,en 
hel skara nya mottagare för hem· 
bruk, t ex e'n' päria med 19 ror i 
kopplingen , Stf'o,!!berg-Carlso,!s 
585 M,: vars, bestyckning vi inte 
'yJIl undanhålla den nutide läsa-
ren : 

"Magiska ögat i skalans mitt är 
en 6AF6G med en indikering som 
sluter vid ca O, l m V och en annan, 
som sluter vid 2-3 mV. Separata 
förstärkare för am (6SK7) och för 
fm (6A B7) med 6SJ7 som limiter 
och två 6L6 i slutsteget." - Mel
lanfrekvens för fm låg på 4,3 
MHz. 

En av bilderna visar också en 
modern afm-mottagare, alltså en 

' kombination, med grammofon, 
Grammofon, skivväxlare och en 
akustisk labyrint utgjorde If-ma
terielen, och den akustiska laby
rinten är förstås den av Strom
berg-Carlson patenterade, horn
lika högtalaren, ej att förväxla 
med den senare separata högtala
ren the Kar/son Enc/osure, och 
givetvis för ingen del med någon 
av svensken Stig Car/ssons alster 
av långt senare datum (vi får 
ibland läsarfrågor om de här, som 
alltså saknar samband med var
andra) , 

En av dåtidens modernaste 
mottagare, General Electrics i ut
sökt tidstypisk stil formade bords
modell H M-80, ståtade med att 
"grammofon-televisionsanslut
ning finns till gallret på 6SF5", 
som var första lågfrekvensröret på 
chassiet. 

Televisionen och frekvensmo
dulationen skapade båda behov av 
små sändarrör för hög effekt. Om 
detta erinras vi av den citerade 
artikelns bild av det då nya GL-
880 från General Electric, en 
vattenkyld triod med max 20 kW 
anodförlust, "användbar som 
oscillator, förstärkare eller modu
lator", Längden hos ' röret inkl 
kontaktstift var 28 cm . 

En historisk varning 
Skeendet kring fm-teknikens 

framväxt och genombrott -;- vilka 
dess upphovsman Armstrong inte 
blev förunnad att glädjas över -
är fQrvisso ett stycke fängslande 
radio- och teknikhistoria, som 
torde överraska många, Fm-ra
dion och televisionen existerar ju 
sedan länge sida vid sida, och 
bådas förekomst tar vi som sjä lv
klar. Men den kamp som föregick 
fm-radions införande och de 
bittra strider den gav upphov till 
från olika intressen vilka kände 
sig hotade, av olika skäl, finns 
orsak att beakta inte minst i dag, 
över 40 år senare, Ty vad blir det 
härnäst som skall motarbetas, för
hindras, eller förbjudas? Motstån
det mot nya telekommunikations
former kommer i vår ' tid från 
andra håll än i Armstrongs USA , 
Likväl är det reellt och spåren i 
historien förskräcker. Låt oss be
slutsamt se till att ett upprepande 
inte sker. • 

US 
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TBKNIK & ,TRAFIK 
, ' 

Stig Adolfssori rapporterar 

Från rör ,till transistorer 
i Racals RA 17 

Al : l JiV för 15 dB s/n , mätt vid 
3 kHz bandbredd. A2: 3 J.lV för 15 
dB s/n, mättvid.3 kHz band
bredd , 30 % mOdulation , BrusJak
tor:' Ca 10 dB inom hela frekvens
området. Selektivitet: Standard
filter om 8 kHz, 3 kHz samt 0,2 " . ' 

Iltvecklingar 
* "Mera klassiskt" 

, avhandlas här i ge
nomgången av brlt-' 
tiska Ractlls produk- "; .' 
tion' U!ldet 196Q- o<.;h " 
1970-talen av den/a-:" , 
milj mottagare' vilken" 
inleddes med RA 17. * Om varianterna ' 
fram till utv.ecklingen 
RA 1218 skriver här 
Stig Adolfsson i andra 
avsnittet av sin hlsio
rik, aktuell mot bak
grunden att surplli.S
marknaden fått ett 
antal av mottagarna, 
främst i USA. 

• Den här månaden fullföljer vi 
den i förra numret inledda gransk
ningen av brittiska Racals "k las
siska" mottagare RA 17 och dess 
efterföljare. , Inl edningsvis gavs 
bakgrunden till mottagare'n, med 
'historjska· uppgifter och nyckel-, 
dalq. .' 

'Under den lid tillverkningen a.v ' 
RA' 17 ' ,och versi~nen ,' RA 11 7 
pågick ~ se 'förr'a.' åysnitte~ ' ..:.: 
skedde en omfattande utv~ckling 
på halvledarsidan, Flera 'leda nde 
radiotillverkare började få fram 
a lltigenom halvledarbestyckade 
kommunikationsmo.llagare och 
även hos Racal började man på 
arbetet med en sådan apparat. ' 

Färdigbyggd kom den alt heta 
Racal RA 217 och något förenbt 
kan man säga att den utgjorde en 
'transistoriserad RA 117 . Kon
struktionsprincipen med Barlo'w
Wadley-systemet behölls och man 
satsade vidare ordentligt på att 
bygga upp RA 217 på lätt utbyt
bara moduler, Utseendet framgår 
av iII I , 

Apparaten fann s i produktion 
under åren 1967 - 1970, troligen i 
ganska begränsad upplaga . Fre-

3. Ett förenklat blockschema fo~ RA 1217. 

5 b.adp ••• 
filt_r hfl 

age 

l MB:z in/ut 

hf2 

1 : 0 mi 

41,5-
69,5 MIl. 
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iD frin 
if-adapter 

2 : . lO! 

37,5 MIIz 
+/ -150 kB. 

kvenspresentationen skedde digi
talt med ett räkneverk av odome
tertyp, inte helt olikt det som 
sitter i t ex R-390 A/ URR , Motta
garen var ganska frekvensstabil. 
Enligt uppgift var frekvensdriften 

'. inte större ,än 50 H?: två timmar 
efter strömpåslag: ' 

kHz, Som extra tillbehör fanns 
dessutom filterbredderna 13 kHz, 
6,5 kHz, 1,2 kHz samt 0,5 kHz. 
Totalt kunde fem filter installeras 
i apparaten, Spegelfrekvensun
dertryckning: 60 dB , BJo: aj Va
rierbar + eller - 6 kHz från 
centrumfrekvens . b) Krista llstyrd 
± 1,5 kHz (övre eller undre 
sidbandsmottagning , Agc: En ök
ning ' av insignalen 85 d~ över 2 
JiV ökar LF-volymen med m'indre 

Surpiusaktuell: RA 12) 7, ' , änA dB , Agc-tidkcJnstanter,' Läge 

,,' Eri petydligt större mowig(lrse- ' "short ", 20' millisek,under, Stigtid 
rie. utgjorde , då tillverkningen' av 10 'millisek'un'der. , Läge " " me
RA ' (217 , som var en någ.ot m o<;li c , ' (hum" , 25()' millisekunder. Stigtid 
fierad RA 217 . Den var uppbyggq ' 50 millisekunder. Läge " long"; 4 
kring samma modulsystem som sekunder. Siigtld 50 millisekun-
föregångaren , dock med den skill- der. LI Frekven~dmfång in'oin 4 
naden att RA 1217 utfördes för ' dBfran 100Hzti1l6kHz(13 ,kHz 
19-tums standardinfästning, Ef- bandbredd) , Uteffekt: a) 10 mw 

, tersO,m den här mottagaren nu till 600 oh~ hörtelefonu.ttag ," iJ) l 
, börjar dyka upp på surplusmark- mw till 600 ohm "iine" utgång: c) 

naden, friim5t i USA , finns orsak 10 mw till 600. ohm högtålarut-
att syna den lite närmare. Utseen- gång, På sä'rskild begäran ',Ie'vere-
'det framgår av iII 2 och i iII 3 visas rades ett "effektsteg" om, l ,W'att 
blockschemat . till 15 ohm ' utgång, Denna, modell 
Huvuddata: ' är län igenkännbar genom , sina 
FrekvensomJång: 1- 30 M Hz, kylflänsar. Disiorsian: Mindre än 
Avläsningsnogggrannhel: Bättre 5 % vid ftillt lf- 'pådrag, Interna 
än l kHl. efter kalibrering vid spurioser: Ej högre än 3 dB ovan 
närmaste 100 kHz-punkt. Inte r- mottagarens egenbrus. KraJtJör-
polationsmarkeringar till 0,2 kHz sörjning: 100- 125 vol t samt 
på odometerska lan . Känsligher: ' 200- 250 volt växelström, 45 - 400 

J:_ .t 

band
bredd 

age 

produkt
detektor 
och am
detektor 

det ut 

IV 

1 .6 MII% 

455 kB. 
eller 

100 kB. 

1,145 MII% 

eller 

( till pan

) adapter 

1,7 MIl. in/ut 

1,6 MBl: 
+/-1,5 kB. 



l. Det här, klassiskt kantiga ut
seendet känn~feckna.de RA 217, 

Hz. 9-15 volt samt 18-30 volt 
likström. Dimensioner: Bredd: 
48,3 erl1 (19 tum), höjd: 8,9 cm, 
djup 41,9 cm. Vikt: J4,2 kilo i 
stativutförande. 

Storsignalegenskaperna ' hos 
RA 1217 liksom hos de tidigare 
modellerna är efter dagens stan- , 
dard .tämligen mediokra. I någon 
mån kan detta kompensera~' med 
den inbyggda dämpsatsen , men 
det sker ' ju då på bekostnad av 
känsligheten. Dock ' tillverkade ' 
Racal en preselektor, vilken för
bättrade signaltåligheten, Om den 
skall förf skriva senare, - D~t kan 
också tilläggas, att RA J 217 med 
någon försämring av specifikatio
nen kunde användas ' net till 200 
kHz. Det området, J ,2- J,O kHz, 
blev åtkomligt genom , en enkel 

.omkoppling på apparatens bak
sida . 

"Elektroniska "RAI2IS' 
, Nästa steg i utvecklingen blev 

fJ'iottagareri med beteckningen 
~A i2J8.,' Den stora nyheten här 
.var el:ektfonisk ' frekvenspresenta
lion 'till ± JO, Hz. Den fungerade 
så att MHz-siffrorna erhölls från 
första vfo:n medan en kiseltransis
torbestyckad räknarkrets mätte 
kHz och fraktioner därav på 
andr·a vfo:n . Den inbyggda fre
kvensstandarden gav en stabilitet 
o,m, I x 10" per månad, men uttag 

' fanns ändå för extern frekvens
standard. Konstruktionen och 
dess data' var desamma som för 
RA 12 J 7. Mottagaren blev dock 
något högre (J 3,5 cm) genom 
frekvensindikatorn . RA J218 
finns i bild 4 härintill. 

Ingen av de här två apparaterna 
förekommer på svensk andra
handsmarknad . RA 1217 finns 
däremot i USA som begagnad och 
betingar där ett pris av J 000-
I 300 dollar. Ett exempl:;lr aven 
RA 1218 har förf sett ' hos , en 
surplushandlare i 'England , Mot
tagaren satt här i ett stativ till
sammans med en heltransistorise
rad If-konverter med ,täckning ner 
till 3 kHz samt en spektrumvisare 
med I MHz bredd .' För hela 
enheten begärdes 2 200 pund, 
d v s ungefär 23 000 kr. 

På återhörande, '. ' 

2. Den senare utvlfcklingen RA 1217. som avlöste RA 217, var utfördför 
s(ativförläggn'ing, lfj·tum. Mottagaren har börjat bjudas ut på speciellt 
den nordamerikan'ska surplusmaiknaden. 

4. Den sista varianten i Racal -serien är RA 1218 med sin tydliga och 
väl disponerade frontpanel med de,! karakteristiska stora frekvensvisa
ren upptill. Den snarlika RA 121 7 hade f ö Radio & television som 
omslagsbild majnumret 1968, då den också anmäldes som nyhet ihop 
med bl a ett bestånd Drake- och General Electric-mottagare. 

RADIO , 

ÄPHIL 1983' 
Niånaden~ solfläckstal: 76 
l :RT 1979,-m 4, visa.des hur diagrammen ska, tol\as. 

:,oiagrammet över brusfältsstyrkan anger den fältstyrke
: nivå i, dB över IJ.I. V! m radi'Obruset förväntas överstiga 
högst] O % 'av tiden . Bandbredden antas vara 3 kHz, 

" men kurvorna ' kan lätt omräknas till en annan band
bredd om' ' I OIOg-, B/3_ a'~derås . till avläst värde. B är 
önskad bandbreddi kHz. PUflkterna visar rekommen
derad frekvens. Prognose'rna: är framtagna av Telever
ket, avd ~L, Farsta, 
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PhilipsMCC 
•• -nuannu 

~ För drygt två .år sedan pre
senterade Philips si.)) ' mikroda
torstyrda bilradio, MCC. Man 
väljer bara program, t ex ' P3, 
så ställer radion själv in på den 
sändare som går in bäst. Vi 
provade apparaten i RT \981 
nr 4. Sammanfattningsvis fun 
gerade den mycket bra i prak
tiken. Under en provkörning 
mellan Stockholm och Jönkö
ping hade vi kontinuerlig niot
tagning. Apparaten kopplade 
om stationerna hela tiden och 
vi kunde koncentrera oss på 
körningen. I stadstrafik var 
det hela inte helt invändnings
fritt. Ett problem återstod 
nämligen att lösa, nämligen 
flervägsutbredning (en g multi
path) vilket innebär att man 
förutom den direkta signalen 
också får en eller flera reflek
terade signaler. Jämför f ö 
med spökbilder på tv, vilket 
beror på samma sak . När 
fm-mottagare träffas av flera, 
signaler får man som· bekant. 
distorsion genom att vissa fre
kvenser ·inom sändarens pass
band släcks ut. Ju .större skill
nad i löptid de olika signalerna 
har, desto tätare blir rastret av 
utsläckningar. Det här är ett 
problem som alla bilradiokon
struktörer årbetar på att lösa 
och vi kommer snart att se en 
mängd olika sätt att närma sig ' 
problemet i nya modeller . 

Förbättrad MCC 
Philips har nu förfinat 

MCC så att den ·även tar 
hänsyn till om en station ger 
förvrängda, signaler p g a flera 
signaler. Man har döpt anord
ningen till MPD vilket betyder 

NOR-COM'83 
Utställriing och konferens 
i telekommunikation 

Norges Yaremesse arrangerar 
NOR-COM'83, en internationell 
telekommunikationsutställning 
med tillhörande konferenser i Sjö
Iystsentret, Oslo den 3:e till 7:e 
maj . 

Fig l . Nya Philips MCC skiljer 
sig från den ·tidigare. Nu har den 
f4tt en mera påkostad bandspe
låre och radiodelen är ytterligare " 
utvecklad för att ge störningsfri 
mottagning. 

Fig 2. Modellen. 820 ser ut som 
MCC, men har vanlIg elektrisk 
avstämning. 

Fig' 3. Philips lilla bryggkopp
lade effektförstärkare, Hifl -212. 

multipath detect,ion. Även oI}1 
mottagaren nås aven stark 
signal kan alltså apparaten 
förkasta den om den innehåller 
flervägsdistorsion och i stället 
koppla om till en renare, men 
kan*e svagare station. Det 
betyder att man i praktiken får 
bättre ljud och rent allmänt en 
störningsfriare mottagning: 
På bilradions panel av flytande 
kristaller ser man den aktuella 
mottagnipgsfrekvensen som 
visas med siffror. Kanske man 
är tvungen att montera radion 
så att den inte utan svårigheter 

> Utställningen omfattar radio
kommunikation', inklusive mobil
telefoner, i n forma tionssystem 
som datorer, ordbehandlare och 
datakommunikation, sateUitkom
munikation, rundradio och tillhö
rande fackområden. I anslutning 
till den ger Norsk Teknisk Mu
seum och Forsvarsmuseet en pre
sentation av utvecklingen inom 
'civil och militär kommunikation . 
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kan ses från förarplats . Då kan 
man ta till hjälp den extra 
indikatorpanel som nu står till 
buds. Formatet är så litet att 
deJi enkelt kan placeras 
ovanpå bilens instrumentpa-
nel. . 

HÖgeffekt för USA 
snart även här 

På vinterns konsumentut
ställning i Las Vegas visade 
Philips ett nytt slutsteg på 
200W för bilbruk och högta
lare därtill som tål den höga 
effekten. Det är ju känt att det 

> Seminarierna täcker bl a kom
munikation inom områdena kon- . 
tor, försvar och masskommunika
tion (satelliter, kablar och video) 
och därtill kommer paneldiskus
sioner mellan representanter för 
de nordiska teleförvaltningarna. 

Norges Varemesse ligger på 
Drammensveien 154 i Oslo med 
postadressen Box 130, Sköyen. 
Tcl 00947-2-553790. 

krävs en hel del effekt att 
överrösta dubbdäck och motor 
och många bredbandselement 
har därtill relativt låg band
bredd. Effektkravet blir ännu 
starkare då . man ekvaliserar 
tonkurvan. 

Produkten är i första hand 
ägnad den amerikanska mark
naden men vi kan räkna med 
att se 'såväl slutsteget' som de 
fyrkantiga effekttåliga ' ele-
menten hår. " . 

Ytterligare några nyheter 
från Philips ser vi på bilderna 
härintill. • 

INTERNAT10m TElECOMMUNICAIIONS 
EXHIBITION & CONfERENCE 

IHE SJILYSI EXHIBITION CENTER -OSlO.NOR.AY -)]MAY 
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" " 

Philips Text-TV med stereoljud. 

Philips Stereo-TV (HiFi enligt DIN 45500) 26 

Otroligt bra - Otroligt dyr. 
Den här TV'n får du inte jämföra med en 
vanlig TV Den här TV'n är en komplett 
"nöjesmaskin". Allt det här får du för . 
pengarna: 
Text-TV med den berömda flimmerfria 
Philips-bilden. Snabbval- som extra snabbt 
plockar fram dina favoritsidor på Text-TV 
Du får en Stereo-TV med HiFi-ljud (enligt 
DIN 45500). 
Fjärrkontrollerad förstås och med hela 
99 kanaler som gör att du får framtidens 
TV-sändningar direkt i köpet redan nu! 

OTROLIG BILDSKÄRPA! 
Du får en TV utrustad med "Beam-booster" 
som ger extra skärpa både på Text-TV och 
i den vanliga TV-bilden. Elegant tonat kon
trastglas framför den vanliga TV-rutan ger 

e 

extra kontrastrik bild - även i starkt dags
ljus. 

PHILIPS OLIKA STEREO-TV 
GER OTROLIG LJUDKVALITET 

ÄVEN I VANLIGA TV-PROGRAM. 
Konserter, popshower och andra underhåll
ningsprogram blir helt fantastiska att se och 
höra. Vänta inte med Stereo-TV även om 
Sveriges Television ännu inte är klara för 
stereosändningar. 

PHILIPS HAR OTROLIGT 
MANGATV 

ATT VÄLJA MELLAN. 
Philips har marknadens bredaste sortiment 
av "nöjesmaskiner" från 14"- 26" - alla med 
den världsberömda Philips-bilden. Vill du 

Informationstjänst 31 

betala 9.000:- för vårt verkliga flaggskepp, 
eller vill du nöja dig med en TV i 3.000:
klassen? Vad du än beslutar dig för, så får 
du kvalitet för varenda krona. Välkommen 
in till din Philips-handlare! 

sA HÄR FUNGERAR 
STEREO-TV 

Du får ljudet från två 
håll tack vare dom 
dubbla högtalarna. Det 
ger extra bredd och 
rymd i både tal och 
musik jämfört med en 
vanlig TV med bara en 
högtalare. 

PHILIPS 
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, /~:~i 

f . . m . e l 

1. !~ · 

88-5702 DC - 20 MHz ........•. 
~ l m V/diV. Mo ldv/chv:I;? 

.. »,. 0.1 ~s/di.v. :;;;- 0 ;2 ,stdi\:': .. 

88-5710 DC - 60 MHz 
SS-5711 DC - 100 MHz 

4 kanaler 
p" T V-trigger 

Variabel svep tängd 
DC~clrift 
,(t ;." .;~, 

Informationstjänst 3 2 

l mV/div . -='5 V/div . 
2ns/div,. - 0 .5 s/div . 
OberoeQd e,A och B trigge r 
Garanterad tidsskillnad 
m ellan kanalerna 

I~ VELLEMAN -KITJ ~---------~----- --

BYGGSATSERNA SOM GER LITE MER ÄN ANDRA ... 
K2545 
Kristallstyrd 
50 Hz tidbas. 
För labbruk. 
Pris byggsats 183:- .. 

...... , .. ltltHU\·.' .. .. • .. •• .. ,\\" ,\.\\" ,\\\\ 

: ,='3·/ "' .. "'. 
1II11!1' •• -- "' ... =:: •••• --

.. 
~::G\\ 
~ ( K2583 

K1882 PROCESSORSTYRD 
TIMER 
20 tlll/frånslag per dygn 
över 4 utgångar, valbart 
dag för dag under en vecko· 
period. Utgången kan belastas 
med 220 V/3 A direkt. Lev. utan 
trAhölje och med 1 st. utgångsrelA. 
Pris byggsats 748:-. Trihöljei valnöt 345:-

PROCESSORSTYRD TEMPERATUR· 
AUTOMATIK 
Styr vArmen I hemmet, företaget. 
4 olika tider och temperaturer 
kan programmeras oberoende. 
Inbyggt 24·tlmmars ur samt 
termometer med 0,1 0 upplösning. 
Pris byggsats Inkl. I'da 835:-

+ YTTERLIGARE so. TALET BYGGSATSER .•• 

GENERALAGENT ATERFÖRSÄLJARE ANTAGES! 

K2578 
PROCESSORSTYRD 
EPROM·PROGRAMMERARE 

BEGÄR SÄRTRYCK' 

Pris byggsats 3.200:-
Pris mont. och t .. tad 4.300:
Interface för datastyrning 
av programmeraren flnnesl 

I 
~ ..., " .. .~~ 

\ ~ : ; ; . .. I 'l, 
u/u. "'" I' .... - . , ...... ., l 

:-=-, '''~IlIn:-~ 
. . . o 

K2571 LIGHT COMPUTER 
Eprom·styrd 7·kanals ljus· 
vAxlare tll' reklam, dlsco· 
tek m.m. Lev med 7 program, 
rinnande ljus m.m. Special· 
program kan ordnas. 
Pris byggsats 436:-

B. BECKMAN ELECTRONIC AB 
KONTOR o. UTSTÄLLNING: WOLLMARYXKULLSGATAN 1, 11650 STOCKHOLM. TEL: 081412782 
LAGER o. DISTRIBUTION: BOX 86,17222 SUNDBYBERG, TEL: 081983800, TELEX 15105 HOBBY S 
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KOMPONENTSPECIAL 
Listan gäller under April-Maj 83 eller så långt lagret räcker. 

Samtliga komponenter är fabriksnya och levereras med 10 dagars returrätt. 
Priser exklusive moms. 

MINNEN 

2114L 2000ns 
444C-l 1024X4 Cmos sram 300ns 
6 l 16 2kX8 Cmos sram 200ns 
4 l 16 200ns 16k d ram 
4 164 200ns 64k d ram 
2708450ns 
2716 450ns +5V 
2732 450ns +5V 
2532 450ns +5V 
2764 250ns +5V 

Z 80A CPU 
Z 80A CTC 
Z 80A DART 
Z 80A DMA 
Z 80A PIO 
Z 80AS10/0 
Z 80A S10/ 2 
6800 
6802 
6809 
6810 
6821 
6840 
6845 
6850 
6803 

Bl inkande lysdioder 5mm 

Röd 7:80 
Grön 8:90 
Gu l 8:90 

1-4 

18:00 
33:00 
49:00 
16:00 
54:00 
28:00 
35:00 
44:00 
49:00 
89:00 

41 :00 
32:00 
73:00 
92:00 
32:00 
96:00 
98:00 
29:00 
34:00 
86:00 

118:00 
16:00 
35:00 
67:00 
16:00 
88:00 

5-24 

15:00 
29:00 
42:00 
14:00 
49:00 
26:00 
30:00 
39:00 
45:00 
82:00 

35:00 
28:00 
62:00 
82:00 
28:00 
87:00 
89:00 
24:00 
28:00 
78:00 
14:00 
14:00 
31:00 
58:00 
14:00 
79:00 

BYGGSATS : • 

25-99 100 

12:00 11 :00 
26:0(1 22:00 
39:00 32 :00 
12:00 11 :00 
44:00 39:00 
24:00 22:00 
27:00 23:00 
32:00 28:00 
36:00 32:00 
72:00 56:00 

LYSDIODER 

Röd 
Röd 
Grön 
Grön 
Gul 
Gul 
Clips 
Clips 

INDUKTIV FLÖDESMÄTARE : 
F ör bensin, diese l, vatten m.fl. vätskor. 
Flöde max 200 I/h, min c.a. 1,5 I/h. 
Arbetstryck max 15 Bar 
Temperatur max 120 C 
Givaren ger en sinusformig kurva på c.a. 8500 pu lser/ liter. 
Monteras vertikalt så inga luftblåsor stannar kvar. Skall ej monteras 
mot metall p.g.a. att den är indukt iv. 
Givare 55L Pris Kr. 79 :-

3mm 
5mm 
3mm 
5mm 
3mm 
5mm 
3mm 
5mm 

0:62 
0:62 
0:78 
0:78 
0:84 
0:84 
0:29 
0:29 

OPTISK FLÖDESMÄTARE' 66l 

Flöde min 0.5 I/ h för övrigt 
motsvarande 55L 
Pris Kr. I l 8 :-

TRANSISTORER: 

BC 307B 0 :32 
BC 308A 0 :32 
BC 309B 0 :32 
BC 413B 0 :32 
BC 414B 0 :32 
BC 415B 0 :32 

KOMPONENTSATS 
Komponenter till ett nypris av 75:
Pris Kr l 8 :-

Nälf ilter F l 762-031 7-02. 
0.25 uFX + 2x2500pF Y + 2x 1.5mH 
250Vo::l0A 
Pris Kr. 14:80 

FM -TUNERMODUL 
innehåller en dualgate mosfet RF-förstärkare, ell avstämt trestegsf il ter. en blandare och en 
mellanfrekvens-förstärkare. Med modulen och en förstärkarkrets kan man enke lt bygga en 
FM -tuner. Datablad medföljer. 

Pris: FM-tunermodu l 89:-
FM -törst.CA 3089 14:20 

Funkt ionsgeneratorbyggsats. med komponenter, kretskort och 
bruksanvi sn ing. NiCa-batteri 12V 0,45Ah bestående av 10 st 1.2V celler. 

Mått 72X 97X 15 mm. Pr is Kr. 39:90 Sinus, trekant och fyrkantsvåg. 4 st överlappande frekvensområden 
1 Hz-100kHz 
Spänningskälla + 12v eller±6v. 
Pris Kr. 88:-

Skymningsrelä 220V 3A ej S-märkt. 
Pris Kr. 39:50 

****************************************** 

• oC ~ 
, ~c ..... 

20,..0 

'o~ 

-"" 2000"" 
"",, '" 

100"'~ 
200'1 

2()OOJ.\l 

2()1o.\l 
20'1 

LO\TI~ 
'1\1.\\ 

1.'1 
l'''' Po 

HUNG CHANG 
Digital Multi-Meters 
Modell 6010 
3 1/ 2 S iffrors LCD Display. 0,25% Basonoggrannhet. 
I nimpedans 10Mohm. Hög (2,8V) eller Låg (540mV) spänning för resistans 
och diodmätningar. Fullt överbelastningsskydd, skyddat mot transient
spänningar till 6kV. 
Testsladdar, batteri, bruksanvisning ingår. 1 års fabriksgarant i. 
200 timmars batterilivslängd. Storlek l 70X85X38 mm. 

Mätområden 
DC V 
ACV 
DCA 
ACA 
Res. 

o, l mV - 1000V 
O,1mV -750V 
O,1uA - lOA 
0,1uA - lOA 
O, l ohm - 20M ohm 

Modell 7040 
0,1% Basonoggrannhet 
2000 timmars batterilivslängd 

398:-+ moms 

I övrigt samma data som modell 6010 479:-+ moms 

Sänd in Er beställning idag eller besök vår butik i Västertorp, Stockholm 
Bjällervägen 38. Butiksöppet kl. 10.00 - l 1.30, 12.30 - 18.00 

MIK() 
Box 1004,1261.0 Hägersten, Tel. 08-880880 

Informationstjänst 34 
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TEK 2200 MULTI-PURPOSE 
OSCILLOSCOPES 

THE PERFORMANCE/PRICE 
STANDARD ' 

Tektronix's storsäljare! 
-- 8 ... ,,,,, 

..., .... 
8 ."."" 

'-../ 

.-... -
r 

':. '-" -- --... ... lY. --, 

Tek 2213 - 9.350:- exkl. moms. 

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

Tektronix 2213 och 2215. Två kval itets
oscilliscope som "har allt" men som 
ändå kostar betydligt mindre än vad du 
väntar dig. HUF 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
mänsättning, trimning och testn ing 
samtid igt som du får högre prestanda! 

2213 och 2215 har dessutom stråIfin
nare och förenklad och mer ekonomisk 
strömförsörjning, Avancerat trigger-

. system och automatisk inställning av 
fokus och intensitet. 

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

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

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

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

field, normal, auto. 

TEKTRONIX AB Box 4205.17104 Solna • 08-830080 
Tektronix AB · Sveagatan 3-9 • 41314 Göteborg • 031-427035 
Tektronix AlS • Postbox 575 • 2730 Heriev'· Danmark · 02-845622 
Tektronix AlS · Brobekkveien 53 • Oslo 5 · Norge · 02-645770 
Tektronix oy · Larin Kyöstin Tie 4 · 00650 Helsingfors 65 · 90-722400 

Informationstjänst 36 

• 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---------.E=vo:rN ""-4-"""83 

Tektronix AB Box 4205,17104 Solna. 

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

COMMrTTED ro EXCElllNCE 

1 
.1 

. .. 



Priser ex kl moms. 
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Unaohms program omfattar idag ett 40-tal olika" instrument. _ . 

'.. Rejäla in.stru'l"!ent med bra r?restanda 
för Service, laboch utbildning. Till priser 
Som även du har. r~d med. 

Alltfler UPPJäcker att UnaOhmger 
mer för pengarna. Nu är det din tur! . 

I 

Box 27 105. 102 52 Stockholm 
Racal-Decca SvenSka AB 

Tel OB - 67 0(}80 



Ha ett bra år 1983 med 

Best .nr 

I............ SSO- 220C Power Oevices 
I ........ ... SSO- 230A High Rel. Integr. Circuits Klå·,;;·ri .. ··· · .. ···· ··· ······················· ··.·· ··········1 
. .... ,..... .. 550- 2406 Linear Integr. Circuits l!.öretåg .......... : .. .... .. ............. ................. 1 
I............ 550- 2506 COSI MOS Integr. Circuits 

I·· ·········· SSO- 260A Memories,,.uP and Support Systems AcJ"ress· ······ ···· ··· ······ ·· ··· ········· ··············· .. 1 

I············ 550- 270 Microsystems f1öst;;rT~östäc{ress .. .. .... ... ....... .. ...... .... .. 1 
...... .. .... 550- 280 LSI Products Applications 

L ·= ··_SSO- 290 _ QMOS~igh -Speed~MO~ Log~ _-=·~ ·=· . .::.:.:.··= .=.=·.=~wl 

~~~ ~ .. ~ Box 125.16126 Bromma 

,.~ .... , t~..... electronics ab • DB-BO 25 40 
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I . ~ 

IAae 
ET 

MULTIUSER 

EXEMPEL 
Fleranvändarsystem. 

Ad ministration. 

Ordermottagning Bokfonng I 
Ordbehandling Ordbehandling 
Offerter Evofferter I 
Kalkyler mm ~ 

W Kommunikation ,~, 
IBM, UNIVAC, CDC. ~ 
VT 100, VT 52 

Fakturering 
Betalnings· 
påminnelser 

Lagerkontroll 
Lagerlistor 
Orderutsknfter 
Inleveranser 
Etiketter 

Fler exempel på fleranvandar
system I vå r special broschyr . 
Ring, skriv eller slin k ini I 

I 
I 
I 

SmåDatorer AB : 
T-D·X NOR~ : SOLLENTUNA· I 
VAGEN 225. 11123 SOLLENTUNA 
T-O-X CITY: KUNGSGATAN 79. I 
KUNGSHOLMEN STOCKHOL 

I GEME '3AMTTELNR 08-96 0 180 I L ___ _____ ~ 
InformatlonstJanSl 39 
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ZX81 
• Machine Code and Better Basic 
• Computer Puzzles 
• Mastering Machine Code on your ZX81 
.20 Simple electron ics Projects 
• 49 Exposive Games for the ZX81 
• ZX81 ROM disassembly, del A 
• ZX81 ROM disassembly, del B 
• Mer om BASIC 

pris (exkl porto) 
135:- . 
106:-
135:-
106:-

94:...,. 
116:-
135:- . 

• I/O-teknik med moskinspråksprogrammering 
• I närkamp med .nii.krodatorn 

106:-
116:-
135;-

VIC 
• Symphony for a melancholy computer 
• Getting Aquainted with your VIC20 
• ZAP! POW! BOOM! Games for VIC20 

ÖVRIGA 
• The personal computer guide 
.39 Tested programs for the ACORN 
.• Pascal for Human Beings (Apple, lX81) 
• Getting,aquainted with your Acorn Atom 
• BASIC Stress analysjs 

OBS! Fle'r titlar kommer. Begär information! 

Informationst jänst 40 

116:-
116:-
145:-

116:-
106:-
94 :-

145:-
152:-

R 

Acousto-Q 
Syntetiskt dämpmaterial för högtalare . 

Acousto-Q fibrer 
i uppförstoring . 

Acousto-Q tillverkas av 
I<emiskt och m~kaniskt 
krusade Dacronfibrer 
med olika tjocklekar som 
blandas för att uppnå opti
mala akustiska egenskaper. 

Se test i Radio & Television -
nr11 /1 976. 

MOSPOWER 

I. 
OBS! 

Svensk 
(il/verkning 
MOS 100 

2xSOWATT 
MOS 160 

2 x 80 WATT 
MOS 200 

2x100WATT 
MIN ICs' nya revolutionerande MOS FET effektförstärkare är uppbyggda med moder· 
naste te knik och med HITACHIs nya spännings· och sI römtåliga MOS FET effekttran
sistorer med " rörkaraktäristik" . På grund av att övre gräns frekvensen för MOS FET • 
transistorer ligger ca 10 gånger högre än för vanliga transistorer kan man öka snabb· 
helen, S~EW RATE, och minimera transienlintermodulationsdislorsionen liM (OlM , ' 
SID etc). 

Förstärkarslegen är uppbyggda på ett dubbelsidigl kretskort av epoxyl am inat och dC 
vikliga drivkretsarna är ingjutna i värmeavledande epoxy för bästa temperaturslabili· 
te t. Modulerna levereras färd iga med monlerad kylare sam I intrimmade OC h körklara . 
MOS 100 och MOS 200 är kompletta MOS FET Slereo·ellektlörstärkare. De leve
reras i lätt byggd byggsats med trim made förstärkarmoduler , låda, nätaggregat samt 
byggbeskrivning . Lådan.är byggd enligt 19" ,rackstandard och är mekaniskt mycket 
stabil. Panel mått: 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 modu l 100 Watt i 4 ohm och 
70 Watt i 8 ohm. Mått : lY5 x 100 x 56 mm. 

Gemens~mma leknlska da"a: 
Ingångskänslighet 0,775 V 
Ingångsimpedans 10 kohm 
HOgtalarimpedans 4 ohm -
Frekvensomfång -1 dB 3 Hz-350 kHz 
Effektbandbredd - 3 dB 5 Hz-150 kHz 
Distorsion THD 20 Hz-20 kHz 0,003 % 
Dämpfaktor 100 
Slew rate 50 V/usek 
Störavstånd 110 dB 

MOS100 2x 50 Watt 
MOS1602x 80Watt 
MOS200 2x'1 00 Watt 

MPM 100 FörstBrkarmodul 
Handtag 2st 
TiIIBgg för svart panel 

10115:-
1385:-
1885:-

495:-
50:-
50:-

'~C" 'I ,"', le ~r:J.,' , "", 
' . . c:~t!o. 
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Vi har även större förstärkare och 
moduler. 

Begar informat ion. 

Priserna inklusive 23,46% moms. ., 

Box 12035, 750 12 UPPsALA , 

Butik P,lIIlgA,dlgatan 1. Tel . 018·10 93 90/ 34 28 8.1 . 
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Kompaktdisken 
som musikmedium 
underutnyttjas! 
~ Välkomna till Skopet här i 
Elektronikvärlden! 

De här sidorna har ju länge 
(under namnet Pejling) varit en 
tradition i gamla Radio & televi
sion, och här i EV återfinner du 
dem, läsvänligare och lite ut
ökade. Bland annat har vi lagt vår 
populäre USA-medarbetare Bob 
Angus krönika i den här avdel
ningen . Vi tycker det passar bra, 
eftersom den speglar både svenska 
och internationella nyheter, hän
delser, produkter, karriärer och 
bransch förändringar. * Branschförändringar, ja. l den 
vägen ger den nya kompaktdisken 
och dess spelare verkligen anled
ning till funderingar. Säkert har 
du, just i de här dagarna och på 
din ort, stött på något utställt 
exemplar av spelare och provdisk 
i din fackhandelsbutik och kanske 
också fått broschyrer om denna 
framtidssyftande superprodukt, 
som ju skall revolutionera både 
bransch och handel. 

Jag hoppas i så all du haft 
större tur än jag. De "demonstra
tioner" jag sett i StOCkholm har 
varit rent ut sagt ynkliga. Typfal
let är ett hörn aven stor affär, där 
en japansk spelare stått och snur
rat för sig själv, inkopplad i en 
stapel medioker elektronik. Lju
det har varit så lågt att det nästan 
inte hörts. l ngen har känt sig 
manad att ta tag i den nyfikne och 
verkligen v i s a något. Ännu 
mindre låta honom höra (den 
enda skiva som tydligen finns på 
många håll ... ) . 

Allt det där både kan gå bättre, 
och måste naturligtvis fås att gå 
bättre, om inte "århundradets ny
het" bokstavligen skall dränkas i 
bruset. 
* Vad som inger både mig och 
andra värre betänkligheter är det 
faktum du kan läsa om i reporta
get från PolygramJlå annan plats 
i det här numret : Det att tyskarna, 
och vad jag i brist på bättre vill 
kalla de DIN-troende, helt sonika 

avgjort att den tillgängliga musik
dynamiken i disken begränsas till 
50 dB, icke mera . Några sakskäl 
har jag inte kunnat få fram. Där
emot att man hos Polygram anser 
att "det räcker", att "sakkunniga 
menar att det är nog", att "för 
hembruk behövs inte mera", etc. 
(Den åsikten verkar ha varit först 
i Rundfunkanstalternas säck in
nan den kom i den här påsen .) 

Vad är nu detta för nonsens? 
Tidigare hyste man i samma 

land övertygelsen att 6 300 Hz är 
alldeles tillräckligt ifråga om fre
kvensomfång! Ja, det är för all del 
inte precis någon aktuell sak, det 
är vad den äldre DIN-standarden 
föreskrev för radioljud (mono-). 
Men på något $ätt synes mig 
detta, och hela den bestående 
attityden, typisk. Det rörde sig 
inte ens då om vad industrin reellt 
kunde uppnå, det handlade om 
några personers överförsiktiga at
tityd gentemot hela utvecklingen, 
som ju i många år bromsades av 
detta DIN-förmynderi, vilket var 
bekvämast att gömma sig bakom 
i st f att erkänna det faktiska 
framåtskridandet. 

Det är nog bra med pionjärin
satser - men de har en betänklig 
tendens att verka konserverade. 
* Detta med musikalisk dynamik 
är ett lika gammalt som omgrälat 
ämne, då det gäller skivor och 
framför allt rundradio. Om det är 
kort och gott att säga att man 
underutnyttjar mediernas fak
tiska överföringskapacitet. Riks
radion har vad jag brukar kalla 
sitt Bolero-syndrom, och gram
mofonbranschen tror fortfarande 
att människor i allmänhet inte kan 
spela av lite bättre skivor utan att 
deras pick up flyger ur spåret. Om 
det ens var sant på 60-talet är det 
definitivt inte nu. 

Bolerosyndromet? Jo, det grun
dar sig på ett försök som dåva
rande musikradiochefen Karl
Birger Blomdahl ville ha genom
fört. Man skulle sända Ravels 

kommentarer 
och recensioner 

Redaktör: Ulf B Strange 

Bolero med "originaldynamik". 
Kritikerna - gamla radiomagist
rar och de som tror att "stugornas 
folk" skulle fara illa - menar sen 
dess att man i styckets början 
"måste ha suttit med örat tryckt 
mot högtalaren och mot slutet av 
stycket ha legat ute i trädgården 
med huvet gömt i armarna". 

Jag skulle vilja säga om allt 
detta dynamik-förnumsteri: kan 
vi inte någon gång som lyssnare -
i hifi - förklaras myndiga att 
sj ä I v a avgöra hur vi vill ha det, 
vilken grad av realism vi anser 
önskvärd? 

När jag nämnde för tyskar och 
holländare i CD-lägret att 1,2 
miljoner svenska hushåll bor i 
småhus och alltså bör ha vissa 
möjligheter till en personlig inten
sitets- och dynamikreglering, log 
de blekt och började en högtidlig 
apologi för sina 50 dB med att 
säga: "Herr Strange, min granne 
har en Porsche om 200 hästkraf
ter .. . men min bil är bara på 70 
hk, och ... " 

Jag tackade för analogin med 
att detta knappast kan tagas till 
intäkt för att alla människor 
skulle vara tillfreds med 70 hk -
eller, för den delen, 50 dB. Har 
man fri fart, så har man . Bor man 
ostörd av grannar så faller all 
diskussion om att "det är grannen 

som avgör min lyssning". Hänsyn 
är en sak - realiteter och system
kapacitet en annan. * Vi har tidigare i spalterna be
lyst detta med musikdynamik, 
som är en sak, och signal-brus
förhållande, som är något annat. 
Men dynamiken skall s a s rym
mas inom ett givet s/n. I fallet CD 
besitter s y s t e m e t i sig ledigt 90 
dB s/n. Det är gravens tystnad i 
pauserna och vid frånvaro av mo
dulation . Och det finns alltså mas
sor av "headroom", marginal, att 
arbeta med . 

En av de akustiska uppgifter 
jag verkligen tror på är värdet 113 
dB som ett slags absolut dyna
miskt gränsvärde. Varför just det? 
Därför att det är en siffra som på 
1970-talet gjorde slut på årtion
dens höftande om "över 100 dB" 
ifråga om verkligt tung, kontrast
rik musik. Värdet är från be
römda Boston Symphony Hall 
och säkerställt av Ampex tekniker, 
som ville vet a, vad extrem dyna
mik i gängse symfoniska verk kan 
belöpa sig till. Exemplet berör 
alltså vilka ytterligheter mellan 
svagaste svagt och starkaste for
tissimo det kan finnas, och exem
plet består Wagner (d v s det är 
mera "musikdrama" än symfoni). 

Jaha, säger då alla som mäst
rande exercerar med dB-värdena: 

Det konstateras allmänt att data-användarna blir allt yngre och att 
dessa s k hackers i flera fall både innoverat program, knäckt koder och 
löst problem så att veckopengen växt till miljoner. 
Så här kan det börja. 

Artist: Bengt-Göran Griffer som vi kommer att möta framdeles här i Trunken 
med just elektronikhumor. Välkommeni 
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"Ditt tysta rum måste dock ha ett 
grund brus om minst 30 dB. Om 
du då . .. " säger de, och landar så 
elegant på slutsatsen att det skulle 
krävas ljudtryck över smärtgrän
sen, 130-140 dB, för att behålla 
utgångsvärdet. 

Detta är helt konstruerat. Så 
fungerar inte musik. Vi har t ex 
maskeringsverkningarna, som be
ror av de spektrala skillnaderna 
mellan signalerna. Olika ljudkäl
lor ger olika slags brus. Rum 
bullrar på olika sätt. Och, framför 
allt: Man förbiser ju totalt i det 
här teoretiska dB-räknandet upp 
och ner att det faktiskt går ganska 
bra att höra musik också i brus! 
Det har vi ju gjort i alla tider. Hur 
väsnas det inte i en konserthall ? * De försöksmätningar vi själva 
gjort pekar på att man i regel kan 
urskilja brus som ligger 10-15 dB 
under bullervärdet. De teoretiska 
dynamikvärdena bör ökas med 
10-15 dB och återfinnas inom 
intervallet 80-95 dB, har vi fram
hållit. (Värdena anges som vägda 
enligt gängse filterkurvor .) Vi 
hävdade (senast 1980) att en 
"starklyssnare" med krav på viss 
realism kan nöja sig med 90-95 
dB som fullt ut tillräckligt. Kra
ven på "anläggningsdynamik" 
sjunker då genast till 75-80 dB. 
Vi ansåg den gången det menings
fullt att ge musiktekniken dyna
mik på 90 dB "eller mer". (Se RT 
1980 nr 10 p53.) Med i resone
manget var också sådant som Dbx 
etc. 

När nu kompaktdisken kom
mer, i varje fall i sin europeiska 
tappning, sitter vi där alltså med 
ett system kapabelt till 90 dB s/n 
och en musikdynamik om 50 dB! 
Här några opinioner jag inhäm
tat. 

Svårt att tro! Vad skall man 
då med systemet till ... ? (Klen
trogen musiktekniker vid Riksra
dion .) 

- Det är ju som en vanlig 
gammal analogplatta eller 
mindre, rentav! (Inspelningsverk
sam forskare vid Chalmers, Göte
borg.) 

- Kopparmastergraveringen 
måste få världens gratischans ... 
Var det inte 90 dB vi blev lovade? 
(Kommentar från Cutting Room, 
graverspecialister. ) * Nu över till den avlyssnade 
kvaliteten . Jag har dessvärre inte 
kunnat höra särskilt mycket av 
Polygrams skivor, mera då ja
panska CD-prov. Utom att de 
senare verkar vara dynamikrikare 
är de jämnare. Kvaliteten på de 
Europagjorda skivorna varierar. 
Det beror naturligtvis på att så 

många gamla analoga tagningar 
finns överförda. Här hörs det både 
brus och begränsningar. Det är 
knappast lyckligt att introduk
tionssortimentet upptar så många 
titlar så beskaffade, att döma av 
stickprov. 

* Trodde någon att "de guld
örade" givit sig inför laser- och 
digitalproduktens mekanikiösa 
framtoning? Ack nej, det vore 
naivt att tro. Senaste tiden har jag 
avlyssnat kommentarer som de 
här, uttalade med djup tänkar
min: 

"Nää ... jag tycker nog att X 
har högre upplösning, serru . . . " 

"Det lät jämnare och schysstare 
om Y . . . å mera stuns." 

Jodå, det finns skillnader här 
också. Audiofilerna behöver inte 
sakna nya ämnen, om nu någon 
trodde så. 

Men alla andra - kommer ett 
system i nästan 10 OOO-kronors
klassen att kännas attraktivt med 
en sådan programvara? 

Man får ju hoppas. Men nog 
finns mycket att förbättra här. 
Kanske den viktigaste personen i 
hela CD-sfären blir musikprodu
centen, äntligen! 

HÄNT 

Tyska Telefunken 
blir nu franskt: 
Thomson ny ägare 

vs 

"Alla de förvirrade buden och 
turerna hit och dit sätter obarm
härtigt ljuset på den halvt hyste
riska och hjälplösa reaktionen 
runt om i Europa inför japanernas 
fortsatta framgångar med sin sälj
offensiv för hemelektroniken", är 
en återkommande kommentar till 
den överraskande affär som inne
bär att den (statliga) franska jät
ten Thomson-Brandt nu också lagt 
sig till med västtyska Telefunken. 

Det var i samband med att de 
omtalade ackordförhandlingarna 
om AEG i BRO kommit igång 
som det offentliggjordes att detta 
AEG:s dotterbolag hamnat i den 
franska sfären; övertagandet gäl
ler formellt 75 % av aktierna tv. 

Som bekant ser det ut att lösa 
sig för det krisdrabbade AEG 
sedan kreditgivarna, d v s de stora 
västtyska bankerna och staten, 
gått med på att skriva aven del 
fordringar sedan företaget ban
tats ned något och börjat visa 
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bättre resultat. Men Telefunken, 
som har en personal om ca 3 500 
anställda, går med en förlust av 
omkring 1,4 miljarder kronor. 

l den här finansiella långbän
ken har turerna varit många och 
motsägande. Agerande på scenen 
är samtliga stora europeiska elek
tronikkoncerner - och med stor 
säkerhet kommer ytterligare drag 
att göras. Direkt eller indirekt 
berörs Philips, Grundig, Sie mens, 
Bosch, AEG, Telefunken och 
Thomson-Brandt och naturligtvis 
en rad mindre industrier, som nu 
är brickor i ett gigantiskt hem
elektronikspel, där Japan är den 
yttersta fienden (fast man lika 
gärna kunde placera hela Sydöst
asien på samma kant) . 

Philips förvärvade på sin tid en 
del i Grundig, 25 %, sedan den 
västtyska koncernen hamnat i 
vissa svårigheter. Från början 
skulle Philips överta långt mera, 
men effektiva kartellagar satte 
spärr för det. 

Det läget gav upphov till di
verse frierier till fransmännen 
från Grundig-Iedningens sida . 

Och länge betraktades det som 
avgjort att Grundig skulle överta
gas av Thomson-Brandt, eftersom 
man redan ägde både Saba, Nord
mende och Dual av de gamla 
västtyska industrierna och ambi
tionerna från fransk sida var att 
samla "allt" under sin trekantiga 
hatt (finansierat med statliga 
pengar och även statsägt) . Frans
männen har storstilade men något 
dunkla planer på nya videosystem, 
datorer och diverse annat; detta 
har tidigare kommenterats på 
denna avdelning. "Gemensam 
front" = franskledd front, tydli
gen! 

Men man hade inte räknat med 
att västtyska kartellnämnden 
skulle inlägga veto mot förvärvet. 
I nnan något blev sagt officiellt 
drog sig dock Thomson-Brandt 
tillbaka, och någon fusion blir det 
inte. 

I stället gick man in i de kne
piga förhandlingarna om och 
kring AEG och här mötte frans
männen bättre förståelse: Förlust
dottern Telefunken var ett hinder 
för AEG :s rekonstruktion, och det 
antas allmänt att överlåtelsesum
man för Telefunken är på allt sä~t 
rimlig för köparen. 

Det här är alltså det senaste på 
fusions-fronten i Europa men med 
stor säkerhet alls inte det sista. 
Man kan på goda grunder anta att 
det i alla styrelserum diskuteras 
och dryftas olika kombinationer i 
det oändliga om vem som härnäst 

skall gå ihop med vem - och vad 
som kan vinnas med det i kampen 
mot japanerna, som ändå på se
nare tid uppnått en hel del i sina 
EG-förhandlingar beträffande 
just hemelektronik och bilar. 

För svensk del har vissa farhå
gor framförts i Bryssel om att vår 
marknad skulle bli utsatt för ett 
ännu massivare tryck från japa
nerna om de stängs ute från Euro
paländerna i större utsträckriing. 
Det kan man nog ta ganska lugnt 
- efterfrågan i Sverige är inte 
längre sådan att det går att 
dumpa jättelager av olika appara
ter här, vare sig de betecknas som 
audio eller video. En ökad försälj
ning på någon sektor torde bli 
marginell och samtidigt hämma 
någon annan, japansk-dominerad 
redan! V S 

"Televerket missbrukar 
myndighetsställningen" 

Marknadsdomstolen fällde Tele
verket i tvisten med ende konkur
renten Comvik i målet om mark
nadsföringen av mobiltelefonsy
stemen. Verket förbjuds använda 
en annons där man jämför syste
men. Domstolen har i synnerligen 
skarpa ordalag brännmärkt att 
verket otillbörligt utnyttjat sin 
egenskap av myndighet. 

Annonsen, en helsida, publice
rades våren 1982. l en 15 punkters 
jämförelse menade Televerket att 
dess system är bättre än Comviks. 
Detta företag hävdade dels att 
annonsen var lögnaktig, dels att 
verket sökte slå ut konkurrensen 
genom att ta till sin myndighets
status. 

Comvik anmälde 10 av de IS 
jämförelserna och har nu fått rätt 
i nio fall: l två är Televerkets 
uppgifter sakligt åt skogen och 
totalt sett vilseleder annonsen, 
kan man läsa i domen. Allvarli
gaste kritiken mot verket finner 
domstolen vara att "Televerket i 
sin marknadsföring utnyttjar ver
kets myndighetsfunktioner på ett 
sätt som väcker betänkligheter". 

Comvik-sidan är tillfreds och 
anser att domen innebär att "även 
Televerket får spela med de regler 
och lagar som finns, och att det 
inte är första gången verket ut
nyttjar sin ställning". 

Televerket anser att man skilt 
på affärsdrivande verksamhet och 
den sekretessbelagda verkfunktio
nen. "Domen är inte rolig för oss" , 
kommenterar en befattningsha
vare, som dock menar att "detalj
anmärkningar varit avgörande 
och vi vidhåller att annonsen ger 
en rättvisande totalbild". 



Konsumentverket 
lär lyssning 

För en tid sedan vållade Konsu
mentverket stort press pådrag med 
sitt "högtalartest". Av det kunde 
man - möjligen - utläsa att 
somliga högtalare i bedömarnas 
tycke lät bra och andra mindre 
bra . Men inte så få av oss rev oss 
frågande i flinten efter att ha läst 
"testet" med dess utlåtanden . Det 
var något lurt med det hela, före
föll det. 

Mycket riktigt. "Lurt" var det, 
men kanske inte på det väntade 
viset. Bakom bedömningarna låg 
omfattande lyssning, strikt veten
skaplig (nåja), med utvalda för
sökspersoner och måhända psyko
logiskt hållbara kriterier och me
toder. Men något högtalartest 
gjorde man inte alls! 

Vad det handlade om var i 
stället ett samarbete mellan Kon
sumentverket och Institutionen 
för teknisk audiologi vid Karo
linska institutet. Avsikten var inte 
primärt att göra ett högtalartest i 
någon gängse mening utan att 
forska efter vad som kan påverka 
vår uppfattning om ljudåtergiv
ning och kvalitetsfaktorer härvid
lag. Ren grundforskning snarare 
än ett högtalartest, således . 

Den forskningen kan kanske i 
sinom tid ge resultat av visst 
intresse. Men de märkliga data 
som publicerades - vanligen i 
stympat skick - har snarast bi
dragit till både att öka den förvir
ring man så gärna talar om i 
elektroakustiska sammanhang 
och att diskreditera några bra 
fabrikat. Man hade förenklat för
söksresultaten så till den milda 
grad att innehållet stillsamt sipp
rat bort under processen. 

Att sikta mot trädroten för att 
försöka nå toppen? 

EVENEMANG 

Direkt digitalljud 
över satellit i P 2 
USA-evenemang i vår 

BH 

Musik~adion i Program 2 ägnar 
vårsäsongen åt en stor satsning på 
amerikansk musik och ameri
kanskt musikliv och ett betydelse
fullt led i detta utspelar sig den 23 
april då på Musikradions initiativ 
en direktsändning f f g sker från 
USA till Europa över satellit med 
digitalljudteknik. 

Den remarkabla direktsänd
ningen upptar orkesterverk och 
går från Cincinnati. Sändningen 
inleds kl 21.00 svensk tid. 

- Musiken som sänds och 

själva verksamheten hör' i USA 
hemma i det s k oberoende nätet , 
det icke-kommersiella NPR, be
rättar för Skopet ing Christer 
Crewin, Riksradions musikteknik. 
Han kommer att ingå i det team 
som från SR sköter den svenska 
sändningsdelen och själv sitter 
han i Washington, där ljud och 
bild från evenemanget synkronise
ras för att läggas ut på "upplän
ken" till satelliten . Sändningen är 
nämligen också delvis tv-sänd . 

- För svensk del tas signalerna 
ner i Tanum och går sedan på 
länknätet upp till Kaknäs, säger 
Grewin, som tror att den här 
lördagskvällens hittills unika 
överföring kommer att försiggå 
till ca kl 22.30 i P 2 för ljudets del. 

Skopet delar hans förväntan -
det bör bli något extra förnämligt, 
dels med tanke på att de medver
kande håller hög klass i en för
hoppningsvis god akustisk miljö, 
dels för att uppbådet ny teknik är 
slående. Kolla P 2 alltså den 23 
april! 

Mycket USA-musik 
från radiostationer 
över kontinenten 

blir det under P 2-bevakningen av 
det amerikanska musiklivet under 
rubriken "Det tongivande USA". 
Tiden 4-10 april i år kommer bl a 
Sigvard Hammar och S-A Land
ström att presentera ett antal 
kända amerikanska radioprogram 
i det ursprungliga skick de har då 
de sänds ut hemmavid - alltså 
med reklam och sponsorprat etc. 

Här utmanar - förtjänstfullt! 
- herrarna det svenska reklam
förbudet, och inte heller ämnar de 
lägga tillrätta mer än nödvändigt, 
så det hela försiggår på engelska. 

Samtidigt blir det nattradio 
från USA den här veckan - vi får 
sålunda lyssna till WQXR i New 
York (4 april), KQED i San 
Francisco (5 april), WNCN i New 
York (6 april), WCBH i Boston (7 
april), WCUC i Cincinnati (8 
april) samt slutligen den fem tim
mar långa Sunday Show den 10 
april (sänds här på kvällen) från 
National Public Radio i Washing
ton DC. 

MABKNAD 

Gyllings Sony-agentur 
övergår i eget bolag 

Japanska Sony och den svenske 
importören sedan många år , Gyl
lings i Bromma, har beslutat om 
ett samgående i ett nytt bolag för 
marknadsföringen av märket i 
Sverige. 

är detta skrivs är Gyllings vd 
Sune Tel/bo i färd med att från 
principöverenskommelsen för
handla om de närmare riktlin
jerna för den nya, gemensamma 
firman. Men någon gång nu i vår 
räknar man med att kunna starta 
och i princip utgår parterna ifrån 
att den personal som nu sysslar 
med Sony-produkterna skall över
föras till den nya organisationen. 

Ny högtalaragentur 
från USA till NAD 
jämte Denon-disken 

Göteborgsföretaget NAD (inkl 
avläggaren Sveriges Hi fi Klubb, 
vilken formellt bildats för firmans 
Denon-agentur), som "direktsäl
jer" landet över, har nu också 
blivit företrädare för USA-högta
larfabrikatet Boston Acoustics, 
där speciellt modellen A 70 haft 
framgång, ett 2-vägssystem om ca 
12 kg vikt. 

Boston-området är något av ett 
centrum för högtalarutveckling i 
USA, påminns man om - den 
slutna lådans princip förverkliga
des här i mitten av 1950-talet av 
Edgar Vi//chur, som startade 
Acoustic Research. 

Avhoppare därifrån drog lite 
senare igång konkurrenten KLH, 
som genomgått skiftande öden. 
KLH i sin tur gav upphov till 
fabrikatet Advent. Och, för att 
sluta kedjan (?), från Advent kom 
folket som grundade Boston 
Acoustics 1979. Mannen bakom, 
Andy Petite, svarade på sin tid för 
två av de totalt fem bästsäljande 
högtalarna i ordamerika. Så 
man talar gärna om "Bostontradi
tionen" - möjligen i motsats till 
inriktningen på Västkusten av 
USA. "Bostonljudet" anses stå för 
god renhet och uttalad hi fi
inriktning, knappast studiokrav. 

Distributionen startade under 
mars månad i år. Sex modeller är 
aktuella . Priserna går från 3 900 
kr stycket till 695 kr st. 

Den i olika läger intressanta 
frågan om vem som skall få före
träda japanska DenonjNippon 
Columbia i Sverige, där apparat
agenturen ligger hos NAD, har nu 
lösts, lite oväntat : Det blir göte
borgarna själva som försöker ta 
hand om programvaran också, in
formerar oss Jörgen Persson i 

AD svenska ab. 
- Vi kommer att ta hit inte 

bara Denons n'ya kompaktdiskar 
för digitalljud utan över huvud all 
skivproduktion som kan anses in
tressant i firmans sortiment, säger 
han . Början har redan gjorts med 
ett urval ur senare års digitalin
spelade "svarta" skivor i lp-forma
tet i väntan på en sändning av de 
nya digitaldiskarna. 

På kompaktdisksidan väntas ett 
20-tal titlar bli aktuella för Sve
rige genom N A D och i övrigt 
anländer först ett 30-tal digital
gjorda vinyl-lp, vilket urval Jör
gen P och kompanjonen Martin 
Eriksson själva gjort. Denon har 
som känt en mycket omfattande 
katalog, uppbyggd digitalt ända 
sedan 1972, då man först av alla 
inledde verksamhet med regel
bundna digitalinspelningar. Vid 
vårt besök hos ippon Columbia 
mot slutet av 1982 hävdade man 
där att mer än 600 titlar finns 
lagrade digitalt. 

Också Denons egna kassett
band hamnar nu hos NAD, fram
går det : 

- En import har tidigare skett 
i mindre omfattning av Biltema i 
Linköping, som velat erbjuda tape 
till bilstereokunderna. Den impor
ten upphör nu och vi tar in samt
liga magnetband på kassettsidan 
själva . 

Vissa indikationer kan tyda på 
att japanerna vill sänka priserna 
på kompaktdiskarna till hösten 
1983 och att även spelarna kan 
väntas gå ner rätt avsevärt i pris 
då masstillverkningsserierna finns 
redo för export. "Från ca 140 000 
yen kan vi nog komma att landa 
på nivån 60000 yen", förutser 
Jörgen Persson, som också tror på 
en rätt stark diversifiering ifråga 
om apparatutförandena. Denon 
lanserar sålunda en ren proffsrno
delI till årsskiftet. och likaså vän
tas flera andra göra det samtidigt 
med att man också sätter i mark
naden enklare utrustade spelare -
vilket också CD-systemets ur
sprungstanke var. Det är ju 
strängt taget bara omvandlingen 
som inte är "förhandlingsbar" i 
licensrätten. 

Denons CD-spelare har hittills 
byggts av Hitachi. 

När detta skrivs syns ingen 
ljusning i den riksbekanta tvisten 
mellan NAD och den leverantör
grupp där bl a ingår Elfa, Betorna, 
Audio Pro och Luxor och varifrån 
man sedan senhösten 1982 vägrar 
leveranser till den handfull buti
ker vilka visat upp de annars 
postordersålda produkterna från 
Göteborgsfirman. 

Några butiker avsade sig 
NAD-sortimentet redan i början 
efter "kontakter" med leverantör
gruppen . Resten utsattes för nå
got som i praktiken är en leverans
bojkott, trots i flera fall mera än 
1 O-åriga goda förbindelser med 
enskilda, nu vägrande leverantö
rer. 

Kring julen 1982 fick några av 
de bojkottade butikerna klara sig 
med "snedleveranser" från lyckli
gare lottade kolleger, men detta är 
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ju ingen lösning på längre sikt. 
Kontakter mellan NAD och 

leverantörgruppen har hittills va
rit resultatlösa . Enligt vad Skopet 
erfar är krafter verksamma för att 
dra tvisten inför domstol eller 
näringsfrihetsombudsmannen, om 
någon form av godtagbar uppgö
relse inte uppnås . 

Saba i Göteborg 
ny Dual-importör 

Västtyska Dual, som sedan några 
år representerats av Betorna i 
Solna, har nu fått ny svensk agent 
sedan Göteborgsföretaget Saba 
Radio Products ab trätt in fr o m 
april månad i år och övertagit 
märket. 

Bakgrunden är naturligtvis att 
Dual mot slutet av 1981 sattes i 
konkurs och att märket senare 
kom att införlivas med den stora 
franska gruppen Thornson
Brandt, vilken också numera äger 
de likaså västtyska gamla elektro
nikföretagen Nordrnende i Bre
men och Saba i Villingen. En 
genomgripande omstrukturering 
har skett jämte koncentration, och 
då man redan var företrädd i 
Sverige genom eget dotterbolag 
var det allmänt väntat att den i 
stort vilande Dual-agenturen 
också skulle överföras dit. Dock 
lär Saba bilda en separat organi
sation i Göteborg för att hantera 
Dual, enligt vad Skopet erfarit. 

UTBILDNING 
"Ljudåtergivning, 
ljudupplevelse" 

är namnet på en seminarieserie 
under våren 1983 arrangerad av 
KTH och dess Institution för tal
överföring och musikakustik. 

Serien omfattar sj u avsnitt. 
Alla äger rum i hörsal E2, Tek
niska högskolan i Stockholm, tors
dagar kl 16-18 ca. 

JUCTVBLLT 
Radioförening i Malmö 
för friare eterpolitik 
förbereder riksaktion 

"Ju hårdare ett land är styrt, desto 
hårdare är etern styrd. Många 
radiomonopol har också raserats 
de senaste å ren, t ex i England och 
Italien . Nu står Schweiz i tur. I 
Sverige har vi kvar radiomonopo
let från 1925." 

Detta är citat ur en tankeväc
kande folder som Föreningen 
MCB i Malmö står för och där 
frågan ställs på sin spets: Är det 

inte dags att skrota det nu snart 
60-åriga etermonopolet i vårt 
land? 

Föreningen MCB är en ideell 
sammanslutning i Malmö, unik i 
Sverige, och de nu över 3 000 
medlemmarna kämpar aktivt för 
att bryta det svenska radiomono
polet och för en friare eterpolitik. 

- Vi skall försöka få igång en 
namninsamling mot radiomono
polet nu i vår, informerar Larz G 
Lundgren. MCB:s sekreterare. 
Här i Malmö kommer den under 
alla omständigheter att genomfö
ras men vi är naturligtvis ange
lägna om att också få igång något 
mera omfattande på riksbasis, sä
ger han. 

MCB har ett omfattande pro
gram: Man debatterar radiofrå
gor, ordnar studiecirklar, skriver 
inlagor och alltså broschyrer (se 
ovan), planerar namninsamlingar 
och bedriver opinionsarbete, där 
man försöker påverka politikerna, 
men inte minst sänder man egna . 
närradioprogram i Malmö, vilka 
vill visa hur en fri, lokal radiosta
tion kan arbeta. "Vi är övertygade 
om att radio är ett medium som 
skulle kunna användas mycket 
bättre än vad Sveriges radio gör i 
dag - om det funnes konkurrens 
i etern", heter det. 

Närradioverksamheten kostar 
föreningen över 200 kr per timme, 
vilket per vecka betyder minst 900 
kr. Frekvensen är 90,2 MHz i 
f m-bandet och tiderna lördagar 
mellan 16 och 18.30 jämte sönda
gar 13-15. 

Föreningen MCB nås under 
adressen box 160 92, 200 25 
Malmö, och telefonnr är 040-
/23469. Man kan bli aktiv i 
föreningen eller stödjande med
lem - det senare kostar 30 kr. 

Kulturministern 
får uppvaktning 
av MCB, som presenteras härintill 
- den namninsamling som avses 
tänker man förelägga statsrådet 
Göransson "senast i april", enligt 
MC B-sekreteraren L G Lundgren. 

Närradioföreningen MCB upp
vaktade på sin tid också en av de 
icke-socialistiska regeringarna i 
ärendet. "Nu krävs förnyade in
satser." 

När man nu vänder sig till de 
många vilka känner växande mot
stånd mot etermonopolet vill 
MCB betona att det a lldeles för 
mycket diskuteras tv-frågor när 
monopolet är uppe till debatt -
"radion kan vara ett medium för 
social gemenskap dygnet runt och 
är därför mycket viktigare än 
televisionen", uttalar MCB. 
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KATALOGBS 

Kudelski presenterar 
Nagras produktprogram 

En samlingskatalog från schwei
ziska Nagra Kudelski med titeln 
Sound & Data Recording och 
omfånget ca 24 sidor har utkom
mit och kan fås från Elfa Studio, 
171 17 Solna. 

Efter katalogens tryckning har 
tillkommit Nagra EL. dvs versio
nen Nagra E med inbyggd Neo
pilot, kristallstyrd pilottongenera
tor samt synkronisator, meddelar 
Tore Hedlund om den informa
tiva och faktamättade skriften. 

Teknik och praktik 
med portabel video 
PORTABEL VIDEO. En 
handbok för dig som vill göra 
videoprogram själv. Son y Cor
poration/Gylling ab, Stock
holm . Pris 35 kr. 50 sidor A4 
4-färgstryck. Distrib gm han
deln resp Gylling. 

Titeln säger det mesta vad skrif
ten handlar om, och uppenbart 
har den främst tillkommit för att 
hjälpa Beta-kunderna på USA
marknaden att ha praktisk nytta 
av sin bärbara video. 

Sidorna nödar av 4-färgsillu
strationer och teckningar, foton 
resp text samsas i en klatschig 
layout som tar fasta på alla syste
mets tekniska delar respektive de
ras praktiska användning - söka
rens finesser , zoomning, själva ka
merajobbet med fokusering, djup
skärpa och sådant som perspektiv, 
panorering m m. Färg och ljus får 
ett bra kapitel liksom ljud med 
nyttiga tips om mikrofonhållning 
o dyl. Hur man sätter ihop sin 
"videofilm" anslås en fyllig del åt 
liksom uppspelningen och en del 
specialfall som naturinspelning 
m m. Många goda råd ges om 
bandlagring och felsökning, inte 
minst. 

Det här är en lagom lättsam 
introduktion med tekniskt beprö
vade råd, vederhäftig information 
och en inbjudande överskådlig 
uppläggning, som förmedlar en 
del kunskap om den lockande 
genren "on the spot-video". 

US 

HÖST 
Hörvärd Brubeckgrupp, 
N y -studior, kyrkvalv 
spelrum i svensk jazz 

År 1982 verkar ha varit ett 
produktivt år för svensk jazz
musik och inte minst på de 

små entusiastmärkena spela
des det in en hel del. I USA, 
med sina nästan 500 skivmär
ken - långt flera ändå finns 
säkert men är så lokala att de 
inte upptages ex-vis 
Schwannkatalogen kan 
man märka samma trend. Jaz
zen möts a'v nytt intresse och 
nya generationer unga musi
ker tar vid i en rad stilar och 
genrer. 

Men månadens skivrevy in
leder vi med en väl etablerad 
och något kontroversiell por
talfigur: Dave Brubeck. 

PAPER MOON: Dave Bru
beck Quartet. Concord CJ 178 
lp, insp 1981 , utgiven 1982. Sv 
distrib Ad Lib, Sthlm. 

USA-etiketten Concord väcker 
positiva känslor : Ett nästan alltid 
tadelfritt tekniskt utförande, om
sorgsfull upptagning och levande, 
intressant musik. Med blick för 
det säljande, och kanske också för 
att påminna världen om att ofta 
kritiserade och för bombasm be
skyllde Dave Brubeck fortfarande 
är en första rangens musiker, ak
tuell och ingen fördetting, har 
producenten Russel Gloyd gått 
till verket. 

Brubeck ha r här i Coast Recor
ders-studion i San Francisco sen
sommaren 81 med sig sonen Chris 
Brubeck. strängbas och - basba
sun! Samt tenoristen Jerry Ber
gonzi och trumslagaren Randy 
Jones. vilket avsatt sju nummer 
på denna Brubecks tredje platta 
för Concord. 

Hela skivan är inriktad på väl
kända evergreens i jazzen och den 
avslutas med, faktiskt, St Louis 
Blues. I övrigt bildar bl a de här 
numren utgångspunkt: Music. 
Maestro. please!. I hear a rhap
sody. I tought about you. It's only 
apaper moon och Long ago and 
far away. Alltså ett svep över 
1940-ta lets stora nummer (och 
från ännu tidigare). 

Den här skivan vederlägger ut
tryckligt några fördomar om Bru
beck. Här finns inget maniera t, 



pompöst och hårt ackordsta p
lande eller klangrulla nde; frå n 
början till slut möter i stället ett 
tveklöst, tätt och lyftande spel , 
med en genomtänkt , bära nde 
struktur och en harmonisk profil, 
som vittna r om upphovsma nnens 
personliga förh å llning till ma te
rialet. Ha n ha r helt enkelt något 
väsentligt a tt säga, och ha n upp
fordra r lyssna ren till a tt följ a ho
nom , 1 dessa avseenden menar jag 
a tt ha n ha r få j ämlika r. Vare sig 
det handl a r om ett inå tvänt, kon
templa tivt spel eller mättade 
bluesklanger, märks hur väl hel 
hetssynen Brubeck ha r underord
nats hans stora tekniska skicklig
het. Ha n har få medtävlare fortfa 
ra nde i konsten a tt få fl ygeln att 
sjunga', 

Här finns både lyriska och för
djupade inslag Jämsides med upp
sluppna para fra ser på t ex ka ri
biska rytmer och klanger ' (tom
fatsband) , och a tt tenoristen Ber
gonzi ha r qe bästa förebilder stå r 
klart - ha n kan gå ut starkt i en 
kla r Rollins-påverkan öch vid
ma kthå ll a intresset genom a lla 
sina chorus eller ha n kan nä rma 
sig smeks~mt lä tt, t1\ssande va r
samt, fö r a tt nästa lå t ha bytt till 
ett kraftfullt a rtikulera t sound , 
Honom hör ma n gä rna mer aV, 
och det gäller även Brubecksonen 
Chris, som också ha n har en del 
att säga på sin bas; fl yhänt, sjung
ande i tonen som pappan, Ha ns 
överraska nde mustiga basbasun
solo i Pa per Moon, titel lå ten , ä r 
ett kul inslag och genomförs fyn
digt elega nt turnera t utifrå n det 
vä xlingsrika temat. Vä lspela t , vä l
gjort och kra ftfullt. 

Höjdpunkter finn s rä tt må nga 
av och det avs luta nde solonumret, 
den klass iska Handy-bluesen , ä r 
en Pä rla av utsökt , fra mdrömd 
a tmosfä r och introspektion , S å 
spela r ba ra den som ä r förenad 
med musiken i mycket intensiv 
kä nsla, 

Skiva n bj uder ett fritt , kla rt 
pi a nolj ud med stor di ska ntenergi, 
och möjligen förta r det en del av 
kompet i verka n men tonrenheten 
ä r berömlig, Jag spelade av Pa per 
Moon med en B & O-ta ngenti 
a la rm och kunde över huvud inte 
uppfatta någon dist ens ' i sista 
innerspå ret. 

Speltider: A-sida n 19 m 59 s, 
B-sida n 2 1 m 25 s" 

NEW YORK LINES. Mwendo 
Dawa. Ove Johansson, tenor
sax, Susanna Lindeborg, 
piano/ klaviaturer, Lars Da
nielsson, bas, och David 
Sundby , trummor. Dragon 
DRLP 41 stereo. Sv distrib Ad 
Lib Sthlm. 

MWENDO OAWA 

NEW YORK LINES 

1 juni 1982 befa nn sig den svenska 
kva rtett som na mnges ova n i New 
York för a tt hos Secret Sound 
Studios spel a in de sex nummer 
vilka utgör fö rel igga nde lp. 

Fem av de sex numren ha r Ove 
Johansson till upphovsma n; det 
inslag ma n hämta t "utifrå n" ä r 
signera t Anders Jormin , 

Min huvudinvä ndning frå n tidi 
ga re gä ller också nu : Då det ha nd
la r om en så pass liten besättning, 
och med ma teri a l så inrikta t på 
kla ngl igt identiska strukturer, blir 
lp-skiva ns potentia l ibla nd lite fö r 
stor . Det ka n va ra svå rt a tt vid
makthå ll a intresset hos lyssna ren 
två hela skivsidor igenom under 
givna betingelser. Å a ndra sida n 
ä r det na turligtvis viktigt a tt mu
sikerna, sä rskilt de yngre, få r 
kä nn a på utma ningen a tt gö ra en 
lp, a tt få utrymme för a tt genom
föra sina ideer. Jo, men d~ krävs 
just ideer och va ri a tion: Anna rs 
ri ske ra r ma n en viss trötthet hos 
publiken, 

Ändå uppvisar den hä r kva rtet
ten kl angväxlinga r, frå n ett ini
ti a lt "fett" och tjockt sound, till 
ett asketiskt , na ket' kla ngspekt
rum, 

Ove Johansson är en tekniskt 
driven, intensiv tenorist som ä r 
ka pa bel till ibla nd virtuosa gr epp 
på instrumentet (Fast [)ance. 
t ex) i hå rt up-tempo, och ha n 
slä ppe r t ill sig i ra ka utspe l, fri a 
frå n fö rstä llning och va rj e in
smickra nde element av gull a nde 
med sin publik, Vad ma n vä l 
skull e vilj a se ä r bä ttre discipline
rade ideer, en mera avkla rnad 
vision av vad ha n egentli gen vill 
ha sagt, en ba la nsera nd e e fter
ta n ke i det strida fl ödet. Det lä r 
nog komma, 

J ag tycker mycket om hetta n 
och engagema nget i Lars Daniels
sons basspe l, det bj uder på en 
nä rva ro och frihet frå n ha lvhete r 
som kä nns res pekt ing iva nde, 

Kl a rt imponera nde ä r S usanna 
Lindeborg som dubbl era r på 
pia no och sina e lektroklav ia ture r 
- båda sköter hon med a ll ve rve 
och lockar fra m en tä t, sväva nde 
kla ng, som lägger en fä rg rik 
matta under ensembl espelet. Kla-

viatursoundet ä r mest lyckat dä r 
det vävs in i de bära nde melodibå
ga rna och dä r tenoristen ensa m 
vore för registerbegrä nsa nde. ' 

Trums la"ga ren David Sundl)y . 
finns ingen anledning att tvivla på 
ifråga' om insa tsen vid upptag
ningen i New York , sä kert " rä tt" 
i spå ren på ta pen och ut i kontroll
rummet. Men nog ha r jag en 
fråga till Rune Persson. som hä r 
hemma ha r mixa t ned ba ndet och 
även gravera t - va rför ä r trumlju
det så mjukt, uddlöst och sting
fritt ? Hör t ex på A-s ida ns inslag 
nr tre! Det ha r, mena r jag, kom
mit i klä m på tok fö r mycket hä r. 

I de impress ionistiskt burna 
men av fri form-j a zz influerade 
numren inta r B: I lite aven sä r
stä llning: Anders Jormins fina och 
till tema t inspirerade Drivers Li
cense, 

Hå ller Susanna Lindeborg ·en · 
sva rt mask fö r a nsiktet i baksi
da ns bild eller ha r kontras terna i 
en då lig kopia ätit upp henne ? 

Speltider : A-sida n 23 m 8 s, 
B-sida n 24 m 32 s. 

EN STRIMMA AV TRÖST. 
Musik av Georg Riedel till 
texter av Nelly Sachs. '-:4rne 
Domnerus sextett, Immanuel
kyrkans kör under Ingemar 
Braennström , Jan Allan och 
Bengt Hal/berg (orgel) . Prop
riusPROP 7870, utg 1982. 

En lp med prov på tre skilda 
upptagninga r ha r vi i fö religga nde 
skiva dä r titelinslaget, En 
strimma av tröst , tillkom reda n 
hösten 1979 liksom B-sida n i sin 
helhet. Det M ini-Requiem som 
dessutom finn s på A-sida n datera r 
sig frå n vå ren 1982. 

Musiken som Nelly Sachs in
spirerat G eorg Riedel till , En 
strimma av trös t, spelades in 1979 
i Attiksalen i Stockholms konsert
hus av tea met Håkan Sjögren och 
Lennart Fahlen. vä lkä nda frå n en 
ra.d tidi ga re kva litetsupptag
ningar, lite av inbeg reppet "akus
tiskt ljud" i kör- och orgelsa m
ma nhang inna n t ex Bertil A lving 
fortsatt,e " traditionen". Rolf Ingel
stam bör vä l också nämn as, Men 
sa mma å r på hösten tog Björn 
Almstedt upp Skå nela musik, Mu
sik för ga mma l svensk kyrka , nu , 
på skiva ns B-sida, i Europa Films 
S tudio l i Ma riehä ll (va r det inte 
vi d den tiden f ö som Europa 
insta lle ra t sitt s tora SSL-kontroll 
bord ?) . Eftersom Riedel skrev sin 
S kå nel a musik fQr ett tv-progra m 
om denna å ldriga U pplands
kyrka, bö r det hä r va ra origina lin
spelningen, till progra mmet - 1\1-
bumtexten meddela r något kryp-

tiskt , a tt "musiken - - - fra m
fördes då av sa mma ensemble som 
på denna inspelning". 

Slutligen drog Bertil Alving i 
maj 1982 in i Osca rskyrkan i 
Stpckholm fö r a tt ~ä r ta upp 
MIni-Requiem med J a n Allan , 

, tr'umpet, och Bengt Hallberg, or
gel. 

De två akustiska upptagning
a rna ha r avsa tt en perspektivbild 
av kör och ensemble, vä lkling
a nde, a rtikul erad och gripba r i ett 
slags rumslig dimension uta n a tt 
vara !trikt loka lspegla nde, och 
ljudet hörs a lltså "på håll " i båda 
fa II elt. 

B-sida ns studiotagning skiljer 
sig intrycksmäss igt. Den är på fa l
la nde brusfri , ger en kompakta re, 
tä ~a re kla ng men ha r ändå " luft" 
- faktiskt - kring instrumenten . 
Jag hå ll er det för otänkba rt a tt 
inte a lla skulle medverka t på en 
gång hä r, a tt något bä rande spå r 
skulle ha .dubba ts. 

Riedel behöver ingen presenta
tion . Om det skull e finnas en 
fÖ,rsiktig a nledning till reserva tio
ner infö r ha ns svit , skriven 1977 
fö r 1 mma nuelskyrkans ka mma r
kör och Domnerus sextett, så ä r 
det a tt va rje nytt dylikt verk bör 
.överträ ffa det fqregående, efter
som vi vid detta laget ä r rä tt 
vä lförsedda med musik i den hä r 
genren, ka mmarkör plus jazzbe
sättning. 

Här växla r avsnitt ä cappell a 
med rent instrumenta la , dä r inga 
improv isa tioner fö rekommer uta n 
a llt ä r notera t , eller det finn s en 
växel verka n mell an körstäm
morna och instrumenta listerna, 
Kören sjunger även textlöst, " in
strumenta lt " , och till slut prövas 
en ko ra l verka n med inslag av 
improvisa tion. T akta rterna väx
la r, de bä ra nde elementen ka n 
ligga i t ex pia no och rytmgrupp i 
upprepade motiv , över vilka bas
gå ngen ger improvisa tionsunder
laget. Etc. U r sa mlingen Glö
dande gåtor ha r Riedel tagit tre 
korta dikter ( i Gunnar Ekelöf s 
tolknin g) som utgå ngspunkt. Fem 
dela r ha r det blivit i ha ns kompo
siti on, 

Nelly Sachs ka n tyckas föga 
lämpad för sa ken. Hennes frä
tande tra nsformationer av det ju
diska lida ndet och den svå rtill
gängli ga form dikterna ka n a nta i 
tecknet aven outhä rdlig despera
tion och fö rtvivla n ha r dock Rie
del funni t det a llmänmä nskliga i, 
och han ha r också spå ra t en hopp
fullh et i dem, bortom allt förnuft. 
Dä rav styckets na mn . 

Kören bö rj a r, dämpa t och å ter
hå llet. och det kommer lite chock
a rta t då bl åsa re och slagverk 
plötsligt bryter in , Men seda n 
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hå ll s ini~esset 'upp~ sal'sernli. ', ige.- 'ii' --.--III!III------
nom, Ri'edels ' tQn-sprak. ,b~ r fra in , ,SIST if· Bl,TEN '.--~ånglåta.r s~ar hörseln •. 1 
dikternas 'avldådoa, utelämna'nde 
och oåte;ka'lIeliga domslu't över 
denna : smär'tas.' ursprung. , Ett 
hoppful'rt, Des~-dur ' änd'ar Sy ite(l , 
som alltså 'har fem korta satser av 
vilka slutsåtsen' sHrskilt sta nna r i 
minnet, en vision av inbrytande 
ljus och rymd , välvda över den 
mörka klangbotten frå n den . före- . 
gående. " 

M ini-Requiem måste rä knas 
till Riedels bästa skapelser. ,Jan 
Allans dominerande trumpet hörs 
mot Hallbe(gs ' stilla ' orgCtfigura
tioner, en komposition där ,form 
och innehå'1I inom- ra men ' för en 
jazzstil funnit ett närmast fullöd
igt uttryck, Det varsamma hand 
laget inskä rper känslan av vä rme, 
av nä rva ro och ,säker formbe
härskning , Enkla harmoniföljder, 
stilla. sa mlade uttrycksmedel; fö
rebilden har va rit Duke E·lli'ng
lons sa kra la verk. De·tre styckena 
ansluter sig värdigt till den tradi
tionen . 

Skånelamusik "fu nge-ra r" 
(ett belastat begrepp)' musiken 
utan sin bildbeledsagning'? Ja, 
sa tsernas programförklaringa r 
ger ju lyssnaren en hel del vägled
ning: "Danslek",. "Skuld", "Åtrå" 
osv - Riedel har, inspirerad av 
den vackra gamla helgedomen, 
velat ge en syntes av den, den 
omgivande sköna Roslagsna turen 
och medeltidsmänniskans före
ställningar på en grund av nutida, 
improvisationsburen rytmisk mu
sik. Denna Riedels flair för det 
medeltida ha r konkretiserats myc
ket vål i vaxlande, pregnanta ryt
miska monster i olika taktarter. 
lä tt och luftigt . m~d rika kontras
ter i stämmorna. En inlagd piano
stä mma accentuerar den punkte
rade rytmen . 

Domnerus gör fÖrnämliga in
sa tser och C/aes Rosendah/s med
verkan på nöjt och tenorsax minns 
man för dess intensitet. 

En intressa nt och värdefull 
sk iva med materia l man med be
hållning åte rvä nder till må nga 
gå nger. 

Grammoplasts pressning är ut
mä rkt och klart bättre än de 
Teldec stå tt för i tidiga re a nmä lda 
Proprius-skivor. Inga som helst fel 
har jag kunnat konstatera. Grave
r'ing: Cutting Room, 

Speltider: A-sidan 21 m 20 s, 
8-sidan 18 m 40 s. 

Avspelning: Ett par Quad EL.S.'. 
63. förstärkeri Quad 44 och' det , 
se naste 405-slutsteget, a lt ffi' en 
Phase Linear, grammofon\l erk 
Bang & Olufsens Beogra m 8002 
med ta ngenti a la rm och ' B~O : 
MMC I pick up. Bastonmodul : 
Ace B 52 frå n Audio Pro. 

US 

"Fel" 'Soara testadel;i , ~ USA·audio'ilskivor på CD ••. 
i pic~ up""Jlrovningeil 

.Som · ett ' post scriptum till pick 
up-testet i RT:s marsnummer vill 

Stopp för bondfångeri i NY.. 
vi framhålla, att olyckliga om- ~ Också i USA har kompakt-
stä ndigheter kom a lt inverka på 
bedömni[]gen av pick upen Audio disken blivit en realitet till slut, 
Note Soara;, , något som ingen ,' detta sedan de stora skivbolage-n 
gä r.na kan ,skyllas för, Men här är " har mer eller mindre tvingats 
bakgrunden: overge 's in n~got ,frostiga attityd 

Som rramgår av utlå tandet, an-o . till de11na digitalåidernas nyhet. 
vändevrtv-åex: Någohstans un?er Men nfed stora lager av osålda , 
testetsgång g~ck den fo.rs,ta pIck ·. '''svarta,'' skivor 'var det inte 'rried 
upen sonper, vtlket upptacktes VId " ." . " .. 
de ihledande lyssningsproven. . latt hJarta n:tan anslot sIg till 
(Vid mätninga rna däremot vet vi ' CD-lägret. Det som fanns, och 
a tt deri 'var bel och fungerande.) lite av det som skulle komma, 
Eftersom tiden var ytterst knapp, visades upp ' i Las Vegas på 
orga niserades konta kt med Ljud- Vinter-CES den stora . konsu-
butiken i Stockholm dä r P~ler mentelektro~ikmässan . ' 
Bremen (Bremen Dynamlcs) " '.,' 
ma rknadsför pick uperna av det Har fanns alla de ledande 
a ktuella märket. Han var emeller- ja panerna med. Eftersom läget i 
tid inte själV där, utan det utbytes- USA är det, att de stora skiv-
exemplar RT fick i rykande hast koncernerna inte levererar hård-
lärpnades !lt aven annan 'person, varan , byggde Sony; Hitachi 

Olyckligtvi's visade det· ig - m n p4 ·att ett, in~resse för ,den 
långt. i efterhand - ' va ra ett ex av 
Soara som Peter B själv dragit "ur -nya spelaren också skulle stimu-
trafik" och som var meningen inte -- lera försäljningen ay pl'attor. 
skulle a nvänd'as a lls. När de hä r Men några sådana verkningar 
omstä ndigheterna blev kända för har man knappast sett ännu. 
oss hade provningen genomförts Som redan är bekant för EV :s 
till alla delar och var undet tryck- läsare blev CBS först ut med att 
ning. 

Vi tror gärna Peter att vi råkat 
få ett mindre representativt exem
plar av pick upen, och vi vill 
dä rför så mycket starkare under
stryka vad som redan sagts i 
testet: Skaffa dig sjä lv en uppfatt
ning om enyar avkännare genom 
a tt lyssna som ,du mest är 'van! 
Tester kan v'a ra vägledande, men 
det slutliga avgörandet måste all
tid bil beroende av personliga 
preferenser. 

Beriktiganden 
till marsnumret 
För den som' undra r över vad 
;' Iättlysande" innebär - detta be
grepp möter i vårt och Briiel & 
Kjaers stora pick up-test i nr 3 av 
Radio & television i år - må 
förklaras, att - manusförfattaren 
skrivit /ätt/yssnad, 

Om Empire men a r vi i ruta n 
med utlåtande att "något ostabil 
imaging" uppträdde. inte motsat-
sen. 

Och a tt förf till serien Att göra 
ljud begripl'igt ,och .-ba la nserat 
skulle .ha oper~rat sig i .. KÖpen
ham!l 'måste, vi .eTtertfycklig't de
mentera, men ' hans by- line 'ger ju 
Onekligen intryc ket av könsbyte, 
Vi beklaga r derta pra ktkorrektur- 
fel. Liksom att 'sista avsnittet ' i 
hans a rtikelserie rå ka t u t för 
några smä rre missöden i ombryt
ningen . 

Red 

ansluta sig till det nya formatet. 
Ihop med Sony kommer man att 
uppföra en fabrik i USA för 
kompaktdiskar, so~ skall gå i 
gång 1984, 

Europeiska Polygram har till
kännagivit att man tanker för
söka h~lIa sig -på 15~dollarsnivån 
här i USA med de <:a 250 titlar 
som släpps ,u'nder 1983. 
. RCA, som länge' gjorde sitt · 

bästa för att.' ignorera ' hela 
CD-utvecklingen, anslöt .. sig 
1982 men har än så länge in
sk rä'nkt sig till att ta upp enbart 
klassikernummer ur sin Red 
Sea/-serie, som man låter Poly
gram ·pressa i Europa. RCA:s 
engagemang sägs också vara be
roende av hur fra mgångsrik hel a 
kompa ktdisklanseringen blir i 
Nordamerika . 
.. Men låt oss titta litet på .vad 
de mindre .bolagen .befinner sig: 
Oå 'harvi först Telarc; somju ir 

, eH klassikerinrik'ta~ ' s k·audiofil
märke, Hela Telarcs katalog är 

-'uppbyggd av digitä linspelade: 
nummer ocn dä rför 0verraskar' 
det inte att man säger sig Vara 
redo att släppa ut en hel del av 
sina nyare tagningar på kom
paktdisk, så fort man kan få 
dem pressade. 

Vanguard är också ett USA
märke som huvudsakligen vän-

" der . sig till klassikervänner och 
aU9iofi ler, och Qolaget har en 
lå ng öch hedrand~ba'kgrund i 
fråga om pionjärgärningar -
ma'O 'har sålunda" stått för de 
fÖrsta program bärande magnet

'banden (kvartstumsband, stora 
spolar) liksom de första stereo
banden och stereoskivorna i 
USA och även några av de 
första 4-kanalskivorna - och nu 
hoppas man att få ut sex titlar 
på kompaktformatet samtidigt 
som CD-säljandet kommer i 
gång på allvar. 

Denon i Japan, som har spelat 
in digit-alt sedan 1972, har am
biti-ösa planer på att exportera 
en mangd titlar. Denons skivor 
har länge sålts i USA genom 
Discwasher, men nu har Denon 
själv tagit över sina CD-utgåvor 
i egen regi. 

-Marknadstänkandet här går 
ut på att envar som investerar i 
en CD-spelare oCkså skaffar i 
genomsnitt tio skivor, som t ex 
Sonys USA-chef John Briesch 
tror. Följaktligen distribuerar 
Sony också sina plattor till hi 
fi-handeln, vilken normalt inte 
för skivor. 
, Sedan WEA-gruppen troligen 
ha r skrivit på då detta går till 

,tryckning, skulle de märkbara 
undantagen utgöras av A & M, 
Capitoi - EMI,Motown, Arista 
och MCA, men mycket talar för 
att nera åv dessa tunga namn nu 
också anslutit sig till CD-rörel
sen. 
~ New England Journal of Me
dicine är en av världens ledande 
lä kartidskri f ter , ofta citerad , 
Den har nu anlagt synpunkter 
på s k gånglåtar eIle~ "personlig 
stereo'.'. 'Kan' Vara Skad liga! 

Bakgrunden är en st,lloie, ledd 
, av forskare vid Tuft University 
. och New England Medic:;al Cen

ter, rörande verkningarna på 
hörseln vid ihållande använd
ning av såda nt som Wa/kman 
etc. S å här menar man om detta: 

"I ljuset a-v vad 'som är beka nt 
0 111 buller och dess verkningar 
på hörandet råder inget tvivel 
om att dessa apparater besitter 
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potential att kunna inducera 
permanenta, bilaterala sensori
neurala "hörselförluSter - sär
skilt om arivändning sker vid 
volympådrag över läge fyra och 
detta under längre perioder." 

Resultat: Ingen märkbar ned
, gång av försäljningen för de små 
' bärbara hörlurspelarna, allra 
minst till julen 82, där de som 

"vanligt utgjorde ett omtyckt in
slag, Men EIA, elektronik

. branschförbundet, påpekar att 
, man därifrån -är i färd med att få 

, ' fram en hroschyr som råder 
. publiken att använda säkra Iyss
"ningsnivåer, och organisationen 

- , begär att medlemmarna låter 
bipacka varningsorden med 
varje apparat. 

, . Det går rätt dåligt med expor
ten av USA-byggda högtalare, 

-och det är helt och hållet de 
snedvridna valutaförhållande

" nas fel. 
Den sedan två år ' skyhöga 

dollarkursen ute i världen har' 
,medfört drastiska prishöjningar 
-på produkterna på alla markna-
der världen över. Ett par väl.- -

' 'kända högtalare kostade så
:Iunda 198Q 2500 DM i Tysk- ' 
land, - i dag ligger priset på över 
,4 '000 DM, Få ,har numera råd ' 
med att skaffa ett par USA
byggda högtalare av prestigefa
brikaten , Tillverkarna befarar, 
att marknadsandelarna försvin
ner för gott och att under åratal 
mödosamt uppbyggda agentu
rer tar skada, 

Sådana ledande firmor som 
JBL och Bose har försökt att 
motverka valutarelationerna 
och kostnadsstegringarna ge
nom att så långt det går rationa
lisera, att samlasta vid export
skeppningarna och att dra ned 
på overheadutgiftetna, Men det 
är en ofta otacksam uppgift. 
Allt talar, för att amerikanska 
produkter - högtalare, förstär
kare etc - fortsätter att fördy
ras till dess dollarn når en rimli -

, gare växelkurs mot flertalet 
. främmande valutor. 

, ~ USA:s ' bilindustri ,och rund
",tadiointressen hade hoppats att , 
avgörandet hos General Moto~s 
genom, koncernens Delco-divi-

Audio Technicas AT 770 Mister Disc, som vi ffg berättade om 
i januari numret av Radio & Television. En superIiten. skivspe-
lare. ' , 

sion i fråga om val av am-stereo
system skulle hjälpa FCC, tele
myndighete'n i landet, att slut
giltigt utse en vinnare bland de 
fem konkurrerande system :(ör 
rundradiostereofoni på - am
bandet som FCC hittills menat 
är ungefär likvärdiga, 

Jag har tidigare berättat om 
kämpen' .. mellan konstruktio
nerna och fabrikaten - där är 
Magnavox, som backas upp av 
tillverkare som Alpine, Pioneer 
och Clarion (och givetvis av 
Philips i Nordamerika, som ä,ger 
Magnavox), Harris, sOm hittills 
har praktikprovats. av ett 50-tal 
radiostationer, och Kahn-Hazel
tine, vilka hittifls fått stöd av 26 
rundradioföretag, Belar, vilket , 
system ännu inte vunnit någon 
större uppmärksamhet, ' samt 
Motorola, som alltså blev Del
eos kandidat. 

Delcos omfattande labb- och 
fältprov som ledde till detta val 
må ha givit Motorola ett rejält 
skjut framåt, och likaså kan den 
stora teknologikoncernen glädja 
sig åt stöd från radiostationen 
WIRE i Indiana, som köpte 
systemet genast efter det man 
avslutat samarbetet med Deko, 
där man stod för den fasta 
länken i proven . Se tidigare 
USA-rapporter. Men inte 
hjälpte det mycket i den stora 
frågan, att få fram e t t system, 
vilket publiken, industrin och 
radioföretagen kunde kora som 
given vinnare, "Om de ändå 
hade utsett något av systemen' i 
första ledet!" klagar t ex Pio
neers vd Jack Doy/e: "Som det 
nu är, tror man ju alt oddsen 
sjunker i fråga om am-stereo 
över huvud skall komma någon 
vart alls" , 

Inte omöjligt - men en färsk 
studie, gjord på uppdrag av 
NÅB, National Association of 
Broadcasters, visar att flertalet 
radiolyssnare föredrar stereo
ljud och att 'det ' genomsnittliga 
hörandet försiggår till 73 pro
cen~ mera i stereo än mon o, 
räknat i tid, Studien visar även 
en direkt korrelation mellan ål
der och stereointresse: Medan 
44,6 procent av lyssnarna' mel
lan 18 och 2-4 år ger förord för 
stereo, instämmer endast 20,8 
procent av alla tillfrågade över 
65 år. 
~ Två särdeles ovanliga produk
ter låter tala om sig , Den e~a 
har beskrivits i Radio & Televi
sionsjanuarinummer i år, där en 
Tokyorapport omtalade existen
sen av Audio Technicas 'origi~ 
nella lilla portabla skivspelare 
Sound Burger"s0m nu debute
rat i USA , 

Här heter den dock Mister 
Disc, se foto! Vikten är lite över 
ett kg och priset 170 dollar. 
Måtten är 28 x IO x 6,3 cm, Den 
spelar både 33-or och 45~or men 
är alltså föga större än en vanlig 
tonarm och går på fyra batterier 
(eller adapter) . Normalt avlyss
nas A-T-skapelsen genom lätt
viktslurar, men det finns också 
en linjeutgång som gör nyheten 
anslutningsklar till envar stär
kare. 

Pick upen är en vanlig A-T 
med dubbelmagneter, drift sker 
över en likströmsmotor och med 
remdrivning , Mister Disc kan 
spela av skivor vid vinklar om 30 
grader upp eller ned från hori
sontalläge, En gummityngd hål
ler plattorna i läge och stabilise
rar dem . 

Produkt nummer 'två är likaså 

av typen "gåva ' till den som har 
illlt förut", Men här handlar det 
om sista ordet ' (?) i stativlevere
rade grejor ,och till ett pris 'av 
I 095 dollar. För den summan 
förser dig lntersat Corporation 
m«d ·en 50-wattare, som givetvis 
håller en fm/am-radiodel , ett 
dubbel kassettdäck för både 
kompakttypen och åttaspårsva
rianten plus ett par 3-vägshögta
late i miniformat men också 
inom samma hölje erbjuder en 
24-kanalig tv-satellitmottagare 
med stereoavstämning, avsök
ning, omkastare och resurser för 
trådlös fjärrkontroll av satellit
antennen, 

Dessutom finns det en digital
klocka som även är programur 
och aktiverar kretsarna efter 
kommandon , 

Denna Intersat Enteriain~ 
ment Terminal II är gjord, en
ligt upphovsmannen Dave 
McClaskey, för att erbjuda ett 
enda audiosystem så utbyggt, 
att det också kan använda ste
reofoniska videosignaler från 
rymden som programkälla lika
väl som de gängse fin-sändning
arna och likaså medge val mel
lan de två kassettsystemen (i 
USA och Japan), Ihop med 
husets videoapparatur och 
tv-mottagare sörjer nyheten för 
att den som ostörd vill höra på 
rock från sin favoritkanal ändå 
kan låta den fotbollshängivne 
följa med matchen i rummet 
bredvid, dit alltså ljudet som 
tillhör leds ut. 

ET-2 hil.f ingen tillhörande 
skiv~pelare men naturligtvis 
finns ingång för varje slag av 
grammofon. T ex en Mister 
Disc, 

~ Vad' är en ~'turistfälla"?, 
Som resande semesterfi ra re 

kan väl flertalet av oss ganska 
omgående komma på några 
hållbara definitioner på frågan , 
Alla har vi väl råkat ut för 
obehagliga incidenter, upp
skörtning och hutlösa, saltade 
räkningar. Sådana obehaglighe
ter blir ojämförligt värst då de 
drabbar turistande människor 
som i~te sällan har b<;tydande 
svårigheter att förstå 'det frijm
mande språket, att inte ' tala om 
hur svårt det är att ock å behöva 
argumentera på det j ett trängt 
läge , 

I New York City skall ni 
varnas för en typ av affärer som 

forts på nästa sida 
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särskilt si.ktar på besökare och 
främlingar i sitt hårdsäijande av 
audio- ' och videogrejor till före
givet superlåga priser och med 
stora plakat över fönstren om 
"Going out of business" och 
"We will not be undersold" med 
flera tillrop, som bara de borde 
väcka misstankar. Ty det man 
får betala där inne är våld
samma överpriser i stället för de 
påstådda, f.yndbetonade. Ingen 
New Yorkare handlar någonsin 
själv där, eftersom alla vet att 
bara lite längre bort ligger affä
rer som säljer samma eller 
bättre saker för långt lägre pri
ser. 

Men den här affären jag tän
ker på; och en hel rad andra vi 
här kallilr'för gyp shops - när
nia.st "b~sar", om vi skall ta till 
något som europeer har sig be
kaiH, men det finns effektivare 
namn också - ligger strategiskt 
väl , till för att locka turister i 
omJådet omkri'ng Time Square 
oc~ 'längs femte Avenyn. Främ
ling~r dras lätt tiWde stora, av 
saker proppfy.llda, skyltfönstren 
och de braskande löftena om 
fyndköp innanför. 

Den här sortens butiker har 
, dragit på sig skarp kritik från 

olika officiella organ med New 
York City Department of Con
sumer Affairs i spetsen, alltså 
ett slags kommunens ' konsu
mentrådgivning och övervakare 
av god affärssed . 

Härifrån hävdas, att priserna 
i dessa kritiserande affärer van
ligen ligger långt över vad man 
behöver betala i övriga jämför
bara sammanhang. De här sido
gats-basarerna säljer dessutom 
genomgående utgångna model: 
ler och diverse slumpar av grejor 
när de inte handlar med tvivel
aktig import från (via) Panama 
eller något tredje land, varvid 
inga garantier lämnas på va
rorna. Likaså har det väckt ilska 
att den del av denna oseriösa, 
bondfångarinriktade handel 
klår folk på extra pengar för t ex 
sådant som etuier och bärväs
kor , mikrofoner, hörtelefoner. 
'och t o m instruktionshäftet och 
. fabrikspapperen, vilka alltid an
nars inkluderas i köpet av viss 
materiel! 

Den kommunala och delstat
liga övervakningen har också 
skjutit in sig på att det kommit 
klagomål om att man på yissa 
båJl 'lll 
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Det spännande ligger under locket till den här "terminalen" 
från Intersat i USA - där finns satellitmottagningskretsarna. 
Enheten kan fjärrstyra direktmottagningsantennen och kanali
sera ut t ex satellitsänt stereoljud till en videospelare. Två . 
kassettspelare är inbyggda i samma hölje nertill. 

Spekulanten hår. pekat ut en -..:iss kar på er"? Jo, \s:unden råkade 
sak i montern eller skyltfönstret, . ha en bunt med sådana men 
och personalen har därefter ta- . hade ingen lust· att visa d<,:tta. 

.. git fr.am en förseglad kartong' Han skakade på huv·udet. "Men 
någonstans från .lagret och em- plastko~t 'har ni säkerd" fort
ballera~ den. Det har i en del fall satte .den · ihärdige försäljaren . 
dröjt ända tll.1 dess k,öparna -rest _ Japanen, som förvisso hade så
. hem igen innan bedrägeriet upp- ' daria, skakade avböjal)de på hu
täckts - han eller hon har fått , v\ldet ocl) drog sig bakåt. 
något helt annat än vad man "Jag kan ta en personlig 
begärt och betalat för. :·chec.k då - allt jag behi)ver är 

Ett typiskt fall. utgör den be- . att s~ ··ert . påss", bestämde nu 
'sökande japan, som för en tid si:iljaren, .medan 'den . skrämde 
. sedan lockades in i en av dess·a· japanen började fundera Över 
affärer av löftena om låga priser. om han skulle hoppa över lå-
och en receiver, snarlik en han dorn a och staplarna som hind
just köpt hemma. För att få : . rade hans reträtt ut till gatan . 
någon· indikering på det lokala . Just då kop1 ett turistande par 
prisläget frågade han försälja J däri.från, och försäljaren måste 
ren där inne vad man tog för stiga åt sidan för att ge plats . 

. apparaten . Japanen var inte sen att glida ut. 
- 600, svarade denne. Det · 

priset låg långt högre än japa: Inte bara han och några tusen 
nen hade betalat hemrpa hos sig andra arga: turister har fått nog 
för sin del. pli de.n reaktionen nu av den här aggressiva bond-

fångårkategorin butiker. New svarade saljaren då genast ett 
York City Council - [lOgefär "ursäkta mig, mitt misstag! 

- den kostar förstås 400 dol: kommunstyrelsen - har tappat 
lar" . _~nte helJer det attraherade tålamodet med rpetoder s<?m ger 
besökaren, 'Som vände för att gå stan änriu sämre rykte å~ den 
ut. behöver _ ha. Be~lut finns nu på 

att affär'erna måste .underkasta 
Då avskar säljaren reträtten - . . . .' .. 

för honom och ställde sig ute ( . S.lg hce~s~vang .och stallas under 
gången. '''Hur' mycket ville han " overv~k'n~ng. av kommune~s 
egentligen ' ge för grejen. då?" - ko~sum~~tskyddsorgan . ~a.n ar 
Tveksamt sade japanen att en ' _ ly,lrord . forklagomål - sa vIlse
snarlik modell kunde . han få för forda pesokare uppmanas att 
sådär 250 dollar hemma, åt- .höra av ,sig omgående. 

minstone i Tokyo. (Red:s kommf!ntar: Det här 
"OK", avgjorde försäljaren . ' mönstret gäller långt ifrån bara 

" Det blir också vårt pris till er". elektronik - varning särskilt för 
Men, sade då japanen, jag har en rad överaggressiva fotobuti- ' 

inte så mycket på mig. Han ke[ och "billighetskällare" på 
talade ganska dålig engelska. fotosidan i New York, längs 
Försäljaren t?nvisades: . vissa gator i en del centrala 

" . . , 
1983 

FÖR 50 ÄR SEDAN 
U r 1933, års april nu m
mer av Populär Radio -
vår anfader - hämtar 
vi dessa tidstypiska 
annonser. 
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Ställ frågor eller 
tag del i debatten! 

BRBV 

Adressen är Elektronikvärlden, Box 3188, 103 63 Stockholm. 

Elektronisk 
tryckmätning 
Transistorn "Pitran" beskrevs 
i tidningen Elektronik (ned
lagd) i nr /0 /970. Vet ni 
något om produkten och vem 
som marknadsför den i Sve
rige? 
Med vänlig hälsning 

Andreas Todor, Säftle 

Dålig tv? 
När man tittar på en tv-tea

terpjäs hör man ofta att ljudet 
"ekar av sig". Det innebär att 
när bandet ligger rullat blir det 
någon sorts smitta från varven 
som ligger närmast. Detta med
för att man kan höra en kom
mande replik, om man har goda 
öron. Ganska irriterande! Jag 
vill fråga om det inte vore möj
ligt att kunna få lite bättre 
kvalitet på de videoband som tv 
köper? Jag upplever även att 
videoinspelningar ofta är myc
ket "snöiga" . 

En annan fundering som jag 
har: Det talas nu så mycket om 
satellit-tv kontra kabel-tv. Är 
inte kabel-tv ett steg tillbaka? 
Jag kommer ihåg den debatt 
som fördes då det blev tal om 
program 2 i radion . Då diskute
rades om man skulle ha fm eller 
trådradio. Det blev en (väldigt) 
utbyggd trådradio, med resultat 
att det blev ett "murrigt grums
ljud" som man fick höra på. 

När Televerket hade byggt ut 
detta trådradionät till alla som 

Hi fl och bra ljud 
Läste med intresse artikeln 

om guldöron och eventuell på
verkan på signalens kvalitet med 
diverse "förbjudna" komponen
ter. Det tog ned mig, och för
hoppningsvis många, många 
andra , på jorden igen. De tackar 
man för. 

Men nu till mjukvaran: Jag 
instämmer med PO Jonzon från 
Östhammar angående avsaknad 
av bas i mjukvaran. Det är ju 
löjligt att gå och skaffa en stereo 
för tiotusentals kronor när Pelle 
och Lisa, 5 år gamla, utan att 
tänka efter kan avgöra att det ej 
är levande musik. Det gäller 
förresten även äldre människor 
med svagare hörsel. Fråga era 

SVAR: 
Siemens har tagit fram en 
modern tryckkännande krets, 
som heter KPY 10. Bilden är 
tagen från en applikations
rapport och visar ett förslag 
till en elektronisk barometer. 
Siemens komponenter distri
bueras bl a av Telko AB, tel 
08/541840. BH 

önskade ett radioprogram till, 
började nedläggningen. Med 
tanke på att "kabel-tv" låter 
nästan som "tråd-tv", undrar 
jag om det verkligen är en bra 
lösning. Att sätta upp parabo
lantenner vore väl inte så olös
bart? 

Det är klart; med parabolan
tenner kunde folk titta på vad de 
önskar titta på, så vår Television 
kanske är rädd att man skulle 
vara okulturelI och sitta framför 
tv:n och skratta och ha trevligt 
utanför statens och tv:s kontroll. 
De reklaminslag som man får se 
är väl inte hela världen. Jag tror 
inte man tar skada om man får 
se att Volvo är bra eller att 
Elektrolux diskar bra. 
Hälsningar 

Lars Rydberg, Stockholm 

SVAR 
går väl egentligen inte att ge på 
ditt engagerade brev. Däremot 
kan vi kanske kommentera de 
tekniska frågor du vidrör. 

Problemet med bandeko på 
videoband är förvisso stort. Det 
är fler än du som reagerar surt 

far- och morföräldrar, så får ni 
höra! 

Man kan bara hoppas att 
berörda inspelningsstudior skall 
känna pressen nu när digitalski
van kommer. Den har ju helt 
enorma möjligheter att lagra 
bassignaler med högt tryck.· 
Måtte de känna lite yrkesstolt
het och släppa ut lite bättre 
ljudkvalitet till konsumenten . 
Eller vad anser man på inspel
ningssidan ? Upp till debatt! 
Tack för mig, 

Gustav Scbaffer, Skokloster 

SVAR: 
Visst är mycket dåligt av det 
som säljs per skiva, men är 
situationen verkligen så botten-

• Metatlllmte54lOlIC-""SO lO"' I( 

Quadruple 09 amp T88 0324A : 
System I OHU1 cotrec1ion ofl(PV '0 OI.Ilpotsio,..at 
Systems 11.111 Amplifier and temperIIuri compen.ation 
Sy.tem IV levelshifting Iground reference) 

på de här extra lätena. Alla 
magnetband ger bandeko, eller 
kopieringseffekt, mer eller 
mindre. Videoband är emeller
tid särskilt utsatta. Ett skäl till 
det är att banden är tunnare än 
normala ljudband. Tunnare 
band ger större risk för "mag
netisk smitta". Videobanden är 
dessutom optimerade främst för 
bildinspelning, och det går ut 
över bl a kopieringseffekten. 

Men 'det finns lösningar på 
problemet. När Televisionen 
bjuder på stereoljud (som sänds 
i mono över tv-sändarna och 
stereo över radions P 2) synkro
niserar man videobandspelaren 
med en ljudbandspelare. Där 
får man fullgott ljud till bil
derna. Den metoden är dock 
mycket mera komplicerad än 
att använda videobandets eget 
ljudspår, så den rekommenderas 
inte till vardags. 

Att bygga ut rikstäckande ka
bel-tv-nät är knappast rimligt i 
Sverige, anser vi också. Vårt 
land är ju mycket glest befol
kat, och det blir mycket billi-

löst dyster? Dessvärre är det 
kanske så att bra inspelningar 
också förutsätter mycket goda 
högtalare (bland annat!), och 
att det därför inte är "Iönt" att 
göra fina inspelningar. Dess
värre gäller också omvänd
ningen: Eftersom inspelning
arna ofta är så inskränkta, så 
"lönar" det sig inte att göra bra 
högtalare. Men vem skall bryta 
den onda cirkeln? Digitalski
van, eller nya och bättre högta
larkonstruktioner? 

Okänt 
instrument 
Hej RT! 
Jag har ett mätinstrument som 
heter Digital Multimeter 

gare att distribuera tv per radio
våg än per kabel. Däremot kan 
det vara intressant att ha rela
tivt stora kabelnät i större tä
torter, liksom vi nu har stora 
centralantennsystem. Att länka 
samman sådana stora system 
kan ge nya möjligheter. 

En anledning till att bygga 
stora nät i samband med satel
litmottagning är ju att man vill 
slå ut kostnaden för mottagar
utrustningen på många hushåll. 
När man gör så riskerar man 
emellertid att bita sig lite i 
svansen: Om det byggs få - och 
stora - mottagningsstationer 
för satellit-tv så kan de hämma 
marknaden för små och enkla 
mottagare, vilka skulle kunna 
pressa priserna. Och omvänt: om 
det blir en stor marknad för 
satellitmottagare kan priserna 
bli så låga att de stora anlägg
ningarna inte behövs av ekono
miska skäl! 

Och låga priser behövs för att 
människor i Sverige utanför 
tätorterna också skall få råd 
med satellitmottagare. BH 

DMM003, och den som har 
gjort det heter Kontron GmbH. 
Jag undrar om ni vet vad det 
kostar nytt och var man kan få 
tag i reservdelar till det? 

Ola i Lönsboda 

SVAR: 
Vi svarar fortfarande på brev 
som börjar med "RT" - hela 
vårt förflutna finns ju kvar med 
det namnet - men numera heter 
vi alltså Elektronikvärlden! 
- Instrument från Kontron 
Messetechnik GmbH säljs i 
Sverige av AB Transfer, Box 
506, 172 39 Sundbyberg, tel 
08/98 16 20. De bör också 
kunna skaffa reservdelar till 
ditt instrument. 

BH 
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Din Dator for utbiidning, 

+ modulerna kan 
kombineras med 
varandra eller 
Sinclairs 
16K Ram 

hobby & industrin. 
o 

Fran895:-

16K+ 
32K+ 
56K 

595:-
1.075:-
1.675:-

sinclair 
Högupplösande grafik modul 795:
Centronics Parallellprinteranpassning 795:-

lX-81 för kunskapstörstiga 
l X·Bt är gjord för Dig som vill lära Dig hur en dator fun 
gerar, hur man programmerar, beräknar och ritar , hur 
Du styr och övervakar med dator , hur Du spefar dator
spel etc. etc. lX Bt och medfötjande svenska BASIC· 
kurs lär Dig detta steg för steg. Ro ligare och roligare bl ir 
det allt eftersom Dina kunskaper växer. För skolor & 
stud iecirklar finns speciell ZX-Bt kurslitteratur. 
Radio och Television skriver efter test: "Det finns knap
past något bättre och billigare sätt att bli bekant med 
ri kt ig BA SIC än att köpa lX Bt ". 

Använd din TV 
ZX ·Bt 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 ·Bt har massor av funktioner. Över 60 ol ika BASIC
kommandon. Matematiska oc h grafiska tecken, bokstä
ver, siffror. symboler. Slumpgenerator och tidmätning 
finns. Anslutningsmöjlighet för minnen, printer, styrmo
duler. bandspelare, TV och nätadapter m.m. 
Matematikern har nio siffrors noggrannhet, decimalkom
ma, trig·. log.· och exponent ialfunkt ioner, exponent· 
redov isning. 
Rörlig grafik för t. ex. datorspel. 
Med t6K extra RAM·minne kan Du lätt göra ett datare
gister för telefonnummer. skiv - eller boksamlingen. 
lX ·Bt kan själv leta efter namngivna program på band. 

Byggsats eller färdig 
lX ·Bt finns monterad och I byggsats. 
Byggarbete t ar mycket enkelt. 
Svenska bygganvisningen går steg för steg. Har Du 
bara någon löderfarenhet så kommer Du att bölja pro
grammera BASIC samma dag Du hämtar Din lX Bt . 

För Dig som kan lite mer: 
cpu: 
RAM: 

ROM: 

Bus: 

Kassett· 

l80A, 3,25 MHl 

1- 16K 

8K 

44 polig kontroll ·, adress", dala· och 
memorvseleclledningar, 5V. 9V , OV, klocka 

interface: 250 Baud, söker namn eller tar försla program 

Målt: 167 x 175 x 40mm 

Vikt: 350 gram 

Matning: 7.5- 10V. 400 mA. Intern 5V regulator. 

• 32 bitars aritmetik 

• multidimensionella matriser för både strängar och variabler 

• PEEK, POKE. USR lör maskinkodsru l iner 

• 64 x 44 pkt upplösning 

• 24 rader med 32 tecken 

• 40 st plana trvcktang.nter 

• Automatisk synlaxkontroU töre exekvering 

• En tangenltrvckning per 8ASIC kommando 

• Fu llständiga editeringsmöjligheter 

UHF TV mOdulator 
Gor Din TV 1111 
dalorblldskarm 

\ 
Uttag lor TV. 
bandspelare 
na tadapter 

za DA mikroprocessor 
Ny snabbare verSIOn 
av den beromda l 80 

I 

Bus. 44 pol. uttag lor 
minnen. pi lOter etc. 

I 

t K RAM 
...- mmne 

/ ~ 
Regulator. 5V·temperalursaker SK ROM Baslc tolk 

7)(B1 
4K Assembler ROM - lX . ASlMIC 
Denna nya 4K ROM gör om Din lX BO/Bl ti ll en kraftfull 
utvecklingsstation för avancerade assembler/maskin 
kodsprogram. För såväl industrianvändare av lBO pro
cessorn som den avancerade amatören eller studenten 
öppnas nu möjligheter som tidigare kostat tusentals kro
nor. Funktionerna inkluderar bLa.: Alla Zilog lBO 
mnemonics * Kassettinterface * Printerinterface * 
Avancerad screen editor * Högupplösande Grafik * 
Multifilhantering * Single stepping * Break points * 
Debugging * Macros * Labels * liD Rutiner. * 
4K EPROM +engelsk manual 495:- . _ . 

lX-Bandspelare 
Anpassad för ZX -Bl och dess program kassetter. Med 
räkneverk , nät och batteridrift. ~ 

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

lX Printer 
16 K Byte 
Ram l/O 
A/O Omv. 
8K ROM 
Assembler 
Kursbok 2 

Kursbok 3 
Kursbok 4 
Kassetter 

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

Best.nr il pris 

1013 1.095:-
t 003 595:-
1020 639:-
1023 575:-
1004 395:-
1045 495:-
1011 136:-
1012 45:-
1027 120:-
t 033 125:-
1025 149:-
1034 99:-
1035 149:-
1036 99:-
1037 99:-
103B 149:-
1039 99:-
1046 450:-lX-Band

spelare > ___ Generalagent ____ ........ ____________________________ -< 

BEI:KmAn 
Beckman Innovation AB 
Telefon 08-390400 
Postbox 1007 
5-12222 Enskede 

Telex 10318 Ileekman S 

Gamla Dalarövägen 2 
Stockholm SWEDEN 

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

Jag har 14 dagars returrätI på oskadade varor/obrutna program kassetter och 1 års garanti. 
Porto ti llkommer. 

Namn 

Adress . Postadress 

Aterlorsallare: Sthlm. Kommunsamkop. De ltron Uppsala. Studielbr laget Göteborg. Oellron. CB·Rad lo Josty Klt Malmö. JostV Klt linköping. Eltema Västerås. Mikrokit 

Bestallnlngar Irån Fmland . Minska priserna med 17 .7 '% (svensk moms) och lagg på SEK 60 ' - for Irakt & expo Betalnmg I !orskotl via postg iro eller Bankcheck . Valkomna! 
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D OD D 

National log ika na lysa tor för 
eHektiv analys av både 
hårdvara och miukvara! 

D 20 M Hz, 32 kanaler, 1 Kbit 
minnesdjup 

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

D Referensminne med sökning 

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

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

D Specialmodul för GPIB-analys 

D Enkel inställning via meny 

Nationals instrumentprogram säljs och marknadsförs av 

ERICSSON Ericsson Radio 
Systems 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB, AGENTURAVDELNINGEN, 16380 STOCKHOLM 
TELEFON: 08-7521000, TELEX: 13545 ERICRA S 
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ZX·PANDA 
16k-RAM till ZX81. Du får 
dessutom möjlighet till att 
ytterligare expandera min
net med 16k-RAM till i 
samma hölje med en extra
modul. Elegant formspru
tad plastlåda med lysdiOd
indikering. Ingen extra nät
del behövs. 
lX-Panda ... .. 495:00 
16k EXTRA . ... 369:00 

Instrument 

Allmän Elektronik 

Katalog 1983 
Katalog 1983 utkommer snart 
med över 1000 nyheter inom 
hobbyelektroniken. M ängder 
med byggsatser, hemdatorer 
och tillbehör, .. komponenter, 
kontakter. BESTALL NUII. 
Pris kr . . . . . . . . . . 15:00 

Succen fortsätter för böckerna Allmän Elektronik. Två delar på 
över 900 sidor med allt för alla som vill lära sig något om 
elektronik. Del 2 innehåller mängder med ritningar och tips för 
hobbyelektronikern på först~.rkare , automatik, nätaggregat, Ijus
orglar och mycket annat. Over 1000 bilder och illustrationer. 
Pris Dell och Del2 Inbundna. 4905 ..... .. .... , 162:00 

, t't11.'~," ~ 't .. .t .. 

; ,f ~-" 
j<',,~ 

CX81 ·1/0 Interface 
CX61-1I0 parallellinterface till 
ZX81 eller Spectrum för drivning av 
yttre enheter som lampor, reläer etc. 
Programkassett medföljer med st yr
programvara med olika applikatio
ner som larm m.m. Byggnadsbesk
rivningen innehåller ritningar på 
yttre anslutningar och program
listningar. Adressomkopplare. 
CX8H/0 byggsats. . . .. 249:00 

Tangentbord ZX81 
Tangentbord till ZX81-datorn kommer april/maj. Elegant 
inbyggnadslåda i formsprutad plast. 
Repeterande tangentfunktioner. Ljudsignal vid tangentanslag. 
Plats för joy-stick. Med joy-stick'en kan du editera och styra 
rörlig grafik på skärmen. Funktionstangenter med bl.a. separat 
RUBOUT-tangent. Inget extra spänningsaggregat. Beställ spe
cialbrochyr! Dimensioner 44 x 19 x 4 cm. 
Pris byggsats utan låda ca.kr 500:00. Låda ca. kr 200:00. 

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

Gratisbroschyr! 

N iCd·laddare 
MK D4 laddar NiGd-batterier 
med önskad ström under en 
programmerbar tid. Laddnings
ström upp till 2A. Drivspänning 
12V AG. Lysdiodindikering av 
laddning. Dim. 76 x 49 mm. 
Pris byggsats MK04 . .. 88:45 

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

--- -- ---------~- -- --
st gratisbrochyr över JOSTY KIT byggsatser. EVN 4-83 

st KATALOG 1983 a 15:00 mot postförskott. 

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

Namn .. .. . . . ........••................ .. . . ..... . . . 

Adress . . ........... . .... . ...... . . .. . .. . .. •. . ... 

Postnummer & Ort . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Vill du ringa, finns vi på 040/126708. Butik i Malmö på Östra Förstadsgatan 8. 
Butik i göteborg på Ovre Husargatan 12. Butikstider: Vardagar 10 - 18. Lör
dagar 10 - 13. Alla priser inkl 23,46% moms. Porto tillkommer. 

JOSTY KIT AB Box 3134 200 22 Malmö 3 
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inkl. moms 

ACOUSTIC 82 
80 liter 120 Watt 

TWZ 
DISKANT 
Eff.tålighet: 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 
Känslighet : 
93 dB,SPL 
Frekv.omf: 
45 - 12.000 Hz 
Impedans : 8 ohm 

Pris 398 :-

31 TE 
BAS 
Eff.tålighet: 120 W 
Känslighet.' 
96 dB SPL 
Frekv. omf.: 
23 - 5.000 Hz 
Impedans : 8 ohm 

Pris 895: -

Välj bland 60 olika kompletta byggsatser för 
Hi-Fi , PA, disco, bi l, båt. 
Reservdelar, filte r, spolar, skumplastfronter m m. 

Acoustic 
Acoustic - högtalarbyggsatser be· 
står av färdigmonterade lådor, val· 
nötsfanerade eller i svartbetsad ek. 
Med byggsatserna följer allt som 
behövs för att få ett par helt färdiga 
högtalare i samma finish som ett 
par fabriksbyggda men till ett mer 
tilltalande pris. 

RI LA 12-hornet 2295 
RENT, RENT, RENT! !! 

RILA 12·hornet återgertransienta 
förlopp med en exakthet och skärpa 
som endast kan jämföras med långt 
större och dyrare horn system. 
Detta är hornet med det stora ljudet 
men lilla formatet. 
För 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 tid i
gare hört. 

Frekvensomfång : 300-6.000 Hz 
Effekttålighet 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 
Frekvensom'-ång: 400 - 5.000 Hz 
Effekttålighet i system : 150 W 
Känslighet: 106 dB 
Impedans : 8 ohm 

Informationstjånst 46 

A 138 
70:-

A 105 
70:-

SUPERHORN -
SUPERTRYCK ! 
Märke ffekt : 300 W 
Frekvensomfång : 
4.000 - 40.000 Hz 
Känslighet . 95 dB 
Distors ion v/d 105 dB : 
mindre än 1 % 
Färg : svart/krom 

Sänd mig gratis katalog 

. . Ort 
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6ER.···~----..... 
~ SAVEN ST' 

~j\1It61~ Din Ifomradiomätplats 
från Racal-Dana 
Signa/generator 9082 
1 ,S-l 040MHz syntesgenerator, AM/FM/fas
modulering, analog frekvensinställning med 
kanalseparationsinställning, inbyggd räknare 
och modulationsmeter. 

Modu/ationsmeter 9008 
Helautomatisk 1,SMHz-2GHz. 8 FM-områden 
1 ,SkHz-l OOkHz. 6 AM-områden S-l 00%. 
Nät- eller batteridrift. 
Frekvensräknare 9917A 
1 OHz-S60MHz direkt. Känslighet 10mV. 9 siff
ror. Klarar 2SW på SO Ohmsingången. Möjlighet 
till "burst" -mätningar och faslåst LF-multiplier för 
snabbare LF-mätningar. Nät- eller batteridrift· 
(9916) . 
Digita/ mu/timeter 4002 

HF-millivo/tmeter 9301A 
10kHz-l ,SGHz. Sant effektiv
värdesmätande. lOOl'-v-300V. Hög 
noggrannhet, lågt brus. Möjlighet at! 
låsa mätvärdet. 

Effektmeter 9102 
1 MHz-l GHz. Mätutgång till modu
lationsmeter och räknare. Mät
områden 10 och 30W. Finns även i 3 
och 100W-versioner. 

4 '/2 siffra. 101'-V upplösning. Sant effektivvärdes
mätande, mäter lik- och växelspänning, lik- och 
växelström och resistans. Basnoggrannhet 
0,04%. Nät- eller batteridrift. Jämför pris/prestanda/flexibilitet. Ring Gunnar Westling! 

Vi har mer 
nyheter på HF-sidan, bl a Adret signaIgenera
torer, Telewave effektmetrar och Helper sinad
metrar. 

5RVENRB 

Komplett sats inkl. låd byggsats 

Pris nu endast 895:-/st. 
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Strandgatan 3 . 18500 Waxholm . Telefon 0764-315 80 
Saven AlS: 0stensjeveien 62 . Bryn · Oslo 6 . TIf (02) 26 6730 

Informationstjänst 47 

Modell: QLM 5320 
Princip: Basreflex 4:e ordn. 
Bestyckning: 

1 st. 305 mm baselement WR 1274 FX 
1 st. mellanregisterhorn MH 80 
1 st. diskanthorn HF 26 

Frekvensomf: 18-20000 Hz 
Impedans: 8 Ohm 
Känslighet: 95 dB 
Effekttå lighet: 150 W (sk-säkr) 
Delningsfrekv: 2000/5000 Hz 
Ytter mått: 428 x 882 x 338 mm 
Innervolym: 100 I 
Anslutning: 

Terminal med snabbkoppling 

Allmänt: 
QLM 5320 är framtagen för Dig som vill 
ha en högtalare med ordentligt tryck! 
Denna högtalare låter bäst för den som 
gillar modern musik, typ hårdrock och 
disco. 

Konstruktionen har en imponerande ef
fekttålighet och är kapabel att producera 
höga ljudtryck under lång tid.' 
Med vår lådbyggsats, fanerad i svart
betsad ek, som är mycket kraftig och ext
remt enkel att montera får Du redan efter 
en timmes arbete möjlighet av avnjuta 
detta system. 

Informationstjänst 48 

Byggsatserna innehåller: 
Högtalarelement, montfilter på terminal , 
kopplingskabel, skyddssäkring, lödtenn, 
basreflexrör, skruv, ritning och monte
ringsanvisning, låda tillverkad i fanerad 
spånskiva (svartbetsad ek), dämpmateri
al, terminal med snabbkoppling. Lådan 
sätts ihop med hjälp av centrumtappar 
och lim. Inga verktyg behövs. Mycket en
kel montering. 

D Sänd 1 st. Ljudia-katalog -83 mot 
kr. 10:- i frimärken eller sedel. 

D Sänd 

Namn . 

Adress 

Postadress 

. st. QLM 5320 il 895:
EVN 4-83 

Frakt 50:- tillkommer vid beställning. 

YUDIR 
Box 93 • 54201 Mariestad 
Tel. 0501-18345 
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e Mätinstrument 

n 
dubbel 

enkel eller 

Industri· fakta som du inte skall missa: 
• Dubbelisolerad nätdel - fri från jord 
• Logisk frontpanel- inga dubbla funktioner i kontrollerna 
• Alternerande tid bas 

• Låg effektförbrukning - därför inga hål i kåpan som gör 
att kretsarna påverkas av smuts, metall etc. 

• Låg vikt och bärvänligt utförande 

• Batteridrift 
• Själv·check 
• 48 timmars service 

tidbas 

PHILIPS 

a 
PM 3215 
• Bandbredd 50 MHz • Två kanaler • Känslighet 2 mV 
• Max svephastighet lOns/ cm . Z·modulering . Enkel 

tid bas. 

PM 3217 
har dessutom fördröjd tidbas. 

Själv-check 
Hur kontrollerar du Idag att du har ett fungerande mät· 
system? 
Philips har byggt in ett enkelt system - självcheck - som 
indikerar om det är du som gör fel eller om det mot för' 
modan är instrumentet eller pro ben det är fel på. 

Snabb leveranstid 
Ring "Oscilloskopgruppen" 08-63 5000 

----------------------1 I Svenska AB Philips, Avd. Mätinstrument, 11584 Stockholm 

l Sand mig Information om O PM 32150 PM 3217 ~ 
I t 
I ~ 
I Namn. .............. ......... . 

I F" t I ore ag .. 

I Adress. 

: Postnr/ adress .. 

I Telefon ............ / ... ankn. 
L _____ ~ F7 &: _ z 7!1 
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AB TRYCKTA 
KRETSBOlAGET 

HÄGERSTEN 

Tel.oa-aa a1 aa 

Informationstjänst 50 

"RÖSTDÖDAREN" 
- VOCAL ZAPPER 

Vill du känna dig som en rockstjärna 
några minuter, eller du kanske är trött 
på alla dåliga sångare? I så fall är Vocal 
Zapper grejen för dig. Med den plockar 
du bort sångrösten på nästan alla ste
reoskivor. Du kan sedan ersätta sång
en med din egen röst. Ekoretur samt 
kör finns fortfarande kvar men det hjäl
per till att få ett tydligare ljud när du 
själv sjunger. Vocal Zapper är enkel att 
bygga och enkel att använda. Pris 263,
och kan köpas mot postförskott. 

WETAB, Box 87,193 00 SIGTUNA 
Telefon 07~50490 

Informationstjänst 51 

','SIIMII! 
KOltat kr 495:-

Nu kr 275:
MC-HO Sydimport bilradio 2.5W 

8tereoradio med kassetbandspelare i abso
lut toppklass med vilken Ni även kan avnjuta 
stereosändningar på radio, MV och FM. 

MM-081 Nu kr 395:-
Polisscanner för både 79 och 168 MC
bandet. Totalt 8 kanaler vilka kan disponeras 
valfritt inom de båda banden. Sökning sker 
p~ hOga och I~ga bandet samtidigt. 

Nyhet: Sydimport polisscanner Compu 20. 

SjalvsOkande på 20 kanaler. Programmer
bar microdator som kan programmeras för 
1920 olika frekvenser inom 77-89 MC och 
161 - 172 MC. Inga 10sa kristaller erfordras. 

360-FET 

Ett ypperligt FET-instru' 
ment som tillfullo ersätter 
rOrvotmeter. Konstant in
g~ngsimpedan~ 10MOHM. 

DC V: 0.25, 1, 2.5. 10, 250, 
1 OOOV. AC V : 2.5 . 10, 50. 
250. 1 000 V. DC A: 25 uA. 
2.5. 25. 250 mA. Ohm: 
t Ohm - 500 MOHM. 
R .1 .• 10, . 100, . 1000. 
.10000. db: ·20 - 62 dB. 

i~Ar- (i ".-.. _ .... 
Kostat kr 399:

Nu kr 255:-

Sylll.port HIllII" I I.plrtflrlll 
VansOvagen 1 - 125 40 ÄlvsjO 2 

Tel. 08·47 00 34 

Informationstjänst 52 

NYHET 

104 

OSCILLOSKOP I MINIFORMAT 
SC110A 

• Bandbredd DC - 10 MHz 

• Känslighet 10 mV/di v - 50V/div 

• Svept id 0,1lis/div - 0 ,5 s/di v 

• Batteri-, eliminatordrift eller laddningsbara batterier 

• Vikt endast 900 g exkl. batte rier 

• Dimensioner 255 x 150 x 50 mm 

• Introduktionspris 1.990:- ex . moms 

thandaf 
RÄKNARE . MULTIMERAR • TERMOMETRAR . GENERATORER . OSCILLOSKOP 

emBI=ICC 
BOX 173 - 17523 JÄRFÄLLA - TEL. 0758-194 10 
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SENTEC 
, ·y,,~.r'. 

,'~ __ c.o .. ___ ..... _ ... _ w~. , .... _. _ _ .. ___ ....... 

=,-:-&--:&~-=& =, ~:& =1 ~.:. :, : -._~ • 
V-~,H Il .... ",,(. ij ...... '" 

Förförstärkaren SCB 

FM- Tunern TUB 

Effektslutsteget PAB (2 X 10 W) 

Effektslutsteget ACM-I (Mona 120W) 

Sentec har blivit bland de mest omyckta förstärkarna på 
marknaden. Kvalitetsmässigt har de visat att de tillhör det 
bästa man kan få. Men de är långt ifrån dyrast. Detta gör 
att Du kan ha råd till finare högtalare också. Om Du vill 
veta mer om Sentec 's byggsatser så skicka in kupongen 
här nedan så ska Du få fullständiga upplysningar. 

SENTEC PRODUKTUTVECKLAR ! 
SCS har fått nya grammofon-jngångssteg med lagohmig emitterutgång i 
push-pull och en anmärkningsvärd ytterligare klarhet i mellanregister och 
diskant. 
Du kan enkelt byta ut gamla (SCS42) ingångssteg mot nya (SC967) . 
Ett par SC967 kostar 230: - ink!. moms. 

r---------------------l 
I Sänd mig information om Sentecs serie 8 och om monoför- I 
I stärkaren ACM1. I 

I Namn I I ... .. .. .. .. .. .... .. .. .. ..... . .. I 

I Adress .. ...... . ........ I 
I I 
I Postnr . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Postadress ... . ... ....... ... . ........ . . I 
L ________________ _ __ ~~-83 J 

SENTEC AB 
Karlsviksgatan 14 NB, 11241 Stockholm, Tel. 08-54 73 30- 50 

FÖRSÄLJNING, LJUDRUM OCH SERVICE 
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Tuffaste "Kick-skopet" 
Kikusuis mest prisvärda 

Varför betala mera? 
eos 5060 7.750:- exkl. moms. 

Från den enkla till 
avancerad högskolenivå. 

De fem största märkena 
H.P. TEXAS, SHARP, 

CASIO, CANON. 

Egna tester = 
MYCKET KUNSKAP. 

--------- LAGA PRISER! 

Tekniska data: 

Ett eos 5060 räcker för att mäta 
på signaler upp till 60 MHz, inklude
rar fördröjt svep och vertikal-trigg 
för avancerade mätningar. 

• 3 kanaler - 8 strålar, De - 60 MHz (triggar till 80 MHz) 
• A-svep, B-svep (fördröjt svep) eller A- alt. B-svep 
• mångsidiga triggfunktioner med TV-trigg, Normal, Auto, Singel svep 

samt Level Lock för enkel trigginstäIlning 
• variabel Holdoff 
• vertikal mode trigg för samtidig presentation av 2 st asynkrona signaler 
• ADD-funktion, X-y 
• 12 kV acc-spänning 
• 6 tum skärm 
• ink\. 2 st omkopplingsbara prober 

Instrument för proffsen! 

Komplett program för effektmätning. 
Effektmetrar, konstlaster, dämpare mm. 

KlKUSUI 
Prisvärda kvalitetsoscilloskop från Japan. 
Upp till 100 MHz och 5 kanaler, minnesskop. 

OSCILLOQUARTZ 
F rekvensnormaler, cesium-kristall-oscillatorer. 

Här visar vi ett urval av vårt 
instrumentprogram. 
Ring oss och tala om 
vad du söker. 
Vi ställer upp för dig! 

Staffan Engström 
Anders Bjurström 

BOONTON 
Stort program av kvalificerade RF-test
instrument. mV,pW, modulationsmetrar, 
signalgeneratorer. 

ctatrcn 
Professionella digitala precisions-multi
metrar och -voltmetrar med 5 års garanti. 
Kalibreringsutrustningar. 

Slå en signal för närmare information! .... ~;] .. ~ Box 125 , 16126 Bromma '-1: l ~ electronics ab • DB-BO 2540 

Informationstjänst 55 

DATORER 
Fickdatorer av ovan

stående märken samt 
FÄRGOATORN COLOUR 

GENIE. 
Blantl nyheterna: 

TEXAS CC 40 och 
SHARP 1251 

LAGA PRISER! 

ALLTID ÖPPET! 

Tekn. frågor 16 - 22 samt 
helger 

Informationstjänst 56 

ATARI hemdatorer och TV-spel, 
program och kringutrustning till 
dessa, BYGGSATSER och alla 
tillbehör för hembyggare, 
+ massor av annan elektronik + 

Köp.rdu billigast och blathoa: 

NRE 
Electronies AB 

BUTIK och POSTORDER 
Kungsgatan 29, 602 20 Norrköping . 

Tel. 011·18 95 30 

Katalog 10:- får du tillbaka när 
du handlar hos oss. . 
Postgiro 28 46 24-4 

Informationstjänst 57 

LAGER
RENSNING! 

le-kretsar. Minnen. Aktiva 
och Passiva komponenter. 
19" chassier. Datorelektro
nik m.m. 

UPPTILL 
70% RABATT t!!! 
Begär gratis REA-lista. 

UTEC electronik 
Skälbygatan 40 

72476 V ASTERAs 
Tel. 021-300524. 

Informationstjänst 58 
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23700 Bjärred Tel. 046129 35 55 
FRAMKALLNINGS
ETSAGGREGAT 
• Supersmal g laskyvetl 

(H 350 x B 370 x D 15 mm) 

• Plastskål och kyvetlram. 

• Cirkulationspump (220V) 
med cirkulationssystem. 

• Luftpump (220V) med 
luftfördelningsslang. 

• Värmestav, reg lerba r 
(100 W1220V) termometer. 

• Kretskortshållare ställbar i 
höjd och bredd. 

Aggregatet är speciel lt lämpat för ti l lverkning av prototypskort. 
Det ger god kontrol l av arbetsgången tack vare glaskyvettens 
goda transparens. Aggregatet kan kompletteras med uppt i l13 
glaskyvetter i samma ramkonst ruktion . Pris 643 :- exkl. moms 

TELKO AB STOCKHOLM GÖTEBORG 
08/54 1840 v, 031 /83 0310 V, 

In formatlonstjanst 59 

MALMÖ 
040n23 90 v, 

VÄSTER AS 
021 /120365 

Apparallådor. 

Svenskbyggda apparatlådor tillverkade i aluminium profiler 
med mycket goda värmeavledande egenskaper, smart upp
byggda profiler med dragna gejdrar för PC kort, mutteriist och 
täcklock gör lådorna lättbearbetade och ekonomiska. Bygg din 
elektronik i snygga vettiga praktiska inbyggnadslådor 
med en gång, det lönar sig. 

Box J59."!!!!~!!!!8_!b 
N J340 NORWA Y ' 

Informationsqanst 61 

Välkomna att besöka oss, 
vi finns i monter nr 18. 

Om du inte kan komma, skicka in svarskupongen så sänder 
vi dig vårt material om Sharp datorer, plus vår egen tidning 
som ger dig ytterligare information . 

Generalagent ADDO Försäljnings AB 

MIKROTEMA 2000 
NY KORTSERIE A 
AVANCERAD DATORKRAFf U 

Exempel: Snabb dator - Z80B 6 MHz utan waitstates. Stort minne - 256 
Kbyte RAM med bank select Dubbel floppy controller hanterar alla 
5 1/4" och 8" drivar på marknaden. HOgupplösningsgrafi!f..med 8 ".-ger, 
zoom och panorering. 

OperaliYsyslem: CP/M, MP/M 

Tilllmpninpr: Industriella styrsystem (snabb bearbetning, stort primar
minne). Videopresentations system (avancerad grafik). Kontorsauto
mation (fleranvändarsystem - god ekonomi): 

Prisexempel: CPU 2280 och FDC 2765 (komplett CP/M eller MP/M 
dator) med dokumentat!9n och erforderlig programvara: Pris omon
terade 1895 kr. Pris monterade och körklara 6995 kr. 

MIKROTEMA AB 
Ängsullsvägen 62, 162 46 VÄLLINGBY, Tel. 08-760 55 63 

In formationstjänst 60 

na/com-I 
FOR HOBBYISTEN: EN Km1PLETT BA IC· DATOR \ ' 
FOR INDU TR IN: EN KRAFTFULL ST YRDATOR L _ . 
FOR S KOLAN: E ' FLEXIBEL UTBILD ' INGSDATOR , . 

NASCO M 2 e nko rts d a to rn 
CPU Z80A 
8k BASIC M I HOSOFT , HOM , 
2k Mon itor NASSYS 3 , !lOM , 
I k Monitor-!lAM 
I k Video- RAM 
\ ',deou tgang och UHF ,for TV , 
PIO fo r pa ra lle ll kommUn! ka llon 
UA RT fo r !'en e ll kommunikation 
Ta ngentbord med 57 tangente r 
77·pol buffrad bus IBO-I3USI fo r ex pansion 
Pl a ts fo r 16k llA~1 EPROM 

Bygg ut med b l.a: 
• ~l inneskort RAM EPHO~I , upp till 256k ' 
• l O-kort ' 1'10. UART. SIO. CTC. HTC, 
• Fa rggra fikk ort t780x 256 punkter I 
• Floppyd isksystem med POL YDO 

CP ~ I 
• CO~I AL och PASCAL 
• Assemble r . Dlsassembler . Debugger 

Prisexempel 
'ascom:l med :l k HA!l.l b.vgg~a t s 

Nascom:2 med 16k !lAM byggsa ts 
Nascom:2 med64k RA .\1 byggs.a l !-' 
Zen lth \"ldeomon ltor gron fosfor 
Skn \"areS EIKOS II AGPIOO 

exkl. moms 

~ 800.
~ 800:-
4250:-

990.-
2790:-

~microcomp 

Tel. 018-13 00 70 

.~.".'1I.~''';'' ••• 
•••••• h~ •• J!It*. .8.' ....... '1) ... "' •••• 

,. ........ <!I®tI>lf" ••• 

al:l~ .... 

Zenith ZVM · 134 

• 13" hogupplösande 
• RGBTTL 
• Bandbredd 20 Mhz 

Begär mer information 

Microcomp AB 
Box 1628 
75 1 46 Uppsala 

Bu tik : Trä dgårdsgatan II 

InformarionSljanst 62 

r--------------- ~ I Företag EVN 4 -83 I 
I Namn/Befattning I 
I Tel. I 
I Postadress I 
. ~~~~.!~~ !,B~~!:O.:.2~~ ~i~~ 
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QUAD tillverkar produkter för musikåtergivning! Skrytknappar och lysdioder, som många andra till
verkare använder som försäljningsargument, saknas helt hos QUAD eftersom de inte fyller någon 
musikalisk funktion utan endast fördyrar produkten och i värsta fall bidrar till försämrad ljudåter
givning. 

Byggda för att vara 
QU AD tillver kar inga modevaror - endast pmdukter som under decennier skall ge sina ägare maximal 
musikupplevelse. Det finns tusentals nöjda QUAb-ägare som haft sin anläggning i tjugo år eller mer 
utan att någonsin funderat på att by,ta. 

Andrahan sälidet 
QUADs höga produkt kvalitet ger ett mycket bra andrahandsvärde; den som köpte en QUAD för tio år 
sedan, får idag mer pengar än han en gång betalade, om han nu vill sälja sin anläggning. Kvalitet lönar 
sig alltid! 

FM4, tuner 
Programmerbar, digital stereotuner, där ljuäkvaliteen en
dast begränsas av den inkoII;lmande si nalen antennen) . 
"Endast ett or- behövs - excellent'"-

~ o . :D 
r:::u . • ~ 
2J •• ~ 
~ ... 
~ . · 13 
-; ..• 
~ ..• - ..• 

Gramophone, juni -82 

QUAD 34, försteg N~",~1 
Bästa möjliga ljud för Er som inte behöver alla tekniska 
möjligheter som 44:an kan erbjuda.. Intelligenta tonkont
roller samt k r för MC-pickup ingår. 
"För sitt pris , den fina ljudkvaliteten och finesserna, kan 
34:an starkt rekommenderas ." 

HiFi News, feb. -83 

QUAD 44, försteg 

"f' •• • -
QUADs mest avancerade försteg, med intelligenta ton
kontroller och perfekt ljudåtergivning utan brus. Alla in
gångar är helt mod uluppbyggäa för optimal anpassning till 
olika programkällor (t.ex. MG-pickup) 
"Jag menar att 44:an är det försteg som massor av audio
filer borde ha" . 

Ulf Strange, R & TV 6-7/ -82. 

QUAD 405 Mk II, slu 

Det tog sex år att förbättra 405 :an. Resultatet är bättre an
passning till alla högtalare, renare ljudstarka partier samt 
en ökad uteffekt (2 x 12t!)W vid 8 ohm). 
OBS! äldre 405:or Kan byggas o~ till Mk IIi(se nedan). 
Nu finns även en raCKmotltering~sats ill405:an (19" stan
dard). 
"tillhör världens främsta slutsteg" 

L-G Hedström, MoLT, feb. -83 

ESL 63, högtalare 

Ett komplett nytänkande när det gäller högtalare. 
Elektrostater som fungerar enligt principen 
punktformig ljudkälla, som alla högtalare borde 
men endast ESL 63 gör. ESL 63 utgör idag en 
referens för alla som arbetar med ljud. 
Några stolta ägare är Sveriges Radio, 
Polarstudion, Bruel & K:jaer m.fl . 
"Det finns bara ett par tre högtalare man 
kan nämna på samma dag . Men 
dom här intar ändå en klass 
för sig själva. Unika" 

R & TV, 6-7/ -82 ~ R 
THELLMOD 

Sänd in vidstående kupong, så skickar vi broschyrer, test
rapporter, cirkaprislista och adresser till våra återför

~ 

SORTERARGATAN 2- 16226 VÄLLINGBY säljare. 

Informationst jänst 64 
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Världens bäst rankade 
audio-märken finns på Audio S! 
Accuphase, total segrare i Japans "Best Compo ·Stereo '83" med nya förstärkaren C-280. 

Magnat, totalsegrare i Tyskland 1982 med nya plasma-högtalaren Transpuls MP-X-101. 
Benytone. Benytone och Carver Corp., i joint venture om nya, avancerade tuners och 
förstärkare. Carvers tuner TX -11 ( = Benytone MT -4000) utnämnd av Stereo Review för bästa 
stereomottagning. 

Övriga välkända märken vi representerar är: B.I.C.! A vnet, MXR, Unamco och Ultralinear. 
Som återförsäljare är vi stolta över att ha sådana namn som Alpage, Shure och Quad på vårt program. 

Accuphase C-280 Magnat MP-X-101 Benytone MT-4000 

Kampanj 
Är Du tidigare nöjd kund? Tag med en god vän och kom till vår affär. Gör gode 
vännen affär får han omgående 100:- i avdrag på köp av apparat förutsatt att 
Du visar kvitto från oss på inhandlad apparat före 83-03-31. Gäller april-maj 1983 
för köp av vara värd minst 1.000:-. 

Kampanj 
Har Du tidigare av oss köpt HiFi, passa 
på och byt upp Dig. Under april och maj 
-83 öppnar· vi tillfälligtvis portarna för 
inbyten. 

Present 
Alla som i vår affär visar upp denna ruta, 
i tidning eller urklipp, får en -C-90 kassett 
i present. En kassett per ruta, gäller bara 
under april -83. 

~AudloS 
I;Direkt tiR D' 
utan mellanhä~ 

r-----------------------, 
Jag förstår att ni har det allra bästa som finns på 
marknaden och vill därför omgående ha mer 
information på: 

Accuphase förstärkare D Accuphase tuners D 
Magnat högtalare D Benytone förstärkare D 
Benytone tuners D BJ.C.! Avnet kassettdäck D 
B. I. C/ Avnet högtalare D Alpage kassettdäck D 
Quad förstärkare D Shure pick-uper D 
Shure mikrofoner D Unamco skivspelare D 
Unamco mixers D MXR equalizers D 
Ultralinear högtalare D 

Namn 

Adress 

~ Postnummerochadress _________ _ Skeppargatan 47 
11458 STOCKHOLM 
Tel: 081609940 

d6IL~~~i~~~~~~rt~ __________ _=~~3..J 
Informationstjänst 65 
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TOPPVÄRDESVISANDE 
DB-METER 

Ett mycket kompakt ut slyrningsin
strument (ör inbyggnad i l ex mixer. 
En LED per kanal ind ikerar över
s ty rning. Den ha r fördröjd s läckn ing. 

~ DESIGN 

MARENlUS 

Mätaren är loppvärdesvisande med 
J ng faIJtid. Enkel intrimning av kän
slighet för mä ta re och LED. Dessa 
kan stä ll as separat samt olika rör de 
b. cia kanalerna. 
Malningsspänni ng: +/ -lSV. 
Storlek: (BxJ lxD) 80x40x25 mm . 
Pane lh I: 45x36 mm s a mt hål rör LED . 

AUDIOKATA LOGEN -82 med komp!. 
datablad + de mo-kassett blir Din 
rör 10:-. 

IHGENJOIfSFlRMA 

LEIF MARENlUS & ca HB 
BOX S086 421 05 VÄSTRA FRöLUNDA 
TeI.fon: 031-479347 (vant 9-18) 

Informa tionst jänst 66 

Detektorer, centraler, kopplingselement, reläer, signalgivare ... 
Alla typer av kom ponenter i system som larmar, varnar och 
väcker uppmärksamhet finns hos 

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

r----------------------., Skicka mig information om Sensvact skyddslarm 
I Namn . .. mi 
I Adress ~ I I ... ..... .. ..... ....... . . . . t l 
~nr Postadress Tel. ~ 

~:7D7:~:;::;A-:::·~G-;:s~:;::;Ö~E-:ING 
In format ionstjänst 68 

secl motstånd 
Effekt- NTC- PTC- VDR-

Slå en signal 

för närmare 

information! 

--
- . l & 

',~II .... -
--~rl-~ Box 125. 16126 BrOf"T"\lT\B 

,.~ l ~ e lec tronics a b • DB-BO 2 5 40 

Informat ionst jänst 67 

tu. MIC~MM 
Meter Internat ional Corp . ® 

~
TranSistor hFE-mätning 0 -1000 e 

0 .5% basonoggrannhet DCV e 
~\J... Diodtester (framspänning) e 
, .. , 20 M n resistansområde e 

11 ~~~~ i? ~ä~~~~~~~~~ : {\t ~ Fickstorlek e 

MIC 

Batterieli -
65:-
75:-

Kortslutn ingssummer. kondukt ans 30 n 
e 0 . 5% onoggrannhet DG-omr. 
e Diodt est er (framspänning) 
e 20 M n resistansområde 
e 10 A . AC och DC-områden 
e 27 mätfunktioner 
e Fickstorlek 

PAKETPRISER: 
o('( a) 3300A + väska + elim = 555:

~" 'z) 6000Z + väska + E;l lim =' 685:
.. "o('( FRAKTFRITT. MOMS och PF-avg 
",'" är inräknat i priserna !! 

o('( Beställ DATABLAD - jämför prisl 
l"\"prestanda . Ring el skriv så posta r vi 

Generalagent --v--~_:""":"":""-=--=--_"":::"_-----''-----< 

6000Z 595:-

PILE commerce 
Kvadratgränd 45 . 5· 572 00 
Oskarshamn. 5WEOEN 
Tel: 0491 ·83 8 11 . Kunder i 
övriga Norden · 19% + 20 sek 
per order till PG: 47 18 36· 7 
eller bankcheck , välkomnai 

- Aterförsiiljare välkomna -

Jag beställer ....... 3300A a 465:- ...... paket al a 555:-

....... 6000Z a 595:- ...... paket zl a 68 5:-

Jag har 1 4 dagar full returrätt på oskadade varor . 
1 års garant i. Fraktfrin , inga kostnader tillkommer. 

Namn .. Tel 

Adress 

Postadress . 

Informationst jänst 69 

Beställ våra 1983 
BOK-KATALOGER 

. EVN 4 -83 

sidor 

)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CO~PUTER PRESS AB . BOX 11013 
58011 LINKÖPING. TEL 01311 50038 

~~~~~~~~~~~ ___ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sändmig~naM~ b&k~ ~g pri~Mffu hfu 
, ovan . Pris ink I moms. exkl porto . EVN 4 - 8 3 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Företag : .... . ........ . .. ... ......... . .... . 

)!:~~~~::-:=~=-==z=:;---~~ii .. -;:===~=~~~-=-----~I!!!~~ Adress: . .. 
Postnr : .........•..•• . ...... . .. . .. . . . . . . .. 

'-___ iiili __ ... _______ ~iiiiiiia. ____ .. _ ... _______ .i."\:_iii .. .:.P~a~!;t!.t :.;.;. . .;.,; . .;.... ;.;. . .;.;. . .;.,; . ..;.; -.;.... ;.;. . .;.;. . .;.;. . ..J 
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•• 
ALL! MOJLIG! 

Det kostar bara 15 kronor per rad att annonsera under "ALLT MÖJLIGT" 
Elektronikvärldens radannonser. Annonsen skall inte vara längre än 10 rader. 

Lägsta pris är 45 kronor (3 rader). 
Har du något att sälja skall du prova" ALL T MÖJLIGT". 

Använd kupongen. Den finns i tidningen. 

~1IlLD6N 

lIr4-1983 

I[ SÄLJER II 
Först Hitachi HMA/HCA 7500 
+ radiod . FT 440 obet. beg . 
rullbandsp . Teac A6100 litet 
anv. sälj bill. 054-34342 

Aadioromantik 3 st äldre rör
drivna fartygsradio typ 
Hagenuk. Tel. 042-54337 
EINAA NilSSON 

Kortläsare till HP-41 komradi o 
Hygain Safs , elorgel Yamaha, 
bas horn 300 I. AT-horn . 
Tel. e. 18, 08-839980 

16KAAM för ZX81 , litet behän
digt endast 390:- , skriftl. ga
ranti ZX81 oanvänd 895:-, 
skrift I. garanti . SP,ECTAUM 
fabriksny 2 . 195:- ~ skriftl. ga
ranti ink l. moms, frakt och re
turrätt. Aing 0321 -1 3395 helst 
efter 18.00 

Sony TC 765 med 13 band 10 
1/2" + två st AKG D 190 E 
med kabel 7.000:- . 
Tel. 031-5281 82 

Hjälp önskas med konstruk
tion av elektroniskt program
verk för fyra glödlampor 220 V. 
Tel. 040-292300. kvällstid 

1 AT bashorn 70/80 m JBl 
2202 6A 800:- ev m filter. 
Jonas tel. 08-49 91 04 

dbx 222 brusreducering enl ex
pander kompers system ger 
110 dB Dym 0-30 db brus 
oanvänd 1.200:-. 
Tel. 031 -873668 

Sony VO-2630 U-matic video
bandspelare obetydligt använt 
nypris 12.000:- säljes för 
7.000:- . Tel 042-223075 el. 
223076 

SIGNALGENERATOR 
10-480 MHz FM-AM_ Utsp. 0,1 
uV-200 mV inkl manual, 
garanti pris 3.995:-. 
Tel. 042-43958 

PA-AT kompl. årgång 1954-75 
Tel. 08-91 5457 et. 17.00 

TilLBEHÖR 
ZX81 : musicboard , minnen , in 
terface , kantkontakter, mm. 
VIC 20: light pen , joystick, 
AS232, mm. 
SPECTAUM: moderboard , in-ut 
port. mm. låga priser. 
Tel. 0302-34672 

Spänningsstabilisatorer be
gagn . olika storlekar, även 3-
fas , från 170:- /st . Tel. 035-
11 7405 kvällar 

Säljes bashögtalare 200W 
160l dubbla element spec. 
byggt delningsfilter, känslighet 
109 db. Frekvensomr. 
20-25000 Hz 2.500:- . 
Tel. 08-51 01 48 

110 elektronikvIIriden - NR 4 - 1983 

Bygg om din ZX81 t i ll svart 
skärm med vit text . Komplett 
byggsats 98:-. Tel. 046-
294932 

BAOEl & KJAEA voltmeter 
2425, beg . 4.600: - plus moms. 
Ol TAONIX labbaggregat C40-
080, beg . 700:- plus moms. 
Tel. 0480-86855 kvällstid 

NTI-skolans korresp.kurs i 
stereo-radioteknik . Två mät
instr. Färdigb. Aesten i delar 
1.500:- . Tel. 031-432108 

108 raders stryktips-program 
med testkörning , passar de 
flesta datorer, pris 30:- . 
Tel. 0410-24962, kvällstid 

STAECKKOD Till HP-41C/CV 
för endast 50:- per program 

. får du ditt program på streck
kod . Numeriska data, tecken 
och ol ika tillbehörsfunktioner 
kan också erhållas på streck
kod . Skicka magnetkort eller 
programlistning. 
JAN JOHANSSON 
Allegatan 37, 50232 Borås 
Tel. 033-1051 16 

4 fina hög upplösande 
spelprgrm. samt ett glosprgm. 
till oexp VIC20. Sätt in 50:
på pg 431 9786-2 så skickar 
jag kassett. Tel. 0480-19707 

2 st Brusreduceringsenh . EMT 
" Noise-Ex" . Elektret -mikrofon , 
Piezo EX297. Mikrofonstativ 
med bom . Stoppur , Heuer 
Trackmate. Tongenerator, 
19Hz-200kHz. Universalinstru 
ment , Tech TE 230. Sats med 
fyra st . tusch-ritpennor. 2 st 
Textmallar , Faber-Castell. 
Tel. 031 -425771 , 12 53 62 

I[ •• KOPEK 

Kenwood A-1000. National 
HAO-500. Som . FA-101 , ev . 
Ham. el likn. köpes . 
Box 4042, 591 04 Motala 

WlS#ID.' 
INNONJUA 

II flNO« 

~ 

II 



Billigt 
Det kostar bara 15 :- per 
rad att annonsera under 
"ALLT MÖJLIGT", 
Elektronikvärldens rad
annonser. 

Med kupongen här intill 
är det enkelt att fylla i 
en bokstav i varje ruta 
och lämna 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 
eller vill du köpa något 
eller kanske byta - då 
skall du prova 

"ALLT MÖJLIGT"! 

Kom ihåg at! I 
eWdIlfIIflt-· I 
glömmer man 
inte bort om man I 
kommer ihåg at! . 

PRENUMERERA! I 
Glöm inte bort det! 

Manus till ALLT MÖJLIGT 
elektronikvärldens radannonser 1983 

Utgivningsdagar och N l 2 3 4 5 6/7 8 9 10 Il 12 
manuroagar1983 ~um~m~er~ __ ~~~~-+~-+~-4~-4~~~ __ ~ __ ~~~~ 

Utg.dag 30 .12 3.2 3.3 7.4 5 .5 2.6 28 .7 25 .8 29 .9 27.10 24.11 

SkrivdinannonshärlManusdag22.11 22 .12 25 .1 25.2 25 .3 22.4 20 .6 19.7 23 .8 20 .9 18.10 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

DET GÅR I N 34 TECKEN PÅ VARJE R A D 

Namn .......... .. .. .... .. ......... ..... ......... .......... ... .. .. ....... .. .. .. .... .... .... .... . Tel ..... ... .... ...... .... ... ....... .. ......... .. . 

Adress ............ .. .. ... .. .... .... .. .... .. ..... .. .. .. .. .. Postnr ...... ..... .... .... .. .. Postadress .. .. .... .. .. .. ... .. ... .......... .. 
OBS! Endast förskottsbetalning med check eller per postgiro till Affarsförlaget A&A AB . 

D P~O~8-2J.Märk ~o~n .!::e~E~ -~a~n~) D C~c~ifogas ___ >{: 

PRENUMERATION 
Ja, jag prenumererar på ELEKTRONIKVÄRLDEN ett år framåt 
och får 12 nummer (11 utgåvor) för kronorl62: - .Jag betalar 

senare när inbetalningskortet kommer. 

VARGODTEXTATYDLlGTI 

, 
392 

Efternamn ... ... ........... ........ .. ... ..... .. .. ...... ..... ... Förnamn .... ..... .... ... ............... .... c/o ... .. .. ....... ........ ... .. . . 

Adress .... ...... ... .. ..... ..... ... ...... ....... .... ... .. " Postnr .... ..... ... ... .. .. .... . Postadress .. ... .. .... ... ... ..... ... .. .. ......... .. . 
Gata,postlada,box etc 

Land... ........ ... .... ...... ............ .. .. .... .. ..... . Personnummer ....... ..... .. ... ...... .... .. ... ... ... ... .. ...... .. . 

J--------------------L- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Vill du veta 

mer? 
Elektronikvärlden hjälper 
dig gärna med y tterligare 
upplysningar om de pro
dukter som annonseras i 
tidningen. Ringa in num
ren på de annonser som 
du vill veta mer om. Varje 
annons är ju försedd med 
ett nummer. Det är bara 
att fy lla i kortet med I 
namn, adress etc och posta 
det till oss. Vi ser till att 
du snabbt får svar. All 
informationstjänst är kost-x 
nadsfri! Sänd in kupongen 
inom 6 månader. 

•• 

INFORMATIONSTJANST 
Jagvillvetameromhärförkryssadeannonser: CD CD CD CD CD CD CD CD CD ® 
®®®@®®®®®@®®®®®®®@®® 
®®®®@®®®®®®®®@@®®@@@ 
®®®@@@@@@@®®@@@@@@@@ 
@@@@@®®®®@®®@@®®®@®® 
®®@@@®®®®@@@®@®~®@@@ 
®®@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Företag ...... ...... ....... ... ..... ...... ... ........ .. . ........ Namn .... ... .... .. .. . ..... ....... .... C/o ............. .. ... .. .......... .. . . 

Adress .. ...... ....... .... .. ..... .. .. .. ..... ... ....... .... . Postnr ...... .. . . .. ... .. .. .. Postadress .. .. ..... .... "" .. ',::.;" '0-=-" '''T'':';'':'''''''' ~:..:..:..:r"'-=;.:.:..:..cc..:," 
Gata .posllada .bo .. tc Land .......... .... .. .. .. .. .... .. ...... .......... IEVNI 83 4 I 
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Box 3188 
103 63 Stockholm 3 

Box 3263 
1 03 65 Stockhol m 

Svarspost 
Kundnummer 16345399 
1 03 60 Stockhol m 3 

Frankeras ej 

".Ö." 
beta lar po rt ot 

Brev· 
porto 

I nf·ormationstjänsten 

Box 3188 
103 63 Stockholm 3 
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A nnonsörsreg ister 

Elektronikvär lden 
(R& T) 4 /83 . 

SID 

ADDO Sv Förs A8 106 

AD-teknik 49 

Agfa Gevaert 34 

Audio S 108 

BASF 36 

B Beckman 82 

Beckman Innovation 98 

Robert Bosch 31 

Centrum Radio 61 

Clarion 4 , 5 

Computer Press 109 

Elfa 116 

Embaco Electronic 104 

Ericsson Radio Systems 99 

Ferner Electronic 87 , 105, 109 

GJRj Thellmod 107 

Gylling 7 , 35 , 67 , 115 

63 Handic Agentur 

Handic Elektronik 60 

Hewlett Packard 70 

HiFi Kit 101 

Hitachi 6,8 

Ingenjörsfirma Marenius 109 

Tommy Jenving 88 

Josty Kit 100 

JVC 2 

Köpkortj Select 

Lindens Räknare 

Ljudia 

LSI Electronic 

Luxor Datorer 

Marantz 

Martin Persson 

Microcomp 

Miko Komponent 

Mikrotema 

Minic 

NAD Sv AB 

62 

105 

102 

27 

58 , 59 

32, 33 

71 

106 

83 

106 

88 

9 
Nordisk Hem Elektronik 105 

Philips HiFi 81 

Philips Mätinstrument 69 , 103 

Picko Troberg Expo 84 

Pile Commerce 

Powerbox 

Proavis 

Racal Decca 

Rydin Tape 

SABA 

Saven 

Scandia Metric 

Sentec 

Siren Skyddslarm 

Solectro 
Studieförlaget 

Tandberg 

TDX Smådatorer 

Tektronix 

Teleinstrument 

Teleton 

Terco 
Tryckta Kretsbolaget 

Utec 
Wetab 

Älvsjö Sydimport 

109 

106 

57 

86 

41 

61 

102 

52 

104 

109 

106 
88 
37 

87 
85 

82 

68 

56 
104 

105 

104 

104 



Vi har gjort det lättare för di a . .. pli marknaden idag V · g tt hitta ratt produkt och C 

Gsi~ speciella rubrik: L:;~~~~O.~Ukt/k !j ä ':1 st är placerad und~~nst 
aller endast smIlföret l overs adligt! ag . 

1~1\II.JtJI)l'NI)I~rl' 
Datorer 

ZX SPECTRUM • ZX81 • 
VIC 20 · 
Vi har importerat uppemot 200 
artiklar: program, tillbehör lit
terat ur. Vårakataloger får 'du . 
gratis . Aterforsäljare välko 
nas. m-

RIKO DATA 
Box 2082, '230 41 Bara 
Tel. 040·440737 

•• • Z80 FORTH CP/M . ... 

l80 FORTH använder standard 
CP/M-filer under CP/M 2.2 
850.- . Kommer även CRO
MENCO DPU och IBM PCI Flo 
atlng point 1.250:- . Cros~ - -
compllers disk & rom 2.500: 
FORTH Programming Aids . 
1.500.-. Paketpris på ovanst 
- 15%. LEARNING FORTH 
Lax & Harr 995 ' - P 
ring i FORTH utfö;e;ogramme-

LINTEL 
Box 16028, 70016 Örebro 
eller ring 019-162755 e. 18 

För din TRS·80/Genie 
Diskkontrollerkort m Cent 
nies utgång 1.795:- ' ro -
Inbyggnadsminne 32'K 639 ' 
Epromprogrammerare 386.'
DIskdrIves från 3.790:- . 
Mi.crotronic Dataprodukter 
Erik Dah lbergsgatan 41 - 43 
10055 Stockholm 
Te l. 08-6 t 2204 

För din VIC-20 
Minneskort 8-20K 795:- till 
975.-. Eprom programm -
rIngskort 495:- . Plus ma~so r . 
av program . Begär prislistor .. 
MI.crot ronic Dataprodukter 
Erik Dah lbergsgatan 41-43 
10055 Stockholm 
Tel. 08-61 2204 

S.S.S. CLUB FÖR ZX81 
Vi har det största urvalet av 
profeSSionel la original pro· 
gram Inom alla områden för 
lX.81 och senare Spectrum' 
For mer information sänd . 
svarskuvert till 
Svenska Sincla ir Software 
Box 3035, 531 03 Lidköping 

YIC·VIC·YIC-VIC-VIC·VIC· 

Gäller det VIC 
ring GRAN A SOFTWARE I 

018-398077, 398057 

YIC·YIC·YIC·YIC·YIC-YIC· 

VIC·20 TILLBEHÖR 
80/40 tecken på din VIC·20 11 

Expansionsenhet + 8k RA'M 
995.-. 8k .RAM minne 425:-
4k RAM minne 225' - G d " 
~~~. ögon, Ijuspenn'a + sepe:n 
ce 455·.':'ågprls RS 232 interfa
kort 575' . LågpriS expansions-

.-. Spel till Ijuspen-
~~n 99:-/st. Ring eller skriv 

CREATEC AB, Banergatan 27 
11522 Sthl. 08/61 7822. ' 

BÄTTRE ABC80·PROGRAM 
OBS: 3 ordbeh 598:-. DBAS 2 
regslter 798:-. SYS ABC FI~x
assembler 545:- . CAS ABC 
~assettassembler 410:-. Skic-
a 8.- I frimärke el check för 

118+50 sidig KATALOG 
ABC DATA . 
Box 234, 17524 JÄRFÄLLA 
Tel. 08-761 6655 

••• ZX 81 SPECTRUM • •• 

lX81 minnen av mkt hög kvali
tet med 6 mån garanti. 16K i 
låda 495:-. 16K utan låda 
395.- . 64K Ram i låda 995' 
~f5E~TRUM 32K Ram-ger 48K .' 
. . . Massor av program och 

tillbehör för lX . Gratis katalog 
mot dubbelt porto. 
ARNSVIK·DATA 
Box 19017 . 
250 19 Helsingborg 
Postgiro 746521 -4 

••• DIN ZX· DATOR 
KAN TALA··· 
Talsynthesizer med obegrän
sat ordf. i låda med högtalare 
for lX81/Spectrum. Arbetar 
med fonem . Talar även SVEN 
SKA l Komplett med inkop lin
till dato rn . Pris end 695 ' p g m . .- Inkl 

oms. Begär information 
ARNSVIK·DATA . 
Box 19017 
25019 HELSINGBORG 
Postgiro 746521 -4 

Elektronik 
PROBLEM? 
Med att få tag i komponenter 
eller kretskort. Eller service å 
elekt~onikbyggen . Vi kansk/ 
har losnlngen. Ring 021 -
12 51 56 (säkr. e. 18.00) eller 
skriV. 
ATEK El & Maskinservice 

T
BOIX 12008, 72012 Västerås 
e. 021 -125156 

ANSLEY BLUE MACS 
609:25 P/609-25S flatkabelan 
sJu,nlng säl jes till halva priset 

T
Swedish Elect ronic Produclio~ 
el. 08-760 88 76 

I 
I 

Stereo-HiFi 
ARTIC AUDIO 
LJUDUTHYRNING 
JBL + Cewin - Vega + 
Soundcraft 400 
II! Premiärerbjudande III 
AH 60~0 W, 150 dB/1' m fr·. ~ m 38 

z varde = 460 000' H ' 
1.950:-/dag B' 3000- W {l~ = 
dB/1 m fr .o.m 42 Hz. Varde = 
370.000:-. Hyra = 1.200:- /da 
\1~~7: under SjälVkostnadspri~ 

R. Busstransport i Mälar
dalen uppkoppling mi . 
samt 8-kanal , xnlng 
LIVE-i nspelning!! ! 
B.oka in din Sommarturne 
A~en DISCO och mindre DA 
Ring nu och hyr sen Tel' 02'24 
20553. . .-

FÖRSTÄR KARBYGGSATS 
2 x 100 W 
350:-/sats! Effektsteg , ton 
kontroll~teg , ringkärnetrafo 
Korten ar färdig lödda med ~t 
tag, sluttrissor, pottar, etc 
Obs PRISET!!! 350:-' kl ' 
moms!!! In . 

Billebros Snabbgross AB 
Tel. 08-400880 

•• 
Ovrigt 

TERMINALBORD 
HALVA PRISET! 
Förr 1.825:- . Nu 599' 
moms! !! Begr. part i.1 70~86 
cm med sänkbar sk iva 68 x 82 
cm. . Hurts med en draglåda 
Morkbetsat träslag . Ställba;a 
fötter. Kraftig ram av fyrkants
rör. Rondellfäste. Vraaakpris 
599: -!!!. 
Tel. 08-400880 

ATERFÖRSÄLJARE SÖKES! 
USA-telefoner, tel.svarare 

f
klockor , minräknare, bilst~reo 
reestyle ,. radiO , hifi , m.m. ' 

- Delta I. vår annonsdrive! !! 
Fyra helSidor varje månad i 
olika tldn .1 Lediga distrikt I 
PRISKROSSARNA . 
Te l. 08-400320 

RINNANDE LJUSSLANG 
7 m lång med 80 lampor i 4 o li 
ka färger, ställbar hastighet 
och riktning .. Lämplig för dis
kotek, etc . EJ S-märkt. Netto
PriS 595:- + moms. 
Billebros Snabbgross AB 
Tel. 08-400880 

Ma-nuiiiil:I~liIJljj"Nlii~T 
Elektronikvärldens eftertext· ~ 
annonser för småföretagare. 

I Nummer .... .. .. .. .. . ........ .......... ..... .... .. . 

: ::~:::~~ 
I ~L~ I I I I I I I 1.1 I I I I I I I I I 
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: : : : : : : : : i i i i i : : : : : : : : : : : II : : : : : : : : 
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I 
I 
I 
I 
I 
I : ~~" :: : : : ::::: :::::::: : : : : : i i i i i i i 

.. ......... .. .............. I 
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Prenumerationer 
Fyll i och posta prenumerations
kupongen - porto är betalt 
eller 
ring prenumerationstjänst 08/ 
340790 

Prenumerationspriser 
Helår 12 nr 162:-
Halvår 6 nr 92: -
Reservation för eventuella pris
ändringar. 

Adressändringar 
Tillfällig adressändring: 
Sådan adressändring behöver 
inte göras om eftersändning av 
annan post är begärd hos post
verket. Definitiv adressändring 
måste ha kommit Prenumera
tionstjänst tillhanda senast 3 
veckor innan den skall gälla. 
Adressändringen ska göras 
skriftligt. 

Förfrågningar: 
I ärenden som gäller prenumera
tioner, beställningar , anmärknin
gar mot fel i leveranserna -
skriv till Prenumerationstjänst, 
Box 3263, 103 65 Stockholm, 
eller ring 08/ 34 07 90 

Postadress: Box 3188, 
103 63 Stockholm 
Besöksadress: Sveavägen 53, 
Stockholm 
Telefon: vx 736 40 00 
Telegramadress: Forlaget Sth 
Telex: Bonbiz 174 73 

* 
För insänt, ej beställt material 
ansva ras inte. 

* 
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utgivare: Ulf B. Strange 
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OMSLAGET: Svensk premiär for 
Compact Disc-systemet. det nya · 
digitala grammofonmediet med 
mini-diskar. Vi har spelat upp för 
lyssning och bedömning samt be
sökt de båda tillverkande indu
strierna i Europa . 
Se sidorna 10 och 15. 
EV-foto: Lennart Edling, Kame
ra-Bild 



350 km / t är formel I bilens kapacitet och 250 km / t ge
nom snabba kurvor är inte ovanligt. Det fordras kvicka 
nypor bakom ratten för att hinna parera svårigheterna 
längs banan. Man hinner knappt se ekipagen när de svin
ner fram över TV-rutan. För att se detaljerna på moni
torn , sänker man farten på bilarna, SLOW MOTION . 

Sony presenterar nu världens första broadcast kassett
maskin med slow motion. Den heter BVU-820 och är 
revolutionerande, inte minst i sportsammanhang. En 
liten lätt maskin som passar i 19 " rack , och som tillsam
mans med Sonys nya dynamic motion controller är ett 
överlägset alternativt, inte minst prismässigt. 

Med BVU-820 kan du variera hastigheten från - l ggr till 
+ 3 ggr i mycket täta steg. Kvalite ten på bilden, som 
U-ma tic highband* ger i läge slow-motion, är till och 
med bättre än på vissa standarder av l ". 

BVU-820 har i övrigt samma förnämliga prestanda som 
BVU-800, dvs: Inbyggd redigeringspanel och audiomix
möjlighet , tidskod eller CTL-redigering, multianslutning 
till TBC, serie- och parallell ingång för alla typer av Sony 
Broadcast's redigeringspaneler samt överlägsen snabb
het och exakthet i manövreringen. 

SONY,~ 
Broadcast 

DTR-2000 

BVU-820 

Sony Dynamic Motion Controller, DTR-2000, styr slow 
motion för såväl l " C som BVU-maskiner. Den memo
riserar upp till 150 cue-punkter av sekvenser, som du vill 
återvända till och visa igen. Det är en reprismaskin med 
automatisk sökning . 

När du varierar hastigheten, kan maskinen lära in dina 
rörelser med handtaget och kopiera dem exakt , när du 
kopplar in "Auto Stunt". Tiden före cue-punkten, den s.k. 
pre-roll tiden , ställer du från 0,1 till 99 sekunder. Du kan 
spela in data för cue-punkter på bandets ena ljudkanal, 
vilket gör det lätt att hitta om du skiftar tapen till en an
nan maskin. 

En stor tydlig tids-display visar antingen tidskod, eller 
CTL-pulser. Dessutom visas den separata tiden efter cue
punkter i sekundsteg . 

DTR-2000 har inbyggd självdiagnostik och talar om för 
dig om något skulle vara fel. 

Kabellängden mellan DTR-2000 och bandmaskinen är 
max200m. 

Sammanfattningsvis är det här systemet ett överlägset 
koncept när det gäller slow-motion, och till ett avsevärt 
lägre pris än andra existerande utrustningar. 

REMOTH(3eP) 

s 
~ 
j 
oö 
:2 
i:Ij 

Gylling System-Elektronik AB 
* U-matic high band eller "BVU" är beteckningar på 
Sony's professionella % kassett band system. 
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elektroDikvärld. 

Illtmellan 
anteDn och jord. 

Det här är inte vilken bunt papper som helst. 
Det är en order vi fick för en tid sedan från Örebro 
Läns Landsting. Ordern omfattade 463 positioner, 
med allt mellan antenn och jord, och skulle levere
ras till Regionssjukhuset i Örebro. 
Att kunna leverera en sådan order är inte speciellt 
märkvärdigt om alla produkter är inom samma 
produktområde. 
Men just den här spände som sagt över ett register 
från säkringar till IC-kretsar. 

Redan efter en dag var allting hopplockat och 
kunde levereras. Det var bara 12 positioner 

som vi var tvungna att restnotera . 

---.... _----...-

Den här ordern är ett exempel på hur vi uppfyller 
vår målsättning sedan starten 1945: Att från lager 
snabbt kunna leverera det mesta av det bästa från 
världens ledande tillverkare av elektronikprodukter. 
Att vi under årens lopp lyckats uppfylla målsätt
ningen visar ELFA-katalogen . Från att i början ha 
varit ett stencilerat häfte ... _ ... _ 
på cirka 60 sidor har 
den blivit ett begrepp 
på marknaden, med 
över 18.000 artiklar 
och drygt 1.500 sidor, 
en hel elektronikvärld. 


