


JVC är en av världens mest uppskat
tade och mest populära tillverkare av 
avancerade HiFi-anläggningar. 

Från detta unika ljudtekniska kun
nande har nu JVC utvecklat en serie 
förstklassiga bilstereoa nläggningar, 
boosters, equalizers och högtalare. 

Några intressanta finesser: samt
liga modeller har separata diskant
och baskontroller, Dolby, SA-tonhu
vud av HiFi-typ och musik-sökning 
som standard. 

Den mest avancera
rade modellen har, bland 

mycket annat, digitaltuner med 
12 förval och Biphonic för extra bred 

ljudbild. 
Några förnämliga boosters, en 

med inbyggd equalizer, ingår i pro
grammet. En equalizer har för övrigt 
variabel ekoeffekt. 

Du har flera mycket bra och lätt
monterade högtalare att välja mel
lan. Samtliga har extremt fukttåliga 
högtalarmembran. 

Släpp loss Musikens Mästare i din 
bil och du får en rikare musikupple-

J'Ve Bil v; I EREO 
EN UUDUPPLEVELSE MED DRAG! 
JVC Svenska AB , Spångavägen 399-401,16355 SPÅNGA. Tel 08176003 40. 
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6 L~TT, BÄRBAR STEREO 
FOR SOMMAR OCH 
UTE VÄDER 

En produktkategori som 

24 SINCLAIR ZX 
SPECTRUM 

Nu kommer Sinclairs färg
dator i Sverige! Vi har pro
vat och nagelfarit nyheten 
och redovisar intrycken . 
BI a har vi jämfört med VIC 
20. 

46 STYR STUGVÄRMEN 
PER TELEFON 

Du kan själv bygga denna 
apparat som kan användas 
att styra värmen i ditt fri 
tidshus . En telefonpåring
ning är allt som behövs! 

54 V~F-TELEFONER 
IOVERSIKT 

Inför båtsäsongen ger vi 
här en marknadsöversikt 
av godkända vhf-stationer. 
Ett klart intressant alterna
tiv till privatradio! 

65 SKOPET 

EV:s speciella nyhetssidor 
med aktualiteter och de
batt, kommentarer och re
censioner. 

har ökat markant är Free
style-apparaterna, som nu 
också erbjuder inspelning 
etc . EV har valt ut ett 
bestånd nyheter för sä
songen. 

9 KAN GÅN~LÅ T 
SKADA HORSELN? 

Hur är det " egentligen" 
med hörseln och musik per 
lur? Vi har mätt upp några 

28 ETT TAL 
MED HISTORIA 

Elektronikvärlden går nu in 
i siffervärlden med ett nytt 
forum för upptäcktsfärder 
med datorn . . 1 det här av
snittet berättar vi om talet 
7r , och visar hur man kan 
använda datorn för att få 
fram allt bättre närmevär
den . 

5 O BÄTTRE RUNDRADIO
TEKNIK GER 
NJUTBARARE LJUD 

Installationen aven Or
ban-processor för lokalra
diokanalen i Stor-Stock
holm visar vägen mot ett 
bättre , rikare radioljud. 

57 SATELlIT-TV
-MOTTAGARE MED 
FJÄRRKONTROLL 

Svenska Luxor har erövrat 
en stor del av USA
marknaden med sin 
satellit-tv-anläggning. 

7 O HÖRT OCH HÄNT I USA 

Månadens Amerikarapport 
från vår korrespondent Ro
bert Angus. 

ljudtryck och resonerar om 
farligheterna . 

1 O SONYS PROFESSIONAL 
WALKMAN 

D'en lilla och kapabla men 
dyra WM-D6 har snabbt 
blivit en favorit bland krä
vande användare . Här ett 
stort test, baserat på ca 
halvåre.ts praktisk använd
ning och mätningar i EV
labbet . 

32 HÖGUPPL9SANDE 
GRAFIK PA 
OEXPANDERAD VIC 20 

Med detta program i as
sembler kan man få hög
upplösande grafik på VIC 
20 utan att behöva bygga 
om eller komplettera da
torn på något sätt . 

5 O MEDICINSK 
ELEKTRONIK 

En hörapparat har hittills 
alltid ut€jjort ett synligt be
lägg för användarens han
dikapp , men tack vare den 
nya mikrominiatyriseringen 
håller också detta på att 

57 RADIOPROGNOSER 

för juni månad 1983 

6 1 RADIO, TEKNIK 
OCH TRAFIK 

Stig Adolfson tar här upp 

72 FÖR 50 ÅR SEDAN 

ur Populär Radio 1933 

73 BREV TILL EV 

Brev med frågor och åsik
ter återges och kommente
ras. 

1 6 EN "MUSIKALISK 
SKISSBOK" 
NY A FOSTEX-X 15 

En alldeles ny och intres
sant Japan-skapelse för 
musiker, teaterverksamma 
etc. 4 kanaler , mixer och 
normal bandhastighet. 

38 EV PROVAR: MICRO 
PROFESSOR MPF II 

Den här datorn från Taiwan 
kan riktigt mycket till ett 
lågt pris. Vår provning av
slöjar såväl förtjänster som 
brister . - E n dator för 
entusiaster! 

42 DUMPEN 

Presenterar aktuella små
datornyheter . 

försvinna. Docent Jörgen 
Gundersen rapporterar om 
en intressant dansk nyhet . 

en rad tillsatsutrustningar 
av intresse för dx-aren som 
spekulerar på en surplus
Raeal. En hel del erbjuds 
främst på den brittiska 
marknaden. 

7 3 KORTA RAPPORTER 
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SPLITTRA INTE 
DETSONYUTVECKLAT 

SONETT 

SONY. 



SONY U-MATIe VIDEOKASSETTER 
Vinnaren av Emmy Award tör utveckling av U-Maticsystemet ger 

Er här10 goda skål varför Sony är märket Ni skall köpa: 

Sony har utvecklat U-Maticsystemet. r&1 Sony-produkter består alla prov tack vare Sony's stränga 
~ kvalitetskontroll. 

Sony tillverkar de viktigaste komponenterna själva. 

Sony tillverkar som totalleverantör av videosystem 
U-Maticutrustning, U-Maticband, kameror och monitorer. 

Sony har tillverkat U-Matic i 10 år. 

o 
[!] 

Son y säljer till hela videomarknaden, tillverkar också radio och 
TV till konsumentmarknaden samt anläggningar i större skala. 
Sony's tape är bättre än någonsin - kassationen har minskat 
med nästan 50% jämfört med tapeprodukterna för 3 år sedan. 

[I] Sony levererar från lager. 

Sony är innovatörer av teknologi. 110 I Sony's motto är - självklart - TlLLFÖRLITLIGHET. 

SONY U-MATIC VIDEOBANDSPELARE SONY U-MATIC VIDEOKASSETlER 
W-48OOPS 
BARBAR 
BANDSPELARE 
PAL/SECAM 

'JO-5800PS 
LÅGPRIS 
REDIGERINGS 
BANDSPELARE I 
FEEDER 
PAL/SECAM 

'JO-585OP 
REDIGERINGS
BANDSPELARE 
PAL 

vo-563O 
STANDARD
INSPELNINGS
MASKIN 
PAL/SECAMI 
NTSC (4.43) 

VP-5030 
STANDARD
UPPSPELNINGS
MASKIN 
PALl SECAM I 
NTSC (4.43) 

SONYÄTERFÖRSÄIJARE: 
Bromma, Gylling System-Elektronik AB, 16185 Bromma, Tel.: 08-981600 

KCA-10 
10 minutes 
610 gr. 

KCA-20 
20minutes 
860 gr. 

KCA-30 
3Qminutes 
930 gr. 

KCA-60 
60minutes 
1040 gr. 

KCS-20 
20minutes 
670 gr. 

Göteborg, Gylling System-Elektronik AB, Lotsgatan 7, 41458, Göteborg, Tel.: 031-420250 
Halmstad, Mediavision Halmstad AB, Västergårdsvägen 20, 302 40 Halmstad, Tel.: 035-35501 
Karlstad, Erfab Elektronik AB, Box 115, Tyggårdsgatan 1, 65103 Karlstad, Tel. : 054-156715 
Linköping, Bergholms AVVideo AB, Li ljegatan 10,58263 Linköping, Tel. : 013-121272 
Luleå, Teknisk Kundservice, Box 12, Banvägen 17,95121 Luleå, Tel. : 0920 - 69800 
Malmö, Gylling System-Elektronik AB, Regementsgatan 35, 217 53 Malmö, Tel. : 040-104050 
Östersund, Vibos AB, Storgatan 65, 83133 Östersund, Tel.: 063-104340 
Sundsvall, VTC Video O TV Center AB, Kyrkgatan 24, 852 31 Sundsvall, Tel. : 060-123550 

SON Y Communication Products B.V., P.O. Box 240, 4130 EE Vianen (Z.H.) The Netherlands 

SONY U-MATIC VIDEOBAND -FRÅN FÖRETAGET SOM lJTVECXLADE U-MATIC 
Jnformationstjanst 2 

SONY. 



tlltJ "D":na står för direktdrivning. 
som avsltter det fina svajvärdet 
0.13 % DIN. enligt data. Reglagen 
ptJ frolllen. försänkta. utom hörte
lefonjacken (tvtJ st). 

SONY MDR-FM 5. 
Från småapparatleve
rantören framför andra 
kommer den här minia
tyrvarianten i fraga om 

l ~"u",~ouren radio. Reg
lagen sitter i kåporna på 
utsidan. Det handlar 
bara om fm-bandet hlir. 
De små drivenheterna 
mäter 2J mm i diameter. 
Klinslighet: 100 dB/ 
mW. Uteffekten lir 
2 X 15 mW. detta med 
lO % klirr. Batteridrif
ten kan klara mottag
ning mellan 18 och 28 
timmar. beroende pd cel
lernlL Tvd personer kan 
hilra samtidigt. Allstling
.ing sdfort setet liggs 
l1li. TeleskoJHI"tenn: Vid 
tJsblder mtJste "",. ge
""st skjuta i den! ", .. r 
So"y • •• IIfspelnings
miljlighet - fm-signa
len kall föras illler till en 
ba"dspelare lIia ell ad"p
ter. Vdr prya Pia gillade 
FM5! 

SONY WALKMAN 
WM-7. Det hlir utföran
detfrtJnfirman som star
tade hela lIdgen av Hrbar 
smtJstereo heter ege"tli
gen Auto Reverse Walk
ma,,: Nlir avspelningelI 
av kassettens ena sida Ir 
klar. startar andra si
dans automatiskt. och 
det hela upprepas hur 
Ilinge som helst om inte 
batterierna tar slut eller 
man trycker på stopp! 

WM-7. som tar tvd 
slags magnetband. har 
Dolby-brusminskning. 
in- och urkopplingsbar. 
En hörtelefo"utgdng. 

Utanpd en rätt "ormal 
Idt för normal- och 
band är den inuti nykon
struerad med en intressant 
liten dc-mikromotor för 
svajet 0.3 0/0, vägt. och tre 
nya ic för elektroniken. 
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Det finns e 
sommaren 1983, 
tom flr windsurfarel 
* Den s k Freestyle-sektorn är något av 
det hetaste som finns inom stereobran
schen och med över 100 modeller och 
utföranden ute på marknaden till som
maren - t o m vattentäta modeller med 
inbyggd radio finns nu! - är utbudet 
rikligt, minst sagt. * Trender och teknisk förnyelse har EV 
intervjuat en ledande branschman om, 
Lars Bengtsson i Stockholm, och i sam
råd med honom presenterar vi här ett 
urval av de senaste nyheterna. 
EV-reportage: ULF B STRANGE 
och LENNART EDLlNG. foto 

AIWA HS-PO-2. Den hlir spelarelI har alltoreversering som skilter om ell 
kontinuerligt gdende tape - man behilver illte lliinda kassettelI ndgon gtJng. 
Ett brusminskningssystem av okänt slag ingdr för att ta ner hysteresbruset. 
I stort är det Dolby-kompatibelt. S k review-och cue-funktioner ingtJr. dvs 
samma lIvsnitt kan repeterIIs resp mlln klin "tona in" sig och enkelt letll upp 
ilnskat stlille. 

- -

- -.. ~ ~ . 
• ":.' -I:; __ ..---: ~ "!: .. - - ..... --~ - - ".': ."-', ... 

RQ-WJ-I WAY. Ingär i ell 
likartade gdngldtllr. som har 

___ _ ~!K.e.JO/');iI"'1I1 normllitIlpe som metlll/bllnd. 
hÖI'teJ'ef~'nu"gångjlr som arbetar 

med 630 mV; impedans 16 ohm med en 
uppsättning lurar aktiv. Tonhuvudet är 
gjort i s k super Permalloyoch hllr ovanligt 
nog hyperbolisk geometri. Vikt 223 g utan 
batterier. 



'Freestyle" för alla 
~ Litet är läckert. Litenheten är 
ett värde i sig. Apparaterna inom 
sektorn portabelt ljud, "personlig 
stereo", gånglåtarna och Free
style-kombinationerna fyller så 
här års skyltfönstren. Det handlar 
om i dubbel mening snabbrörliga 
varor, också om vi på den svenska 
marknaden inte tillnärmelsevis 
kan välja i ett sådant jättesorti
ment som först och främst den 
japanska hemmapubliken är van 
vid. I Tokyos Akihabara-distrikt, 
en hel liten stadsdel enkom upp
fylld av hemelektronik och det ut 
på trottoarerna, upp till sex vå
ningars höjd, har nertalet av de 
större firmorna nästan hela entre
planet proppat med de små bär
bara stereospelarna. eller har dem 
numera i en egen avdelning lite 
högre upp i huset. 

Inget har tillnärmelsevis slagit 
an på världspubliken så som So
nys epokgörande Walkman 1979 
och de nu många hundra efterföl
jarna, som vi här kallar Freestyle, 
vilket faktiskt också är Sonys 
benämning men som i överförd 
bemärkelse kommit att gälla hela 
apparatkategorin. Litenheten. 
tillgängligheten och oberoendet 
de här små grejorna ger har i dag 
skickligt vänts till ett mode av 
branschfolk och marknadsförare. 
Designglädjen blommar. lacker 

PHILIPS SKYMASTER Mk I/. 
TV. En mellanprisapparat som till
verkas for ett Hort antal marknader 
under den interna Phi/ipsbeteck
ningen D 6631. Metallbandklar 
och har balanskontroll och en ton
kontroll samt en dämpsats i form av 
en mutingknapp. 

och finish tävlar och, givetvis, en 
allt bättre teknik. 

I Japan finns numera, som vi 
tidigare berättat om, massor av 
små specialtillbehör till de här 
apparaterna; små speciella fäll
bara hörtelefoner, små högtalare 
att drivas av spelarna, radiodelar 
och t o m mini-ekvalisatorer som 
ex-vis Sonys SEQ-50 för fem 
band - till ett pris av ca 800 kr 
tyvärr för dyr för Sverige. 

Åt andra hållet, formatmässigt, 
har de här apparaterna utnyttjats 
genom att de utformas som ett 
slags insticksmoduler i en gärna 
lockande lackerad centralenhet 
med två högtalare på gavlarna 
och med batteridel i mitten. Vi 
har tidigare provat en sådan enhet 
från Sony, som vi fann mest läm
pad för sommarhuset. husvagnen 
eller båten, om man inte tycker att 
den går ihop med sovrummet. 

Den "personliga stereon" har 
också satt sin prägel på den appa
rattyp som utgörs av den mindre 
stereokofferten, "stereohandväs
kan" snarare i format. Se stora 
färgbilden här på uppslaget där 
JVC-apparaten t h representerar 
den här kategorin, som dess värre 
tycks ha hamnat i lite fel prisklass 
genomgående här och enligt nera 
handlare EV talat med är svår
såld, oavsett fabrikat. 

Vi . låter frågan gå till Lars 
Bengtsson Bild & Ljud i Stock
holm, bakom vilken står en av 
landets skickligaste branschmän 
som lyhörd för nyhetsvärdet följer 
trender och utveckling: Vad är det 
som gäller nu till sommaren 83, 
Lasse Bengtsson: 

Kvalitet kostar. 
också häri 

- Ett större utbud än någon
sin. kan man lugnt påstå. Men 
tyvärr finns det oroväckande in
slag, och det rör sig om en kate
gori av mycket enkla. på allt sätt 
billiga Freestyle-grejor, som man 
kan komma över för så lite som 
150 till 200 kronor. 

- Det borde ju vara en var
ningssignal till köparna. Vi här 
har tittat på kvaliteten i några 
erbjudna spelare i lågprisgrup
perna men avstår gärna! Ur
sprunget är genomgående Hong
kong, Taiwan eller Korea och 
andra ställen i Sydöstasien. Appa
raterna saknar eller kan sakna 
t ex snabbspolning, eller bara ha 
det i en riktning. och kunden får 
ofta inte ens ett etui till. ännu 
mindre någon väska, som alla 
bättre fabrikat erbjuder. Felpro
centen är hög hos de här billigim
porterna och många fanns inte 

L En s k piggy back-maskin, dvs en ut 
ur ett centralchassi med högtalare och användas for hörtelefonstereo. De 
här lite kapablare apparaterna medger ocksd inspelning. Kassettdelen tar 
metallband och det finns två hörtelefonutgångar. Radiodelen omfattar nya 
frekvensband, fm och tre am-band med mellanvåg, kortvåg och Idngvdg. 6 
W uteffekt. Ett slags musiksökningsautomatik finns, och ,ljudet kan 
kopplas om till "bredverkan" eller normal stereo. 

nånstans ens förra året . .. 
- De stora och väletablerade 

tillverkarna möter . delvis det här 
med att öka sina modellprogram 
och att sätta in nera finesser i år. 
Ett exempel på det är reverse
rande bandtransport, som finns 
hos bland andra JVC och en av 
Sonys spelare. WM-7. 

... men mycket 
prisvärt finns 

Överlag gäller. enligt Lars 
Bengtson. att spelarna i takt med 
att massmarknaderna utövar ett 
sug efter dem, blivit både bättre 
och relativt sett billigare sedan 
något år. 

- Man kan t ex få en suverånt 
bra Philips för 495 kr nu och i 
övrigt visar nu en rad fabrikat upp 
ganska påkostade höljen kring 
elektroniken, där det i den förra 
generationen bara var. rätt smäc
kig plast hos en del. påpekar han . 
"Spelarna tål mera nu." 

EV känner handlare som kän-
ner lätt desperation inför alla 
kundklagomål öv~r avslitna kab-
lar - de små. lätta hörtelef9nerna 
glappar och/eller uppvisar i en hel 
del fall alldeles för klen infästning 
av den tunna kabeln upptill och så 
trampas den av. eller slits av vid ..... 
en oförsiktig rörelse. Det där tyc- ~ 
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-. 
SON\' . 

SON Y WM -5. Här har vi den 
y ttersta konsekvensen av Freesty le
f ebern - den vattensäkra spelaren 
med inbyggd fm-radi odel. Walk 
man FM, som modellen också he
ter, är fo r "högaktiva människor", 
som gärna windsurfar eller lever 
strandli v. Faller man i det vå ta, 
skall spelaren med sin inkapsling 
och sina tätade reglage tåla detta. 

Levereras med ett par likaså vat 
tensäkra Fonropia -hörproppar. 
WM -5 har dubbla hörtelefonut 
gångar, mono-omkopplare på ra 
diodelen, metall -normalbandval i 
kassettdelen och har givits direkt 
dri vning få r lägsta svaj . Kommer i 
handeln under juni och är lackerad 
i gult. Vikt 370 g. Priset blir ca 
l 700 kr. 

ker må nga måste räknas som ga
ranti å taga nde att få laga t. 

- Ma n få r bedöma från fa ll ti ll 
fa ll oc h hur ny a ppara ten är. Jag 
kan förstå att det också hand la r 
om good wi ll. Många få r nog 
ställ a upp på det, t ill en viss del i 
a lla fall. Vi få r vä l ta la med 
importörerna om det blir för va n
ligt. 

Svajet har bättrats 
EV har mätt på en rad av de 

bätt re småa ppa raterna och även 
anvä nt dem prakti skt. Det vi 
främst besväras av ä r ett oaccep
ta bel t högt svaj i den a ppa ra tge
neration som kom efter de n första· 
Walkman-vågen. De a llra första 
Sony-enheterna höll typi skt om
kr ing 0,4 % svaj vid mätfrek ven
serna. Det fi ck vä l duga. Men 
redan nästa utvecklingssteg in ne
ba r en a ll män bant ning av a ll ting 
och låg vikt eftersträvades tydli
gen på bekostnad av det mesta . 
Här steg svajet hos en rad enheter 
brant till mi l:)"s t 0,8 %, in te sä ll an 
mera . Det lät avskräckande ill a 
med en ren ton inspelad. Och så 
ha r vi bruset. Komme.ntera r, Lars 
Bengtsson? 

ej , svajet ha r bl ivit mar
kant bättre med tiden. Allt det 
överdrive t plas tiga ä r också på 
retur och vi har få tt gedignare 
drivning med främst d irektdrift 
som en stor nyhet i år hos nera 

TEAC PA RTNER PC- 7RX. Här är en säsongnyhet som tillika erbjuder 
både dbx brusredukt ion (frånkopplingsbar) och automatisk reversering av 
bandet. Teac-apparaten har dubbla hörtelefonuttag och tar metall band. 
Vikt: 350 g utan batterier. 

En intressant option till Teac-spelaren är den lilla kassettdelen TP 7, 
utfo rd som en pack och avsedd fo r både am -mottagning och f m -stereo. 
Omkopplare stereo/ mono. Hörtelefonkabeln fungerar som f m-antenn. 
Avstämningen indikeras med lysdi oder. Radiodelen kostar ca 495 kr, 
spelaren l 395 kr ca. 

-~- - - . . ~ . . . . - .. 

fabrikat. Svajet ha r alltså tagits 
ner och ga nska få ha r anl edning 
att reagera. Vi märker ju också att 
köparn a ha r lä rt sig något om vad 
grejorn a kan väntas tå la eller inte, 
så t ex utsä tts de inte för skakning
a r och bol lande i handen så myc
ket längre (Lasse B visa r målande 
hur en tonå ring kunde jonglera 
och rotera med sin gå nglå t). u 
få r man ju clips för bä ltet och 
axelremmar eller bä rväskor, och 
så bör det va ra. 

"Brus avskräcker 
knappast" 

En anna n och lika avskräc
kande faktor som svajet är det 
envetna, väsa nde bruset som blir i 
dessa fortfa rande Do/by-lösa a p
pa rater ... 

- Ja , det är konstigt a tt det än 
så länge ba ra finn s Sonys WM-6 
med B-Dolby ute i detta jättebe
stånd. Men publiken tycks inte 
reagera, är Bengtssons åsikt. " Det 
hör förstås ihop med musiken 
näs ta n a lla spela r, de n har låg 
dyna mi k och dunkar på så att 
br uset mas keras till stor del. " 

Technics nya lil la Way. som 
återfinns på vå r fä rgbi ld , skulleju 
göra u pp med kon k u rrensen i 
fråga om brus och förses med dbx, 
va r meningen då den lanserades. 
Men uppenbart ha r Matsushita 
inskränkt sig ti ll att sälja dbx-va
ri anten enbart hemma i Japan. 

.------.. La rs Bengtsson. 
Bild & Ljud i 
Stockho lm : Va r
ning rö r bill ig t im
portgods av obe
stä mt el ler okä nt 
ursprun g . Köp a v 
de kä nda mä rke na 
med ordentliga ga
ra ntier oc h kompe
te nt service. 

Europamarknaderna få r nöja sig 
med en "ren" spela re. Bakgrunden 
torde va ra det näs tan obefin tl iga 
beståndet av dbx-kodade kassett
band . Att köpa rna själva sk ull e 
koda in sina ba nd är för mycket 
a tt hoppas på. 

- Ja, det finn s förstås en Teac 
som få tt dbx , påminner sig Lars 
Bengtsson (se längre fram i tex
ten). Och så ha r Aiwa en bärba r 
spela re som kommer med något 
slags a nonym brusreduk tion, 
" oise Reducti on", kort och 
gott ... 

Flera finesser finns nu 
Hur många appara ter finns det 

egent ligen? 
Det måste bli gott och vä l upp 

mot I DO-ta let ba ra i Sverige, räk
na r ha n ut. Hela det här segmen
tet småa ppara ter har också en 
vä ldig spännvidd i pris, från - om 
vi enbart räkna r godtagbar kva li
tet och märkesvaror - ca 495 kr 
till I 500 kr. " För femto nhund ra 
kan man få en spela re som också 

A KG hopfällbar hörtelefon. En rad tillverkare 
har i ministereovågens spår gripit sig an med 
produktfo rnyelse också i fråga om minihörtele
fonerna, vi I ka ju redan få tt special magneter som 
ger dem hög känsl ighet och fo rmåga till högt 
ljudtryck. Men de vanliga byglarna ville många 
ha fo rnyade. Här ett exempel på hur hörtelefo
nens huvudband görs i form av ett metallfack -

, verk, som är hopskjutbart så att hela luren kan 
vikt/s ihop i ett litet etui. Också "musslorna" 
görs numera i glada, lj usa fä rger som blått, 
orange och gult, t ex. 



medger egen inspeln ing", påmin
ner Lars Bengtsson. De lite dyrare 
apparaterna kommer nu ibland så 

. ut fö rda, ibl and som kombinatio
ner spelare- radiodela r. Radio-
kombinationer kan man få för 
strax under tu senlappen. Nya fi
nesser är räkn everk på en del och 
medhörning under snabbspolning, 
t ex. 

- Tyvä rr är de lite större men 
. fo rt fa rand e bärbara enhetern a 
med inbyggd radi o ofta för dyra 
och hamn ar i butiksledet på över 
2000 kronor, säger han. Det ä r en 
produktka tegori som stå r ga nska 
still a. Däremot finns det appara
ter så utförd a för I 495 kr, t ex 
den Sharp vi fo tograferat på fä rg
bilds uppslaget, och det är genas t 
överkomliga re för många . Det är 
för tidigt a tt säga om finessen med 
de löskoppl ingsbara högta la rna 
egentligen är någon fördel, men 
visst kan man ha anvä ndning för 
dem så . 

I ntresse t fö r den bärbara kate
gorin småa ppara ter hå ll er i va rje 
fa ll i sig, tycker Lars Bengtsson. 
"Det gör mer än så - det ökar." 
Och en sä rdeles väsentlig dimen
sion ligger i dessa småstereogre
jors smidiga anpass ning till de 
Oesta ak ti viteter som man ka n 
tä nkas syssla med: 

- Dom är ju på sitt sä tt rädd
ningen fö r branschen under som
maren. Förr fanns ju inge nting 
liknande. • 

SHARP QT- 19 HR / HS. En 
ganska kompakt liten kombination 
av "moderenhet", dvs löstagbar kas
settspelare, och en centralram som 
omges av t vå små högtalare, vilka 
går att koppla loss. 
• Uteffekten är 2 x 30 mW max, 
drivning 3 V dc, vikt 276 g utan 
batterier. NQrmal- och metallband, 
s/ n 50 dB enligt data för spelaren, 
som också utgör fm-radiodel. 
• Högtalarna mäter 6 cm och har 
8 ohms impedans, tål I W in samt 
är försedda med I m ti/ledare då 

Mikro-hörtelefoner 
utförda som kapslar 
ha r så smått börj a t synas på 
ma rknaden i a llt n er sa mma n
hang . Först ut va r Son y med sin 
Fontopia MDR-E 252 men 
också a ndra fa brika t finns. Det 
ha ndla r om så små hördon a tt 
inga gä ngse musslor eller kåpor 

Kan "gånglåt" 
skada hörseln? 
~ Många som är rädd a om si n, 
eller andras, hörsel frågar sig 
oroli gt om det utbredda hörtele
fonl yss nandet ka n skada hörseln . 
Och sva ret är - ja, a llt kan vara 
skadligt, men det finn s nya nser att 
ta hänsyn till. 

Vi har mätt ljudtrycket frå n ett 
anta l "gånglåta r" och liknande. 
Ljudstyrkan va ri erar en hel del. 
Det beror till stor del på att det är 
många fa ktorer som sa mverkar på 
olika sä tt. Låt oss bena upp: 

För det första kan banden vara 
olika sta rkt inspelade. Det kan 
röra sig om 5 dB skillnad mell an 
"svaga" och "sta rka" band , ell er 
givetvis ännu mer i ex tremfa llen. 
Om bandet är svagt inspelat, kan 
det ibland va ra omöjligt att få 
max imalt ljud ur maskinen. 

Verkningsgraden avgör 
En ann an fa ktor är hörtelefo

nens verkningsgrad. Man stoppar 
in en elektri sk effekt i hörtelefo
nen, och ut kommer en aku sti sk, i 
fo rm av musik. Det mesta som 
matas in bli r emellertid bara 
vä rm e i hörtelefonen. De Oesta 
små hörtelefoner av enklare sort 
till verkas i dag av ett li te t anta l 
tillverkare, oavsell vad det står för 

man önskar koppla loss dem från 
huvudenheten (sker med kontakt
lister av metall). Vikt 291 g. 
• Huvudenheten med förstärkar 
del och am -del är på 1,4 W, an
tingen .får batteri - eller nätdrift. 
Vikt 402 g utan batterier. Am-band: 
520-1620 kHz. 

Hörte/efonutgång finns, 32 
ohms. 

avs luta r, uta n endast så diminu
ti va kapsla r, a tt de ka n föras in 
i sjä lva hörselgå ngen . 

Lyss ning till bärba r stereo gå r 
fö rstås bra med de hä r, men 
a nvä ndningsområdena blir myc
ket större ä n a nna rs: Må nga 
moti onera r ju med musik och 
minst hindra nde blir då dessa 
"lura r". Också under en motor-

namn på dem. De är därfö r näs tan 
identiska. vad gä ller verkningsgra
derna. Andå kan det skilja ett 
anta l d B mell an en mycket lättdri
ven och en tungdri ven lur. 

Det fi n ns också en del I u ra r 
med högre impedans, t ex 200, 
400 eller 600 ohm mot de mera 
va nliga på några tio-ta l ohm. Det 
betyder att de förra behöver mera 
spännin g för a tt låta, medan de 
va nliga re lura rna kl a ra r sig med 
en lägre spänning men då i gen
gä ld drar mera ström. äs tan a ll a 
gå nglå ta r ä r gjorda för låg impe
dans och ger därmed låg spän
ning. 

Ytterliga re en faktor som vari e
ra r är spela rn as uteffekt , eller 
utspänning. Norma lt kan man dra 
på så sta rkt , att ljudet klipper och 
låter vä ld igt skorri gt och oskönt. 
Så högt lyssnar ma n normalt inte. 
Det kan skilja en del mell an olika 
appara ter, men i stort sett är den 
ni vå n lika. 

Var och en av de här va ria ti o
nern a ä r inte så stor, men sa m
mantag na gör de att apparatern a 
skiljer sig åt ga nska betydli gt. 

Vad gäller i realiteten? 
Men detta är a llmänn a resone

mang. Hur stort ljudtryck kan 
ma n egent ligen ås tadkomma? 

cykel hj ä lm ell er vid skidå knin g 
passa r de mycket små hördonen 
bra . 

Till Sonys modell få r ma n ett 
etui och sladdl ängden 1,3 m. 
Etuiet gå r uta n vidare in i en 
va nlig bröstfi cka. Kä nsli gheten 
för MDR-E 252 ligger på 108 
dB / mW , mä rkeffekt 0,03 W. 
Vikt: 4,8 g . 

Med a lla reserva tioner om avvi
kelser å t a lla hå ll är svaret om
kring 95 dB i öra t. Det har vi få ll 
som medelvä rd e då vi mätt på 
några appara ter. Siffran va ri e
rade mell an 78 (I) dB och 98 dB. 
för ett band som va r inspelat till 
250 nWb/ m. Maxima lt kan man 
ofta få toppar som ligger kanske 5 
dB högre från kra ftigt inspelade 
ba nd . 

Allt detta betyder a tt man helt 
visst kan få besvä rande skador av 
a tt lyss na per lur. M en en ljudnivå 
på 100 dB ell er mer under en korl 
tid ger inga skador. Men likväl 
anses ett buller (eller musik!) på 
85 dB på en a rbetspl ats, t ex , vå ll a 
en risk för hörselskador. Det se
nare bullret verka r då under myc
ket lå ng tid . 

S lutsatsen av detta är a tt man 
måste anvä nd a appara terna med 
urskillning, vem hade tänkt a n
na t? Lång lyssning på hög ni vå ä r 
troligen ri ska belt och kan ge be
stående skador på hörseln . Gång
låta rna inbjuder ju verkligen till 
oavbruten lyssning i a ll a situa ti o
ner, med å tfölja nde risker fö r 
hörandet. För all inte ta la om 
socia la och mentala fö ljder, men 
det stå r inte i ett lika enkelt 
förhå lla nd e till ljudtrycket. • 

BH 



* Från samma firma 
som fick fram succim 
TC-DS kommer den 
här miniatyriserade 
och exklusiva småap
paraten för kompakt
kassettanvändning, 
Sonys WM-D6. * En jämförelse med 
föregångaren visar på 
att de här två inte 
riktigt kan ersätta 
varandra. * Pro/essional 
Walkman är en ex
klusiv Freestyle, som 
prioriterar kompakt
het och ger rekordlågt 
svaj men också Free
style/ami/jens egen
heter i fråga om kon
takter etc. * Trots påvisbara 
svagheter i prestanda 
är ljudet/rån WM
D6 utmärkt bra. 

~ Lä ngs fronten på Sonys W a lk
ma n Professiona i med beteck
ningen WM-D6 stå r a tt läsa "Ste
reo Cassette Corder", a lltså precis 
sa mma fa ntasi benämning som 
å terfinns på den mer än dubbelt så 
stora fö regå nga ren TC-D5 frå n 
1978. Det ligger nä ra till ha nds a tt 
a nta hurusom nykomlingen ä r av
sedd a tt hel t en kel t u tgöra en 
mini a tyriserad uppl aga av fem
ma n och lä mpa sig fö r a llt det som 
den senare få r uträ tta i dag. Efter 
a tt ha a nvä nt WM -D6 prakti skt i 
nä rma re sju må nader och i jä mfö
relser med T C- DS vill vi betona 
a tt de hä r två a ppa ra terna, trots 
likhetern a, inte ha r riktigt sa mma 
a nvä ndningsområden. 

Till Sveri ge kom sexa n sent på 
hösten 1982 och då i 50 exempl a r 
i en första omgå ng. Dessa 50 gick 
till en rä tt stor del ut t ill en utva ld 
publik av proffs som lega t på 
importören Gylling om a tt få 
prova nyheten. Det va r a nstä lld a i 
riksradion , loka lradion och di
verse a / v-fö retag, reportra r och 
dokumentä rt verksa mm a, vilka 
fick pröva något som a llmä nt upp
fa ttades som "en T C-DS tredjede
len så stor som femma n" . Att 
a ppa ra ten av Sony kl a rt hä nför
des till bestå ndet "gå ng lå ta r" oeh 
klassats som en Walkman ("Free
style") med inspelnin gsmöj lighet 
o c h högspecifi cera ts i o lika av-
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seenden ka n ma n undra om det 
reflekterades sä rskilt mycket 
över. Hur som he lst , den avdel
ningssekretera re hos Gylling som 
till tusen a nd ra jobbiga uppgifter 
hade a tt administrera de hä r lå 
nen och påseendenotorna a nför
trodde efter en tid oss med viss 
des pera tion i sin a nna rs så be
stämda röst a tt "grejorna inte 
kommer t illba ka". Det som hände 
va r, inte ovä nta t, a tt bra må nga av 
testfa rbröderna bl ev så fö rtjusta i 
den lilla ste reo-cordern , a tt de 
entusias tiskt lä t hä lsa "den behå l
ler vi, tack, sä nd räkning nä r ni 
ha r lust ... !" . Om returer var in te 
ta l, och det hade vä l gla tt firma n 
i och för sig om inte appa ra te rna 
t illdela ts Sverige i så kn a ppt a nta l 
1982 och fra m över nyå ret 1983. 
Det rådde lä nge br is t på både 
spela re och tillbehö r, vilket yttra t 
sig bl a i a tt en fö r a nvä ndningen 
kriti skt viktig mikrofonada pter 
inte a nl ände till S verige förrä n i 
mars i å r - detta jämte en hel rad 
a nd ra plugga r, ada ptra r, kontak
ter o dyl. 

Spela ren levereras inkl ett pa r 
av Sonys vä lkä nda lä ttviktshö rte
lefoner med sa ma rium-kobolt
magneter. Utföra nde i sva rt och 
meta ll , konta ktplugg densa mma 
som till öv rig Frees tylemateri el. 

S torleksre la ti onerna mell a n en 
T C-DS och en WM - D6 fra mgå r 

av foto hä rintill. 

Fig l . De organ 
hos spelaren 
man behöver in
tressera sig för 
vid inspelning 
ligger alla i hu
vudsak upptill 
över "däckets" 
högersida. Där 
finns indikato
rerna med sina 
fem segment, 
bandväljaren 
och DoIby
kretsen. 

Text: ULF B 
STRANGE 
Foto: 
LENNART 

ningar: 
BERTIL 
HELLSTEN 

Te-D5 ännu unik maskin 
T C-DS blev ju en vä rldssucce 

right from the sta rt och ha r hjttill s 
genomgå tt tre versioner : Den 
fö rsta, som i J a pan ka llades 
G ra nd Pri x och vilken inte hade 
meta llba ndsmöjlighet , den sena re 
utvecklingen TC-5M som a lltså 
få tt meta llba ndskorrektion, och 
slutligen TC-D5 Pro. som i tusen
ta l a nvä nds av yrkesfolk , rekla m
och produktionsföretag världen 
·över. Den modellen har Cannon
konta kter av X LR-typ för ba la n
serad mikrofoningå ng och medger 
a lltså a nslutning av professionell 
mikrofonmate riel m e n den sak
na r, eget nog, metallba ndsläget. 
Det ä r uthä rdligt - vem använder 
egentligen meta llba nd?- Proffs
upplaga n av TC -DS , som kosta r 
fl era tusen kronor mer än någon 
av de a ndra va rianterna , finn s 
också hä r i Sverige i ytterliga re en 
version, specia lgjord efter utveck
lingsa rbete på film- , tv- och video
sida n. Den lilla spela ren ka n i det 
utföra ndet a nvä ndas för synkron
lj ud vid filmuppt agning och ha r 
funnit god a nvä ndning i rä tt krä
va nde sa mm a nha ng . 

Epoken T C- DS ska pade med 
ens fö rutsä ttninga r för gruppen 
dokumentä rfilma re a tt säga adj ö 
till diverse Nagror och Uher m m 



Fig 2. Jämförelsen med föregångaren frå n 
Sony, TC-D5, ~isar storleksrelationen till ny 
heten WM-D6. Vikten är också mots~arande 
mindre än hälften. Gör man lite mera k~a lifi-

cerade inspelningar och ~i11 hålla kontroll på 
signalen, ~ä ljer man med fördel den äldre 
Sony -produkten, som också är enklare att 
arbeta med i en rad a~seenden. 

fö r sitt bildljud och i stä ll et g~ 
över t ill en mycket kompakt , h'ö
geligen dri ftsä ker kassettmaskin 
med för en portabel appa ra t dit
tills okända pres ta nda . Radiore
portra r och ra pportörer på a lla 
hå ll i värl den tog också den pla tta, 
sva rta ma ki nen till fö ljeslaga re. 

På den vägen ä r det, eftersom i 
prak ti ken ingen a nna n firma ha r 
följ t upp Sony-succen med a tt 
försöka åstadkomma något lik
na nde, lika litet , kompakt och vä l 
fun gerande i sina enskildheter . 

Länge gick a lltså ryktena om 
a tt Tokyo-firman skulle komma 
med en ba ra hä lften så stor TC
D5, som det hette . Det gjorde ma n 
nu inte. I stä ll et ha r vi en min ispe
lare efter W a lkma n-konceptet i 
WM-D6, och det är en rä tt så 
betydande skillnad . 

Sjä lva den fys iska litenheten är 
ju en i vissa sa mma nhang avgö
ra nde fördel men den utgör å 
a ndra sida n ett effektivt hinder 
mot a tt bygga in diverse deta ljer 
som i andra sa mma nha ng bedöms 
som betydelsefulla, t o m nödvä n
diga. 

Särpräglad disposition 
W alkm an Professiona I ryms 

inte över handfla ta n, men nä ra på . 
Den levereras i en smidig sva rt 
läderväs ka med röd sa mmetsfod
ring med uttag för reglagen lik-

som en spa lt , som medger insyn 
mot ba ndscha kte t. Spelaren bä rs i 
en smid ig cordrem med snabbl ås, 
ett tryck över en rä ffl ad klack 
fri gör upph ängningen. 

Fra msida n domineras av den 
skj utpotent iometer som regle rar 
hörtelefonvolymen. Den lill a 
tunga n man ska ll skju ta mell a n 
lägena O och 10 har ett snäv t 
reg lerområde men erbjuder fri
kost igt tumgrepp. På EV:s ex 
löper " regeln" ga nska trögt och 
osmidigt. 

Den ce ntra la gruppen av reg
lage verka r näs ta n identiskt över
tagen från en de l tidiga re Sony
skapelser och påmi nne r t ex inte 
så li te om den pa nel som fi nns på 
den ultra lilla 2-hast ighetsmaski
nen BM-SOO Micro Dicta tor för 
mikrokassetter. På W M-D6 på
verka r den översta -vä nst ra ta ng
enten kassettlocket , utkas tet av 
kassetten och stoppfunktionen . 
Play- kna ppen å terfinns under och 
de två med dubbel pil ar fö rsedda 
mindre ta ngenterna ka llas Review 
resp Cue. Alltså sna bbspolnin g å t 
båda hå llen. Ö ver dem en ora nge
mä rkt pa uskna pp. 

För a tt kunna göra en inspel
ning behöver vi en Record- knapp, 
och i det hä r fa ll et å terfinns den 
på högra gaveln av appa ra ten. 
Den ha r en stor röd punkt och 
sitter i omedelba r anslutning till 

den runda lilla ra tt som ma n 
stä ll er in inspelnings nivå n (J - 10) 
med. Record-knappen ska ll skju
tas rakt inå t och fri görs med ett 
tryck på stoppta ngenten. Record
knappen ä r mycket t rög och torde 
vara svår a tt oavsiktligt påverka . 

Det från a nvända rens synpunkt 
mest sä rpräglade finns också på 
den hä r gaveln , nä mligen uppsätt
ningen av "t v å hörtelefonut
gå nga r, A resp B, meda n man fö r 
mikrofona nslutning respektive in
spelninga r på linjenivå enba rt dis
ponera r e n , likaså minia tyrise
rad ingå ng. Just det hä r drage t 
klassa r, enli gt vå r mening, spela
ren som betydligt mera Wa lkma n 
än något slags ersätta re för 
sam ma ända mål' som T C- DS kan 
ta sig a n. Det finns fl era såda na 
utskilj a nde deta ljer, se neda n. 
- Vad ma n för a llt i vä rlden inte 
få r g lömma då ma n spel a r in med 
WM-D6 ä r a tt stä ll a den li lla 
knappen under Record i a ntingen 
läget Line in el ler Mic! 

Litenheten ha r nödvä ndiggjort 
a tt spela rens orga n sitter ut
spridda över fyra ytor, och gå r vi 
t ill ba ksida n hitta r vi så mikro
kontakten fö r Line Out (s tereo). 
Ska ll ma n a nvända den måste 
a lltså etuiet krängas av men detta 
ä r sekundärt. T h på ba kre pa ne
len sitter konta kten för extern 
strömmatning, som med fördel 

ka n ske via den ada pter som finns 
a tt köpa. Sex volt likspä nning 
ma ta r maskinen äve n exte rnt. 
Ba tteri facket, som å terfinns bred
vid kassettscha ktet, kräver insa ts 
av fyra 1,5 V sta nda rdceller, 
gä rna ba tterier av a lka lintyp ell er 
motorba tte rier heavy duty
utförande. 

T on hö jdskontroll 
på WM-D6 

Mitt emella n de hä r två kontak
tern a å ter finns något som inte ens 
T C-DS ha r fö rsetts med , en i 
sa mma nha nget ova nlig has tig
hetskorrektionskrets. Denna 
Speed Tune-ratt ä r i sitt frå n
kopplade läge ina ktiv, men stä ll er 
ma n kna ppen i "on"-I äge ka n man 
med en vridning ä ndra ba nd has
ti gheten med 4 % lä ngs ett fas t / 
slow-gradera t område, dä r tum
hjulet ha r en vit ma rkering för 
instä llningen . Meningen med den 
hä r renstä mningen ä r a tt ma n 
ska ll kunna justera in ba nden så, 
a tt ma n a ntingen anpassa r upp
tagninga rna gjorda på WM-D6 
till någon a nna n, känd maskin, 
eller också på sexa n spela r upp ett 
ba nd som gjorts med en i has t ig
het avvika nde maskin . Åtmins
tone fö rf. undra r över vilken situa
tion som ä r minst osa nnolik , om 
ma n uttrycker det så. Fö rutsätts 
reporterbruk , mås te vä l ä ndå nor
ma lfa llet va ra a tt överspelning 
ske r mot hemma reda ktionens re
surse r, dä r ma n ka n korr igera fö r 
avvikelser i ba ndhas tighet. G ä ller 
det uppspelning av främma nde 
ba nd på WM-D6 med avvikelser i 
jämnh eten, så a tt ma n ä ndra r 
tonhöjden i rä tt riktning, torde det 
överväga nde. ha ndl a om vä ldigt 
udda situa tioner . Men med lite 
god vilj a ka n ma n förstås före
stä lla sig a tt en WM-D6-äga re vill 
höra musik som ä r inspe lad på 
någon ök nig gå nglåt med då lig 
ba tterispä nning som vå lla t för
skjutning i tonhöjden . . . å t svaj 
ä r in te mycket a tt göra med en 
såda n hä r pitch controI. 

På ova nsidan av spela ren ligger 
ett litet , svå rnollstä llt räkneverk 
gneti gt fö rsä nkt upptill med inte 
särskilt lä ttlästa siffror. Räkne
verket ä r tres tä lligt. Bredvid finns 
tape- indika torn med lägena Nor
mal. Cr02 1/ och Meta/I V. Med 
en liten omkopplare på sida n ska ll 
ma n lå ta en röd tunga ma rkera 
instä llt band . Det ä r ytte rst svå rt 
a tt upptäcka den dimin utiva röd
ma rkeringen i de små glugga rna! 

S å ha r vi det som marka ntast 
ski ljer ut W a lkman Professiona i ~ 
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från nertalet övriga små, bärbara 
spelare, Do/by-kretsen. Det är en 
B-Dolby med frånkopplingsmöj
lighet som hos TC-DS . Också 
Dalby-funktionen kopplas om 
med en liten swi tch på gaveln. 

WM -D6 har rätt snabba Iys
diodindikatorer men tyvärr bara 
en enda , lågupplösande uppsä tt
ning i form av fem rektanglar med 
nivåerna från - 10 upp till +6 dB 
och mittför nollan indikeringen 
+4 VU intill Dolby-symbolen . 
Nedti ll finns en liten knapp som 
sköter dels toppvisningsfunktio
nen, dels kopplar in ba tterichec
ken . Dä rvid lyser understa seg
mentet upp. 

Här ligger en stark begränsning 
i förhållande till den robustare 
TC-DS, som har stora, separata 
utstyrningsi nstrument med så
dant som god noggrannhet och fin 
gradering samt batterikontroll etc 
och vilka indikatorer dessutom 
har belysning. Med WM-D6 har 
man ingen möjlighet att visuellt 
kontrollera kanalernas indivi
duella tillstånd eller utstyrning. 
N ivåstegen är stora. 

I vårt tycke är det något knöligt 
att pillra i vissa kassetter i det 
snävt skräddade bandschaktet, 
där måtten inte medgivit några 
generösare dimensioner. Kombi
nationstonhuvudet sitter ganska 
väl skyddat i fronten. Det är ett 
modernt Sendust-ferrithuvud. 

Locket är ganska vekt och det 
rekommenderas inte att man fat
ta r tag i det för att nytta spelaren. 
I nfästningen består av klena 
gångjärn och en spärr mot höger
sidan . Ba tterifacket är mycket 
koncentrerat och välpackat, lossas 
med en skjvtspärr framtill och har 
ett glid lock mot den. 

Fyra mycket små skruvar håller 
däck plattan i läge jämte några 
metallklammer etc och under lig
ger det stora kretskort som bär 
upp elektroniken med dess ic och 
från Sonys övriga produktion ut-

vecklade komponenter, där man 
känner igen den förstärkande lik
strömsomformaren för driv
ningen. M ikromotorn med sina 
dc / dc-kretsar , svänghjul och ser
vomekanism bildar ett verkligt 
förtätat montage jämte det 
kva rtskr ista lloscill atorstyrda cap
standrevet. Vi har inte utsa tt den 
för några speciell a strapa tser eller 
påkänninga r men inga skä l rinn 
för a ntaga ndet att mekanismen 
inte skulle klara alla rimliga på
frestningar. Det extremt låga sva
jet, som rapporteras om lä ngre 
fram i mätvärdeskommentaren, 
vittnar om a tt motor och band
transport klarar att a rbeta i a lla 
läge n och under ska kninga r och 
vibrationer t ex i ett fordon eller 
vid olika reportagesitu ationer . 

Jobbig 
mikrofonanslutning 

Ett smärre mysterium är kon
taktstandarden. Den japanska 
hörtelefonproppen av minityp är 
universell och vilka lättviktare 
som helst med sådan plugg pas ar 
i A- eller B-uttaget. Vad slags 
utformning mikrofon / linjekon
takten fått är däremot inte a llde
les lätt att säga. Ertersom vi fick 
vänta många månader på a tt leve
ranser av ada ptern PC-39 sku lle 
komma till vårt la nd , försökte vi 
spela in med ett a nta l av såväl i 
Japan som i Sverige köpta kontak
ter av va nlig 3,5 mm stereotyp. 
Detta visade sig omöjl igt : Alla 
kontakter vi prövade - 3,5 , 3,2 
och även 2,5 mm - kortslöt ena 
kanalen då de sköts in i norma l
läge. Det gick inte a tt spela in 
någon signal över båda kanalerna 
på vanligt sätt. När så Sonys egen 
adapter fanns a tt tillgå , visade den 
sig se likadan ut som a ll a andra 
stereopluggar men med den fun
gerar inspelningsdelen fullt ut 
som den skall. 

Sonys ada pter består aven mi
nikontakt som är förgrenad över 
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en plastdosa med två anslutnings
öppningar, så endast på detta sätt 
kan man ansluta två monomikro
foner. Vi har gjort en hel del prov 
med bl a Sonys egna förnämliga 
små elektretkondensatormikar 
ECM-150 men också med fabri
katets stereomik rofoner ECM-
949T och 969, en närmast proffs
inriktad mikrofon med valbar ka
rakteristi k . 

Det går a lldeles utmärk t att 
a rbet a så med samtidig kontroll 
av inspelningen i hörtelefonerna 
och med nivån inställd så , att 
lysdiodrampen in te "låser fast" på 
fulln ivå. Den är både mycket 
sna bb och på modernt sä tt nervös, 
så vi föredrar avgjort TC- D5 :a ns 
traditionellare visa rinst rum ent 
för effektiv övervakning av signa
len . Där vet man mycket säkrare 
var man befinner sig, och hela 
ergonomin med nivåratt etc fram
till jämte de stora ta ngenterna i 
blickfånget underl ätta r a rbetet 
ojämförligt. Men litenheten har 
förstås si tt pris. Det stora fråge
tecknet sätter vi för den besynner
liga di sposi tionen av WM-D6 med 
t vå hörtelefonutgå ngar och en 
fjuttig liten mikrofoningång, som 
de sutom ä r kombinerad med lin
jesteg. Varför '> Sannolikheten att 
någon köper en sådan här maskin 
för nästan 3 000 kr och a nvä nder 
den för enklare förnöjelser och 
del at hörtelefonljud måste väl an
ses som ganska liten. Att ka lla en 
produkt "professionell " och så på
fallande åsidosätta inspelningsfa
cili teterna, som här, inger förvå
ning. Liksom att man så bokstav
ligt hos Sony hållit sig till Walk
man-standarden och inte ens er
bjudit phonohylsor som kontak
ter. De här miniatyrdonen har 
in get med proffsbruk att göra. 

Leksak, a lltså'> Nej, lå ngt ifrån, 
uta n snarare en i vissa avseenden 
högst kapabel liten bandspelare 
med en något udda framtoning . 
Ett av dess särdrag - utöver de 

Fig 3. Fronten hos 
WM-D6 domineras av 
greppet fö r utvolymen, 
som fö rstås i fö rsta hand 
relateras t i /I hörtelefon
nivån. T h den koncentre
rade manöverdelen fö r 
bandrörelsen. 

nämnda - är att sakna korrek
tionsläge för bandtyp 111, ferro
krom , som är den a llra mest läm
pade att ar beta med och a tt få 
bästa resultaten med, vilket skall 
belysas i den mättekniska kom
ment~ren. 

" Smyginspelningar" 
går fint 

Litenheten är fö rstås det stora 
plusvärdet och den exklusiva a p
pa ritionen . Vikten, bara 640 g, 
ta lar för näs ta n oinskränkt bär
barhet och beredskap, även om 
det i och för sig knappast går 
forta re a tt få i gång en WM-D6 
än en TC-DS, vare sig ma kinerna 
står uppställ da framför en eller 
hänger på axeln . Med WM-D6 
kan man få en nästan oslagbart 
liten inspelning enhet om man på 
hörtelefonerna bärbygel knipsar 
fast ett par små myggor, typ 
ECM-I SO, i höjd med kå porna 
och tejpar ihop kablarna ned till 
sexan, som man låter ligga i en 
stor ficka eller i en axelremsväska. 
Förr. har jobbat så och resultatet 
ä r jämförbart med vad en tränad 
.små bildsfotograf kan uppnå med 
att låta en vidvinkelfö rsedd 35 
mm kamera hänga under jackan 
eller använda " från höften" -
man kommer verkligen reportage-
ituationen in på livet. I falle t 

hörtelefoninfäs ta små mika r blir 
det ett slags vä ldigt rea listisk 
konstskallestereo med ibland oa
nade spatiala vek ningar. Jag bör
jade a tt göra upptagningar så här 
med TC-DS:an och spel ade t o m 
in musik under konsert (fullt le
galt , skall väl påpekas) så utstyrd . 
Det fångade både estradklang och 
lokal i ett perspektiv som medver
kande musiker blev klart entu ias
tiska över. Meda n den svarta TC
DS i alla fall drar viss uppm ärk
sam het till sig, förblir W a lkma n 
Professionai något som folk i all
mänhet tittar förbi eller inte fä ter 
avseende vid , mycket för a tt ingen 



är van vid a tt förknippa i n s p e I -
n i n g med en liten , plastig grej 
det står Walkman på. Om spela
ren alls måste exponeras, vill säga . 
Den går ju utmärkt att dölja t o m 
under ett programblad eller kan 
ligga i en ficka . Liksom med varje 
a nnan , liknande apparat lär ma n 
snart vad en viss bandtyp tå l i 
fråga om normalutstyrning och så 
ställer man ' den I - lO-graderade 
ratten på läm pad nivå och hoppa s 
att läge t inte skall ändra sig från 
en gång bestä mt om spel a ren lig
ger i ex-vis rock- eller jackfickan 
eller i en väska. 

S å lå ngt beträffa nde några an
vändningsområden för WM-D6, 
som dock inte har begränsning till 
"candid recording" eller något 
slags spion age- och detektivverk
samhet. Den som vill spela in 
skygga djurs lägen , t ex , har här 
en mycket god upptagni ngsappa
rat som är lä tt att överva ka i ett 
gömställe. Vid intervjuer är spela
rens litenhet och enkla skötsel en 
stor förtjänst. Osv - det är vä l i 
s tort ba ra anvä ndarens fantasi 
som sä tter gränsen för insa tsom
rådena här . 

Men viss t finns det a ndra grän
ser i fråga om W a lkm a n Profes
sionai som gör a tt man , beroende 
på arten av inspelningen, ibl a nd 
bör välja något a nna t i spelarväg. 
Detta ska ll diskuteras i kommen
tarerna till EV:s labbmätningar. 

Extremt lågt svaj. 

dålig fasning 
Om vi först ser till det av EV 

uppmätta svajvärdet för . WM-D6 , 
uppgår det till utomordentliga 
0,075% som vägt IEC-värde . Den 
givna kommentaren ä r att det" 
finns må nga både stora och d yra 
stationära kasse ttdäck som har 
lå ngt sämre svaj än så här ; att inte 
tala om hela den stora fam ilj en 
enklare gånglåtar oc h W alkmen , 
där svajet typiskt kan belöpa sig 
till 0,5- 0 ,8% eller ä nnu mera hos 

billiga apparater. En jämförelse 
med Te-D5 utfaller så, att svajet 
dä r ligger i paritet ' med WM-D6. 
Uppenbart har man hos Sony 
byggt in erfarenheterna från den 
större maskinen här. 

Klippnivån för mikrofonin-
gången på Walkman har vi mätt 
upp till 90 mV . 

Fasstabiliteten . Fotot i mätda
tadelen är taget från vårt x/y
kanalkopplade oscilloskop under 
sa mtidig in spelning av frekvensen 
10kH z i båda kanalerna . Som 
framgår av fotot inträder föränd
ringar i faslägena mell a n de två 
ka na lerna i Walkman . Idealt skall 
en faslägesfigur utgöras av ett 
rakt streck, som kä nt. Finns inget 
rakt streck utan vi får en cirkel i 
stä llet , tyder den på fasskillnad 
mellan kanalerna. Här har vi en 
variation som yttrar sig i föränd
ringar mellan tillstånd "cirkel" 
och till stå nd "streck" . Det betyder 
variera nde fasläge och ostabilitet 
i bandföri ngen , särskilt vid höga 
frekvenser. Den visar sig som 
ski llnader mellan kana lerna . Av 
den i EV-labbet upptagnaji"g. ser 
ma n att det handlar om en ganska 
ordentlig ostabilitet. Resultatet 
ka n inte a nnat än ka llas ganska 
dåligt , få kassettmaskiner visar på 
något likna nde . Hur denn a brist 
på stabilitet uppkommit unda n
drar sig bedömande, mätningen är 
gjord med ett Sony-band, f ö. 

Det andra labb-fotot visar den i 
ba ndspelarsammanhang obligato
riska s k brustrumpeten, bandfö
ringens symmetri. 

Här finns några 'detaljer att 
kommentera, t ex att den först a 
sidotoppen ligger 12 H z från hu
vudtoppen och återfinns, som kan
ske framgår , 25,6 dB ned . Sen 
finns några smärre ojämnheter 
a llteftersom . Det här är inte heller 
spec iellt bra , T e-D5 är påfallande 
bättre. Där finns en 6 - 7 d B större 
höjd på toppen, det dröjer alltså 
lika många dB till inna n några 

Fig 4. Ena gaveln på WM-D6 
upptar allt det här med de i texten 
kritiserade dubbla små hörtele
fonutgångarna och den enda, li
kaså miniproppanpassade, kom
binerade mikrofon- och linjein
gången med sin omställarknapp 
undertill. Record-knappen i mit
ten och nivåratten längst ut. Över 
dessa reglage knapparna till 
bandväljaren (det är indikatorn 
som ligger upptill över däckplat
tan) samt Dolby-kretsen. 

sidband börjar lyfta i det fallet. 
Hos Te-D5 ligger brustrumpe
tens bas på ca 32 dB. För Walk
mans del är värdet väl inte direkt 
alarmerande men inte he lle r ide
a lt , som antytts. 

G å r vi till den större samman
ställningen med sina stapeldi a
gram osv över nivåer , så framgår 
av dem hur spelaren beter sig med 
olika typer av band. Det visar sig 
tydligt att det är jobbigt för 
WM-D6 att arbeta med metall
band , och det gi;iller inte bara den 
uta n praktiskt taget alla kassett
spelare . 

Mikrofonförstärkaren 
svag 

Med band av Typ I , a lltså 
järnoxidtape, har man en utstyr
barhet som belöper sig till om
kring 5 dB . Då ligger den i övre 
delen av stapeln. Avspelningsför
stärkarens klippnivå ligger på 16 
dB, och det hå ller sig konstant för 
a lla band. 011 d B på utstyrnings
instrumentet ligger också lika för 
a lla ba nd. Med järnoxid band kan 
ma n i praktiken styra ut så, att 
a ll a lysdioderna tänds på WM
D6. I varje fall når ma n + 5. 

I fråga om brusnivåförekomst 
kan kanske ji"g vara svår att tolka. 
Men där det dubbelstreckade om
rådet i stabeln slutar ligger 
band bruset på den nivån , utan 
brusreduktion . N ivå n där streck
ningen upphör innebär brusnivå 
med aktiv Dolby. Som väntat 
vinner man några dB i bandbrus. 

Det här innebär, a tt stapelns 
infärgade längd hänför sig till 
järnoxidbandet = 65 ,3 d B, ban
dets signal / brus-kapacitet. Eller 
bandets dynamik, om man så vill. 

Men samtidigt visa r det sig nu, 
a tt använder man mikrofonin
gången så höjs brusnivå n till 
ungefär 55 dB - man får följakt
ligen en minskning av s / n med 5,5 
dB och då hamnar vi vid det 
( röda) streck som a nger "band-

brus med mikingången ställd för 
- - " etc. Då höjs alltså bandbru
set med nästan lika mycket som 
om ma n hade kopplat ur Dolbyn ; 
man kommer i stort sett upp i det 
brus som sk ulle råda utan brus
minskningselektroniken . Här mö
ter vi alltså ett mindre gott mikro
foningå ngssteg. Ett visst till
skottsbrus måste man a lltid räkna 
med, men här inger det vissa 
betänkligheter, eftersom spelaren 
dock är tänkt att användas för 
inspelning av inte helt okvalifice
rat slag. 

Stapeln slutar sedan med en 
ofylld del undertill , och den är 
meningen att relatera till avspel
ningsförstärkarens brus, som lig
ger ett a ntal dB under själva 
ba nd bruset. Ka nske lite väl nära, 
den ger en aning tillskottsbrus, 
faktiskt. 

Under hela stapeln som avser 
järnoxidtap~ finns en ensam mar
kering. Den kan vara svårtolkad, 
men skall utläsas som kvarva
rande rest av signa len efter rade
ring. Det är en ton om I 10Hz som 
är inspelad tiil normalnivå om 250 
nWb/ m. På järnoxidbandet ham
na r den långt under brusnivån och 
ger vid ha nden a tt man kan radera 
med utmärkt resultat på WM-D6, 
några rester av typ I behöver inte 
uppstå . Vi har valt frekvensen 110 
Hz för att den är särdeles besvär
lig a tt radera ut ; som test är det 
lika svårt som utslagsgiva nde. 

Banden av typ l vi a nvänt ä r 
Sonys eget AHF. 

Metallband 
föga lämpade 

Typ !l-banden i testet är likaså 
av fabrikatet Son y och betecknas 
USC-x. Det ä r alltså kromdioxid
varianten och med det fick vi inte 
fullt ut lika hög utstyrning som 
väntat. Den belöper sig till 3,3 dB. 
Med Dolby inkopplad i sexan ser 
man att brusnivå n däremot är lite 
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lägre - det innebär nivån där det 
streckade partiet slutar ifig - och 
vi mäter upp - 62,3 dB . Också i 
det här fallet ka n iakttagas att en 
bit av det goda signal / brusavstån
det kä kas upp av mikrofonförstär
karens eget brus på samma sä tt 
som tidigare. Det som skiljer är 
att radersignalresten nu har kru
pit upp och lagt sig alldeles under 
avspelningsförstä rkarens brus, 
noga taget ligger den på 68 dB 
medan avspelningsförstä rkarens 
brus noteras till 67. Det skiljer en 
enda dB . Det betyder pra ktiskt att 
spelaren ha r lite svå ra re a tt han
tera kromdioxidtape än jä rnoxid
band. 

Det testade metallbandet är So
nys Merallic , som tillverkaren 
sjä lv har som referens, se data . 
Här börj ar det hä nda saker.. Me
tall ba ndet ska ll ju i princip gå att 
styra ut mera än järnoxidformeln, 
men här visar det sig inte möjligt 
att styra ut till mer än +2,7 dB. 
Det är a lltså mindre än vad som 
gäller för kromdioxidbandet. 

Förhå llandet tyder på a tt ton
huvud och inspelningsförstärkare 
inte riktigt mäktar med de höga 
förmagnetiseringsnivåer som 
krävs för metallba nd. Ma n utnytt
jar a lltså inte a lls deras potentiella 
utstyrningskapacitet hä r. Det 
framgår också rätt eftertryckligt 
av frekvensresponskurvan att me
tall ba ndet förblir en i stort obru
kad resurs. Utstyrningskapacite
ten för meta lltape är då lig, och 
det är inte tapens fel utan förstär-
keriets i WM-D6. • 

Bruset i fråga om meta ll bandet 
li gger annars lite högre än för 
kro.mdioxidbandet, som fullt nor
malt är, men de här belysta för
hå llandena medför att den till
gängliga dynamiken med metall
band blir lägre, faktiskt sä mst av 
alla de prövade ba ndens. Vi ha r 
inte mer än 64 dB i det fallet mot 
65 ,3 för järnoxid bandet resp 65,6 
för krombandet. 

Det är a lltså tvivel underkasta t 
om man skall bry sig om metall
band med den hä r spelaren, och 
det blir än mer tvivelak tigt nä r 
man ser till fö rekomsten av den 
nämnda radersignalresten: Den 
skjuter uppåt och hamn a r på 60 
dB, vi lket värde fakti skt översti
ger bandbrusets med Dolby. Ef
tersom vi vet a tt det går a tt höra 
signa ler i brus har kassettspelaren 
svårt a tt radera basen, framför 
a llt, då metallband används, och 
det går a tt uppfa tta lite kvarläm
nat gal)1malt bas-dunka i ogynn
sa mma fall. Visserligen på väldigt 

låg nivå, men ändå. Inte så bra , 
blir betyget. Men Te-D5 drog på 
sig ungefär sa mma kritik. Vad 
a lltihop ganska entydigt pekar på 
är a tt konstruktionen inte så bra 
kl a rar av de höga signal- och 
bi asnivåerna med meta llband och 
a tt svagheterna hänger i. 

Ferrokrom-Iäge saknas 
Från Te-D5 är det ju omvittnat 

så, att bästa resulta t uppnås med 
a nvä ndning av ferrokromband, 
som är ett mot elektroniken 
"snällt" ba nd . Det stä ller inte alls 
så höga krav på nivåer etc. Därför 
brukar man få " högst" resultat 
med banden av typ III ihop med 
maskiner som inte klarar av högre 
nivåer så bra. Vi ha r f ö genomgå
ende kunn a t notera a tt just ingen 
Sony-maskin visat sig fram
stående ihop med meta ll band , 
detta sagt inom parentes. Högni
våband överlag passar sämre ihop 
med fabrikatets maskiner , som 
prioriterar andra typer, vilket 
ka nske ä r en följd av egen , stor 
tillverkningsvolym av dessa band . 
(Och ferrokrombande.n uppfa nns 
väl hos Son y en gång?) Vare 
dä rmed hur som helst - i det 
a ktuella sa mmanhanget ä r det 
trista att på WM-D6 sa knas något 
läge för ferrokrom. Synd, efter
som det av a llt a tt döma skulle 
avsa tt några dB till i resulta t. Vi 
skulle då ha mnat mellan 65 och 
70 dB, med stor sa nnolikhet. Det 
må vara rä tt små skillnader vi 
ta lar om, men för verkligt opti
ma la prestanda menar vi a tt ett 
Feer-läge skulle funnits. Sådana 
ba nd går nu inte a tt a nvända med 
Wa lkman med gott resultat, efter
som det kräver att man ha r en 
inspelningsförstärkare som ä r an
passad för bandtypen i fråga med 
dess tvåskiktsbeläggning . 

Vad man till nöds ka n företa sig 
ä r a tt spela in Feer-band med 
Fe-läget inställt och seda n göra 
avspelningen på kromläget. Då 
nå r man en hög och fin dynamik 
men frekvensgången går a ll värl
dens väg och a nta r en underlig 
skepnad. 

Frekvensgången likartad 
Med det är vi inne på frekven s

gången. Kurvor för den ä r upp
tagna enbart för jä rnoxid- resp 
metallband . Krombandets karak
teristik skiljer sig dock inte sä r
skilt från de övrigas, a lla kurvorna 
ä r rätt lika . Man kan se att 
metall bandet hå lle r sig lite lä ngre 
uppe över diska nten. Det ka n 
hä nga samman med a tt det för-
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mod ligen ä r undermagnetisera t, 
"underbiasera t", en bidraga nde 
orsak till a tt det fick bristande 
utstyrning vid låga frekvenser. 
Alla frekvenskurvorna ä r upp
tagna vid -20 och O dB nivåer. 
Den kurva som stupar sna bbast ä r 
den rela tivt O dB och det stå r för 
250 nWb/m. 

Dolbyn i den här spela ren fun
gerar utm ärkt och företer inga 
avvikelser frå n väntat mönster. 
Med eller uta n Dolby ger mät
ningarna nöjaktigt resu ltat, 3 
dB-punkterna ligger vid ca 14 
kHz med järnoxidband och kring 
de 18 med metalltapen. - Nu 
hade ma n väl väntat att utstyrbar
heten vid höga frekvenser skulle 
varit högre än den ä r med meta ll
banden , a lltså a tt den i fig under
ligga nde frekvenskarakteristiken 
skulle legat bättre till. Men me
ta llba ndskurva n ser kna ppast 
bä ttre ut ä n järnoxidens. Det 
inger fö rvå ning mot bakgrund av 
a tt bandet reellt ä r undermagneti
serat. Verkliga förhållandet visar, 
a tt man inte vi nner någon diska nt
dyn amik på a tt a nvända meta ll
ba nd på WM-D6. Förut har vi 
sett a tt man inte heller ka n tillgo
dogöra sig någon nämnvä rd låg
frekvensdynamik med metallen 
ihop med Wa lkma n. Det enda 
ma n i rea liteten uppnår är a tt man 
sträcker ut frekvensområdet nå
got, men det ä r en ganska disk uta
bel vinst. 

Sammanfattning 
och utvärdering 

Konk lusionen av det a nförda 
blir att Sonys WM-D6 i sina 
stycken är en något bla ndad pro
dukt. Ser vi till den ljuda nde 
kvaliteten är den ä ndå ypperli g. 
WM-D6 må vara något pröva nde 

a tt a nvä nda med sina små, i sam
manhanget udda (?) konta ktdon 
(om ma n inre ser den som en 
Freestyle, a lltså), sin a förenklade 
utstyrningsinstrument och sprid
da manöverdon , men ljudet ä r 
tack va re svajfriheten och det 
goda tonhuvudet , med " rätt" 
bandsort, helt invä ndningsfri .tt, ja 
verkligt njutbart. Dä r hå ll er Sony 
n agga n högt. 

Så vi ha r inte svå rt att förstå 
entusiasmen hos de inledningsvis 
om nämnda radiomä nnen, journa
li sterna etc vilka tidigt kom över 
denna på kostade Walkman. 
Också den som skriver dessa rader 
köpte ett eget exemplar. Den ha r 
fun gerat utmärk t, och som kom
plement till en mer eller mindre 
utrustad Te-D5 är den nästan 
g iven, trots a tt priset i Sverige nu 
ha mnat på nästan 3 000 kr. För 
den som i någon yrkes mäss ig k'a
pacitet syssla r med ljudupptag
ningar, dokumentation eller regi
strering och vill ha hög beredska p 
ä r en WM-D6 och t ex någon av 
Sonys stereomikrofoner eller små 
Lava liermikrofontyper en " mini
studio" så god som någon. En 
nackdel gentemot TC-D5 ä r för
stås a tt man ha r högst begränsade 
möjligheter a tt gå in i elektroni
ken fö r a tt trimma spela ren ; den 
kompakta litenheten avskräcker, 
åtkomligheten är nästan noll i en 
del avseenden. 

Det får väl räcka med a tt det 
ljud man spela r in på si n " ra ka" 
standa rd-Walkman lå ter utmärkt 
bra . Om övriga hä r diskuterade 
begränsninga r och ofullkomlighe
ter 'ska ll tillmötas någon avgö
ra nde betydelse måste enva r in
tresserad själv ta stä llning till från 
egna utgångspunkter. • 

US 

Fig 5. Mellan stereoutgången och 6 V-intaget ligger den ovanliga 
tonhöjdsinställningen, en hastighetsvariator för bandet som ger 4 
procent högre eller lägre fart på tapen i "on" -läget. 



Till VERKARENS 
DATA, 

SONY WM-D6 
Typ: 2-kanalig stereospelare för 4-
spårs kompaktkassett 

Svaj: ± 0,14% enl DIN, 0 ,04% 
wrms 
Bandhastigheten varierbar med: Ca 
4 % upp el ned 

Frekvensomfång: 
Med urkoppl Dolby , 
Sony Metallic-band , 
40 Hz - 15 kHz, ± 3 dB 
Sony CD-a/EHF typ II , 
40 Hz - 15 kHz ± 3 dB 
Sony BHF/ HFX typ l, 
40 Hz - 15 kHz, ± 3 dB 

Signal/ brusförh enligt NAB, topp
värde och urkopplad Dolby: 

Med Sony Metallic, 5B dB 
Med Sony JHF/ EHF, typ II, 56 
dB 
M ed Sony BHF/ HFX, typ l, 54 
dB 

Som ovan men med aktiv Dolby: 

Klirr: 

Värdena förbättrade med 5 dB 
vid 1 kHz, med 10 dB över 5 
kHz 

Dist. 1,0 % med Sony Metall ic 

Ingång: 
Linje/ Mikrofon f stereo mini
jack; 
I MIC- Iäget 0 ,25 mV m lågimp 
mikro 
I LINE IN-läget 60 mV/ 47 
kohm 

Utgångar : 
Linjeutgång 0 ,25 V « 4 ,7 
kohm) 
Hörtelefon x 2 minjack , 
8 - 300 ohms lastimp. 

Effektutgång: 
30 mW + 30 mW, 10% klirr , 
32 ohms lastimp. 

Drivning: 
6 V likspänning, fyra stavbat
terier 

Dimensioner: 
181 x 40 x 95 mm 
Vikt: 640 g inkl batterier 

Stereohörtelefon medföljer liksom 
anslutningskabel, bäretui och axel
band . 

Importör: 
Sony / Gylling ab, Bromma. 

Pris: Ca 2 900 kr inkl moms. 

MÄTRESULTAT OCH TESTDATA: 
Provningsobjekt : Stereokassettspelare, bärbar 
Fabrikat : Sony, Japan 
Utförande: Mini-spelare för kompaktkassetter med in-

spelningsmöjlighet 
Typ: Professionai W alkman WM-D6 
Provat exemplar: Serietillverkningsnr 11736 
Provningsperiod : November 1982 - april 1983 
Mätningar: EV:s laboratorium 
Omgivningstemperatur: + 21 ° C 

Vid mätningarna använd apparatur har bl a omfattat : 
Lågdistorsionsoscillator Radford Serie 3 
8rusvoltmeter Radford AN M 2 med vägningsfilter 
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I den här grafen har vi samlat mätresultaten som 
berör brusnivåförekomst , klipp- och distorsionsni
våer med tre slags magnetband. Se texten för 
kommentarer. 

Osci lloskopfotot visar på en gravt ostabil kanaIba
lans i WM -D6-spelaren som följd av faslägenas 

Oscilloskop Tektronix 7613 
Audio Analyzer Hewlett-Packard 8903 A 
Spektrumanalysator Hewlett-Packard 3582 A 
Räknare Phil ips PM 6624 
Dator Hewlett-Packard HP 87 
Plotter Hewlett-Packard HP 7470 A 
Flexskivdrivenhet HP 82901 M 
Oscilloskopkamera Polaroid 

- ---
'.- -+Htl -

'>0 

50 200 500 leco 2000 5OX) IOCIXI 2IXIOO 500XI 

fr-"v_lHZl 

Frekvensgång upptagen med två nivåer . Här järnox
idband utan Dolby . 

"lO "" 500 1000 2000 sooo ICOOO 2IXIOO 5IXIOO 

frok ... _(Hzl 

Frekvensgång för järnband med Dolby-brusreduk
tionen aktiv. 

Sony VM-oe Matall _ dOolby 

500 ICOJ.2!lXI 5000 10000 20CXXI 5COOO 

f,.. ... ,,_(ttV 

Frekvensgång som ovan avseende metallband och 
med aktiv Dolby. 

Soroy WII-(ll5 Iletell eJDolby 

'ID 

· 15 

Frekvensgång för WM-D6 med metallband men 
utan Dolby. Se texten . 

Spektrumanalys av bandföringens symmetri TV . 
Bandbredd 3 Hz, avsökt område 12 Hz, per skaldel 
50 Hz, på bandet inspelad mätsignal 3 150 Hz i 
frekvens . Viss ostabilitet märkbar , sidbanden börjar 
lyfta 25 ,6 dB under toppen , som dock är jämn och 
utan knutor som tyder på svaj. Annars symmetri i 
karakteristiken, inga skakningar som är direkt 
disk valificerande. 
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FostexX-15 
Tracker, 
Musical Sketch Book 
Den "bärbara ministudion" är en jämförelsevis ny 
apparattyp i f orm av ett med inspelningskontroller 
vä Iförsett kassettdäck för 4 kanaler. 
Nyheten Fostex X -15 skiljer sig f rån föregå ngarna 
genom att ha normal bandhastighet, inte den dubbla, 
och genom att vara i särklass liten och lätt. 
EV har praktikprovat X -15, som ger utmärkt ljud och 
är lätt att arbeta med f ör goda resultat. 
Foto: Fostex Corp, J apan, och Lennart Edling, Ka mera-Bild. 

~ "Världens minsta musikstu
dio": Alldeles ny i Sverige är 
Fostex X-IS, senast i serien av 
"skapande ljudverktyg" från Ja
panfabriken som inriktat sig på 
musiker och deras behov . Det här 
ä r en bärbar 4-kanalspelare med 
inbyggd mixer. Inspel ning ske r på 
två spår åt gången (samma rikt
ning). 

Fyra individuella kanaler ger 
möjlighet tillljudformning långt 
över det vanliga. Men X-IS kan 
obehindrat användas också som 
vanlig hemmaskin, eftersom den 
till skillnad från tidigare ministu
dior - från både Fostex och Teac 
- inte a rbetar med kassetthastig
heten 9,5 cm utan normala 4,75 
cm/ s. X-IS är tänkt uteslutande 
för kromdioxidband. 

Strömmatni ng kan ske över en 
medlevererad batteridel. som ha
kas på baksidan, eller också över 
separa t nätdel. Däcket/ mixern 
har en motor för al la funktioner. 

Spelaren är lika liten som ett 
A4-ark och väger med packen 
under 3 kg. Den inbyggda mixern 
har en uppsättning tonkontroller 
och vidare finn en B-Dol by. Dess
utom kan bandhastigheten juste
ras inom + /- 20 %, enligt data
bladet. 

Proffsiga 
resurser 

Hur man än a rbetar med ma
skinen , med pålägg kanal efter 
kanal, eller på linjenivå i stereo, 
kan man kontrollyssna i hörtelefo
ner, och man kan obehindrat fylla 
näs ta spår med ett nytt pålägg i 
full synk med de föregående. 
Flera små studiofinesser finns. 
Sålunda kan man över en fjärr
kontroll göra insättningar i redan 
bandat material och göra om de
la r av inspelningen. är kana
lern a är fyllda, mixar man ned och 
spe la r upp i 2-spårsstereo. 

Inte bara musiker som vill 
pröva sina ideer a rbetar med för-

del hemma el ler på turne med 
dylika småenheter. Också sång
are. st uderande, språkla bb, scen
och teateraktiva och av- prod ucen
ter har anvä ndning för nerkanal
teknik. För intervjubruk kan man 
t ex fylla två kanaler och därpå 
mixa in musik eller effekter på de 
två andra. För teater finns likaså 
givna områden. 

Fostex X-IS har som standard 
väljare fö r kanalval A/ B (1-3, 
2-4) , treläges välja re för ingång, 
fk-del med bas- och diskantfilter i 
10 lägen ± . separata förstärk
ningsreglar och panpotar över 
varje kanal, lysdiodindikatorer fö r 
nivå, hastighetspåverkan och hör
telefon medhörning. Pneumati ska 
fotkontroller (med kameranipp
lar) leverera s med för fjärrstyr
ning! 

Data upptar bl a 12 dB regler
områden för fk -va ri a torn i både 
bas och diskant , bandväljare för 
tape av typ 2 (kromdioxidband), 
inspelningstid 30 minuter på C-
60-band, svaj O, I % som topp
värde. frekven omfång 40Hz -
12.5 kHz inom 3 dB vid - 10 VU, 
klirr 1,5 % vid I kHz och O VU, 
s/ n 60 dB vägt värde, överhör
ningsdämpning 40 dB vi d 1kH z 
och raderdämpning 70 dB. 

Vikten är 2, 1 kg utan batteri 
packen. 

Fostex X-IS visades för EV 
först i apr il i år och därpå under 
TM-seminariet i Filmhuset för 
film- , video- och av-verksamma . 
I m portör är Martin Persson Crea
li ve Audio och priset därifrån -
Fostex Sä ljs inte över något han
delsled - är ca 3 990 kr då detta 
skrivs . 

Toppspänningsmetrarna 
knepiga 

EV har fått disponera ett av de 
tre exemplar vil ka kom till Sve
rige sent i våras och vi har kunn at 
arbeta en hel del med denn a X-IS 

bl a anvä ndes den som back 
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up-maskin vid en inspelning i 
Stockholms konserthus då vi med
verkade i en digital upptagning av 
stor kör, solist och ackompanje
mang . Härvid tappades signalen 
från en av videornaskinerna över 
studiomixern in till X-IS. Efter
som panoreringsmöj ligheter finns 
för va rje kanal på den lät vi ett lite 
bredare stereope rspektiv gå in på 
bandet och i öv ri gt kunde vi låta 
bas- och di kantkontrollerna 
forma ljudet något gentemot den 
"stora" upptagningen. Res ulta tet 
blev över förväntan . X-IS ger ett 
rikt, fylligt och sta bilt ljud , som 
tyder på god dimensionering av 
alla ingående kretsar och ringa 
fasavvikelser. 

Däremot finns tydligen ri sk för 
antingen underutnyttjande av 
bandet eller överstyrning - de 
lika snabba som nervösa gröna 
och röd a lysdioderna är lite svå
rare a tt vänja sig vid. Topparn a 
slår mycket snabbt upp på +6 
d B-nivå n, vilket senare kan visa 
sig ha va rit i överk ant då man kör 
upp tapen . - Indikatorerna är 
pass iva vid playback, tyvärr. 

Laddningsaggrega tet är bra, ef
tersom det inte ens efter nera 
timmars kontinuerlig användning 
känns varmt. 

Bättre 
markeringar 

Att kassetten sa knar belysning 
kändes som en brist. I ett mörkt 
kontrollrum eller i en live-situa
tion är det svå rt a tt se de fina 
detaljerna på däcket. Att ta ngen
terna inte fått pilar och biittre 
symboler a nsåg nera som värt a tt 
påpeka. (Kassettfackets lock är av 
tjock, mörkröd pl as t/ plexiglas, 
ogenomskinligt.) 

B-Dolbyn hade för vår del 
gärna fått va ra en modernare och 
merpresterande C-Dolby med 
tanke på a tt man ju kör in signa
len på kompaktkassettformatet 
med dess ri sk för överhörningar. 

Dqlbyn är varken in- eller urkopp
lingsbar, den fungerar permanent 
och kan alltså inte glömma bort. 
Funktion: OK. 

Pneumatiken för "punch in " 
resp "punch out", dvs inbryt
ningar, är originell med sina foto
bollar men fungerar utmärkt, fast 
en handtryckning in te rekommen
deras utan ett distinkt avs tamp 
med sulan på golvet. 

Den reglerbara hörtelefon för
stärkningen är en bra sak och 
likaså den i praktiken ca 
17- 18-procen tiga tonhöjdsregle
ringen, som onekligen tillgodoser 
också extremfallets behov! 

Helheten är 
lyckad 

Fostex X-IS verkar vara myc
ket vä l justerad i sina enski ldheter 
och är nöjsam att arbeta med , i 
synnerhet som resursern a också i 
detta lilla format inbjuder till 
seriöst skapande. Den lä tt in
skruvbara batteripacken, som 
fästs in längs bakpanelen , ha r god 
balans och försvårar inte nämn
värt transporten av däcket då det 
hänger i bärremmen , som är enkel 
att kroka av öglorna. Särskilt 
slagtå ligt verkar dock inte pl as t
höljet , men med rimlig varsamhet 
bör X-IS håll a för också rätt hårt 
fäl t jobb, som tänkt. 

Batterikapaciteten få r utgå 
från effektbehovet 350 mA, vilket 
mätningar visat är ett rejä lt ti ll ta
get viirde. 11 - 15 V matnings
spiinning är det normala. Under 
demonstrationer med ideliga och 
strömkriivande tillslag av maski
nen riickte en uppsä ttning stan
dardbatterier 2- 3 timmar, men 
en viss marginal bör ma n ju ha. 
Batteriindikator saknas på X- IS. 
Vid liingre inspe lningspass driver 
man givetvis mixerdiicket med 
den separata nä tpacken, som an
sluts baktill. Aggregatet har egen 
brytare. • 
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'ickettiIlX-15. Upptill de i 10 
eg inställbara förstärkningspo
ntiometrarna till varje ljudka
rl, under panpotarna för Ijud
Idens utpanorering, sedan om
Ipplarna mellan mikrofonsteg, 
njeförstärkare eller Remix
get. Därpå de fyra bas- och 
skantkontrollerna som ger 12 
Il påverkan upp eller ned vid 100 
'z resp 10 kHz. Nedanför sitter 
malväljarna och t h de två rätt 
nga skjutreglarna med lägena 
- 10 och diodrampen mellan 
g. De vanliga reglagen för in
'elning, stopp resp spolning och 

unch in! De orangefärgade 
'å sorn a , typ fotoslutarbol
Ir ( Fostex köper med stor 
ikerhet de här från någon 
)totillbehörsjirma i Japan) 
är skötas med sulan, så här, 
rtersom bara handkraft kan 
Ii otillräckligt. 

. paus sitter t h. - På fronten 
hörtelefonens utgång, volymkon
troll och kontakterna för pneuma
tiken, med vilken man kan lyfta 
ut och in inslag från redan ban
dade spår, "punch in / out", på 
bekvämt sätt. Mikrofoningångar 
t v. Längs vänstra gaveln kontak 
terna i övrigt. Mikrofoningången 
håller 10 kohm och innivå är 3 
mVeller - 50dBV. Bandutgång
ens belastningsimpedans i stereo 
är (alla fyra) 10kohm eller mera 
med utnivån - 20dB V = O, l V. -
Batteridelen baktill. 

'>en pneumatiska fjärrkontrollens nipplar - identiska med dem man 
lar till ateljekamerors slutare - skruvas in i däckfronten och låses 
?Iegant med skruvspärr. 

Två välfyllda kretskort, vända mot varandra, utgör det elektroniska 
innanmätet jämte motorn iX-IS. En entyps-op-förstärkare från J Re 
används genomgående och i övrigt märks fyra ic från Sanyo av typ LA 
2730. Alla trimkärnor och jilter är lätt åtkomliga för justering. 
Kretskortkontakter används genomgående, kablaget är sparsamt före
kommande. 

Europas första 
skola för video 
drivs av SABA 
Bristen på objektiv 
rådgivning och ofta 
dålig kunskap i bu
tiksledet i fråga om 
video föranledde 1981 
västtyska industrin 
SABA att inrätta in
ternatkurser och 
starta diplomunder
visning. Initiativet har 
slagit väl ut, och sko
lan har i dag fått ef
terföljare. EV har be
sökt ViI/ingen och ger 
här några glimtar av 
kursplanen. 

~ Gott oc h väl inne på si tt andra 
verksam hetsår är nu västtyska 
SABAs egen Videoskola i Vil
lingen , Schwarzwald; Europas 
Första i sitt slag och invigd i mitten 
av 1981. Åtskilliga hundra elever 
har till dato genomgått videosko
lans tvådagarskurser, seminarier 
oc h Fått diplom i vad man skulle 
kunn a kalla "praktiktestad tek
nik". 

EV har på ort och stä ll e sam
manträFFat med hrr Stiebeling 
och Goldberg, av vilka den sena re 
är kursledare och Förestår sko lan, 
vars loka ler är inrymda i ett mo
dernt bostadskvarter och inte i 
själva industrin , som ligger några 
kilometer däriFrån i en äldre 
stadsdel. VarFör grundar en till 
verkande industri ett dylikt insti
tut? 

- Tillväxten i Fråga om an talet 
videoapparater och den snabba 
utvecklingen av lätthanterliga 
Färgvideoka meror liksom portabla 
apparater har avsa tt ett sta rkt 
behov av både kunskaper och av 
bättre rådgivning till många kate
gorier, blir svaret. 

Video, säger man här, är ett 
område som mera är utsa tt För 
hårdFörsäljning än För något slags 
ideell serv ice och speciellt på den 
västtyska marknaden, med dess 
rika Förekomst av system och Fa-

brika t. Finns ett uttalat behov av 
vägledning . 

Men nu är det ju så , att några 
Fristående ex perter eller konsulter 
att vända sig till knappas t Finns. 
De som Finns är näs tan alla 
knutna till enskilda Fabrikat eller 
sä ljorganisa tioner och stå r inte till 
FörFogande För en bred , allmän 
rådgivning . Går vi till detaljistIe
det blir problemet akut , heter det : 
Bara i undantagsFall har butiks
folk möjlighet till att värdera nera 
märken oc h fabrikat liksom a tt 
sam la in vetande eller erfarenhe
ter Från några bredare sektorer. 
Vad de ibland kan är a tt läsa på i 
tidskrifter och i littera turen , men 
det förutsätter i många Fall en viss 
kunskapsnivå som inte alla har. 
Så lunda har ett läge uppst ått då 
"rådgivning" utan reell täckning 
Förekommer i branschen , att de
ta ljhandelns Folk står och överta
la r kunder köpa det eller det utan 
att ha skymten av någo n egen 
praktisk erFarenhet i samman
hanget. DärFör gick SA BA i brä
schen med att inrätta en video
skola, dä r praktiskt videoarbete 
sätts Främst i Förening med vissa 
teorikunskaper av grundläggande 
slag. 

Vi har tittat på loka lerna, som 
har en tillräckligt god Fast utrust
ning För att eleverna sjä lva skall 
kunna skapa' små program och 
utnyttj a den moderna materielens 
resurser. Här finns nera kameror. 
stativ, belysningar, bildmixer, mo
nitorer, ett deta ljerat modell and
skap och appa ratur För närbilds
upptag ning. videomikroskopi och 
t o m videoendoskopi, telecinema
teriel (konvertering av video till 
Film i olika Format) , elektronisk 
redigering och bildmi xning; regi
och inspelningsledarplatser etc . 
Delämnen som optik och elektro
nikkretsa r ingår. Också den i sa m
manhanget erforderliga ljudtekni
ken bestås tid. 

Bred baskunskap 
På två dagar hinner naturligtvis 

inte all a med a tt ingående pröva 
på a llt , men målsättningen är inte 
att ge diplom För något slags 
expertmannaskap utan täckning, 
ut an För a tt vederbörande skall ha 
begripit Följande och kunna om
sätta kunskaperna i praktiken , 
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Ocksa I'ideomikroslwpi ingar i den koncentrerade kunen. 

gä rna på butiksgolvet : 
/ . Ansluta och sta rta tv-appara
tur. videospela re och kamera . 
Syft e: Eleven ska ll kunna umgås 
elementärt med grejorn a och inte 
stå handfa llen in fö r kunden . 
2. Optik. 
Syfte : Eleven har inhämta t kun
nand e om objekti v. transmission 
oc h egenskaper, uppbyggnad och 
sådant som fattningar osv . 
3. Nä rbildsmateri el. 
Syfte : Trick. effekter. N yttigt 
både fö r videomannen / kvinnan 
oc h fö r fo tohandel smedarbeta ren' 
4. Vitba lansinställning. 
Syft e: Kännedom om det sy nliga 
fä rgspektrums natur, vilket un
derl ätta r för '"v ideografen '" att 
göra korrekta upptag ninga r. 
5. Video-transfer. 
Sy ft e: Utöve r att '"klippa" video
band lär eleve n hur man för över 
smalfilm ell er di a för 35 mm till 
vi deoband . 
6. Audi o dubbing. Ijudöverspel 
mng 
Syft e: Videoupptagningarn a görs 
också med ljud . M i"krofonpl ace
ringa r, följning med kamera, se
pa rata ljudupptagningar, överfö
ringa r av befin tliga ljudkä ll or från 
band ell er skivor ingå r. 
7. Belys nin gsteknik . 
Syft e: Ljus oc h sku gga ä r mediet 
man a rbeta r med liksom när det 
gä ll er film . Här kan man dels få 
uppgifter utomhus, del s få hå ll a 
till i skolans studi o för att öva 
ljussä ttning och bedöma ljuset. 
8. Komposition, kamerakun skap. 
Syft e: Eleven ska ll själv kunn a 
skapa en kort videofilm på bas is 
av det han fått lära om "drama '" 
och gesta ltning, om regi och sce
na rioa rbete, om sek venslängd och 
olika kameravinkla r osv. 

Audiovi~uell ! 
undervisning 

Vid undervisnin gen till ämpas 
principe n om '"job rota ti on", så att 
eleverna cirkulera r över de olika 
pra k tiksta ti onerna. 

Men de n här förtätade under
visningen ta r också upp mera 
ava ncerade saker, t ex hur man 
arbeta r med två kameror som är 
synkronkopplade och a tt man 
måste mi xa sin videoproduktion. 
(Här kommer också mikroskopin 
in .) 

Utöve r det omfångsrika kom
pendiet och de skriftliga formul ä
ren man arbeta r med ha r va rj e 
elev pla ts tillgå ng till indi viduella 
videokassetter fö r eleverna, där 
va rj e deluppgift ha r spelats in 
med viss vägledning. Vidare ha r 
man give tvis försett kassettern a 
med ljud , så att eleven hel a tiden 
kan va ra ä jour med framställ
nin gen i bilden . 

Till slut testas va rj e elev enligt 
multipl e choice- metoden och så 
får man anta a tt det är dags för 
dipl omeringen och, väsentligast 
av a llt, att den nyblivne '" videoex
perten .. också omsä tter sina prak
tikinhämtade lärdomar i sin egen 
stad' 

Sedan SABA tog det här 
branschinitia ti ve t ha r man få tt 
efterfölj a re, men dess.a k u rse r 
skiljer sig från den i Villingen, 
er fa r E V. Är 1982 kostade själva 
kursen dä r 225 DM , vilken sum
ma förstås inte omfa tta r någon 
kost ell er logi för deltaga ren, men 
modern a hotell finn s. Hotellrum 
boka r f ö skola n sedan anmälan 
gjorts. 

U S 

SVENSKA ELEVER 
har ve terligt inte SA BA :s Video
skola haft ännu då detta skrivs, 
mcn skola n stå r öppen för a ll a 
som tror sig kunn a följa undervis
nin gen och instrukti onerna på 
tys ka . 

A dressen är: 
Video-Schul c, 
SABA, Villingen 
Pos tfach 2060, 
0-7730 VS-Villingcn, 

Västt yskI and. 
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"Regi och ljussättning" län ut i det här hörnet av studion. Här jinns 
ett stort modellandskap med rörliga delar och olika möjligheter till 
belysning. 

Här far man jobba med bildmixer av enkelt lla~ jämte elektronisk 
redigering och bildval. 

L'nklu menjiwgerande don jlir iil'erjlirinj.; al' .mll/ljjlm tilll,ideotape lär 
sig eleverna arbeta med - det här är ocksä nägot som en l'Wr kundkreH 
vill ha räd om: I Västtysk land är det mänj.;a ägare till super S-materiel 
som nu ~ätt över till video. 



Nakamichi BX-2 
Med tonvikt på det väsentliga 

- OPTIMAL DOLBY C-funktion 
utan bieffekter tack vare den ra
ka frekvensgången till 20 kHz! 

- Extremt god utstyrningsmargi
nal i diskanten: Spikrakt till över 
15 kHz vid O-n ivå (200 nWb/m) 
med Dolby C. 

- Sendust-tonhuvud med hyper
bolisk form för rakast möjliga 
frekvensgång i basen ner till 20 
Hz (minimal s k contour effekt). 

- 3 motorer - inga reläer: 
Separata motorer för kapstan
mekaniken, snabbspolningen 
och de mekniska funktionerna. 

Nakamichi 

:; -:8 
--~ -, 

D 
::~- tf-o~-o :~LJ 

- Separat bias och equalizer väl
jare för optimalt utnyttjande av 
bandtypen i förhållande till pro
g ram materialet. 

- Digitalt räkneverk. 

- Memory-stopp/play-funktion 
går automatiskt i stopp eller av
spelning (valbart) efter snabb
spolning. 

.--- ------------. Ti ll ELFA HIFI AB , Box 1273, 171 24 SOLNA. 
• Sänd mig broschyr om Nakamichis kassettdäck ' • 

• Namn • 

• • • Adress EVN 6/7-83 . 

• 
Postadress • 

Marknadsföres av ELFA HIFI AB , Box 1273, 17124 Solna. - - - - - - - - - - - - - - -
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BASF Chrome. 
Sen vill du inte höra nåt annat. 

Du lägger tusentals kronor på en bra anläggning. Och du kan utan vidare lägga din sista 
femtiolapp på en het platta. Musik är livet. Men du vill också ha dina 
favoritlåtar samlade på kassetter. 

Så du lägger glatt ned mellan två och tre tim
mar på att mixa ihop ett bra band. Och du ger dig 
inte förrän det låter rätt. Bandet ska .låta lika bra som 
plattan. 

Därför använder du bara BASF Chrome-kassetter. 
Då vet du att allt låter som du vill. Diskanten är briljant 
och basen ger dig täta kontakter med dina grannar. 

Du älskar din musik. Och sen du började med BASF 
Chrome vill du bara inte höra nåt annat. Tänk om alla 
vore lika glada i sin musik som du . 

. ·'BASF 
BASF CHROME ÄR EUROPAS MEST KÖPTA CHROME·KASSETT. ANVÄNOS BL A SOM REFERENSBAND AV IEC FÖR INTRIMNING AVNYA KASSETTSPELARE. 

20 elektronikvIIrIden - NR 6/7 - 1983 Informat ionstjänst 4 



NADIDENON 

Varför är vi så 
myrlcet billigare på Bifi? 

FORSÄUNINGS
KOSTNADER 

PRODUKTPRIS 

NAD SVENSKA AB 

FORSÄUNINGS
KOSTNADER 

PRODUKTPRIS 

Fackhandeln 

Vi har slopat alla 
mellanhänder! .~~ 

På grund av att vi säljer direkt till Dig (vi gåt inte genom 
det extra försäljningssteget som radiohandeln innebär) 
blir våra priser mycket låga. DU KOPER KVALlTETS-Hlfl 
DIREKT fRAN IMPORrOR. 
Vi har också låga omkostna- r - - - - -
der (inga flotta lokaler) vilket SKICKA NAD / 11 
även påverkar produktpriset. I DENON-KATAlOGE 

Skriv eller ring och beställ 
vår katalog och välj Din · I NAMN ___________ _ 

stereo hemma i lugn och ro. ADRESS: __________ _ 

Vill Du lyssna, gör det hos I POSTNRIORTSADRESS: _______ _ 

~ I 

I 
I oss eller i någon av våra 

B demobutiker. 

031-690 790. 
! NAD SVENSKA AB. BOX 4046.421 04 V fRöLUNDA.! 

BESöKSADRESS: NORRA TRANEREDSVÄGEN 3 --------GÄLUV~RE: Eleldronikservice. GOTEBORG: Radiolagret HiFi. LUND: Rehnt Ljud. 
MALMÖ: Ljudshopen. STOCKHOLM: Ljudmakarn. SUNDSVALL : Musik & Sånt. UMEA: Stensound. .. 
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Informationstjänst 6 

• Nu kan du göra det. 
Ladda videobandspelaren med en 
helt ny generation kassettband! 

Band som återger spänningen, 
idolerna, matchdramatiken med 
originalskärpa. 

Band som inte "tröttnar" efter 
ett hundratal inspelningar. 

Band med samma extremt 
höga kvalitet för alla system, 
VHS, Beta eller Video 2000.1 alla 
vanliga bandlängder. Från 30-
minuters till 8-timmars. 

Band som kostar lite extra, 
men ger dig så mycket mer. 

Ladda videon med 
PDMagnetics and let the live 
show come out live! 

Marknadsförs i Sverige av DUX Radio. 
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Blektronikvärlden 
PBOVJIB 

Sinclair ZX Spectrum 

FARGDATOR TILL LÅGPRIS 
* Sinclair Spectrum 
- väntad av många -
_skulle slå världen med 
häpnad tack vare pre
standa och lågt pris. 
Nu kom den att dröja 
så länge att flera 
andra firmor hann 
fore med en lågpris
dator for färg. * H ur står sig då 
Spectrum i jämforelse 
med t ex VIe 20? Har 
det varit värt att vänta 
på den? 

Av BERTIL HELLSTEN 

~ Alla smådatorer är ungefär 
lika duktiga på att räkna och 
manipulera siffror och bokstä
ver. Det som skiljer dem åt är 
möjligheterna till grafik, färg 
och ljud. De nya datorerna blir 
allt bättre på att framställa ele
ganta bilder i många färger och 
med små detaljer samt att göra 
omväxlande ljud därtill. 

En sådan dator som dels inne
håller ljud- och bildmöjligheter, 
dels ligger i en låg prisklass är 
Sinclair ZX Spectrurn. Den är 
inte alldeles ny utan har sålts i 
mer än 200 000 exemplar i Eng
la nd . Tillverkaren hade stora 
svårigheter att få fram maskiner 
i början , så hela produktionen 
gick till hemmamarknaden 
Storbritannien. Delvis berodde 
nog svå righeterna på en väl op
timistisk tid plan, något som 
också drabbade ZX80 och 81 i 
början. Av det lärde man tydli-
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gen ingenting, men suget på 
marknaden är uppenbart så 
stort att de tilltänkta köparna 
finner sig i långa väntetider. 

N u kommer emellertid också 
Sinclair Spectrum till vårt land. 
Priset är satt till ca 2 400 kr med 
16 K arbetsminne. För ca I 000 
kr kan man bygga ut minnet till 
48 K. Datorns minneskapacitet 
är alltså mycket hög jämfört 
med t ex "gamla" ZX81 med I 
K i grundversion eller vie 20, 
som har 5 K. I samma prisklass 
som Sinclair Spectrum ligger 
också Orie-l, också den från 
England, som har ett lika stort 
minne och i övrigt intressanta 
egenskaper. Vi avser att åter
komma till den i en egen prov
ning så småningom. 

De Sinclairska 
tangentborden 

Men nu gäller det alltså Sin-

clair ZX Spectrum. Den främ
sta konkurrenten till måste f n 
vara vIe 20 som sålts i ett stort 
antal redan innan Spectrum 
fanns att tillgå . 

Det är två viktiga egenskaper 
som skiljer Sinclairs datorer 
från de flesta andra. Båda är 
relaterade till tangentbordet. På 
ZX8 l består tangentbordet av 
skiva med markeringar som 
man trycker på. Systemet är 
enkelt, driftsäkert och billigt 
men ganska förfärligt att skriva 
på . 

Sinclaic Spectrum har ett be
tydligt bättre tangentbord. I 
grunden är det samma kon
struktion, men ovanför "trycky
torna" har man satt en mekanik 
och en tangent av mjukt gummi. 
Den känns ungefär som rader
gummi, eller "dead f1esh", för 
att citera en engelsk tidning. 
Ta ngenterna är hur som helst 
må nga gånger trevligare att a n
vända än på ZX81. Man känner 
att man trycker på rä tt ställe 
och det kä.nns att ma n tryckt 
ned ta ngenten tillräckligt långt. 
Datorn ger också ifrån sig ett 
litet elektroniskt klick när tang
enten är nedtryckt. Det klicket 
ä r f ö programmerbart, så man 
kan få der att låta på önskat vis, 
t ex som ett pip . Tangenterna 
si tter faktiskt glesare på ZX 
Spectrum än på ett vanligt 
skrivmaskinsbord, trots datorns 
lilla format. 

Det oerhörda i det ovanstå
ende förstår främst den som 
progra mmerat ZX81 med sitt 
stumma tangentbord . För den 
som programmerat på ett " rik
tigt" tangentbord ter sig inmat
ningen ändå ganska leksaksak
tig . Ett vanligt tangentbord vore 
alla gånger a tt föredra, men 
självklart skulle då datorns pris 
bli högre, alternativt dess duk
tighet mindre. 

Den lilla Sinclair ZX Spectrum har faktiskt glesare mellan tangen
terna än en vanlig skrivmaskin! Det kanske kan behövas, eftersom 
tangentbordet också rymmer en mängd texter och symboler. Tack vare 
att olika saker tryckts i olika färg får man ändå en god översikt. 



Att skriva 
eller peka 

Den a ndra avigheten som 
hä nger samma n med tangent
bordet ä r sättet a tt mata in 
basickomma ndon. Alla såda na 
skrivs in med en ta ngentned
tryckning va rdera. 

- Men det ä r vä l bra, invä n
der ka nske må ngen , då behöver 
man ju bara trycka på en enda 
ta ngent när ma n vi ll skriva t ex 
RESTORE i stä llet för de sj u 
bokstavstangenterna! 

Det är sant, men anta let ta ng
enter ä r mycket mindre ä n a nta
let kommandon . Därför måste 
varje tangent ha upp till fem 
olika funktioner , och ma n vä ljer • 
rätt genom att trycka ned CAPS 
SHIIT, SYMBOL SHIIT och 
eller GRAPHICS (som i sin tur 
måste föregås av CAPS SHIIT) 
va r fö r sig eller i olika kombina
tioner. Till det hör då a tt bok
stavs ta ngentern a ha r en sta n
da rdiserad placering, som ä r 
densamma på a ll världens skri v
maskiner, meda n Sincla irs egen 
lilla värld ser ut på sitt eget lilla 
vis. 

Lå t oss ta ett rikt igt elakt 
exempel: Det finns ett kom
ma ndo som heter INK och som 
bestä mmer fä rgen på det som 
skr ivs. För a tt skriva INK tryc
ker ma n fö rst ned CAPS SHIIT 
och SYMBOL SHIIT samti
digt. Därefter trycker man sam
tidigt ned SYMBOL SHIIT 
(igen) och X. Det krävs a lltså 
fyra icke logiska nedtryckninga r 
i stä llet för de tre som skulle gå tt 
t ill a tt skriva INK med tecken i 
logisk följd . 

Det hä r ä r inte gjort för a tt 
underl ä tta för användaren. vad 
ä n Sincla ir ka n försöka säga, 
uta n för a tt underl ä tta för da
torn. Det ä r lä tta re för den a tr 
kä nna aven ta nge ntkod för 
va rj e komma ndo ä n a tt söka i 
teckensträ nga r eft er komma n
don. 

Om systemet a lltså inte un 
derl ä tta r för a nvä nda ren så gör 
det ä ndå da torn billiga re och 
snabba re. 

Funktionssä ttet ä r sam ma 
som hos Z X8 1, med skillnaden 
a tt a nta let komma ndon ä r 
större, och dä rmed anta let funk 
tioner per ta ngent. I rä ttvi sa ns 
na mn måste vi ändå erkä nna a tt 
må nga inbitna a nvä nda re av 
Z X8 1 ä r lyckliga över inmat
ningssystemet och inte a lls vi ll 

byta till konventionell inslag
ning av orden. Ma n lä r sig a lltså 
så små ningom att hitta rä tt äve n 
i den här komma ndodjungeln . 
Men hur gör Sinclair med en 
eventuell näs ta modell som då 
förmodligen innehåller ännu ner 
komma ndon ? 

Det här ä r de a llva rligaste 
a nmärkninga rna mot da torn . 
Den ä r a lltså lite avig a tt ma ta 
in da ta och progra m i. 

Ljudförmågan -
vänlig men begränsad 

Det som kommer ur dat6rn ä r 
a lltså ljud och bild . Ljudet kom 
mer ut genom en liten inbyggd 
högta la re eller genom a nslut
ningen till kassettminnet. Det 
kommer a lltså inget ljud genom 
den a nslutna tv-mottaga ren . 
Ljudet styrs av ett BEEP
komma ndo. Det ha r form en. 

BEEP tonlängd, tonhöjd 
Tonlängden anges i sekunder 

och tonhöjden a nges i a nta l 
ha lvtoner från ettstrukna C. 
Båda talen kan anges i bråkde
la r, och tonerna kan ligga både 
under och över C. Toner under 
C får man med negativa tal. 

Systemet ä r okomplicera t och 
gör det lä tt a tt spela enkla melo
dier. Tonernas längd och höjd 
styrs ju av ma tematiska sa m
ba nd. Däremot ka n ma n inte 
styra tona lstringen på a nna t 
sätt. Hos VIC 20 ka n ma n styra 
tonern as styrka dessutom. Dä r 
blir tona lstringen i stället mera 
svå röverskådlig, eftersom a ll
ting styrs genom att man lägger 
in vi ssa ta lvä rden i bestä mda 
minnesadresser med ett POKE
komma ndo. Dessutom är dä r 
samba ndet mella n tonhöjd och 
vä rden inte lika enkelt. 

Den mest ava ncerade da tor
musiken ka n ma n troligen få 
frå n VIC 64 i dag. Där ha r ma n 
dels tre oberoende tongenera to
rer, dels möjlighet a tt styra a n
slag och avklingande hos de 
individuell a tonerna. I gengä ld 
blir progra mmeringen ä nnu 
snå ri ga re eft ersom den också 
sker med en mä ngd POKE
sa tser och underliga ma tema
ti ska sa mba nd mell a n inma tade 
ta l och det ljuda nde resulta tet. 

Z X Spectrum ä r alltså lä tt a tt 
progra mmera för musik, men 
den blir en smula ena handa och 
torftig jä mfört med de stora, och 
dyra, e lefa nterna. I den ut
mä rkta, men en smula röri ga, 

Upplösningen på skärmen är mycket god med 256 x 176 punkter. Basic 
innehåller fina grafikkommandon som gör det enkelt att dra linjer och 
rita cirklar. Den verkliga upplösningen i färg är dock lite begränsad. 
Varje teckenruta (som det finns 22 x 32 av på skärmen) kan bara visa 
en färg samtidigt. På den här bilden ser man hur den sist ritade cirkeln 
också ger färg åt andra linjer inom samma ruta. 

r 1 V a t e . t / 1 f a r g 
p a \J l S S a p r o b l e T • 

.. _ _ ;J: ~ :; - E." ~ t. t.. ~ - ... ~ :: 
- == .. : -:.~ = . t~ = !: .-:::! ... ~ 

10 . l 

Man kan skriva i alla de åtta färgerna, och välja vilken färg som helst 
till bakgrund. Somliga kombinationer blir dock mindre lyckade. 
Likaså ger vårt tv- system begränsningar i bildskärpanjör vissa färger. 
Det är inte datorns "f el". men en bättre lösning än att använda en 
sammansatt tv-signal vore att överfora tv-bildens tre grundfärger vilr 
och en for sig. Det fordrar att tv-mottagaren har en ingång for sådana 
signaler. något som fakti skt börjar bli vanligt. Då kan man få en helt 
annan skärpa och stabilitet i färgerna! 

ha ndboken som hör till da torn 
(so m vi läst i engels k version) 
fi nns det exempel på hur olika 
funkti oner ka n a nvä ndas och 
öv nings uppgifte r för a nvä nda
ren. I avs nittet om BEEP
komma ndot ha r ma n som exem
pel visa t hur ma n ka n prog ra m
mera in ett stycke av sorge ma r
schen ur Mahlers första sy m
foni . Som övnings uppgift före
slå r fö rfa tta ren a tt ma n ska ll 
progra mmera da torn så den spe
la r hela Ma hl ers första symfo ni . 

Ett utmärkt övningsobjekt och 
t illi ka lå ngt idstest fö r da torns 
ta ngentbord : Symfo nin ta r ca 40 
minuter a tt spela, vi ll vi minnas, 
så vi ka n möjlige n tän ka oss 
något a nna t t idsfördri v under de 
närmaste må nadern a . 

Utmärkt grafik 
i mångfärg 

Bilder och fä rger ä r också 
lä tta a tt ås tadkomma med enkl a 
basicko mma ndon. Här ä r S pec
tru m betydlig t lätta re a tt ha n?-
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skas med än de båd a V IC-mo
dellern a, som ä r ganska knöliga 
a tt a nvända. 

Skä rmen har en upplös ning 
av 256 x 176 punkter, och de 
tänds och s läcks enkelt med 
kommandona PLOT, DRA W 
och CIRCLE. 

PLOT x, y 
tänder en punkt i koordinaterna 
x och y, dä r noll för båda ligger 
nere i vä nstra hörnet. 

DRAW x, y 
dra r en linje från fö rra PLOT
eller DRA W -värdet till x, y. 
Man skall all tså ange fö rflytt
ningen och inte de nya koordina
terna. I regel vore det nog enk
lare att ange koordinaterna, så 
som de nesta andra datorer gör 
med LINE- eller DRA W 
kommandon . Bla nd an na t måste 
man o ft a ändå hålla reda på 
huruvida man befinner sig inom 
skä rme n eller ej, så koordina
terna måste i a ll a fall räknas 
fram . Men DRA W rymmer mer 
ä n så . Genom a tt skriva 

DRA W x, y, ~inkel 
får man en linj e från förra 
PLOT e ll er DRA W med avs tå n
det x, y och vriden den angiv na 
vinkeln. Man får alltså en cir
kelbåge som omfattar vinkeln 
~inkel. Observera, att alla vink
lar på ZX Spectrum (och de 
nesta and ra smådatorer) skall 
anges i radia ner - inte för att 
det må ttet skulle vara "bättre" 
än våra hederliga g rader utan 
för att det blir enk lare för da 
torn så. Att det blir svårare för 
användaren tar man lättare på. 

CIRCLE x, y, radie 
ritar en ci rkel med centrum x, y 
och angiven radie. Med dessa 
tre kommandon kan man rita de 
figurer man ö nskar . M a n behö
ver inte ge sig in och rota i 
datorns bildminne för a tt skapa 
snygga figurer, vi lket man behö
ver i V le. Å andra sida n ä r 
bildminnet gans ka svårt a tt 
ad ressera på Spect rum . De olika 
punkterna på skärmen ligger 
näml igen inte på adresser i e n 
enkel följd, utan bild minnet ä r 
kopplat till skä rmen på ett 
ga nska besviirligt oeh omstä nd
li g t sätt . 

Atta färger 
på många sätt 

De tre grafikkommandona 
styr bara bildernas form. Vill 
man sätta rärg till har man elt 
antal kommandon alt välja 

bland . INK färgnummer styr lin
jernas färg, PAPER färgnum
mer styr bakgr undens färg och 
BORDER färgnummer ger öns
kad färg å t ra men runt bilden . 
Det finns ina lles å tta färger att 
välja bland . Va rje färg kan dess
utom å terges "norm a lt " eller 
" ljust", vilket sena re väljs med 
BRIGHT. Skillnaden mellan 
båda ä r dock ganska liten. 

För a lt göra g rafiken än ef
fektivare fin ns INVERSE, som 
"byter pl a ts" på tecken och bak
grund, OVER, som gör a tt det 
man rit a r inte ersätter det tidi
gare utan läggs till det, och 
FLASH, som få r det skriv na 
eller ritade a tt blinka . 

Det går alltså att a nvä nd a 
färg också på små tunna linjer, 
men det finns då ett par be
grä nsnin ga r att ta hä~syn till. 

Bildsigna le n ut från Spec
trum är en vanlig tv-s igna l, och 
såda na ger beg rä nsad skärpa i 
färgerna . Det gör att färgåter
giv ningen i små deta ljer och 
tunn a linj er bli r d å lig . M a n 
måste tänka s ig för, så att man 
använder en lämplig kombina
tion av färger när man ritar. 

Detta är inte något specifikt 
för Sinclai r Spectrum ut an gä l
ler alla datorer med tv-utgå ng. 
Fenomenet mä rks mer ju tun
na re linjer ma n kan rita, dvs ju 
högre upplösning datorn ger. 
Hos Spectrum ä r antalet bild
element högst 256 x 176 eller 45 
056, men den verkliga fä rg
upplös ningen ä r mind re. För 
textskrivning rymmer skärmen 
bara 32 x 22 positioner, och 
va rje position kan bara ha en 
enda färg' Om man därför ha r 
ncra linj er inom en och samma 
ruta , får de samma färg, äve n 
om man specificerat annor
lunda ' Delta är väl kanske inte 
något avgöra nd e handika pp, 
men man måste också hä r tä nka 
sig fö r niir man ritar. 

Text går också a tt skriva i 
å tta färger och med åtta ol ika 
bakgrundsfärger i två intensi
tetsnivåer. Det är enkel t a lt 
forma utskriften genom kom
mandona PRINT AT och 
PRINT TAB. I det förra kom
mandot kan man vä lja en viss 
rad och kolumn att skriva i, i det 
senare bara en viss kolumn . 

Man kan också a nvä nda de 
båda kommandona till grov gra
fik, som går att' kombinera med 
den hög uppl ösa nde. Man får då 
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Funktioner 

ABS COS OR STR$ Dessa basicinstrllktioner 
ACS EXP PEEK TAN 

fi nns att til/gli . En del al' AND FN PI USR 

ASN IN POINT VAL 
dem blir inte am'ändbara 

ATN INKEY$ &NO VAL$ fd rrän S inclairs "M icro-
ATTR INT SCREEN$ dri ve", ett snabbt mass-
BIN LEN SGN minne, blir til/gängligt. 
CHR$ LN SIN 
CODE NOT SQR 

Kommandon 

BEEP DELETE INVERSE OPEN- RETURN 
BORDER OlM LET OUT RUN 
BRIGHT DRAW LIST OVER SAVE 

CAT ERASE LOAD PAPER SAVE LINE 
CIRCLE FLASH LOAD DATA PAUSE SAVE DATA 
CLEAR FOR TO STEP LOAD CODE PLOT SAVE CODE 

CLÖSe- FORMAT LQAD SCREEN$ POKE SAVE SCREEN$ 
CLS GOSUB LPRINT PRlNT STOP 
CONTINUE GO TO MERGE RAND VERlFY 

COPY IF THEN MOVE READ 
DATA INK NEW REM 
DEF FN INPUT NEXT RESTORE 

Det finns en del program att köpa på kassett till datorn. Mest handlar 
det om spel och liknande, men det finns också registerprogram och en 
enkel variant al' Vish'alc mm kalla~' VU-Ca lc. Bilderna är hämtade 
från en jlyg~' imlllator, m m kräver 48 K. I det programmet kan man 
starta, flyga och landa ett jlygplan och hela tiden avläsa instrumenten, 
ge akt pa den blå marken under sig och koppla om till en karta där 
jlygplanets position hela tiden anges. De stora grafik möjligheterna har 
utny ttjafI väl, som synes. 



upplösningen 22 x 32 bild punk
ter. Det finns ett antal färdiga 
grafiska symboler som kan an
vändas. givetvis i färg om så 
önskas. 

Egna tecken 
med datorhjälp 

Om de färdiga grafiska teck
nen inte räcker till kan man 
ganska enkelt skapa egna så
dana. En del av teckengenera 
torn ligger arbetsminnet och 
kan därför lätt ändras. Det gör 
man genom att lägga in binär
värden på rätt adresser. Datorn 
hjälper dock till på ett par sätt 
så att det blir enkelt. De tecken 
som kan definieras är de man 
får när GRAPHICS plus en 
tangent trycks ned . När datorn 
slås till finns där den ordinarie 
bokstaven. 

Ett helt tecken definieras av 
åtta på varandra följande bytes, 
och adressen till första byten i 
exempelvis " B" hittar man ge
nom att skriva 

USR "B" 
som egentligen innebär ett ma
skinrutinanrop. De åtta binära 
talen bildar mönster som bygger 
upp tecknet. För att datorn skall 
tolka det hela rätt måste talen 
slås in decimalt, medan det är 
den binära uppbyggnaden som 
bestämmer utseendet. Det löser 
sig enkelt genom att man t ex 
kan skriva 

BIN 00100 11 0 
i stället för det decimala värdet. 
BIN är tyvärr ingen " riktig" 
funktion , och man kan inte 
skriva en variabel efter BIN, 
utan bara ett binärt tal. Om 
man vill definiera ett nytt tecken 
på tangent B blir en fullständig 
programslinga så här : 

10 FOR i = O TO 7 
20 INPUT kod 
30 POKE USR "B" + i, kod 
40 NEXT i 
Den här omdefinierade sym

bolen kan vara en grafiksymbol 
eller ett tecken som saknas, t ex 
Å, Ä och Ö eller grekiska tecken 
för matematik . 

Eftersom tecknet ligger i läs
minnet försvinner det när datorn 
stängs av, men däremot inte om 
man rensar minnet med NEW. 
Om man vill spara sina egna 
tecken kan man skriva ett pro
gram på kassettband som fyller 
teckenminnet med önskat inne
håll. Oavsett om man gör egna 
tecken eller ej finns det alltid 

både små och stora bokstäver att 
tillgå. Som variabler kan man 
använda båda, men datorn skil
jer inte på variabel A och a. När 
man skriver filnamn på kassett 
skiljer den däremot på små och 
stora tecken. 

Variabelnamn kan vara hur 
långa som helst och kan också 
innehålla mellanslag . Alla tec
ken i variabelnamnen är signifi
kanta utom mellanslagen . Un
dantagna från detta är strängva
riabler (A$j och slingvariabler (i 
FOR - TO satser) som bara 
kan innehålla ett tecken. Man 
kan också använda flerdimen
sionella variabler i så många 
dimensioner som minnet rym
mer, alltså t ex A( B,C, 
D,E,F ... j. 

Kryddad 
basic 

Sinclair har närmat sig de 
vanligaste basic-formerna lite 
med Spectrum. Så är t ex tec
kenkoderna standard ASCII i 
stort sett. Men fortfarande finns 
en del egenheter bland basic
kommandona, som är listade i 
fig 5. CODE är ett sådant, och 
det brukar vanligen heta ASCII 
eller ASC och ger ASCII-koden 
för efterföljande tecken. Med 
SCREEN$ kan man lagra hela 
skärmen på kassettband, men 
man kan också förse komman
dot med ett koordinatpar: 

SCR EEN$ ra d, kolumn 
Man får då ut det tecken som 

eventuellt finns i den positionen 
på skärmen . Om det inte finns 
något tecken , får man en tom 
sträng. Fånigt nog kan 
SCREEN$ inte skilja på en tom 
4-kant (mellanslag) och en 
fylld. Den kan nämligen bara 
arbeta med normala tecken, inte 
med grafiksymboler eller tecken 
som man definierat själv. 

ATTR och POINT har lik
nande funktioner. 

A TTR rad, kolumn 
ger ett tal ur vilket man kan 
utläsa vilka attribut som är 
lagda ti II det visade teck net. 
Man kan avläsa om tecknet 
blinkar, vilken ljusstyrka som är 
vald, vilken bakgrundsfärg och 
vilken tecken färg som används. 

POINT X, Y 
blir I om den valda punkten 
(alltså i hög upplösning) är 
tänd. och O om den är släckt. 
Med tänd menas då att punkten 

har teckenfärg, och släckt att 
den har bakgrundsfärg. 

Bland basicorden finns också 
ett antal som skall användas till 
det snabba massminne man avi
serat. Dit hör CAT, CLOS# , 
DELETE, E RASE, FORMAT, 
MOVE, och OPE# . 

Redan på kassettminnet kan 
man däremot använda MERGE 
som gör att man bygga upp 
programmen av små delar som 
lagras var för sig på kassetten. 
Det fungerar likadant som 
LOAD med skillnaden att da
torns minne inte rensas, utan all 
information ligger kvar tillsam
mans med den nya. 

Boken som hör till datorn är 
en smula rörig men desto mer 
innehållsrik . Där finns ovanligt 
mycket information med bl a 
samtliga systemvariabler lis
tade . De är mycket användbara 
om man t ex vill göra avance
rade program i maskinkod. 

Lagra på kassett 
eller framtida skiva 

Program och data kan lagras 
på kassettband . Till det använ
der man kommandona SA VE 
och LOAD. Man kan också kon
trollera att lagringen bl ivit rik
tig genom att använda VERI FY. 
Med kommandot SA VE na mn 
lagrar man hela det program 
som finns i datorn. Om man 
stället skriver t ex 

SA VE na mn DAT A A() 
så lagrar man bara vektorvaria
beln A, dvs alla de värden som 
finns i A( I ) t o m A(IO) om A är 
dimensionerad som en endimen
sionell varibael, OlM A(lO). 

Man kan alternativt skriva 

SA VE na mn CODE starta
dress i minnet, a nta l bytes, var
vid det innehållet i det önskade 
minnesavsnittet lagras. Om man 
ger adresserna för bildminnet 
lagras den bild som visas på 
skärmen . Enklare kan man 
lagra bilden genom att skriva 
SAVE na mn SCR EEN$. 

Man har alltså stor frihet att 
använda kassettminnet effek
tivt. Men som kassettminne får 
man använda en vanlig kassett
spelare, och även om man ökat 
skriv- och läshastigheten till 
1200 Baud, så blir det långsamt 
och besvärligt att t ex söka efter 
uppgifter i ett register. Att lagra 
långa program tar också flera 
minuter, och det är prövande. 

Något av det mest intressanta 
med Sinclairdatorn är därför att 
man lovat att det skall komma 
ett f1exskivminne till datorn , för 
bara 50 pund i England. Det 
torde motsvara ett pris på kan
ske I 000 kr när det kommer hit. 

Men det kan dröja. Minnet 
säljs ännu inte ens i England och 
med kännedom om de glada 
prognoser som Sinclair tycks 
arbeta med kan det dröja länge 
än. F ö vet man mycket litet om 
minnet, det är inte ens säkert att 
det verkligen är en flexskiva. 
Det skulle också kunna vara 
någon form av stringjloppy , dvs 
ett ändlöst band på vilket data 
lagras. 

H ur som helst fungerar det , 
enligt uppgifterna , snabbt och 
gör all den tjänst en flexskiva 
kan göra. När det minnet kom
mer får Spectrum ytterligare ett 
starkt övertag över konkurren
terna. 

Visserligen finns flexskivor 
också till de flesta andra dato
rer, men priserna ä r flera gå nger 
högre. Och ett snabbt minne gör 
genast datorn betydligt mera 
"vuxen", så att man kan bear
beta stora mängder data i t ex 
register, lagerbokföring och lik
nande. Den billiga flexskivan är 
kanske Sinclairdatorns största 
fördel jämfört med konkurren
terna. Det får datorn att vara 
inte bara en leksak för stunden 
utan också en maskin som kan 
växa i användbarhet. Desto tris
tare är det att det tycks dröja 
länge innan flexskivan kommer 
i verkligheten. 

Sinclair har i alla tider gjort 
apparater som skapat nya pris
klasser. Så oekså med Spec
trum, som i det stora hela av
gjort är ett strå vassare än t ex 
vIe 20. Man kan säga att 
Spectrum med sin originella 
uppbyggnad ger mer datorkraft 
för pengarna, medan V le 20 
använder en större del av priset 
för ett mera konventionellt tang
entbord och över huvud taget är 
mera konventionell i sin upp
byggnad och funktion. 

Man kan t o m våga sig på att 
jämföra Spectrurn med v ie 64. 
Då finner man snabbt att vie 
64 är klart överlägsen men dess 
pris är mer än dubbelt mot 
Spectrurns. Hela den prisskill
naden kan vara svår att för
svara . .. 
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* Vi öppnar här ett 
forum för alla som är 
i ntresserade av att 
tränga in i den spän
nande siffervärlden 
med sin dator. Det 
första avsnittet hand
lar om att bestämma 
talet 7r vilket visar sig 
vara både mer besvär
ligt och fascinerande 
än att bara trycka ned 
7r-tangenten på räkne
maskinen. * Författaren är do_o 
cent i matematisk sta
tistik vid Chalmers 
tekniska högskola, 
har även varit interna
tionellt verksam inom 
området matematik
undervisning och har 
skrivit böcker om bl a 
att utforska talvärden 
med moderna räkne
hjälpmedel. 

Av LENNART RÅDE 

ETT TAL 
ED 

HISTORIA 
~ Talet är ett fascinerande tal. 
Det har också en spännande 
historia . Den berättas på ett 
fängslande sätt i den unika 
boken "A history of 7r " , skri
ven av den tjeckiskfödde elek
troingenjören Petr Beckmann. 

Här skildras bl a upptäckten 
av 7r och hur de första beräk
ningarna av 7r utfördes av 
egyptier och greker. Vidare 
berättas om hur kända stora 
matematiker som Huygens, 
Newton, Leibnitz, Gauss osv 
har bidragit till talets matema
tik . Ett läsvärt kapitel i boken 
är ägnat "sifferjägarna", dvs 
de personer som under tider
nas lopp beräkna t 7r med allt 
fler och fler decimaler, från 
den holländske matematikern 
Adriaan Anthoniszon (1527 -
1607) som beräknade 7r med 
sex decimaler fram till Wil
liam Shanks, som 1873 publi
cerade ett närmevärde med 
707 decimaler, av vilka dock 
de 180 sista var felaktiga . I vår 
tid har 7r nyligen beräknats 
med hjälp av dator med en 
miljon decimaler och det rap
porteras att den kände nume
riske matematikern D E 
Knuth håller på att beräkna 7r 

med 15 miljoner decimaler. 

Arkimedes metod 
från före Kristus 
Arkimedes från Syra k usa 
(287-212 f Kr) beräknade 
närmevärden till 7r genom att 
beräkna omkretsarna av regel
bundna månghörningar, som 
är in- respektive omskrivna en 
given cirkel. I en av våra ä ldsta 

svenska läroböcker i matema
tik , Tillämpning av Arithme
tiken, Geometrin och Plana 
Trigonometrin uti Allmäna 
Lefvernet av Fredric Palmqvist 
(1750), beskrivs Arkimedes 
metod på följande sätt: 

Om vi föreställa oss en or
dentelig mångkant, af ganska 
många eller små sidor, vara 
innesknfven i en sir kel, finnes 
lätteligen, att hvar och en sida 
föga skiljer sig från bågen, 
hon subtenderar, och att den 
lille skilnaden är mindre, då 
sidorna äro många, ändå de 
äro få: följakteligen måste 
summan av alla dessa sidor 
föga skilja sig från den om
skrefne sirkelens omkrets. 
Dock , som hvar och en sida i 
sjelfva verket är mindre än 
bågen hon subtenderar, så är 
och summan af alla dessa 
sidor, det är månghörningens 
omkrets , verkligen mindre, än 
den omskrefne sirkelens om
krets . Om vi sedan föreställa 
oss kring samma sirkel en 
mångkant vara omskrefven, 
som med den inneskrefne är 
likformig, så är det klart, at i 
det stället den inneskrefne 
mångkamens omkrets vara 
mindre, än sirkeln, är nu den 
o.mskrefnas större. Della är 
den vägen, som Archimedes, 
Ludolf från Ceulen, med flere 
av de forne geometrer fölgt då 
de uptäkt, att diametern uti en 
sirkel förholler sig till om
kretsen som I til 3.141592653 
5897932384626433832795. 

Födelsediagrammet i figur 
I beskriver också Arkimedes 
metod (algoritm) men här i 

form av ett dataprogram i 
basic . Variabeln N anger a nta
let iterationer, och variablerna 
A och B längderna av regel
bundna polygon tåg med l, 2, 
4, 8 ... sidor, som är in- re
spektive omskrivna en halvcir
kel med radien I, se figur 2. Vi 
går inte in på den geometriska 
härledningen av denna algo
ritm, se Engels välkända bok 
(2) och även (3) . Med ett 
program enligt figur I fick 
författaren ett närmevärde till 
7r med 14 korrekta decimaler 
efter 29 iterationer med en 
ABC 800 programmerad med 
dubbel precision. 

Förbättring av 
Arkimedes metod 
Om man vid körning av ett 
datorprogram enligt figur I 
skriver ut felen - A och B - så 
finner man att felet vid varje 
iteration approximativt multi
pli ceras med 1/ 4, konvergens
faktorn är 1/ 4 . Om An är 
närmevärdet A efter n iteratio
ner, så gäller alltså: 

Här följer att An ~ 7r + k/4 11 

A I1 + I ~7r +k/411 + l 

ochatt 7r~(4AI1 + 1-An)/3. 

Detta ger en förbättrad me
tod att beräkna 7r. Den använ
des i programmet i figur 3. 
Med ett sådant program fick 
författaren med en ABC 800 
ett närmevärde med 14 kor
rekta decimaler redan efter 12 
iterationer. Den här använda 
metoden att förbättra konver
gensen kallas i den numeri ska 
matematiken för Richardson
extrapolation. 



ASCII -aritmetik 
ger noggrannhet 

Om ma n vill a nvä nda AS
CII -a ritmetik i sa mba nd med 
progra m enligt f igur I och 3. 
så kompli ce ras detta av a tt det 
inte finn s komma ndon för be
rä knin g av kvadra trötter i 
denna. Det ka n då va ra lä mp
li gt at t a nvä nda fö lj a nde vä l
kä nda a lgoritm för berä kning 
av F,--
xo = a , X/1 + I = (X/1 + a/xn)l2 . 

M ed ett såda nt prog ra m ha r 
fö r fa tt a re n berä kn a t 71' med 
120 korrekta decima ler med 
en A BC 800 . 

Övningar 
H ä r ges uppslag till ytterli

ga re prog ra mmeringsa kti vite
ter. 
I ) Den fö rl;>ä t t rade a lgorit
men ova n ka n i sin tur förbä tt
ras på likna nde sä tt som den 
fö rsta a lgoritmen. Hä rl ed hur 
detta ka n ske och kör motsva
ra nde prog ra m på en da tor 
e ll er prog ra mmerba r minirä k
na re . 
2) Å r 1593 publice rade den 
fra nske a ma törm a tema tikern 
Franc;ois Viete, S eigneur de la 
Bigotiere, fö lj a nde fo rmel. 

2 ,fi J2+ .{2 J 2 +~ 
;=2--2-' 2 . 

Anvä nd den för a tt berä kn a 
nä rmevärden till 7r! 
3) Å r 1655 publicerade John 
Wallis, professor i geometri i 
Cambridge i Engla nd , föl
j a nde formel. 

E=~ . ~ . i.i.~ . ~ . .8.. .L 
2 1 3355779 

Arkimedes algoritm 

, 

Fig I. Arkimedes algoritm för 7r får det här 
utseendet som flödesschema för ett basicpro
gram. 

Fig 2, t v. Algoritmen räknar med regelbundna 
polygon tåg med allt fler sidor som alltmer 
närmar sig, men aldrig blir lika med, cirkeln. 

Fig 3, nedan t v. I denna förbättrade version av 
Arkimedes algoritm får man snabbare fram ett 
resultat med flera siffror. 

Arkimedes al~oritm, förbättrad version 

I A = 2 R = O I 
~ 

/N=N+1/ 

t 
lo = A I 

t 

Fig 4. Talet 7r med 200 decimaler. Detta 
närmevärde beräknadesförsta gången av tysken 
Johann Martin Zackarias Dase, en måttligt 
begåvad person med ett otroligt siffersinne. 
Han behövde t ex bara 54 sekunder för att i 
huvudet multiplicera två åttasiffriga tal. För 
två tal med 20 siffror behövde han 6 minuter. 
Dase var en mänsklig dator som utnyttjades av 
den tidens störste matematiker, Carl Friedrich 
Gauss, för att beräkna tabeller över primtals
faktori seri ngar. 

IR SQR( (1 + R)/2) A = A/R I 3.14159 26535 89793 23846 26433 

t 
/ PRINT N, (4A - 0)/3/ 

t 
Anvä nd den för a tt berä kn a 
nä rmevärden till 7r! 

Aktuell sifferglädje: 
DN pågå r bla nd vå r tids 

sifferjäga re en stä ndig j a kt ef
ter a llt stö rre och större prim
ta l. År 1979 fa nn David Slo
winski och Harry L Ne lson 
fö lj a nde, det hitintill s stö rsta 
kä nda primta let : 244497-
l . u ha r emell ertid Slowinski 
hitta t ett ä nnu större primta l, 
nä mligen 286243- 1. T a let ha r 

83279 50288 41971 69399 37510 

58209 74944 59230 78164 06286 

20899 86280 34825 34211 70679 

82148 08651 32823 06647 09384 

46095 50582 23172 53594 08128 
48111 

05559 

25962 siffror. Det ha r be
stä mts med en GRA Y - I-da
tor . 

Räkna 
och skriv 

Avs ikten med den hä r spa l
ten ä r a tt ge läsa rn a av Elek
tronikvärlden uppslag till sti
mulera nde progra mmerings
a kti viteter. Du ä r vä lkommen 
a tt höra av dig med progra m , 
resulta t och kommenta rer. 
Adressen till förfa tta ren ä r 

74502 84102 70193 85211 

64462 29489 54930 38196 

Matematiska Institutionen, 
Chalmers Tekniska Hög
skola. 41296 Göteborg. 

Litteraturförteckning 
(1) P Beckman , A History of 71', 

St Martins Press, New York 
1971 . 

(2) A Engel , Elementarmathema
tik vom algorithmischen Stand
punkt. Ernst Klett Verlag , Stutt
gart 1977 
(3) L Råde, Äventyr med räkne

dosan, Biblioteksförlaget , Stock
holm 1976. 
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KASSETTEN 
SOM HÅLLER FÄRGEN 

För klara färger, skarpa bilder 
Agfa HIGH eOlOR kassetter. 
Den speciella teknik som 
används vid tillverkningen ger 
Agfa HIGH eOlOR kassetter en 
hög färgbrillians. Också efter 
många uppspelningar. För 
högsta driftsäkerhet svarar den 
kvalificerade kassettmekaniken. 

I
,' 
f' . 
~ . 
l", 

Agfas kvalitetskontroll 
för HIGH eOLOR video
band testar regelbundet 
skärpa, färgbalans och 
bildstillestånd. 

·1~#.!II"·.IIII"I"r1I[."'lIIItllllb"""§IIIII" -till.. 



Gert Schyborger är VD vid ett av landets största dataföretag. 
Han prioriterar information och utbildningsfrågor. Alla inom 
företaget ska ha tillgång till fakta om branschen, nyheter, vad 
som debatteras, utbildningsfrågor, vad konkurrenterna gör och 
hur kunderna reagerar. 

i DlNSöM~':T=~~~~KuNGEN --------1 
Jag vill prenumerera 
på Datavärlden. 

I 
I 

Gert Schyborger har sett till att samtliga anställda vid 
Sperry får var sitt exemplar av Datavärlden. ~. 
Det betyder att drygt 650 tidnin,gar distribueras till F~·r~-r 
de anställda var fjortonde dag. Aret om. RL\ 

I Namn 

: T itel 

I Företag 

I Adress 
I 
I Postnr Postadress 

Informationstjänst 8 

M itt företag behöver ex. I 
618 D Helår 190 kr 
619 D Halvår 98 kr 

I 
I 

Skicka kupongen till I 
Datavärlden, Marknadsavd. I 
Box 3188, 
10363 Stockholm I 
________ .J 
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* Så här eleganta bilder kan man normalt inte 
göra på en VIe 20 i grundutförandet. Det går 
emellertid att åstadkomma detta resultat också 

på en oexpanderad maskin om man använder 
assemblerprogrammet i artikeln. Ingen modi
fierning av datorn behövs. 

Av THOMAS MAGNUSSON 

~ VICs konstruktörer ha r 
gjort sitt sytem så a tt det ä r 
lä tt a tt komplettera med pro
gra mva ra i fo rm av plu g-i n
moduler . De ka n utöka VICs 
bas ic, ge högupplösa nde grafik 
etc . Men möjligheterna ka n 
ma n också sjä lv ta va ra på och 
skri va program som utn yttj a r 
dem . Progra mmet som ä r pub
li cera t i den hä r a rtikeln ut-

nyttj a r möjligheten a tt få da
torn a tt läsa av ett område i 
R A M i stä llet för teckengene
ra torn i ROM . Genom a tt ma n 
sjä lv ka n bestämma utform
ningen på V ICs tecken ka n 
ma n skapa en högupplösa nde 
skä rm med grafikinstruktioner 
om ka n styras frå n ett basic

program. 
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Grundläggande 
grafikbegrepp 

VICs skä rm ä r uppdelad i 
ett " rutnä t" bestående av 23 
rader om 22 kol umner, dä r 
va rje " ruta " ka ll as en tecken
position och kan a nta ett hel
ta lsvä rde mella n O och 255. 
Va rje teckenposi ti on ä r i sin 
tur uppdelad i 8 rader om 8 

kolumner, där varje del endast 
ka n bestå av a ntingen en logisk 
etta eller noll a (dvs va ra tänd 
resp släckt ). 

Informa tionen da torn behö
ver för a tt veta hur de tecken 
ser ut som den ska skriva, 
hä mtar den i en del av minnet 
med sta rt på adr $8000 
($ = 8000 hexadecimalt 8 000 
= 32 678 decimalt) och 4 K 



framåt, som kallas tecken
generator. I denna delen av 
minnet representeras varje tec
ken av 8 på varandra följande 
bytes (varje byte innehåller 
som bekant 8 bitar, vilket gör 
en 8 x 8-matris). 

Detta kan åskådliggöras 
med ett program som omvand
lar decimala tal till binära . 
Programmet i fig I är ett 
sådant, och de s utskrift visar 
hur talens binära motsvarighe
ter bildar VICs teckenuppsätt
ning. 

Bygg upp 
egna tecken 

Vad har nu detta med hög
upplösande grafik att göra? 
Genom att ändra värde på en 
av systemvariablerna för 6 561 
kan vi få datorn att tro att 
teckengeneratorn börja r på en 
a nnan adress ä n $8000 . Om 
värdet ändras så a tt det pekar 
på en adress i RAM, kan 
tecknens utformning bestäm
mas av användaren. Den aktu
ella adressen för systemvaria
beln är $9005 (36869) . Pro
grammet i fig 2 är ett exempel 
på denna teknik och ändrar 
tecken nr O (O) till grekiskans 
stora sigma. För att återgå till 
normal teckenuppsättning 
trycker man ner RUNjSTOP 
och RESTORE samtidigt. Pro
grammet i fig I kan nu använ
das för att konstatera att talen 
i teckengenera torn verkligen 
bildar ett sigma . Observera 
ba ra att den nya teckengenera
torn börjar på adress 5120 och 
inte på adress 32768. 

Tekniken a tt själv kunna 
bestämma utformningen på 
tecken är intressant i sig, men 
ännu intressantare blir det då 
man kombinerar fler tecken 
till en större matris än 8 x 8. 
Den största matris man kan 
åsta komma får man således 
om ma n placerar ut samtliga 
256 tecken i uppsättningen på 

skärmen. Genom att sedan få 
datorn att läsa av teckengene
ratorn från RAM, så att varje 
bit i den nya teckengeneratorn 
motsvaras aven viss punkt på 
skärmen, är sedan den hög
upplösande grafiken teoretiskt 
färdig. 

Program 
i assembler 

För att man skall använda 
den högupplösande skärmen 
på ett någorlunda humant sätt 
krävs program, som vid a lla 
andra datortillämpningar. Det 
är här skrivet i assembler, del
vis för att uppnå önskad 
snabbhet, men mest för att 
maximalt utnyttja det begrän
sade minne som en oexpande
rad VIC onekligen ha r. En 
högupplösande skärm tar 2 K 
i anspråk och det kompletta 
programmet för grafikaI
stringen ca 0,5 K, vilket läm
nar ca I K till förfogande för 
a nvändarprogra m. Program
met består av elva rutiner, 
varav fem är a pplikationsruti
ner. De restera nde sex skulle 
man kunna kalla grundrutiner, 
och de kan uppdelas i två 
kategorier : Rutiner som en
bart berör skärmen, och rena 
grafikrutiner. De senare be
handlas längre fram i artikeln. 

De rutiner som enbart berör 
skärmen är tre till antalet : 

I. Initiera skärmen (sätt skär-

men i grafisk mod) 

2. Bestä m punkt-fä rg 

3. Rensa skärmen 

Den första rutinen har till 
uppgift att placera ut tecknen 
på skärmen . det ä r praktiskt 
att ha lika god upplösning i 
x-led som i y-led . Därför pla
ceras de 256 tecknen ut i 16 
rader om 16 kolumner , vilket 
ger en upplösning av 128 x 
128 punkter. Tecknen placeras 
ut med början av tecken O i det 
nedre vänstra hörnet, tecken! 
omedelbart till höger om det 
etc till och med tecken 255 i 
det övre högra hörnet av skär
men . Genom denna utplace
ring fås "origo", dvs punkten 
med koordinaten 0,0 i det 
nedre vänstra hörnet, vilket är 
praktisk t vid t ex uppritning av 
grafer. När skärmen ä r syste
mat isk t fylld med a ll a tecken 
skall den krympas ned till! 6 
rader om 16 kolumner, så att 
ramen täcker de ytor dä r inga 
tecken placera ts ut. Den ned
krympta skärmen ä r nu place
rad i TV -bildens övre vänstra 
hörn . Därför centrerar rutinen 
skärmen för att få den tillba ka 
i mitten . Dessa två sista mo
ment uppnås genom a tt ändra 
värden på systemva riablerna i 
$9000 tom $9003. 

N äs ta rutin fyller färgmin
net ($9600 - $9700) med 
önskad färg, va rs nummer lag
rats i adress o. 

Hantera 
punkter 

Den andra ka tegorin rutiner 
innehåller även tre stycken : 
I . Tänd punkt 
2. Släckt punkt 
3. Testa punkt 

Dessa tre rutiner är progra m
mets mest komplicerade, där
för att de innehå ller en hel del 
beräkningar. Eftersom pro
grammet är skrivet i assembler 
måste beräkninga rna utföras i 
binär form, vilket medför att 
de till 50% består av logiska 
operationer och skiftninga r till 
höger och vänster. Dä rför ä r 
det svå rt att följa beräknings
gången bara genom att för
söka a nalysera programmet. 
Vad dessa beräk ninga r ska ll 
utföra ä r att omvandla x- och 
y-koordinater, som definieras i 
ett a nropande basicprogram, 
till en adress i den nya tec
kengeneratorn. Fig 3 visar hur 
adresserna på skärmen är pla
cerade i förhållande till var
andra . 

Om man tänder punkt 0,0 
ser man i fig 3 a tt det ä r 
likvärdigt med a tt sätta vit 7 i 
adress 5127. Tänds punkt 0,7 
sätts bit O i samma adress. 
Men tä nder ma n punkt 0,8 
ska ll bit 7 i adress 5135 sättas, 
dvs biten hamnar i 8 adresser 
lä ngre fram.Vi kan konstatera 
att bit O - 2 i x-koordinaten 
inte ha r någon betydelse för i 
vilken adress biten hamnar, 
uta n de talar i stä llet om vilken 
bit i adressen som ska sättas. 
X-koordinaten maskas a lltså 
av med %01111000 
(%01111000 binä rt 
01111000 = decimalt 1'20. 
Opera tionen motsvarar a lltså 
X AND 120). Om vi i stället 
undersöker vad som händer 
vid förflyttning i vertikalled 
ka n vi exempelvis tända punkt 
1,0. Då ha mna r biten en adress 
bakåt, i 5126. Adressen mins-
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kar linj ä rt när y-koordina torn 
öka r t ill s man tänder punkt 
0,8, då biten hamnar 128 
adresser längre fr am, i 5255. 
Genom a tt fö lj a ova nstående 
resonemang kan vi, utan att 
hä rl eda någon fo rmel, ba ra 
fast tä ll a a tt skri vet i bas ic 
beror adressen A, som punkten 
kommer a tt ham na i, av X och 
Y enl Igt : 
A = 5127 - (Y AND 7) + 
INT (Y / 8) * 128 + (X AND 
120) 
Denna beräkning ut fö rs av 
ubru ti nen som sta rta r på 

adress $ 1 C4D och anvä nds ge- II:....;iiiin,::'O-::=='-fIl~HlI-

mensa mt av a ll a tre grafik
komma ndona. Subrutinen 
skifta r även in punkten i rätt 
pos ition, som defini eras av bi
tarna O - 2 hos X-koordina
ten. Hur rutinerna anvä nds II - n-;;.-,: ....... ....,.,...---,.---

framgå r av sa mmanstä ll-
ningen längre fram. 

Drag linjer 
med rutin 

Genom att anropa ruti nerna 
kan nu enstaka pun kter på en 
högupplösande skärm tändas, 
släcka och tes tas. Detta kan 
anvä ndas i spel, uppritninga r 
av gra fer, datakonst etc . För 
bl a datakonst (a tt lå ta datorn 
rita upp vack ra bilder) är det 
mycket behändigt att ha en 
li nj edragningsru ti n, dvs ett 
program som dra r en rak linj e 
mellan två givna punkter. Ett 
sådant program ingå r i as
sem bl eringru mmet och an
vänds som visas i sam ma nstä ll
ningen nedan. 

Lagra och hämta 
bilder på kassett 

Flera möjligheter finns för 
att lag ra bilder på kassett. Den 
enklas te ä r a tt ha ett progra m 
som rita r upp en bild och 
spara r programmet med 
SA VE för att sedan lå ta pro
grammet rit a upp bilder på 
nytt vid va rje anvä ndningstill 
fä ll e. Detta kan dock ha sina 
nackdela r: den "3-dimensio
nella" bilden i inl edningen tog 
ca 20 min att rita upp. Ett 

Fig 4. Assemblerprogram 
som ger högupplösande 
grafik pd VIC 10. För att 
man skall kunna knappa 
i n det mdste man ha en 
assembler till datorn. Så
dan kan köpas antingen i 
ROM eller pd kassett. Det 
gdr «bd att köpa pro
grammet pd kassett. Det 
gdr dd att ladda direkt 
utan assembler. 
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ng 5. Programmet hlir utnyttjar 
grajikrutinerna och ritar upp en 
klocka som går riktigt med tim-, 
minut- och sekund"isare. Kloc
kan i artikelns inledning iir gjord 
med detta program. 

e-1lfJij' JlIHCf2' 
1 REM.B!!RJ8 MEn filT. POKA NED MINNET 
~ P0KE52.2ILPOKE:I1,e 

Fig 6. Ett annat basicprogram 
som alstrar "ack ra grafer likt 
dem ijiguren med "vridna 4-kan
ter" ; inledningen. 

bä ttre sä tt ä r a tt öppna en 
ASC II-fil till kassettenheten 
och fö ra över hela den nya 
tecke ngenera to rn till ba nd 
med PRINT-instruktionen. 
Detta skulle emellertid ta 
drygt 5 min . Den bäs ta lös
ningen ä r nog a tt a nvä nda en 
binä rfil , dvs sa mma slags fil 
som da torn a nvä nder nä r den 
spa ra r prog ra m på kassett. 
Med e n såda n fil gå r det a tt 
fö ra öve r hela nya teckengene
ra torn på mindre ä n 50 s. 

Tryck ned RUN / STOP och 
RESTORE sa mtidi gt före a n
rop av rutine n som spa ra r en 
bild på kassett . Även om bil
de n försv inne r frå n skä rmen 
finns den kva r i da torns minne. 
Rutinen som hä mta r en bild 
frå n kassett a nropa r även ruti
nerna som initiera r skä rmen 
och sä tter fä rg på densa mma, 
va rfö r fä rgnummer måste be
stä mmas före a nrop. T vå pro
g ra m som spa ra r resp hä mta r 
bilder frå n kasse tt finn s li stade 
i/ ig 4. Dessa prog ra m initiera r 
ba ra vissa reg iste r fö r a t t se
da n a nropa en reda n be fintli g 
KERNAL-rutin . Av utrym
messkä l ka n prog ra mmen ty
vä rr inte ha ntera filn a mn . Yt
terli ga re en rutin finn s a tt 
a nropa. Den ä r en komplett e
ring till fä rgsä ttningsrutinen 
och den bestä mmer fä rg, äve n 
på ra m och ba kgrund , fö rutom 
på punkterna. 

Att använda 
grafikprogrammet 

Det ä r lite bökigt med a ll a 
POKE och SYS som måste 
a nvä ndas fö r a tt utn yttj a pro
g ra mmets instruktioner. Det 
skull e va ra fullt möjligt a tt 
helt enke lt komplette ra bas ic 
med g ra fikk omma ndon så a tt 
ma n i stä ll e t fö r a tt skri va: 
POKE O, X: POKE 1, Y: SYS 
7346 
SET DOT X, Y 
ell er något likna nde för a tt 
tända en punkt. Men progra m
met som i så fa ll skull e se till 
a tt rät t rutin ut fö rdes då bas ic
tolken stötte på ett SET DOT, 

skull e bli så lå ngt att det ba ra 
bmnade ca 200 bytes kva r fö r 
bas icprogra m. 

Det finns ä ndå ett pa r möj
li gheter a tt fö renkla ha nte
ringen av instruktionerna . Den 
enklas te ä r a tt pl acera a ll a 
POKE och SYS i en subrutin 
som seda n anropas vid va rj e 
a nvä ndningstillfä lle . Denn a 
teknik a nvä nds i båda demon
stra tionsprogra mmen. Ett sä tt 
som gör det enkla re a tt 
komma i håg a ll a a nropsadres
se r ä r a tt lag ra dem i va ri a bler 
med na mn 7346 som ju ä r 
sta rt adressen till rutinen SET 
DOT. På det viset blir det 
enkl a re a tt sena re i prog ra m
met komma i håg a tt skriva 
SYS SO ä n SYS 7346 fö r a tt 
tända en punkt. 

Det bästa sä tt et a tt pra k
ti skt lä ra s ig a nvä nda ruti
ne rna ä r a tt a na lyse ra fun ge
ra nde prog ra m . T vå såda na 
finns li stade och i/ig 5 och / ig 
6 ka ll as D E MO ! och DEMO 
2. Fig 5 ge r en bild aven 
kl ocka med tim- och minutvi
sa re sa mt en va ndra nde punkt 
som represe ntera r sekundvisa
ren. ä r prog ra mmet inl ed
ningsv is fråga r e ft er hur myc
ket kl ocka n ä r, ska ll tiden ma 
tas in som en sex tecken lå ng 
strä ng, dvs timma r, minuter , 
och sekunder uta n skiljetec
ken. Seda n vä nta r klocka n på 
rad 60 till näs ta hel a minut 
inna n den börj a r gå . Det a ndra 
demoprogra mmet rita r upp en 
bild likna nde de "v ridna 
4-ka nterna" i inl edningen . H ä r 
neda n följer en sa mma nfa tt
ning av sa mtliga instruktione r. 
Ta len inom pa rentes ä r ruti
nens hexadecima la sta rt
adress. 

Initiera sk ärmen ($ / ej 
SYS 7168 

Bestäm punkt/ärg F ($ / e2e j 
POKE O, F: SYS 7212 

Rensa skärm en ($ 1 C 37) 
SYS 7223 

S et Dat X , Y ($ /CB 2j 
POKE O, X: POKE 1, Y: SYS 
7346 

Clr Dat X, Y ($ 1 C O ) 
POKE O, X: POKE 1, Y: SYS 
7360 

1/ Dat X, Y Th en .. . ($ 1 CC D) 
POKE O, X: POKE 1, Y: SYS 
7373: IF PEEK (2) THEN ... 

Drag en rak linje från X/ , y/ 
till X 2, Y2 ( / D98j 
POKE O, X!: POKE 1, Yl: 
POKE 2,X2: POKE 3, Y2: 
SYS 7576 

Radera en linje f rån X / , y / 
till X 2, Y2 ($ 1 DAO ) 
POKE O, Xl: P:OKE 1, Yl: 
POKE 2, X2: POKE 3, Y2, : 
SYS 7584 

Spara bild på k assett 
($1 DA 8) 
SYS 7592 

Hämta bild f rån kassett , /111-

tiera skärm en och bes täm 
punkt/ ärg 
F, ram/ ärg R och bakrunds
f ärg B $ 1 DA) 
POKE O, F: POKE 1, R: 
POKE ?, B: SYS 7610 

Bestäm punkt/ä rg F, ram/ ärg 
R och bakgrunds/ärg B 
($ 1 DCC) 
POKE O, F: POKE 1, R: 
POKE 2, B: SYS 7268 

A ll a som ha r en VIC 12/3 
mas ki nsprå ksmon i tor (kosta r 
runt 400 kr ) e ll er a nna n typ av 
asse m bier ( t ex på kassett ) ka n 
ma ta in progra mmet di re kt 
frå n listningen. Du som ä r 
intresserad av de gra fi ska möj
ligheter som redov isa ts i a rti 
keln me n inte har till gå ng till 
någon assembler ka n bestä ll a 
det li stade progra mmet plus 
div demoprogra m genom a tt 
sätta in 60:- på pos tg iro 
4745445-9: Thomas Mag nus
son. Prog ra mmet ligge r på 
kasse tt och kan laddas med 
sta nda rd-VI e. • 
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Upptäck HP:s kompletta persondatoJ 

Serie 10, vetenskapliga kalkylatorer. Fem programerbara 
verktyg i fickformat för studenter, vetenskapare, affärsfolk, 
ingenjörer och programmerare. 

Serie 80, persondatorer. Erbjuder fler lösningar än du har 
problem. Grafisk presentation. Beräkningar och analyser, brev, 
PM och rapporter, datakommunikation. 

Serie 40, handburna datorer. Överbryggar klyftan mellan 
kalkylatorerna och datorerna. Kan samverka med 30 periferien-
heter HP-IL. 

~ ...... 
~ 

Serie 100, persondatorer mr kontoret. Hanterar enkelt ord 
siffror och grafik. Kan även arbeta med centrala databaser. 



• 
,rogram - olika datorer för skilda behov. 

Serie 70, portIöljdatorer. Batteridriven datorkraft där du 
bäst behöver den. Både på och utanför kontoret . Kan anslutas 
till större datorer. 

Serie 200, persondatorer Iör tekniker. 16 bitars datakraft 
för konstruktion, beräkning, test- och styrning i en enda 
kompakt enhet. 

Om .du verkligen behöver en persondator och 
arbetar med en persondator, då vet du också hur 
din personliga dator borde se ut. 

Den ska vara byggd för dina arbetsuppgifter 
och arbeta på ditt sätt. Naturligtvis kan inte en 
och samma dator göra anspråk på att vara bäst på 
allt. 

Hewlett-Packard har hållit på länge med per
sonlig databehandling av olika slag. Vi har löst 
många problem på många områden. På olika sätt. 

Så har det växt fram, det bredaste sortimentet 
av beräkningshjälpmedel- från fickkalkylatorer 
till super-persondatorer. 

Till dem har vi skapat en mängd skrivare, gra
fiska plotters, kommunikationsutrustning och 
programvarupaket. Så att du kan få en dator som 
arbetar på ditt sätt - och löser de problem du 
kräver av den. Don efter person. 

Men inte nog med det. Köper du en HP-pro
dukt följer en hel del med. Som all vår erfarenhet 
av kalkylatorer och datorer. Rådgivning, profes
sionell service över hela landet, ett växande pro
gramvarubibliotek. 

Vill du orientera dig om vad vi kan ställa upp 
med - eller om du inte är riktigt säker på vad du 
är ute efter - borde du läsa vår broschyr om alla 
våra persondatorer. Vad de kan användas till, vil
ken utrustning som finns. 

Skicka in kupongen! 
Hewlett Packard Sverige AB, Box 19, 
16393 SpANGA, tfn 08-7502000. 
Du kan också ringa direkt till avdelningen för persondatorer 
tel 7502198 eller 7 5020 37. 

r--------------------l 
I Jag vill veta mer om HP:s persondatorer I 
I O Sänd mig broschyren "Välj dator efter I 
I behov"! I 
I O Kontakta mig I 
I Namn: I 
I Företag: I 
I I 
I Adress: I 

I Postadress: I 
I I 
I Telefon: ' 

EVN 6/7-83 1 L ____________________ ~ 

rh~ .HEWLETT . 
~~ PACKARD 



Multitech MPF D 
ENTUSIAST· 
DATORN 

.... >tnr .... _ ... ~ ....... _"..,. .. _ . sa .. 
1';""' .. "---lIi, .. "'- •• _ ... ...,.,,., .. "'4Io:"" 

* M icro Professor 
MPF II är en super
kompakt dator. Dess 
basic är kompatibel 
med APPLE II men 
det är inget plagiat: 
Det finns olikheter. * Läs om vår prov
ning av denna spän
nande nyhet som har 
färg, grafik och 64 k 
skriv / läsminne. 
- Allt dettaför un
der 4 000 krl 

GUNNAR LILLiESKÖLD 

~ Den är verkligen liten, da
torn från Taiwan! Men inom 
måtten 18 x 25 x 3 cm finns 
hela 64 kbyte skriv /Iäsminne 
(RAM), färg- och grafikmöj
ligheter . "Krutpaketet" Micro 
Professor, eller MPF II, till
verkas av Multitech. Det är en 
firma som f ö var ute mycket 
tidigt med kretskort för talsyn
tes. Nu importeras och mark
nadsförs märket av Centrum 
Computer. 

Lågt pris, 
stor kapacitet 
I grundversionern kostar da
torn 3 985 kr inkl moms. Häri 
ingår transformator för 220 V 
och anslutningssladd för van
ligt TV-koaxingång. Modula
torn, för kanal 36, är alltså 
inbyggd i den lilla lådan, men 
det finns även en separat mo
nitorutgång. 

Den kompakta uppbyggna-
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den är möjlig genom att man 
har använt 64k RAM-kretsar 
av typen 4 164 och 2764 
PRO M-kretsar. 

De små yttermåtten betyder 
i sig att tangentbordet är myc
ket litet, men inte så mått att 
man trycker på två tangenter 
samtidigt. De har bra, marke
rad tryckpunkt, men är tyvärr 
ganska få . Det finns t ex ingen 
knapp för att rensa skärmen. I 
stället får man skriva HOME 
(vilket trots allt är enklare än 
ABC 80 där man måste skriva 
PRINT CHR$(12)) . I grun
dutförandet få man ej heller 
Å, Ä och Ö, men de finns 
avkodade i apparaten. Med 
litet händighet löder man in 
tre tryckknappar som med 
fyra trådar står i förbindelse 
med datorn . 

Ett enklare sätt att få Å, Ä 
och Ö är att ansluta det större 
tangentbord som finns som 
tillbehör. Det får man till mer
kostnaden 310 kr vilket får 
anses som ovanligt facilt. Bor
det har större och fler tangen
ter. 

De har relativt kort slag
längd, men det kompenseras 
av att själva knappen består av 
fjädrande plast. Den kantrar 
om man inte trycker i centrum 
och känns en smula degig, men 
det kanske är en vanesak. Er
gonomiskt riktigt är bordet 
mycket lågt, men SKIFT och 
RETURN borde byta plats så 
att de följer vanlig skrivma
skinsstandard . 

Tangenterna har flera funk
tioner. Förutom stora bokstä
ver får man grafiska symboler 
genom att först trycka på 
CONTROL och B. Om man 
så trycker ned SHIFT och en 
bokstav får man en symbol. 
Trycker man ned SHIFT och 
CONTROL samtidigt som 
bokstavstangenter får man en 
annan symbol. 

För att återgå till det nor
mala trycker man så ned 
CONTROL och B. 

En annan möjlighet är att få 
ett helt basic-kommando skri
vet då man trycker ned en 
tangent, på samma sätt som 
t ex Sinclair har gjort. I MPF 
II kan man alternativt själv 
skriva in sina kommandon , vil
ket förf tycker är klart att 
föredra , men det är nog myc
ket .en fråga om hur van man 

är vid att skriva maskin . För 
att nå kommandona med en 
alfanumeriks tangent måste 
man samtidigt trycka ned 
SHIFT och CONTROL. Man 
kan även få en tracefunktion 
för att se vilken ra,d som exek
veras då ett program rullar 
vilket är värdefullt vid felsök
ning. 

Samma basic 
som i APPLE II 
Micro Professor MPF II har 
samma basic som i Apple II. 
Det innebär att många Apple 
II-program kan användas i 
MPF II. Dock är apparaterna 
inte helt maskinkod-kompa
tibla. Processorn är visserligen 
densamma, 6 502, men en del 
adresser skiljer. Den som har 
kunskaper i maskinkodpro
grammering kan dock, utan 
alltför stora åthävor, göra en 
konvertering så att program
men passar. 

Basic-program för Apple II 
på flexskiva eller kassettband 
kan laddas direkt eftersom da
taformaten stämmer, däremot 
ej maskinkod-program. I MPF 
finns dessutom ett annat for
mat för kassett som man kan 
välja för att få fyra gånger så 
hög överföringshastighet. För 
att prova funktionen anslöt vi 
en enkel , något ålderstigen 
kassettspelare av fabrikat 
Sharp och såväl lagring som 
laddning av data fungerade 
utmärkt från första försök. 

Flexskivminne 
till lågpris 
Flexskivminnet har vi inte pro
vat, men det uppges vara helt 
kompatibelt med Apple II och 
kan följaktligen anslutas där
till. Priset på en drivenhet och 
anpassningskretsar ligger un
der 4 000 kr och 7 500 kr för 
dubbla driven heter med an
passning. 

Skärmen arbetar 
med grafik 
I Apple II kan man välja om 
man vill ha skärmen i grafik
eller textrnod . Det är säkert ett 
arv från den tekniska standard 
som rådde då den första 
Apple-datorn kom. I MPF II 
har skärmen ständigt höggra
fik. Det har en nackdel, näm-



MPF II är det prydligt och kompakt tack vare högintegrerade 
tsar. Till vänster, ovanför tangentbordet, skymtar några 64 kbit
M. 

ligen att den verti~illa scroll
ningen går långsamt. För varje 
rad som skrivs in vid t ex en 
listning, rullar den nya texten 
fram makligt och liksom vågar 
sig upp på skärmen. Det har 
att göra med att man för varje 
rad måste ladda in 8 kbyte ny 
information. Med en maskin
språksrutin skulle man kunna 
byta ut bara en rad åt gången 
för att få s k soft scroll vilket 
innebär att texten flyttas upp 
ett steg för varje ny rad som 
kommer. Eller skulle man 
kunna scrolla t ex halva skär
men . Det är väl inte omöjligt 
att den här rutinen kommer 
som standard eller som tillbe
hör. 

En fördel med skärmens 
ständiga grafikmod är att man 
i en grafisk presentation kan 
lägga in en ruta med text där 
man får automatisk scrollning . 
Man kan också styra markö-

ren utanför rutan för att lägga 
in text, men får dej scrollning. 

Datordelen arbetar dock i 
olika tillstånd. Normalt har 
man textmod, men genom att 
i programmet ange GR går 
man över i grafisk mod med 40 
x 48 punkters upplösning eller 
högupplösande grafik med 
HGR som ger 280 x 160 
punkter och där under fyra 
rader text. Om man i stället 
skriver HGR2 kommer hela 
skärmen att vara grafisk, utan 
textraderna. Här skall vi även 
nämna att högupplösningen 
kräver vitt mönster mot den 
obligatoriska svarta bakgrun
den . Man kan bara använda 
färger som står emot varandra. 
I annat fall fyller skärmen upp 
mellanrummen och man får 
ett grövre mönster. Se vårt 
programexempel härintill. 
Samma sak gäller Apple II : 

I textmod kan man välja 

inverterad bild vilket innebär 
svart text mot en vit bakgrund. 

Specialkommandon 
för färg och grafik 
För att få färg skriver man 
COLOR=X i grafikmod, där 
X är ett tal mellan O och 15, 
och i höggrafikmod HCO
LOR=X, där X har värdet O 
till 7. Antalet färger är dock 
inte så många. I själva verket 
finns det bara färgerna svart 
(som givetvis inte syns mot den 
svarta bakgrunden, grönt, pur
pur, vitt, orange och blått . Att 
man inte har valt fler färger 
beror troligen på att man med 
PAL-kodad färgöverföring ger 
problem med upplösningen i 
vissa färger. (Se provningarna 
av VIC 64 och Colour Genie i 
tidigare RT-nummer.) För att 
få alla färger är det rent av ett 
måste med rgb-överföring (se
parata signaler för rött, grönt 

och blått) till monitorn vilket 
få datorer har. Tyvärr kan 
man inte välja bakgrundsfärg 
i MPF Il. 

Kommandon i låggrafik är 
PLOT, som ritar en punkt, 
HLIN som drar en horisontell 
linje mellan två punkter, 
VLIN som ritar en vertikal 
linje mellan två punkter och 
slutligen SCRN som återstäl
ler färgen i en viss punkt. 

I höggrafik finns HPLOT 
som ritar punkter eller som 
drar linjer mellan punkter. 
Med dess hjälp är det mycket 
lätt att rita upp rektanglar och 
andra mönster. 

Egna symboler 
från tabell 
Datorn har möjlighet till något 
man kallar shapes. Det är sym
boler vilka man själv kan defi
nierna. me.d tabellv~rden som ....... 
läggs 1 minnet antingen med ........ 
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POKE eller direkt i minnet 
med datorns monitorprogram. 
Med DRA W kan man så pla
cera ut symbolen, släcka den 
med XDRA W och rotera den 
med ROT. SCALE skalar om 
symbolen med en faktor l till 
255 ggr och SHLOAD laddar 
in shape-tabellen från ett kas
settband. Kommandona an
vänds t ex i de spel program 
som säljs till MPF II. 

Vi nämnde datorns monitor
program. Det kan man nå 
genom att skriva Call-159. 
Bokstaven F ger åter hopp till 
basic och L listar 22 positioner 
i minnet. Med monitorn når 
man ett antal subrutiner, t ex 
PLOT, som kan användas i 
egna maskinkodprogram. 

Datorn har två av varandra 
oberoende bildminnen . Dem 
kan man använda för att få en 
mycket snabb växling av bil
der. Det är användbart t ex vid 

a nimering dä r man kan tä nka 
sig bilder som förändras i stor
lek. 

Dokumentationen 
ännu ej färdig 
Med datorn följer på engelska 
språket två broschyrliknande 
häften som visar installation 
och felsökning, en bok som 
beskriver hårdvaran och slutli
gen en lärobok i basic med 
programexempel och "sko
jiga" gubbar. Tyvärr är inte 
uppläggningen den bästa. 

Det är lä tt att köra fast om 
man vill ge sig på de litet 
svårare momenten och det är 
inte ens alltid man berättar om 
datorns alla möjligheter. Kri
tiken har Centrum Computer 
tagit fasta på och man gör nu 
en stor satsning pa pedagogisk 
och vederhäftig litteratur till 
datorn . Inom en snar framtid 
levereras den svenskutveck-
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BlektronikvärJ en 
PBOVJIB 
lade litteraturen med M PF Il. 
På gång är även en tre-kvällars 
självinstruerande kurs . 

Kassettband 
och ROM-kassetter 
Till datorn kommer Centrum 
Computer även att sälja kas
settband med inspelade pro
gram. Och som sagt basic
programmen till Apple II går 
att använda . En fullskärmsedi
tor finns i ROM-kapsel och 
kan eventuellt ersätta semigra
fiken . 

ROM-kassetter är ett annat 
tillbehör som man ansluter till 
busskontakten på datorns ena 
sida. Av dagens 40 program 
innehåller de nesta spel. Det 
finns även en kurs i franska 
(från engelska). Man kan även 
köpa tomma ROM-kassetter 
för att där lägga si na egna 
program i ett PROM . 

Färdiga ROM-kassetter lig
ger i prisläget 199 - 399 kr. 
Något dyrare är programsprå
ken fortran, assembler, för 395 
kr. Troligen kommer även pi
lot, logo och UCSD PASCAL. 

Hur mycket minne 
kan man använda? 
Mikroprocessorn kan adres
sera upp till 64 kbyte, eller 65 
536 bytes. En del av utrymmet 
går åt för adressering av da
torns monitorprogra m och 
operativsystem samt några 
adresser för in- och utportar. 
Därför kan man normalt inte 
utnyttja hela RAM-minnet 
utan endast en del av det. Vad 
som ligger på olika adresser 
framgår av minneskartan hä
riritill. Här finner vi två 
RAM-block som är reserve
rade för användaren: 6144 + 
24576 kbyte . Det finns som 
synes två sidor av bildskärms
information . Det kan man ut
nyttj a i t ex animering för att 
få blixtsnabb växling mellan 
två bilder. Normalt använder 
man bara en bild och då kan 
man använda minnesutrym
met för den andra bilden till 
det egna programmet. På så 
sätt får man ytterligare 8192 
bytes . Det här sköter datorn 
om då vi skriver basic-pro
gram, men om vi i stället gör 
maskinkod eller assembler får 
vi tänka på att inte skriva över 
t ex informationen i den del av 

minnet som är reserverat för 
bi Idpresen ta tionen . 

På datorkortet finns det 
minneskretsar som samman
lagt rymmer 64 kbytes. Den 
som gör assembler- eller ma-o 
skinkodprogram kan faktiskt 
"lyfta ut" det ROM som ligger 
i toppen, från adress $C I 00 
och uppåt, och i stället koppla 
in RAM . I programmet måste 
det då finnas en återhopps
adress till operativsystem och 
monitor för att det hela inte 
skall spåra ur. Med diverse 
manipulationer kan man a lltså 
utnyttja hela minnet, men det 
kräver ganska stor färdighet i 
programmering och därtill god 
kunskap om datorn . 

Att vi inte utan vidare kan 
utnyttja 64 kbyte direkt för 
våra program är inte något 
specifikt för den här maskinen . 
8-bitars-datorerna har inte 
större ad resseringsområde, 
utan man får då tillgripa di
verse konstgrepp som kopplar 
in och ur minnesbanker. 

Selektiva 
säljkanaler 
Centrum Computer är gene
ralagent för Multitech. Stock
holmskontoret sköter kontak
terna med kunderna i den re
gionen . I övriga la ndet har 
man ett anta l distriktsagenter 
och under dessa ligger ett an
tal återförsäljare. Distrikts
agenterna och Stockholms
kontoret ger service på mjuk
varusida n: Frågor, programut
veckling, mm. 

Service på hemdatorer är ett 
delikat problem. Den (ovän
tat?) snabba försä ljningsök
ningen har gjort a tt många 
datorleverantörer inte har 
hunnit bygga upp en serviceor
ganisation i tid och eftersläp
ningen har medfört att många 
fått vänta i månader på sin 
dator. Vi skall ej ge några 
konkreta exempel utan konsta
tera a tt det här är en generell 
förteelse för branschen. 

Centrums inriktning är att 
man endast säljer genom kom
petenta återförsäljare som kan 
klara av enk lare fel. Ofta är 
det ju fråga om mera bagatell
artade brister. Svå rare repara
tioner sköter distriktsagen
terna och vid "olösliga" fel 
byter generalagenten ' helt en
kelt ut datorn . 



Program för 
färgmönster: 

10 DIM X(4):DIM Y(4) 
20 HGR:REMxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxHÖGGRAFIKK 
30 HOME:REMxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxRENSA SKÄRMEN 
39 REMxxxxxxxxxxxxxS=MÄTTET FRÄN CENTRUM TILL ETT HÖRN 
40 5=1 
49 REMxxxxxxxxxxxxxxxV=VINKELN GENTEMOT URSPRUNGSLÄGET 
50 FOR V=O TO 3.1416/2 STEP 0.1 
60 S=S*0 . 98:REMxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxMINSKA SSUCCESIV 
70 FOR H~l TO 4 : REMxxxxxxxxxxxxxxKVADRATENS FYRA HÖRN 
75 REM KVADRATENS CENTRUM LIGGER I PUNKT X=130, Y=78 
80 X=130+78*S*COS(V+H*3.1416/2) 
90 Y=78+78*S*SIN(V+H*3.1416/2) 
100 X(H)=X:Y(H)=Y 

' 110 NEXT H 
120 P=INT(S*7):REMxxxxxxxxxxxxxxxxxxx P=FÄRGKOD, 0-7 
130 HCOLOR=P 
145 REM xxxxxxxxxxxxxxRITA LINJERNA MELLAN DE 4 HÖRNEN 
150 HPLOT X(l),Y(l) TO X(2) ,Y(2) TO X(3) ,Y(3) TO X(4), 
Y(4) TO X(l),Y(l) 
160 NEXT V 
170 GOTO 50 

Sammanfattning 
och utvärder ing 
Fördelarna i korthet : 

+ "Mycket dator" för peng
arna. Klart prisvärd. 

+ Färg och grafik med god 
upplösning 

+ 64k RAM 

+ Låga priser på tillbehör 
. , . och så några svagheter.: 
- Dokumentationen ä r ofull
ständig, men svenskspråkig lit
teratur jämte kurspa ket är un
der utarbeta nde . 
- Ta ngentbordet litet , men 
till låg kostnad få r man ett 
större, om ä n inte idealt med 
tangentbord . Då får man dess
utom Å, Ä och Ö. • 

M inneskarta fö r MPF II 

$COOO 

$C100 
$C2DO 
$ECOA 
$FFFF 

HIT TPUI'fKT 
X -l30 
y c18 

Den här figuren ger grunden for programmet. Vektorn S vrider sig kring 
centrum med vinkeln V gentemot utgångsläget. Hörnens punkter, deras 
X - och Y-värden får man fram ur figurens formler. 

Så gör du själv vackra färgbilder 
~ Med datorns basic-kommandon 
kan du själv enkelt göra färggra
fik. I det hRr exemplet har vi låtit 
en kvadrat vrida sig runt skärmens 
mittpunkt. Medan den vrider sig 
minskar den successivt och byter 
färg i sju steg: Blått, orange, svart, 
vitt, purpur, grönt och åter svart. 

I figuren härintill visas utgångs
punkten för. programmet. Vektorn 
S vrider sig kring skärmens cen
trum (X = 130 Y = 79). Den mins
kar med 2 % för varje gång pro
gramslingan . genomlöpes 
(S = S*0,98). Vridningen sker med 
vinkeln V. Datorns basic kräver 
att vi anger radianer. Därför finns 
3, 1416/ 2 med vilket som bekant 

motsvarar 90°. Mer behöver vi inte 
vrida därför aU vi då har fått våra 
fyra önskade hörn (med slingan 
H = l TO 4). Nä r en kvadrat är 
uppritad, vrider vi vektorn S med 
O, l radianer och ritar en ny bild 
osv. Här har vi låtit färgkoden 
följa vektorn S genom att först 
mulitplicera den med 7 och sedan 
ta heltalet därav. Det talet gör vi 
om till färg genom kommandot 
HCOLOR. 

Gör jämförelser mellan figuren 
och programmet, så klarnar nog 
det hela. Och framför allt: Nä r du 
provat det här programmet gör du 
naturligtvis dina egna fantastiska, 
färgsprakande mönster! 
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-n.Iande robot inleder 
ny era i datahistorien 
* Den första serie
tillverkade roboten är 
här: Hero I från 
Heathkit. Denfinns 
såväl fordig som i 
byggsats med utförlig 
dokumentation. 

~ Världens första serietillver
kade robot, typ "Starwars" 
kommer från Heathkitj Zenith. 
Den finns såväl i byggsats som 
färdig och kommer att mark
nadsföras av Terco, tel 08-
880200. Roboten heter Hero I. 
Den kan tala , röra sig på ett golv 
och den har en arm som kan 
vinklas i olika riktningar, ändra 
längd och gripa med en gripklo 
som kan roteras och vinklas. 

Programmeringen sker alter
nativt genom att man ansluter 
en dator, ansluter en kassettspe-

lare med ett inspelat program 
eller genom att man "lär" robo
ten ett rörelseschema. Det går 
till så att man med en kontroll
enhet fjärrstyr roboten i olika 
riktningar och mönstret lagras 
så i ett program . 

På Hero I finns det dessutom 
en knappsats med vilken man 
kan skriva in olika makroin
struktioner för t ex tal. Talpro
cessorn är givetvis amerikansk, 
men man kan åstadkomma 
svenska ord med amerikansk 
brytning. När man slår till ap
paraten, svarar den ljudligt 
"ready" med typiskt ameri
kanskt uttal. 

I första hand har man tänkt 
att använda Hero I för utbild
ning. Därför är den medföljande 
dokumentationen mycket rik
haltig och följer gammal Heath
kit-tradition . Det gäller såväl 
bygganvisningar som användar
instruktioner. Den I 200 sidor 
långa kursen omfattar elva olika 

Redaktör: GUNNAR LILLIESKÖlD 

kursmoduler: Grundläggande 
robotteknik. växelströms- och 
rörelseteknik. likström och po
sltlOnering. mikroprocessorer. 
programmering. datainsamling 
och givare. databearbetning och 
omvandling. röst-jtalsy ntes. an
passningsteknik och industriro
botar i arbete. 

Skolor med utbildning i reg
ler- och digitalteknik bör ha 
intresse av den här helt nya 
typen av produkt, inte minst 
med tanke på ökad användning 
av industrirobotar. 

Nu har det förstås visat sig att 
det finns många andra intres
senter, t ex firmor som använder 
Hero I i något reklamsamman
hang. Redan innan Hero I kom 
till Sverige hade Heathkit Scan
dina via beställningar på ett 
hundratal robotar, vilket är in-

tressant inte minst med tanke på 
priset. Cirka 26 000 kronor får 
man betala för en färdigmonte
rad robot (ETW-/) medan 
byggsatspriset (ET-I) stannar 
på ca 18000 kronor. Man kan 
även köpa armen, talmodulen 
och kursen i lös vikt. 

Mer information ger Heath
kit Scandinavia, tel 08-52 0770. 
NYHETER I KORTHET: 
- Dragon 3 2 är en engelsk 
dator som blivit mycket populär 
på hemmamarknaden. Nu finns 
den i Sverige tack vare Datanor
die, tel 08-834245. Datorn har 
3 2 k minne, högupplösnings
grafik, nio färger, fem oktaver 
musik och talsyntes . Pris : 3 975 
inkl moms. 

ASEA-HAFO öppnar ett 
"design center" i Kalifornien för 
skräddarsydda mikrokretsar. 
- Siemens gör en jättesatsning 
på marknaden för kontorsauto
mation genom omorganisation . 

Omorganiserat har även 
Hewlett Packard som bildat en 
speciell avdelning för personda
torer. 

2. HERO I har nu kommit till Sverige - marknadens första 
serieproducerade robot som kan röra sig, gripa saker med sin arm och 
som kan tala. 

1. Griparmen är ledad i olika riktningar. Här är den programmerad att 
gripa bollen. 

3. Under skalet finns bl a en mikrodator och diverse styrelektronik. Den 
drivs med laddbara ackumulatorer. 



Ingen lek ... 
morgondagens språk! 

2.LA. ...... 
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. 

HJÄLPA 
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. 

UNDERHÅLLA 
Morfar utmanar sin dotter och 
dotterson i huvudräkning, ~r 
datorn ger frågorna. Far oc 
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 97 90 Telex: 21420 

- ett företag i Datatronicgruppen-



TOR-DATA 
Box 140 
42301 TORSLANDA 
Tel: 031-562637 

Pg: 683474-1 

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

NAMN ______________________ __ 

ADRESS ______________________ _ 

POSTNUMMER 

POSTADRESS __________________ _ 

PROAVIS 
Vikingagatan 39-41 
11342 STOCKHOLM 
Tel: 08-306971 eller 

08-513417 
Pg: 58083-7 



, 
obAo Hitachi oscilloskop V-352 

35 MHz 2 kanaler 

V-352 är ett 2 kanals osci l loskop med enkel tidbas. 
Flerfärgad front med logisk placeri ng av omkopplare 
och rat ta r gör instrumentet lättarbetat . Rektangulär 
skärm (8x10 rut or). Rastret ligger i oscilloskopröret 
vilket innebär en paral laxfr i avläsning. Oscilloskopet 
har belyst raste r vil ket används vid fotografering av 
oscilloskopskärmen . Ljuset är kont inuerl igt reglerbart. 

Vert i ka lfö rstär kare 
Bandbredd 35 MHz, DC 
Känsl ighet . . .. 5 mV Iskd-5 V I skd 

1 mV l skd-1 V l skd 
lexp x 51 

Signalfördröjn . Beror pä vägens utformn. 
Stigtid . . . . .. 10 ns 
Inimpedans . .. 1 Mohm/ 30 pF 
Max inspänn ing. 500 V p.p 

Driftsätt . . . . . 

x ·y ..... 

T idbas 
Svephastighet 

Trigger 

Ch1, Ch2 , Dual, Add, 

Diff , 
DC 500 kHz, ' 
1 mV Iskd-5 V I skd 

0,2 J..ls /skd-0,2 s/skd, 
19 steg lexp x 101 
Auto, Norm, T V 1+1. TV 
I-I , Ch1 , Ch2, li ne, exst 

Pris inkl. 2 st probar 4 950:- exkl. moms 
TERCO Instrument 
Box 2004, 12702 SKÄR HOLM EN Tel . 08 · 8802 00 

Styr och samla in data! Med batteri 
ute på' f"åltet och nätström inne . 
. Från ca 15.000 kr. 

samlings- och styrändamål och kan använ
das överallt, i de mest skiftande tillämp
ningar tex för mätning och styrning av tem
peratur, tryck, flöden, fuktighet, ljus, elek
tronikmm. 

Du finner det i växthus för temperatur
reglering, i fiskodlingar för att styra bl a 
syresättning av vatten, vid betonggjutning 
och asfaltbeläggning för kontroll av tempe
ratur och luftfuktighet, vid kontroll och 
trimning av motorer, för övervakning av 
dammluckor och säkerhetssystem, inom 
livsmedelsindustrin och andra industrier
överallt där styrning och datainsamling be
hövs. 

HP 3421A har inbyggd avsökare, A/D
omvandlare, frekvensräknare och indikator 

if som visar vilka av de 30 kanalerna som är 
aktiverade. HP 3421A kan styras via såväl 
HP-IB som HP-IL, ett nytt och strömsnålt 
HP-gränssnitt. Programmeringen kan Nu finns ett effektivt datainsamlings- och 

styrsystem som är billigt i inköp. Du kan 
också ta det med dig ut på fältet där det sak
nas ström. Det har nämligen både nät- och 
batteridrift. 

Systemet är utvecklat för mindre datain-

enkelt göras via HP 41C/CV, som sedan kan 
lagra data i en kassettenhet och göra ut
skrifter via en skrivare. 

Hör av dig så får du veta mer om HP 
3421A och HP 41C/CV kalkylatorsystem. 

Ring eller skriv till Hewlett-Packard 
Sverige AB, Instrumentavdelningen, Box 19, 
163 93 Spånga, tfn 08-7502000 eller 
Frötallsgatan 30, 42132 Västra Frölunda, 
tfn 031-49 09 50. 

Flin- HEWLETT 
~~ PACKARD 

Jag vill gärna veta merom datainsam
lings- och styrsystemet HP 3421A. 
O Sänd mig utförlig information. 
O Tag kontakt med mig för ett samman

träffande 
Namn 

Företag 

Adress 

Postadress 

Telefon 
I. 



* Bygg en manöver
apparat för värmen i 
fritidshuset! Appara
ten styrs av akustiska 
signaler - någon in
koppling på telenätet 
behövs inte. * Ring till stugan två 
gånger i följd, låt ett 
bestämt antal signaler 
gå fram, och värmen 
slås på. Kommer du 
inte iväg till stugan 
ringer du två gånger i 
följd igen, men med 
ett annat antal signa
ler, och värmen stängs 
av. 
Av RAGNAR SVENSSON 

• När man kommer till som
marstugan en fredagskväll på 
hösten brukar man få ett ky
ligt mottagande. För att und
vika det kan man bygga en 
fjärrmanöverapparat, som 
med telefonens hjälp sätter på 
värmen en halv dag före. Tele
verket erbjuder visserligen 
denna tjänst, men till en kost
nad av I 105 kr + 120 kr om 
året i abonnemangsavgift. För 
en betydligt lägre summa kan 
man själv bygga motsvarande 
funktion, fast lite bättre. V år 
apparat har två utgångar, 
skilda från varandra. Dess
utom slås lasten av 24 timmar 
efter påsättningen för att vär
men inte skall stå på om man 
inte får tillfälle att ge sig ut, 
men glömmer att ringa för att 
stänga av. 

Apparaten är byggd på fyra 
kretskort (tre om man bara vill 
ha en utgång) . Ett huvudkort 
har kraftförsörjning, mikro
fondel, räknare för signalerna, 
latchar, drivtransistorer och 
reläer för utgångarna. Ett av
kodarkort behövs för varje ut
gång. Dessa är försedda med 
en stiftiist som passar i en 
hylslist på huvudkortet. Ett 
litet kort har switchar för att 
välja antal signaler med och en 
lysdiod som indikerar motta
gen signal. Detta kort förbinds 
med en kopplingstråd till av
kodarkorten . 

För att sätta på apparaten 
ringer man upp och låter ett 

bestämt antal signaler gå 
fram . (Antalet ställs in på 
dipswitchar och hur man gör 
beskrivs senare.) Därefter läg
ger man på luren och ringer 
upp igen och låter det gå fram 
ett bestämt antal signaler samt 
lägger på . Efter 12 s slår appa
raten till. (Den måste kolla att 
det inte kc1mmer fler signaler, 
därför tar det 12 s innan den 
slår till.) En annan kombina
tion finns för att stänga av. 
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tele-lös 
vlrm.reglering: ~, 

Tempen 
. stiger 
när du 
ringer 

Fig 1. Manöverapparaten kopplas inte 
telenätet. Det räcker att man ställer den 
bredvid telefonen. 

Det måste vara rätt antal sig
naler båda uppringningarna 
annars påverkas inte . ut
gången. Mellan sista signalen 
i första uppringningen och 
första signalen i andra måste 
det gå 12 s men inte mer än 40 
s. Det blir lagom att slå om 
numret direkt efter första 
ringningen, för det tar i regel 
en stund innan samtalet kopp
las upp, särskilt vid rikssamtal , 
som det ofta blir fråga om. 

Risken att någon annan skulle 
ringa upp samtidigt kan anses 
vara ganska liten. 

Trög avkänning 
av mikrofonen 

Signalerna mottas av mikro
fonen, (som är av kondensator
typ med inbyggd FET-transis
tor) högpassfiltreras av C4 och 
förstärks av två OP-förstär
kare. Med P2 kan förstärk-

Forts på sid 48 



Fig 3. Kretsschema. Komponen
terna inom de streckade linjerna 
ligger på avkodarkortet. Ett så
dant behövs for varje funktion 
man vill styra. Nöjer man sig 
med till- och fråns/ag av värmen 
räcker ett sådant kort. 

01 

MIK 

Kl~ 

K2 j -= 

K3X--s 

K4x~ ~--~ 
TR 

K5 • 

K6~ + 

K7 ::-:./_ 
RLl 

KB 

T1 

Kl0-----, 

"'~j . 
K 12 RL2 

T2 

DB 

Fig 2. B/ockdiagram över appa
raten. 
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S60k 
R 21 

T
C16 

\ 22JJ 

\ 
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010 

Pulsg"" R n ~ bil 

T-O 8s 0, 0. a, 

Avkodare 
Sign>l.l 

* - från utg:'ng 2 

K 6 R L~ .-d 
+ 12V 47k (m·-d) 

47k 53 (55) r.rn--- 47k 
R 25 .-d eR 25e-h) 

47k 47k 
R 2~.-n eR 26.-n) 

~j.+-j++<=}---, 

IC 10 

Avkodare 
Si90>l2 
reset 

R 

Rakn.r. ~ b~ 

En Q a Q Q 

Avkodare 
Sign.l 2 
set 
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'4t·jrl'·1t:J4t.t.m$t§ r 
ningen regleras . Den a ndra 
förstä rk a re n ger ett pulståg 
som detekteras av R 8 och C7 . 
Det krävs 0 ,4 s sig na l fö r a tt 
S chm ittrigge rn ska slå o m. 
(Av rin g nin gs pling och a ndra 
stö rninga r tas bo rt. ) C8 och 
R I I hå ll er kva r pulsen så a tt 
den blir ca I s fö r a tt det inte 
ska räk nas två pul se r nä r ma n 
ringer upp och det bl ir en 
dubbelsig nal som inte uppfa t
tas i den telefon ma n ringer 
ifrån. S ig na len e fte r Schmitt
ri ggern vid R I I a nvä nds som 
kl ockpul s t ill rä kn a rn a i IC4 . 
Rä kn a rn a ä r a kti va. ( reset är 
låg) i 40 s efter det a t t en 
signa l ha r klocka ts in . De n 
tide n bestä ms av C9 och R 13. 

C9 laddas upp till 12 V va rj e 
gå ng en signa l kommer. 

Första och andra 
ringningen 

Första uppring ningen kl oc
ka r ba ra rä kn a re ett , beroende 
på a tt ena ble-ingå ngen på den 
a ndra rä kn a ren li gger låg . U t
gå nga rn a gå r via hylslisten till 
avkoda rkortet , dä r de j ä m fö rs 
med dipswitc ha rn as läge n. 
J ä mfö rel sen sker med fy ra 
2-ingå nga rs exclusive-N O R 
(båda ingå ngarna mås te va ra 
lika för a tt ge "ett" ut). 

Nä r a lla fyra EX NOR
grinda rn a har etta ut ger också 
A N D-grinden etta ut och bör
j a r ladda C 14 över R 17 . Efter 

BYGG 
SJÄLv 
12 s s lå r Schm ittri gge rn o m, 
ena bl e-ingå ngen på fö rsta rä k
na ren blir låg och de n a ndra 
hög. Skulle det komma en 
sig na l hinn er inte C 14 ladda 
upp och e na bien ä nd ras int e. 
A ntag a tt räk na re 2 ä r a kti v. 
Då j ä mfö rs dess utgångar med 
switc ha rn a S2 och S 3. Om 
a nta let stäm mer med S2, ko m
me r la tche n a tt slå till c ft er 12 
s. T iden bes täms av R 2 1 och 
C 16. 

S a mtid ig t som la tc he n slå r 
till , O-stä ll s 14-bitsrä kn a re n i 
IC I 2 . De nna rä kn a re kl ockas 
av R 23 och C I7 och en 
S chmittri gger. N ä r Q 13 på 
rä kn a ren blir "e tt " å terstä ll s 
la tchen . Det ta r ca 24 timma r 

Fig 4. M önsterkortsrit 
ning fo r huvudkortet i 
skala 100 %. 

Fig 5. Komponentplace -
ring på hIIvIldk ortet. 
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inna n QI3 blir e tt. Om ma n 
ri nger u pp och slå r t i II la tc he n 
inna n 24 timma r ha r gå tt, 
å terstä ll s 14-bitsrä kn a re n igen 
och det dröjer ytt e rli ga re 24 
timma r inna n utgå nge n s lås 
ifrå n. Om a nta le t s ig na le r 
a ndra uppring ninge n skull e 
tä mma med S3, å terstä ll s ut
gå ngs la tc he n efter 12 s e nli g t 
sa mma princi p. T iden bestä ms 
då av R20 och C I S. 

På utgå nga rn a av la tcha rn a 
ä r konde nsa torer av o lika sto r
·lek placerade fö r a tt ut gå nge n 
a lltid ska ll va ra frå n eft er e tt 
strö mav brott. De skydda r 
också mot störninga r. La t
cha rn a styr tra nsistorern a T l 
och T 2, som dri ve r utgå ngs re-

o o 
O -

::-~ 
=~ .., Fig 6. Mönster

kortsritning pir 
kodväljarkortet i 
skala 100 %. 



läerna. 
Vid monteringen måste 

ma n, som a lltid , tän ka på a tt 
vända kretsa r, elektrolytkon
densa torer och dioder rätt. 
Mikrofonen kan placeras inne 
i låda n om telefonen kommer 
a tt stå ovanpå. Place ra den då 
under locket. 

Det är viktigt att mikrofo
nen a nsluts med riktig polari
tet. Jord är det innersta hå let, 
signa l nä rmas t hörnet. 

När a ll a komponenter ä r 
monterade ansluts kodväljar
korten till avkodarkor ten. 
(Om ma n vill kan man bygga 
appa raten med endast en ut
gå ng, så utes luts S4- S6 och 
R26 på kodvä lja rkortet sa mt 

Fig 7. Komponentplacering pa 
Iwdl1äljarkortet. 

T2, R16 , C12, C13, D6 och 
R L2 på huvudkortet.) 

Koppla sam man med ca 20 
cm långa kopplingstråda r. 
Plus-minus-spänning kan dras 
från hå len på huvudkortet. 
Ledningen tilll ysdioden kom
mer också fr ån huvudkortet. 
Stick i avkodarkortet på hu
vudkortet. Vänd rätt. (+ mot 
mitten.) Skruvhålen ska ll vara 
rakt över vara ndra . Skruva 
fas t korten med plas tskruv 
M3. Dra inte åt för hå rt! 

Ställ mikrofon 
och signalkod 

Nu ska ll det va ra klart för 
test. Anslut 220 V mell an K3 
och K4 och kontrollera att 

spä nningen till kretsa rna blir 
12 V. Först måste förstärkar
steget stä ll as in . Använd en 
isolerad trimmejse l. Vrid P2 
medurs till bottenl äget och 
vrid dä refter PI långsamt till s 
lysdioden tänds. Vrid därefter 
tillbaka så att lysdioden just 
slocknar. I viloläge ska ll po
tentia len på minusingången 
till den a ndra förstärkaren 
(ben 6) va ra någon tiondels 
volt över plus-ingången (ben 
5) . 

Ställ nu in P2 så att för
stä rkningen blir lagom, dvs så 
a tt den uppfa tta r telefonen 
men inte störs av andra lj ud. 
Vill man ha större förstärk
ning ökas värdet på P2. Kon-

trollera att lysdioden lyse r när 
du viss lar vid mikrofonen . 

När detta ä r gjort ka n man 
testa funktionen. Börja t ex 
med att stä ll a a ll a sw itcha rna 
i S I och S2 på O och någon i S3 
på ett. RLI ska ll dra efter 12 
s under förutsättning att ingen 
signa l ha r klockats in . Sl år 
man upp någon switch i S2 och 
ner samtliga i S3 kommer RL I 
a tt släppa efter 12 s. 

Nä r man vi ll stä ll a in hur 
många ignaler det ska ll vara, 
görs det binärt : i varje dip
swi tch finns fyra små switchar 
märkta 1- 4. ummer 4 repre
sentera r 2°, nummer 3 = 2', 
nummer 2 = 22 och nummer 1 
= 2J Genom a tt addera får ~ 

Fig 10. Önskat antal rings ignaler ställs in med 
dipswitchar. Här finn s också en diod som under
lättar i ntri mni ngen av mikrofonförstärkaren. 

Fig 9. Komponentplacering på avkodar
kortet. 

-

Fig 8. Mönster
kortsrirning för 
avkodarkortet i 
skala 100 %. 

Fig Il. Så här kan apparaten se ut med två 
avkodarkort. 



man det inst ä llda an ta let. 
T a bell e n i j1g /2 visar hur 

m a n får fram vä rd ena. Med S I 
s tä ll e r m a n in hur m å nga sig
na le r som skall gå fram vid 
fö rsta uppringningen oc h med 
S2 hur m å nga so m ska ll gå 
fram andra u pp rin g n ingen , o m 
utgå nge n s ka ll s lå till . Med S3 
sHi Il e r m a n in hur m å nga som 
m ås te gå fram a ndra uppring
ninge n om utgå ngen skall s lå 
ifrån. 

1 2 3 4 antal 
O O O O O 
O O O 1 1 
O O 1 O 2 
O O 1 1 3 
!j 1 O O 4 
O 1 O 1 5 
O 1 1 O 6 
o.s.v 
1 1 1 1 1 5 Första uppringningen ä r 

a llt så lika fö r bå de på- och 
avs tä ngning . När a ppa ra ten 
monteras in i en pl å tl å d a 
måste lå d a n skyddsjordas . An
vä nd K I och skru va fas t e n 
ringk a be lsko i lådan . D 

FiK 12. Tabell över switchar-
nas inställning och antal 
ri nKni nKar. 

Komponentsats 
En byggsa ts med kretskort och komponenter för en apparat 

två utgångar kan beställ as från Solar H B. Sanatorieg 24. 4 J 653 
Göteborg. 

Pris för byggsats exkl låda men inkl moms ä r 585:- kr och för 
en ba rt mönster kort 98:- kr . 
D2 - D4, D7 - D 13 1 N 4148 
D 14 Lysdiod röd 3 mm 
DB Diodbrygga 1,5 B - 0 ,5 R 
T 1 - T3 BC 182 eller motsv 
ICl 7812 reglerkrets 12 V/ l A 
IC2 MC 1458 dubbel OP-först 
IC3 , ICll 
IC4 
IC5 
IC6 , IC8 , IC10 
IC7 , IC9 
IC12 
Sl - S6 
Mik 
TR 
RL 
SH 
Kl - K 12 

40106 6 st Schmittrigger 
4520 2 st 4-bit binärräkn 
4011 4 st 2-ing NAND 
4077 4 st 2-ing EXNOR 
4082 2 st 4-ing AND 
4020 14-bit binärräknare 
4-bit dipswitch 
Kon densatorm ik m , FET-transistor 
Transformator 220/ 12 V 5 VA 
12 V relä l -pol väx l 
Säkringshållare 
Kontaktlist deln 5 ,08 mm 
Hyls list 14 poler 
St ifti ist 14 poler 
Kopplingstråd FK 

Komponentförteckning 
R 1, R2 2 ,2 k 
R3 , R4 , R6 , R7 47 k 
R5 , Rl0 . R12 , R26 lk 
R8 4,7 k 
R9 39 k 
R 11 33 k 
R1 3 
R14-R16 , R18 , R22 , R27 , R28 
R17 , R20 , R21 , R23 
R24 - R26 
Cl 
C2 
C3 
C4 , Cl0 , C12 
C5 , C6 
C7-C9 , C14-C17 
Cll , C13 
Pl 
P2 
Dl , D5 , D6 

1,8 M 
10 k 
560 k 
8 x 47 k nät 
1000 J.l F/ 16 Vellyt 
1 J.l F/ 16 V tantal 
100 J.lF / 16 Vellyt 
22 nF ker 
100pFker 
22 J.lF / 25 V lågbrus ellyt 
10nFker 
22 k trimpot stående 
200 k 
1 N 4001 
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Mikroelektroniknyhet 

hjälper hörselsvaga: 

Örat gömmer hörapparat 

* En ganska given 
applikation for mi
krokretsar är olikafy
siologiska hjälpmedel 
och på området hör
selapparater har stora 
framsteg gjorts, som 
den här danska nyhe
ten vittnar om. 

~ Sedan nera å r finns de t hö r
a ppa rater som placeras inne i 
sjä lva öra t. En såda n höra ppa
ra t ha r del s en korta re, rö rfor
mad del som går in i hörsel
gå ngen, de ls en större, till mit
ten av örat för lagd del (fig / ). 
De n typen av a ppa ra t ha r 
må nga fördela r . Inga yttre led
ningar finns frå n ö rat oc h pa 
tienten tvingas inte heller bä ra 
g lasögon eller ha hö rappa ra ten 
hä nga nd e ba kom ytterörat. 

Specialfirman Danavox ha r 
framställt en ny va ri a nt av hör
a ppa ra t av den hä r typen . M a n 
ha r sträva t efter a tt ytter li gare 
koncentrera och komprimera 
e le ktroniken och sa mt idigt be
red a bä ttre pl a ts fö r olika man
överd ela r . 

Den nya hörapparatens di
mensioner framgår av fotot, som 

visa r de n förlagd i ytterö ra t. 
Vikten ~ir endast 2 g. Konstruk
tionen har tagit fasta på a tt trots 
mini-format kunna erbjud a ett 
h ö rselhj ~i1pmedel i vilket det 
bå de ingå r volymkontroll oc h 
batterikassett med enke l möjlig
het till ha nteringJig 2. 

Danavox JOJ M tillverkas i 
både en höger- och en vänster
ve rsion. Mikrofonöppningens 
placeringen ä r såda n, a tt ytte r
öra ts na turliga förstärkning ut
nyttj as, varvid en god ljudupp
tag ning sä kras. Samtidigt för
hindra r a ppa rat hö lje ts utform
ning a tt det bildas någon blocke
ring av mikrofonöppninge n. 

Vol ymkontroll e n ä r kombine
ra d med en strömbryta re oc h ä r 
utförd på ett sä tt so m gör de n 
enkel a tt a nvä nd a. Principsc he
mat visas i f ig 3. 

Tidiga re a ppa ra ter som pla
ce rades in mot hö rse lgången till
verk ades individuellt , oc h det 
innebar ett tä mli gen ko mpli ce
ra t förfarande . Med en sta n
da rdpropp ka n pa tie nten nu få 
den nya appara ten med s ig hem 
direkt och börj a a nvä nda den i 
väntan på att den eg na, a npas
sade "öronproppen" skal l bli till
verkad. 

I nyheten ligger hörappa ra tu
ren och ö ronproppen helt å t
kilda fr ån varandra och detta 

erbj uder uppenba ra fördelar. 
Patie nten kan få ö ro nproppen 



MBDICINSK 
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utbytt men behå ll a sin höra ppa
rat, och vid service på höra ppa
raten utväx la den ba ra mot en 
lå neappa rat medan proppen sit
ter kva r. Den ä r gjuten med ett 
sä te för hörappa ra tmodulen, i 
vilken den trycks fas t. 

Praktiska fördelar 
Hörse lhandika ppade kl agar 

återkommande på a tt det sä r
skilt vid telefona nvändning är 
svå rt a tt få god verkan med 
konventionell a typer av hör
a ppa ra ter. 

Med den nya Danavox-
utvecklingen ha r man möjlighet 
till a tt placera höra ppa ra ten så 
djupt inne i öra t a tt telefonluren 
uta n svå righet kan hå ll as över 
ytterörat på a lldeles norma lt 
sätt. Sedan ta r mikrofonen upp 
samta let precis som om inte 
någon höra ppa ra t a ll s vore in
volverad. 

En a nnan prakti sk fördel med 
den minia tyriserade appa ratu
ren är a tt den efter inprovningen 
av den definitiva och indivi
duellt framstä llda öronproppen 
sitter så pass stadigt, a tt man 
kan ha a ppa raten akti v också 
under kra fti g kroppsaktivitet 
som olika slags sportutövning, 
dä r anna rs hörse lnedsättning in
verkar menligt. 

Den elektroniska patienten 
För att testa hörappa rater av 

olika slag ha r man framstä llt en 
akusti sk atra pp. Denna "konst-

Fig l. Man ser apparaten - om 
man tittar efter noga . . . ( T v) 

Fig 4. Den permanenta öronprop
pen görs över en avgjutning och 
den är klar efter bara några da 
gar. Öronproppen pressas så lätt 
ihop med kretsarna i deras hölje. 

gjorda pa ti ent" kan a nvä ndas 
för uttestning av hörselhjä lpme
del. 

Den tekni ska beteckningen ä r 
KEMAR , som stå r för Knowles 
Electronic Manikin for Acousti c 
Resea rch. Med den till förfo
gande kan man reproducera de 
akusti ska förhå ll andena i öret 
och möjliggör a tt man kan ut
föra objektiva mätninga r. 

Tekniska data 
Danavox-nyheten ha r en för

sv inna nde låg strömförbruk
ning, nämligen 0,55 mA . Mot 
den bakgrunden har batteriet en 
livslängd om ca 85 timmar, vä n
ta r man sig. Den max imala 
akustiska fö rstärkningen är 42 
dB. 

Vid l kH z är den största 
möj li ga akustiska förstä rkning
en 29 dB. 

"Mikrosardiner" 
Miniatyri seringen i rymd

å ldern slå r ständigt nya rekord i 
olika a pplika tioner, men man 
kan slås av hä pnad ändå vid 
betraktande av förstärka renhe
ten här, som hå ller storleken 
2 x 3 x 6 mm. 

Kl ämd mellan två små monte
ringsplattor ligger de få kompo
nenterna ihoppressade som sa r
diner i en konservburk - verk
li gt miniatyri serade delar. 

Kan det bli mindre . .. ? 
Den' nya, inbyggda höra ppa

raten från Danavox fö rena r på 
ett slående sätt miniatyrise
ringen med höga tekn iska pre
standa och en hög grad av an
vä nda ranpassning. Minia tyrise
ring av sådant som hörappa rater 
ha r alltid skett i nära sa mspel 
med andra grena r av elektroni
ken och inte sä ll an ha r dylika 
hjä lpmedel lega t fö re i utveck
lingen. 

Det är inte svå rt a tt spontant 
utbri sta "mindre än det här kan 
vä l kna ppast någon höra ppa ra t 
någo nsin bli' '' , men sista ordet 
ä r nog ändå inte sagt på den hä r 
teknikens område . Danavox nya 
generation hörapparater repre
sentera r ett stort steg framåt. 

Danavox företräds i Sverige 
av ab Transistor, Stockholm . 

Docent Jörgen Gundersen informerar 

l 
l. 3V 

Fig 3. Kretsschemat upptar inte särskilt många komponenter. Två 
tri mpunkter i ngdr. 

Fig 2. Danavox 101 M. Till hörapparaten finns fyra "tillfälliga" 
öronproppar. 

Fig 5. M est dominerande på Danavox-ny heten är den lilla voly mkon
trollen. 
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Skandinaviens tnest besökta setninarier 
- personlig planering tned Titne Manager 
Time Manager ger Dig möjlighet att skapa en bättre personlig planering, som tar hänsyn till 
både arbete och privatliv. 
En grundläggande ide bakom tekniken med time manager-verktyget är nämligen att dessa 
båda sidor av tillvaron har ett nära samband. Är arbetsförhållandena goda fungerar också 
privatlivet bättre - och omvänt. 

Du får mer tid över för Dina viktigaste arbetsuppgifter sam
tidigt som privatliv, hobby, motion m m inte behöver sättas 
på undantag. 

Affärsförlaget, som ger ut marknadens ledande affärstid
ningar Veckans affärer och Dagens Industri, arrangerar 
seminarierna i samarbete med Time Manager International. 

Anmäl Dig nu. Gunilla Frankevall 
på telefon 08-736 40 00 ger Dig ytterligare 
information om aktuella 
seminarier. 

Välkommen! 

~ 
~ 

Seacom 80 

ZODIAC 
marinVHF 

VHF radiotelefon för yrkesbruk och båtsport 
Seacom 80 är en driftsäker VHF radiotelefon av högsta 
tekniska kvalitet. Utöver radiotrafik med båtar kan man 
även telefonera överallt i land via kustradiostationerna. 

Seacom 80 har samtliga 55 internationella kanaler + 5 
programmerbara privatkanaler, snabbval och automatisk 
passning som prioriterar nöd- och anropskanalen 16. 

Box 81 530, 10482 Stockholm, 08 /44 0710. 



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 1640. Omfångsrika, perfekta. 
En ny ljuddimension . 

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

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

Blaupunkt: Närmare musiken kommer du inte 

Blaupunkt New York SQR 82: Kvartsstyrd avstämning på alla våglängder 
(PLL-Synthesizer), självsökning, 18 programminnen, 12. 5 kHz raster på 
UKV, högiffektslutsteg 4 x 20 W, Sendusttonhuvud, 40-16000 Hz, 
Dolby®, bandsortomkopplare, autoreverse. Blue-Magic-högtalare eL 1640-A2: 
40W, 45-22000 Hz, 0 160 mm, coaxial-system. 

BLAUPUNKT 
BOSCH gruppen 



• 

Valjrätt 
YHF-RADIO 
förbiten 
* Vhf-radio på ma
rinbandet är ingen ny
het: Nyheten består i 
att Televerket i fjol 
slopade sitt monopol 
på att hyra ut appara
terna. Nu kan du köpa 
din egen station. Vår 
marknadsguide hjäl
per dig att välja. 

av GUNNAR 
LILLIESKÖlD i 
samarbete med PEET 
KOK lA, Båtnytt 

• Båtägare som förlitar sig på 
att privatradiostationen skall 
fungera i en nödsituation lever 
farligt. Våra tidigare tester har 
visat att mottagarna lätt blir 
överstyrda av signaler på an
gränsande kanaler och den all
männa störnivån är så hög på 
bandet att det kan vara svårt att 
göra sig hörd . Ett bättre alterna
tiv är att installera en vhf-radio. 
Man kommer säkrare fram och 
når sjöräddningen direkt på ka
nal 16 utan omvägar över tel 
90000. Frekvensbandet om
spänner 156- 174 MHz med 55 
internationella och 4 nationella 
kanaler . I Sverige har vi kana
lerna LI och L2 för fritidsbåtar 
och Fl och F2 för fiskebåtar. 
Anrop sker på L2 och man 
samtalar sedan på LI . 69 eller 
77. Är det upptaget där finns det 
ytterligare kanaler att välja på 
med prioriteringsordning enligt 
Televerkets bestämmelser. 

Nu kan man 
köpa sin VHF 

Televerket slopade förra året 

sitt monopol på uthyrning av r---------------------------"""'1 
vhf-stationer. N u kan man köpa 
dem. Men först måste man ha 
ett certifikat. Man börjar då 
med att från Televerkets blan
kettförråd, tel 713 1000. rekvi
rera kursmaterialet som heter 
Tfs B:24. När man anser sig 
kunna det ringer man till när
maste radiokontor för prov på 
orterna Stockholm. Göteborg, 
Malmö, Karlskrona, Karlstad, 

AMCOM 88 S 
Säljs av: Båt och Navigation. Tel: 
046 / 13 54 50. 
Pris: 5427 kr utan sel anr. 
Selektivanrop: Finns ej. 

Strömförbrukning: Sändning 
4.5-5 A. Mottagning 0,4 1\. 
Mått: 74 x 165 x 274 mm . 
Vikt: ca 2 kg. 
Värt att veta: Digital kanaIvis
ning. Inställning med touchkon
troller. Ljusstyrkan kan regleras. 
Yttre högtala re kan frånkopplas. 

Härnösand, Sundsvall eller Lu- ..... - _________________________ ....... 

leå . När provet är avklarat, vil
ket i huvudsak går ut på att man 
visar sig kunna de internatio
nella reglerna och kan handskas 
med apparaten så att man inte 
stör andra, ber man att få en 
blankett för tillståndsansökan. I 
den måste man ange vilken typ 
av station man tänker skaffa. 
När tillståndet är klart betalar 
du 285 kr i licensavgift per år. 

Översikten härintill visar de 

BOR BT 80 
Säljs av: Gadelius International. 
Tel: 08 / 223700. 
Pris: 5 275 kr. utan sel anr. 

Selektivanrop: Inbyggd selektiv
mottagare. Pris : Ej prissatt. 
Strömförbrukning: Sändning max 
6 A. Mottagning 0,45 A. 
Mått: 220 x 65 x 257 mm. 
Vikt: 3,0 kg . 
Värt att veta: Digital kanalvisning 
med LED. Kanalval med knapp
sats, rattar för volym. sljuelch och 
ljus. Ljusstyrkan kan varieras. 
Samma apparat som TP Marin 
BT 80. 

stationer som bör vara god- ..... ---------------------------; 
kända när det här numret kom-
mer ut. Prestanda bör inte skilja 
så mycket, eftersom stationerna 
alla uppfyller Televerkets krav , 
men givetvis kan det finnas kva
litetsskillnader. I vår guide finns 
några modeller dubblerade, be
roende på att de importeras av 
olika firmor under olika namn 
(att jämföra med "vita varor" 
som tvättmaskiner o dyl) . Såle
des är Radio Ocean och Krako 

Oancom VHF RT 408 S 
Säljs av: Zander & Bringholm. 
Tel: 031/4123 IS . 
Pris: 6065 kr utan sel anr. 

Selektivanrop: Inbyggd selektiv
mottagare. Pris: 680 kr. 
Strömförbrukning: Sändning max 
5 1\. Mottagning 0.6 1\. 
Mått: 188 x 69 x 275 mm . 
Vikt: 3 kg. 
Värt att veta: Kanalinstä llning 
med rattar , genomlyst kanaIindi 
kering. Högta lare i hörtelefonhål
laren. Är egentligen en duplexap
parat konverterad till simplex. 
Som duplex kostar den 7 350 kr. 

samma. Horizon och AP, Star- ..... __________________________ ...., 

com och Dancom, BDR och TP 
identiska . Granskar vi bilderna 
finner vi även stor likhet mellan 
Amcon och Polaris. 

Urvalet stationer är alltså inte 
så stort som det verkar, men 
givctvis kan policy och kundser
vice skilja mellan olika leveran
törcr och importörer . Välj redan 
från början en station med sc
Icktivanrop, så slipper du höra 
all trafik på bandet. • 

Horizon Maxi Standard 
Säljs av: Philips Marin. Tel: 08 / 
880455. 
Pris: 4665 kr utan sel anr. 

Selektivanrop: Separat. Pris : 
I 495 kr. 
Strömförbrukning: SUndning max 
41\ . Mottagning 0,4 1\. 
Mått: 185 x 260 x 58 mm. 
Vikt: ca 2 kg. 
Värt att veta: Samma apparat 
s~iljs under namnet 1\ P V H F. 
KanaIinstUIlning med ratt , indike
ring med LED. Kommer att leve
reras med telefonlur. Framåtrik
tad högtalare. 
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Handic 8800 
Säljs av: Handic. Tel : 031 / 
289790. 
Pris: 4600 kr utan sel anr . 

J15 

Krako Marine 5500 
Säljs a\: Saga Trading. Tel: 040/ 
802 IS . 

. ~e· 

Lafayette Seavox 100 
Säljs a\: Svenska Lafayette . Tel : 
031 / 8404 30. 

Radio Ocean 
RO 1355 MK 3 

Racal Decca 
VHF 128 Marine 
Säljs av: Racal Decca Svenska. 
Tel: 08 / 670080. 

Selekthanrop: Inbyggd selektiv
mottagare. 
Pris: Ej prissatt. 
Strömförbrukning: Sändning 
4.5 A. Mottagning 0.5 A. 
Mått: 185 x 250 x 58 mm. 
Vikt: 2 kg. 
Värt att veta: Apparaten på bilden 
är en prototyp. Kontrollerna är 
blandade: rattar. knappar och 
touchkontroller. Kanalindikering 
med LED. 

Pris: 4995 kr utan sel anr. 
Selekthanrop: Selektiv mottagare 
för inbyggnad. Pris: I 000 kr. 
Strömförbrukning: Sändning max 
5 A. Mottagning 0.13 A. 
Mått: 200 x 650 x 265 mm. 
Vikt: 2,4 kg. 
Värt att veta: Kanalval med ratt . 
Indikering med LED. som kan 
kopplas ur . Därav den låga vilo
strömförbrukningen. Samma som 
Radio Ocean . 

Pris: 4695 kr utan sel anr. 
Selektivanrop: Inbyggd selektiv
mottagare . Pris : 595 kr. 
Strömförbrukning: Sändning 
3,5 A. Mottagning 0.35 A. 
Mått: 198 x 70 x 275 mm. 
Vikt: 2,7 kg . 
Värt att veta: Apparaten är förbe
redd till 100 kanaler. KanaIindi
kering med Oytande kristaller. 
Tangentbord för kanalinställning. 

Säljs av: Philips Marin. Tel : 08 / 
8804 55. 
Pris: 4995 kr utan sel anr. 
Selektivanrop: Separat. Pris: 
I 495 kr . . 
Strömförbrukning: Sändning max 
5 A. Mottagning 0,13 A. 
Mått: 200 x 650 x 265 mm. 
Vikt: 2.4 kg. 
Värt att veta: Samma apparat 
som Krako. 

Pris: 4910 kr inkl sel anr . 
Selekthanrop: Inbyggt som stan
dard . 
Strömförbrukning: Sändning max 
6 A. Mottagning 0.2 A. 
Mått: 210 x 70 x 230 mm. 
Vikt: 3,8 kg. 
Värt att veta: Touchkontroller för 
kanalval. Indikering med LED. 
Rattar och knappar för övriga 
funktioner. Belysningen kan däm
pas . Framåtriktad högtalare. 

Rengency Polaris 88SV 
Säljs av: Daxtronic AB. Tel : 
031 / 28 22 50. 
Pris: 4480 kr utan sel anrop. 
4 850 kr med lur. 

Shipmate RS 8000 L 
Säljs av: Svenska Marin Radio. 
Tel: 031 / 12 4150. 

Selektivanrop: 450 kr . Inbyggd i 
mikrofonhållaren . 
Strömförbrukning: Sändning max 
4,5 A. Mottagning 0,3 A. 
Mått: 165 x 174 x 280 mm. 
Vikt: 2, I kg. 
Värt att veta: Apparaten levereras 
också med telefonlur. Knappar 
med beröringsfunktion, rattar för 
volym och brusspärr. Lysdiodindi
kering av kanalerna. Reglerbar 
ljusstyrka . Som tillsats finns en 
pejl, som f ö passar även andra 
stationer. 

Pris: 4975 kr utan sel anr. 
Selektivanrop: Inbyggd selektiv
mottagare. Pris: 667 kr. 
Strömförbrukning: Sändning max 
4.5 A. Mottagning 0,6 A. 
Mått: 56 x 160 x 198 mm. 
Vikt: 2,5 kg . 
Värt att veta: En liten kompakt 
apparat utan inbyggd högtalare. 
Manövreringen sköts med knap
par och rattar. Kanalindikering 
med LED. Reglerbar ljusstyrka. 

Selektivanrop: Selektivmottagare 
för påbyggnad. Pris: I 142 kr. 
Strömförbrukning: Sändning max 
5 A. Mottagning 0,5 A. 
Mått: 320 x 220 x 165 mm. 
Vikt: 9 kg . 
Värt att veta: Snabbkoppling på 
monteringsplåt. Stor tydlig skala 
med anvisningar för kanaIanvänd
ning. En klassiker bland V H F-ap
parater. Framåtriktad högtalare . 
Säljs av Televerket för 5 800 kr 
respektive 6695 kr. 

Säljs av: Svensk Marin Radio. td : 031 / l::! 41 50, och 
Televerket. 
Pris: 6815 kr utan sel anr. 
Selektivanrop: Finns med sel mottagare. Pris : 7247 
kr . 
Strömförbrukning: Sändning max 5 A. Mottagning 
0,7 A. 
Mått: 220 x 120 x 90 + 220 x 330 x 145 mm . 
Vikt: 8,9 kg . 
Värt att veta: Apparaten består av två delar, varav 
den stora lådan inte finns med på bild . Alla 
funktioner med knappar. Kanalindikering med LED. 
Sel call kan inte byggas in efteråt. Televerket säljer 
RT 145 för 5 830 kr respektive 6 210 kr . 

Skanti TRP 2500 
Säljs av: Svenska Marin Radio. 
Tel: 031/12 4150. 

Pris: 4691 kr utan sel anr. 
Selektivanrop: Inbyggd selektiv
mottagare. Pris: 617 kr. 
Strömförbrukning: Sändning max 
4,6 A. Mottagning 0.5 A. 
Mått: 210 x 72 x 251 mm . 
Vikt: 1,9 kg. 
Värt att veta: Stadig apparat utan 
elektroniska finesser. Alla funk' 
tioner sköts med rattar. Tydlig 
kanal indikering som iir belyst liIII.... 
bakifrån . ~ 

elektronikviriden - nr 6/7 - 1983 55 



Starcom VHF RT 800 
Säljs av: Televerket 
Tel: 08 / 90300 
Pris: 4 490 kr utan sel anr. 
Selektivanrop: Inbyggd selektiv-

TP Marin Mariphone 
Säljs av: TP Communications 
Tel: 08/429900. 
Pris: 4 950 kr utan sel anr. 
Selektivanrop: Finns inte för in-

BJlDIO 
PBOGNOSBB 

mottagare. Pris: 495 kr. 
Strömrörbrukning: Sändning max 
5 A. Mottagning 0.6 A. 
Mått: 188 x 69 x 275 mm. 
Vikt: 3 kg. 
Värt att veta: I stort sett samma 
som Dancom 408 S men byggd 
som en ren semiduplexapparat. 
Rattar för kanalinställning och 
genomlyst kanalindikering. 

byggnad. 
Strömrörbrukning: Sändning max 
6 A. Mottagning 0.5 A. 
Mått: 218 x 76 x 310 mm. 
Vikt: 2.5 kg. 
Värt a tt veta: Kanalindikering 
med LED. Två ljusstyrkor. Ka
nalväljare - stegad ratt. Framåt
riktad högtalare. Kan förses med 
helt separat selektivanrop. 

I RT 1979, nr 4, visades hur diagrammen ska tolkas. 
Di ag rammet över brusfä ltsstyrkan a nger den fä ltstyrkenivå i 
dB över I ~V Im radiobruset förväntas överstiga högst 10 % 
av tide n. Ba ndbredden a ntas vara 3 kHz, men kurvorna ka n 
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TP Marin BT 80 
Säljs a, : TP Communications 
Tel: 08 / 499000 
Pris: 5 775 kr utan sel anr. 
Selektivanrop: Inbyggd selektiv-

Zodiac Seacom 80 
Säljs av: Zodiac Svenska AB 
Tel: 08 / 44 07 10 
Pris: 4995 kr utan sel anr. 
Selekth'anrop: Inbyggd selektiv-

mottagare. Pris: 800 kr. 
Strömrörbrukning: Sändning max 
6 A. Mottagning min 0,45 A. 
Mått: 220 x65 x 257 mm . 
Vikt: 3.0 kg. 
Värt att ' eta: Digital kanalvisning 
med LED. Ljusstyrkan kan varie
ras. Kanalval med knappsats. 
Rattar för volym. squelch och 
ljus. Samma apparat som BOR. 

mottagare. Pris: Ej fastställt. 
Strömrörbrukning: Sändning max 
5.5 A. Mottagning 0.4 A. 
Mått: 208 x 74 x 255 mm. 
Vikt: 3 kg. 
Värt a tt veta: Separat högtalare. 
Kanalindikering med nyta nde 
kristaller. Kanalval med knapp
sats. Två belysningsstyrkor. 

JUNI 19S3 MÅNADENS SOLFLÄCKSTAL: 69 

lä tt omräknas till en a nnan bandbredd om 10 log B/3 adderas 
till av läst värde. B är ö nskad ba ndbredd i kHz. Punkterna 
visar rekomme nderad frekvens. 
Prognosern a ä r fr a mtag na av Televerket , avd RL , Farsta. 
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Luxors satellit -tv -mottagare med fjärrkontroll. 

. Luxor-mottagare 
för satellit-tv 
-vinnarepå 
USA-marknad 
* Redan nu har 
Luxor startat pro
duktion av mottagare 
för satellit -tv och 
nått stora fram 
gångar på USA
marknaden. * M ottagarsystemet 
kan också användas 
för att i dag ta emot 
de ryska sändning
arna här i S verige. * Unik t är att man 
med ir-fjä rrkontroll 
kan välja kanal, 
ställa in polarisation 
och fin inställa 
audiokanalen. 

~ Att Luxor hå llit sig frammc 
på området sa tellit-tv torde inte 
vara obckant, men a tt ma n ha r 
en stor del av USi\-marknaden 
med dä r sålda 35000 mottag
ningsa nläggninga r ä r kanske 
inte lika känt. Här hemma ka n 
vi än så lä nge ba ra se på ryska 

tv-progra m på 4 GH z-ba ndet 
och ma rknadsunderlaget ä r där
för än så länge magert i avvak
tan på de direktsä nd a nde 12 
G H z satelliterna. Men Luxor 
har a lltså skaffat sig en fl ygande 
start på Europamarknaden ge
nom att redan nu gå in med 
försäljning till USA. 

Framgå nga rna beror mycket 
på a tt man ha r satsat på en 
a nl ägg ning som innehå ller såvä l 
stereoljud som fjärrkontroll -
något som saknas hos övriga 
kon k u rren ter . 

Svensk a t ittare 
entusiastiska 

USA-mottagaren introduce
ras nu på den svenska markna
den . 

Faktum ä r a tt många har 
stort utbyte av a tt se på de ryska 
tv-sändnin ga rn a. Det kan invå
narna i kvarteret Kronprinsen i 
Ma lmö intyga. Där ha r 1 500 
hushå ll tillgång till sa tellitpro
g ra m över centralanläggningen. 
Åven om språ ket" är obegripligt 
för de fl esta kan man njuta av 
sportcn, fantastiska musik- och 
da nsprogram, ba lett och konser
ter, naturdokumentärer, barn
program och c irkus. 

Sändningstiden är från kl6 på 
morgone r:J till ungefär 2 1 på 
kvä ll en med avbrott ca 9.30-
12.30 under veckodagarna. Sa
tcllitcrna är tre till antalet och 
hetcr Horizont. 

Nu k an du köpa 
f ör r imligt pris 

Mottagaranläggningen för 
satellit-tv va r tidigare näst intill 
oöverkomligt dyr för privatper
soner och mindre firmor. Luxor 
har nu börja t sä lj a ett system till 
betydligt lägre kostnad . Låg
brusförstärkare med matarhorn, 
nedblandare och mottagare/ 
avkodare kostar 9 500 kr + 
moms. Till det kommer en I m 
para bol för 2 400 kr. Den är 
tillräckligt stor för brusfri mot
tag ning av Hori zont I meda n 
Hori zont 3 kräver en 1,8 m stor 
para bol, som också tillverkas av 
Luxor. Alterna tivt ka n ma n na
turligtvi s tillverka sin para bol 
sjä lv med tillräcklig precision 
för det a ktu ell a ba ndet, 4 G Hz. 
Se bygganvisningar i Radi o & 
Television /98/ nr 617. 

Luxors paraboler är till ver
kade av glasfi berarmerad plast 
som flamsprutats med a lumi 
nium . Ytnoggrannheten ligger 
under I mm vilket innebär att 
refl ektorn fungerar utmärkt 
även på 12 GHz. 

Inomhusdel 
med unik a möjl igheter 

Anläggningens inomhusdel 
sk iljer sig. markant från dagens 
USA- bestå nd . Den har fjärr
kontroll med ir-över föring, elek
tronisk avstäm ning med två has
ti ghete r och digita lt minl\e, av
stäm ba r ljudmottaga re 5- 8 
MH z med programmerat Ijud
ka na lva l eller kontinuerlig av
stämn ing från fjärrstyrnings
sä nd a re n. Dessutom finn s ste
reo, Dolby, expander, sca nnin g
möj lighet , videoinvertering, 
frå nkopplingsba r avc etc . 

Inom hu delen tar emot den 
signa l på 70 MH zsom utom hus
delen lämnar. På parabolen sit
ter matarhornet som stå r i di
rekt förb indelse med lågbrusför
stärkaren. Den ha r f ö så låg 
brusfaktor som 1,5 dB. Bla nda
ren omvandl a r 4 GHz direkt till 
70 MH z. Spänningen för av
stä mning får den frå n inom hus
delen. Bla ndarde len innehå llcr 

filter som dämpar spegelfre
kvensen med 38 dB. Dess brus
bidrag ä r förs umbart, eftersom 
ingångssteget förstärker hela 53 
d B! Det gör också att man inte 
ha r a lltför höga krav på koax ka
beln mell a n en heterna . Lämp
liga val är RG 59 e lle r van li g 
tv-koax. 

T V :n måst e ha 
SECAM- m odul 

De ryska satelliterna sänder 
SECAM-kodade färg-tv-signa
ler. Man kan a lltså inte ha 
vilken tv som helst. Seda n en tid 
finn s det dock mottaga re på 
ma rknaden som kla rar såväl 
PAL som SECAM. Luxor har 
satsa t på en utbytesmodoi "SE
CAM/ PAL-converter", som ger 
a utomatisk omkoppling mell a n 
färg-tv-systemen . 

I centralantennsystem gör 
man lämpligen en central om
vandling till vårt PAL-system. 
Med en såda n SECAM/PAL
transcoder, inkopplad mell a n 
inomhusdelen och kabelnätets 
modula tor , kan helt vanliga 
tv-a ppara ter anvä ndas . I det fal
let a nvänder man Luxors "Eu
ropa-mottagare" som bla ndar 
ned frekvensbandet så att var 
och en kan välja sina satellit-tv
kanaler (block down conver
sion). Det ä r i princip samma 
system som blir aktuellt när de 
direktsändande europeiska sa
telliterna kommer upp, med den 
skillnaden att det då blir fråga 
om 12 GHz. Luxor erbjuder 
uta n kostnad uppda tering av ut
rustningen 1985 då den väst
tyska sa telliten kommer upp. 
Man ka n alltså redan i dag 
investera i satellit-tv. Det har 
några förutseende radioha nd
lare satsat på och tillsammans 
bildat Team Satelli t. • 

Luxor tillverkar två paraboler 
med I m eller 1,8 m diameter. 
Här ser vi den större varianten. 
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BÄTTRE RUNDRADIOTEKNIK 
gör ljudet njutbarare 

* I Nackasändaren prövas sedan en tid ett 
välrenommerat USA-system, en "andra genera
tionens" processor, som märkbart höjer ljud
kvaliteten. * Orban Optimod är dels en kompressor, som 
kan ställas in för "transparens", "täthet" eller 
"sting" i ljudet, allt efter önskan, och vidare 
handlar det om en ny topplimiter, som säkrar 
absolut kontroll mot övermodulation - utan 
översvängar, pumpande, klippdistorsion eller 

~ Ljudkvalitet är något som 
världens alla radioföretag erbju
der men efter en ganska skif
tande värdeskala . De olika bola
gen, stationerna etc måste alltid 
väga en mängd hänsynstagan
den mot varandra då det gäller 
progra mljudets beskaffenhet, 
också om ingen officiellt skulle . 
vilj a medge något annat än att 
man siktar mot "bästa möjliga" 
kvalitet. 

De väsentligaste aspekterna 
man har att tillgodose gäller den 
sändarutrustning som finns till
gänglig, den överföringskapaci
tet man förfogar över jämte den 
kvalitet som mottagarbeståndet 
antages besitta - plus den miljö 
i vilken uppspelningsapparatu
ren användes. 

Den filosofi som länge varit 
rådande i Sverige har domine
rats av dell....,övergripande syn
punkten att programljudet skall 

. vara så lite behandlat som möj
ligt; inte "processat" av kom
pressorer, begränsarförstärkare, 
s-filter etc. Dessutom har stora 
krav ställts på att sändaren all
tid skall vara ordentligt skyddad 
mot övermodulering. Resultatet 
av detta synsätt ; konservativt 
om man så vill, har blivit dålig 
utstyrning av den sändarutrust
ning som finns jämte ett "åter
hållsamt" programljud . 

l denna tidnings spalter har 
gång efter annan kritiska syn
punkter anlagts på det svenska 

. programljudet, speciellt vid 
jämförelser med exvis det, som 
den danska riksradion presterar . 

Olika inlägg, bl a från sympo
sier i ämnet, har belyst bristerna 
och inte minst har det efter
tryckligt kommit fram vilka 
önskemål den aktiva teknikerka
dern inom riksradion och lokal
radion hyser i fråga om pro
gramljudkvalitet. Eftersom Te
leverket är den förmedlande 
parten i fråga om sän-dare, pro
gramledningar och -länknät, har 
inga meningsfulla diskussioner 
kunnat föras utan medverkan av 
ansvariga tjänstemän därifrån. 
Från verkets sida har man, utan 
a tt direkt vilja tillstå några mera 
långtgående brister i program
ljuddistributionen, ställt sig 
principiellt välvillig till förbätt
ringar. Men sådana tar lång tid 
att genomföra och kostar 
pengar, som knappast finns på 
ordinarie budget. 

" Bättre ljud 
blir ett krav" 

SR-koncernen å sin sida har 
under senare år känt ett intensi
fierat tryck från en alltmer 
"ljudsinnad" och kvalitetsmed
veten allmänhet, som i alla läger 
har tillgång till goda program
källor i form av skivor och band. 
Det finns principuttalanden på 
styrelsenivå som inskärper, att 
SR/Rr som s k public service
företag helt enkelt måste kunna 
göras konkurrenskraftigt också 
i dessa sammanha ng , och att 
man som ett led i förnyelsen 
även bör kunna erbjuda ett at
traktivt radioprogramljud. 

Den här frågan har med sär-
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intermodulation. * Så finns där en ny stereogenerator med 
bättre egenskaper än tidigare konstruktioner. * Enligt vad EV erfarit övervägs nu anskaff
ning av flera Optimod, närmast för våra 
återstående am-sändare och med början i 
Motala. 
* Artikeln är baserad på fakta från Jan 
Setterberg, Tal och ton, jämte EV:s eget käll
material. 

skilt eftertryck drivits av särskilt 
yngre tekniker och musiktjäns
temän inom företaget och viss 
uppmuntran har de rönt genom 
att ex-vis få göra särski lda pro
gramserier ("Det fria ljudet", 
m fl) där normala hänsyn i nå
gon mån fått vika för en mer 
kompromisslös inställning till 
ljudkvalitetsproblemet. En sär
skild liten provsändare installe
rades på Radiohusets tak, man 
började rensa upp i ledningshär
van mellan Radiohuset och 
Kaknäs, rutinerna för program
distributionen sågs över, så att 
det inte nödvändigtvis måste bli 
så att ett program mellan A och 
B alltid skickas 90 mil extra 
f v b till orterna Q och X med 
passerande av hundratalet för
stärkarsteg och komplicerade 
linjeinstallationer av troligen 
ljuddestruerande karaktär. Ut
styrningsgraden kunde också 
ökas i viss mån under dessa 
försök. Senare har digitalljud
teknik prövats och bl a föranlett 
entusiasm, enligt referat i denna 
tidning. Anslag till studier ut
omlands har, till slut, utgått i 
några fall. Rr-medarbetare har 
t ex studerat s k synergistisk au
dio i Kalifornien , och hur radio
ljudet låter i Egypten (!) finns 
också erfa renhet av... Med 
mera. 

USA-radioljud 
förebildligt 

N u senast har ett samarbete 
mellan Göteborgsföretaget Tal 
och ton och en undersöknings-

grupp vid Riksradion (Rrab) 
och Lokalradion (Lrab) resulte
rat i att man vänt sig till USA 
för vägledning . Många av de 
amerikanska radiostationerna 
är kända för ett mycket gott 
programljud; tätt, varmt, "nära" 
och med en sensuell kvalitet, 
som gör särskilt musiklyssnan
det behagligt. Medlen att nå 
detta ljud är må nga, men i det 
aktuella fallet skaffade gruppen 
en fm-processutrustning från 
firman Orban i USA i form av 
en s k FM Optimod-limiter. 

Systemet i fråga är mark
nadsledande i sitt hemland och 
har här av Rrab underkastats 
ingående provning. Bl a installe
rades systemet ihop med Riksra
dions egen testsändare på Ra
diohuset, där både mätningar 
och lyssningsprov genomfördes . 
Härvid upptäckte man, att ut
styrningen ledigt kunde ökas 
med 8-10 dB utan att någon 
som helst försämring av kvalitet 
eller dynamik kunde uppfattas . 

Efter en längre · tids utprov
ning är materielen nu installe
rad i lokalradions s k P5-sän
dare över Stockholmsområdet 
med för samtliga lyssnare inom 
distriktet hörbara resultat. Sän
daren, som ligger på 93,8 MHz 
frekvens, ger omkring 6-8 dB 
sta rkare signal än Riksradions 
nominellt avsevärt effektstar
kare P3-sändare över samma 
räjong. Denna nivåändring med 
tillhörande signa lbearbetning 
uppskattas speciellt av alla bil
radiolyssnare, vi lkas lyssnings-



miljö och mottagningsförhållan
den nästan som regel är besvä
rande. EV:s medarbetare Gun
nar Lillieskö/d har under den 
gångna vintern varit verksam 
med en rad bilstereoprovningar 
och vid dessa tillfällen kört en 
hel del , bl a längs E4 söder om 
Stockholm, där mottagningen i 
en del avsnitt alltid brukat vara 
otillfredsställande. Vid hans 
jämförelser mellan P3 och lokal
radiosändning har det varit slå
ende vilken kvalitetsskillnad till 
förmån för den senare som varit 
förhärskande . Denna reaktion 
har också en rad för oss kända 
bedömare uttryckt. 

Processorer för 
am och tv 

Likartade problem med lyss
nirigskvaliteten råder med såväl 
am-sändares som tv-sändares 
ljudkvalitet. Till sådana sändare 
kan liknande processutrustning 
användas för att öka räckvid
den, sändarverkningsgraden, 
taluppfattbarheten osv. Orban 
tillverka r ett a nta l varianter för 
sådana ändamål. 

Orban Associates Inc är ett 
mindre elektronikföretag i San 
Francisco. Företaget, som bär 
sin grundare Robert Orbans 
namn, är inriktat på tillverkning 
av materiel och system för den 
professionella studiobra nschen 
jämte processutrustning ("Opti
mod") för sändare . 

Den första Optimod-enheten 
lanserades redan 1974 och ha r 
sedan dess genom olika utveck-

OPTIMOD-FM 

lingsstadier nått en ledande 
ställning inom USA:s radio
värld. Optimod räknas numera 
till standardutrustningen i en 
amerikansk radiostation . Enhe
terna som i dag är i tillverkning 
finns för fm, am, tv och telefon
linjer samt i en särskild studio
version . 

Den enhet som skall beskrivas 
här heter Optimod FM typ 
8100 A och det handlar alltså 
om det system vilket satts in på 
P5-Sä ndaren i acka för Stock
holms lokalradio. 

Tvåbandsval 
möjligt 

I fig visas ett enkelt block
schema över de väsentligaste 
funktionerna . Som framgår av 
schemat ingår även stereogene
rator i systemet och den är 
dessutom av nytt slag; se nedan . 

Apparaten kan användas på 
två sätt. Dels kan den arbeta i 
s k wideband mode, bredbands
kopplad, wbm. dels i s k multi
band mode, mbm. som står för 
flerbandkoppling . 

I mbm-Iäget arbetar Optimod 
med mindre grad av processing 
men medger fortfarande en ge
nerös mä ngd kompression utan 
någon hörbar påverkan på pro
grammaterialet. Dessutom på
verkas näs ta n aldrig de högre 
frekvensbanden hörbart med det 
förf a ra ndet. 

Wbm-metoden är det idea
liska sä ttet a tt processa lättare 
musikrnateriai och den används 
speciellt i USA av s k bea utiful 

Fig 1. Optimods Modell 8100 A 
lir en Im-enhet och det iir den 
typen som lokalradioslindaren i 
Nacka kompletterats med pd se
nare tid. Resultatet är sddant att 

music stations, dvs sådana som 
till stor del sänder ut klassisk 
musik och mera krävande mate
rial. 

Genom att a nvända mbm-in
ställningen kan de radiosta tio
ner vilka så önskar - särskilt 
USA-sändare med ymnigt in
slag 'av rockmusik i alla sam
manhang - åstadkomma kraf
tig kompression av materialet 
utan att pumpningseffekter, dis
torderad diskantåtergivning etc 
inträffar. I detta fall används 
Optimod till att ge intrycket av 
att stationen vårdar sig om ett 
eget "sound" i etern, och det 
handlar alltså - indirekt om pro
filskapande åtgärder, psyko
akustiska om man så vill. 

Eftersom grä nserna är ganska 
flytande mellanmbm och wbm 
kan man lätt finna ett läge, som 
med P5. där programmateria let 
genomgående låter alldeles opå
verkat, fast med tlera dB krafti
gare utstyrning. Dessutom skyd
das sändarutstyrningen till 
hundra procent, vilket resulterar 
i att man kan styra ut mycket 
nära maximal modulation och 
fortfarande ändå vara fullkom
ligt säker på att sändaren inte 
övermod uleras. 

Filtervakt 
i Orban 

lfig l finner man att signa len 
först passerar ett insigna lfor
mande filter , input conditioning 
filter. I den delen sitter ett 
högpassfilter som skär 18 dB per 
oktav vid 30 Hz för att hindra 

ocksd högt stlillda krav har mot
svarats. Publiken mlirker en pd
taglig skillnad i programljudets 
kvalitet. Här dterger vi block
schemat och signalflödet. 

att subsoniska komponenter 
skulle kunna störa funktionen 
hos processorn. Dessutom finns 
elektronik som gör programtop
parna mera symmetriska. Den 
utjämningen minskar s k klipp
distorsion och möj liggör högre 
grad av utstyrning . 

äs ta steg i kedjan ä r ett 
delnings filter , där a lla signaler 
under 200 Hz leds till en Bass 
Compressor resp att signaler 
med frekvens över 200 Hz ma
tas till. en Master Compressor. 
Med en "bass coupling control" 
kan sedan användaren bestäm
ma om de olika kompressorerna 
skall arbeta oberoende av va r
andra eller om Bass Compressor 

.skall styras av Master Compres
sor, så att frekvensbalansen kan 
bibehållas. Då denn a styrning är 
tlyta nde kan dessutom olika 
mellanlägen fås . 

Dock ha r Bass Compressor 
a lltid en viss egen styrning , som 
är värdefull vid extremt starka 
bassignalers närvaro, då .annars 
hela programma terialet skulle 
kunna riskera strypning och 
pumpverka n kan uppkomma . 

Genom att gränsvärdet för 
limitering ka n justeras inom 6 
dB med kontrollen märkt "Clip
ping" kan utnivån från kompres
sorn rä tt a npassas till den hf-li
miter som ingår i Optimod . 

Både Master och Bass Com
pressor ä r försedda med en 
grind, så a tt släpptiden bromsas 
med en faktor 50: I då signa len 
faller under ett grä nsvärde, som ........ 
stä lls in aven kontroll benämnd ....... 
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Fig 2. Med de här schematisk t återgivna 
reglerorganen ställer man in Optimod
funkti onerna. Optimod kan drivas f rån 
antingen 115 eller 230 V, vilket är 
omkoppl ingsbart. Dimensioner är 
48,3 x 17,8 x 31,2 cm. 

VU- meterväljaren kopplar om ASA
standardkalibrerade nivåinstrument till 
att indikera inalles åtta f unktioner, 
däribalnd h/ v innivå, dito kompressor
nivå ut, h/ v fi lter lit, kanalbalans, 19 
kH z oscillatornivå, två 38 kH z-funktio
ner och fö rekomsten av 15 V matni ngs
spänning. 

CAOSBTALK TEBT 

G a te Threshold , dvs grindtrö
skelni vå. M ed den gri ndfunkti o
nen hindras' stö ra nde bruspump
ning vid prog ra mpa user. T ack 
va re den hä r funkti onen - bl a 
- ka n upp t ill 25 dB kom pres
sion a nvä ndas uta n någ ra pra k
t iska problem e ll e r bi effekt e r! 

Ingen risk för 
intermodulation 

De n summerade signa len fr å n 
de bå da kompressorerna ski ckas 
sed a n till det steg som benä mns 
Pre-emphasis hj limiter, a llt så 
di ska nth öjningsbegrä nsa ren, 
dä r sig na len först passe ra r e tt 
fas korri ge ringss teg och ett låg
passfilte r med ve rk a n 24 dB / ok
tav. Efter de tta möter s ig na len 
et t vä gnin gsfilte r oc h en di s
ka ntbeg rä nsa re . Lågpassfi ltre ts 
fun ktion ä r a tt hindra a tt hög
frekve nta störsig na ler påverka r 
di ska nt begrä nsa rstegets verka n 
jämte a tt m inska intermodul a
t ionsdistorsionen. H ögfrekvens
begrä nsa ren styrs enba rt av d is
ka ntfrekvenserna, och på så sä tt 
und viker ma n int ermodul a ti o n 
mell a n hög- och låg frekve nssig
na I. G rä nsläget , tröskeln , hos 
hf- begrä nsa ren ka n j usteras 
inom ett 3 dB interva ll , så a tt 
opt imering mell a n di ska ntå ter
gi vnin g och di storsionsföre
komsten ka n fö retagas . 

Fm " Smart Clipper " 
Detta steg utgör en ren s k 

pea k limiter, en toppklippnings-

kre ts, och innehå ll e r fi lter, vi lka 
sä kerstä ll e r a tt kl ippninge n in te 
ger upphov t ill några sidofre
kve nse r över 19 kH z, vil ka i så 
fa ll sk ull e kunn a vå ll a d is torsion 
av s k a li as ing typ, a ll tså före
ko mst av oha rm oniska, "frä m
ma nde" tone r. 

Kl ippenhete n har ett a u toma
t isk t va riera nd e g rä nsläge. T ac k 
va re a tt steget fö lj s aven fre
kvensberoend e distorsio nsnoll 
nin gskre ts e lim ineras a llt klirr 
under 2,2 kH z som uppko mm er 
i "clipper"-enh eten . 

FCS Overshoot 
Comparator 

FCS stå r fö r j requency con
trol/ed sidechain. Även om a ll a 
s k överskj ut frå n filte rsekt io
nern a ha r minimera ts med in 
sa ts av fas förskjutnin gsnä t (d et 
sker t o m i di ska nthöjningsfi lt 
ret') visa r utgå ngen frå n klipp
kre tsen överskjut , d e tta p g a 
oundvikli ga fasv ridnin ga r i låg
pass filtret oc h summ erin gen av 
d is torsionsnoll ni ngskre tsen . 

M en de hä r överslä nga rna i 
signa len elimin eras nu av den 
kre ts i Optimod so m benä mn s 
FCS , j requency contoured side
chain. och na mn et peka r ju kon
kre t på fun kti onen hos korrek 
t ionsnä tet och dess " formnin g" 
a v envelopen. 

Stereogeneratorn 
en nyhet 

G enera torn i fråga ä r av ma t-
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ristyp i st fö r den va nli ga re 
swi tchn ingstypen. H ä r ha r vi en 
ny konstruk t ion aven v/ h-ba
la nse ra d modul a tor, som ha r 
höjt värdet fö r ka na lsepa ra ti o
ne n vi d 15 kH z t ill typiskt 55 dB 
oc h sa m tidig t ku nn a t sä nka den 
olinjä ra över hör nin ge n (di ste n) 
t ill nivå n - 80 d B. 

Ge nom a tt ma n här ka n kon
tro ll era de n di ffe rentie ll a fase n 
mell a n vä nster oc h höge r ka na l 
ka n avvike lsen som beror av 
fasvr idning hå ll as und er 0 ,2 dB 
- e tt vä rd e som i pra ktik en blir 
ohö rbart oc kså för de mest vä l
utrustade oc h kriti ska lyss
na rn a . 

T ac k vare att hela 25 dB i 
fråga om kompress ion finn s t ill 
gä ngliga be hövs ingen extern 
agc-e nh et, a lltså en a utoma ti sk 
förstä rk n i ngs regleri ng . 

Efterso m det ä r kä nt a tt o lika 
ö nskemå l fi nn s i fråga o m ve m 
so m ska ll ku nn a styra enh ete ns 
operat iva fun kt io ner. ka n Opti 
mod levereras med sepa ra t kom
pressorehassi, som i nsta ll e ras i 
studi on . H ä ri si tter då de n två
ba ndi ga s te reokompressorn 
jä mte dri vfö rstä rka re för ma t
nin g av sä nd a rl ednin ga rn a. 

Ö vr ig u t rus tn i ng si tte r mon
terad omede lba rt fö re sj ä lva 
sä nd a ren he ten . 

Uppfattbarheten höjs 
T ac k va re de n in sa ts som 

gjorts frå n Rik sra di ons teknik er 

ha r P5 betytt bö rj a n till en kl a r 
kva lite tsförbä ttrin g på rundra
di osida n, d ä r de på tag liga vi ns
te rn a he te r höjd uts tyrnin g oc h 
ökad ta luppfa ttba rh et. 

Fö rhoppningsvis ka n projek
te t b idra till a tt d eba tten om 
radi ons och te lev isione ns di stri
buerade ljudkva litet fö rn yas 
med de vunna er fa re nh etern a 
som grund . S åvä l fö r kriti ska 
lyss na re och såda na med hö rsel
ha ndik a pp som publik i bull 
ra nde milj öer a v den ty p, som 
råder i motorfordon oc h på 
må nga a rbetspl a tser i vår t la nd , 
ö ppnas nu nya möjli gheter t ill 
e n lå ngt mera njutba r uppl e
ve lse av ljudet ä n tid iga re. 

En a nn a n m en inte oväsentli g 
aspekt ä r a tt sportsä ndnin ga r 
och refe ra t som gå r över sa te llit 
e ll e r bri stfä II iga progra ml ed 
ningar skull e kunn a ges bå de 
höjd ta luppfa ttba rhet oe h ac
cepta bl a re kva lite t med brusre
duktio n och in sa ts av utru stnin g 
som de n hä r beskri vna. I fråga 
om det å te rkomm a nde kriti se
ra de te lev isionslj ud et sk ull e d et 
kunn a styras ut minst 10 dB 
ytterli ga re med betyda nd e lä tt 
na der för a llmä nh ete n a tt upp
fa tta både info rm a ti one n och . 
nya nse rn a . 

S lutli ge n skull e de å terstå 
e nde sve nska a m-sä nda rna med 
intern a ti onell inriktning lå ng t 
bä ttre kunn a fyll a sina sy ft e n t ill 
utl a ndslyssna rn as fro mm a. • 



RADIO 
TEKNIK & TRJU'IK 

Panorama-adaptrar, 
konvertrar som klassiskt 
Racal-surplus 
* Tillvalsutrust
ningar och special ma
teriel fanns ett urval 
av från brittis,ka Racal 
ihop med märkets 
klassiska RA 17-
serie-mottagare från 
1950- och 1960-talen. * Dx -sidans serie om 
fabrikatets olika min
nesvärda enheter av
slutas här·med en ge
nomgång av ett antal 
prestanda- och stabi
litetshöjande tillsat
ser, av vilka flertalet 
kan förekomma som 
surplusvara i dag och 
alltså är av intresse 
för många. 
~ T id iga re ha r vi lova t en kort 
prese ntation av några av de ti ll
va Isu tru stn i nga r britti ska Raca l 
byggdc för si na framgå ngsrika 
mottaga rc R A / 7 sa mt R A // 7. 
vilka bcs kr iv its i två nummer tidi 
ga rc ( R T 3 rcsp 1::; V 4 i å r). 

Förutom dem vi uppehå ll er oss 
vid hä r byggdes på bestä llni ng 
"skrädda rsydda" utrustn ingar fö r 
trafikövervak ning, fas t trafik etc. 

I Svcrigc har cn del Raca l
materiel kommit ut på ma rknaden 
genom Övcrs kot tsförsä Ij n ingen. 
Det hand la r då främst om motta
ga rn a RA 17 oc h 117. Vida re ha r 
Frivill iga radi oorga nisa tioncn , 
FRO, ska ffa t någ ra tiota l motta
ga rc mcd divcrsc kr ingut rustn ing. 

Vlf/ Lf-konverter RA 137-
237. För att öka ut frekvcnso mrå
dct ti ll 10 kHz ti ll verkade Racal 
på sin tid cn konvcrte r med ovan
stående bcteckning. Först gjordes 
R A /37. avsedd för RA 17. Där
efter kom RA 237. avsedd fö r RA 
17 L oc h RA 11 7. Samtli ga typer 
hade sex rör oc h cget nä taggrega t. 
Antcnni ngå ngc n va r gjord för 
brcdba nd ig ell er avs tämba r in 
gå ng. Bland aren utgjordes aven 
du bbel ba lanserad pentod . 

Av llisn ing sker på hu vudmotta
gare n meda n konve rterns hf-del 
stäms av på en av lång ska la längs 
ko nve rte rns fra msida. Må tten är: 
bredd 4lS.2 cm, dj up 33 sa mt höjd 
8,9 cm . Priset i Engla nd för denna 
appa ra t uppgå r i dag t ill 70- 100 
pund. beroende på kondit io n. 

Raca l ha r också ti ll verka t en 
heltransis tori se rad dylik konve r
tcr. Den gavs betecknin ge n RA 
337 och va r i första hand avsedd 
för mott aga rna RA 2/ 7. / 2 / 7 
samt / 2 / 8. 

Sam tl iga här nämnda konvert
rar tar. trots in byggt nä taggregat. 
en spänni ng frå n modermottaga
ren. Av det skä let ka n de vara 
olämpli ga a tt ut an vida re anvä n
das med andra än Raca ls egna 
mottaga re. 

Pa noramaada pter RA 66. RA 
66 kom ti ll för a tt tillhandahå ll a 
en upp till I M Hz bred visuell 
prese nt a tion av ett intressa nt fre
kve nsom råde. 

Den i n nehå lI er 36 rör och ger 
tydl ig markcri ng av signa ler så 
svaga SOm en mi krovolt. Mi nsta 
spek trumbredd ä r 100 kHz. 

En version fö r RA I 17 byggdes 
också. vi lken gavs beteck nin gen 
RA 336 . I USA ka ll as den vers io
nen för 6636-A. Något pri s på 
enge lsk surplusmark nad ha r inte 
stå tt a tt få. meda n den ameri 
ka nska modell en kosta r omkrin g 
500 doll ar . 

Måtten li r: bredd 4lS.2 cm, höjd 
30.5 samt dj up 57. 1 cm. - Red 
tacka r FRO-med lemmen Johnn)' 
Gustavsson. SM 51 H I, fö r de goda 
bi Ider na på pa nora maada ptern 
RA 66. 

Dct kan t ill äggas a tt Raca l 
också har frams tällt en enhct: RA 
/ 66. som innchöll ~i ve n en Mufax 
skri ve n het. De n kund e und er en 
24- t imma rspe ri od gra fi sk t återge 
tra fik en på ct t I M Hz brctt fre
kvenssegment. 

Dekadfrekvensgenera tor MA 
3508. I syftc att förb;itt ra stabi li 
tcten hos RA I 17-mottagaren ut 
vecklades MA 3508 som cn yttre. 
högstabi l vfo. 

Dess frekve nsområde va r 3.6-
4.6 M Hz. Frekve nsstabi liteten 
va r bätt re li n 2x 10" per dag. 
I nstiill nin gs noggra nn heten lir en 
peri od. Enheten är heltransistori 
serad. Må ttcn ä r4g.2x27.9 x 22.2 
cm. 

Priscr na i Engla nd I igger på ct t 
par hundra pund för en hcter i 
bru k ba rt sk ick 

Dekadfrekvensgenerator MA 
1350A. Också mottagare n RA 17 
fann man motivcra t hos fabriken 
att tillfö ra en liknand e, högsta bi I 
yttre vfo. Den fi ck beteck ningen 
M A / 350A och dess frekve nso m
råde ä r 2.1 - 3, 1 M Hz. 

Måt t: 48.2 x 27,9 x 17.lS cm. 
Da ta och priser ä r i öv rigt so m för 
MA 350 B. 

19b-ada pter RA 121. En för si n 
tid ganska ava ncerad isb- till sats 
utgjorde RA /2 / . Den var utfö rd 
i rörtek nik oc h kunde a nvä ndas 
för såvä l usb- Isb som fö r isb. 
Katodstrålerö r fa nns givetvis fö r 
precis ins tä lln ing av önskad sig
na l. 

Dime nsioner: 4lS,2 x 35.5 x 13.3 
cm. De n hä r en heten ä r ga nska 
ova nl ig och betin ga r dä rför ett 
högt pris också som su rpl usva ra . 

Utmärkt 
preselekter 

Raca l-fabriken ti ll vcrkade 
också enkla re ssb-t illsatser som 
RA 63 och 98. De fi nns i Engla nd 

I .~Q I 
Iloe "Y' - O' 
' .0 _ • . ,_ ~ , 

• • ~® • • • ,,4! •• '" 

RA . 137! 237 

~ tIUiitiiz;lWtlIN; III 
STIG ADOLFSSON 
RAPPORTERAR 

för ca 100- 150 pu nd för bruk
ba ra en heter. Vida re gjordes en 
prcselektor. MA / 97. vi lkcn 
täckt e frekve nsom råde t 2- 24 
M Hz. Den enh eten lir en utmlirk t 
till sa ts för a tt förbättra storsigna l
egcnska pern a hos modcr na, billi 
ga re syntes mott aga re. Tyviirr sa k
nas dock mellanvågsbandct. där 
de ka nske vä rsta problcmen upp
stå r' 

Inga brux 
finns! 

Ett I i tet problem med a Ila dessa 
till satser och utbordare nhete r ka n 
det bl i då man vill komma över en 
bru ksa nvisning. Raca l tillh a nd a
hå ll er int e någ ra såda na. S ur
plus- hand la rna bruka r stundom 
kunna bestå kundern a en kopia 
vid försä lj ning av ut rustni ng. 

Det bör framhå ll as att brev ti ll 
surplus ha nd la re numera sU ll an 
bcsva ras . Instä lln ingen i ha nde ls
ledet synes ha bli vi t att alltför 
många sk river oc h ber om diverse 
u ppgi f ter , men någon a mi r bl i r 
de t int e av . Vill man va ra sUke r på 
a lt få något slags sva r e ll er bes ked 
få r ma n nog v~ilj a u t någon a tt 
ringa ti ll d irekt i Eng land. men 
inte ens dclta Ur någon ga ra nt i. 
Lycka ti ll ! 

Dx- redaktören vi ll slu tligen 
önska trivsam somma r och scmes
ter med många int ressanta etcr
erfarenhete r och upptUck tcr på 
ma terielsidan . • 

I'unoramaadaptern RA lili B selld fra n 
oVllnsidlln. Foto SM51 H I . 
r I': l'anoramamO{/IIKarenhet. ht'Ha 
ende av mo{/agllren RA 17 L .\·lImt 
ptlnoramuadaptern RA Iili IJ. - fot o 
SM5IHI. 
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Sinclair ZX Spectrl 
• 16K eller 48K RAM, 

16KROM 
• tangentbord i skriv

maskinsstorlek 
• färg, ljud och hög

upplösande grafik 
• svensk manual & 

programmeringskurs 
• massor av färdiga, avan

cerade färgprogram på 
kassett til/lågpris 

Först fanns det ingenting. Sedan kom Sin
clair ZX80 - datorn alla hade råd att köpa. 
ZX80 utvecklades till ZX81, med 16K RAM
minne och ZX Printern som tillbehör. ZX81 är 
än idag den enda datorn som kostar under 
1.000 kronor. Datorn har sålts i över 1.000.000 
exemplar runt om i världen och är därmed 
den mest sålda genom tiderna. Bara i Sverige 
finns mer än 15.000 nöjda användare. ZX81 är 
och förblir den ideala lågprisdatorn för ut
bildning och hobby. 
Nu introducerar vi SINCLAIR ZX SPECTRU M! 
Den hittills mest avancerade persondatorn 
från världens största till verkare av små dato
rer. Med upp till 48K RAM -mi nne, tangent
bord i fu ll storlek, färg , ljud och högupplö
sande grafik. 

Professionella data till 
hobbypris! 
I ZX Spectrum finns alla de egenskaper som 
gjort ZX81 till miljonsäljare men SPECTRU MS 
nya 16K BASIC ROM ökar dramatiskt Dina 
möj ligheter. Du har tillgång till åtta färger för 
text, bakgrund och ram, dessutom i f lera ny
anser och bli nkande ell er fast. 
Du har möjlighet att hantera separata datafi
ler. 
Du kan välja storlek på datorns lagringskapa
citet (storlek på RAM-minne) . 16K RAM, som 
Du senare kan bygga ut , eller ett massivt mi n
ne på hela 48K RAM (48K innebär att datorn 
kan lagra 49.152 tecken) . 
Eftersom alla någotsånär avancerade dator
program fordrar c:a 16K RAM , ska Du alltid 
kontrollera vad Du måste betala extra om Di n 
dator inte har 16K från början . Förmodligen 
kommer Du då änn u bättre inse vilket lågt 
pris Spectrum har. 

Klar att använda i kväll, 
lätt att bygga ut i morgon 
Din ZX Spectrum kommer t i ll Dig färdig att 
använda med nätaggregat och nödvändiga 
kab lar för att ansluta t ill Din helt vanliga 
bandspelare och TV (färg eller svart/vit) . 
Dessutom får Du en mycket utförlig lärobok i 
BASIC-programmeri ng. Allt i ett paket med 
en gång, ingen besvikelse över delar som inte 
ingår. 

Svensk lärobok i BASIC 
Att lära sig programmera är lätt om man har 
de rätta hjälpmedlen. Med ZX Spectrum och 
den Svenska manualen -läroboken som är 
framtagen av pedagoger med vana att utar
beta kurser om datorer för studiecirklar, sko
lor och näri ngsliv, har Du det som behövs 
vare sig Du har t id igare erfarenhet eller ej. 

Snabbfakta 
Mått & Vikt 
Bredd : 233 mm Djup : 144 mm 

550 gram Höjd : 30 mm Vikt: 

CPU/minnen 
Mikroprocessor: Z80 A 3.5 MHz 

16K Byte 
16K-48K Byte 

ROM : 
RAM: 

Tangentbord 
40 st. rö rliga tangenter med normalav
stånd . Stora och små bokstäver. A Ä Ö 
kan enkelt programmeras in. 

Bild & grafik 
Högupplösande grafik : 256 x 192 punkter. 
21 grafiktecken kan definieras. Färger: 8 
st. Svart, rött , blått , gult, magnenta, grönt, 
cyan , vitt. Två nyanser och fast eller blin
kande. Kommandon för punkt, linje, cir
kel , cirke lbåge. 

Ljud 
Mer än 10 oktaver genom inbyggd högta
lare. Utgång för förstärkare. 

Variabelnamn 
Numeriska: Obegränsad längd med val-

St räng : 
Loop: 
Matriser: 

Matematik 

f ria tecken . (t.ex. A, Al , 
TEM P) 
A$-Z$ Index: A$ (n ,n,n ... ) 
A-Z 
Godtyckligt antal dimen
sioner 

+ - x : x Trig , Are, LN , e PI, 9" 2 siffrors 
noggran nhet 3 X l 0- 39 - 7 X l 038 

= > < >= <= <> med AND, NOT, OR för 
vari abler och strängar. 
T rig och Iog funktioner, PI 



n färgdator 2.395:-

För studieändamål är det vi ktigt att Du har en 
dator med minst 32 tecken på varj e rad och 
helst 24 rader. Dato rn är ju t i ll för att hantera 
information . Då måste också mycket informa
tion rymmas på skärmen . 
Rena lekdatorer har ofta inte mer än 20 tec
ken på varje rad . 
Med Spectrum får Du lätt bokstäverna å, ä 
och ö både på skärmen och på printern , likväl 
som Du kan ha över 20 st olika special bok
stäver eller andra tecken direkt åtkomliga 
från tangentbordet. 
En annan viktig sak är att det finns en svensk 
Sinclair -användarklubb dit Du kan vända Dig 
med frågor och där Du kan få massor av an
vändartips. 
BASIC är det mest använda datorspråket på 
mindre datorer, (Sinclair BASIC används av 
mer än 1.500.000 människor över hela värl
den). 
Du kommer fortare och enklare än vad Du 
tro r befinna Dig i en färgsprakande värld ge
nom avancerad programmering på professio
nell nivå med ZX-Spectrum . 

sinclair 
Generalagent 

BEI:KmAn 
Beckman Innovation AB 
Telefon 08-390400 
Postbox 1007 
5-12222 Enskede 

Telex 10318 Beckman S 
Gamla Dalarövägen 2 
Stockho lm SWEDEN 

ZX printern - finns nu 
En printer (skrivare) kostar normalt 3-6.000 
kronor och är ett nästan oersättligt hjälpme
del för att dokumentera program och resultat. 
Få hobbyister och hemanvändare har råd att 
köpa en printer. Sinclairägare brukar dock ha 
råd eftersom Sinclair erbjuder marknadens i 
särklass lägsta pris. 
ZX Printern är framtagen speciellt för ZX da
torerna och kan inte användas av andra. Den 
ger dig stora och små bokstäver och full hög
upplösande grafik. Datorn har till och med en 
instruktion fö r att kopiera bildskärmen 
(COPY). Den skriver 50 tecken per sekund 
och har liksom bildskärmen 32 tecken per rad . 

SWIIISH ... POW ... ZAAP!!! 
Inte bara nytta utan även massor med nöje! 
Utbudet av program för ZX Spectrum ökar 
varje dag. Här finns allt man kan önska sig av 
snabba, spännande rymdäventyr. Känns 
namn som : PLANETOIDS, SPACE INVADERS, 
FLlGHT SIMULATION , PAC MAN (HORACE), 
ADVENTURE, ACTION igen . Allt finns där 
med sprakande färger, häftiga ljudeffekter. 
Ett MÄSTARSCHACK, snabbt, maskinkodat, 
svårslaget (10 svårighetsnivåer). Likaså 
OTHELLO, båda fungerar med printern och 
kan ge dokumentation med utritade spelpjä~ 

ser. 
VU-CALC, VU-FILE, VU-3D, CLUB RECORD 
CONTROLLER, COLLECTORS PAC, etc . Det 
finns någonting färdigt för alla. Du kan lita på 
att Sinclair programvara kramar det yttersta 
ur din Spectrum . 

ZX Utbyggnadsmodul 
- kommer inom kort 
Modulen har tre funktioner. Att kontrollera 
den kommande Microdriven , hantera fleran
vändarsystemet och RS 232 interfacet. Med 
åtta stycken Microdrivar anslutna skulle Du 
ha tillgång till 800K-byte massminne. Det är 
med dagens mått en mycket kraftfull kontors
dator. Med RS 232 Interface kan du ansluta 
den radskrivare eller ett modem. 

ZX Microdrive massminne 
- viktigt framtida tillbehör 

ZX Microdrive, framtagen exklusivt för Spec
trum kommer att, ännu mer än ZX 81-datorn 
gjorde för två år sedan , revolutionera småda
toranvändandet. Den kommer att ge Dig till
gång till ett minne som rymmer 100KByte 
(102.400 tecken) på en liten, mycket billigt, 
utbytbart lagringsmedium. 

Godkänd av televerket 
Alla datorer som använder en vanlig TV som 
bildskärm måste störningsprovas av Telever
ket. Innan försäljning ens får påbörjas med 
t.ex. annonsering skall godkännandecertifikat 
kunna uppvisas. Tyvärr förekommer det allt
för ofta att oseriösa företag helt olagligt 
marknadsför ej godkända datorer. Köp aldrig 
en sådan dator eftersom Du dels riskerar att 
ej få använda de,l , dels riskerar Du att mark
nadsföringen stoppas för gott och då får Du 
aldrig något utbud av de så viktiga t illbehö-

ZX Spectrumägare kommer att ha ren , programvaran, böcker, service etc. Sin -
pengar kvar - även när Deras dato- clair Spectrums godkännadecertifikat har nr: 
rer har allt man kan önska sig Rf 15

k
69/ 82 . Bkegär alltid information om den-

na VI tiga sa . 

------------------------------------------------------~----
Javisst ... Jag beställer ... 
.. ... st Sinclair Spectrum 16 K RAM 

. .... st Sinclair Spectrum 48 K RAM 

. . . .. st Sinclair Printer 

il. 2.395:

il. 3.395:

il. 1.095:-

Jag har 14 dagars returrätt och 1 års garanti. Porto tillkommer. 
O Var god sänd mig information om tillgänglig programvara. 

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

Adress . . ..... . ... . .. . ...•..... ... ... . .. . ....... . . . . .. .............. . . . •.... 

Postadress ... . . . . .. .......... . ... . . ..... .. . ........ . .......... . . . . 
EVN 6/7 -83 



® 
STEREOMIKROFONER 

EMU-4620 
Avancerad stereomikro
fon med 2 Elektretkaps
lar. Tal- och musikmikro
fon med strömbrytare 
samt en 3 läges 
omkopplare för 
olika stereovinklar 
Mono: Kardioid 
Stereo: 60° 
Stereo: 120° 

EU-2 
Liten kompakt 
mikrofon med 
2 elektretkapslar 
Kardioider 
Stereovinkel 1200 

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

Generalagent 
för hela Skandinavien 

EMU-4585 
Robust mikrofon 
s.k. Klubba med 
2 elektretkapslar 

Kardioider 
Stereovinkel 1200 

Vill du veta mera om övriga primomikar 
så ring, skriv eller sänd in kupongen för 
ytterligare information! 
r- - --------------------------

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

Ja, jag önskar information om Primo-programmet 

Namn 

Adress ... 

Postad ress . . .. . . .... .. . 
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Industriell förnyelse 
och konkwrensförmåga 
gynnas av teknikimport 

~ Vad har Sveriges tekniska at
tacheer och utvecklingsfonderna 
gemensamt? 

Ett nytt projekt ifråga om sam
arbete för tekniksökning och kon
taktskapande inom elektronikom
rådet i Kalifornien, till exempel. 
Fem tekniker i Los Angeles söker 
elektronikföretag i delstaten, 
lämpliga objekt för svenska 
mindre företag som u-fonderna 
söker upp i 16 län i Sverige. 
Statens industriverk är mellanlän
ken i detta samarbete över grän
serna. 

- Sverige måste lära sig att 
köpa teknik för att hänga med i 
utvecklingen, säger Birgit Ern
gren, chef för Sveriges tekniska 
attacheer. Teknikhandel har varit 
en av förutsättningarna för Ja
pans framgångar: Medan Japan 
under de senaste åren lyckats få 
30 licensavtal med Sverige har vi 
åstadkommit ett par stycken med 
Japan. Några andra siffror som 
talar sitt tydliga språk: Under 
åren 1950-1979 betalade Japan 
totalt nio miljarder dollar för all 
importerad teknik medan USA:s 
fou -budget ligger på 60 miljarder 
dollar om året. 

Teknikhandel framtiden 
Mot den bakgrunden talar myc

ket för lönsamheten i att köpa 
teknik. N u samarbetar Sveriges 
tekniska attacheer bl a med SIND 
och utvecklingsfonderna i ett pro
jekt som skall underlätta för 
svenska mindre företag att söka 
lämpliga objekt i elektronikföre
tagens förlovade land, Kalifor
nien. 

Sökning, insamling och analys 
av teknisk information för sprid
ning inom svenskt näringsliv - det 
är i korthet målsättningen för 
Sveriges tekniska attacheer, 
ST A TT. Beställningsuppdrag 
från svenska företag och organisa-

tioner är en del av verksåmheten. 
Genom personlig närvaro skapar 
attacheerna kontaktnät i sju vik
tiga industriländer med sina kon
tor i Washington, Los Angeles, 
Peking, Moskva, Bonn, Paris och 
London . 

- Industriministern ser oss 
som sin förlängda arm och ett av 
sina industripolitiska verktyg, om
talar Birgit Erngren. Utöver att 
bevaka teknikutveckling hos såväl 
företag som forskningscentra hål
ler vi ett öga på politiska föränd
ringar och trender, en bevakning 
som inte kan ersättas med redan 
etablerad information i databan
ker. Vilka forsknings- och indu
stripolitiska prioriteringar gör re
geringarna , hur mycket satsar sta
ten i förhållande till företagen, 
hur fördelas uppmärksamheten 
mellan små och stora företag, 
vilka avvägningar sker mellan ci
vila och militära ändamål, kan 
lagar och förordningar bli ett hot 
eller tillgångar för svensk export? 
Sådana frågor står i förgrunden. 

Kalifornien i fokus 
Särskild uppmärksamhet riktas 

under året mot Kalifornien, som 
har speciellt mycket att erbjuda i 
fråga om elektronik. I samarbete 
med SIN D och u-fonderna sitter 
nu en attache och fyra tekniker i 
Los Angeles och väntar på en 
påringning. Svenska företag i 
elektronikbranschen erbjuds sök
hjälp och övrig handledning för 
licensavtal eller kan få enbart 
information om vad som händer 
inom närliggande områden, detta 
för egen produktutveckling 
hemma. 

Björn Öster/ind vid SIN D för
klarar närmare vad projektet går 
ut på: . 

- Svå righeten är att spåra pro
dukterna, så tanken är att svenska 

företag skall hitta sökvägar och 
etablera kontakter med elektro
nikföretag på USA:s västkust. 
U-fonderna ställer villkorslån för 
tekniksökning till förfogande och 
gör en sökprofil över företaget, 
som skickas till Los Angeles. 

- Attacheerna går till aktion 
- ordnar besök och står för både 
juridisk och praktisk rådgivning 
vid eventuella avtal. Ingås avtal, 
betalar företaget tillbaka lånet till 
u-fonderna. I annat fall bara hälf
ten. U-fonderna refinansieras i sin 
tur av SIND. 

Nio miljoner som grund 
Det här projektet startade vid 

årsskiftet med pengar från nu
mera nedlagda Teknikimport
kommitten. Med nio miljoner kro
nor hoppas man hos S I N D att via 
u-fonderna få 60-70 företag med 
sig under första året i de aktuella 
länen, vilka är Stockholms, Sörm
lands, Östergötlands, Jönköpings, 
Blekinges, Göteborgs och Bohus, 
Älvsborgs, Skaraborgs, Koppar
bergs, Gävleborgs, Jämtlands, 

.J 

kommentarer 
och recensioner 

Redaktör: Ulf B Strange 

Västerbottens och Norrbottens 
län. Ännu inte säker då detta 
skrivs är medverkan från länen 
Uppland, Kristianstad och Hal
land. 

Halvårs arbete normalt 
- Beroende på företagens si

tuation kan sökprocessen ta något 
halvår från ide till möjliga avtal, 
påpekar Österlind. 

Kriterierna att utgå från då det 
gäller företagens lämplighet är 
finansiell uthållighet, förmåga att 
ta emot teknik på viss nivå och att 
ha marknadskanaler för att kunna 
sälja produkten . 

- Ett företag som fick stöd 
under Teknikimportkommittens 
tid är nu nära att lyckas, och bara 
detta enda företags resultat ger 
större vinst samhällsekonomiskt 
än vad hela den aktionen kostade, 
framhåller han. 

Alltså: Teknikimport under 
I 980-talet - ett led i den tekniska 
förnyelsen och den långsiktiga 
konkurrensförmågan. 

Christina Fagerström 

., 

- Den säjer att dom närmaste 
7 000 000 000 feta åren kom
mer att följas av 7 000 000 000 
magra. 
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Tekniska attacheer 
"industridiplomater" 
Den första tekniska attachen 
sändes till USA efter kriget och 
stationerades i Washington . 
Verksamheten blev med tiden 
alltmer omfattande och fick ef
terhand statliga bidrag. Sedan 
1981 drivs STATT i form aven 
offentli g stiftelse med styrelse
representanter från industri
och utrikesdepartementen, 
Ingeniörsvetenskapsakade
mien, STU samt den svenska 
industrin. 

Den löpande bevakningen 
från utla ndskontoren publiceras 
i ST A TT:s tidskrifter Teknisk 
utblick, Sam lade notiser och 
Utlandsrapporter. Källmaterial 
finns till utlåning från kansliet i 
Stockholm. Attacheerna tar 
också uppdrag från svenska fö
retag och organisationer gäl
lande tekniksökning, marknads
undersökningar, kontakthjälp 
och besöksarrangemang, vilka 
debiteras. Uppdragen ökar i a n
tal och är nu uppe i runt ettusen 
per år. STA TT har dock inte 
ambitionen att bli konsulter. Av 
årets budget om drygt 18 miljo
ner kronor fina nsieras 4,5 ge
nom intäkter och resten skj uts 
till av staten . 

- Attacheerna är diploma
ter, även om vi inte sorterar 
under U D. De sitter i regel i 
direkt anslutning till ambassa 
derna och handelskontoren, un
derstryker Birgit Erngren, 
STATT-chef. 

Den väsent ligaste ski llnaden 
mot andra länders system är att 
deras attacheer är diplomater i 
karriären, som flyter världen 
runt utan större kontakt med 
hemlandet. "Våra attacheer har 
gedigen teknisk utbildning och 
plockas direkt frå n industrin till 
förordnanden om minst två och 
högst fyra år för att sedan åter
vända till svenskt nä ringsliv. Det 
innebär, att han / hon har erfa
renhet av och kontakter inom 
svensk industri och ser med 
"svenska ögon" . 

LÄST 

En dramatisk 
födelsehistoria 
idatorvärlden 

CF 

KIDDER, TRACY: En dators 
födelse. Liber förlag. ISBN 
91 - 40- 55322- 1. En spän
nande bok om ett spännande 

ämne! Det rör sig om en a uten
tisk ski ldring av hur Data Gene
ral i USA fick fram si n 32 bitars 
Eagle eller MV/8000 som den 
kom att heta i färdigt skick. 

Kidder berättar om det dra
matiska arbetet på flera plan . 
Dels får läsaren veta hur datorn 
som sådan växte fram under 
ideliga mödor med programvara 
och kretsar, dels får vi föl ja 
människorna runt den, hur de 
resonerade, tänkte och levde i 
den pressade situationen . 

Det märkliga med boken är 
att den har något att ge både 
den tekniskt insatte och lekman
nen på området. Den ger olika 
aha- upplevelser åt dem båda . 
Den som sysslat med program
mering och datorer känner troli
gen igen sig i beskrivningen av 
t ex Midnattsprogrammeraren, 
som vacklar upp från sin stol på 
morgonsidan; rödögd, blek och 
besatt . .. Den, som inte känner 
till datateknik och vad denna 
besatthet skulle bestå i, kan 
också med behållning ta del av 
boken för att skaffa sig en in
blick i den världen . B H 

Informationsnyhet 
från Tektronix 
T&M News heter en ny infor
mationsskrift som utges av 
Tektronix ab genom avdel
ningen för test- och mätinstru
ment och premiärnumret date
rades mars 1983. 

Som sig bör fokuseras inne
hållet på produktnyheter och 
information om sortimentet til
lämpningstips och erfarenhets
utbyte. Det är givetvis främst 
landets många instrumentan
vändare man vill nå och första 
numret lockar bl a med en lång 
rad säljfynd i form av demon
strationsanvända instrument 
främst oscilloskop, förstås, me~ 
även kraftaggregat, generatorer 
etc. 

En del mikroprocessoranknu
tet material ingår även i anslut
ning till att man presenterar 
företagets DAD, Design auto
mation division. 

Utgivningstakten meddelas 
inget om i första numret men 
upplysningar - och tidning -
fås från Tektronix, T & M-grup
pen, Box 4205, 171 04 Solna. 
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Märklig märkning: 
Nollan på skalan indi
kerar nu, eftersom det 
handlar om en 
B-Dal by, hela 5 dB 

- .. .. . 
m i n u s i nivå gentemot 
250 nWb/ m-normen 
och moderna band tål 
utan vidare 6 - 10 dB 
mera utstyrning. Alltså 
något som bör ändras 
på F ostex X -15 i Sve
rige, föreslår vi. 

I : 1 
aJ 13 1 

' 2 1 
- l ' 

AKTUELLT 

Fostex X-15-
presentationen 
i detta nummer 

-'o 
-jJ 
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vill vi tillföra ett litet berikti
gande: Medan det visserligen är 
sant som sägs där att nivåindika
torerna förhåller sig passiva under 
avspelning då man kopplat det 
4-kanaliga däcket i linjeläge -
som vi gjorde - får man full 
nivåvisning också i playback då 
trelägesomkopplaren - se bilden 
- ställs i läge "Remix". 

Detta kommer sig av att däcket 
ha r en konsekvent genomförd se
paration av in- och avspelnings
elektroniken, något som låga över
hörningsvärden och separationen 
understryker . 

Vi har hört med Hasse Lund
holm hos importören och hans 

MARKNAD 

Fransk statskoncern 
skall bygga VHS-video 
Tuffa tag i Europa 
Thomson-Brandt, den franska 
statskoncernen som tidigare i år 
övertog Telerunken från AEG i 
Tyskland, kommer att lita till 
japansk teknik och licensbygga 
VHS-videomaskiner från JVc. 
Detta överraskande tillkännagi
vande - stick i stäv mot alla 
tidigare uttalanden om att hejda 
Japan-vågen - har vållat viss 
bestörtning i Europa , där främst 
Philips reagerat surt. 

Ingen Europa-teknologi, alltså , 
utan ett samgående som skall 
resultera i en miljon ti llverkade 
videospelare per år för alla mark
nader utom Japan . 

Philips hade hoppats att kunna 
få med fransmä nnen i en drive 
syftande till att stärka ställningen 
för V 2000-systemet. Kritiken har 
varit skarp mot den franska poli
cyn . Från fransk sida kan anas att 
det här draget är en hämnd för att 
Philips tidigare satte krokben för 
franska försök att ta över väst-

TREIIl.E 

• • • 

" ) . 
erfarenheter med X-IS blev exakt 
desamma som våra i början: Man 
underutn yttjar gärna materialet 
ihop med den något nervösa diod
indikatorräckan, bandet visar sig 
tåla långt mera. Därför finns tan
kar på att justera de svenska 
maskinerna lite, så att noll nivån 
nyttas radikalt (se bilden , där 
Dolby-märket nu ligger mittför 
+ 3 på skalan). 

Beträffande X-IS och Dolby C 
visar det sig vidare att det inte 
fattas god vilja - det fattas exakt 
15 millimeter för att kunna bygga 
In den mot B-Dolbyn mera utrym
meskrävande C-kretsen, hur man 
än vrider och vänder på chassiet , 
som nu är ytterst förtätat med 
"mackorna" vända mot varandra. 

Vårt försöksex vandrade vidare 
till ABBA, där hrr Anderson och 
Ulvaeus begärligt fördjupade sig i 
maskinen. Den lär nog bli kvar 
hos dem. 

tyska Grundig. 
Allt det här händer i ett upphet

sat EG-Iäge, där man först knutit 
näven mot japanerna och infört en 
rad restriktioner, handelshinder 
och formella förfaranden , som lett 
till ett berg av otullade videoappa
rater. Sedan fick japanerna inte så 
lite gehör för sina önskemål och 
man avvecklade raskt en rad hin
der, samtidigt som det hette att nu 
skulle Europa ges en chans .. . 
och så knyter man upp det hela 
med en magnifik antiklimax: Ett 
nära licenssamarbete med "ärke
fienden". Japanerna vinner nu 
dels handelsfighten , dels får de in 
s!na maskiner i EG som Europa
tIllverkade. Flera hundra mi ljoner 
fran~ skall nu investeras i en ny 
fabrIk , där en rad väsentliga kom
ponenter till spelarna skall fa bri
ceras i Frankrike. 

Tidigare har tyska Telefunken 
sysslat med montage av VHS-spe
lare, och eftersom företaget nu
mera ingår i Thomson, köper det 
av sig självt när det gäller tysk
byggda, till Frankrike importe
rade videoapparater. 

De spelarna är gjorda efter det 
s k 3T-konceptet (Thomson-
Thorn-Telefunken). Dessa 



3T-maskiner byggs nu i Newha
ven , England, och i Berlin . Till
sammans stå r de För just nu ca 
450000 apparater per å r - med 
nytillskottet i Frankrike under 
projektering blir produktionen av 
JVC:s Europamaskiner omkring 
en miljon årligen. Thomson vill 

VIDEO 

När-tv: Framtidsmediet? 
Grantorp har erfarenhet 
Försök med när-tv har pågå tt 
sedan november 1980 i Huddinge 
kommun söder om Stockholm och 
erFarenheterna från den verksam
heten kommer a tt väga tungt vid 
värderingen av mediets framtid i 
Sverige. Skopet har besökt Gra n
torp och dess studio. 

Området valdes ut då ma n i 
mitten av 1970-talet planerade för 
dåvarande stadsdelen Flemings
berg och i samband med byggan
det av bostadsområdet lade in 
kablar till 3 000 hushåll sa mt 
Huddinge sjukhus, som ligger hä r. 

I december 1983 utlöper det 
sändningstillstånd som närradio
föreningen exklusivt innehar och 
då måste också en utredning om 
framtiden för när-tv i Gra ntorp 
vara påbörjad. Huddinge kom
mun kommer att anslå 80000 kr 
till arbetet på den . 

Flemingsberg/Gra ntorp hör till 
pionjärerna i Sverige vad gä ller 
närradioverksamhet och nä r-tele
vision eller videoförmedlad pro
gramverksamhet iföreningsregi . 
Denna tidning ha r tidigare belyst 
starten som ägde rum på 70-talet 
och de svårigheter vilka tog vid 
sedan de första årens entusiasm 
och insatsvilja ebba t ut : En svå rig
het den gången var att såpass 
många a ktiva flyttade frå n områ
det och förnyelsen gick trögt. 
Man Förlorade också delar av sin 
utrustning vid inbrott , etc. 

Den videoutrustning - av fa bri
kat Sony - som nu disponeras ägs 
av Kaggeholms folkhögskol a 
(pingströrelsen driver den) mot 
a tt eleverna vid skola ns massme
dielinje får tillgå ng till teknisk 

Kommer det att dy ka upp flera 
stationssignaler för när-tv-sän
dare i Sverige framöver eller för 
blir Grantorps (Flemingsbergs) 
test- och id-bild unik? 

täcka 75 proc av Europama rkna
den med sina produkter. 

Det spekuleras a llmä nt i a tt 
JVC -sama rbetet gjort fra nsmä n
nen ovilliga re a tt delta i utveck
lingen av det nya 8 mm-systemet 
för video, men än så länge finn s 
inga belägg För något såda nt. 

pra ktik i Gra ntorp. Så ledes ä r 
ma n på Kaggeholm positivt in 
stä lld till en vida reutveckling av 
när-tv under dessa former. 

Föreninga rna i Gra ntorp stä ller 
sig också positiva till projektet, 
som de anser främja den demo
kratiska beslutsprocessen . 

Utöver Kaggeholms folkhög
skola och stadsdelens föreninga r 
medverka r de politiska partierna i 
försöksverksamheten. 

Björn Malmberg, ordföra nde i 
nä rradiokommitten, a nser a tt 
när-tv bör ha lika stort intresse 
som närradio har i dag. Men hur 
fra mtiden skall gestalta sig har 
ha n vissa tvivel om. 

Jan-Erik Wikström , förre kul
turministern , hoppas på när-tv:s 
utveckling, och med det mena r 
ha n närmare a tt när-tv ska ll vidga 
sig till a tt omfatta "tv-Stock
holm", "tv-Göteborg" osv. Wik
ström är positivt inställd så lä nge 
etermedierna inte fin a nsieras med 
rekl a mintä kter. Men ett ny tt läge 
inträder med skedet satelli t- tv, då 
Sveriges television "oundvikligen 
börj ar med rekla minslag i sä nd
ninga rna" . 

Leif Andersson, ordförande i 
Massmediekommitten och a nsva 
rig för den slutgiltiga (?) utred
ningen om nä r-tv 1984, ä r av 
a nnan mening ä n Wikström: An
dersson hävdar a tt "när-tv ska ll 
va ra just nä r-tv och inte loka l-tv" . 

Ordförande för projektet i 
Grantorp är Artur Wadman , som 
menar a tt ra men för nä r-tv :s 
fra mtid är spikad . Det som ka n 
förbättras är tekniken . I Gra ntorp 
har ma n a nvä nt mycket primitiva 
medel mot ba kgrunden aven 
blygsa mt satt budget. Allt som 
a llt finns två ka meror, två ba nd
spela re, fyra bi'ldskärma r sa mt ett 
klipp- och redigeringsbord . 

För ett 20 minuter lå ngt pro-

Den tekniska utrustningen som 
föreningarna i Grantorp tillgår 
för när-tv är enkel. Här den lilla 
mixern i "studion". 

gra m lägger ma n ned 50 timma r, 
vi lket a nsluter sig t ill en tu mregel 
fö r a ll tv- produktion med unda n
tag fö r nyhetsprogram men . 

Test- och sändningsbild ä r t ill 
och frå n något suddi ga, ibla nd 
också dra bbade av påtagliga stör
ninga r. Med utveckl ing fö ljer 
dock bätt re teknik och dessutom, 
påpeka r Wadma n, ligger nä r-tv i 
linje med satellit-tv som en nöd
vä ndig motvikt till den rekl am 
sa tellit-tv-sä ndninga r för med sig. 
När-tv-verksa mheten i G ra ntorp 
ä r som kä nt icke kommersie ll i 
något avseende. 
• I Lund pågå r nu fö rsöksverk
sa mhet med ka bel-tv. Ti ll hösten 
hoppas ma n a tt med Televerkets 
hjä lp ha kqpplat in ka na ler frå n 
Da nma rk, Ost- och Västtyskia nd . 
Televerket ligger som beka nt 
ba kom projektet i Lund . Där 
kommer någon de koder inte a tt 
va ra a ktuell - hushå llen få r rä kna 
med ett pa r kronors till ägg på 
hyra n, något som ma n där verka r 
övervägande nega ti v till f n. 
• I Da nma rk ha r ma n a nslagit 
sex miljoner kronor till utveckling 
av när-tv, va rav ha lva summa n fö r 
Köpenha mn. Dä r vill ma n lägga 
över ka beldistribuerad te levision 
till etersä nd , vilket skulle innebä ra 
a tt Köpenhamnsborna inte lä ngre 
ka n räkna med att se svensk tv. 
• I Närpes, Finla nd, sänder ma n 
när-tv två tim ma r i vecka n. Det 
a ktuell a bostadsområdet bestå r av 
II 000 hushå ll va rav hä lFten täcks 
av nä r-tv. Anslutningen publik
mässigt ligger på 100 procent. 

Den som vill lä ra mera om 
nä r-tv rekommenderas a tt fa ra till 
US A, där må nga hundra ka belnät 
och -s tationer är igå ng. Och mera 
kunska p liksom fördjupade erFa
renheter vill nog till inna n något 
definitivt stä llningstaga nde fö r 
svensk del blir möjligt. 

I må nadsskiFtet juni - j uli 1984 
kommer massmediekommitten a tt 
lägga Fra m en sa mma nfatta nde 
utredning om när-tv för regering 
och riksdag med något slags re-
kommenda tion när-tv eller 
inte? Lena Noree 

HÖST 

Spirituell Poulene: 
Klangkänsla & prakt 
Svenskjazz made in L A 
Musik , de t ä r fl yttba ra saker det 
- mä ngden Walkmen och gå nglå
ta r jä mte de li te tyngre porta bel
grejorna öka r sta rkt härhemma 
och spegla r därmed troget tren
derna ute i vä rlden. J ag ä r väl inte 
ensa m om a tt undra nä r och va r, 
egentligen, a llt ska ll komma till 
meningsfull a nvändning? I det 

hä r numret av EV ha r vi va lt ut en 
drös med de senas te smågrejorna 
för bä rbar stereo, och som a ll a 
kan se Fi nns det nu såda na appa 
ra ter fö r a nvä ndni ng t o m i det 
vå ta elementet . .. 

Men överväga nde ha r miljoner 
Wa lkmen och deras snarlika ko
pior över hela jordklotet funnit sin 
säkraste plats va rj e morgon och 
va rje eFterm iddag på ska ll en till 
en globa lt förekomma nde figur , 
förortspendlaren. I Sydöstas iens 
trä ngselpackade mi ljonmylle r, i 
USA:s j ä ttemetropoler, i va rje del 
av Europas stadsla ndska p ser ma n 
numera de med bärba r stereo 
behängda pendla rna, män som 
kvi nnor, med de mest skiFta nde 
ba kgrund och vanor men a lla för
enade i ett Frå nvä nt försjunka nde, 
ett isolera t lyssna nde till musi k, 
språkkurser, nyheter eller vad det 
nu ka n vara, som distr ibueras upp 
ur portFölj en, a ttachetrunken, 
shoppingväska n elle r tygbagen till 
de små hörtelefonerna. Så sitter 
de av si n resa - eller hänger i en 
stropp - a nna rs ganska hopplösa 
tidrymder in och ut, ti ll jobb och 
frå n jobb. Onå bara i en gemen
ska p kring budska pet de va lt a tt 
fä rdas med . 

Aaron Copland har ju skrivit en 
Fa nfa re to the Common Ma n. 
Vem skriver Fan/ are to the Com
mon Commuter? En ide jag över
lämna r till den sa mlade världsin 
dustrin . Den bör uppstä lla ett 
stort kompositionspris gemensam t 
och utlysa både tävlinga r och 
bestä llningsjobb För kompos itörer 
fö r a tt sponsra ett musika liskt 
skapa nde. T änk såda na a kustiska 
möj ligheter- de Får gra tis: Hela 
konsthuvudstereofonins möj lighe
ter ka n utnyttjas, eFtersom det 
ha ndla r om musik enkom för hör
te lefoner. Vad vän ta r ma n på?? 

Men kanske ska ll vi tona ned 
detta med kneg & rå ttka pplöp
ning och i stä llet se fra m mot den 
semester, som vä l tiden nu börj ar 
nä rma sig För. Varje å r ha r jag en 
dröm om att verkl igen få t id t ill 
a tt gå in i min skivsa mling och 
välja ut a lla möj liga slags musik 
fö r a tt köra över på ba nd och ha i 
beredska p för t ex lå nga bil fä rder, 
ti mma r i trista fl ygpla n, sla ppa 
stunder vid va ttnet, i sena kvä ll ar 
inna n det blir dags a tt släcka 
la mpa n . .. Men det där Förbl ir en 
d röm, Förstås. Lite störd ka n jag 
medge a tt jag blir vid ta nken på 
det ofta oaccepta bla svajet frå n 
dessa behä ndiga , personliga små
stereoa ppa ra ter, men några god
tagba ra finns dock som kl a ra r av 
lite mera kräva nde musik (och 
lå nga, låga toner). 

Den Första skiva n av de här 
neda n a nmälda skulle jag avgjort 
fö rsöka få med något avs nitt ur på 
mitt imaginä ra ba nd för somma
ren. 
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IWATSUs nya oscilloskop 
T idigare gick japanerna över havet. 

J apanska oscilloskop var då mer 
eller mindre bra kopior på ameri

kanska förebilder. 
Nu går japanerna sin egen väg i konst

ruktions- och utvecklingsarbetet. Detta 
i kombination med en högt automatise-

SS- 57l0 60 MHz 
SS- 57ll 100 MHz 
4 kanaler 
Dubbla svep 
8 strålar 
Separat A och B trigger 
15 eller 20kV accelerationsspänning 

Båda två kan också fås med inbyggd fre
kvens-/tidmätare och digital multimeter. 

rad och rationell tillverkning, n;ted bl a 
industriro botar i produktionen, har re
sulterat i något verkligt speciellt. 
Så får vi presentera - de nya oscillo
skopen som "slåss" bland de främsta 
i kvalitet och prestanda - men till ett 
betydligt lägre pris. 
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POULENC. Rolf Lindblom, piano. 
Pianosviter: Les soirees de Nazelles, 
Trois Pieces och Promenades. Prop
rius 7880, stereo lp. Utg 1983 . 

Man kan undra om ens Debussy 
har blivit så älskad som med tiden 
två andra landsmän till honom, två 
länge som avsidesfigurer och 
"udda" komponister betraktade: 
Erik Satie och Francis Poulenc. 
Men erkännandet har kommit rela
tivt sent för deras del. 

Båda skapade en musik som ef
tervärlden velat se som synonym 
med sina epoker, båda talar till oss 
med de personligaste av tonfall, var 
och en med sina uttrycksmedel. 
Medan många tagit till sig den 
bisarre men konsekvente humoris
ten och anarkisten Satie är större 
delen av Poulencs verk ännu ganska 
okänd. Den Poulenc, som utbrast: 
"Framför allt, analysera inte min 
musik, älska den!" 

Det är i år 20 år sedan han gick 
bort. Från att länge ha ansetts som 
mindre "djup" och seriös än flertalet 
av sina generationskamrater fram
står Francis Poulenc nu som en av 
den europeiska 1900-talsmusikens 
originellaste och självständigaste 
tonsättlIrgestalter, som detta fina 
album också framhåller - Stig Ja
cobssons essä om kompositören, 
översatt även till engelska, är en 
briljant studie i både människan och 
verket, och här har nu samlats tre 
sinsemellan mycket olika alster från 
1920- och I 930-talen, där "porträt
ten" i Aftnarna i Nazelles inte så 
lite erinrar om Satie i fråga om 
provocerande titlar . 

Programstycken, stämningsmät
tade improvisationer, måleriska mi
niatyrer som t ex beskriver olika sätt 
att färdas upptar den här skivan. 
Här finns allt det som så många 
älskar hos Poulenc: De burleska 
dängorna, som plötsligt glidit över i 
vemodigt allvar, de stillasvävande 
drömstämningarna, de underbart 
melodiösa och charmfulla klangska
pelserna som man aldrig riktigt vet 
vart de skall ta vägen - mot un
danglidande mystik eller en kulmen 
i muntra utbrott? Man kommer ofta 
på sig själv med att frammana delar 
av denna gäcksamma musik. 

Mannen som kallats "den leende 
pianisten", f d jazzpianisten och 
trioledaren, sedermera Stina Sun
del/-eleven Rolf Lindblom, som 
alltmer uppmärksammats för sina 

förnämliga tolkningar av den sam
tida musiken ss Rosenberg, de Fru
merie. film- och teatermusik, pre
senterar här de tre samlingarna . Om 
inte detta blivit en konstnärlig och 
teknisk femetta vet jag inte vad en 
sådan skall täckas av: Här spelas 
denna genuint krävande musik med 
en driven teknik och suverän be
härskning av dess svåra form, som 
rymmer så många knepiga och krä
vande nyanser, och allt noteras med 
sinne för detaljen . Lindblom måste 
ha känt sig direkt uppfordrad av inte 
bara den skimrande elegansen och 
espriten i dessa toner utan av styc
kenas humor, det leende allvaret 
som han avlyssnat så lyhört nära . 

Som pianoskiva är Proprius
plattan också remarkabel för den 
klang som förmedlas . Ty Lindblom, 
som är ägare aven Steinway-flygel, 
en väldig pjäs från anno 1919 
(C-modellen), lät forsla instrumen
tet till Abrahamsbergskyrkan i 
Stockholms Västerort de tre dagar i 
september 1982 som inspelningen 
ägde rum där. 

Tekniker var Bertil A lvi ng. väl
känd för alla orgelvänner och lä
sarna av denna spalt. Om han an
vänt "åttorna" i sin AKG eller sina 
A/B-ställda B& K-mikar vet jag 
inte ännu, men upptagningen har 
resulterat i ett av-de finaste pianoal
bum jag hört på länge. Denna stora 
Steinways verkligen särpräglade 
klang hör till det mest mättade, 
utklingande och fulltoniga man kan 
uppleva . Alla oktaver har en preg
nans och ett djup i tonbilden som 
faktiskt är mindre vanliga; Lind
bloms anslag och tonbildning må 
andra avgöra om den är särskilt 
"SundeIlsk" eller har näraliggande 
förebilder i övrigt; - det vitala , 
överdådigt rika spelet har oavsett 
detta avsatt en "kropp" som får en 
rent fysisk närvaro vid uppspel
ningen . En högklassig svensk utgiv
ning, som borde bli en internationell 
framgång! Cocteau-omslaget till 
mappen ansluter sig helt och fullt 
till succemönstret. 

Gravering: Cutting Room. Press
ning: Grammoplast. Bara några 
mindre sprakstörningar och knäp
par noterade. Planhet och centre
ring OK. Speltider: A-sidan 29 m 30 
s, B-sidan 27 m 45 s. 

POULENC: Gloria. Mässa i sex 
satser för sopran, kör och orkester. 
Konsert för orgel, stråkar och ,slag
verk. Solister Sylvia McNair, sop
ran, och Michael Murray, orgel. 

Atlanta Symphony orchestra & 
chorus, dirigent Robert Shaw. Digi
ta l stereo lp, Telare DG-I 077 . Sv 
distrib Thore Wallenstrand, Sthlm. 

Katoliken Poulenc skapade en 
rad religiösa verk, hymner och mäs
sor - alla i den rytmiskt präglade 
stil som var hans egen . Just den 
markerade rytm, den puls som alltid 
finns så närvarande i all hans musik, 
bär i den här stort anlagda koralska
pelsen från 1961 - verket var en 
beställning från Bostonsymfoniker
nas legendariske ledare Sergei 
Koussevitzky och den stiftelse som 
bär hans namn - fram skeendet. 
Redan den energiska, nästan dan
sande rytmen i den inledande sat
sen, Gloria. ger mycket av verkets 
karaktär. Och från början fängslar 
denna 6-satsiga hymn genom sin 
melodiska lyskraft: Tråkigt, sta
tiskt, blir det aldrig med Poulenc, 
inte ens i mässan. Klangraffine
manget är t ex särklassigt. 

Ett ambitiöst men svårt företag, 
som Telare låtit Atlanta-ensemblen 
och Soundstream-teamet ta sig an . 
Plus miss McNair. då. Tekniskt har 
här Telarc-basen Jack Renner gått 
ifrån sina tre vanliga Sehoeps-mi
krofoner, som alltid hängts upp 
framför ensemblen, till förmån för 
samma fabrikats lilla Colette-ste
reopar . I övrigt har det skett en del 
mikroprocessorstyrning av graver
verket, och just graveringen på den 
här skivan är intressant genom 
Compudisk-utläggningen av spåren 
från Sontee-elektroniken. A-sidans 
22 m och 37 s tror man knappast 
finns där, så snabbt som spåren 
rinner i väg och så hastigt pick upen 
spårar sig in mot centrum över dessa 
kontrastrika modulationer. 

Klangligt har det blivit en skiva 
med hög rymd, en upptagning som 
premierar ett lätt och "ljust" ljud, 
där solisten, som har en varm och 
väl behandlad sopran med en fängs
lande timbre, hör hemma någon
stans mitt emellan kören och orkes
tern, lite tillbakahållen i ljudbilden, 
vilket ger ett helhetsperspektiv av på 
skiva ovanligare slag. Frapperande 
är hur fritt crescendona och steg
ringarna kan bryta fram för att lika 
hastigt och tyngdlöst tona bort -
efterklangen finns där men finns 
ändå inte! Det blir väldigt mycket 
ett skeende i ett enda plan, bredd 
går före djup. Brusfriheten och de 
dynamiska kontrasterna har dock 
avsatt en mycket god upptagning, 
där renheten borde tilltala alla lä
ger, om också man kan ha synpunk
ter på det rumsligt stereofoniska , 
det "korta" perspektivet. 

Sounds trea m arbetar ju med 50 
kHz sampling och 16 bitars linjär 
upplösning. Kontrasterna i den in
trikata orgelkonserten (från 1938) 
kräver obetingat en avancerad tek
nik för att alla enskildheter i sam
verkan med orgeln skall kontureras 
fullt ut. Denna Konsert i g. som den 
heter i Poulencs verkförteckning, 
innehåller t ex passager med orgelns 
oboestämmor ihop med orkesterns 

stråkgrupper, violiner och altfioler, 
med klarinettpipor mot cello
stämma i orkestern liksom extrem
fallet, de mäktiga åttafotsstäm
morna till pizzicatoknäppta violiner 
plus pukor! Hela den rikedom som 
det stora orgelverkets 94 stämmor 
förmedlar fångas ypperligt i den här 
klangmedvetna upptagningen, som 
ibland når magnifika höjder. Or
geln, som sitter i S :t Philip-katedra
len i Atlanta, är ett av USA:s mest 
kända bidrag till orgelbyggarkons
ten, en 1962 uppsatt Aeolian
Skinner med fyra manualer till de 
112 piporna. Hela dispositionen an
das fransk tradition, det sena 
1800-talets orkestrala och färg
starka orgel. Den som förmedlar 
Poulencs kolossalverk är Michael 
Murray. inte bara en av Förenta 
staternas främsta organister utan 
numera en av världens ledande, f ö 
elev till Marcel Dupre i Frankrike. 

Telarc-plattan bör ingen missa . 
Den är ett utmärkt exempel på det 
stora formatets verk, med ovanliga 
klangsammanställningar, som be
ståtts en högklassig inspelning. Nå
got att verkligen pröva ljudgrejorna 
med kritiskt. 

Speltider: A-sidan 22 m 37 s, 
B-sidan 25 m 15 s. 

SKYLINE DRIVE. Arne Domne
rus , Bengt Hallberg and the Swed
a merican All Stars featuring Benny 
Carter. Phontastie 7540, stereo lp, 
insp 1982. Distrib Ad Lib, Väl
lingby. 

"Skyline Drive" är adressen där 
jazzveteranen Benny Carter - född 
1907! - bor i Hollywood, L A, och 
inte långt bort finns studion Gold 
Star, stället där den här svensk
amerikanska sessionen ägde rum i 
september 1982. Vem skulle ha 
flugit dit Domnerus, Hal/berg, 
Putte Wickman, Jan Al/an, Rune 
Gustafsson, Georg Riedel och Mag
nus Persson om inte vår förmodli
gen mest internationelle musikpro
ducent, advokaten Anders R Oh
man? Han måste numera sägas vara 
globalt verksam i jazz business, 
fastä n starka skäl finns till att tro 
det väl handlar mera om en hel del 
idealism än något slags vinstaffärer. 

Här i Hollywood tillstötte utom 
Carter Plas Johnson och Jerome 
Richardson, två saxar som inte be
höver presenteras närmare. "Att 
göra ett Carter-album utan en full 
saxsektion i åtminstone somliga 
nummer var otänkbart", menar Öh
man nog så riktigt. 

Åtta fina nummer inalles, där 
flera kan tillskrivas fader Carter -
eller arrangerats av honom - , kom 
att utgöra det som teknikerna Stan
ley Ross och Gert Palmcrantz över
fört till skivan. Redan inlednings
numret på A-sidan, Doozy, ett Ca r
ter-original, har den där omisskänn
liga atmosfären av frisk, vitalt 
svängande jazz, som avgör i vilken 
stämn ing man kommer att lyssna 
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igenom pla tta n. I hela räckan num
mer kommer musikerna lyssna ren 
till mötes i en musika ntisk glädje 
och entusiasm över a tt få delge en 
sa mlig kul episoder, ta nka r och 
infa ll - eller, för den delen , också 
mera a llva rsmättade och eftertänk
sa mma utsagor; Riedels vackra och 
medita ti va "Gorgeous' Georg", med 
Domnt~ru s oc h Ca rter som a lterne
ra nde a ltso lister, kommer nog att 
höras i fl era sa mma nha ng. 

Alla medverka nde är ju old ha nds 
a nd pros, a llt utom Benjamin i 
gä nget, Magnus Persson, 21 å r, 
seda n lä nge ett löfte som rocktrum
slaga re. Hä r visa r ha n a tt ha n också 
ä r en lyhört kä nslig och fin jazzmu
siker, en ensemblemedlem som fullt 
ut försva ra r sin pla ts även här. Vissa 
ta kter t ex med Ha llberg (hör på 
ex-vis ett av slutchorusen i B4, 
Li ghts) fo rma r Magnus P på ett 
både så personligt och fyndigt sä tt 
a tt ma n avgjort låse r sitt lyssna nde 
till ha ns trumset; ha ns accenter och 
inprickninga r gentemot grundryt 
men är ju helt enkelt ett spel i spelet. 

Ha llberg, va r det: Ett a rr av 
honom på Wh en Lighls are /ow hör 
a lltså till de bästa inslagen på den 
här pla ttan till sa mma ns med Love 
for sa/e. dä r Ca rter och Wickma n 
"ta lar sydsta tsdia lekt" med va r
a ndra mot bakgrund av Rune Gus
tafssons gitarr, Riedels bas och 
Perssons trumkomp i en läckert 
mj uk klangmix . 

S lompin ' al Ih e S avoy jämte nå
got inslag till ka n väl riktigt nog 
beskrivas som "orga niserade ja m
sessions", vilka slä pper lös den sa m
lade rörkl angen i gunga nde, fri ska 
dyninga r med pl ats för må nga indi
viduella in pass. - Vetera n!'!n Ca rter 
ha r en ova nlig ton i sin a ltsa x, både 
ljusa re och "knappa re" än åtmins
tone jag minns den frå n många 
inspelninga r frå n fö rr. Ha n kan 
va riera den så att den ibla nd erinrar 
om en elvio lins i vissa lägen . Denne 
sa nt må ngsidi ge oldtimer ä r till allt 
a nna t också kl a rinetti st och trumpe
ta re' Det viss te ni inte . 

"Skyline Drive" har uppenba rt 
inspirerat de medverkande från Sve
rige. Hä r ha r vi också en av senare 
å r bästa svenska jazzproduk t ioner. 
Skiva n ä r visserligen rik på publik
kä ra nummer, men på fa lla nde är 
den lika opretentiösa som genom
professionella a ttit yden till ma teria
let och Ih e session. En positiv mix, 
där all ting "sitter", a ll a va rit spel
sugna och på "gå bort och ha 
trev li gt "-humör. Erfa renhetsutbyte 
på hög nivå! 

Den tekniska kva liteten är som 
a lltid hos Phontas ti c hög, med kla r, 
ren stereo uta n konstigheter, med 
nivåjämn mi x, god lu ftighet också i 
studion kring solis terna, ett ra kt 
på- perspekti v och, inte minst, ett 
fylli gt , na turli gt trumljud som ba
la nsera ts mot öv riga kompinsa tser. 

Speltider: A-s ida n 20 m 05 s, 
B-sida n 24 m 25 . 

Somma rlä tt lyss ning önskar er 
US 

HÖBT & HÄNT l USA 

4 kanalig video per satellit ••• 
Adcom: Expansion i det tysta ••• 
• J aså, ni trodde att 4-kanalljud, 
"kvadro foni " , var något dött och 
begra vet ? 

Inte riktigt , ändå. Företeelsen i 
fråga lever och frodas ganska bra 
i Holl ywood och tänker komma 
tillbaka genom vår tv-mottagare, 
a v a llting . Fast misstolka mig inte: 
Vä rlden över är tv-publiken ännu 
inte beka nt med stereoljud' och 
ä nnu mindre med 4-kanalljud och 
"surround-sound". Inte heller 
kä nner jag till någon fabrikant 
som gör någon mottagare med 
fyra sepa rata högtalare och för
stä rka re till dem. 

Men det hä r skall faktiskt 
handla om audio, inte video. Åt
minstone om det ganska omtalade 
giftermålet mellan audio och vi
deo. För det krävs ett nytt slags 
a udioma teriel , en ny kategori hi 
fi-sa ker , mest i form aven satel
Iit-stereoprocessor. S å lite skall vi 
syna en specifik , ny produkt, Fos
gate Research 101 A Tate II 
Surround Stereo system. Samt 
möjligheten till att få det att ge 
oss vad vi hä r i USA brukar kalla 
"premiä rteaterns" Ijudkvålitet 
hem till vardagsrummet. 

Börjar vi en del år tillbaka 
gäller, a tt man både i Europa och 
i Nordamerika bland radioamatö
rer och experimentlystna elektro
niker upptäckte de då nya kom
munikationssatelliterna i omlopp 
runt jorden och att de , utöver sina 
primäruppgifter, kunde förmedla 
t ex tv-signaler. De mer eller 
mindre hobbyinriktade experi
menta torerna luskade snart ut att 
man genom att byggl\. ihop diverse 
surpluselektronik och tillfoga lite 
egna bita r kunde " tappa" så gott 
som a llt från ex-vis östblockets 
nyhetssändningar plus diverse 
tra nsa tla ntiska meddel a nden som 
rel äades. Det som verkligen gav 
lön för möda n i hempularverkstä
derna va r då vederböra nde lycka
des ta ner de signaler där det 
inrymdes diverse spelfilmer och 
intressa nta telebudska p, som ba n
dades in. De hä r åren Ufr rtty
tra fiken) ägde ett ga nska omfat
tande tjuvtittande och -lyssnande 
rum på den icke-krypterade glo
bal a teletrafiken och ama törerna 
gladde sig å t de nya möjlighe
terna . Men a udio - det va r kna p
past intressa nt. Man ville bara ha 
så mycket ljudkvalitet att de vi
suella programformerna blev upp
fa ttba ra i ljuddelen under de hä r 
illega la övningarna. 

Nu skriver vi dock 1983, och 
utöver de f n 14 nordamerikanska 
satelliterna i rymdtrafik som stud
sar ut videosignaler härs och tvärs 
finn s inte mindre ä n 31 audiosig
nalkällor , flertalet av dem stereo
fonisk a . Nio av de 31 är avsedda 
att tillha ndahålla stereoljud ihop 
med videotra nsmission. 

Den som redan har en satellit
pa rabol på bakgå rden plus ett 
fungerande system i övrigt behö
ver bara en stereoprocessor för 
mellan 350 och 450 dollar eller en 
stereofonisk satellitmottagare för 
ca l 000- 3 000 dollar för att få in 
de här högklassiga ljudkanalerna . 
Vilken lösning man än väljer inne
bär den a tt miljoner mä nniskor på 
västra halvklotet kan ta in t ex 
Chicagos legendariska klassiker
sta tion WFMT eller någon av de 
fem ka nadensiska s k superstatio
nerna, två ka naler som bara sän
der ut storbandsklanger från 
1940- och 1950-talen, fyra som 
förkunnar evangelium, två som 
enbart är countrymusikinriktade, 
en som sänder nonstop-nytt, en 
kanal som uteslutande sysslar 
med underhållning och features 
på en mä ngd språ k, dygnet om, en 
sta tion som helt är ägnad komik 
24 timmar om dygnet (!), två 
kanaler specialiserade på s k 
beautiful music (seriöst , klas
siskt) , plus en rad andra som 
sänder rock, jazz, ny och gammal 
musik, oavlåtligt. Ma n behöver 
inte ens en tv-mottagare för att ta 
del av det här utbudet. Man helt 
enkelt ansluter stereoprocessorn 
till kombi-signaluttaget för video 
på satellitmottagaren ~lIer satel
litstereomottaga ren till ner-kon
vertern invid antennen . Därpå 
matas höger och vä nster signa lied 
till en va nlig stereofonisk hi fi
s tä rka re. 

Men det ä r med video som 
4-ka na lljudet, Särskilt det SQ-ko
dade, kommer till sin rätt. 
• I å tskilliga å r ha r filmprodu
centerna i USA och Europa för
sett sina a lster med Do/by -be
handla t ljud. Dolby labs filmljud 
arbetar med från två kanaler upp 
till sex, vanligen, och utöver att 
vara anti-brusbehandlat ges detta 
ljud speciella spridningsegenska
per, som resulterar i att biografer 
med många högtalare över sido
vägga r och bakvägg kan spela upp 
kopian i s k surround-sound. Sät
tet att åstadkomma detta är helt 
enkelt att använda en utvecklad 

SQ-encoder. (SQ-systemet kom
mer från eDS i USA och var på 
sin tid huvudkonkurrent till det 
japanska QS, som var en produkt 
från Sansui, SQ var den kände 
branschmannen B B Bauers sista 
stora arbete, även om han före sin 
död hann grundutveckla också en 
delvis ny mikrofonteknik; reds 
anm.) Dolby har sammanfört öns
kade karakteristika i en egen in
tegrerad krets. Det som bl a är 
viktigt med så gjorda filmkopior 
är att publiken också verkligen får 
något slags Dolby-Ijud på bio -
branschen har under senare år 
uppmärksammat att reklamen i 
många fall ä r vilseledande genom 
att annonserna bär Dolby-symbo
len tagen från releasen till vis
ningskopian i hemlandet som kan
ske är gjord för sex stereokana
ler eller många utpanorerade 
mono-ljudbilder, medan 10000-
tals mindre biografer världen 
över bara har möjligheter 
till (brusig) mono i ljudväg. Men 
här sker en fortgående modernise
ring, och man brukar åtminstone 
få stereoljud med Dolby på flerta
let platser numera. 

Många av dessa spelfilmer har 
som känt under hand förts över till 
videomediet, och hä r finns den 
ursprungliga 4-kanaliga informa
tionen intakt, om det nu var så
dant ljud från början i filmen . I 
USA är läget det, att flertalet av 
de här filmerna också distribueras 
per sa tell i t för a tt tagas ned ti II de 
många kabelnäten, som i sista 
hand överför signalen till abon
nenterna. 

Det hela fungerar så här: Ka na
len v/ f (= främre vänstra), som 
ligger till vänster om visningsdu
ken , ger ifrån sig signalen som är 
inmixad i filmscenens vänstra 
bildsektor. På motsvarande sätt 
sköter en högersatt högtalare om 
höger framled för bildens högra 
partier. Så har vi en mittcentrerad 
dialogkanal som återges aven 
ljudkälla vilken placerats direkt 
bakom eller under d uken . Slutli
gen har vi "ambiofonikanalen" 
eller panoramamixens ljud, vilket 
återges av ett varierande antal 
högtalare som placerats ut längs 
biosalongens väggar och bakre 
ramp. Effekter, miljöljud, 360-
gradiga verkningar etc ligger här 
utpanorerade i fördröjning eller 
synkronitet med bildskeendet. 
• Överför vi det här till hembruk 
och video riktas informationen 
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som är mixad för Dolby-ljudets 
vänsterfrontled åt vänster, höger
ledets signaler går till en högerka
nal. Mittkanalen med dess inrikt
ning på dialog och effektljud från 
bildens centrala delar återges som 
en fantomsignalkälla mellan de 
två h/v-leden. Ambiofonin som 
helhet låter man gå ut över de två 
högtalarna man satt ut i rummets 
bakre del, precis som förr med 
CO-4-skivorna resp matrissyste
men för stereo. 

Hur låter nu det här ? Ja, å ter
givet också över en medelmåttigt 
utförd SQ-decoder, som förf haft 
liggande i labb-vrån sedan början 
av 70-talet, blir ljudet från filmer 
som Star Wars, the Bandits lik
som Chariols oj Fire väl så impo
nerande, utan tvivel. Byter man ut 
sin gamla krets mot den avsedda 
Fosgate Tate II måste nog sägas, 
att den ljudande verkan blir sensa
tionell - ett ord som ni alla till 
leda säkert tagit del av i ljudsam
manhang, men i det här fallet är 
det svårt att undgå det! Man inser 
plötsligt filmljudets egentliga po
tential, så som bara några få 
människor i den industrin har 
någon chans att höra det i sina 
visningsrum och i en handfull 
exklusiva specialutrustade teat
rar. Biopubliken i allmänhet får ta 
kopians kvalitet ungefär efter 
mönstret "det blir som det blir", 
något mycket blekt. 

Skulle det vara så med er som 
med mig, att ni har någon gam
mal decoder och dito överlevande 

Frekv i MHz: Service/station: 

4-kanalig förstärkare eller bak
ledsförstärkare hemma i hyllorna 
från tiden det begav sig, är det 
ändå knappast troligt att ni rusar 
ut för att bränna 35 000 kr eller så 
på en satellitantenninstallation. 

Men för den som har anten nen 
och stereogrejorna blir utgiften 
för processorn och bakre ljudle
dets förstärkning ganska ringa. 

Det förhåller sig så, att stereo
processorerna i allmänhet är 
bättre på att ge surround-sound 
med video än de är på att för
medla en ren signal typ WFMT, 
alltså ljudprogram över satelliter. 

Utöver att avkoda stereosignaler 
uträttar processorerna annat 
också, och på marknaden finns f n 
här i USA fyra olika och icke
kompatibla appa rater. Samtliga 
involverar separat avkodning. Inte 
överraskande verkar dessa proces
sortillsatser fungera bättre på 
vissa nät än andra. Samtliga ut
nyttjar underbärvågsignaler vid 
skilda frekvenser från en given 
satellittransponder som, i flertalet 
fall, också "bär" en videokanal. 

En av de mest tätbelagda är 
Transponder (kana l) 3 i Satcorn 
F3-sa telliten . Utöver videosigna
len från "superstationen" WCN i 
Chicago plus stationens audiosig
nal på 6,8 MHz finns där inte 
mindre än sju signaler enbart för 
ton frekvenser, flertalet stereofo
niska, och detta i spektrum mellan 
5,4 och 8,14 MHz. Så här ser 
beläggningen ut: 

Underbärvåg: 

5.4 . Moody Bible Institute A 
A 

B 
A 
B 
A 
B 

5.58 
5.76 
5.94 
6 .12 
6.3 
6.48 
6.8 
7.38 
7.56 
7 .695 
7 .92 
8.05 
8.14 

Country Coast to Coast 
Country Coast to Coast 
Star Station 
Star Station 
WFMT-FM 
WFMT-FM 
WGN-TV Audio 
Bonneville Broadcasting 
Bonneville Broadcasting 
Seeburg Lifestyle 
Moody Bible Institute 
Stardust 
Stardust 

-• • 

A 
B 
A 
B 
A 
B 

~ Tar vi Transponder 3 represen
terar underbärvågorna A resp B 
vänster och höger kanaler i ett 
diskret transmissionssystem från 
Wegener Cornrnunications. Wege
ner-förfarandet omfattar ett indi
viduellt kompanderförfarande 
över envar kanal, oberoende och 
innan kompositsignalen strålas 
upp till satelliten . Detta för att 
man skall kunna packa mängder 
av signali nformation på transpon
dern utan distorsion och fidelitets
förluster. Ty en del kritiska röster 
har höjts mot att den stora mäng
den av audiosignaler som trans
pondern skall processa faktiskt 
inverkar degraderande på WGN :s 
videosignalkvalitet. - Resultatet 
är en inkodad signal, som i mycket 
påminner om en dbX-behandlad 
information, alltså komprimerad 
och sedan expanderad i band . 
Wegener säljer sin egen decoder 
för 1 400 dollar, i första hand till 
kabelnätbolag och andra kom
mersiella användare. Kodnings
kretsen anges datamässigt täcka 
frekvensområdet 50 Hz- 315kHz 
inom 2 dB, ha en kanalseparation 
om goda 50 dB vid 1 kHz och ett 
signal/brusförhållande om 50 dB· 
eller bättre i stereokoppling . 

Multipelanvändningsgrejorna 
avsedda för hem bruk hamnar inte 
ens i närheten av detta med 
WFMT och inte heller ihop med 
vissa andra programtyper över 
Transponder 3. Bakgrundsbruset 
och högenergiinnehållet i 
WFMT-signalen , då den avkodas 
eller "dekrypteras" av sådana en
heter som KLM eller Channel 
Master-processorerna för stereo
foni, belöper sig till så pass höga 
värden att WFMT-chefen Ray 
Nordstrand varnar för insats av 
dem på grund av den skada de 
vållar hans stations rykte om att 
verkligen vinnlägga sig om high 
fidelity-Ijud . 

Wegener användes inte bara av 
audiokanalernas programtekniker 
utan också av ett växande antal 
videonät. Bland dem återfinns 
Disney Channel för barn- och 
familjeprograni, Nashville Net-

work, som förstå s är specialiserat 
på countrymusik och besläktad 
underhållning, och vidare The En
tertainrnent Channel som, fram till 
dess den stä llde in verksamheten i 
månadsskiftet mars- a pril i år, 
tillhandahöll ett brett utbud av 
underhållning med spelfilmer och 
mycket teaterpj äser i stereoljud . 

Wegener klassar sitt sys tem 
som "diskret" i det att v / h-kana
lerna är behandlade separat i för
hålla nde till ursprungsmaterialet, 
detta innan sändningen riktas till 
hemabonnenterna. Ett bolag som 
heter Spotlight, en kanal helt äg
nad film i alla former, använder 
en annan version aven såda n 
"diskret stereofoni"-processor, 
varvid de separata vänster- och 
högerleden transmittenls för sig 
och å tervinns i mottaga rledet ge
nom att ma n där stämmer av två 
skilda indikatorer på processorns 
skala. 
~ Största framgången på hemde
codersidan å tnjuter dock de mat
rissystem vilja gjorts av Warner 
Horne Video för a nvändning mot 
The Movie Channel och MTV, 
som är ett videoprogram med 
rockmusik. Konstruktionerna tar 
fasta på enkelhet och effektivitet. 
De möjliggör främst att nästan 
vilken elektroniktillverkare som 
helst kan sätta dem i produktion 
till lågt pris. Systemet bygger på 
transmission aven summa ka na l, 
vilken bildas av vänster / högerle
den som moduleras på en under
bärvåg. Skillnadssignalen, l - r, 
moduleras på en annan. 

Slutligen finn s ett multiplexsy
stem likvärdigt med det som an
vänds för fm-rundradio men som 
inte är kompatibelt med detta. 
Det kommer från firman Learning 
Engineering. Det tillhandahåller 
två kanaler på en enda "multi
plexad" underbä rvåg - den ä r 
alltså sammansatt av signalleden 
- där vänster plus höger signal 
överförs på gängse sätt. En pilot
tonsignal på 19 kHz tj äna r som 
referens och I - r-sign a len sänds 
som dubbelt sidband med under
tryckt bärvåg, där mittfrekvensen 

- ... ...... 
Fosgates Tate Il-processor for satellitburet 4-kanalljud. I nsignalba
lans sköts med ratten längst t v och innivån regleras av den bredvid. 
Inom det ramade vänstra fältet skruvar man in höger- resp vänsterle
dens utnivå. Det högra fältet hyser kontrollerna for medhörningskret-

sarnas balans, minimumstyrka och klippningsgräns (- 10 dB, O dB) . 
I mitten bl a band- och ambiojoniorgan, där man väljer lägena Mona, 
Alternate, SQ och Cinema. Totalbalans och intensitet sköts med de två 
rattarna längst t h. 
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ligger på 38 kHz. Man kan säga, 
att den så utsända signalen i 
allmänhet avkodas tillfredsstäl
lande väl hos hemabonnenterna. 
Systemet används fr a av Bravo, 
stor videoproducent av kulturpro
gram och konstinslag t ex operae
venemang från La Scala i Milano, 
etc ' och förmedlare av utländsk 
kvalitetsfilm. Så finns där HTN 
Plus, som i huvudsak litar till 
spelfilmer och äventyr i miljö, 
samma system tekniskt. 

Det bör kanske nämnas, att 
inget av de här systemen lämpar 
sig för att sända stereoljud per 
kabel med eller över etern. Alla 
måste konverteras till gängse 
standarder för sådana ändamål. 

På flertalet av hemapparaterna 
väljer användaren arbetssätt ss 
diskret, matris eller mpx, alltefter 
vad abonnenten tror bäst passar 
det satellitsystem han skall av
koda. Därpå stämmer han av de 
lämpade underbärvågsbanden ge
nom att snurra på en skala som 
täcker området från 5,3 till 8,5 
MHz. Slutligen väljer man den 
optimala bandbredden för signa
len i fråga - vanligen ett smal
bandsläge för hjälpbärvågstillsat
sen, medan bredläge är bäst för 
huvudkanalens underbärsvåg
struktur. (Det är inte så invecklat 
som det låter!) 

• Det finns en hel del extra fines
ser på flera enheter, främst något 
antibrussystem som Dolby eller 
DNL. Vidare förekommer ofta ett 
filter med vilket man eliminerar 
en mpx-signal som ligger på 10 
kHz, så att den inte blandar sig i 
audiodelen som finns här i ex-vis 
vissa kanadensiska signaler. - En 
del dekoderenheter ger också in
byggd SQ från början. 

Det kanske mest signifikanta 
beträffande dessa stereoprocesso
rer och satellitmottagare är att 
praktiskt taget alla görs i USA -
där ett enastående undantag ut
görs av den svensktillverkade 
Luxor 190 9530 fjärrstyrda mot
tagaren. De företag i Förenta 
staterna vilka inriktat sig på detta 
gebit bär nästan alla namn som är 
okända för audiopubliken . 

Typiska priser just nu: Fosgate 
Tate ,II kostar 575 dollar och är 
blott en av de senaste DoIby
fungerande "surround-sound"
avkodarna. En annan kommer 
från Videonetwork och kostar lite 
mindre, 329 dollar. 
~ En efter en ... Kompaktdis
ken, CD, lägger under sig allt
mera . Ett av de sista motstånds
fästena har fallit i det att Warner 

Communications Inc har meddelat 
att man tänker börja distribuera 
digitala kompaktskivor med eti
ketterna Atlantic, Elektra-Asylum 
och Warner i såväl USA som 
Europa under 1983. 

WEA-katalogen är omfat
tande, och den digitala delen skall 
sättas ihop av nästan allt slags 
musik, säger bolagets talesmän. 
Den första CD-produktionen för 
WEA blir en "stor" popgrupptag
ning, men vilket märke den kom
mer på är ännu inte bekant. 

Tidigare har RCA beslutat att i 
begränsad omfattning göra 
CD-skivor och CDS, som satsar 
mera här, låter partnern Sony i 
Japan framställa skivorna (CBS
Sony) , vilka därpå importeras till 
USA. 

En rad överväganden förestår 
här bland de mindre och popinrik
tade skivbolagen i vilken omfatt
ning de skall gå in för CD. Ännu 
har inga intressantare beslut fat
tats då detta skrivs. 
~ Tänk på "stora amerikanska 
audiofirmor": Namnet Adcom är 
inte precis det som först dyker 
upp. Ändå har bolaget i tysthet 
dragit nytta av det ekonomiska 
läget i USA och är nu, faktiskt, ett 
betydande namn i branschen. Fir
man står för mera förfinad elek
tronik och bättre högtalare. 

Adcoms senaste förvärv: Cizek 
Loudspeakers fabrik i Lawrence, 
Mass, ihop med denna firmas 
patenträttigheter och konstruktio
ner. 

Adcom startade som en sälj
firma vilken skulle distribuera 
produkterna från både KHL och 
en del andra amerikanska tillver
kare. I syfte att stötta sitt rent 
USA-framställda sortiment bör
jade man importera en del väst
tyska varor, främst Canton-högta
larna jämte delar ur Brauns pro
gram. Gradvis flyttade Adcom 
fram sina positioner så, att man 
från att ha varit ganska lokalt och 
regionalt verksam växte ut till en 
nationell organisation på områ
dena audio-import och' -distribu
tion . 

Det gick alltså bra, och på 
senare tid har Adcom inlett arbete 
på egna konstruktioner och egen 
fabrikation av främst pick uper, 
förförstärkare och radiodelar 
jämte nya högtalare. Det gör man 
i fabriker i New Brunswick, New 
Jersey, och i Santa Ana, Kalifor
nien. I slutet av 1982 tog Adcom 
över USA-distributionen av tyska 
Duals kassettdäck och skivspelare, 
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som i över 15 år legat på en annan 
firma. Allt har skett ganska tyst, 
utan den sedvanliga publiciteten 
och en massa ståhej. 

Vilket ligger alldeles i linje med 
vad grundaren Newton .Chanin 
strävar efter. Han har i ' alla år 
ägnat sig åt att förena intresset för 
audio med affärer. Medan man 
lätt får intrycket av att flertalet 
infödda New Yorkare varken är 
särskilt tystlåtna eller självutplå
nande, bevars nej! är Chanin när
mast tystlåten och blyg men med 
ett utvecklat sinne för humor. 
Han kom in i audiobranschen som 
biträde i G Schirmers butik på 
Manhattan, där denne kände mu
sikförläggare ett antal år försökte 
sig på att sälja ljudapparatur sam
tidigt som han drev sitt förlag, 
sålde noter och musikalier etc. Då 
Schirmer fann det vara dags att 
avsluta den delen av business, 
flyttade Chanin över till Sam 
Goody,lnc. Ni minns säkert - den 
firman hävdade länge att man var 
världens största skivdetaljist. Han 
avbröt det nya jobbet där för att 
tjäna Onkel Sam några år i flot
tan, där han avancerade till sig
nalofficer, men i sinom tid åter
vände Chanin till Goody. Denne 
avgjorde omgående att Chanin 
skulle göra firman mest nytta som 
föreståndare för rörelsens gren i 
Philadelphia och hi fi-säljandet i 
den staden. 

Chanin slutade omsider för att 
öppna eget och blev bl a med tiden 
säljrepresentant för olika aktade 
märken. Någonstans på den vägen 
slog han sig ihop med sin bekant 
David Hafler, som känt grundare 
och ägare av Dynaco under år
tionden, och genom Hafler blev 
Chanin senare delägare i danska 
Ortofon några år. Detta var innan 
Ortofon kom att köpas av Harman 
International (som sedan sålde 
Ortofon till nuvarande vd, Erik 
Rohman i Köpenhamn). Hafler 
gick på I 970-talet vidare med sina 
egna konstruktioner under eget 
namn och Chanin fortsatte att i 
mindre omfattning importera Eu
ropatillverkade hi fi-varor; se 
ovan . 

Adcom kan inte räknas till de 
stora amerikanska elektronikfir
morna, men en del tunga bedö
mare av industrin har prognoserat 
att firman kommer att växa 
snabbt. Redan nu räknas den som 
fyra inom USA:s komponent-hi 
fi-sektor. Vi lär få höra mera om 
Newton Chanin. 

ev 

I FÖR 50 ÅR SEDAN I 
"~"~ 
~ 

En enkellokalmottagare för lik
ström med en vanlig glödlampa 
som förkopplingsmotstind för 
glödtridarna och lampsklirmen 
som högtalaremembran bjöd Po
pulär Radio pi som byggbe
skrivning i sittjuninummer 1933. 

I likströmsmottagare utnyttjas i 
regel blott en ringa del av glödström
men i rörens glödtrådar. Största 
delen förbrukas nämligen i för kopp
lingsmotståndet. I den föreliggande 
konstruktionen har en elektrisk 
glödlampa kommit till användning 
såsom förkopplingsmotstånd, varvid 
man för belysningsändamål tillgodo
gör sig största delen av den effekt 
glödtrådarna ej förbruka. Ett 
mindre motstånd erfordras i detta 
fall i serie med glödlampan, be
roende på att det är svårt att få tag 
i en lampa som passar precis. 

Högtalaren utgöres av ett elektro
magnetiskt högtalarsystem samt en 
kon med "frisvängande" kanter. Sy
stemet är anbragt i en lampskärm
hålla1'e av grov mässingtråd. Denna 
anordning kan kritiseras, men det 
hela fungerar, och det är ju huvud
saken. 

Glödlampan i glödströmskretsen 
är i modellapparaten aven special
typ för 130 volts nätspänning, med 
en ström för brukning av i det när
maste 0,18 ampere (25 watt) . De 
båda glödtrådarna förbruka 2 x 20 = 
40 volt, vilket tillsammans gör 
130+40 = 170 volt. Vi måste så
lunda insätta ett extra motstånd i 
glödströmskretsen, som tar bort 
220-170 = 50 volt . 

Det är ej alltid lika enkelt att 
beräkna glödströmskretsen vid an
vändande aven glödlampa som för
kopplingsmotstånd. Så snart lampan 
köres med annan strömstyrka än den 
normala, ändrar sig nämligen lam
pans motstånd. 

Eftersom högtalaren ligger direkt 
inlänkad i slutrörets anodkrets, 
måste den tåla den i detta fall 
relativt stora anodlikströmmen utan 
att ta skada eller ge försämrad 
ljudkvalitet. Högtalarledningen 
måste ha felfri isolation, och vidare 
måste kontakterna . på magnetsyste
met, om blanka dylika finnas, göras 
oåtkomliga. 

Beträffande slutrörets katodmot
stånd bör man hellre använda ett för 
stort än ett för litet värde på detta, 
emedan slutröret i senare fallet tar 
skada av den då alltför stora anod
strömmen. Anodkretsen får ej bry
tas medan mottagaren är i gång, 
emedan även då pentoden lätt kan 
bli fördärvad. 



Ställ frågor eller 
tag del i debatten! 

BREV 

den cirkelbågen i stället för den 
räta linjen som graververktyget 
a lltid fö ljer. 

Adressen är Elektronikvärlden, Box 3188, 103 63 Stockholm . Det felet försv inner a lltså i 
princip helt med en ta ngentia lton
a rm . I vanliga fall är dock det 
felet så litet att det knappas t ger 
något hörbart oljud. Att använda 
ta ngentia ltonarm löser därför 
knappast någonsin problemet med 
innerspårdistorsion, om man nu 
inte sk ulle rå ka ha en väldigt kort 
och egendomligt utformad ton
arm! 

förmåga att spå ra korrekt, och det 
ä r här må nga pick uper ger upp 
och avsä tter di storsion . Speciellt 
orgelskivor ka n vara svå rspelade. 
Dels ka n verken vara ordentligt 
lå nga, så att hel a skivan verk li gen 
utn yttjas, dels kommer det ofta 
ett mäktigt crescendo på slutet, 
med fullt pådrag i a lla register. 
inklusive basen . Resultatet blir en 
kra ftig utstyrning och svå righeter 
för pick upen. 

Oljud på skiva 
När jag spelar skivor spelar jag 
mest klassisk musik. Ofta spelar 
man in lång tid på varje sida, så att 
skivsidan blir graverad långt in 
mot etiketten. Nu tycker jag att 
distorsionen mot innerspåret ofta 
blir olidlig. Jag har försökt att 
justera min skivspelare, en Tho
rens TD 115 med Stanton 881S, 
efter konstens alla regler, men det 
blir ändå inte bra. Finns det någon 
möjlighet att få bättre ljud eller 
måste jag byta till en tangential
skivspelare? 

S Österberg, Ma lmö 

SVA R: 
Du tycks lida av den berömda 
innerspå rditorsionen, och den kan 
vara nog så plågsa m. Innerspå r
distorsion har två orsaker, och att 
a nvä nda en ta ngenti a ltona rm rå
der ba ra bot på den ena. 

Det ma n först tänker på är nog 
det vi nkelfel som kan uppstå på 
gru nd av a tt pick upen kommer 
att stä ll as i en vinkel mot spå ret 
när pick upen sitter på en konven
tionell arm. Armens fästpunkt blir 
då centrum i en cirkelbåge, och 
nå lens rörelse utefter skiva n följer 

I va nliga fa ll ä r det i stä llet ett 
annat fenomen som står för det 
mesta oljudet i innerspå ret. När 
graveri ngen kommer närma re 
centrum blir skivans hastighet, 
a lltså dess linjära has tighet i cm / 
s, a llt lägre. Vågl ängden för en 
viss frekvens blir då motsva ra nde 
kortare. En kortare våglängd stä l
ler större krav på pick upens 

Men vad ska ll du göra å t din 
spel are? Knappast byta till ta n
gentialtonarm i varje fall. Först 
bör du kontrollera nå len på din 
pick up. Slitage märks först i 
innerspåret som jag skrev nyss. 
Skulle nå len inte vara sliten , få r 
du överväga a tt byta pick up -
eller ka nske kolla skivsa mlingen . 
S litaget blir dessvärre också stort 
i innerspå ret. 

BH 

HEMELEKTRONIK 83 
Visa upp "dig" på 

Skandinaviens största Hemelektronikmässa 
i Göteborg 10 -13 november 1983. 

Fack- och publikmäs
sa för HiFi, video och 
hemdatorbranschen. 

I samarbete med: 

Missa inte framtids
mässan. Boka din 
monterplats idag! 

\&1\&1 
W 

Ring Tom Larsen eller 
Anita Asplindh som 
ger dig detaljinfor
mation. 
Tel. 031-2000 00. 

VIDEO Svenska Mässan t~ Stiftelse 
I samarbete med: 
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e PHILIPS 

Svenska räknare 
PM 6667 
120 MHz 

• PM 6667 - 10 Hz - 120 MHz 
• PM 6668 - 10 H z-l G Hz 
• 7-siffrig flytande kristall

display 
• 15 mV rms känslighet 

PM 6668 
1 GHz 

• Reciprok - för maximal 
upplösn ing 

• Automatisk triggning på 
alla kurvformer 

• och till ett lågt pris 

P~~lips Mätinstrument 08-63 5000 
-for att vara exakt 

Informatronstlanst 20 

Apparallådor. 

Svenskbyggda apparatlådor tillverkade i aluminium profiler 
med mycket goda värmeavledande egenskaper, smart upp
byggda profiler med dragna gejdrar för PC kort, mutterlist 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 
Postboks 56: N1340 Bekkestua . NORWAY 02-53583 ........ '4I~~" 
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BLI SKATTSÖKARE 

'\ mod ffi ( ~COMPASS~~ 
~~.~l""! \ 

METALL . ~.t ~ ~~~.\~) . 
DETECTORER .~ 

Älvsjö Toleprodukter GRATIS 
Bergtorpstigen 45. broschyr 
1253 1 A lvsj d . Tel : 081998141 

InformatlOnstJanst 22 

"'S8.8!· 
.' : . \....... ... . 

Yoko-5000 Kr 1.750:-
Scanner med .nbyggd dator och tangenTQord 101 [o talt 
144858 kanaler En scanner ay prolesslonell klass for er 
som endast god kanner det basla som finns all uppbnnga 
I scannervag 68,000 Mc- 89,990 Mc I steg om 10 Kc, 
129990 kanaler I 144 Mc- l 72 Mc, mg om 5 Kc 176000 
kanaler I 416.000 Mc- 470 Mc, steg om 25 Kc 125000 
k,nalerl470 Mc- 504.897 Mc, steg om 25 Kc 113958 
kanaler) Saker p~ 10 god tycklIga kanaler samtidigt 
Kanslrghet ballfe an 0.7 uV LF ·effekt mer an I Watt 
StromfolS01lntng 12- 14 volt Inbyggd hoglalare 
Teleskopantenn medfaller 270x245x75 mm Vrk13,1 kg 

Ett mindre anta l apparater med obetydliga 
skönhetsfel utförsäljes för Kr 1 250 :-

MM-OII1 Nu kr 395:-
Polisscanner tor både 79 och 168 MC
bandet. Totalt 8 kanaler vilka kan disponeras 
valfritt inom de båda banden. Sökning sker 
på hOga och låga bandet samtidigt. 

380-FET 

Ett ypperligt FET-instru· 
ment som tillfullo ersätter ~ 
rörvotmeter. Konstant in- :,.;: " 
gångsimpedans 1 O MOHM. 

DC V: 0 .25. 1. 2.5. 10.250. _ •... ,. 

~~g~~~cvV~~':~~e~: ~ .!.!.il!fJ ... 
2.5. 25. 250 mA. Ohm: . 
1 Ohm - 500 MOHM. Ko.t.t kr 399:-
R xl , xl0, xl00, xl 000, 
xl0000. db:·20 - 62dB. Nu kr 255:-

S,III.port HIllIIIs I I.plrtflflll 
VansOvagen l - 125 40 ÄlvsjO 2 

Tel. 08-47 00 34 
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JBL, REVOX, ORTOFON, NAKAMICHI, 
TEAC, TOHRENS, JBE, TANDBERG, 
SME, DYNAVECTOR, YAMAHA, 
EMPIRE, B I W, ALPINE, ALPAGE, 
SHARP, PANASONIC, JVC, RAUNÅ, 
PHASETECH, TECHNICS, 
HARMANKADON, LUXMAN. 

Specialerbjudande: 
ord. pris vårt pris 

Alpine Al 80 3.950:- 3.595:
Tohrens TO 160 Be 1.820:- 1.595:
J BL L 11 2/ st 5.900:- 5.495:-

Pro HiFi 
Tel 031-22 85 06 
Nordanvindsgatan 8B 
417 21 Göteborg. 
Endast postadress. 

Informationstjänst 24 

Alla 
som använder 
bärbar radio 

vaktpersonal, skådespelere, guider, 
idrottserrangörer, TV·folk, motorcykel. 

förare, blIskolelärare, helikopter
förare plus många andra 

har användning för 
följande ti1lbehör: 

Miniatyrmikrofon, 
SIM-omkopplare och 

hörsnäcka 

Induktionsmottagare som 
placeras i hörselgången 

, 
Automatisk talstyrning 
som "tål" buller och 

vindbrus 

. Vi har ett omfattande program 
som Ni bör ta del av. Ring så sän
der vi katalogmaterial över hela 

programmet. 

CASTLE ASSOCIATES 
SVENSKA AB 

Box 6009 • 16206 Vällingby 
08/891309 
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MOSPOWER 

··iJ 

OBS! 
Svensk 

tillverkning 
MOS 100 

2 x 50 WATT 
MOS 160 

2x80WATT 
MOS 200 

2x100WATT 
MINICs' nya revolulionerande MOS FET effektlörslärkare är uppbyggda med moder
naste leknik och med HITACHIs nya spännings- och siröm i åliga MOS FET effekltran 
sistorer med " rörkarakläristik ". På grund av alt övre gränslrekvensen lör MOS FET
transistorer ligger ca 10 gånger högre än för vanliga transistorer kan man öka snabb
heten, SLEW RATE, och minimera Iransient in termodulationsdislorsionen TIM (OlM , 
SID etc). 

Förslärkarstegen är uppbyggda på elt dubbelsidigt krelskort av epoxylaminal och de 
vik l iga drivkrelsarna är ingjutna i värmeavledande epoxy för bäsla temperaturstabiii · 
tet. Modu lerna levereras färdig a med monterad kylare samt intrimmade och körklara. 

MOS 100 oCh MOS 200 är kompletta MOS FET Stereo-effektförstärkare. De leve· 
rera s i lältbyggd byggsats med trimmade förstärkarmoduler , låda, nätaggregat samt 
byggbeskrivning . Lådan.är byggd enligt 19" rackstandard och är mekaniskt mycket 
stabil. Panelmått: 110 x 482 mm. Djup: 20S mm. 

MPM-l00 är en förstärkarmodui med samma uppbyggnad som de som ingår i MOS 
160 och MOS 200. Med ± 40 V drivspänning ger denna modul 100 Walt i 4 ohm och 
70 Walt i 8 ohm . Mält : lYS x 100 x S6 mm. 

Gemensamma tekniska data: 
Ingångskänslighet 0,775 V 
Ingångsimpedans 10 kohm 
Högtalarimpedans 4 ohm -
Frekven somfång - 1 dB 3 Hz-3S0 kHz 
Effektbandbredd -3 dB S Hz-1S0 kHz 
Distorsion THD 20 Hz-20 kHz 0,003 % 
Dämpfak tor 100 
Slew rate SO V/usek 
Störavstånd 110 dB 

MOS100 2x 50Watt 
MOS160 2x eOWatt 

1065:-
1365:-

MOS200 2x100Watt 1665:-

MPM 1 00 Förstärkarmodui 
Handtag 2st 
Tillägg för svart panel 

495: -
50: -
50:-

Vi har även större förstärkare och 
modu ler. 

Begär information . . 

Priserna inklusive 23,46% moms. 

Box 12035, 750 12 UPPSALA, 

Butik Prlstg',dagatan 1. Tal. 018-10 93 90/ 34 28 61 
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VI KOPIERAR OLAGLIGT 
GÖR DU? 

CI Walt Disney Productions 

Naturligtvis inte! 

Tänker Du kopiera ur tidningar, tidskrifter eller böcker? 
Förvissa Dig då om att Du verkligen har rätt att göra det! 
Författare, journalister, tonsättare, fotografer och teck
nare lever av sitt skapande. Förläggarna gör deras pro
duktion tillgänglig och tar de ekonomiska riskerna för 
utgivningen. Upphovsrättslagen och Fotolagen har till
kommit för att skydda rättsinnehavarna mot intrång i 
upphovsrätten. 
Enligt dessa lagar har Du i princip endast rätt att kopiera 
för enskilt bruk och endast i enstaka exemplar. 
Ditt eget behov som enskild person kan således till
godoses inom vissa gränser - även i tjänsten. Däremot 
har Du inte rätt att kopiera för t ex Dina kollegors behov. 

Observera att ett företag, en organisation eller myndig
het över huvudtaget inte har laglig rätt att göra kopior av 
skyddat material under hänvisning till enskilt bruk. 

SENTECAB 

SCS "Improved" 
Sentec 's förförstärkare SC8 låter nu ännu bättre! 

Den har fått nya grammofoningångssteg med lågohmig 
emitterutgång i push-pull och en anmärkningsvärd 

ytterligare klarhet i mellanregister och diskant. 
Du som ~edan äger en SC8 kan enkelt byta ut SC842-

ingångsstegen mot de nya SC967. 
Priset för dig blir endast 230 :-

En komplett SC8 kostar 1 645 :-. 

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

: Sänd mig information om Sentecs Hifi-byggsatser I 

I I 
I 

I Namn I 

I Adress I 
I I 
I Postnr . . . . . . . . . . Postadress I 

L ____ ~- - _ -- - -------~~~~ 

Karlsviksgatan 14, 11241 STHLM · Tel 08-54 73 30 

FÖRSÄLJNING * LJUDRUM * SERVICE 
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Kopieringsbehov utöver vad lagen medger kan endast 
tillgodoses genom individuellt avtal med rättsinnehava
ren i varje enskilt fall eller genom generellt avtal med 
berörda rättsinnehavares organisationer. 

BONUS - Bild Ord Not Upphovsrättslig Samorganisa
tion - är ett gemensamt organ för upphovsrättsinne
havarnas organisationer, Genom avtal med staten har 
dessa medgivit viss rätt till kopiering inom utbildningen i 
skolor, universitet och högskolor. 

Företag, organisationer och myndigheter, som för intern 
information önskar kopiera redaktionell text ur svenska 
tidningar och tidskrifter, kan genom Föreningen Press
kopia, Box 451 36, 10430 Stockholm, teckna avtal med 
berörda pressorganisationer. 

För att få veta mer, rekvirera BONUS trycksaker! P~r 
telefon 08-736 00 60 kan Du av Föreningen Presskopia 
få information om presskopieringsavtalet. 

r------ - -- -- --
Beställning att insändas till 

I BONUS, Box 1142, 111 81 STOCKHOLM 
I 

Jag beställer . 
I O .. ex av " Upp-
I hovsrätten och rätt till .............. _ .. 

kopiering" utan kost - Namn 
I nad. 

O .... ex av skrif· 
ten " Upphovsrätten, 
skolkopieringen och 
BONUS" att sändas 

Firma, organisation. myndighet 

I under vidstående 
adress tör ett pris av 
10 kr per ex inkl moms. 
Porto tillkommer. 

I . O Onskar få press· 

Adress 

kopieringsavtalet Postnr L ________ _ Posransta~ 

---- -, 
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ACOUSTIC 82 
80 liter 120 Watt 

SIARE 
TWZ 
DISKANT 
Eff.Mlighet: 120 W 
Känslighet : 
96 dBIS PL 
Frekv.omf: 
1.500 - 20.000 Hz 
Impedans: 8 ohm 

Pris 295:-

17 MSP 
MELLAN· 
REGISTE R 
Eff.tlJlighet: 100 W 
Känslighet : 
93 dBISPL 
Frekv.omf: 
45- 12.000Hz 
Impedans: 8 ohm 

Pris 398:-

31 TE 
BAS 
Eff.tå lighet : 120 W 
Känslighet: 
96 dBIS PL 
Frekv.omf. : 
23 - 5.000 Hz 
Impedans: 8 ohm 

Pris 895:-

76 ./elctronikvllrlden - NR 6/7 - 1983 

Välj bland 60 olika kompletta byggsatser för 
Hi-Fi, PA, disco, bil, båt. 
Reservdelar, filter, 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 återger transienta 
förlopp med en exakthet och skärpa 
som endast kan jämföras med långt 
större och dyrare hornsystem. 
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 frän ca 1 800: - /kanal 

SUPERHORN 

A 155 
125:-

Förbättra dina 
högtalare med en 
extra diskant! 
Upplev den verk
liga briljansen. 
Plocka fram cym
baler och lägg 
märke till nyan
ser du aldrig tidi
gare hört. 

Frekvensomfång: 300- 6.000 Hz 
Effekttålighet i system: 100 W 
Känslighet: 104 dB 
Impedans : 8ohm Pris 540:-/st 

A 155 ansluts di
rekt till förstärka
ren och placeras 
ovanpå högtala
ren eller i bokhyl
lan. 

MH-75 
Frekvensomfång : 400- 5.000 Hz 
Effekttålighet i system: 150 W 
Känslighet: 106 dB 
Impedans: 8 ohm 
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A 138 
70:-

A 105 
70:-

SUPERHORN -
SUPERTRYCK! 
Märkeffekt: 300 W 
Frekvensomfång : 
4.000- 40.000 Hz 
Känslighet: 95 dB 
Distorsion vid 105 dB : 
mindre än 1 % 
Färg : svart/krom 

Sänd mig gratis katalog 83/84 



WUDTEKNIKER-KURSEN 

~ä~!~~~~~ ((il 
10 dagars intensivkurs i ljudin
spelningsteknik. Allt från uppbyggnad 
av studion till färdig skiva. 
Ny kursstart varje månad 

Skriv till oss sA skickar vi broschyr 

§~~@ c0J §~lVJ@O© @[b 
Utbildningsavd. 
HIsingsgatan 28, 417 03 Göteborg, Tel 031-22 40 90 

Informationstiänst 3() 

NÄR RADIO-MIXERN! 
En delvis p "ofessiunell mixer. utveck
lad speciellt för närradio - hruk. Komp!. 
med rjärrstart. förl yssning. talk~hack . 

phantom suppl y, etc. Mixern känneteck 
nas a\' höga prestanda och enkel hetjä
ning--som ej rordrar speciell a kunskaper . 

Vi levererar en komplett e lektrisk utrustniilg för Närradio med 
hl a: 2 HEVOX B771lS, 2 TECHNICS SLl200, Milah DC-u3 mik , 
kassettdeck, tuner . I'l"-stativ , rörstärkare, högtalare, ,:ackväx
e l hörtelefuner, kompl'essodlimiter, linjedrivsteg, mätare, . .. 
KONTAKTA OSS FÖR YTTE IU .lGAHE INFORMATION! 

Du f:h viiI' audiukatalog
+ demokassett föl ' 10: - . 

..... NJOII_ 
LEIF ftfARENIUS & CO HB 
BOX 5016 421 05 VÄSTRA FROLUNOA 
T_on: 03t-4793 47 (v."t. ~ II) 
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DIGITALMULTIMETER 

DT830 
DT-830 är en robust, 3 l/2-siff
rig digitalmult imeter för mät
n ing av ström , spänning och 
resistans. Den är även utrus
tad med diod-test , transis 
tortest och kortslutn ingspro
vare med summer. 
DT-830 är konstruerad för 
hård daglig användning i 
tuff miljö . 
Följande tillbeh ör ingår i 
priset : 
Väska, testkabiar, transis
torprob, batteri , reserv
säkring och bruksanv is
ning . 

580:- exkl moms 

D.999 

BANVAKTSVÄGEN 20, BOX 1307, 17125 SOLNA, TEL 0818204 00 
REGIONKONTOR: ASÄCKSGATAN 6, 43137 MÖLNOAL, TEl. 0311200650 
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I 

Kristaller 
direkt från lager! 

o Snabba leveranstider 
O Låga priser 
O Många typer på lager 
Frl1ga efter priset pil den kristall du behöver! 

FERTRORIIIC 
Box58,18128Bromma 08/25 26 10 
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.1. MICOMM 
Meter International Corp. ® 

~
Transistor hFE-mätning 0 -1 000 e 

0 , 5% basonoggrannhet DCV e 

tt"'" Diodtester (framspänning) e 
l' (t 20 M n resistansområde e 

II ~ 21 mätfunktioner e ~~ 
10 A. DC-område e 

fl Fickstorlek e 

.. -

MIC 
6000Z 595:-

Batterieli
minator 65:-
Väska 75:-

MIC-
3300A 

e Kortslutningssummer, konduktans 30n 
e 0,5% onoggrannhet DC-omr. 
e Diodtaster (framspänning) 
e 20 M il resistansområde 
e 10 A, AC och DC-områden 
e 27 mätfunktioner 
e Fickstorlek 

PAKETPRISER: 
~a) 3300A + väska + elim 555:-
~ z) 6000Z +väska+elim = 685:-
.. \~FRAKTFRITT. MOMS och PF-avg 
" är inräknat i priserna!! 
.0('( Beställ DATABLAD - jämför pris/ 
l'\ \' prestanda . Ring el skriv så postar vi Generalagent ___ -.....I";.-.::..-.;:..:..;,:......~~....::.-=-:......--:;,,,;;,,:;,.;,..:......---< 

PILE commerce 
Kvadratgränd 45 , 5-572 00 
Oskarshamn, SWEDEN 
Tel: 0491 -838 11 . Kunder i 
övriga Norden · 19% + 20 sek 
per order till PG: 47 18 36·7 
eller bankcheck, vilkomn.1 

- Atorföroiij.r. viilkomn. -

Jag beställer .... .. 3300A Il 465: - .. .... paket al Il 555:-
....... 6000Z Il 595:- .. .. .. paket zl 11685: -

Jag har 14 dagar full returrätt på oskadade varor. 
1 års garanti. Fraktfritt. inga kostnader tillkommer. 

Namn ........ ' .. .. ...... Tel . . . 

Adress 
I 

Postadress .......... . ....... • ..... EVN 6/7-8 

Informationstjänst 34 
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•• 
ALL! MOJLIG! 

Det kostar bara 15 kronor per rad att annonsera under" ALL T 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 "ALLT MÖJLIGT". 

Använd kupongen. Den finns i tidningen. 

Nr 6/7 '1983 

1 o program till VIC-20! 
Spel och brukerprogram 
30:- inkl. kasset och porto 
Aslak Sveen Box 35, 2070 
Råholt Norge 

Magnetkortsenhet till H P·41 
Helt oanvänd i original
kartong pris 1500:
Te1.0171-35403 

Revox A 700 2 spår körd ca 
10 tim. 8000:- T 35 B beg. 
150:- T 35 C ny 175:- Div 
Altec, Lowter man bill. 
08·964376 

I[ )1 

DIGITAL TERMOMETER 
-50 - + 150°C upplösning 
0,1 °c , batteridriven flytande 
kristall display. Ej större än 
en räknedosa 1 m givare 
kabel. Helt ny. pris 500:- + 
moms 1 års garanti . 
Tel. 0660·16 912 

263 st Populärradio och R-T 
1948-72varavårg.1955-64 
är kompletta säljes till . 
högstbj. 040-98 19 79 

* ZX81 16K RAM * 
Morseöv. prog. maskinkod/ 
Basic 10-90 takt åäö skilje
tecken. Öva valfria tecken 
även hela ord. Signalen tas 
ut från Datorns mic kontakt. 
Listat. Sätt in 35:- postgiro 
4382103-2 H. Olsson 

ASYN. Terminal, tand berg 
2100 , lämplig för mikro
dator 2500:- Jan-Olof dag 
060-12 43 30 kv. 1702 98 

26 st. Ram-minnen 2114 
motsvarande 13 K-byte till 
salu för 275:-
Tel. 042-70178 

Bygg om din ZX81 till svart 
skärm med vit text. komplett 
byggsats med omkopplare 
98:- tel. 046-29 49 32 
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22m ANTENN MAST 
FACKVERK I 6m sekt. PR
RT kompl.årg. 1945-65 
0451 -10 549 efter 15.00 

Fickdator/ kalk, Casio fx-
702 p. 1680 steg, 10minne, 
VAR-minne 8 mån. obet. anv. 
Ny: 1700, 1000:-
0410-25348 

ZX PRINTER säljerför800:-. 
Tel. 0121-24044 OBS! Lite 
använd! 

PARABOLANTENN 
5,2 diamtrs säljes pris 
12000:- inkl. moms 
Tel. 0978-10 323 

FICKDATOR SHARP PC-
1500 med 10 mån garanti , 
säljes för endast 1000:
(nypris: 2500:-) 
Tel. 08-15 50 53 

SINCLAIR ZX SPECTRUM 
Fabriksny ZX Spectrum pris 
2245:- Mats Larsson, 
08-71271 88 

Spectrum hemdator 16K 
minne färg hög upplösande 
grafik ljud gott om programm 
1995:- Tel. 8211 22 e. 18.00 

OSCILLOSCOP 
Tektronix 335. komplett 
med väska och prober. Mkt 
gott skick. säljes under 
halva nypriset! 
Tel. 021-14 1 7 11 e. kl. 17.00 

I[ SÄLJlB )1 

Elektronik-surplus från färg
tv m.m. 80 kr-5 kg 160 kr-
12 kg ink l. frakt. 
Werner Rudolf Box 53 68 
202 Filipstad 

* STOPP * 
Tillbehör till följ . datorer ex. 
ZX 81 64 K pris 949 :- även 
tillb. till spectrum och apple. 
Vi köper byter säljer Micro
datorer. 0302-34 672 

Studio eko mast eroom, 
harmoni ser klark DN36 
stereo, 4st studiomik. Calrek 
red. priser. Mixerbord 16 
kanal soundkraft 2. 
Tel. 0454-29 433. 87 240 

Tipsprog. ZX 81 16 K. 
Du fixar end. procentsats
erna för varje match. Datorn 
tillv. rader, rättar m.m. 30:
Tel. 021-12 63 59 
Kent Lövgren 

* STOPP * 
Signalgenerator 10-480 
mhz FM-AM . Utsp. 0 ,1 uV-
200 mV pris 3995:- 1,5- 220 
mhz FM-AM 2995:-
tel. 042-43 958 

Mellanregister & disk
hanthorn. Pioneer PH 50+ 
PD 50 säljes till högst
bjudande. Både HI-Fl och 
PA. Mats Holmgren Tel. 
08-7468603 



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 

Manus till ALLT MÖJLIGT . 
elektronikvärldens radannonser 1983 

Utgivningsdagar oc!J. N l 2 3 4 5 6/7 8 9 10 11 12 
manusdagar1983 ~um~m~er ____ -r~-r~-+ __ -+~~~~~~~ __ ~ __ ~~~~ 

Utg.dag 30.12 3.2 3.3 7.4 5 .5 2.6 28 .7 25 .8 29.9 27 .10 24.11 

Skriv din annons här! Manusdag22 .11 22 .12 25 .1 25 .2 25 .3 22.4 20 .6 19.7 23.8 20 .9 18.10 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

DET GÅR I N 34 TECKEN PÅ VARJE R A D 

eller vill du köpa något Namn .................................................................. .. ...................... Tel ........................ .. .................... . 

eller kanske byta - då Adress ................................................... . Postnr ...................... .. Postadress .. ........ ...................... .. 
skall du prova 

OBS! Endast förskottsbetalning med check eller per postgiro till Affårsförlaget A&A AB. 
"ALLT MÖJLIGT"! 1---------__ - f2.P~O~8-2JM!:.k ~o~n~e~E~-~a~I~!) Dc~c~if~s_. _~ 

. I 

I 
I 
I 

Kom ihåg aU I 
~--·I 
glömmer man 
inte bort om man I 
kommer ihåg aU 

PRENUMERERAt I 
Glöm inte bort det! 

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 fylla i kortet med I 
namn, adress etc och posta 
det till oss. Vi ser till att I 
du snabbt får svar. All 
informationstjänst är kost x

nadsfri! Sänd in kupongen 
inom 6 månader. 

PRENUMERATION 
Ja, jag prenumererar på ELEKTRONIKVÄRLDEN ett år framåt 
och får 12 nummer (11 utgåvor) för kronor 162:- .Jag betalar 

senare när inbetalningskortet kommer. 

VAR GOD TEXTA TYDLIGT! 392 

Efternamn ..... .... ........ ............ ....... ...... ...... ..... Förnamn ......... ....... ..... ...... ...... .. c/o ................. ..... ...... . 

Adress .... .. .. .... .... ... ..... ........ .. ..... ... ... ..... Fbstnr ... .. .... ... .... ...... .. Fbstadress ............ ..... .. ... ........ ....... .. . . 
Gata,post lada, box etc 

Land .. ... ... ... ... .. ... .... .... ....... .... .... ........ .. Personnummer ............... .... ............. .... .. ... .......... . 

----------------~-•• 

INFORMATIONSTJANST 
Jagvillvelameromhärförkryssadeannonser: CD CD CD CD CD CD (}) CD CD ® 
®®®®®®®®®®®®@®®®®.@®® 
®®®®@@®®®®®®@@@®®@®® 
®®®®®@®®@®®@@®®@@@@@ 
®®®®@®®®®®®®@®®®®®®® 
®®@®®®®®®@@@@@@@@@@@ 
@®®@@@®@@@@@@@@@@@~@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
Bilaga: VIe 64 o 

Företag ....... ... .. .... ... .... ... ..... ... ....... ............. .... ... Namn ........................... ............ ...... ..... C/o ... ... .. ..... .. .. ....... .. .. ... .. . 

Adress .............................. .. .. .. ... .... ... ... ..... Postnr ........ .... .. ........... Postadress .... .. .......... ........ .... .... .. ... ...... .. ... .. .... . 
Gala.posllada.bo • • lc Land .. .. .... .... ...... .. .. .. .. ...... .. .. .... .............. . IEvNI 83 I 6/7 I 
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Box 3188 
103 63 Stockholm 3 

Box 3263 
103 65 Stockholm 

Svarspost 
Kundnummer 16345399 
10360 Stockholm 3 

Informationstjänsten 

Box 3188 
103 63 Stockholm 3 
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20 

Beckman Innovation 62, 63 

Castle ass 74 

Centrum Computer 83, 84 

DAV 31 

Dux Video 22, 23 

Elfa hifi 19 

Elfa Radio 88 

Fertronic 77 

Gylling System 
Elektronik 4 , 5 

Handic Agentur 64 

Handic Elektronik 43 

Hewlett Packard 36,37, 45 

Hi Fi Kit 76 

Ing-fa Marenius 77 

JVC 2 

Minic 75 

NAD Sv AB 21 

Nordqvist & Berg 86 

Philips Mätinstrument 74 

Pile Commerce 77 

Pioneer 87 

Power Box 74 

Bonus 75 

Proavis 44 

Prohifi 74 

Racal Decca 85 

Robert Bosch 53 

Scandia Metric 77 

Sentec 75 

Stage & Studio 77 

Svenska Mässan 73 

Teleinstrument 68 

Terco 45 

Zodiac 52 

Älvsjö Syd 74 

Älvsjö Teleprodukter 74 



Vi har gjort det lättare för di . .. ~I mar~naden idag. Varje pr:d~~t'I~~ rat! produkt och tjänst 
~~I~eclella rubrik. Lätt och överskl~tstl ar placerad under 

j~iUI~JtJI)l'NI)I~rl' 
Datorer 

.ZX81 , SPECTRUM, VIC-20 
VI har många spännande 
erogram direktimport. Beställ 
. år ~ya katalog genom att sätta 
I~ 5:- ~å vårt postgiro ellersänd 
5.- I fnmärken. 

PODO-PRODUCTS 
Box 5085, 25005 Helsin bo 
Postgiro 4381087-8 g rg 

Lågpris ABC80KATALOG 
innehå~l: Datorer, Kring
utrustning, Tillbehör, Prog
ramvara. LAGA PRISERI Ex' 
D.ata.bas från 498:- skicka å·- i 
fnma.r~e el. check för den 11 å + 
50-sldlga 
katalogen. 

ABC DATA 
Box 234, 175 24 Järfälla 
Tel. 08-761 6655 

ZX81 HÖGUPPLÖSANDE 
GRAFIK 

Grafikmodul för lX81 d' 2 som ger 
"Ig . 56x192 punkters upp

losnlng. Innehåller 2K Rom 
rutiner för PLOT DRAW FI~ ' 
etc. Styrs .enkelt ' från BASIC! 
Komplett I matchande svart 
låda. Varför betala mer? P . 
endast 595:- inkl. mom·s. ns 

ARNSVIK-DATA 
Box 19017 
250 19 Helsingborg 
Postgiro 746521-4 

.ZX81.-SPECTRUM-VIC 20 
V.I har tillbehör, program m.m. 
for Din dator. Minnen, spel
program, talsyntes, ljuspenna 
etc. Gratis katalog över hela 
vårt sortiment mot dubbelt porto. 

ARNSVIK-DATA 
Box 19017 
250 19 Heisingborg 
Postgiro 746521-4 

. OSBORNE-1 
VI har mange program for 
Osborne på lager. Eks.: Mych 
Inva?ers, Munchkin, Disk ess, 
utlhtles, Grafisk editor 
C- compiler, Adventur~ El iza 
etc. Be om katalog. ' , 

DATASOFT A/S 
Postboks 20, N-3001 
Drammen, Norge 
Tel. 03-89 01 85 

TILLFÄLLE 
ATARI 800-48KB 6329'- VIC 
202299:- , VIC 64 5750 '~ 'T 
bord lX81 . låd . , ang. I a 463'- 329 
program till ovanståe~de 
datorer gratis katalog pr incl 
moms. .. . 

H ELDA 
Ekv. 9 e, 448 00 Floda 
Tel. 0302-34 672 

Z80 FORTH för CP/M 
l80. FORTH för CP/M & MP/M 
~OO.-: 8086 FORTH förCP/M-86 
~OO.-, FORTH program min 

d
Aldks 1300:- Cross ComPille~ 

IS & rom 2200:-

LINTEL Bengt Lindblad 
Box 160 28 
70 01 6 Örebro 
Tel. 019-16 27 55 e. 18.00 

VIC:>20 TILLBEHÖR 
16Kram minne till VIC-20 
650:- Reläkort 4vx. reläer 
250:- Expansionskort 9 kort 
STYR DATA SYSTEM 
S7.M. Näslund, Industrig. 11 a 

81 50 Borlänge ' 
0243-82864 

Elektronik 
23" TV-MONITOR 

Ett fåtal demo-använda moni
t?rer med vldeo-ingåg. Lä I' 
tllIlTV-anläggning el. dator~~ä~~ 
SECURITAS TEKNIK AB 
Installation Västra Sverige 
~ox 65, 401 21 Göteborg 

el. 031-80 35 00 Roger 

K ----
omponenter och data ·till 

. Lågpris! 
Genle,S inclair, Komtex Datorer 
med tlllb. Stort sortiment 
elektronikkomponenter b av 
satser, t illb. Sänd eft ' ygg
katalog. er gratis 

N.~ ELEKTRONIK KB 
Forsta Långg. 37 
891 00 Örnsköldsvik 
Tel. 0660-83 390 

ELEKTRONIK 
~~16 25:- , 2732 44:- ,/10 st 

.1 648.- , 211415:- , 4116 
18.- , 416458:-, 5101 21 '
Katalog mot 10:- på . , 
PG. 882122-5 
BO ELEKTRO'NIK 
Tel. 0586-12 231 G 
bergsdal. ran-

. -COLOUR GENIE
B.aslc-Mikrosoft, 4-16 

. farger. Riktigt tangentbord 40 
tecken/ rad, 24 rader stora 
små, svenska bokst. Ljudd~1 
~ed 3 kanaler inbyggt kassett
Interface fickdatorer - progr 
räknare. . 
Gratis lågprislista. 

LINDENS RÄKNARE 
Abetorpsvägen 4 
26 400 Klippan 
Tel . 0435-12 525 

3 1DIGI!AL MULTITESTER 
. ,, /~ Siffrors LCD-display. För 
ma!nlng av spänning, ström 
~e~lstans, kapasitans & diodt~st 

, 5%. Bli\snogranhet, 10 
~fohm Inped 545:- Sänd efter 
In o el. beställ. 

EMINENT ELEKTRONIK 
Box 11083 
580 11 Linköping 

•• 
Ovrigt 

Leader LFM-39A WOW & 
Flutter meter till salu ej använd. 

TEL. 0300-41 254 e.18.00 

KÖPA, BYTA, SÄLJA? 
Var kan man få tag i datorer 
~str~ment m.m. billigast? S;ar' 

os PRYLBYTARNA" förstå . 
både nytt och begagnat till s, 
I~gsta pris. Infb mot en femma 
till : 

"Prylbytarna" c/o Ledln 
Slåttervägen 65 
461 61 Trollhättan 
Postgiro 4746720-4 

Aterförsäljare sökesIII 
USA-telefoner, tel.sva;are 
~Iockor, mini~äknare , bilstereo' 
. reestyle, radiO, hifi, m.m. - Delt~ 
I . vår an~onsdrive ! ! ! Fyra hel 
sLldo.r varje månad i olika tidn 

edlga distrikt! . 

PRISKROSSARNA 
08-400320 

Kassettladningsmaskln 
Rec.ortec och TIL helauto
matisk laddning från kaka gö 
180 kass~tter i tim. 3 maskine~ 
beg.men I gott skick. Tillfälle för 
småindustri. 

LJUDKOPIA AB 
TEL. 6357 95 Göran 

I ia-niiiiiil:I~llililjj"Nli~i 
I 

Elektronikvärldens eftertext- .tA 
annonser för småföretagare. 

I Nummer 

: ~:~::::: 
I ~L~ I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

I I I I I I I " I I I I I I I I I 
1 1111111111111 111 1\\\\"""1 "1" 
1 11111111111111 1111111111 11 
I I I I I I I I I I I I I I I : : : : : : : I I I I I I I I II I I 
1 1111111 1111 111111111 1111111111111 

Namn.... ... ... .. . ... I I I I I I I I I I I I 

I 
...... .. ....... . ........ ........ ... 

I Adress....... .. .............................. .. . .. .... ... .. ......... .... ... .. 

: ~~:;~~~~~,;~~:::;; 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I Kupon{Jtln skickas till 

Elektronikvärlden A L Box 3188, 103 63 s~~g~~;I~./ErbjUdandet -------- ---
---'pI 
_~.J ' 
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EV pA NCC, 
VÄRLDENS STÖRSTA 

DATORMÄSSA 
Det senaste från USA ismådatorväg - rapport 

i text och bild om datorer, program, 
användningar och tillbehör. 

Det hetaste i datorväg du kan ta del av! 

BYGG SJÄLV 
EN ELEKTROSTATHÖGT ALARE! 

Ett unikt projekt, som vägleder dig både teoretiskt och 
praktiskt till det exklusivaste ljudet - missa inte den 

här möjligheten som bara EV ger dig! 

DATORER,DATORER ... 
Vi fortsätter våra ingående praktiska provningar 
av marknadens färskaste nyheter, här väntar två 

högintressanta debutanter. 
Så blir det Ijud- och audionytt, produkter och ideer. 

Augustinumret av Elektronikvärlden utkommer 
den 28 juli. 

HA sA TREVLIGT I SOMMAR! 

Prenumerationer 
Fyll i och posta prenumerations
kupongen - porto är betalt 
eller 
ring prenumerationstjänst 08/ 
340790 

Prenumerationspriser 
Helår 12 nr 162:-
Halvår 6 nr 9 2 : -
Reservation för eventuella pris
ändringar . 

Adressändringar 
Tillfälli g adressändring: 
Sådan adressändring behöver 
inte göras om eftersändning av 
annan post är begärd hos post
verket. Definit iv adressändring 
m åste ha kommit Prenumera
tionstjänst tillhanda senast 3 
veckor innan den skall gälla. 
Adressändringen ska göras 
skriftl igt . 

82 elektronikvllrlden -NR 6/7 - 1983 

Förfrågningar: 
I ärenden som gäller prenumera
tioner , beställningar , anmärknin
gar mot fel i leveranserna -
skriv t ill Prenumerationstjänst , 
Box 3263 , 10365 Stockholm, 
eller ring 08/ 340790 

Postadress: Box 3188, 
103 63 Stockholm 
Besöksadress: Sveavägen 53, 
Stockholm 
Telefon: vx 736 4000 
Telegramadress: Forlaget Sth 
Telex: Bonbiz 174 73 

* För insä nt , ej beställt 
material ansva ras inte . 

* Redaktion: 
Chefreda ktör och ansva ri g 
utgiva re: Ulf B. Strange 
Gunnar Li lliesköld 
Bertil Hellsten 
Gra fi sk formgivning: 
Britt-Ma rie Bergman 
Sekretaria t : 
Lena Noret> 

* 
Marknadsavdelning 
Ma rk nadschef: 
Hans Lindskog 
Annonser : Mats Folkeson, 
te l: 42 08 08 , Martin Eden, 
te l: 75628 06 
Bokningar: Marie Olausson, 
te l: 736 42 38 

* Annonsmaterial 
Åhl"n & Åkerlunds 
An nonskontor 
Rådmansgatan 49, 2 tr 
105 44 Stockholm 
Tel 08/7 36 4000 

* 
Affä rsförlaget AB 
Verks tä ll ande direktör: 
T horbjörn <:>S tman 
Administra tiv d irektör: 
Ingvar Lindkvist 
Ekonomichef: 
Ingegärd Berndtsson 
Ma rknadsdi rektör: 
Hardy Lindgren 
Teknisk chef: Kjell Wågberg 

* 
Åhlen & Åkerlunds Tryckerier 1983 
ISSN 0181- / /89 

OMSLAGET: Det trol igen dy
raste i fråga om lätt bärbara 
stereokassettspelare på markna
den är Sonys l illa Prof essionai 
Walkman som kostar nästan 
3000 kr. Vi har arbetat med den 
i över ett halvår och sammanfattar 
i ett stort test i detta nummer våra 
erf arenheter och mätresultat. 
EV-f oto: Lennart Edling, 
Kamera-Bild 



Alla datorer har ett skal. 
Det har Microprofessor också. 
Den stora skillnaden är att MPF II i sitt skal 
har inbyggt det Du betalar extra för i andra system. 

Dator: 
64 K RAM -16 K ROM · 
Svenska tecken 
280 x 192 grafik 
färg 
text, block- och högupplösande grafik kan 
blandas 
inbyggt monitorprogram för maskinsp
råksprogrammering 
innbyggd disassembler 
printerutgång (Centronics) 
standardbandspelare (1CXXJ bps) 

Prisexempel: 
Dator, tangentbord 4.295:
Dator, tangentbord, printer 6.395:
Dator, tangentbord, printer 
floppydisc 9.990: -

Inklusive moms! 
Micro 

Pro· essorMl1 
vänd 

Informationstjänst 35 
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60_ .... ." . . .. .. ., ... _.. . . 
_ . . ' . ' C • . " .. .. ", ". 'o _ . 

- - - - . , --

Printer: hela 120 tecken/sekund, långtidstestad. Floppy: den smidigaste 5,25 /1 av alla, rymmer 
143JXJO byte formaterat. (Apple II-format). Tangentbord: stora tangenter, full size keyboard, tål 
synnerligen omild behandling. MPF II: hela 64 K RAM, 6 öre/byte RAM! 

SPECIFIKATIONER MPF II 
I grundenheten ing~r nätdel, sladd till TV, bruksanvisning och en programkassett. Inkoppling kan ske till videomonitor eller färg-TV. 

Prog ramspr~k : BASIC, ASSAMBLER, PASCAL, Presentation . Normal, Inverterad Programmoduler: Ing~ng för program-
FO RTH, LOGO och PILOT Färger: 6 grundfärger för moduler finns 

CPU: 6502 block & punktgrafik Printer" Varje printer med 

RAM: 64 KB Tangentbord. 49 AlfanumerISka och CentronlCsingc1ng 

fu nktionstangenter kan anslutas 
ROM: 16 KB 

BASIC. Mer än 90 instruktioner, Nog~rannhe t: + /-9.99999999 E J7 flyttal 
Textformat: 960 Tkn (40/rad, 24 rader) 

kraft fullare än APPLE II - J2768 till + J2767 heltal 

Blockgrafik : 1920 block (40 x 48) 
Snabbprogramme"ng: 46 en-trycks BAS IC 

Fjärrkontroll Samtliga tangent-

Punktgrafik : 5J76O punkter (280 X 192) kommandon 
bordsfunktioner 

Teckenuppsättning: Övre skift ASCII , 64 Tkn, Kassett l/F: In- och utg~ng fOr 
Högtalare. 8 ohm 2.25" 

50 grafiska tecken standardbandspelare, Nätdel: Switchin~ type 

Teckentyp: 5 x 7 punktmatris höghastighetsöverföring M~tt : 25 x 18.2 x J .2 cm 

Niijt dig inte med mindre! Micro 

Professor" •• 

l 
I 
J 

I 

--~---------------------------
Äntligen, denna dator har jag väntat på, skicka på direkten: 

D uppgifter om närmaste återförsäljare D prislista D programöversikt 

Namn: ________________________________________________ __ 

Adress: 

Postadress: __________________________________________ ___ 
EVN 

Informationstjänst 36 
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Generalagent för Mu lt itec h 

Centrum Computer 
161 85 BROMMA 
Tel. 08-98 75 90 



UNAOHM! 
Unaohms . . 
olik' program omt ' 

a IOstrument attar 'dag ett 40 
Re"'" . -tal 

för servr a IOStrument med b 
Som äv ce, 'ab och utbildn' ra prestanda 

A,e,n du har råd med lOg. T," priser 
t f'er u.. ' 

mer för pptacker att U 
pengarna Nu " naohm ger 

. ar det din tur! 

, ' .. ". ~,~ 

MER FÖR PENGARNA ... 
f R~ca/~D . 

Box 27 105, 102 52
ecca SvensL - AS' 
Stockholm I\d 

Te1 08 '670080 . 

e/ektro"ikVilrlde 
,,- nr 6/7 - 1983 
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Har du hört det senastel 
För att få rätt stereoeffekt ur din musikanläggning borde du se ut så här. 
Om du har den gamla sortens högtalare . De tar nämligen inte hänsyn till att 
dina öron sitter på olika avstånd från högtalarelementen. 

Kolla på dina högtalare hemma: Diskanten tex, har samma placering på 
bägge. Det betyder att ljudet från en av högtalarna har längre väg att gå än 
den andra. Resultat: Du hör inte samma ton samtidigt. 

Pioneers nya PGS högtalare är spegelvända. Vi har gjort en för vänster 
och en för höger öra. Ett betydligt enklare sätt att försköna din ljudupp
levelse än operationen du ser på bilden. Diskanthögtalarna har dessutom en 
så bred spridning att de fyller kraven för det nya digitala ljudet. Därför låter 
det max även när du flyttar dig runt i rummet. 

Välkommen in till en Pioneerbutik och tappa öronen. Du kommer att bli 
som en ny människa. 

@ PIONEER fj@-s 
JILl 

Nyckelvägen 4, 14200 'li"ångsund, 08-7713200. 

PGS högtalare klara för digItalljud. 
Informationstjänst 37 

Pioneers nya PGS högtalare. 
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Det fions 11 olika R 
:VST MED fY SI K 

:,p i\I;It "Q,~ jg ~.. 61 -. . 
Revox-bandspelaren har i decennier varit symbolen f9r'kvalitet, dr ~ på grund av dess unika 
mekaniska och elektriska uppbyggnad_ '" , _________ ____ --' 
All elektronik år utförd i ett modulsystem med separata kort för de olika delarna, som tillsammans med mekaniken år upp
byggt på ett stabilt gjutet chassi. En Revox-bandspelare håller i princip hur långe som 'helst - det ser Revox reservdelsavdeI-
ni till. , ,, 

MålsAttnlngen med Revox PR-99 Ar 
atHylla ut det gap som lAnge funnits 
mellan amatOrbandspelare och pro
fessionella bandspelare_ PR-99 
bygger I huvudsak på B-77-an, men 
med en del fOrAndringar fOr att bAtt
re passa fOr studlo-bruk. 
PR-99 finns med hastigheterna 9.5-
19 cm/s och 19-38 cm/s, den senare 
med NAB eller CCIR-korrektion. 
PR-99 finns också i s k "Broadcast" 
utfOrande, då endast fOr avspelning. 

Revox 8-77 - . AUTO 
AUTOSTART-verslonerna av B77 är 
speciellt gjorda fOr automatisk Ins
pelning av sporadiskt fOrekomman
de signaler 80m t ex samtalsregi
strering etc. 

Revox 8-77 LS & SLS 
B-77 Super Low Speed (2,38-4,75 
cm/s) med sin extremt låga band has
tighet 2,38 cm/s, erbjuder en oavbru
ten speltid på 12 timmar. Genom att 
anvAnda två bandspelare Ar det möj
ligt att tAcka In ett helt dygn. Då kra
ven på ljudkvalitet är högre och ban
dekonoml lAg re, rekommenderas 
Low Speed-versionen (4,75-9,5 
cm/s). 

Alla DIA-modellerna har ett fjärde 
tonhuvud fOr styrsignalerna, så att 
stereoljud fortfarande är mOjllgt. 
Versioner 
DIA-SYNC 
FOr normalt bruk med kontroll aven 
projektor med enkla signal-pulser. 
DHA 
FOr kontroll av flera projektorer med 
en separat Overtoningsenhet. St yr
signalen består i detta fall av olika 
glidande toner. 
FH 

. För användning tillsammans med 
yttre special-elektronik för olika in
dividuella funktioner. 

Revox kassettbandspelare B-710 Mkll är konstruerad och upp
byggd enligt professionell standard. I likhet med de Ovriga Revox
bandspelarna är elektroniken helt moduluppbyggd. Bandtran
sportmekaniken, ett diskret dubbel-kapstansystem med fyra mo
torer, är uppbyggd på ett chassi i solid gjutmetall gjord fOr att bi
behålla sina prestanda också efter många års intensiv använd
ning. 

Revox 8-77 - SYNC 
B-77 - Self Syn c rekommenderas 
fOr produktioner där ett andra pro
gram Ar OnskvArt på Intill-liggande 
spår med krav på perfekt synkronitet 
utan omkoplerlngar, samtidigt som 
fOrAndringar Ar mOjlIga när och var 
som helst. 

Revox 8-77 Normal & HS 
B-77 Normal (9,5-19 cm) utgOr bas
versionen av Revox B-77-serle. 
Den finns I 2 eller 4-spårs utförande 
med NAB-korrektlon. High Speed
modellen (19-38 cm/s) finns endast 
i 2-spårsutfOrande men med både 
NAB eller CCIR-korrektlon. 

3 


