


ara • musl • Insma 
För dig som har stora krav på en perfekt ljudåtergivning har JVC 

några verkliga godbitar. 
De här enheterna är helt unika både i prestanda och formgivning. 
JVC ger mer, mycket, mycket mer! 
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CD·SKIVSPELARE XL·VI 
JVC XL-VI utnyttjar den digitala tekniken r=~~~---=-===~~~~~~~ 

för hörbart perfekt ljudkvalitet: inget brus 
eller kanalläckage (-90 db! ); inget svaj; 
frekvensgång 5- 20000 Hz ± 0,5 db. 

Men dessutom har XL-VI många prak
tiska , mikrodatorstyrda finesser såsom pro
gramöversikt, programtid, godtyckligt vald 
melodiordning och repetering. 

LAGDISTORSIONSFÖRSTÄRKARE A·X55 
Konventionellt mätt ger A-X55 en 

mycket låg distorsion, 0,003 % inom hela 
det hörbara området 20-20000 Hz även II- - _ ... _. _ _ ... --

vid full uteffekt 2x 70 W. • 
Men viktigare är att JVC:s Super A kopp- ~~-~II!!!I!IIII!!II~--_-~~.ii!i!iiiiii~ 

ling även ger radikalt minskad transistent 
intermodulation (TIM) och övergångsdistor- ...... ~ __ ... ___ iiiiiiiiiiiiiii_ .... _~ 

sion. På A-X55 finns dessutom dynamisk Super A, som 
hindrar de motelektromotoriska störströmmar som alltid 
uppstår i högtalarens talspole att komma tillbaka in i för-
stärkaren och förorsaka distorsion. 

Renare ljud än det från A-X55 har du säkert aldrig hört. 

JVC T·X55 DIGITALSYNTESTUNER 
Som alla moderna radiodelar har T-X55 ....... -------~~~,,~~~ ..... 

förval för 8 + 8 stationer. Dessutom finns 
en mikrodator som för varje förvald station 
kommer ihåg och kopplar om flera olika inre ~ ____ ..... _________ ... 
egenskaper: om stationen är mycket stark kopplar datorn ~ 
in en dämpsats för att undvika överbelastning; om statio- ~ 
nen är mycket svag minskas MF-bandbredden och ev ste- L+-"'L. 
reoseparationer för att minimera bruset; om stationen ~ ~~ W 
störs aven på skalan näraliggande sändare minskas MF- ~~~ 
bandbredden för att undvika störningen. ~~r 

~ JVC Svenska AB, Spångavägen 399-401 , 16355 Spånga Tel : 08-7600340. 
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8 BRA 
VIDEOBAND? 
För att man skall få bra bilder 
från videospelare ställs näs
tan orimliga krav på banden . 
Läs om vilka problem som 
kan uppstå och hur man väljer 
band! 

12 BYGG SJÄLV 
ELEKTROST AT
HÖGTALARE 
Det är faktiskt inte så svårt 
att bygga elektrostathögta
lare som många tror, men 

28 ORIC-1 -
ENGELSK 
UTMANARE 
Skall det vara en engelsk 
dator i år? Senaste förslaget 
heter Oric-1 som tar upp 
kampen med Sinclair. Oric är 
billigare - men vad kan den? 

52 MEDICINSK 
ELEKTRONIK 

56 RADIO, TEKNIK 
& TRAFIK: 

63 

En exklusivitet som även i 
surplusskick kostar multum 
står i fokus för intresset 

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

visst finns det fallgropar. To
mas Lock orienterar om hur 
man kan gå tillväga . 

18 PROFFSVIDEO 
RAPPORT FRÄN 
MONTREUX
MÄSSAN 
Proffs video förekommer allt 
oftare i olika sammanhang, 
inte bara hos radioföretagen. 
Lars Erik Lindhe rapporterar 
här om de senaste trenderna 
från branschens viktigaste 
mässa i Montreux. 

32 KORTA 
RAPPORTER 

34 ATT TALA OCH 
RITA MED ZX81 
Till och med den allra enklaste 
datorn kan förses med tillbe
hör som gör förbluffande 
avancerade ting. Den talande 
maskinen är inte alls science 
fiction längre! 

36 EV-RAPPORT 
FRÄN DATOR
MÄSSAN NCC 83 
NCC. eller national computer 
conference, är en jättemässa 

Docent Jörgen Gundersen 
har granskat bakgrunden till 
att olika länders fingerskivor 

denna månad: En specialmot
tagare från General Dyna
mics och 1960-talets mili
tära krav. Stig Adolfsson be
rättar. 

68 HÖRT OCH HÄNT 
I USA 
Månadens Amerikarapport 
från vår korrespondent 
Robert Angus 

21 "EUROPA
MEDVET ANDE" 
AVSÄTTER 
TV -CHASSIER 
I TOPPTEKNIK 
EV har besökt den västtyska 
industrin Saba. numera 
franskkontrollerad, och fått 
inblick i hur man tänker möta 
den japanska konkurrensen. 

23 VÄRLDSNYHET 
I HF-DELEN 

där " allt " kan hända. Läs om 
våra intryck! 

38 TAG MED 
DATORN! 
Den nya given är bärbara 
datorer . Vi fann en mängd 
nya produkter på NCC. 

41 MINDRE 
FLEXSKIVA 
MINNS MER 
Man får in allt större mängd 
data på en flexskiva , eller vad 
sägs om 3,3 Mbyte på den 
vanliga miniflexen? 

och knappsatser till telefoner 
har blivit så olika utformade 
som de är. 

57 RADIO
PROGNOSER 
för augusti månad 1983 

70 FÖR 50 ÄR 
SEDAN 
ur Populär Radio 1933 

TILL SABAS 
S-CHASSI 
Borta är det tidigare så om
skrivna moduliserade tv
chassiet, säger man hos 
Saba och lanserar i stället en 
högintegrerad hf-del. 

23 KORTA 
RAPPORTER 

Din Dator 
44 KASTA. MYNT 

MED DATORN! 
En introduktion i sannolik
hetslära och simulering per 
dator. Slumpen kan användas 
både i spel och lek och högst 
allvarsamma sammanhang 
som simulering av livslängder 
hos olika " system" . 

46 T AG EMOT RTTY 
MED ZX81 
En ZX81-dator kan faktiskt 
användas för att ta emot 
fjärrskiftsändningar (över ra
dio) från nyhetsbyråer, sän
daramatörer m fl. Artikeln be
skriver såväl hård- som mjuk
vara. 

58 TILLBEHÖR TILL 
KOMRADION 
som ger vhfj uhf-stationerna 
nya användningsområden: 
Hemlig avlyssning, taIstyr
ning även i bullrig miljö, data
överföring och kodad överfö
ring av tal. 

SKOPET 
7 1 BREV TILL EV 

Brev med frågor och åsikter 
återges och kommenteras. 
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MARKNADS 
LEDARE 
• Inom 
professionell 
video ... 

De "järnhårda" kvalitets
kraven 
har varit drivkraften för utvecklingen av JVC:s U-matic 
produktprogram av hög professionell klass. 

Och med "vinden i ryggen" 
går nu JVC vidare i sin effektiva produktutveckling. 
Redan i höst presenteras bl,a. High-Band U-Matic och 
broadcastkameror. 

Sedan ett drygt decenium 
tillbaka 
har BELL & HOWELL marknadsfört JVC professionell 
video - vi om några vet därför vad toppkvalitet betyder 
för produktion av videoprogram! 
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Den röda kameran 
i JVC KV -serie syns 
mer och mer, där 
videofolk är i farten. 
I dag har JVC långt 
mer än 500/0 av 
proffskameramark
naden. 

~ BELL EJ HOWELL 
Box 193 . 172 25 Sundbyberg 

Te!efon 08-98 12 50 . Telex 17133 



NS-W l är en "subwoofer" som du kombinerar 
eller YAMAHA minihögtalare NS-CS. 

Bredd x höjd x djup 
395 x 525 x 400 mm 
Vikt '15,5 kg 

Ca-pris 2.200:-

ett par vanliga högtalare 

NS-Wl jobbar i området under 200 Hz där vi ej uppfattar riktning på ljudvågorna, 
det är förklaringen till att du bara behöver EN "subwoofer" som du dessutom 
kan placera var du vill i rummet. . 
Med NS-W l får du en djup ren och fast basåtergivning vid låga lyssningsnivåer, 
och ett verkligt tryck i basen när du vill spela högt • 

Ring gärna och fråga var närmaste 
YAMAHA H I Fl-återförsäljare finns! 

Informationstjänst 3 

• YAMAHA 
SCANDINAVIA AB 

Göteborg Tel. 03 1-496090 



SPLITTRA INTE . 
DETSONYUTVECKLAT 

SOM ETT 

\ SONY. 



SONY U-MATIe: VIDEOKASSE'I-I'ER 
Vinnaren av Emmy Award tör utveckling av U-Maticsystemet ger 

Er här 10 goda skäl varför Sony är märket Ni skall köpa: 

Sony har utvecklat U-Maticsystemet. f6l 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 
o 

Sony saJjer till hela videomarknaden, tillverkar också radio och 
TVtlll 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. 

[!] Sony levererar från lager. 

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

SONY U-MATIC VIDEOBANDSPELARE " SONY U-MATIC VIDEOKASSETlER 
\IO-48OOPS 
BÄRBAR 
BANDSPELARE 
PAL/SECAM 

\O-5800PS 
LÅGPRIS 
REDIGERINGS 
BANDSPELARE I 
FEEDER 
PAL/SECAM 

\O-585OP 
REDIGERINGS
BANDSPELARE 
PAL 

\0-5830 
STANDARD
INSPELNINGS
MASKIN 
PAL/SECAMI 
NTSC (4.43) 

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

•• .. ~. I . • • 

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

KCA-10 
10minutes 
610 gr. 

KCA-20 
20minutes 
86Qgr. 

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 
Kartstad, Erfab Elektronik AB, Box 115, Tyggårdsgatan 1, 65103 Karlstad , Tel.: 054-156715 
linkÖping, Bergholms AV Video AB, Liljegatan 10, 582 63 Linköping, Tel. : 013-121272 

"Luleå, Teknisk Kundservice, Box 12, Banvägen 17, 95121 Luleå, Tel. : 0920-69800 
MalmÖ,Gylling System-ElektronikAB, Regementsgatan 35, 217 53 Malmö, Tel. : 040 -104050 
Östersund, Vibos AB, Storgatan 65, 831 33 Östersund, Tel. : 063-104340 
Sundsvall, VTC Video o TV Center AB, Kyrkgatan 24, 852 31 Sundsvall, Tel. : 060-123550 

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

SONY U-MATIC VIDEOBAND -FRAN FÖRETAGET SOM UTVECKLADE U-MATIC 
Informat ionstjänst 4 

SONY. 



* H ur kan man skilja 
bra videoband från då
liga? För att veta det 
måste man veta lite 
både om tillverkning
en och om hur video
inspelning går till. * Här belyser vi da
gens teknik genom att 
folja den historiska 
utvecklingen från de 
forsta videobandma
skinerna till framti
den. Och vi diskuterar 
en del av de problem 
som kan uppstå - och 
uppstår - när man 
använder videoband. 

Av BERTIL HELLSTEN 

Det har tillverkats videoband 
ända sedan mitten på 1950-ta
let. De 'första årtiondena nästan 
uteslutande för professionellt 
bruk. Den stora volymexplosio
nen kom när hemvideospelarna 
började säljas på allvar i slutet 
av 1970-talet. 

Rörliga bilder hade man 
länge fångat på film när de 
första tv-bilderna visades av J L 
Baird år 1925. Snart nog dök 
tanken upp att lagra de rörliga 
tv-bilderna i form av tv-signaler, 
på ett sätt som skilde sig helt och 
hållet från bildlagringen på 
film. Filmbilden kan ju ses av 
ögat, den är ju inget annat än en 
bild, om än liten sådan. 

Tv-signalen kunde däremot 
inte ses, utan ,den var en elek
trisk signal, precis som ljudsig
nalerna började bli elektriska i 
grammofonindustrin vid den ti
den. 

Elektrisk signal som elektrisk 
signal, resonerade man, och spe
lade glatt in även tv-signaler på 
78 varvs grammofonskivor. Så-

dana videogram såldes faktiskt i 
London under en kort period i 
mitten av 1930-talet. Att det 
gick att lagra tv-signaler på 
grammofonskiva berodde på att 
tv-systemet då bara arbetade 
med 30 linjer per bild, och att 
alltså informationsmängden var 
blygsam. Ändå fick man bara 
plats med själva bilden på ski
van. Något ljud därtill fick inte 
plats! 

Det projektet självdog alltså 
aven mängd goda anledningar. 
Inspelning av videosignaler kom 
ett bli verklighet först på 
1950-talet. Då var flera kon
struktörer nära lösningen. Pro
blemet med de flesta konstruk
tionerna var den alltför höga 
bandförbrukningen. Bl a hade 
brittiska BBC tagit fram en 
modell som visserligen funge
rade, men som använde ca 17 
km band per speltimme! Den 
bandspelaren var konstruerad 
på precis samma sätt som van
liga ljudbandspelare, dvs med 
ett fast huvud och ett band som 
rörde sig. Problemet var att 
bandet måste röra sig så enormt 
snabbt för att videosignalen 
skulle bli användbar. 

Snabbt huvud 
långsamt band 

Den konstruktionsdetalj som 
så småningom fick videoband
spelaren praktiskt användbar 
var det roterande huvudet. Ge
nom att låta inspelningshuvudet 
sitta på en rörlig trumma som 
roterade med hög hastighet lyc
kades man få hög upptecknings
hastighet samtidigt som band
hastigheten, och därmed band
förbrukningen, kunde hållas 
måttlig. 

Det var amerikanska Ampex 
som kom att göra den första 
kommersiella videobandmaski
nen år 1956, Sedan dess har det 
skett en oerhörd utveckling av 
tekniken. Framför allt har man 
ökat lagringstätheten mångfalt, 
dvs man förbrukar mycket 
mindre band per speltimma. De 
första videospelarna arbetade 
med 2 tums videoband och för
brukade över 70 m2 per timme, 

8 elektronikvIlrIden - NR 8 - 1983 

medan de moderna hemvideo
spelarna bara använder mellan 
I och 1/2 m2 per timme. Nästa 
generation, 8 mm video, kom
mer troligen att förbruka om
kring 0,3 m2 per timme eller 
rentav ned mot O, I m2 per 
timme! 

Denna utveckling har bara 
varit möjlig tack vare att banden 
förbättrats i mycket hög grad. 
De videokassetter som säljs i dag 
innehåller därmed riktiga super
band i· jämförelse med tidigare 
videoband. Det hindrar inte att 
de kan utvecklas en hel del. Nya 
system kommer att bygga på 
helt nya metoder för framställ
ningen. 

Alla magnetband är i princip 
uppbyggda på samma sätt och 
består av två delar: En remsa av 
hållbar plast som beläggs med 
ett magnetiserbart skikt. Skill
naden mellan videoband och 
audioband är bl a att det krävs 
mycket högre mekanisk preci
sion av videobanden. 

Det beror på att videosignalen 
tecknas upp på bandet i form av 
långa och mycket smala spår 
snett över bandets bredd. När 
man skall spela upp ett sådant 
spår, som innehåller en delbild, 
måste läshuvudet träffa rätt i 
hela det långa spåret. Om ban
dets kanter är ojämna kommer 
bandet att kunna röra sig upp 
och ned, och spårningen kan 
äventyras. Därför att det myc
ket viktigt att bandkanterna är 
exakt jämna. 

I och för sig påverkas inte 
bilden om man spelar in och av 
i samma maskin . Bandet ligger 
ju då på exakt samma sätt vid 
in- och avspelning, oberoende av 
hur kanter och styrdon står. 
Problemen uppträder i stället 
med full verkan om man byter 
spelare. Man får alltså ett kom
patibilitetsproblem som ger sig 
till känna genom brusränder i 
bilden. 

Problemen kan öka med tiden 
om bandet förändras mekaniskt. 
Själva magnetskiktet håller sig 
däremot oförändrat under myc
ket lång tid. Den magnetiska 
inspelningstekniken realiserades 

första gången av dansken Val
demar Poulsen. det finns fortfa
rande kvar spelbara inspel
ningar från hans tidiga försök 
runt år 1900. 

Aldrande 
plastfilm 

Det som åldras i magnetiska 
videoinspelningar är knappast 
magnetskiktet, utan snarare 
bärmaterialet. För videoband 
används uteslutande polyester. 
För att bandet inte skall defor
meras och med tiden ge problem 
vid spelningen måste det vara 
mekaniskt stabilt. Man stabili
serar polyesterfolien bl a genom 
förtöjning. Med rätt behand
ling, och förvaring på rimligt 
sätt, skall videobandet kunna ge 
problemfri användning i 100 år 
eller mer. 

På bärmaterialet, själva "ban
det", läggs ett skikt med magne
tiserbart material. Vid tillverk
ningen slammar man upp mag
netmaterialet i ett lösningsme
del. "Magnetsmeten" ser ut och 
fungerar som vanlig målarfärg 
som sedan "målas" på plastfo
lien, som vid det stadiet i till
verkningen är bred, ofta meter
bred, och kommer att skäras till 
rätt bredd senare. 

Den "smet" som läggs på 
bandet liknar alltså till funktio
nen vanlig målarfärg. Först i 
världen med att tillverka ett 
modernt magnetband var före
gångaren till dagens BASF. När 
amerikanerna efter kriget for 
runt i Europa fann man bland 
annat de tyska AEG-bandspe
larna. Ett fåtal exemplar fördes 
hem tillsammans med små 
mängder band. Spelarna kopie
rades . Men banden visste man 
då inte mycket om. Ameri
kanska 3 M fick uppdraget att 
försöka ta fram ett magnetma
teriai som så mycket som möj
ligt påminde om det som an
vänts på de tyska banden . 

Så småningom fann 3M, till 
viss förvåning kan man anta, att 
man redan producerade samma 
slags oxid - för användning i ett 
slags målarfärg, ungefär den
samma som vår Falu rödfärg. 



I dag är partiklarna mera 
specialtillverkade för sina ända
mål. Dels är de magnetiska 
egenskaperna förbättrade så att 
man kan lagra mer information, 
dels bearbetar man partiklarna 
till en likformig storlek så att de 
går att packa tätt. För att få 
idealiska förhållanden är det 
dessutom bäst att partiklarna 
har nålform, dvs är lång
sträckta. 

Det hänger samman med att 
man orienterar partiklarna vid 
tillverkningen. Det sker helt en
kelt med en stark magnet som 
får alla partiklar att peka åt 
samma håll. En sådan behand
ling ökar bandets utsignal med 
ca 5 dB, jämfört med att partik
larna ligger huller om buller . 

Dunstande 
lösning 

Hos ljudband och videoband 
med snedspårsavsökning (heli
eal sean) orienterar man oxiden 
längs bandet. Inspelningen lig
ger ju parallellt med bandkan
ten . I videobanden har spåren 
visserligen en liten vinkel mot 
bandkanten, men den spelar 
ingen roll. I 2 tums videoband-
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maskiner, däremot, spelar man 
in bildspåren tvärs över bandet, 
och därför orienterar man också 
oxiden i den riktningen. 

Orienteringen sker alltså me
dan oxidsmeten fortfarande är 
flytande. Lösningsmedlet skall 
därefter avdunsta och lämna 
kvar det bindemedel som finns i 
lösningen, tillsammans med oxi
den. Torkningen sker i speciella 
torkugnar som bandet långsamt 
passerar. Om torkningen sker 
för hastigt riskerar man att det 
finns rester kvar som kan "krypa 
ut" långsamt under lång tid . Det 
kan i sin tur ge våldsamma 
problem med avsättningar på 
huvuden och liknande. 

Vid en av våra ljudkassett
provningar råkade vi ut för ett 
problem som troligen hade just 
denna orsak. Alla band aven 
viss typ från en viss tillverkare 
smutsade huvudet efter bara nå
gon minuts spelning. Förnyad 
rengöring av huvudet hjälpte 
bara en lika kort tid . Man kunde 
inte se något på bandet, men 
uppenbarligen fanns det någon 
form av förorening på det. Till 
slut tog vi oss före att tvätta 
själva bandet i sprit, och då 
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försvann problemen! Förmodli
gen skulle problemet ha kommit 
igen om vi väntat en tid, men vi 
föredrog att inte använda ban
den vidare. 

Det gällde alltså ljudkasset
ter, men problemen hade blivit 
ännu mera förödande om det 
gällt video. Där spelar man 
nämligen in mycket kortare våg
längder, dvs högre frekvenser i 
förhållande till bandhastigheten 
(eller skrivhastigheten, hastig
heten mellan band och magnet
huvud, för att vara exakt) . 

I videosammanhang tolererar 
man mycket mindre av smuts 
och föroreningar innan bilden 
blir kraftigt störd. Om det ligger 
en smutspartikel mellan band 
och huvud får man ett signal
bortfaIl, drop out . Ju större 
smutspartikel, desto längre tid 
varar signalbortfallet. 

Eftersom videosignalen styr 
bilden i linjer över skärmen 
kommer en viss tids drop out att 
motsvara en viss längd på en 
"bruslinje". Ju längre tid, desto 
längre linje. I svåra fall kan 
störningarna vara över flera lin
jer och ge stora störda partier i 
bilden. 

Varje jumborulle 

Men drop outs beror inte bara 
på smuts mellan band och hu
vud. De kan också bero på 
ojämnheter i bandytan eller t o 
m på inbakade främmande par
tiklar i själva bandskiktet, som 
lyfter bandet från huvudet. Det 
fordras alltså extremt hög ren
het när man .lägger på oxidskik
tet. 

Om man jämför olika band
fabrikat med varandra, finner 
man att det just när det gäller 
drop out-frekvensen som de 
stora skillnaderna ligger. Om 
man skall mäta den här egen
skapen måste man definiera vad 
en drop out är, i form av hur 
djup den skall vara och hur lång 
tid den skall sträcka sig. Nor
malt mäter man enligt en re
kommendation från JVe med 
20 dB nivåfall under minst 15 
/J-S. På VHS och Beta anses 18 
dB under 10 /J-S vara klart syn
ligt, medan 15 dB under 5 1J.S 
just ligger på gränsen för att bli 
synligt. 

Hundrafaldig 
skillnad 

Ett riktigt dåligt videoband ....... 
kan ge en d~op out-frekvens på ....... 

noggrannt. Hiir sklirs ett band
stycke ut för /rand för ett visst 
prov. Tillverkning av videoband bliver kOll/r.U/f~r 
processen för alt man skall kunna ingripa i 
förlindringar som annars kan uPps/d. 
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flera tusen per minut (!) till 
under 10 per minut för de allra 
bästa banden. De uslaste exem
plaren finner man bland billig
hetsband utan ursprungsbeteck
ning, eller bland rena förfalsk
ningar som också förekommer. 
Märkesband ger sällan sämre 
resultat än upp mot något hund
ratal drop outs. 

Men mätningar av drop outs 
är mycket vanskliga att tolka, 
liksom videomätningar över hu
vud. Bandet är nämligen bara en 
av de faktorer som ger drop 
outs. Bandets renhet spelar en 
stor roll. Mycket viktigt är också 
hur spelaren är injusterad. För 
att man skall få god kontakt 
mellan huvud och band vid 
trumman sticker videohuvudet 
ut en bit från trumman och 
trycker ut bandet. I kombina
tion med bandspänningen upp
står då ett noga definierat tryck 
mot bandet. J u högre det trycket 
blir, desto färre drop outs får 
man. Men samtidigt får man 
större band- och huvudslitage. 

När huvudet slits blir inträng
ningsdjupet i bandet mindre och 
riken för drop outs ökar. Band
spänningen kan dessutom för
ändras med tiden, och det är 
yttterligare en osäkerhetsfaktor 
i bedömningen. Till detta kom
mer att bandets yta kan vara 
mer eller mindre jämn. Om ytan 
är ojämn riskerar man att det 
faktiska avståndet till de mag
netiserbara partiklarna blir så 

stort att signalstyrkan minskar. 
Slitaget blir också högre om 
ytan är ojämn. 

Idealiskt vore alltså att ytan 
görs så jämn som möjligt. Då 
ökar signalstyrkan, samtidigt 
som signalen blir jämnare och 
slitaget minskar. Man får dock 
inte gå för långt i strävan efter 
ett jämnt band. Bandet skall 
faktiskt slita något på huvudet, 
för att få det att hålla sig rent. 
Ferritmaterialet i huvudet för
ändras också med tiden så att 
man måste slipa av lite av det 
yttersta skiktet för att det skall 
fungera optimalt. Det gäller 
alltså att finna en lämplig kom
promiss mellan å ena sidan god 
signal och lång livslängd på 
huvudet, och å andra sidan så 
mycket slitage att inte huvudet 
beckar igen och blir overksamt i 
ytskiktet på grund av åldring. 

Nödig 
rengöring? 

Det här betyder att man nor
malt inte behöver göra rent vi
deospelaren särskilt ofta om 
man är varsam om sina band. 
Om man däremot t ex kör myc
ket hyrband, som man kan miss
tänka för att skötas vårdslöst, så 
kan man befara större slitage. 
Smuts och föroreningar. på ban
det kan mycket snabbt ge allvar
liga problem. Det gäller natur
ligtvis inte bara hyrfilmer. Om 
man är ovarsam om egna band 
och inte lägger dem i kartonger, 

Ä Ilen de flirdigladdade kassetterna kOl'trollera genom klirning i 
,anliga ,ideospelare. Hllr sker bl a mlltning all drop ollt-frekllens med 
de stora ,ita instrllmenten ". hyllornlL 
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om man röker, dammar eller 
steker fläsk i bandens närhet 
eller om man har en bostad med 
mycket torr luft så kan man i 
samtliga fall få smuts problem så 
att det blir nödvändigt med tä
tare rengöringar. 

Drop outs är alltså den egen
skap som skiljer mest mellan 
olika band. Men det finns fler 
egenskaper. Bruset är en sådan. 
Men brus i videosammanhang 
är en synnerligen sammansatt 
historia . När det gäller video
band kan man urskilja tre for
mer av brus. Det svartvita bru
set kan lägga en slöja eller ett 
bakgrundssnöfall över hela bil
den . Skillnaderna mellan bra 
och dåliga band kan vara högst 
märkbar. Också här spelar 
emellertid kassettspelaren in 
synnerligen kraftigt. De tidigare 
modellerna av speciellt 
VHS-spelare var i sig så brusiga 
så bilden knappast förändrades 
vad man än stoppade för band i 
dem. De senaste modellerna ut
nyttjar å andra sidan banden 
bättre, och kan därmed tillgodo
göra sig bättre band. 

Färginformationen spelas in 
för sig och färgbruset får därför 
en lite annan karaktär. Det kan 
dels ge flammande ränder och 
"blaffor" i mättade färger, dels 
slumpvisa färgvariationer i en
färgade ytor. 

På grund av att bildsignalen 
spelas in frekvensmodulerad 
kommer bildens skärpa, eller 

videosignalens frekvens gång, 
knappast att påverkas av ban
det. Skärpan bestäms i stället i 
huvudsak av systemet och hur 
väl elektroniken i spelaren är 
konstruerad. Det är alltså brus 
och drop outs man skall hålla 
u tkik efter. 

Licensierade 
kassetter 

Vad skall man då välja för 
band med denna kunskap i bak
huvudet? Låt oss börja med att 
konstatera att det största utbu
det av olika bandtyper finns 
inom VHS-systemet. Det har ju 
också en kompakt dominans på 
marknaden, och det är här de 
flesta importörer känner sig kal
lade att konkurrera. 

Man kan urskilja två grupper 
av VHS-band. De flesta band är 
tillverkade på licens från JVC, 
systemskaparen, efter en upp
ställd specifikation som inte till
låter särskilt stora avvikelser. 
Sedan finns band som tillverkas 
utan licens. De får inte bära den 
speciella VHS-symbolen, och de 
kan vara hur dåliga som helst. I 
regel är de också det. Framför 
allt ser man ofta mycket drop 
outs på dem. Dessutom vet man 
aldrig hur de sliter på maskinens 
videohuvud. 1 regel skiljer det 
bara någon tia i priset på "rik
tiga" VHS-band och falsifikat, 
så det lönar sig sällan att ta 
risken med de anonyma banden. 

Dessutom kan det förekomma 

Bandkonsumtion 
hos vidQokassQttsystQm 

.~~~~~-------------------------------------, 

7 

II 

5 

3 

2 

Nllr nya ,ideolulSsettsystem ""r lanseralS har bandjiJrbrlllningen 
sllnkts. Nllsta steg blir sannolikt "8 mm ,ideo" som kan komma att 
lalUera i Mst. I det systemet, som frllmst sllgs ""ra gjort jiJr portabelt 
brllk, JliJnta btlndjiJrbrllkningen ligga rllnt 0,3 nr per timme. 



band som är rena förfalskningar 
av märkesband. En importör av 
märkesband' till Sverige var på 
besök hos en liten, fristående 
bandtillverkare i Hong Kong. 
Där erbjöds han de produkter 
som tillverkades. När man dis
kuterat bandens egenskaper en 
stund smög man fram frågan 
vilket "märke" han önskade på 
kartongen. Man kunde få vad 
man ville, se. 

- Fuji lär vara mycket popu
lärt, har vi hört. Det säljer vi 
mycket till Italien, sa man. 

Det var bara att välja kar
tongtryck. Banden däremot var 
alltså ingalunda Fuji eller något 
annat licensierat märke. 

Bland de "riktiga" VHS-ban
den kan man i sin tur urskilja 
två grupper: De som säljs under 
band tillverkarens namn, och de 
som har föresetts med namnet 
·av t ex en apparattillverkare. 
Båda bandtyperna är säkert till
verkade av ett bra bandkokeri. 
De kostar också i regel lika 
mycket. Men de tillverkar
märkta banden kommer alltid 
direkt från samma tillverkare, 
och de är alltså desamma från 
gång till gång. De andra banden 
kan däremot komma från olika 
tillverkare från en gång till en 
annan, och det kan därför bli 
variationer i kvaliteten . Det 
finns knappast någon möjlighet 
att avgöra vem som tillverkat ett 
visst band om tillverkarens 
namn inte är utsatt. 

1000 

Polyestermaterialet i handen Ir 
inte helt Ilngtidsstabilt. Om man 
inte behandlar polyestem alls 
kommer den att krympa si kraf
tigt att man flr splmingsfel pl 
mindre tid In ett lr, ,id fönaring 
i normalt rumsklimat. 

Genom att stabilisera plasten 
med ,Irme och för-töjning kan 

Det fin ns därför sällan anled
ning att köpa annat än tillver
karmärkta band. Då är man 
säker på en hög, och framför allt 
jämn kvalitet - förutsatt att 
tillverkaren är duktig. 

Inte m ånga 
tillverkare 

De tillverkare av videoband 
(VHS) som säljer i Sverige är 
inte många: 

Agfa 
BASF 
Fuji 
HitachijMaxell 
JVC 
Panasonic 
PD Magnetics 
Scotch 
TDK 
Vår rekommendation är alltså 

att köpa något av dessa fabrikat 
Alla andra är bara återförsäl
jare. 

Sedan finns det också special
versioner av banden från de 
flesta tillverkarna . De kallas 
High Grade och kostar en extra 
slant. Kvaliteten skiljer i regel 
främst vad gäller antalet drop 
outs och brusnivån. O m man 
skall få någon glädje av den 
ökade kvaliteten måste man ha · 
en bra videospelare, med god 
skärpa och lågt brus. Då kan 
man i regel se en märkbar skill
nad mellan High Grade och 
normala band. Om man spelar 
in program som man tänker 

SPARNINGSfEL pA GRUI'Il AV KRYIf>NING 

SPARNINGSrEL pA GRtNJ AV rÖRLÄNGN I NG 

IDO 000 TID 
(t~r ) 

man fl den att först förlllnga sig 
för att sedan IIngsamt krym,.. PI 
det ,iset kan man fl en an,lndbar 
tid a, minst 100 lr pi bandet. Det 
giller dock att a.,lga alla fakto
rer ritt si man inte hamnar i algot 
a, "dikena" runt den tilllma stor
leksförlndringen. 

kopiera är det lämpligt att göra 
det på High Grade. Den nya 
kompaktversionen av VHS-kas
setten finns bara i HGversionen. 

Marknaden för videoband i 
Sverige är f n ganska underlig. 
Det infördes - som bekant - en 
skatt på videoband i september 
fjoL Den skatten togs ut på 
sådana band som lämnade gros
sisten före den l september. 
Eftersom skatten var känd i 
förväg, så levererade grossis
terna mer än ett års extra för
brukning till detaljisterna före 
den l september. Följden blev 
att man fortfarande kan köpa 
oskattade band, till gamla pri
ser, och att en mycket blygsam 
peng inflöt till statskassan i stäl
let för de miljoner man tänkt 
sig. 

Just nu lär emellertid lagren 
av oskattade band börja sina, 
och man därför vänta att pri
serna höjs till mellan l 50 och 
200 kr för E 180, tretimmars-

55 

Tjocklek SI 
hos magnetband 

45 

4D 

35 

3D 

~t"'lkt 
25 - 2D 

PI08tfll. 
IS - ID 

5 

D 

bandet. 
Detta sammanfaller därmed i 

tid med en annan stor nyhet på 
den europeiska videomarkna
den . I· höst kommer flera tillver
kare med VHS-maskiner som 
arbetar två hastighter. De ger i 
normalfart maximalt 4 timmars 
speltid, som nu, och i long
play-läge 8 timmar! Avkän
ningen av hastigheten skall ske 
automatiskt från ett inspelat 
band. Nyheten kan innebära att 
bandkostnaden i alla fall sjun
ker trots att skatten slår igenom 
med full kraft. 

Men vad händer då med skat
ten? Eller med bildkvaliteten ? 
Eller med Philips, som hittills 
varit ensamma om 8 timmar per 
kassett? Och vad händer med 8 
mm video? Och vad händer då 
med VHS och Beta? Och så 
vidare. Vi lovar att räta ut alla 
dylika frågetecken i Elektronik
världen. Så snart verkligheten 
hinner ifatt oss. • 

STO LP .. CIII t1ID tl2D tUll ~ Il! -_. 
Ioto _ 

Samtidigt som man ökat pack
ningstltheten pi ,ideobandens yta 
har man ocksl gjort dem tunnare 
och tunnare. Diagrammet ,isar 
hur olika handtyper har olika för
hållande mellan pIastbirare och 
mapetiserbart skikt. 

De tre första typerna Ir "rull
band" för Ijudbandspelare, si 
kommer 4 olika kassettllngder för 
ljud, dir CI80 Ir en minst sagt 
o,anlig Ilngd. Den förekommer 
dock. 

De hl olika tjocklekarna pi 
VHS m fl band aYSer dels stan
dardtjockleken som an,lnds för 
alla kassetter upp till 3 timmar för 
VH8, dels den Ilngsta ,ersionen 
som Ir 4 timmar i VHS-fallet. 8 
mm Ir det format som snart ,intas 

CIJ') 

komma. Bandet till det kan ,ara 
gjort pi hl olika sitt. Dels kom
mer man att an,lnda band som Ir 
till,erkade pi koa,entionellt sitt 
med ett magnetskikt som liggs pl 
i form a, en lösning, dels kommer 
man att an,lnda band dir skiktet 
ir ,akuumförlngat pi filmen i 
stIlllet för "målat". Skiktet blir pi 
det ,iset rent metalliskt, och oer
hört mycket tIltare. Skikttjockle
ken blir bara ungeflr 0,1 "m, och 
det lir den bandtypen som aYSe5 i 
diagrammet. 

För alla bandtyperna giller att 
tjocklekarna ,arierar en sm.1a 
mellan olika till,erkare, och de 
,lirden som diagrammet Ir baserat 
pllr ett ungeflrligt genomsaitt. 
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•• 
ELEKTROSTATHOGTALARE 
-inte så svår att bygga 
som man skulle kunna tro 
* Bygg själv elek
trostathögtalare! Låter 
det oöverstigligt? Den 
som har en hel del 
erfarenhet av elektro
niklJyggen och meka
nisk konstruktion kla
rar det med hjälp av 
bygganvisningarna. 
Men tänk på elsäker
heten. I högtalaren 
finns livsfarliga 
spänningar! 

al' TOMAS LOCK 

~ Vi har tidigare behandlat den 
teoretiska bakgrunden för el ek
trostathögtalare. Här går vi in på 
den praktiska konstruktionen . Lä
sare, med lite händighet och en 
portion tålamod, kan med enkla 
handverktyg tillverka högtalare 
av önskat format. 

Konstruktionen av tillhörande 
förstärkare/transformator och 
användningen av högtalarna inne
bär att man måste handskas med 
höga spänningar som i de flesta 
fall är livsfarliga. Konstruktören 
uppmanas därför att inte pruta 
på elsäkerheten! 

Dimensionering av hög
talare 

Utgångspunkten vid konstruk
tion aven högtalare är ofta stora 
krav på t ex frekvensområde, ut
effekt och distorsion. Om man 
försöker göra en högtalare "som 
klarar allt" åker man på en stor 
avancerad konstruktion. Sätter 
man dessutom begränsningar på 
högtalarens mått, blir den i stort 
sett omöjlig att förverkliga. Kon
struktionssvårigheterna öka r spe
ciellt snabbt när man försöker 
sänka högtalarnas undre gränsfre
kvens, eftersom högta la rens nöd
vändiga storlek fördubblas för 
varje oktav man sänker den undre 
frekvensen . 

En högtalare med frekvensom
råde 300 Hz-IO kHz är en bra 

utgångspunkt. Den övre gränsfre
kvensen kan utan tvivel höjas men 
då måste man handskas med 
tunna membran, vilket kan vara 
mycket tålamodsprövande. (Se jig 
5 RT 1982 nr 12.) 

Våglängden i luft vid 300 Hz är 
I, I m. För att klara den frekven
sen bör högtalarens bredd och 
höjd vara minst 2/3 av vågläng
den, dvs 38 cm. Välj med lite 
marginal 50 x 50 cm. (Se fig i RT 
1982 nr 12.) 

Avstånd mellan 
elektroderna 

Membranets rörelse vid den 
lägsta frekvensen avgör valet av 
elektrodavståndet. Distorsionen 
minskar med öka nde avstånd (se 
jig 2 RT 1982 nr 12} samtidigt 
som man måste öka drivspän
ningen för att få ut maximal 
effekt. I detta fall blir det ofta en 
kompromiss mellan distorsion, 
drivspänning och uteffekt. Distor
sionen är av relativt "mjuk" typ, 
så man kan tillåta membranrörel
ser upp till halva elektrodavstån-

. det. (Observera att jig 2 1982 nr 
12 ger en övre gräns till distorsio
nen .) Vid 300 Hz och maximal 
effekt (120 dB ljudtryck) får man 
eh membranamplitud av + / -1,5 
mm. Det kräver ett luftgap av 3 
mm och överslagsspänningen blir: 

LF2,4·H9·Vj,1l.5 KV 

Drivspänningen U mellan elek
troderna är alltså ca 10 kV och 
polarisationsspänningen ska ll vara 
hälften av U, dvs 5 kV. 

Med detta kan man få ut max
imal uteffekt ner till 300 Hz. Som 
framgår blir då drivspänningen 
mycket hög., alldeles för hög för · 
högspänningsförstärkare. Om 
man däremot väljer att pruta på 
uteffekten vid de lägre frekven
serna minskar den nödvändiga 
drivspänningen snabbt. 

Om vi i stället väljer 2 mm 
elektrodavstånd vilket ger I mm 
luftgap blir.överslagsspänningen: 

lJo2,4 I.L9 vr'4J KV 

vilket ger polarisationsspänningen 
U/2= 2 kV och drivspänningen 
U= 4 kV som ligger litet mer inom 
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räckhåll. Den maximala uteffek
ten vid 300 Hz blir dock nio 
gånger lägre (ljudtrycket fa ller 
med en faktor 3) för att ge plats 
med membranets rörelse. Vid 900 
Hz är den dock åter uppe vid 120 
dB, sejig I . 

I detta exempel har jag valt att 
använda ett luftgap på 1 mm . I det 
fall när drivspänningen är förut
bestämd och mindre än den opti
mala så får man använda så liten 
luftspalt som membranrörelsen 
tillåter. Alltför små luftgap leder 
lätt till dammproblem, och det 
kräver många stöd för ett stabilt 

membran . 

Membran av polyester 
Membranet bör vara av polyes

terfilm (Polyester terephthalat
film) som går under namnen Po
lyester film, Mylar och Hostafan. 
Räddningsfilta r som säljs i en del 
sportaffärer är aluminiumbelagd 
polyesterfilm omkring 18 ILm 

tjock . Denna är användbar (om 
även lite skrynklig) om man "Iutar 
av" a luminiumbeläggn ingen. Den 
är även något för tjock så att övre 
gränsfrekvensen p g a membra
nets massa ligger omkring 5,5 



BYGG 
SJÄLv 
kHz. Polyesterfo lien kan fås i 
tunna re varianter men oftas t i 
stora minimumva rianter. Jag av
ser att ha 6 /lm och 12 /lm folie 
tillgänglig i mindre kva ntiteter. 

Membranet kan limmas med 
Ara ld it eller liknande epoxylim. 
Var försiktig så att du inte sätter 
av tumavtryck där en fog ska ll 
vara . Måla ej heller med halvle
dande lack. Inspänningen enl ji·g 2 
medger att membranet kan 
sträcka sig fri tt längs inspännings
listerna . 

Gör gärna en li ten provrnodelI 
av den inspänn ingsanordning du 
tänker använda och kontrollera 
hur mycket du kan sträcka innan 
membranet brister. 

H alvleda rlacken kan läggas på 
med en pensel tillverkad aven 
bred t räribba med en sammets
remsa fasthäftad (med häftpi stol) 
längs den undre kanten. Innan 
man använder penseln bör den 
lämpligen dammsugas ordentl igt 
så att inga fibrer fas tna r i lacken. 
När man "målar" bör det ske i ett 
väl vädrat, någorlunda dammfritt 
rum . 

Isolationsstöd för 
membranet 

Avståndet mellan elektrod och 
membran fixeras av isolerande 
stöd som samtid igt tjänar som 
tilledare fö r polarisations-spän
ningensstöden. De bör fixeras vid 
eller tryckas mot membranet, så 
att det inte prass lar mellan stöden 
men ändå medge en viss rörelse 
vid inspänningen. 

I detta fall ka n jag rekommen
dera ett alternativ där avståndet 
fixeras med en dubbelhäftande 
skumplas ttej p och mylarfolie (0,1 
mm tjock) som öka r krypsträcka n 
och därmed läcks trömmen, se fig 
3A och 38 . 

Membranstöd och 
membranstyvhet 

För ett mekaniskt sta bilt mem
bran krävs att membra net spänns 
hårt längs kan terna och att det 
stöds av pa rallella membranstöd 
som ligger tillräckligt tätt . Stö
dens riktning horisontellt / verti
kalt har ingen inverkan på ljud
återgivningen. Frånfig 11 (se RT 
1982 nr 12) få r man med inspän
ningskraften O,S kg / cm= O,S 
kN / cm ett rekommenderat stöd
avs tånd av 3S mm vid 2 mm 
elektrodavstånd (SO mm kan va ra 
mera prakti skt) . Denna inspän
ning och stödavs tånd resulterar i 
en membranstyvhet som begrän
sar den undre gränsfrekvensen till 

300 H z, som få r anses v!ira gynn
samt (se fig 9 i RT nr 12). 
Membranet bör hela tiden ligga 
under spänning med fj ädrar eller 
liknande, som kan ta upp längd
ändringar p g a temperaturvaria
tioner och plastens kontinuerliga 
men mycket långsamma töjning. 

Elektrod-material 
Elektrodplåten och skyddselek

trodplåten bör vara av aluminium 
och så tjock som ekonomin t illåter 
(l mm eller tjockare). Hålens 
storlek väljs lämpligtvis i området 
2-3 mm och avstånd mellan dem 
4- 10 mm. Observera, att plå
ta rna helt skall monterås med 
hålens rundade kanter inåt och så 
att hå len ej ligger mitt för var
andra . 

Den utpräglade smala "dippen" 
som uppträder vid en frekvens fd 
blir då mindre. 

td-a~ ~zl 
där d = hå lavs tåndet (m) 
t = inspänningskraften N / m 
M = membra nmassa per m' 
"Dippen" beror på ytvågor i mem
branet med en våglängd som är 
ungefär lika med hå lavståndet. 

Kopplingsmaterialet 
Om man vill ka psla högtalaren 

bör man ha en tunn fo lie, så tunn 
att gränsfrekvensen enligt RT -82 
nr 12 fig 5 åtminstone ligger i det 
översta frekvensområdet , efter
som man anna rs få r "dippar" 
p g a stående vågor mellan mem
bran och kapslings-membranet. 
Ma n kan ej hänga upp högtalaren 
på väggen, eftersom ljudåtergiv
ningen då blir mycket dålig . Av
ståndet mot bako~liggande vägg 
bör vara mer än 1/ 2 m för att 
ljudet ej skall färgas. En absorbe
rande vägg har också en positiv 
inverkan. 

Högtalarens riktverkan 
En plan högtala re få r en ut

präglad riktverkan vid högre fre
kvenser. Fig 4 visar tendensen. En 
svagt krökt högtalare är naturligt
vis ett önskemål men man kan få 
problem med membranets böj
ning, och om man ger sig på det så 
ska ll man st räcka membranet 
tvä rs mot böjningen hårdare än 
längs med böjningen. På så sätt 
få r man en bättre centrering av 
membranet. Några andra möj lig
heter ges i f ig 5. 

Tilledning av spänning 
Polarisationsspänningen bör 

vara ansluten på så många ställen 
som möjl igt så att enstaka läcka ej 

p ut max vid membronylon 

'20 dB r"---__ --- _elektriskt begränsad 
uteffekt 

A&8 

Hz 

Fig l. Figuren visar hur max
imala uteffekten begriinsas al' 
en begriinsad membranampli
tud. Under 300 Hz sjunker den 
utstrdlade effekten (vid kon
stant membranrörelse) dras
tiskt p g a akustisk kortslutning 
runt kanterna. Ovanför "kort
slutningsfrekvensen" 300 Hz 
tilltar den utsmJlade effekten 
med 6 dB/oktal' vid konstant 

{
Både högtalarna lp dock 

/ 

samma frekvensgong vid 
lögre ineffekter. 

membranrörelse för att vid 900 
Hz bli elektriskt begriinsad. 
A iir maximal uttagbar effekt ur 
en högtalare med mdtten 
40 x 40 cm och med membran
rörelsen inskriinkt till mindre 
iin 1,5 mm. B iir maximalt 
uttagbar effekt ur en högtalare 
med membranrörelsen in
skriinkt till mindre iin 0,5 
mm. 

Yttre skyddsjordot 
elektrodgoller 

Höl brönt med lödkolv 
ger starka konter 

Yttre skydclsjordat 
elektrodgaller 

roder -Träribba- 4114mm till 611 6mm 
Högtalarelement Membranet vikt som en föll och limmat med aroldit 

i fogen 

Fig 2. Hiir ser vi ett siitt att 
spiinna membranet och diir de 
yttre skyddselektroderna utgör 
beröringsskydd. Triiribbans 
böjlighet medger viss ojämnhet 
i fdllen. Träribban skall ej lim
mas fast sd att membranet skall 

slå r ut hela membranet, lämpl igen 
längs membranstöden som i fig 
3b. Oisolerad kopplingstråd med 
en diameter av 0,2 mm kan med 
fördel användas. 

Halvledande skikt 
För att man skall få membranet 

ledande måste det behandlas på 
något sätt. Tänkbara metoder (ej 
prövade av förf) är: 
• grafit (kollodia I grafit upp
slammad i mycket utspädd lack) 
• "antis tatspray" 

Jag har använt en lack som har 
antistatiska egenskaper, lämpliga 

kunna striicka sig l/ings ribbans 
axel. Elektrodhdlen iir ej utri
tade för klarhetens skull. 

Skyddselektroderna skyddar 
mot beröring och skall täcka alla 
spänningsförande delar! 

fö r elektrostatiska högta lare. Den 
kommer att fi nnas tillgänglig att 
köpa i relativ t begränsade mäng
der fö r den intresserade. Man 
ska ll sträva efter ett tunt ledande 
skikt för att ej tillföra någon 
onödig massa . Resistiviteten bör 
vä ljas så, att uppladdningstiden 
blir i storleksordningen 2-0,1 sek 
och den kan uppskattas ur tids
konstanten: 
T: RyCp 
Där Ry= ytresistans och Cp= po
larisationskapacitans. Det gäller 
för det fa ll när t illedningen för 
polarisationsladdningen går längs 
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högtalarens ytterlmnt. Ett önsk
värt Ry ligger då i storleksord
ningen 10 Mohm-100 Mohm 
(författarens uppskattning) . För 
det fall när polarisationsladd
ningen leds fram på membranstö
den ökar önskad ytresistans med 
faktorn N2, där N är ant~let stöd 
utöver kanterna . För t ex tre st 
mittstöd ligger önskad ytresistivi
tet i området 100 Mohm-I 
Gohm. Det skall dock påpekas att 
dessa val är grundade på approx
imativa uppskattni ngar. Därför 
finns det stort utrymme för expe
rimentell verksamhet. Membra
net bör endast må las/sprayas på 
de båda aktiva ytorna så att man 
ej får läckage via membranets 
inspänni ngsanordningar (se fig 
3A). 

Högspänningskällan 
Spänningskällan för polarisa

tionsspänningen bör ge mi nst 10 
p.A . Spänningen bör vara variabel 
inom ett ganska stort område. För 
ett elektrodmembranavstånd på I 
mm är 0-4 kV lämpligt. 

Fig 6 och 7 ger ·två sätt att 
konstruera högspänningssteget. 
Med 50 Hz kaskadkoppling måste 
dioderna ha låg läckström för att 
kondensatorerna skall kunna vara 
små. Utspän ningens rippel avtar 
också om dioderna har låg läck
ström. Användningen av högspän
ningstransformator och likriktare 
från en televisionsapparat ger 
mindre rippel och en för det mesta 
enklare styrning i den mån man 
behöver en väl reglerad högspän
ningskälla. Seriemotståndet Rp 
till högtalaren bör väljas så att 
tidskonstansen med polarisations
kapaciteten blir omkring O, I-I 
sek. 

Cp=4~Eo 

där A = elektrodernas yta (m' ), s 
= avstå ndet mellan elektroderna 
(m) och EOo= 8,8 10- 12 

Rp=.I. cp 
cp= polarisationskapacitansen (F) 
och 7 = 0,1-1 s. 

Drivning av högt alare 
Elektrostatiska högtalare krä

ver en mycket större drivspänning 
(100 V-ID kV) än elektrodyna
miska högtalare. I gengäld klarar 
man sig oftast med en proport io
nellt sett mindre ström, så att 
tillförd effekt blir i samma stor
leksordning . 

Vid hobbyprojekt råkar man 
ofta i ·valsituationen mellan att 
driva högtalarna med en transfor-
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mator och en befintlig förstä rkare 
eller att konstruera en egen hög
spänningsförstärkare. 

Exempel på olika källor 
För högspänningsförstärkare 

fin ns det en mängd olika kopp
lingar som i stort sett ser ut som 
en konventionell förstärkare men 
med ett högspänningsutgångssteg 
på slutet. . 

• Transformator 
En utgångstransformator för 

hög effekt och med hi fi -data går 
alldeles utmärkt att a nvända men 
kan vara svår att få tag i i dag. 
Man kopplar enligt fig 8. 

Man bör dock vara försiktig så 
att man inte får överslag inuti 
transformatorn genom för stor 
inmatad effekt. Läckinduktanser 
påverkar, vilket framgår i fig 9. 
• Bipolära transistorer 

Vanliga bipolära transistorer 
lämpar sig inte, eftersom de inte 
tål höga spänningar (> 500 V) 
och strömmar samtidigt (sekun
därt genombrott). Se vidare data
blad och det s k SOA R-diagram
met. Bipolära transistorer lämpar 
sig heller inte för seriekoppling. 

• MOS-effekttransistorer 
MOS-effekttransistorer går 

däremot utmärkt att seriekoppla 
tack vare sin låga styrström. Vi
dare har de ej någon begrä nsning 
p g a sekundärt genombrott. · Pri
set kan dock vara lite avskräc
kande än så länge (Hitachi 
2SK382 kostar ca 45 kr / st) . 

• Radiorör 
Radiorör är också utmärkta 

komponenter som dessutom tå l en 
hi:!. del misshandel. Lämpliga ty
per är EL34. EL/PL504. EL/ 
PL509 och EL/ PL519. Priset är 
troligen på väg upp p g a minskad 
efterfrågan. 

• Drosslar 
Utgångsstegen kan byggas med 

matningsdrosslar eller helt med 
aktiva komponenter. Kopplingar 
med drosslar minskar dock anta
let aktiva komponenter till hälf
ten . Drosseln dras dock med 
samma koronaproblem som en 
transforma tar . 

Lysrörsreaktorer för mindre 
lysrör bör vara ett lämpligt val. 
Dessa har dock en något låg 
induktans (ca 1,5H) så att de 
endast lämpar sig för förstärkare 
i de högre frekvensområdena. 
Dessutom är bara klass A-steg 
möjliga. 

Förslag t i ll 
drossellösa klass A-steg 

Ett enkelt utgångssteg för klass 

- 1983 

Gröns 
lack 

Mylarfoli ~ för 
krypströcka 

._- --.-J Mylarfal i ~ 0,1 mm 

...... --.J-- lsolersI6ng 
_~I_-

Rp .. 1Mn - l0Mn 
'---_ r--POlarisations spänning 

ig 3A. Här ser vi ett hörn av en högtalare med övre elektroden helt 
borttagen och med en del av membranet och membranstöden urskurna. 

. embranspänningsanordningar visas ej i dennajigur. A lla membran
töd och tilledningar hänger fast vid membranet som en enhet, vilket 

underlättar monteringen mellan elektroderna. 

M~mbranstöd med ökat krypovstånd och "prasselfri" 
fastsättning av stöden . 

limmas ej 

Metalltrådar som leder from 
polarisations spänning 

Dubbelhöttande skumpl05ttejp 40j ~ lmm 

Mylorfol ie O,lmm krypsträcka min lmml kV 

Perforering, observera placeringen i förhålland~ till den övre elektroden 

Plastlister membran 

Mylartolie O,I-0,2mm tjock 

Olämpl igt arrangemang ; kryp

sträckan ör för kort vilket 

ger en stor läckström och 

överslag längs plastlisternas 

kant 

Lämpl igt arrangemang vid 

större ele.ktrodavstånd och 

dörmed större spänningar. 

Det ökade krypavståndet 

minskar löckströmmar och 

risken tör överslag 

Membranstöd ) tvärsnitt som visor arrangemang för att hindra 
överslag vid stödet. 

Fig 38. 



A ka n byggas enl igtfig 10. som är 
en variant på en gammal rör kopp
ling enligt fig Il . Observera, a tt 
glödströmsma tningen till det övre 
rö ret måste vara ans lu ten till ka
toden. Detta kräver i sin tur en 
separat glödströmstransformator 
som tål slutstegets utgångsspän
ning. Kylflä nsarna till MOS
effekttransis torerna måste vara 
beröringsskyddade eftersom de 
för livsfa rlig spän ning. Gör inte 
avka ll på elsä kerheten i något fall! 
Utgångsstegens utimpedans 

Utgångss tegens utimpedans är 
i bägge fa ll hög och ger med den 
kapacitiva lasten för konsta nt in
spän ning en utgångsspänIiing som 
fa ller 6 db/ oktav. Någon fo rm av 
motkoppling krävs fö r att räta upp 
frekvensgången och rätta ti ll olin
järiteterna i de aktiva komponen
terna. 

En metod antyds i fig 9 där 
lasten utgör en aktiv del i syste
mets sta bilitet och därför måste 
vara permanent ansluten . 
Klass AB-steg 

Dessa leder enligt mi na erfa
renheter ti ll komplicerade system
lösningar och en del stabili tetspro
blem. Nybörjare avråds till en 
börja n. 

Några avslutande ord 
Denna artike l bygger endast på 

egna dimensioneringsuppskatt
ningar, teoret iska och praktiska 
erfa renheter. De är natur ligtvis 
präglade av förf:s åsikter. Många 
av dessa samba nd har jag ej haft 
möjlighet att experi mentell t veri
fiera , så att utrymmet för experi
mentella undersökningar är myc
ket stort , speciell t ifråga om mem
branupphängningen och ledande 
lacker. 

Elsäkerheten utgör dock ett a ll 
varligt problem som måste lösas 
på ett t ill fredsstä llande sätt . 
Bland annat bör förstärka re/ 
transformatorer monteras ihop 
med högtalarna så att man slipper 
högspänningska blar och kontak
te r. 

De delar som är svåra att få tag 
i kom mer i mån av efterfråga n att 
fi nnas tillgängliga hos : 
Tomas Lock 
Tegelviksvägen 4 H 
59 1 70 Motala 

Vid artikelns publ icerande 
kommer Mylarfil m, ledande lack, 
mem bran f jädra r, d ubbel häfta nde 
sku mplasttejp och MOS transi
storer att fi nnas tillgängliga, öv
riga komponenter ka n även a n
skaffas . Prislista och närmare in
fo rmation skickas på begära n. 

Fig 4. Kurvorna visar approximativt hur ljudeffekten varierar 
längs en linje på ungefär 2 meters avstånd. Vid höga frek venser 
blir riktverkan alltmer utpräglad. 

Högtalarelement 
50"SOcm 

Mötavstånd • 2 meter 

75 cm 

so cm 

so cm 

X -oxel, mikrofonen tänks 
~ \ v~~ placerad på denna 

\\ \ hnJe. 

O:::=--./""IE ffektmötare 

Fig 6. För att få 4 kV behöver 
man minst 13 steg. Alla kon
densatorer skall vara ungefär 
på 0,33 !lF och 400 V polyester 75cm 
eller polykarbonat. Dioderna 
skall tåla minst 1 kV och de 
bör ha låg läckström (t ex 
IN4007). 

Sök 
Högspänningskälla 

~---------4--~~~--2 9 
12 löges omkopplare' 

9 

so cm 

JUcm Högspänning 

Fig 5. Figuren visar några 
olika metoder att göra 
rundstrålande . högtalare. 
Överst: Segmenterad hög
talare ger någorlunda 
rundstrålning på lägrefre
kvenser medan man får 
strålar på högre frekven
ser. Kvaliteten ökar med 

+E Högspönningstransformator från TV 

NI ~S~~in-gS~a~k~d- ---I ____ -I 

antalet segment. 
Mitten: Enkelkrökning ger 
en i ett plan rundstrålande 
högtalare men är svår att 
tillverka. 

N2 

R3 
22n 

+ 

I 

Ul Rl 

100 n 
Underst: Plan högtalare 
med bikonkav gaslins. 
Linsen bildas aven freon- Fig 7. En annan metod att till-
blandning mellan tunna (6 verka högspänning. R 1 väljs så att 
!lm) krökta mylarfolier. spänningen U 1 blir omkring 1 V 
Linsens spridning regleras när transistorn ej är ansluten. 
med halten freon som ham- Pröva till att börja med med 
nar i området 1- lO vo- N , = 30 varv och N2 = lO varv. 

+5-
20V 

man om lindningsanslutning
arna. Oscillatorfrekvensen bör 
hamna omkring 40 kHz. Utspän 
ningen kan regleras med + E. 
Transistorn kan t ex vara av ty
perna BD13I, BD529 eller 
BDX33B. Iymsprocent. Om oscillatorn ej startar kastar 
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1/2 Rs 
Cc ~ektrodkapocitans 
fo" önskad övre 

Wi!. ' R ,,---:-,-' __ gräns frekvens 
J s'" 271'C fo 

Fig 8. Figuren visar hur en utgdngstransformator frdn 
en rör förstärkare skall kopplas till en elektrostatisk 
högtalare. 

Modellov 

~ ] ~~mato, 

--- Läckinduktanser 

Ideal transformator 

Figuren visar hur läckinduktanserna uppenbarar 
sig i serie med en ideal transformator, dör 
deras inverkan illustreras nedan 

] 
spänning över Cl 
vid konstant 

V2 Ls Rs 
Fig 9. 

drivspänning ~Rs"O 

_ Rs-W 
el 

F 
V 

I 
I 
I 
I 

800 VI 100 mA 

4)( 2SK 382 

SJÄLv _ 

IN 

lOOk 2W 

" . .. 
I " 

I~kop'pling, av två hägspännlng' 
forstarkare 1 push-pull till en 
högtalare. 

Ut 

l 
Förstärkare - drivst~ 
med rak frekvens gång 
-OC-l MHZ 

- --: ,"'-. ' • L' 

:Insignal 
r-----SV 

,- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fig 10. Det här utgdngssteget i klass A har 90 mA tomgångsström och 
en maximal uteffekt av 40 W. Utgångssteget måste återkopplas över ett 
drivsteg för att ge rätt arbetspunkt och rakfrekvensgång. 

Rs>~ 
el 

~----------------~, -------+t 

~ 
l,n, ... oIo" 

fr 

RÄTTELSER 
till artikeln "Hur man själv di
mensionerar elektrostathögtala
ren" i RT 1982 nr 12: 
- Sidan 47 
formeln Lfos(2.406Vi\s )(KV) 

skall vara: ()os(2.406Vi\;)(KV) 

och formeln: 2,4s+I,99;(KV) 

skall vara: !2s+1,9 \S (KV) 

Meningen: ~(Ua.lJb) 

maximum .. _ med polarisa
tionsspänl}ing 
skall lyda: ~(Ua.lJb) 

maximum , . , med dubbla pola
risationsspänningen 
I r ~ 3 Slår: lJpI\'\J(max) 

där skall stå : llpIUpmax 
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Re - nätet ökar elsäkerheten genom 
att spärra DC komponenten, 

Kopplas t iU hägtalare en! igt 
fig 10 

'---- återkoppling 

Fig 11. Med lämpliga elektronr 
för höga spänningar kan mi 
bygga ett klass A-steg. Observe, 
att glödströmsmatningen måj 
vara friflytande och ansluten tl 
katoden för att inte isolation, 
mellan katod och glödtrdd sk, 
skadas. 



sin första batteri
drivna musikstudio Fostex X-15. En bärbar 
multikanalsbandspelare med inbyggd mixer 

ute i naturen. Hemma fungerar den som ett 
HiFi-kassettdöck fördina vanliga kassetter. 
Varje musiker borde ha en och priset gör det 

och Dolby brusreducering. 
Fyra kanaler som ger dig 
möjlighet att skapa musik var 
du än befinner dig. I bilen, i 
turnebussen på scenen eller 

FOstex 
SKAPANDE UUDVERKTYG. 

~~ 
CREATIVE AUDIO AB 

Box 19127, 10432 Stockholm . Tel. 08-340920. 

möjligt. Otroliga 3.990:
inklusive moms. Ring eller 
skriv omedelbart och beställ 
broschyren om Fostex X-15. 
Världens minsta musikstudio. 

Martin Persson Creolive Audio AB, Sveovögen 117, Box 19127 10432 STOCKHOLM Tel: 08/ 340920. Musikbörsen SI. Eriksgalon 80, 11332 STOCKHOLM Tel : 08/ 302191 . 
Musikbörsen Dologalon 12, 15134 SÖDERTÄLJE Tel : 0755/ 10520. Musikbörsen Slargalon l , 41124 GÖTEBORG Tel : 031 / 11 00 10. 

Ta l och Ton Kömpegolon 16, 411 04 GÖTEBORG Tel : 031 / 803620. Slen Sound Norrlandsgalon 18, A 90104 UMEÅ Tel: 090/ 125314. 
NORGE : Martin Persson Creolive Audio A l S. Berger H0jden, Frogn 1460 Spro. Tel :(02) 9391 88. Imerslund Musikk A / S SIrögel Slorgolon 13, OSLO 1 Tel : (02)115050. 

Eleklronikkservice Björnöygl26, 9000 TROMSÖ Tel : (083)86185. HogSIröms Musikk Holbergsolmeningen Il , 5000 BERGEN Tel: (05)2328601232115. 
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MontreuJrexpon: 
gfald, möjligheter 

och kreativa nyheter 
* Tekniskt och kost
nadsmässigt håller vi
deotekniken på att re
volutioneras, kan kon
stateras efter det stora 
symposiet i Montreux 
på försommaren, stäl
let dit världens alla 
proffs-tv-människor 
vallfordar för att 
känna på det senaste. * Ekonomiskt och 
användarmiissigt 
trängs nyheterna i en 
dynamik som ger oss 
en hittills oanad ka
merateknik, flexiblare 
system än någonsin i 
olika format och även 
redigeringstekniska 
förbättringar som är 
starkt efterlängtade. * Tv- och videome
diet blir slagkraftigare 
och lättillgängligare 
än någonsin. 
Av LARS ERIK LINDHE 

~ Montreux i skarven mellan 
senvår och försommar. Mon
treux vid stranden av Geneve
sjön (lac Leman), damer som 
sola r på strandpromenaden, her
rar i skjortärmarna som dricker 
öl på gatuserveringarna och i 
bakgrunden snöklädda alper. 
Som ett vykort - javisst. Eller 
snarare som en ytterst välbyggd 
kuliss - åtminstone för de män
niskor som just dessa dagar f yl-

,KCF 1 är en ENG-kamera från Bosch, mest intressant kanske for att 
den också ingår som kameradel i Boschs Lineplex-system med inbyggd 
videospelare. 

ler den lilla stadens alla hotell 
och restauranger. Film och tele
vision är ju ofta visioner och 
lögner (rent bildmässigt, alltså) . 
Men denna gång var det ingen 
chroma-key bild utan verklig
het. Och i kongress byggnaden 
fanns all den moderna appara
tur samlad som används för att 
skapa det här komplicerade som 
kallas television. 
Till bara för några år sedan var 

televisionen liktydigt med stora 
rundradiobolag enbart, typ 

Televisionens 
nya betydelse 
BBC, Sveriges Television och 
liknande, dvs tv var i stort lika 
med respektive länders mono
polföretag eller allmännyttiga 
Public-Service företag . Även 
OI;n de finns kvar så har deras 
dominans förändrats på senare 

år. I dag har vi en fristående 
televisionsverksamhet, en pro
gramproduktion som bedrivs av 
fristående företag på vanliga 
kommersiella villkor. Det må 
sedan vara produktioner för just 
nämnda Public-Service företag, 
ren reklamproduktion eller ut
bildnings- och informatiollspro
gram för näringslivet: Vi har 
även i Europa fått en betydande 
program produktion som sker 
hos fristående produktionsbo
lag, vilka nästan alla har det 
gemensamt att de förfogar även 
en kvalificerad teknik . 

För utrustningsleverantö-
rerna är därför de fristående 
produktionsbolagen en ga nska 
ny och intressant kundkategori . 
De har nämligen helt andra 
möjligheter att snabbt be
stämma sig för att investera i en 
ny och kvalificerad teknik - hos 
rundradiobolagen är detta som 
regel en långdragen och tidsö
dande procedur . Televisionen i 
sina olika former är därför i dag 
en ytterst aktiv och vital före
tel se. 

Ny teknik: snabbare, 
lättare, dyrare 
Tidigare var det så, att skillna
den mellan professionell utrust
ning och hemelektronik låg i att 
proffsutrustningen var betydligt 
större och tyngre, såg mer kom
plicerad ut och var betydligt 
dyrare . 

I dag är det bara det sista som 
gäller. Modern proffsutrustning 
är ofta inte större eller tyngre än 
hemelektronik och den har på
fallande lite rattar, knappar och 
lampor. Förvisso utgör dock pri
set ännu en väsentlig skillnad! 

Detta med storlek och tyngd 
märks inte minst på den nya 
genera tionens videobandspe
lare. Skillnaden mellan en gam
mal 2" utrustning och någon av 
den nya generationens I / Y -ut
rustning (Betacam eller Recam) 
resp 1/ 4"-utrustning (Line-plex) 
är lindrigt sagt dramatisk. Här 
har vi också en het punkt. Vad 
kommer att hända med de nya 
produktionssystemen, dels i för
hållande till 1" B och C samt 
BVU, dels i konkurrens inbör
des? 

Helt klart , alla systemen er
bjuder imponerande teknisk 
kvalite, en mångfald möjlighe
ter och detta till ett i samman
hanget högst intressant pris . De 



har ju alla utvecklats för att 
erbjuda videoutrustning lika 
lätt ha nterlig som filmutrust
ning. Vi kan då konstatera a tt 
både Sony med sitt Betacam
system och Panasonic med sitt 
Recam (eller M-Type) system 
nu kan erbjuda serietillverkade 
produkter. Inte som på IDC i 
Brighton förra året, då det bara 
visades prototyper som hjälpligt 
hölls ihop med Plastic padding 
och elektrotape' 

Bosch, som har utveckla t sitt 
eget system baserat på CVC-sy
stemets 1/ 4" teknik, kunde nu 
också presentera sin mycket be
händiga Line-plex-utrustning i 
PAL-utförande. När det gäller 
lättha nterlighet och vikt leder 
Bosch över Son y och Panasonic. 
Man har också lagt ner ett 
häst jobb på att kunna presen
tera ett fungerande system ef
tersom man tidsmässigt ligger 
en bra bit efter Betacam och 
Recam . Vikt och volym är myc
ket viktiga faktorer i detta sam
manhang, eftersom man måste 
förutsätta att utrustningen skall 
fylla kraven för broad ca st
standard, annars är det dömt på 
förhand . Det märktes på vissa 
japanska reaktioner a tt man var 
imponerad av vad tyskarna hade 
lyckats prestera . En morgon 
sprang vi för övrigt ihop med 
Akio Marita - Mr Sony himself 
- som outgrundlig som vanlig 
gled fram bland mängden av 
icke-Sony produkter ... 

Inte bara bandspelare, 
efterbearbetning också 

Nå, nu är inte allting själv
klart i denna bransch . Visserli
gen kan man nog tänka sig att 
Bosch har ett övertag med sin 
nya utrustning hos de stora 
rundradiobolagen runtom i Eu
ropa, av den anledningen att 
ma n där i stor utsträckning an
vänder Bosch l " B-standard se
da n många år. 

Inte minst gäller det Sveriges 
Television . Systemlösningar är 
lika viktiga som den rela tiva 
kva liteten på utrustningen i 
dessa sammanhang. 

Däremot har japanerna ett 
klart övertag i det att ma n har 
hela utrustningskonceptet klart, 
dvs redigeringstekniken. Både 
Betacamlägret och Recamlägret 
kan presentera en komplett ut
rustning. Det kan ännu inte 
Bosch . 

Det är nog snarare så att det 
är tiden, inte sjä lvkla rt det tek
ni ska resultatet, som kan bli 
utslagsgivande. De som i dag ä r 
intresserade av ny produktions
teknik kan knappast sitta och 
vänta på att Bosch ska ll hinna 
bli färdiga - för det stå r inte 
stilla hos japanerna heller, som 
bekant ... 

I fallet Sony ser man dock 
vissa tekniskt / kommersiella 
konflikter . I form av BVU har 
Sony kunna t erbjuda en mycket 
göd tekni sk kva litet till rimliga 
kostnader. Alternativet har varit 
l " e, som självfallet fortfarande 
är State of the Art men också 
innebär förfärligt mycket större 
investeringar. Nu kommer ma n 
att kunna erbjuda Betaca m, som 
kvalitetsmässigt ä r klart bättre 
än BVU , betydligt smidigare 
men systemmässigt billigare än 
BVU . Det vill till att man be
stämmer sig för a tt tuta i rätt 
trumpeter: annars kan det bli 
lite av "hängas eller skjutas"
problem för det innovativa före
taget. 

I Panasonics fa ll är läget ett 
helt a nnat. Där behöver man 
inte riskera att förlora något 
eftersom man tidigare inte haft 
någon verklig professionell ut
rustning i broadcast-klass . Kon
cerens stora system partners typ 
Ampex och RCA, har visserligen 
l " men däremot ingen BVU. För 
dessa gäller det alltså att kunna 
ta tillbaka den stora marknads
a ndel man tappat till Sony, i och 
med deras BVU-system . 

Recamsystemet är ett starkt 
kort , inte bara tack vare sina 
tekniska egenskaper utan den 
kommersiella styrkan : Recam 
står för Pa nasonic, Ampex, Hi
tachi, ReA och Ikegami. Beta
cam står för Sony och Thomp
son. Det är upplagt för samma 
typ av fight som gällde för VHS 
och Betamax på konsumentsi
dan för ca 4-5 år sedan . 

En joker: 
BVU från JVC 

Som va nligt, osvuret är bäst. 
För nu, mycket lägligt för Sony, 
kommer JVC med sitt eget 
BVU-system, självfallet kompa
tibelt med Sonys High Band 
U-Matie. Och det till ett betyd
ligt lägre pris ä n Sonys. 

Situationen är sålunda något 
förvirrad när det gäller nya sy
stem: Beträffande JVe:s inhopp 

Den mest lätthanterliga och lättaste v;deokameran med inbyggd 
videospelare är denna Bosch KBF l, eller Linepiex, som systemet 
kallas. Den arbetar med 1/ 4 tums band i CVC-kassett. 

Etablerade konkurrenter till Lineplex är Recam (VHS-kassetter) och 
Betacam (Betakassetter). På bilden Panason;cs Recam med kamera 
och bandspelare på totalt mindre än 10 kg. 

frågar man sig om det är ett 
ovanligt smart drag från firman 
eller ba ra korkat i största all
mänhet? Alltnog, det allmänna 
intrycket var att man nog inte 
a nsåg sig kunna bestämma sig 
för ett nytt system vid den här 
mässan i a lla fall. Kanske det 
blir l " e i a lla fall, för att 
undvika att hamna fel . . . ? 

Nya spännande 
kameror 

Det vi annars tyckte var mest 
intressant, var nyheterna på ka
meras idan , ka meror i pri sklas
sen mella n 50000:- och 
100000:- . Här händer det sa
ker! 

Även de mest krävande tek
nikpersonerna från tv-bolagen 

var imponerade av vad man får 
pengarna när det gäller dagens 
kameror i den här klassen . BI a 
är det intressant att rapportera 
att JVe - äntligen - kommer 
med ett helt nytt kamerasorti
ment, från Plumbikon-modellen 
för ca 250000:- ned till KY310 
för ca 85000:-. 

Den senare modellen då ut
rustad med tre High Band Sati
coner. Det bekräftades nu också 
att den gamla trotjänaren 
KY2700 går in i skuggornas rike 
efter lång och trogen tjänst. 

KY310 har 600 linjers upp
lösning, ett S/N på 55dB, hög 
känslighet (45 lux vid r/I,4) 
prismaoptik och automatisk di
gital registreringsteknik . Två 
linjers vertikal konturtecknart: 



och kam-filter teknik lovar att 
detta kan bli något extra. 

Panasonic kommer också med 
flera intressanta kameror. Den 
största modellen WV-888 kom
mer att hamna i samma prestan
daklass som JVC:s KY310 med 
nästan identiska data . Däremot 
har Panasonic WV -888 lite fler 
systemtekniska fördelar, av vad 
de preliminära databladen låter 
förstå . 

Nästan ännu intressantare är 
Panasonic WV-555 . Det är en 
billigare modell med impone
rande egenskaper: 

550 linjers upplösning 
53dB S/N-förhållande 
3 st 1/ 2" Saticonrör 
automatisk registrering 
en linjes vertikal konturteck

nare, modifierbar till två linjers 
- 10 x F / I ,4 zoomoptik och 
prismaoptik 
- justerbar gammakorrektion 
och 
- inbyggd balkgenerator. 

Detta till ett "mycket bra 
pris", enligt Panasonic. Vi tyder 
det som att JVC KYl900 kom
mer att få en tuff match ... 
Detta bör bli en idealisk kamera 
för semiprofessionellt bruk, in
stitutionell tv och liknande. Pro
ver till Sverige i september / 
oktober, lovar importören. 

Även från Sonyaviseras en ny 
kameramodell i prisklassen runt 
100000:-. Den lovar man skall 
bli något alldeles extra . Med 
den tradition Sony har på kame
rasidan kan det vara värt att 
vänta på den modellen. 

Redigeringstekniken 
allt smartare 

Redigeringen har alltid varit 
den stora flaskhalsen vid tv-pro
duktion. Dyrbar teknik och tid
södande verksamhet gör efter
bearbetningen till en kostsam 
historia. Därför lägger man ned 
mycken möda på en rationellare 
utrustning i redigeringstekni
ken. 

CMX-ORROX, som i Sverige 
representeras av Ercotron i 
Täby är en av världens definitivt 
ledande tillverkare av redige
ringsutrustningar. Flera svenska 
produktionsbolag är också ut
rustade med CMX-utrustning, 
som t ex Filmbolaget och Video
produktion AB. Nu presente
rade CMX sitt senaste, häfti
gaste på området: CYX-3400+. 

Inte nog med att man där kan 

"lära" maskinen alla de 'vanli
gaste redigeringskommandon 
som jag själv brukar använda, 
den lyder också på direkt tilltal! 

Utrustningen kan program
meras för röstkommando, dvs 
den kan programmeras att ut
föra olika redigeringsåtgärder 
genom ljudaktivering. Säger jag 
högt i kontrollrummet så att 
maskinen "hör" det, t ex "Klipp 
till maskin B, preview", så kom~ . 

mer den att backa upp båda 
maskinerna och simulera klip
pet, som det skulle se ut på 
tapen. Säger jag "Insert bild -
nu", kommer deTl"att lägga in en 
klippbild vid ;'nu". Och inte nog 
med det - den förstår al/a 
språk! Vilken begåvning! 

"I andra änden", rent tekniskt 
har vi den nya redigeringstekni
ken på VHS, som Panasonic 
lanserat. Det är en utrustning 
som arbetar med vanlig stan
dard- VHS, men om High Grade 
tape används får den bättre pre
standa än standard U-Matic 
(Low Band)! 

Det är en ren kontrollpulsre
digering, men redigeringstek
niskt kan man utföra alla de 
åtgärder som man gör på ett 
stort proffssystem: Assembler, 
inseTt valfritt på bild och/eller 
två oberoende ljudkanaler. Det 
går också att åstadkomma 
split-edit och att redigera in 
stillbilder med perfekt kvalitet. 
Som utbildningsanläggning, för 
off-line edit (för-redigering) och 
som produktionsutrustning för 
mindre pretentiösa semiprofes
sionella produktioner är den 
mycket intressant. Och priset: 
ungefär hälften av det för Stan
dard U-Matic. Sannolikt kom
mer den här tekniken att inom 
något år eller två att ha tagit 
död på vanlig standard U-Ma
tic. 

Trick och finesser 
Naturligtvis finns det också i 

dag en bedövande mängd sofis
tikerad specialteknik, allt från 
imponerande trickmixrar till di
gital grafikutrustning för s k da
taanimation. I själva verket bör
jar gränserna mellan de här 
utrustningarna suddas ut allt 
mer. Ett exempel är ECHO
lab:s SE-3 mixer, som redan 
installerats i ett exemplar i Sve
rige. 

Den visades bl a på TM-da
garna i våras, och den förträff-
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Redigeringsenhet for redigering i 
''fält'' av Boschs Lineplex-sys
tem. Används med en eller två 1/4 
tums spelare som pluggas i på 
enhetens ovansida. 

Redigeringsspelare från Panasonic for standard VHS. Typbeteck
ningen är NV 8500 för apparaten som bl a inrymmer avancerad insert 
edit med separat raderhuvud på videotrumman .. 

lige herr Winblad på Filmia är 
den lycklige ägaren till detta 
ännu så länge i Sverige unika 
exemplar. 

Det som är intressant med 
den nya digitala tricktekniken 
är att man nu programmerar 
dem i realtid, dvs du tar tag i ett 
handtag och du ser direkt hur 
bilden blir - en klar kreativ 
fördel. 

Tidigare var det så att utrust
ningen måste programmeras, 
precis som en vanlig dator med 
koder för X- Y-och Z-rörelser, 
och först efteråt kunde man 
konstatera "hur det blev" . Kort 
sagt, tekniken har nu börjat bli 
människovänligare igen - man 
behöver inte vara specialtekni
ker för att kunna använda alla 
möjligheter. Eller - som en 
leverantör uttryckte saken: "Till 

och med en producent som van
ligtvis är teknisk idiot kan börja 
begripa vad det är han håller på 
med". 

Burkar, burkar, 
burkar ... 

Och mycket mer därtill. Som 
t ex utrustning för satellit-tv och 
kabel-tv, som vi inte alls berört. 
Men sammanfattningsvis skulle 
vi vilja uttrycka det sålunda: 

Det intressanta med dagens 
tv-teknik är kanske inte det tek
niska resultatet som sådant -
det väntar vi oss. Det intressanta 
är mångfalden , möjligheterna 
och alternativen - tekniskt och 
kostnadsmässigt. 

Det innebär ju att televisionen 
som medium kommer att kunna 
bli tillgängligt som arbetsinstru
ment för betydligt flera än tidi
gare. • 
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"Ett nytt medvetande växer fram i Europa" 
* Nere i det idylliska 
Schwarzwald samsas 
numera traditionella 
basnäringar med da
taålderns elektroniska 
industrialism. Det 
förmedlande mellan-
ledet är förstås en 
jlerhundraårig tradi
tion på området urverk 
och jinmekanik. * Den europeiska in
dustrikoncentrationen 
har här avsatt ett pa
radexempel på lyckad 
satsning. * EV har besökt 
Saba, numera fransk
kontrollerat, där man 
fått fram ett synnerli
gen modernt TV-chas
si som skall bjuda den 
japanska konkurren
sen spetsen. 
Text: ULF B STRANGE 
Foto: SABA 

VäsHyska Saba:s 
nya färg-tv-chassi: 

TEKNIK I 
TOPPKLASS 
~ EV (Villingen) Ett par världs
nyheter ingår i västtyska Saba:s 
senaste färg-tv-chassi S , som den 
numera i den franska Thom
son-Brandt-sfären inlemmade 
Schwarzwald-industrin med anor 
från l 920-talet och med skiftande 
öden bakom sig hoppas skall ut
göra ett verksamt vapen mot den 
japanska hegemonin på området 
och naturligtvis i hög grad också 
konkurrera med produkterna från 
de verkligt stora europeiska tv-fa
brikerna . Saba-fabrikerna i Vil
lingen utgör sedan något år till
baka ett utvecklingscentrum för 
de projekt ägarna vill se de f d 
tyskägda gamla hemelektronikin
dustrierna Nordmende och Dual 
ägna sig åt framdeles, och man 
hyser en behärskad optimism om 
att kunna slå sig fram tack vare 
upprustning med bl a moderna 
montagemaskiner och en sta b av 
lika hängivna som skickliga tekni
ker under ledning av utvecklings
chefen dr Geiger, bland annat 

upphovsman till det nya tv-chas
siet. 

Nystart, kampanda 
Hrr Geigers, Favreaus, Borg
manns m n centrallaboratorium 
med mängder av modern, da tor
baserad konstruktionsutrustning 
ä r imponerande, och deras sprud
lande vitalitet står i viss kontrast 
till vd:s, dr Alexander Lenzes, lite 
återhållsammare a ttityd. Dr 
Lenze är nämligen ekonom och 
får a nsva ra för resultaten "nedan
för strecket", vilket i tider som 
dessa fordrar att man i någon mån 
förhärdar sig också mot de lju
saste tekniska visioner - därmed 
inte annat sagt ä n att Saba:s vd är 
en stor entusiast, också han, för 
det offensiva tänkande som nyska
pelserna vittna r om. Det är intres
sant inte minst ur den aspekten att 
man i de här gentemot jättekon
cernerna rel ativ t små, nexibla in
dustrierna är trött på allt patrio
tiskt prat om att "stoppa japa-

nerna" och verkligen också försö
ker göra något i den riktningen , 
uta n särskild draghjälp . Att det är 
fransm än som äger och admini
strerar industrin genom en tysk 
ledning bekYIJ1rar ingen, tvärtom 
verkade ma n på alla nivåer hysa 
förtroende fö r ägarnas hittillsva
rande agerande och vad besökaren 
kan se beundrar fransmännen å 
sin sida den generation av tyska 
tekniker som tagit vid: 

Inte a lldeles omöj ligt kan de 
gamla t ys~ egenskaperna grund
lighet, utvecklat kunna nde och 
disciplinerad noggrannhet vid till
verkningen legeras med en ny 
kampanda, en beslutsamhet att 
slå vakt om ett Europa, vilket 
hotas av svåra problem. Som en 
man i vit rock lågmält anför
trodde mig : "Politikerna , ja dom 
orerar och sitter av konferenser 
och kommer med sina förbrukade 
slagord ... dem ger vi f-n. Det är 
vi på golvet som får göra jobbet. 
Så lä nge det finns något, alltså. 
Men inte ska då vi ge upp. Ett och 
annat kort har vi fortfarande att 
spela ut. " 

En roande detalj: Fra nsmän 
äger och kontrollerar tyska indu
strier, skötta av tyskar , och kon
cernspråket är - engelska! Det 
trodde man knappast. 

Redan efter mässan Hi fi Video 
82 fick Saba erkännande för sin 
nyhet S-modellen , som ett antal 
bedömare menade låg lå ngt före 
konkurrensen. Det handlar om en 
konstruktion som digitaliserats till 
hela 60 % och ett där en enda 
mikroprocessor sköter en hel rad 
funktioner. O 

Sabas fabrik i Vii/ingen har rustats upp väsentligt och erbjuder i dag 
toppmodern tillverkningskapacitet. Här en av flera tyskkonstruerade 
bestyckningsautomater för komponenter som går i skift för TV-fabri
kationen. Den arbetar efter delvis andra principer än t ex de japanska. 

En bild från provningsmomenten av mottagarna i slutledet av tillverk- ...... 
ningen hos Saba. ~ 
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~ (Villingen, EV) Som en bety
dande framgång både på Europa
marknaden och i Sverige beteck
nar man hos Saba företagets .nya 
S-chassi, grunden för en till 60 
procent digitaliserad tv-färgmot
tagare som tillika konstruerats för 
minimal strömförbrukning. Chas
siet uppvisar en rad nya tekniska 
lösningar, bl a en ny färg-ic plus 
nya regleringskretsar för konstant 
färgvärde över hela spektrum un
der bildrörets totala livslängd. 

Det här nya chassiet är i flera 
avseenden marknadens moder
naste f n, men oavsett detta kan 
noteras en intressant ståndpunkt 
som man uttrycker sålunda hos 
Saba: 

- Det moduliserade tv-chas
siet är nu något som tillhör det 
förgångna - vilket inte hindrar 
att flera väsentliga kretsar också i 
fortsättningen utförs som insticks
enheter och lätt utbytbara sådana. 

Som världs nyhet omfattar Vil
Iingen-teknikernas chassi att man 
i ett enda hölje f f g lyckats förena 
- i hf-delen - kabelavstämnings
enhet ("kabeltuner"), slingan för 
frekvenssyntesen och mf-förstär
karsteget. Givetvis är chassiet 
mikroprocessorkontrollerat: Den 
reglerar all digital styrning av 
kretsarna, och den kontrollerar 
också den s k dialogdisplayen och 
alla övriga funktioner för handha
vandet. 

"Dialog" med framtiden 
Det nya "säkerhetschassiet" 

har måtten 33 x 21 cm och är i sig 
så litet, att det utan ändringar kan 
sättas i produktion med alla bild
rör mellan dimensionerna 37 och 
67 cm, tillika med rör som har 
såväl 90 som 110 graders avböj
ning. Säkerhetschassi benämns 
det tack vare att det inte bara är 
ett "kallt" såda nt, utan att en 
transformator sörjer för total in
tern nätisolering. Trafon arbetar 
endast med 55 W effekt vid 
90°-utförandet medan ett chassi 
bestyckat med 110°-rör förbrukar 
70 W, enligt fabriken. Det är tack 
vare detta som det nya chassiet 
enkelt kan anslutas till all extern 
apparatur som exvis videospelare, 
hemdator eller bildskärms-mo
dem. Den nya 21-poliga Europa
normerade kontakten (se beskriv
ning härintill) hoppas man skall 
utgöra en "framtidssäker" in- och 
utgångsport för alla signaler. Hä
rav benämningen "dialogbered
skap" . 

Det för användaren primärt 

S-chassiets hf-del 
uppvisar världsnyhet 
viktigaste tillbehöret torde vara 
den med ir-signaler arbetande 
fjärrkontrollen, Telecommander. 
Alla värden för sådant som ljud
styrka, färgmättnad, balans och 
luminans indikeras på mottaga
rens frontpanel med en skala, 
graderad mellan O och 99. Detta 
menar Saba underlättar sökandet 
efter tidigare använda inställ
ningar och "bästa lägen" . En lik
nande "dialogberedskap" åter
finns vid kanalväljaren, som är 
direktverkande men också med en 
tryckning kan kopplas om till 
automatiserat sökande efter bäs
ta/närbelägnaste sändare. Tryc
ker man ner pilottangenten, kopp
lar automatiken om alla funktio
ner till medelvärdet 50. 

Minnesautomatiken är så pro
grammerad, att ett plötsligt drift
avbrott inte vållar att allting faller 
ur, utan så fort mottagaren är 
igång igen letar minneskretsarna 
upp samma program med föregå
ende inställningsvärden, också för 
ljudet. 

Fullstereo, alla 
färgsystem 

Mottagarens nya, syntesgene
rande frekvenslåsning bildar 
grunden vid valet för varje enskild 

kanalläge utan svårighet ens i 
frånvaron av reella tv-signaler in 
på antennen. Alla kanaler - eller 
snarare lägena för dem - bestäms 
av telekommand-kretsarna och 
lagras i minnet genom dittryck
ning av pilottangenten. Kraftdel 
och avlänkning saknar helt kylele
ment. 

Saba, som nu går före med en 
egen 3D-presentation av färgbil
den, se EV:s aprilnummer, har 
givetvis stereoutrustat sin chassi
nyhet. Seriemässigt förses alla 
mottagare med ett sterefoniskt 
slutsteg. Från 1982 förser man 
alla C%r S-modellerna av bild
rörsstorlekarna 51, 56 och 67 cm 
med s k fullstereo. Men också 
monoljudmottagarna i S-serien 
kan köparen få stereoförsedda ge
nom att man förser chassiet med 
en insticksmodul för stereoljud. 

I sammanhanget kan nämnas, 
trots att det inte är av något 
omedelbart intresse för svensk del, 
att chassiet med lätthet kan apte
ras för alla tre färg-tv-systemen: 
På den internationella marknaden 
kan man välja att byta ut deco
dern till en som ansluter sig till 
Secam-standarden (här kan man 
faktiskt välja två, "västlig" resp 
"östlig") och likaså finns en 

Västtyska Sabas nya "säkerhetschassi" är bl a försett med världsnyhe
ten tuner, pli och bildmellanfrekvens sammanförda i ett enda hölje som 
ett hf-block.. Stor vikt har ftists vid ringa ström förbrukning och "kall" 
drift - detta medför inte bara längre livslängd hos komponenterna 
utan sänker verksamt hela inner- och drifttemperaturen, vilket otvivel
aktigt har betydelse då mottagaren placeras inne i ett skåp, en hyllvägg 
° dyl. För många är en sådan möblering enda möjligheten att ha en 
någotsånär stor tv-apparat. 
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NTSC-del man kan plugga in 
Saba har märkt en god försäljnin~ 
med den senare till en hel del 
europeer, vilka gärna vill ta del a\ 
de interna amerikanska och brit· 
tiska trupp-programmen på olika 
håll, vilka ju inte så lite bygger på 
amerikanska original. Ton-delen i 
chassiet är förberedd för mellan· 
frekvenserna i ljudet på 4,5 resp 6 
MHz. 

"Anatomi" för service 
Serviceverkstädernas önskemål 

har långtgående beaktats då chas
siet konstruerades. Chassiet är 
lättarbetat och, viktigt nog, åt
komligt från alla sidor. Lödsidan 
på kretsarna har genomgående 
delats in i koordinater och marke
rats med bokstäver resp siffror, så 
att man enkelt kan referera dem 
till schemats enski ldheter. Alla 
viktiga mätpunkter för spännings
kontroll och jämförelser mot oscil
loskopfigur är tydligt särmarke
rade. Man får också upplysningar 
om de integrerade kretsarnas inre 
uppbyggnad genom schema och 
"manual". Varje komponent har 
man också försökt underlätta 10-
kaliserandet av, så att det genast 
skall framgå t ex var ett visst 
motstånd sitter eller i vilken krets 
en kondensator återfinns. 

Bland de tekniska enskildhe
terna som utmärker detta nykon
cipierade chassi kan nämnas föl
jande: 
- ny koppling för vertikalavböj
ningen med blott ett enda aktivt 
element. 
- spänningsmatning av stereo
slutförstärkaren genom nättrafon 
som i en gängse hi fi-apparatur 
- självkonvergerande PI L-bil
drör med högspänningsfokusering 
- frekvenssynteskoppling med 39 
programlägen, finns också som 
variant med 16, vilken enkelt kan 
utvidgas till 39 som fulIbestyck
ning 
- . mikrodatorstyrd drivning och 
"multidisplay" för samverkan 
med alla inställningsvärden 
- normallägesåtergång för alla 
inställningsvärden genom pilot
knapp 
- 21-polig kontakt för förbind
ning med video, dator etc. Chas
siet kan användas som centralen
het för en mängd periferimateriel 
- videotextmottagning möjlig 
genom en insticksmodul (deco
der) 
- långt driven diagnostisering av 
felkällor genom servicepunkter, 
koordinater etc. O 



VA80S, 
videoaclapter 
för tv-kring
utrustning 

KOBTA 

• I det nya s k säkerhetschassiet 
S från västtyska Saba ingår en 
Europa-normerad anslutning, vil
ken "framtidssäkert" anses lösa de 
problem vilka uppstått med för
bindning av all nu och kommande 
extra utrustning, vanligen stereo
foniska videospelare och bildskiv
spelare. 

Men också sådan materiel som 
bildskärmsterminaler eller hem
datorer går enkelt att ansluta, 
eftersom alla apparater i S-serien 
arbetar med från nätet skilda 
transformatorer. 

Med den "universella" Europa
kontakten bortfaller alla knepig
heter med anslutningar som tidi
gare bara servicetekniker kunde 
ordna, menar tyskarna. Firman 
påpekar, att man så här visar 
vägen till den både enklaste och 
säkraste användningen av tv-mot
tagaren som bildskärmsterminal. 
Det gäller för firmans del alla 
mottagare med bildrördiagonaler 
från 37 till 67 cm. 

Även uppbyggnad aven full
ständig stereo-videoanläggning 
låter sig enkelt göras med den nya 

BJlPPOBTBB 
Ny trådlös 
mikrofon 
från Sennheiser 
• Den nya Seimbeiser-mikrofo
nen SKM 4031 ingår i ett likaså 
nytt trådlöst system tillsammans 
med mottagarna EM 1003 och 
1026. 

Trådlösa anläggningar är i 
stark expansion i Sverige, där bl a 
televisionen gjort inköp under se
nare tid liksom en rad scenanlägg
ningar, teatrar och företag där 
man t ex har mycket visningar. 

Tekniken har gått starkt framåt 
de senaste åren och ljudkvaliteten, 
störningsfriheten och överförings
kapaciteten är numera väsentligt 
bättre än tidigare. I det här fallet 
är den korta antennen och mikens 
utformning bidragande till att den 
är både lätt och enkel att använda. 
Känsligheten är sådan att pust
och blåsljud liksom friktionsljud 
vid bärandet är nästan elimine
rade.. Störningsfriheten är hög 
över hela bandet. 

Mikrofonen är dessutom för-

sedd med ett inbyggt brusminsk
ningssystem som tillverkaren kal
lar Hi-Dyn. 

Mikrofonen ihop med modul
mottagaren 1026 ger möjlighet 
till insats av flerkanalsystem för 
större konsert- och teaterevene
mang, liksom s k diversitymottag
ning. 

SKM 4031 ger enligt tillverka
ren hög säkerhet mot återkoppling 
och tål det i sammanhanget höga 
ljudtrycket av 130 dB - går alltså 
att åtminstone teoretiskt ha på 
rockgalor . .. Känsligheten är 
dessutom omkopplingsbar inom 
plus/minus lO dB. 

Många insatsområden 
Sennheiser har under senare år 

ryckt fram i första ledet då det 
gäller trådlösa mikrofonsystem 
och har fått leverera till tv-bolag, 
radioföretag och teatrar världen 
över. Schlagerfestivalen i Mtin
chen, som särskilt den svenska 
publiken minns, arbetade ex-vis 
med ett 12-kanalsystem från den 
tyska leverantören. 

Också vid en rad kontinentala 

S-chassi tekniken och det utan in
skränkningar. Härtill krävs dock 
en videoadapter som heter V A 80 
S som förbindelselänk, införd i 
Eurokontakten. Adaptern har ett 
omkopplingsrelä som påverkas in
ifrån videospelaren och därige
nom kopplar om automatiskt mel- · 
lan video- och tv-mottagardrift. 

"Speed
modulation" 
för ny bildbriljans 

• Saba i Villingen, VästtyskIand, 
lanserar en ny ide för briljantare 
färg-tv-bilder och har sedan hös
ten 1982 satt denna s k speed
modulationskoppling i produk
tion. 

De tre elektronstrålar som teck
nar ut bilden radvis uppifrån och 
nedåt formar p g a sin rörelse 
bildpunkter som korta streck, vil
ket särskilt blir märkbart vid ljusa 
bildelement, vilka lätt uppfattas 
som luddiga eller oskarpa. Fram
för allt gör sig detta gälllande vid 
vertikala, ljusa linjer, vilka kom
mer att tecknas som bredare än de 

stora kongressevenemang har 
dessa kommunikationssystem an
vänts med framgång, och på lite 
längre sikt torde trådlösa mikar 
komma att höra till standardut
rustningen i alla konferens- och 
kongressammanhang. Man får 
möjlighet till att röra sig fritt både 
på och nedanför en scen eller ett 
podium och kan också gå ut bland 
auditoriet eller publiken utan att 
hindras av trasslande och begrän
sade mikrofonkablar. "Show
manskapet" ersätter det trista ka
tederpratet! 

Där de här mikrofonerna tidi
gare var problematiska i olika 
miljöer (störningar, räckvidd) och 
allmänt svagpresterande i olika 
avseenden är de numera ofta fullt 
ut kapabla till samma användning 
som gängse kabelanknutna. Pro
duktgruppen har kunnat utveck
las starkt under trycket från den 
inflytelserika underhållnings
branschen, där man drivit på för
nyelsen sedan det väl skapades 
normer på 1970-talet för dessa 
trådlösa anläggningars egenska
per ifråga om störutstrålning, 

. . Ljucl&Bild 

V A 80 S anpassar DIN-stan
darden till den nya Europa
standarden. Härigenom garante
ras användning vidare av videoap
parater med nuvarande anslut
ningskablage. Kommande video
spelargenerationer kan kopplas 
direkt utan adapter till Europa
normkontakten. D 

horisontella över bilden. 
En korrektion mot detta utgörs 

i Saba:s fall aven sorts föravkän
nande elektronikkrets, som har till 
uppgift att varsla om sådana ljusa 
bild punkter eller vertikala linjer 
ingår i den mottagna bilden. Är så 
fallet, kommer kretsen att inverka 
på elektronkanonstrålarna så, att 
de hejdas något. Härigenom kom
mer varje punkt att få en lite 
längre kontakt med strålen så att 
den tecknas ut ljusare och blir 
mindre "brett" utdragen ihop med 
nästa . Den här fördröjningen upp
hävs därpå omgående, så att nå
gon bilddistorsion inte kan upp
komma, enligt tillverkaren. 

Vinsten, säger man där, är en 
briljantare bild med synbart skar
pare konturer. D 

räckvidder, effekter o dyl. Givet
vis har den allmänna komponent
miniatyriseringen också inneburit 
avgörande förändringar · till det 
bättre. En rad firmor har sålunda 
tagit upp de trådlösa anläggning
arna på sitt program men härvid 
ofta inriktat sig på speciella sekto
rer - estrad bruk, industrianvänd
ning, visningstjänst, säkerhets
och trafikteknik o s v. 
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HEMELEKTRONIK 83 
CONSUMER ELECTRONICS SHOW 

Visa upp "dig" på 

Skandinaviens största 
Hemelektronikmässa 

i Göteborg 10 -13 november 1983. 

Fack-och publikmäs
sa för HiFi, video och 
hemdatorbranschen. 

Missa inte framtids
mässan. Boka din 
monterplats idag! 

Ring Tom Larsen eller Anitha Asplind som 
ger dig detaljinformation. Tel. 031-2000 00. 

Arrangör: i samarbete med: 
111111 
W 

Svenska Mässan t7 Stiftelse 9.!.f!~~~'1!.!!7;~t 
Box 5222, 40224 Göteborg· Tel. 031 /200000 . Telex 20600 maessan S 
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LAS Institutes är ett nybildat utbildningsföretag inom Incentive-grun- I. - - - - - - - - - - - - - - - -
I"' DEN SOM FÖLJER MED I DATAUl'YlCKUNGEN 

pen. Specialområde: utbildning på chefsnivå i datafrågor. Chef för I lRao-TALETSYlNNARE! 
LAS Institutes är G öran Ericson som betonar vikten av att beslutsfat- I ""N""am""n"-___________ _ _ 

tare håller sig il jour med utvecklingen inom dataområdet. En av hans I 
första åtgärder var att teckna prenumerationer på Datavärlden för I .!..T~ite~l _____________ _ 

samtliga VD inom Incentive-gruppens företag. I '--Fo~ .. r-"'et""ag'-----_____ _______ _ 

Göran Ericson: "Datavärlden är inte en facktidning av det kon- I Adress 
ventionella slaget. Den har betydligt större bredd och ak- ,---- --,. I ~=-------------
tualitet. Istället för ytterligare en datatidning har vi änt- I Posmr Postadress 

ligen fått en tidning för svenskt näringsliv i dataåldern!" LY::.a~n~ ~. ~ ~c~r ~b.::a~n~~~l'~1':I ~~ 

--------, 
J ag vill prenumerera I 
på Datavärlden. I 
Mitt f6retag behöver ex. I 
618 D Helår 190 kr 
619 D H alvår 98 kr 

Skicka kupongen till 
Datavärlden, Marknadsavd. 
Box 3188, 
10363 Stockholm 

I 
I 
I 
I 
I 

________ --.J 
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Sinclair ZX Spectrum 
"Sinclair har i alla tider gjort apparater som 
skapat nya prisklasser. Så också med 
Spectrum, som i det stora hela avgjort är ett 
strå vassare än t ex VIC 20. " 
(Elektronikvärlden/Radio & Television nr. 6/7 -83) 

" ... det är en alldeles förträfflig dator .. . " 
(Mikrodatorn nr. 4 -83) 

"Sinclair ZX Spectrum är utan tvekan den 
dator som för tillfället ger mest för pengarna. " 
(Allt om Elektronik nr. 3 -83) 

"The best value for money you can find to
day!" 
(Personal Computer World) 

• 16K eller 48K RAM, 16K ROM 
• tangentbord i skrivmaskinsstorlek 
• färg, ljud och hög upplösande grafik 
• svensk manual & programmerings

kurs 
• massor av färdiga, avancerade 

färgprogram på kassett till lågpris 

Professionella data till 
hobbypris! 
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 SPECTRUM ! 
Den hittills mest avancerade persondatorn 
från världens största tillverkare av små dato
rer. Med upp till 48K RAM-minne, tangent
bord i full storlek, färg , ljud och högupplö
sande grafik. 
I ZX Spectrum finns alla de egenskaper som 
gjort ZX81 fill miljonsäljare men SPECTRUMS 
nya 16K BASIC ROM ökar dramatiskt Dina 
möjligheter. Du har tillgång till åtta färger för 
text, bakgrund och ram , dessutom i flera ny
anser och blinkande .eller 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 min
ne på hela 48K RAM (48K innebär att datorn 
kan lagra 49.152 tecken). 

Klar att använda i kväll, 
lätt att bygga ut i morgon 
Din ZX Spectrum kommer till Dig färdig att 
använda med nätaggregat och nödvändiga 
kablar för att ansluta till Din helt vanliga 
bandspelare och TV (färg eller svart/vit). 
Dessutom får Du en mycket utförlig lärobok i 
BASIC-programmering. 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 näringsliv, har Du det som behövs 
vare si~ Du har tidigare erfarenhet eller ej . 
BASIC är det mest använda datorspråket på 
mindre datorer, (Sinclair BASIC används av 
mer än 1.500.000 människor över hela värl
den). 

Snabbfakta 
Mått & Vikt 
Bredd : 233 mm Djup: 
Höjd : 30 mm Vikt: 

CPU/minnen 

144 mm 
550 gram 

Mikroprocessor: Z80 A 3.5 MHz 
ROM : 16K Byte 
RAM: 16K-48K Byte 

Tangentbord 
40 st. rörliga 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 , cirkelbåge. 

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

Variabelnamn 
Numeriska: Obegränsad längd med val-

Sträng : 
Loop: 
Matriser: 

Matematik 

fria tecken . (t.ex. A, A1 , 
TEMP) 
A$-Z$ Index: A$ (n ,n,n . .. ) 
A- Z 
Godtyckligt antal dimen
sioner 

+ - x : xy Trig , Are, LN , eX PI, 9'/2 siffrors 
noggrannhet 3 x 10- 39 - 7 X1038 

= > < >= <= <> med AND, NOT, OR för 
variabler och strängar. 
Trig och Iogfunktioner, PI 

Eftersom alla någotsånär avancerade dator
program fordrar c:a 16K RAM , ska Du alltid 
kontrollera vad Du måste betala extra om Din 
dator inte har 16K från början. Förmodligen 
kommer Du då ännu bättre inse vilket lågt 
pris Spectrum har. 

Du kommer fortare än Du tror att befinna dig i en färgsprakande värld genom 
avancerad programmering på en professionell nivå med ZX-Spectrum. 



färgdator 2.395:-

För studieändamål är det viktigt att Du har en 
dator med minst 32 tecken på varje rad och 
helst 24 rader. Datorn är ju till 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 specialbok
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. 

ZX Utbyggnadsmodul 
- kommer inom kort 
Modulen har tre funktioner. Att kontrollera 
den kommande Microdriven, hantera fleran
vändarsystemet och RS 232 interfacet. 

sinclair 
Generalagent 

BEI:KmAn 
Beckman Innovation AB 
Telpfon OIH904(X) l elex 10na !lpc J..m.1 1l .., 

Po~tbox 1007 Gamla DalcHövJgen 2 
5-12222 I:mkpdl' Stockholm SW[ Dl-N 

ZX printern - finns nu 
En printer (skr ivare) 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 för 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 speIpjä
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 Spectrumägare kommer att ha 
pengar kvar - även när Deras dato
rer har allt man kan önska sig 

VARNING!!! 
Piratimporterade datorer. 
Efterfrågan på Spectrum är mycket stor, 
ibland t.o.m. lite större än tillgången . Detta har 
lett till att en del mindre seriösa företag påbör
jat en egen import från grossister i andra län
der. Beckman Innovation AB, Sinclairs gene
ralagent i Sverige vill varna datorköpare för att 
köpa en sådan Spectrum - även om den är 
några hundralappar billigare än den svenska 
originalvarianten . Det finns nämligen flera va
rianter av Spectrumdatorn, och alla är inte 
godkända av televerket. 
Piratimporterade Spectrum saknar oftast er
forderlig antennomkopplingsbox. En del kan 
inte använda alla Spectrumtillbehör t.ex . 
minnesexpansion. Dessutom har de inte den 
svenska manualen eller den svenska pro
grammeringskursen. (Säljs ej separat.) Nät
aggregaten är underdimensionerade (skall 
klara 1,3 Amp.), därigenom kan inte printern 
och andra tillbehör användas. I värsta fall är 
nätaggregaten inte ens S-märkta, vilket gör 
dem olagliga att sälja och farliga att köpa. 
Sinclair Garantiservice får man naturligtvis 
inte på en " piratSpectrum ". Inte heller tilläm
pas fasta servicedebiteringar. 
I en del fall har serienumret som skall finnas 
ingraverat på datorns undersida avlägsnats 
genom att en del av botten skurits bort. Är 
säljaren aven sådan dator rädd att den skall 
kunna spåras till en annan ägare??? 
Slutligen vill vi uppmana Dig som köpt en 
Spectrumdator utan de svenska manualerna, 
antennomkopplingsboxen eller i värsta fall en 
Spectrum utan serienummer att omedelbart 
begära att köpet skall återgå och att Du skall 
ha Dina pengar tillbaka. 

Information om auktoriserade återförsäljare 
kan fås på begäran. 

ERBJUDANDE!!! 

Fri 
Spectrum
tröja om 
Du:s köper 
datorn nu. 

--------------------------------------------------------~--
Javisst. .. jag beställer Spectrumtröja 

st Sinclair Spectrum 16 K RAM 

st Sinclair Spectrum 48 K RAM 

st Sinclair ZX Printer 

å 2.395:

å 2.995:

å 795:-
Jag har 14 dagars returrätt och 1 års garanti. Porto tillkommer. 
O Var god sänd information om ZX-Bl datorn. 
O Var god sänd information om programvara. 

Namn . . 

Adress . . . ... . . . . ... . . .. . .. . . 

Postadress .. 

Informationst jänst 8 

Ange storlek. 
O O O O O O 
XS S M L XL XXL eL 
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Bleklronilcväzlden 
PBOVJIB 

Tangenterna på Oric-l är rätt 
rejält utformade med tryck
punkt. De är dock ganska små, 
så det är lätt att missa dem om 
man skriver snabbt. 

Under tangentbordet, riktad 
nedåt, finns en högtalare, vari 
man får ut de ljud som datorn 
alstrar. Man kan också få ut 
ljudet i en kontakt baktill. Där 
finns också utgång för tv, för 
RGB-monitor, bandspelare 
samt busskontakt och en skri
vareutgång för Centronics pa
rallellsnitt. 

ORIC -1'·engelsk utmanare 
* Blir datorerna bil
ligare? Faktiskt inte. 
Däremot blir de allt 
duktigare, medan pri
serna ligger still. Man 
får alltså i stället allt 
mer for pengarna. * Oric-l är en dator 
där man forsökt pressa 
in så mycket som möj
ligt for en liten 
penning. Säkert har 
man sneglat på både 
VIC-20 och Sinclair 
Spectrum. * Vad har man då 
åstadkommit? Mycket 
for pengarna får man 
helt visst, men det 
finns betänkligheter 
också, anser vår 
provare. 

Storbritannien lär va ra värl
dens hemdatortätaste land. Där 
tillverkas också många hemdato
rer, även om inte alla når vårt 
land . 

Senaste tillskottet heter Oric-I . 
Det har påståtts ·att den skulle 
vara ett plagiat av den framgångs
rika Sinclair Spectrum. Det är 
inte sant. Datorerna ski ljer sig 
avsevärt från varandra , även om 
grundideerna bakom dem kan 
vara likartade. Oric-I är byggd 
runt mikroprocessorn 6502, vilket 
är samma som i t ex VIC:s model
ler och Apple. Sinclairdatorerna 
använder i stället Z80, som också 
återfinns i ABC 80 och ABC 800. 
Skillnaden mellan processorerna 
är inte så betydelsefull om man 
bara programmerar i basic.Går 
man däremot ner på maskinspråk
nivå blir datorerna helt olika. 

Små klicktangenter 
med . ljudeffekt 

I sin minsta version kostar 
Oric-I ca 2 300 kr, och innehåller 
16 K arbetsminne (RAM) och 
16 K basictolk (ROM) . Arbets
minnet kan byggas ut till 48 K för 
ytterligare I 300 kr. Det är svårt 
att bygga ut minnet själv, så 
kostnaden inkluderar arbetet som 
utförs av importören . Om man 
köper 48 K från början kostar 
datorn ca 3 000 kr. 

Tangentbordet är ungefär lika 
Av BERTIL HELLSTEN stort som på en vanlig skrivma-
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skin, men tangenterna är avsevärt 
mindre. Slaglängden är också 
mindre än hos vanliga skrivma
skinstangenter, och det gör det 
svårt att skriva lika snabbt som på 
en skrivmaskin. 

Tangenterna ger en tydlig 
"klickkänsla " när man trycker ned 
dem, och man vet alltså om man 
tryckt lagom långt eller ej. Det 
finns också ett tillkopplingsbart 
klickljud som förstärker känslan . 
Vi anser att tangentbordet hos 
VlC-20 eller 64 är bättre, medan 
Sinclair Spectrum varken är 
bättre eller sämre, men väl annor
lunda . . 

Alla basic-instruktioner i 
Oric-I skrivs in bokstav för bok
stav, precis som hos de flesta 
datorer. Text kan skrivas in med 
både stora och små bokstäver, 
men basictolken accepterar bara 
stora bokstäver i kommandon . 

Oric ger sig alltså in i hetluften 
kring VIC och Spectrum med den 
här framtoningen. När man skall 
bedöma datorn måste man ta 
hänsyn till hur den kommer att 
användas. Det finns två sätt att 
använda en hemdator, och ofta 
kombinerar man de två sätten: 
Dels kan man köra färdiga. pro
gram på datorn, och dels kan man 
själv göra progra m. Det förra 
kräver god tillgång till färdiga 
program, och i det stycket är 
Oric-I ganska klen, jämfört med 
konkurrenterna. 

Men den viktigaste använd
ningen för den datorintresserade 
är ändå att programmera själv. 
Och då är det viktigt att datorn ä r 
genomtänkt och enkel att hand
skas med och att bygga upp pro
gram på. Centralt i den bedöm
ningen blir då hur basictolken 
löser uppgifterna, eller hur myc
ket datorn gör och hur mycket 
programmeraren måste göra 
själv. Ju mer datorn hjälper till, 
desto mer avancerade program 
kan man ju i regel åstadkomma. 

Skarpa bilder 
med RGB-anslutning 

Grafik i färg är spännande i 
många sammanhang, och prak
tiskt taget alla nya hemdatorer 
kan ge färgbilder. Oric-I har dess
utom ett klart övertag här: För att 
man skall få bästa möjliga kvalitet 
på bilderna bör man helst inte gå 
in genom tv:ns antenningång, 
utan genom en s k RG B-ingång. 
Det förutsätter att både dator och 
tv är rätt utrustade, och Oric är en 
av de första hemdatorerna med 
färdig RG B-utgång. Bilderna vi
sar hur stor skillnaden kan bli i 
bildkvalitet om man använder 
den! Tyvärr passar inte Orics 
RG B-signal till den vanligast fö
rekommande RG B-ingången, 
SCART-kontakten . Till den 
måste nämligen föras av + 12 
V-spänning för att aktivera in
gången. Den styrspänningen får 



man ta från någon annan källa, 
förslagsvis från tv-mottagaren. 
Tor-Data i Göteborg säljer en 
ombyggd Saba-tv för ändamålet 
för ca 2 900 kr. 

Man kan rita på skärmen i 8 
olika färger på 8 olika bakgrunds
färger med kommandona INK och 
PAPER. Problemet är bara att de 
alltid styr hela skärmen så att 
man bara kan ha en bakgrund och 
en tecken färg samtidigt. Om man 
vill ha flera . färger samtidigt 
måste man fylla rätt platser i 
bildminnet med speciella färgko
der. 

Datorn arbetar i flera tillstånd. 
Normalt kan man skriva på skär
men med vanliga PRINT-kom
mandpn, eller på en särskild plats 
med PLOT X, Y, "sträng". 
Strängen kan innehålla bokstäver, 
eller vara grafiska symboler som 
kan bygga upp en figur. Skärmen 
rymmer i det hä r läget 39 x 27 
bildelement. 

De tecken man kan skriva med 
går a lla att förändra. Man kan 
alltså lägga till svenska, grekiska 
eller a rabiska tecken efter tycke 
och smak. 

Högupplösning 
i 48 000 punkter 

Om man vill ha högre upplös
ning försätter man datorn i ett 
högupplösande tillstånd med 
kommandot HIRES. Då fffr man 
upplösningen 240 x 200 punkter. I 
båda tillstånden räknas bildens 
koordinater från övre vänstra hör
net, vilket känns en smula bakvänt 
och ganska onödigt, eftersom alla 

koordinatsystem normalt räknas 
positiva uppåt och till höger. Här 
räknas det positivt nedåt. 

När skärmen är högupplösande 
lämnas en liten bit kvar om fyra 
skrivrader längst ner. Allt som 
skrivs med PRINT hamnar där, 
inklusive program listningar. Om 
man därför håller på och skriver 
ett högupplösande program och 
provkör det måste man a lltid 
skriva TEXT för att komma ur det 
högupplösande läget så att man 
kan lista ordentligt. Vi anser att 
datorn själv borde gå över till 
textl äge när programmet bryts, 
eller när man ger ett LlST
kommando. 

Man kan skriva text var som 
helst på skärmen också i HIRES, 
men då använder man inte 
PRINT utan kommandot CHAR 
som används i formen 

CHAR ascii-kod, tecken upp
sättning, för jbakgrund 

Man ger alltså tre siffervärden 
efter CHAR. Det första ä r 
ASCII-värdet som motsvarar det 
tecken man vill skriva . Det går 
a lltså bara att skriva ett tecken åt 
gången för varje CHAR-instruk
tion. Hela ord måste byggas upp 
av lika många CHAR som antalet 
tecken. 

Det finns två tecken uppsätt
ninga r i datorn : standard, som 
anges med O och en alternativ, 
som anges med I . 

Det sista värdet avgör om teck
net ska ll skrivas i för- eller bak
grundsfärg, alltså i den färg som 
kan bestämmas av INK eller PA
PER. 

• En spännande figur som 
den här är lätt att åstadkomma 
på Oric-I, åtminstone så länge 
man nöjer sig med en färg på 
figuren och en på bakgrunden. 
Basic-programmet ser ut så 
här: 

10 PAPER O 
20 HIRES: INK F 
30 FOR V=O TO 7.3 STEP .1 
40 X=50*COS(V)+100 
50 Y=50*SIN(V)+100 
60 R=V*7+l 
70 CURSET X,Y,3 
80 CIRCLE R,l 
90 NEXT V 

Vad vi gör är helt enkelt att 
rita en mängd cirklar med 
CIRCLE-kommandot, och att 
lägga alla de cirklarnas cent
rum på en annan cirkel. Om vi 
dessutom låter de små cirklar
nas diameter öka successivt så 

Besvärligt skriva 
i hög upplösning 

Texten kommer att skrivas ut 
på skärmen där markören just 
befinner sig. Om man vill skriva 
ett helt ord måste man alltså först 
flytta markören till läge, och där
efter flytta fram den för varje 
tecken . Markören flyttas med 
kommandona CURSET och 
CURMOV, som b.åda skall förses 
med a ttributen X, Y, för jbak
grund. 

En programsnutt som skriver 
"text" på skärmen i högupplö
sande läge ser alltså ut så här: 
10 HIRES 
20 CURSET 100,100,0 
30 T$ = "text" 
40 FOR I = 1 to LEN(T$) 
50 CHAR ASC(MID$(T$,I,l)),O,l 
60 CURMOV 8,0,0 
70 NEXT I 

Det är med andra ord mycket 
besvärligt att skriva text i den 
högupplösande grafiken. Desto 
bättre förspänt verkar det vara att 
rita saker. Man kan då använda 
de tidigare kommandona CUR
SET och CURMOV för att pJa
cera figurerna på skärmen. CVR
SET fl yttar markören till den 
plats på skärmen .som anges av X 
och Y, medan CURMOV flyttar 
marören X resp Y från sin tidigare 
plats. CURMOV har alltså relativ 
adressering medan CURSET har 
absolut. 

Linjer och cirklar 
med enkla instruktioner 

Förutom "f1yttningskomman
dona" fi n ns också DRA W som 

får vi den önskade effekten. 
PAPER O i rad 10 betyder 

bakgrundsfärg O eller svart. 
När vi senare i rad 20 anger 
HIRES blir visserligen bak
grunden ändå svart, men då 
undantas de fyra understa ra
derna på skärmen. För att få 
också dem svarta lägger vi in 
ett bakgrundskommando här 
innan HIRES beställs. INK 5 i 
rad 20 betyder teckenfärg ma
genta eller violett. 

Den cirkel som de små cirk
larnas mittpunkter ligger på 
bildas i' slingan rad 30-90. V 
är vinkeln, och den vrider sig 
mer än ett varv. Koordina
terna för punkterna på cirkeln 
tas fram i rad 40-50, och den 
ökande radien i rad 60. I rad 
70 placeras centrum för var 
och en av de små cirklarna som 
sedan ritas i rad 80. 

arbetar med relativ adressering 
och drar linjer, samt CIRCLE som 
har formen 

CIRCLE radie, för jbakgrund 
Man måste alltså först placera 

markören på önskad plats för att 
få cirkeln där man vill ha den . 

När man drar linjer med de två 
senaste kommandona för man 
normalt en heldragen sådan. Med 
kommandot PATTERN kod kan 
man välja streckade och prickade 
linjer i många kombinationer i 
stället. Kodsiffran kan vara mel
lan O och 255, dvs en byte. Siff
rans utseende i binär form mot
svarar direkt linjens utseende. Ta
let 255 motsvarar binärt 
11 l l l l l l och ger en heldragen 
linje, talet 15 motsvarar 0000 Il Il 
och ger en streckad linje medan 
talet 170 motsvarar binärt 
10101010 och ger en prickad linje. 

När man använder alla dessa 
instruktioner för att göra bilder 
upptäcker man snart att saker och 
ting trasslar till sig. Liksom tidi
gare kan man bara använda en 
bakgrund och en teckenfärg åt 
gången . Om man vill göra flerfär
gade grafer blir det hela krångligt. 
Den reella upplösningen blir 
också kraftigt begränsad om man 
vill använda flera färger, något 
som bör framgå av vår bild med 
färgade linjer. 

Att använda den avancerade 
grafiken är alltså inte helt enkelt, 
och resultatet imponerar inte i 
alla stycken, utom vad gäller 
själva kva liteten på bilden om 
man har möjlighet att ansluta ....... 
med RGB-ingång. ....... 
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Toner i tre 
ljudkanaler 

Datorn har också stora Ijud
möjligheter. Ljudgeneratorn kan 
ge tre toner samtidigt, plus brus, 
och den kan styras på olika sätt. 
För ljudskapande använder man 
tre kommandon. Två av dem styr 
tonhöjden, och det tredje styr 
tonbildningen. 

Kommandona 
SOUND kanal, period tid, volym 
och 
MUSIC kanal, oktav, halvton, 

volym 
styr båda tonhöjden, fast på lite 

olika sätt. MUSIC är lite mer 
användbart om man vill åstad
komma musik, eftersom man där 
direkt kan ange önskad ton . 
SOUND är mera användbart för 
övriga ljudeffekter. 

I samband med det här bör vi 
kanske påpeka att de toner man 
får från datorn inte är alldeles 
välstämda - något som Oric-I 
delar med de flesta andra datorer. 
Förmodligen används liknande 
kretsar som i t ex VIC, som heller 
inte är något vältempererat in-

. strument. 

Ställ in med MUSIC 
spela med PLAY 

Man kan göra ljudeffekter med 
bara MUSIC eller SOUND, men 
störst möjligheter får man om 
man kombinerar dem med PLA Y. 
Det kommandot väljer när de 
inställda tonerna skall spelas, hur 
många som skall spelas samtidigt 
och hur tonansatsen skall utfor
mas . Låt oss spela ett ackord på 
tre toner : 
10 MUSIC 1,3,1,0 
20 MUSIC 2,3,5,0 
30 MUSIC 3,3,8,0 
40 PLAY 7,0,1,1000 

De tre första instruktionerna 
bestämmer var sin ton . Första 
siffran efter MUSIC bestäm mer i 
vilken "kanal" tonen kommer, 
andra siffran bestämmer oktaven, 
tredje deltonens nummer (C= I, 
C#=2, D= 3 osv) och sista siffran 
anger volymen. Volym O betyder 
att signalen kommer att styras av 
följ ande PLAY-kommando. 

I det bestäms först vilka kana
ler som skall spelas. Här är valt 7, 
och det innebär att alla tre kana
lerna skall spelas samtidigt. Den 
efterföljande nollan säger att vi 
inte skall addera något brus, ettan 
därefter anger tonens envelop 
(alltså hur den skall förändras 
med tiden) , som i det här fallet 
blir en brant stigning med lång
sam avklingning. Det innebär en 
simulering av ett slaginstrument 
som piano. Sista siffran anger 
slutligen hur långt tonens förlopp 
skall vara . 

och om och om igen. När alla 
lämnat huset kan man då ändra 
raderna 10-30 till MUSIC 1, 
RND(1 )*6+ I, RND(l)*12+ 1,0 
där första siffran efter MUSIC 
får vara I i rad 10, 2 i rad 20 och 
3 i rad 30. Om man sedan ändrar 
längden PLAY-kommandot från 
1000 till exempelvis 300 och det 
efterföljande W AlT-kommandot 
till W AlT 5 så har man åstadkom
mit en förfärlig historia, som 
emellertid kan vara intressant att 
bygga vidare på. Låter gör det! 

Tonerna stängs normalt av när 
nästa PLA Y-kommando ges, men 
i det här fallet går ljudstyrkan ner 
till noll av sig själv eftersom vi valt 
envelop nr I. 

Förutom de musikaliska fines
serna finns ett anta l färdiga ljud 
som lämpar sig till spel och vidun
der. De är EXPLODE, PING, 
SHOOT och ZAP. Någon när
mare förklaring till dem behövs 
väl knappast. 

Utmärkta 
slingfunktioner 

Därmed kan vi lämna de mera 
"spektakulära" delarna av datorns 
basic. Men den har faktiskt intres
santa egenskaper även i övrigt. 
När man vill bilda slingor i pro
gram använder man oftast FOR 
- NEXT kommandon . Det går 
bra att göra också i Oric-datorn. 
Men här finns även REPEAT -
UNTIL. Den kan användas på 
samma sätt som FOR - NEXT, 
men blir särskilt bra när man inte 
på förhand vet hur många varv 
man skall gå sli ngan . Tag t ex 
följande exempel : 

100 REPEAT 
HO I = I + I 
120 INPUT Q (I) 
130 UNTlL Q = 999 

där man enkelt kan hoppa ur 
slingan för värdet 999 på Q, utan 
extra jämförelser och hoppin
struktioner. 

Det vanligaste sättet att få in 
data till ett program från tangent
bordet är att använda INPUT. 
Alternativt kan man i många da
torer använda INKEY$ eller GET, 
som båda läser ett tecken utan att 
man behöver avsl uta med RE
TURN. Oric-I har faktiskt båda 
kommandona, vilket är ovanligt. 
Båda har sina fördelar. l Oric-I 
heter de KEY$ och GET, och det 
förra fångar ett vä rde i flykten, 
medan det andra stoppar pro
grammet och väntar på en ned
tryckning. 

I Orics basic finns också en 
fullstä ndig uppsättning matema
tiska funktioner. Det finns till och 
med både naturliga logaritmer, 

Blektronikvärlden 
PBOVJIB 

• Att dra linjer i olika färger är 
inte lätt. Ibland går det helt 
enkelt inte. Normalt bestämmer 
man linjefärg med ett INK
kommando. Det verkar emeller
tid på hela skärmen, så att man 
bara får en färg. Om man vill ha 
flera färger måste man lägga in 
styrkoder direkt i bildminnet på 
rätt platser. Varje punkt på 
skärmen tar en bit av minnet. 
Styrkoden däremot tar en hel 
byte (dvs 8 bitar), och den skall 
placeras omedelbart till vänster 
om den punkt man vill styra. 
Styrkommandot gäller sedan 
hela raden eller tills det kommer 
ett nytt styrkommando. 

10 HlRES 
20 
30 F=l 
40 FOR Y=10 TO 130 
50 X=Y+100 
60 GOSUB 500 
70 NEXT Y 
80 : 
90 F=2 
100 FOR Y=20 TO 115 
110 X=Y*2 
120 GOSUB 500 
130 NEXT Y 
140 
150 F=4 
160 FOR Y=20 'TO 100 
170 X=250-Y 
180 GOSUB 500 
190 NEXT Y 
200 END 
210 
500 POKE 40960+40*Y+X/6-1,F 
510 CURSET X,Y,l 
520 RETURN 

De 8 bitar som upptas av 
styrkommandot kan inte samti
digt användas för bilden. Man 
kan alltså inte rita linjer när
mare varandra än 8 positioner 
om de skall ha olika färger. Om 
man som vi försöker korsa olik
färgade linjer blir det hela väl
digt konstigt. 

Eftersom man också måste 
veta var linjen ritas, punkt för 
punkt, så kan man heller inte 
använda de förnämliga linje
dragningsrutinerna DRA W och 
ClRCLE, utan man måste tända 
punkterna punkt för punkt med 
CURSET, och sedan använda 
POKE för att komma in i bild
minnet på rätt ställe. Att dra 
linjer på det viset blir både be
svärligare att programmera, och 
långsammare. 

Den övre bilden visar resulta
tet av programmet här under, 
och den undre visar samma pro
gram, men med skillnaden att vi 
här inte har lagt in färgstyrko
der utan vita punkter på dessa 
platser, så att man kan se hur 
mycket av skärmen som tas i 
anspråk för färgstyrningen. 

Programmet drar alltså tre 
linjer, och själva linjedragninge" 
sker i subrutinen som börjar i 
rad 500. I rad 500 läggs färg
kommandot in i bildminnet, och 
i rad 510 tänds den önskade 
punkten. 

Observera att listningen kan 
göras snygg och lättläst genom 
att man sätter in kolon (:) på 
önskade ställen i programra
derna! 

När man kör programmet slås 
ackordet en gång. Om man lägger 
till ett wait 100 och GOTO 10 på 
slutet kan man höra ackordet om LN, och lO-logaritmer, LOG. De 1..-________________________ ..... 
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ABS LORES 
ASC LPRINT 
ATN MID$ 
AUTO MUSIC 
CALL NEW 
CHAR ON GOSUB 
CHR$ ON GOTO • Antalet kom-

CIRCLE PAPER mandon är stort, 

CLEAR PATTERN och här inryms 
CLOAD PEEK också mycket an-
CLS PI vändbara basic-
CONT PING möjligheter. En del 
COS PLA':( ord har dock ovan 
CSAVE PLOT betydelse. Så bet y-
CURMOV POINT der t ex AUTO 
CURSET POKE vanligen att man 
DATA POP får automatisk rad-
DEEK POS numrering, men här 
DEF FN PRlNT används det i stäl-
DEF USR PULL let som ett tillägg 
DIM READ till CLOAD, som 
DOKE RELEASE gör att program-
DRAW REM 

met körs automa-END REPEAT UNTlL 
tiskt efter inläs-EXP RESET 

EXPLODE RESTORE ningen. 

FALSE RETURN 
FILL RIGHT$ 
FN RND 
FOR TO STEP NEXT RUN 
FRE SCRN 
GET SGN 
GOSUB SaOOT 
GOTO SIN 
GRAB SOUND 
HEX$ SPC 
HIMEM SQR 
HIRES STOP 
IF THEN EL SE STR$ 
INK TAB 
INPUT TAN 
INT TEXT 
KEY $ TROFF 
LEFT$ TRON 
LEN TRUE 
LET USR 
LIST VAL 

. LLIST WAIT 
LN ZAP 
LOG 

flesta datorer brukar bara kunna 
åstadkomma LN, till förtret för 
användarna som oftast behöver 
LOG. 

Flera vägar 
till maskinkod 

I nstruktionsboken till Oric-l är 
s~riven på engelska, och är inte 
alltför utförlig. Där finns dock en 
hel del information om maskin
språkprogrammering. Från basic 
kan man anropa maskin rutiner 
både med USR och CALL. Det 
finns också två "förberedda" tec
ken i basic, som kan definieras av 
användaren. De båda tecknen är ! 

och & som alltså kan tilldelas den 
betydelse man önskar, förutsatt 
att man kan 'formulera den i 
maskinkod för 6502. 

Maskinens minne kan man 
komma åt genom att anvä nda 
PEEK och POKE där PEEK 
adress på vanligt sätt hämtar in
nehållet i den byte som adresse
ras, och · POKE adress, värde läg
ger värdet i den adresserade by
ten . 

I Oric-I finns också komman
dona DEEK och DOKE som skall 
läsas Double PEEK och Double 
POKE. Det innebär att man häm
tar eller skriver i två byte samti-

• En av de stora fördelarna med 
Oric-l är att den är försedd med 
RGB-utgång för anslutning till 
tv-mottagare. Tyvärr har ganska 
få mottagare hittills försetts med 
en sådan ingång, så finessen är 
kanske lite tveksam. Allt fler 
tv-mottagare förses dock numera 
med en s k SCART -anslutning, 
som består aven avlång kontakt 
med en mängd stift, däribland just 
RGB-ingångar. Tyvärr, passar 
inte Orics signal utan vidare, vilket 
minskar värdet av finessen högst 
betydligt. 

Har man en sådan tv kan man 
höja kvaliteten avsevärt. Våra bil
der här är tagna från dels vanlig 
anslutning genom antenn ingången, 
dels från anslutning på RGB-in
gången på en Saba-tv. 

digt. 
Program kan lagras på kassett 

i vanlig ordning med CSA VE och 
hämtas med CLOAD. Normalt 
sker lagr ingen med hastigheten 
2400 baud. Det är en ganska hög 
has tighet som gör det snabbt att 
lagra program och data. Den är 
rentav så hög att det kan bli 
problem med kassettspelaren 
ibland. Det har trasslat för oss 
med vår 200-kronors väl inslitna 
spelare, men det finns för säker
hets skull möjlighet att lagra med 
hastigheten 300 baud i stä llet. 
Man skriver då bara ett S, för 
slow, efter CSA VE-kommandot. 

I Japan är de flesta små hemda
torer försedda med RGB-utgång, 
och det förefaller som det är den 
vanligaste anslutningen där. 

Här har vi fotograferat av 
samma bild med hf- resp RGB-an
slutning. Det kan vara svårt att 
förmedla skillnaden mellan dem i 
stillbild, därför att en hel del av 
skillnaden ligger i att bilden blir 
mycket mera stabil. I hf-anslut
ninngen (alltså genom antennslad
den) får man en betydande oro i 
färgerna. Färgläggningen ormar 
sig runt tecknen, och hela bilden 
blir instabil och oskön. I RGB-an
slutningen däremot är bilden helt 
stabil och skärpan är suverän utan 
översvängar och flerfaldiga kontu
rer. 

Nä r man läser program från 
kassetten kan man avsl uta 
CLOAD med AUTO, och pro
grammet startar då så snart det är 
inl äst. 

Flexibel 
skärmredigering 

Skrivna program kan redigeras 
effektivt. Datorn a nvänder en va
riant av vad som kallas screen 
edil, vilket betyder att datorn kan 
läsa innehållet på skärmen för att 
få ändringar i en rad. Praktiskt 
går det till så att man listar 
programmet, flyttar markören till 
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Din Dator 
"_ • h., •• 

början på den rad man vill ändra, 
läser in de tecken man vill från 
raden genom att stega över den 
med Controi A. De tecken man 
inte' vill ha med hoppar man över 
genom att bara flytta markören. 
När man vill ha nya tecken skriver 
man dem med tangenterna. Man 
kan också flytta markören till en 
annan rad och hämta text där. 
Krångligast är att lägga till något 
inne i en rad. Då hoppar man 
lämpligen ur raden, skriver det 
nya på en ledig plats på skärmen, 
och hoppar tillbaka till raden och 
fortsätter att läsa in med Controi 
A. Det hela är enklare än det 
måhända låter, och innebär en 
effektiv möjlighet att ändra pro
gram. 

Redigeringsmöjligheterna be
skrivs dock ännu sämre i boken än 
vad vi gjort här. En annan detalj 
som är svår att få fram ur instruk
tionsboken är hur man avbryter 
ett program som körs. Det visar 
sig gå bra med Controi C, men det 

KOBTA 
BJlPPOBTBB 

Casio satsar 
på portabelt 

De små räknedosorna från Ca
sio har vuxit och nu finns ett 
sortiment dosor och datorer ända 
upp i bordsdatorklass. I "mellan
storIek" kommer datorn FP 200 
som man lätt tar med sig under 
armen. Den har en 32 kbyte stor 
basictolk som innehåller CETL 
(Casio Easy Table Language) . 
Man kan ansluta en ROM-kassett 
som ger ytterligare 8 kbyte. 

Arbetsminnet är på 8 kbyte och 
utfört i ZCMOS med egen batte
riförsörjning vilket gör att pro
grammen ligger kvar i maskinen 
även när den är frånslagen. Det 
kan byggas ut till maximalt 32 
kbyte. 

Teckenfönstret visar upp till 8 
rader med vardera 20 tecken. Det 

kan även presentera grafik med 
160 x 64 punkter. 

Datorn har en rad anslutnings
möjligheter: Centronics skrivare, 
seriesnitt enligt RS 232 (300 
baud) och en expansionsport där 
t ex ett flexskivminne kopplas in. 

Tillsatser som finns i dag är 
numeriskt tangentbord, ROM
kassett, RAM-kassetter, flexskiv
minne (70 kbyte) och en skriva
re/plotter. 

Agent för Sverige marknaden är 
Carl Enström AB, 08-36 29 20. 

står ingenstans, såvitt vi har sett. 1---.,--"--------------------------------------1 
Datorer som är avsedda att 

kopplas till vanliga tv-apparater 
skall vara godkända av Televerket 
för att få säljas. Oric-l är f n inte 
godkänd av Televerket och får 
alltså strängt taget inte säljas. 
Däremot får den användas, om 
man nu skulle ha köpt den . Impor
tören, eller snarare importörerna, 
ty de är två som delar på markna
den, låter meddela att datorn be
räknas bli godkänd i början av 
hösten. 

Oric-1 
billig och bra? 

Oric-I är f n den billigaste da
torn med färg och ljud som finns 
i Sverige. Innebär det att den är 
den enklaste och minst avance
rade? Nej, den är i stort sett 
jämngod med de övriga "mins
tingarna", då främst VIC 20 och 
Sinclair Spectrum. Det sämsta 
och krångligaste hos Oric-I är 
grafiken . Det är knöligt att an-
vända högupplösande grafik i 
flera färger, och underliga saker 
händer om man försöker utnyttja 
hela upplösningen. 

Tillgången på program tycks 
också vara skral, men den kan 
naturligtvis bli bättre om Oric-I 
kommer att säljas i stort antal i 
landet. 

Bra är däremot ljudgeneratorn. 
Den kan knappast prestera någon 
mera njutningsfull musik, men 
fungerar bra och ger stora och 
roliga möjligheter. Basicen i öv
rigt är också bra och försedd med 
en del ovanliga nyttigheter. 

Den som tvekar i valet mellan 
Oric-I och Spectrum eller VIC 20 
får själv avgöra vilka egenskaper 
som verkar viktigast. De är ju alla 
olika vad gäller grafik, tangent
bord och ljud. Men Oric-I är i 

'.' 

Övervaka din 
dato'rkommuni
kation! 

Atlantic Research har en serie 
instrument, lnterview, med vars 
hjälp man kan avlyssna datorkom
munikation för att försöka finna 
var och hos vem felet ligger. Den 
senaste "burken" i familjen heter 
lnterview 20. Det är ett'. minne 
som kan spela in data med hastig
heter upp till 72 kbyte/s. Grund
utförandet klarar att lagra 4 
Mbyte. 

Instrumentet kan användas för 
att registrera data och gräns
snittssignaler. Lagringen sker på 
bandkassett eller i ett RAM som 
är ett extra tillbehör och som 

fördubblar minneskapaciteten . 
Analys av inspelade data kan gö
ras på annan plats eftersom regi
strerade data kan överföras över 
modem. Bandkassetterna, av typ 
3M DC-IOO kan användas i At
lantic Research linjelyssnare och 

Terminalkort 
för SO-tecken 

För att kunna arbeta med t ex 
ordbehandlingsprogram bör din 
dator ha en terminal som kan 
presentera 80 tecken i bredd. Sen
tec har tagit fram ett Europakort 
som i princip motsvarar välkända 
terminalen Siegler ADM-3 om 
man kompletterar med tangent
bord och monitor. Koderna för att 
styra markören är t ex samma, 
vilket är en förutsättning för att 
ordbehandlingsprogrammen, t ex 
av typen Wordstar för CP/M-da
torer, skall fungera utan modifie-

protokollanalysator för att analy
sera inspelade signaler. 

Anslutning kan ske till flera 
olika gränssnitt: V24, X21 (Da
tex) eller V35. 

Svensk distributör är Datamet
rix i Sigtuna, 0760-501 60. 

ringar i programmet. Tangentbor
det ansluts med vanlig parallell
matning och kortet ger samman
satt video ut till monitorn. In
gången är antingen strömslinga 
eller RS232 med överföringshas
tigheter mellan 75 och 19 200 
baud. Det finns två valbara tec
kenuppsättningar: En svensk och 
en amerikansk. 

På bilden pekar konstruktören 
Göran ThiselI på kortet. Det kos
tar 1 500 kr från Sentec Data. Tel 
08-73934 15. 

vart fall billigast. • L.... ______________________________________ ~ 
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Ingen lek ... 
morgondagens språk! 

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 I 

~.:::.~ -----
.. ,' HJÄLPA 

Ge dig själv, din familj chansen 
att lära känna hur datorn fun
gerar och vad den kan göra för 
dig. Lättfatt liga 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. 

~~ 

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

SVERIGES MEST KÖPTA FOLKDATOR 
Box 1063, 43600 Askim/Göteborg 
Tel. 031 -28 97 90 Telex : 21420 

- ett företag i Datatronicgruppen-

Informationstjänst 9 



Tillbehör 
lärZX81 
tala och rita 
* En talande dator 
kan vara både rolig 
och praktiskt 
användbar i många 
sammanhang. En 
prat/åda till ZX81 
kostar dock mer än 
själva datm'_nl Det
samma gäller en till
sats som ger hög
upplösande grafik 
på skärmen. 

Av GUNNAR FARM 

~ Sinclairdatorerna har ju till
verkats i otroligt stora antal. 
ZX81 lär väl komma upp i en 
miljon snart (om det inte redan 
har passerats) . Som en följd av 

. detta har det vuxit upp en 
mängd företag, både här i Sve
rige och i England, som tillver
kar krigsutrustning och gör pro
gram till ZX81 och Spectrum. 

Jag har under en tid haft 
möjlighet att prova två av dessa 
tillbehör. Det ena är en tillsats 
till ZX81 för att få grafik med 
hög upplösning. Den har tillver
kats av Memotech som i Sverige 
representeras av Beckman Inno
vation AB. 

Den andra kan användas till 
både ZX81 och Spectrum. Det 
är en modul för att generera tal 
från datorn . Arnsvik-data repre
senterar här den engelska till
verkaren WM Stuart Systems 
Ltd. 

HRG-modul för ZX81 
kräver stort minne 
En av ZX81-ans begränsningar 
är den låga upplösningen på 
bildskärmen när man vill plotta 
kurvor och rita fina linjer. 

Memotechs HRG-modul ger, 
tillsammans med tillräckligt 
stort minne, möjlighet till grafik 
med hög upplösning, närmare 

bestämt 248 punkter i x-led och 
192 punkter i y-led . 

Bilden lagras i en så kallad 
"video-sida" som tar upp 6337 
bytes i RAM-minnet. Om man 
har stort minne (t ex 16 + 32 k) 
går det att göra plats för fler 
bilder. Dessa kan sedan snabbt 
växlas i programmet. 

Med modulen följer en ut
märkt liten bruksanvisning 
(skriven på engelska). Med den 
lär man sig snabbt de komman
don som används för att man
övrera HRG-modulen. Den in
nehåller också programexempel 
som visar hur programmeringen 
går till i praktiken. 

[ HRG-modulen finns ett 
styrprogram i läsminne som 
upptar 2 k i minnesutrymmet 
ovanför ROM i basic. För att 
öv.erföra data till detta program 
används några basic-variabler. 
Själva kommandot ligger t ex i 
strängen Z$. Argumenten över
förs i numeriska variabler, t ex 
v, x och y. 
Snygg sinuskurva 
med hög upplösning 
Jag tror det hela blir lättare att 
förstå om vi tar ett konkret "
exempel. Programexempe/ J 
plottar en sinuskurva, komplett 
med axlar och rubrik . 

Innan man kan börja pro
grammera måste maskinvaria
beln RAMTOP sänkas så att 
bilden kan placeras i ett ledigt 
utrymme i minnet. RAMTOP är 
den adress där arbetsminnet slu
tar. (Genom att minska minnet 
på RAMTOP kan man "Iura" 
datorn att tro att minnet är 
mindre än det är. Man kan då 
använda adresser ovanför 
RAMTOP utan att riskera att 
datorn dubbelanvänder de 
adresserna .) För att göra det 
kan man skriva POKE 16389, 
100 och sedan NEW. RAMTOP 
blir då 25600 och vi får gott om 
plats för bilden . Vill du spara 
utrymme bör du räkna ut ett 
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5 
.1.0 
2 0 
: ' 0 
.3 5 
4. 0 
"'-5 
= 0 
5 5 
6 0 
70 
8 0 
9 0 

REM **INITIALISERING*+ 
LET V=2S700 
LET Z$="STARCM" 
RAND USR 8192 
GOSU B 200 
LET Z$="LINE" 
GQSUB 300 
REM r*PLOTRUTIN** 
FOR P=l. TO 24.6 STEP 5 
LET Q=90+80*S~ (P,20~ 
IF P=1 THEN GOTO 90 
RAND USR 819;2 
LET X =P 
LET Y= Q 
NEXT P 
LET Z$.='·PRINT" 
RAND USR 8192 

Fig 1. Styrprogramför d." 
högupplösande grafiken 
med ZX8l och tillsatsen 
från Memotech. 

l0 0 
1 .1.0 
120 
~30 
: 35 
~ 4 0 
.t70 
1.80 
~S 0 
200 
2 10 
2 20 
230 
2 4.0 
2 50 

REM **SLUT HUVUDPROGRAM~* 
STOP 
REM ---------------------

5ä~ 
3 10 
'3 20 
330 
3 4.0 
3 50 
360 
'370 
3 80 
3 90 
4.00 

REM **SUBRUTINER ; 
REM 
REM ****RUBRIK*+++ 
LET X=50 
LET Y2180 
LET C$="SINU5KURVA" 
LET Z$="SINCH" 
RAND USR 8192 
RETURN 
REH ~~**AXLART~*~ 
LET P=0 
LET X=0 
LET Q=180 
LET Y=0 
RAND USR 8192 
LET P=24.5 
LET Q=90 
LET Y=90 
RAND USR 8192 
RETURN 

SINUSKURVA 
Fig 2. Plotterutskrift från 
programmet i fig 1. 
Samma sak går att åstad
komma med bara datorn 
och plottern, men då får 

f-__ -\~---I~--_+---~man aldrig upp figuren på 
skärmen. 

16515 
16517 
16519 
16521 
16524 
16526 

219 127 
230 l 
32 250 
58 130 64 
211 127 
201 

LÄGEl IN A, (127) 
AND l 
JR NZ,LÄGEl 
LO A,(16514) 
OUT (127),A 
RET 

noggrannare värde för RAM
TOP och bildplacering. 

Vi kan ta programmet från 
början: 

Rad lO - Variabeln V över
för adressen till bildens place-
ring i minnet. 
Rad 20 Kommandot 
"STARCH" är sammansatt av 
"START", "CLEAR" och 
"HRG". Det gör att bara ett 
kommando behövs för HRG-sy
stemet, radera bildminnet och 
koppla in H RG-bilden (i stället 
för den vanliga, i "visningsfi
len") . Det argument som behövs 
är startadressen för det stora 

) 

Fig 3. Maskinspråkpro
gram för utmatning av tal 
till prat/ådan. 

bildminnet. Den ska ligga i va
riabel V. 
Rad 30 - Här gör vi ett hopp till 
maskihspråksrutin i HRG-mo
du len ROM. Det är i detta 
skede vårt kommando verk
ställs . 

Sedan hoppar vi till en subru
tin (rad 200) där rubriken skrivs 
ut. Det sker i detta fall med 
kommandot (i variabeln Z$) 
"SINCH". Här behövs förutom 
V även koordinater för första 
tecknets nedre vänstra hörn (X 
och Y) samt de tecken som ska 
skrivas ut (i strängen C$). När 
alla argument är klara hoppar vi 



~'JttI,m(" • ----------------------------------------------------------------------------

1 REM 123456789012345 
2 LET MEM=16514 
3 LET TALA=MEM+ 1 

POKE 16515 , 219 
POKE 16516 , 127 
POKE 1 6517 , 230 
POKE 16518 ,1 
POKE 16519 , 32 
POKE 16520 , 250 
POKE 16521 , 58 
POKE 16522, 130 
POKE 16523 , 64 
POKE 16524 , 211 
POKE 16525 , 1 27 
POKE 16526,201 

Fig 4. Ett sätt att skriva 
in maskink(}drutinen i 
en REM~.latJ. 

10 POKE MEM, 57 
11 RAND USR TALA 
20 POKE MEM, 20 
21 RAND USR TALA 
30 POKE riD!, o 
31 RAND USR TALA 

Fig 5. Med programmet . 
ifig 3 inslaget kan man 
mata utfonem till prat
lådan med POKE
kommandon på detta 
vis. De här värdena får 
den att säga "hej". 

~ --

Fig 7. Den lilla pratlå
dan kan anslutas till 
bussen p~ både ZX81 
och Spectrum. 

~ " EM ' =la NEU .4. IF UIoRNDPEE 
.2TAN 45 

2 L ET f·'EH==155:l.~ 
-:3 L ET T R L A ;MEM+1 
-l. P RINT "RROERR O,:::tTA? ( d / N)" 
3 Il'·;PUT R$ 
7 I F A$ <' .. .. )'· THEN GOTO 20 
8 LET LU;20 
'~ DIH IJS(50 . LtJJ 

~ 2 PRINT " ' ALLT BORTA " 
1 :3 GOTO 21 
20 CLS 
;2:1 PR INT .. INMRTN ING / SPARR / TRLA 

( I / S / T ) •• 

2 2 INPUT R$ 
IF R $; " r' THEN GOTO 50-

2 & IF R$; "S- THEN GOTO 5000 
'::5 GOTQ 200 
5 0 REH ~+~~INHATNING~.~. 
5:2 e LS ' 
5 3 PRINT ,. INMRTNING / KONTROLL .. 
55 PRINT " FRRS NR : " ; 
56 INPUT UN 
57 IF UN;0- THEN GOTO 20-
S8 PRl:NT UNi 
60 LET CN;03 
5 2 PRINT 
6 & L ET CN;CN+:1 
6 6 PRINT CODE U$CLJN J CN);" » "; 
6 8 INPUT C$ 
7 0 IF C$= .. ·· THE N GOTO 80 
7 2 IF C$= - X" THEN GOTO 20 
7 & LET CC=URL C$ 
7 6 PRINT cc ; 
78 LET W$(UN , CNJ=CHR$ cc 
8 0 IF CN=LU THEN GOTO 20. 
8 6 GOTO 62 

2 00 REH ++*~TALA~ ~~~ 
20 5 PRINT "TALR FRAS NR :"; 
2~7 INPUT UN . -
2 08 IF UN=0 THEN GOTO 20 
2 09 PRINT UH 
2 :103 GOSU8 300 
2:12 GOTO 20 
3 00 REN T~.~TALsuBRuTrN~~r~ 
3 1218 LET eN=-1=. 
3 10 PO KE HEM,CODE U$(UN.CNI 
3 :12 IF PEEK MEH>=63 THEN RETURN 

3 :14. LET X=US R TALA 
3 :1 6 LET CN=CN+1 
3 :18 IF CN >LW THEN RETURN 
3 19 GOTD 3 10 . 

5 0 0 0 e L S 
5002 PRINT " STARTA' BAND- , SED-RH .. ~4 EWLINE " _ .. 
=·0 0& INPUT A$ 
5006 S A V E "TALS TYa" 
'5 007 CLS 
5008 PRINT -DEMONSTRATI.ON A\F TAL 
"SYNTES" 
3 009 PRINT " (Cl 1982 UM STUART ::; 
·t S TEHS L TO " 
5 010 PRINT 
6 015 GOTO ~ 

Fig 6. Försvenskad variant av komp/ett 
styrprogram för talsyntes-modulen. 

} TALAR SVENSKA 

- AA - AA - GG3 - pause -T T2 - AA- AA - LL-AR - pause - SS- SS - VV - EH-NN2 - SS - KK3 - UX 

· 24 - 24 - 34 - 3 -1 3 - 24 - 24 - 45 - 59 - 3 - 55 - 55 - 35-7 - 56 - 55 - 8 - 15 

Fig 8. Här är ett exempel på hur man kan bygga upp en mening med de 
fonem som prat/ådan kan hantera. Man får alltså tänka lite okonven
tionellt eftersom fonemen är gjorda för engelskt tal. 

åter till styrprogrammet i adress 
8192. 

Både nästa subrutin och de 
följande raderna i huvud pro
grammet använder kommandot 
"LlNE". Vi kan alltså ge Z$ 
detta innehåll redan här och 
sedan hoppa till subrutinen som 
ritar axlarna . 
"LlNE" ritar en linje mellan en 
punkt med koordinaterna X, V 
och en annan med koordinater
na P, Q. Om vi tar X-axeln som 
exem,pel så dras den då mellan 
punkterna 0,90 och 245,90. 

Nu återstår bara plottningen 
av själva sinuskurvan . Den sker 

med korta linjer från den punkt 
som räknades ut i förra varvet i 
slingan till den som just beräk
nats . Detta medför att man inte 
kan rita någon linje första 
gången slingan genomlöps . Vi 
löser det genom att hoppa från 
rad 70 till rad 90 i första varvet. 
Verkar det krångligt? Läs då 
programmet rad för rad och 
notera vilka värden de olika 
variablerna får. 

HRG-modulen har även pro
gram för att kopiera bilder till 
Sinclairs lilla printer. Komman
dot heter då "PRINT" och re
sultatet av vårt Sinus-program 

ser du i figur 2. 
Som du ser behövs lite extra 

programmeringsarbete för att 
styra det hela, men jag tycker 
själv att Memotech har lyckats 
lösa det på ett relativt smidigt 
sätt. 

Modulen inryms i en mycket 
snygg låda av sträng pressad alu
minium (liksom även Memo
techs övriga tillbehör till Sin
clairdatorerna). 

Vad kostar nu detta? Jo 
HRG-modulen går på modiga 
l 195 kronor. Den kräver dess
utom minst 16 k minne. 

Syntetiskt tal 
från tillsats 
Vår andra provade tillsats kom
mer från WM Stuart i England. 
Den kan egentligen kopplas till 
vilken mikrodator som helst 
men levereras komplett med 
kontakt för ZX81 Spectrum. 
Att den kan användas till både 
ZX81 och Spectrum beror på 
att den adresseras i l j O-områ
det. (Ett speciellt adressområde 
om 256 adresser som Z80 pro
cessorn kan hantera.) De signal
ledningar som ingår i l j O-bus
sen ligger på samma ställe i 
förhållande till positionerings
nyckeln på de två datortyperna. 

Generering av syntetiskt tal 
är egentligen en ganska kompli
cerad uppgift och det finns flera 
olika principer. Den enklaste, 
men samtidigt mest minneskrä
vande, går ut på att man i 
princip "spelar in" AjD
omvandlat ljud i ett minne. När 
det ska spelas upp igen går man 
via en ordinär D j A-omvand
lare. Om man kan "sampla" 
tillräckligt fort kan ljudkvaliten 
bli mycket god. Nackdelen är 
att varje ord som ska talas 
upptar stort minnesutrymme. 
Vokabulären blir på detta sätt 
starkt begränsad. 

Det går att komprimera infor
mationen som lagras i minnet på 
ett par olika sätt. Du kanske har 
hört en "leksak" från Texas 
l nstrument som kallas Speak 
and Spel!. Den och en vidareut
veckling, Tiny Talker. genere
rar sitt tal på detta sätt. Det är 
a lltså fortfarande fråga om "in
spelade" fraser: Man kan inte 
bygga upp nya ord med dessa 
a pparater. 

Med den provade "pratlådan" 
bygger man i stället upp de ord 
man vill säga av ett antal ''fo
nem" (orddelar, enstaka ljud). 
Vokabulären blir på så sätt i 
princip obegränsad. Detta sä tt 
att generera syntetiskt tal är 

dessutom mycket minnessnålt. 
Man bör dock ha klart för sig 

att det kan vara ganska knepigt 
att "förstå vad datorn säger". 

Mikrokretsen som styr det hela 
kommer från USA och dct gör 
att man inte alltid kan hitta de 
rätta ljuden för att bygga upp 
svenska ord. 

Med talrnodulen följer ett li
tet häfte på svenska som beskri
ver hur man kommunicerar med 
lådan från datorn. Styrprogram 
för både ZX8 l och Spectrum 
samt några exempel på fraser 
följer också med. 

För att kunna skriva ut data 
till en port av denna typ (J jO
adresserad) behövs ett litet driv
program i maskinspråk. Fig 3 
visar hur det ser ut och ifig 4 ges 
ett sätt att skriva in det i ZX81 . 

När man har provat denna 
lilla rutin klart kan man göra en 
provutmatning till "pratlådan". 

Alla fonemen (det är totalt 
cirka 60 stycken) har en liten 
MEMO-kod (engelska: "mne
monic") i den lista som följer 
med. Ordet H EJ kan t ex bildas 
av fonemen HH och EV, med 
koderna 5 7 respektive 20. Figur 
5 visar ett litet program som gör 
att "pratlådan_" säger HEJ . 

Som avslutning av ett ord 
måste en paus matas ut (i detta 
fall med koden O) för att lådan 
ska bli tyst. 

För att förenkla inmatning 
och tal behövs ett mer omfat
tande styrprogram. Figur 6 vi
sar en "försvenskad" variant av 
det demonstrationsprogram som 
följer med modulen. Där an
vänds en matris (W$) för att 
lagra upp till 50 fraser om högst 
20 fonem . 

Talsyntesmodulen är inbyggd 
i en plastlåda tillsammans med 
förstärkare och en liten högta
lare. Figur 7 visar hur den ser ut. 
Arnsviks-data säljer även synt
hesizer (för "datormusik") och 
ett "röstigenkänningssystem". 
Båda dessa kan anslutas via 
talmodulen. 

Ta lsyntes och röstigenkän
ning representerar mycket avan
cerad teknik . Forskning pågår 
på universitet och högskolor 
runt om i världen. Bland annat 
på KTH i Stockholm, där man 
har kommit mycket långt inter
nationellt sett. • 

Priset för "pratlådan" är 695 
kronor och den kan köpas från : 
Arnsvik-data, box 190 17, 
250 19 Helsingborg. 
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National Computer Conference: 
Skådespel och . '1c~el cirkulera. Utomhus var det 45 

grader som varmast! 
Sådana är alltså förutsättning

arna på NCC - tummelplatsen 

sa--Ijer serl·o--s data för världens datorti llverkare. Här bjuds nyheter ut , här ser man 
trenderna för utvecklingen den 
närmaste tiden. Så värst långt 
framåt går det inte att blicka i 
denna expansiva bransch. 

* Världens största 
datormässa, NCC, är 
platsen där dagens 
trender framgår, där 
många nya produkter 
lanseras. * Vi har stångat oss 
fram i tumultet i 
Anaheim på för
sommaren, och pre
senterar här och på de 
följande sidorna ett 
urval nyheter ur det 
förkrossande stora 
utbudet. 

Av GUNNAR 
LILLIESKÖLD, 
text och bild 

~ Världens största datarnässa, 
NCC, är lika förskräckande som 
fängslande. Förskräckande därför 
att den är så krävande. Bland 
125 000 besökare trängs man un
der fyra dagar i mer än tusen 
montrar. Men till det positiva hör 
ett stort utbud produkter, nya och 
gamla. De exponeras med en en
tusiasm som vi inte är riktigt vana 
vid från mässorna i Europa . 

Trots den seriösa inriktningen 
är det inte så litet amerikansk 
show över det hela. I den stora 
gröten av montrar gäller det ju för 
firmorna att få besökarna att bese 
just deras monter. En utställare 
hade hyrt professionella skådespe
lare som fick framföra ett litet 
teaterstycke. En annan tog en 
mycket kunnig trollkonstnär till 
sin hjälp. Exemplen var många . 

Genomgående var framto-
ningen mycket professionell. Det 
gäller inte bara "showerna" utan 
även personalens hjälpsamhet och 
kunnande och inte minst montrar
nas påkostade uppbyggnad . Mat
torna är t ex så tjocka att det 
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nästan är svårt att hålla balansen. 
Nåja, kanske något överdrivet, 
men de ger definitivt ett ombonat 
och vänligt intryck. Man tycks 
dock sakna modulsystem och byg
ger i stället egna konstruktioner 
på platsen. I år fick man inte plats 
iAnaheims mässcenter. Åtskilliga 
utställare fick hålla tillgodo med 
en monter i Disneyland Hotel som 
låg en bra bit från själva mässlo
kalerna och som därför säkert 
missades aven del utställare. 
Värst var det för den samling 
utställare som fick hålla till i de 
fem jättetält som hade rests just 
för NCC. Tälten saknade luftkon
ditionering och hettan blev så 
intensiv att en person fick värme
slag. På bår och med "dropp" 
fördes han dramatiskt till en am
bulans. Detta blev också "drop
pen" för utställarna i tälten som i 
samlad tropp uppvaktade mäss
ledningen med krav om återbetal
ning av monterhyra. Nästa dag 
fanns det fullt av fläktar upp
hängda i tälten, som fick den 
38°C varma luften att åtminstone 

Några klara trender är att allt 
fler portabla datorer i "väskmo
deller" kommer. Nu finns de inte 
bara med små katodstrålerör utan 
man har börjat utnyttja modern 
indikatorteknik med flata skär
mar i olika utförande. Värt att 
notera är även att bubbelminnena 
börjar komma tillbaka, åtmins
tone i det här sammanhanget! 

Sekundärminnena är en annan 
produktgrupp som utvecklas myc
ket just nu. De mindre flexski
vorna, 3 1/2 tum från Sony och 3 
tum från Hitachi, accepteras allt 
flitigare av olika användare. Det 

. gäller inte bara i portabla datorer 
utan faktiskt även i större, statio
nära . Hewlett Packards nya 
200-serie är ett exempel där man 
har lämnat det traditionella 
5-tumsformatet. 

Det här verkar vara genom
brottsåret för Winchesterminnen. 
Det finns nu väldigt många tillver
kare som valt den här tekniken. 
Många använder 5 tum stora ski-



här mannen ett 
jlygsimulerings
program. 

Hur fångar 
besökarnas upp
märksamhet om 
man har datoran
passade kontors
möbler att ställa 
ut? Det här är ett 
sätt! 

vor medan vissa har gått ned till 
3 1/2 tum. 

Ytterligare en produktgrupp i 
stark utvecklingsfas är bi1d
skärms monitorer. Datorernas för
bättrade förmåga att skapa grafik 
i färg ställer ökade krav på pre
sentationsutrustningen. Här är 

Vacker krinolin 
hade hon, men vad 
det var jOr dator 
hon delade ut in
formation om har 
fallit ur min
net ... 

det framför allt japaner som hår 
lyckats . Vi såg extremt högupplö
sande rör med 50 MHz band
bredd och 80 Hz bildfrekvens. 

Efter den här översiktliga ge
nomgången går vi över på de nya 
produkterna på NCC. 

Varsågod! • 

Din Dator 

Mus utan 
rörliga delar 

~ I Apple Lisa, IBM PC med 
programmet VisiOn, Xerox Star 
m fl datorer arbetar man med en 
meny på skärmen. Användaren 
pekar ut det som önskas. I stället 
för att stega markören från tang
entbordet använder han i stället 
en mus. Det är en liten låda som i 
botten har en rullboll, kopplad till 
givare som känner av förflytt
ningar i x- och y-led. Den förs mot 
ett fast underlag och när önskat 
markörläge har åstadkommits 
trycker man på en knapp på mu
sen. 

En av nyheterna på NCC var en 
mus utan rörliga delar, dvs utan 
rullboll i botten . Tillverkare är 
Summagraphics. Firman har tidi
gare gjort sig känd för sina digita
liseringsbord från vilka man kan 
överföra ritningar till en da tor. 

Avkänningen i Summa: Mouse 
sker optiskt. Som underlag duger 
inte en bordsskiva utan man 
måste föra musen över den spe
ciella platta som syns på bilden. 
Den är gjord av plexiglas, i vilken 
ett mönster av reflekterande ma
terial ligger. 

Dubbelriktad 
kommunikation 

En fördel med Summa: Mouse 
är att den är byggd utan rörliga 
delar. Det innebär att den blir 
okänslig för mekaniskt slitage . 

Summa: Mouse har samma typ 
av anslutning som övriga digitali
seringsbord från Summagraphics. 
Den kan därmed anslutas till en 
rad av datorer. Protokollen omfat
tar Bit Pad, MM-serien och Tekt
ronix PLOT 10. Den innehåller 
automatisk a npassning av bithas
tigheten inom området 300-9600 
baud. Anpassning kan ske till 
alternativt RS 232 eller på TTL
nivå . 

Traditionellt sett ger en mus 
bara ifrån sig signaler, men 
Summa: Mouse kan även ta emot 
information från datorn så att den 
sänder data med önskad hastig
het. Den kan också på kommando 
identitetskod. 

Liknande mus 
från Key tronie 

Key tronic, som gjort sig känd 
som tillverkare · av tangentbord, 
har nu flera strängar på sin lyra . 
Bland annat· tillverkar man en 
mus med optisk avkänning. Åt
minstone till det yttre är utform
ningen nästan identisk med musen 
från Summagraphics. Andra ny
heter från Key tronics är en optisk 
teckenläsare (OCR-läsare) och 
talgarnityr för kommunikation 
människa / da tor . 

Ytterligare en tillverkare av op- ........ 
tisk mus är USI International. ~ 

elektronikvIIrIden - nr 8 - '983 37 



Din Dator 

+ 

Grid portabel dator har blivit en förebild fö r den här produktgruppen. 
Dock är den exklusivare än det mesta i da torvärlden med ett pris kring . 
90000 kr. 

Gavilan t h har en platta ovanför tangentbordet. Man trycker på olika 
ställen på plattan ochförjly ttar på så sätt markören i önskad riktning. 
Valet av program i en meny på skärmen. Operatören behöver inte ha 
programmeringskunskap. 

TAG MED DATORN! 
-nu är den tillräckligt bra 
* Den portabla 
datorn är inte längre 
otymplig. Man kan 
säga att den har funnit 
formen, tack vare flat 
bildskärm, bubbel
minne och moderna 
LSJ -kretsar. * J det här fåltet fann 
vi de flesta nyheterna 
på NCC. 

~ Datorernas höljen blir mindre 
samtidigt som innehållet blir 
allt kapablare. Fickdatorer har 
vi den senaste tiden sett en hel 
del exempel på. Se t ex EV nr 5 
där Sharp PC 1251 är provad. 
Något som också ökar markant 
är andelen portabla datorer i 
väskmodell. En klar trend på 
NCC var att 1983 är ett genom
brottsår för den här typen av 
datorer. Här kanske vi skall 
skilja på portabla, typ väskmo
detI och transportabla datorer. 
De senare är lite större, men kan 
lätt transporteras, medan den 
förra typen av dator är något 
man enkelt tar med sig på en 
affärs resa . Gemensamt för dem 
är att de innehåller ett tecken
fönster av något slag, att de 
programmeras i något modernt 
högnivåspråk som lätt kan flyt
tas över till en större dator. 

Av GUNNAR Dagens högförtätade och 
LILLIESKÖLD strömsnåla kretsar gör det möj-
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ligt att få mycket datorkraft i så 
små höljen det är fråga om. Just 
effektförbrukningen har tidi
gare varit ett problem. Nu finns 
t ex 280L som är en lågeffekts
version i NMOS av van liga 280. 
Det finns även CMOS-processo
rer som tyvärr ännu ej är särskilt 
snabba. Alla kräver lägre än 2 
MHz klockfrekvens . Men situa
tionen håller på att ändra sig. 
Ganska snart kommer 8/ 16-bi
tars processorn 8088 i CMOS 
och inom ett år räknar Intel och 
Matra Harris med att annon
sera även 8086 i CMOS. Även 
68000 lär komma i CMOS. 

Trots att man har gått över 
till dynamiska RAM svarar de 
för mer än 50 % av den totala 
strömförbrukningen i en porta
bel dator. Dagens RAM finns i 
64 kbyteutförande men över
gången till 256 kbyte, och om 
några år ända upp till l Mbyte, 
kommer inte att innebära att 

ström förbrukningen ökar. Per 
bit räknat kommer den alltså att 
minska. 

Bubbelminnena 
kommer åter 

Sekundärminnet är den stora 
stötestenen. Dagens drivenheter 
för 5 1/4 flexskivor är i största 
laget för att passa de portabla 
maskinerna. Men nu finns det 
drivenheter för 3 till 3 1/2 tums 
skivor. Det finns ingen anled
ning att hålla kvar vid de större 
skivorna eftersom man iSonys 
format (3 1/2 tum) får in I 
Mbyte information. Dessutom 
har de mindre skivorna plasthöl
jen som bättre skyddar skivorna . 

Ett annat alternativ är bub
belminnet. För något år sedan 
sades allmänt att dess död var 
nära förestående sedan flera fir
mor lagt ned tillverkningen, 
men utvecklingen har tagit ny 
fart - säkert p g av den ökade 



Sharp PC 5000 är Japans svar på den exklusiva Grid-datornfrån USA. 

efterfrågan på portabel-dators i
dan. Bubbelminnet är stabilt 
och tål mekaniska chocker och 
stötar, men tyvärr drar det en 
hel del ström, vilket omöjliggör 
mycket stora minnen. 

Ett annat alternativ är att 
användaWinchesterminnen. 
Det börjar nu komma minnen 
med skivor ned till 3 1/ 2 tum 
med minneskapaciteten 5-6 
Mbyte . En nackdel är att de är 
skakningskänsliga . Kan man 
lösa den biten? 

Bildrören 
får ersättare 

I allt högre grad ersätts bild
rören i de små datorerna . Det 
finns en mängd alternativa teck
ensfönster som kan användas 
här : EL-display (Electro Lu
minscent), LCD, plastmaindi
kator, GH, ECB, VFD m m. Vi 
skall inte gå in på vad de olika 
beteckningarna står för utan 

hänvisar till Radio & Television 
1982 nr 12, där de utförligt 
beskrivs. 

I de litet större, transportabla 
datorerna finns fortfarande ka
todstrålerör. Ser man enbart till 
kostnaden står de sig ännu, men 
man kan nog ganska snart räkna 
med att andra typer av indikato
rer tar över. 

Vad finns konkret i dag vad 
gäller utbudet portabeldatorer? 
En titt på NCC ger ett ganska 
uttömmande besked (men visst 
finns det fler än vad som visades 
där). 

Commodore 64 
även i väska 

Den första transportabla da
torn var.Osborne l. Det finns nu 
med litet större bildskärm och 
har fått heta Executive. 

Det namnet har äv.en Commo
dore tagit för sin nya 64:a , som 
nu finns i väskmodell med in-

Zorba påminner starkt om Kaypro II och Osborne 1. 

DOT heter den här datorn. 

byggd S-tums monitor. Ett flex
skivminne ingår, men det finns 
plats för ytterligare ett. Pro
gramvaran är den samma som i 
Commodore 64. Det gäller även 
elektroniken, som här dock är 
uppbyggd på flera kretskort. 
Mässan visade upp åtskilliga 
portabla datorer, men Commo
dore Executive 64 är den enda 
som har inbyggd färgskärm . 
Priset i Sverige kommer att 
hamna under 10 000 kr! Lådan 
mäter 37 x 37 x 12,S cm. Tan
gentbordet är utfört som ett 
avtagbart lock. 

Zorba heter en annan väskda
tor som ser ut som en korsning 
av Osborne I och Kaypro II. 
Kännetecknande är att den kan 
läsa flera olika flexskivformat : 
Zerox 820 (sd,dd), Kaypro II 
(dd), DE VT-180(sd), Osborne 
(sd), BM PC CP/ M86) och 
Televideo 802 (dd). Tillverka
ren , Telcon Industries, anger att 

filer och program från de olika 
formaten kan överföras men re
serverar sig för att 'ändringar 
kan behöva göras i den mån 
maskin beroende kod har an
vänts i programmen. Hur som 
helst är den generella utform
ningen värd att granska. Allt för 
ofta råder total inkompabilitet. 

Portabelt 
per S-1 00 buss 

MCS-IOO är något så ovanligt 
som en portabel dator baserad 
på S-IOO buss kort. Apparaten 
innehåller fyra lediga busskon
takter där lika många S-IOO 
buss kort från ca ISO användare 
kan pluggas in . Datorns främsta 
egenskap är alltså att den kan 
expanderas och det här för tan-
ken till den svensk-amerikanska 
datorn Expander som med 
STU-pengar gick upp som en 
raket som föll platt som en ....... 
pannkaka. I grunden är MCS- ....... 
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Din Dator 

100 bestyckad med Z-80 proces
sor, flexskivkontroll, video/ 
tangentbordsanpassning och ett 
256 kbyte stort minne . På 9 
tums skärmen visas upp till 25 
linjer med vardera 80 tecken. 
Tillverkare är M icroDyne Com
puter Systems, inc, i Florida. 
Datorn är transportabel, men 
knappas portabel. 

Datorernas 
Rolls Royce! 

Grind Compass är något av 
det exklusivaste man kan köpa i 
datorvärlden. Det ·är en liten 
väskdator som kostar ca 8 000 
dollar. Det är dessbättre inte 
bara priset som orsakar höjda 
ögonbryn utan även de tekniska 
lösningarna . Apparaten presen
terades för ett år sedan och har 
sedan dess genomgått en del 
utveckling . Man kan nog påstå 
att Grid har blivit en måttstock 
för marknadens portabla dato-

rer. Höljet är utfört i gjuten 
magnesium för att skärma stör
utstrålningen . Det är viktigt om 
datorn används i flygplan där 
inga störningar får nå planets 
navigationsutrustning. Vikten 
är låg, bara 4,9 kg och måtten 
bara 5 x 29 x 38 cm. 

Vid användning fäller man 
upp locket. I det sitter en EL
display som visar upp till 80 x 24 
tecken. Även grafik, med 
320 x 240 inkrement är möjlig. 
Upplösningen är mycket god 
trots den relativt lilla skärmen 
som mäter 6 tum diagonalt. 

Inte nog med att datorn är 
liten - den är snabb också . 
Detta tack vare hjälpprocessorn 
8087. 

Ovanligt mycket ingår i den 
lilla burken: Modem (enl ameri
kanska normen), 256 kbyte pri
märminne(!), 384 kbyte bubbel
minne och portar för såväl 
RS232 som IEEE 488. Man kan 
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även ansluta printer med gra
fiska möjligheter eller olika 
plotters från Hewlett Packitrd. 
Vidare ingår klocka och telefon
lur som kan användas för auto
mati~k uppringning på det ame
rikanska telenätet. 

A m erikansk 
efterföljare 

Datorn har två alternativt an
vändbara operativsystem: ING
RI D (som används av compass
systemets datorer) och MS
DOS version 2. Den har också 
programvara för planering 
(electronic worksheet), grafik, 
databashantering, textredige
ring och dokumentformatering. 
För datakommunikation finns 
ett antal olika emulatorer ' som 
simulerar terminaler som 
BM3101, 3270 eller DEV 
VT100 . Det går även att arbeta 
i nät med upp till 32 anslutna 
Grid-datorer. 

Överst t v Toshibas nya TlOO är 
inbyggd i en väska tillsammans 
med telefonmodem. 

Pied piper t v är en portabel 
CP I M -dator till ett ovanligt lågt 
pris: 1 299 dollar. 

Columbia VP är ett kompakt al
ternativ till I BM pc. 

Svaret på Grid heter Gevilan. 
Den har ungefär samma ytter
mått och är även den försedd 
med en l6-bitar processor (dock 
utan stöd aven matematisk 
processor). Här är teckenföns
tret byggt med flytande kristal
ler, och det visar 8 rader med 6 
tecken. Vill man se mer kan man 
enkelt ansluta en videomonitor. 
Anpassningskretsarna ligger re
dan i datorn. 

Ovanligt nog finns det ovan
för tangentbordet en rektangu
lär platta som fungerar som 
musen i Apple Lisa, Xerox Star 
eller BMC med VisiOn. Det 
innebär att man genom att 
trycka på olika ställen på plat
tan kan förflytta markören på 
skärmen. En stor mängd pro
gram av självinstruerande typ 
finns med som standard. Själva 
grundiden är nämligen att man 
inte skall behöva kunna pro
grammering fpr att använda da-



torn. Säljare, journalister m fl 
kan använda Gavilan för att 
boka order, göra en lagerinven
tering, skriva och sända manu
skript m m. Man ansluter helt 
enkelt datorn till telefonnätet 
och använder det inbyggda mo
demet. Där kommer dock haken 
i det hela. Modemet har den 
amerikanska tonkodstandarden 
och Televerket godkänner inte 
modem sammanbyggda med da
torerna. Enligt tillverkaren skall 
dock det problemet vara löst 
snarast. En svensk agent lär 
utses snart och anpassningen 
kommer att ordnas (Hur nu det 
skall gå till). Å, ä och ö kommer 
liksom andra länders specialtec
ken . . 

Programvaran finns i form av 
plugin-kapslar. I dag finns fem 
olika program: Ordbehandling, 
beräkning och analys, sekrete
rarprogram, kommunikation 
och posthantering och slutligen 
ett program för formatering av 
datsändning och utskrifter. Som 
operativsystem har man valt 
MS/D OS och det finns såväl 
basic som Pascal i maskinen. 
Den mjukvara som finns för att 
utveckla program kan användas 
alternativt på denna apparat el
ler IBM pc. 

Här har man inte satsat på 
bubbelminne som i Grid utan i 
stället ett 3 tums flexskivminne 
med 320 kbytes kapacitet (Hi
tachi-format) . Som komplement 
finns en skrivare som kan byg
gas in i datorlådan. 

... och Japan 
följer med! 

Grid och Gavilan är två ame
rikaner, men sätt för all del inte 
likhetstecken mellan USA och 
portabla datorer. Det är en stor
lek som passar den japanska 
produktionsmetodiken utmärkt, 
något man ser på med oblida 
ögon i USA där man har fått 
känna på hård konkurrens inom 
många andra elektronikområ
den. Följaktligen dök Sharp PC 
500 ned som en bomb. Den är 
kanske inte lika exklusiv som 
Grid och Gavilan, men den er
bjuder nästan lika mycket till ett 
lägre pris. PC 500 hamnar på ca 
2500 dollar. Den har 8/16-bi
tars BOBB-processor, 128 kbyte 
RAM och dessutom ingår ett 
lika stort bubbelminne. Samma 
minnesrymd har f ö de ROMS 
kassetter i vilka applikations
programvaran ligger. Det finns 
program för ordbehandling, 

kommunikation, "skissblock", 
planeringskalender och databas
hanterare. Datorn arbetar med 
MS-DOS och kan följaktligen 
ta en del ytterligare program 
som passar. 

Teckenfönstret är byggt med 
flytande kristaller och det visar 
maximalt 8 rader text med 85 
teckens bredd. Vill man få ut 
informationen på papper går det 
bra om man kompletterar med 
den skrivare som finns för in
byggnad. Givetvis blir då appa
raten något tyngre. Ett bild
skärmsinnehåll omfattar egent
ligen 24 rader men man kan 
skrolla sig fram i höjdled. LCD
fönstret tillåter även grafik med 
upplösningen 640 x 80 bildele
ment. Det skall bli intressant att 
se hur den här produkten står sig 
på den svenska marknaden. För 
den amerikanska finns som till
behör ett modem kombinerat 
med automatisk telefonuppring
are. 

Vi skall nämna ytterligare en 
japansk produkt i det här sam
manhanget. Det är Toshibas 
Tf 00 som verkligen faller in i 
facket väskdator. Se bilden! I 
väskans lock finns tecken fönster 
och akustiskt modem. 

Radio Shack 
med i leken 

Även Radio Shack har givit 
sig in i leken. Det är en liten 
dator som prismässigt hamnar 
ett stycke under tidigare 
nämnda apparater. Den är 
också betydligt enklare men har 
onekligen sina förtjänster. Ar
betsminnet är som standard 8 
eller 24 kbyte men kan utökas 
upp till 32 kbyte. Tangentbordet 
är betydligt större än i de minsta 
fickdatorerna och flytande kris
tall indikatorn visar 8 rader på 
45 tecken. Ett amerikanskt mo
dem är inbyggt och sOm tillbe
hör finns en akustisk ·kopplare. 
TRS BO modeff laO, som den 
kallas, har utgångar för anslut
ning av kassettbandspelare, 
skrivare med parallellsnitt och 
RS-232. 

Det finns fler portabla dato
rer på NCC med ungefär 
samma egenskaper som Osborne 
och Kaypro II, nämligen Pied 
Piper Columbia VP portable, 
Mad och slutligen DOT. Det är 
onekligen ett marknadssegment 
som rör på sig i USA. Hur snart 
tar det fart i Sverige? • 

Din Dator 

FLEXSKIVAN 
minns mer 
••• och blir mindre! 
* Allt mer informa
tion ryms på flexski
vorna - eller vad sägs 
om 3,3 Mbyte på mi
nijlex eller 1 Mbyte 
på mikroflex? 

~ För bara några år sedan kunde 
man bara lagra ca 100 kbyte 
information på en 5 1/ 4 tums stor 
flexskiva. I dag finns det flera 
tillverkare som nått gränsen i 
Mbyte. Inte nog med det. På 
NCC fann vi en drivenhet som 
klarade hela 3,3 Mbyte oformate
rat eller 2,6 Mbyte formaterat! 
Firman som står för den bedriften 
heter Drivetec och ligger i San 
Jose, dvs i Silicon Valley. 

Den höga packningstätheten i 
Superminijloppy är möjlig tack 
vare att man använder dynamisk 
spårföljning. Det är f ö samma 
teknik som tillgripits i Winches
terminnet. På vardera sidan av 
spåret ligger markeringsbitar, 4 st 
per varv. En fasdetektor känner av 
om någon sida tar överhanden och 
en servoslinga korrigerar för avvi
kelser. Normalt sett finns det en 
stegrnotor som förflyttar huvudet 
längs skivans yta. I det här fallet 
finns det två stegmotorer. Den ena 

används där för den vanliga av
sökningen av spåren medan den 
andra, försedd med stark nedväx
ling, tar hand om korrigeringarna . 
Den ingår alltså i servosystemet. 
Den här typen av spårföljning 
klarar avvikelser från det ideala 
spåret, dvs den följer även ovala 
spår som kan uppstå till följd av 
temperaturväxlingar. 

Superminifloppy är av typen 
"halvhöljd". Med andra ord har 
den samma dimensioner som en 
modern driven het. Anslutningen 
till kontakten följer vanligt möns
ter, dvs samma anpassning gäller 
som i Shugart SA 400. 

I den prototyp som förevisades 
EV fanns ett extra kretskort för 
servosystemet, men man håller på 
att utveckla två integrerade kret
sar som ersättare. 

Egentligen är principen inte 
unik . Som sagt tillämpas den i 
Winchesterminnen så varför har 
ingen tänkt på den här tillämp
ningen av servokontroll tidigare? 
Inte minst ger den ju bättre tillför
litlighet och högre motståndskraft 
mot deformerade flexskivor. Och 
sådant förekommer som bekant! I 
Superminifloppy har man utnytt-
jat tekniken till att få ut största 
möjliga kapacitet ur mediet. Jag ....... 
tror att många, med bittra erfa- ....... 

Så är Drivtecs driven het för miniflexskivor byggd: Till höger i mitten 
ser vi den ordinarie stegmotorn som är direkt förbunden med 
läs/ skrivhuvudet. Under den finns ytterligare en servos t yrd motor som 
med utväxling påverkar huvudet i mycket små steg. Den dynamiska 
spårföljningen tillåter 3,3 Mbytes kapacitet! 
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renheter, hellre skulle önska högre 
tillförlitlighet! 

En megabyte 
ur mikroflex 

Sonys mikroflexskiva med bara 
3,5 tums dia meter har fått fot
fäste och en successiv utveckling 
pågår. Senaste produkten är en 
dubbelsidig drivenhet som klarar 
I Mbyte. Den har 80 spår per 
sida. 

Den lanserades också i enkelsi
digt utförande med 0,5 Mbytes 
minnesrymd . Den ökade kapacite
ten, gentemot tidigare versioner, 
uppnås tack vare ett förbättrat 
skriv / Iäshuvud. 

Samma sak har Tandon gjort, 
dvs driven heter för "microfloppy" 
med 0,5 resp 1 Mbytes kapacitet: 
Dessutom presenterade man mo
dellen TM35-1 som har samma 
anslutningssnitt och kontakt som 
vanliga 5 1/ 4 tums driven heter 
och modellen TM35-3 som är 
kompatibel med Sonys OA
D30V. 

I dag har 22 firmor accepterat 
Sony-formatet, 3,5 tum. Vi skall 
nämna att Shugart ingår i det 
gänget och att dess nyhet i klassen 
heter SA 300. I USA kostar den 
under 2 000 dollar. Kapaciteten 
är 500 kbyte vilket gör den till ett 
intressant alternativ till "5-tum
mare", inte bara från storleks
utan även ur kostnadssynpunkt. 

Teac har i stället satsat på det 
något mindre Hitachi-formatet : 3 
tum. Deras driven het FD-30 pas
sar direkt för anslutning av ett 
kontrollkort för normala fem
tumsflex. För att få lång livslängd 
har man satsat på brytarlös mo
tor. Kapaciteten är här inte lika 
imponerande som i tidigar~ 

nämnda fall, 81,.92 kbyte vid 
FM-kodning och 163,84 vid 
M FM-kodning. Det verkar ur da
tabladet som om tillverkaren 
främst trycker på användning i 

hemdatorer och i utrustning där 
hög tillförlitlighet krävs. 

Sanyo ä r en a nnan tillverkare 
av driven heter för Hitachi sk ivor, 
i det här fallet med 125 eller 250 
kbytes lagr ingskapacitet. De finns 
även i dubbelsidiga versioner med 
dubbelt så stor minnesrymd . Sa
nyo har även ett eget format som 
rymmer 8, 16 eller 32 kbyte. De är 
väl sna rare tänkta att användas 
för laddning av program, interpre
tatorer o dyl än för ren datalag
ring. • 

Sankyo gör driven heter for två slags mikroj7exskivor. Till vänster ser 
vi deras eget format, till höger Hitachi / MaxelI. 
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T h ett exempel på en modern halvhöljds 
drivenhet for 5 1/ 4: tums skivor är 
QumeTrac 142. Qume tillhör ITT och 
har framfor allt gjort sig kända for sin 
tillverkning av skönskrivare. 

Tandon TM35 t h registrerar l Mbytes information på en mikroj7ex
skiva. 

Sankyos minsta drivenhet for deras egna skivor med kapacitet upp till 
32 kbyte (dubbelsidiga, dubbel packningstäthet). Den lämpar sig 
framfor allt i priskänsliga tillämpningar. 



DUMPBN Din Dator 

Redaktör: GUNNAR LILLIESKÖlD 

Hello Mr Chip! 
-utbildningspaket för stora grupper 
* Stora grupper inom 
industrin berörs av 
mikrodatortekniken 
och behöver därför ut
bildning. * H ur utbildar man 
då alla dessa perso
ner? Svaret är med ett 
kurspaketfrån Utbild
ningshuset, framtaget 
i samarbete med 
Ericsson och 
Televerket. 

~ Många storföretag står i 
dag inför problemet: Hur ut
bildar man tusentals männi
skor i mikrodatorteknik? Går 
det att göra utan oöverstigliga 
kostnader? Det finns goda spe
ciaiistkurser att tillgå i Sve
rige, men ett deltagande där 
kostar i storleksordningen 
5 000 kr. Den typen av kurs 
blir det självklara valet för 
kons truktören / special isten, 
men vad finns att få för dem 
som bara till en del kommer i 
kontakt med mikrodatorer och 
som behöver en grundlig orien
tering? Alla personalgrupper 
som deltar i produktutveck
ling, försäljning , reparation 
m m måste nu få en grundläg
gande insikt om den nya tek
niken. 

Utbildningshuset har lång 
och grundlig erfarenhet av 
mikrodatorkurser (från den 
amerikanska firman leS) och 
det var därför naturligt för 
Televerket och Ericsson att 
vända sig dit för ett samarbete. 
Resultatet är kursen "Hello 
Mr Chi p!" som handlar om 
mikrodatortekniken och dess 
möjligheter. Kurspaketet har 
en rad goda egenskaper: 
• Lättadministrerat 

Kursmaterialet är komplett 
med video, textrnateriai och 
sex datorer med anpassnings
kr~tsar. Även om materialet 
till stor del är självinstrue-

rande krävs det dock en hand
ledare för att gruppen skall 
fungera effektivt. Handledar
utbildningen står utbildnings
huset för. 

• Låg deltagarkostnad 
Kurserna drivs i det egna 

företaget. Därför går det inte 
bort tid på resor och kostnader 
för traktamenten, hotell m m. 
Ej heller tillkommer dyra kon
sultkostnader. Handledarna 
tas från företaget. 

Handledarutbildningen kos
tar 3 000 kr. Priset för ett helt 
kurspaket är 85 000 kr eller 
55000 om man köper ytterli
gare ett. 

• Flexibelt 
Utbildningen kan drivas på 

tider som passar deltagarna, 
t ex en dag per vecka, två 
kvällar i veckan osv. A v de 13 
ingående modulerna kan vissa 
tas bort, bytas ut eller kom
pletteras med internt material. 
Kurspaketet inkl videoband är 
förberett för översättning till 
andra språk. Närmast arbetar 
Utbildningshuset med en över
sättning till spanska. Det är 
aktuellt för företag med t ex 
dotterbolag eller annan ut
landsanknytning. 

Kursen finns i två versioner 
där den ena bara är en halv till 
en dag lång. Den är ganska 
allmän och passar alla an
ställda. Grundutbildningen för 
tekniker är fyra dagar lång. 

Målsättningen med kur
serna är att slå en bro mellan 
mikrodatortekniken och den 
personal som i andra former 
skall arbeta med produkterna. 
Säkert kommer man att lyc
kas . Uppläggningen verkar 
vettig och konkret med prak
tiska tillämpningar. 

Kurspaketet presenterades 
för pressen på försommaren. 
Det exempel av videoband som 
spelades upp visade på en in
formativ uppläggning där alla, 
oavsett utbildning, har full 
chans att hänga med från bör
Jan. • 

Allt fler människor berörs avmikrodatortekniken. Det kan vara 
tusentals människor i ett storföretag. Hur klarar man utbildningen? 

Kurspaketet Hello Mr Chip. 

NYHETER I KORTHET: 

• Programspråket Comal 
(strukturerad basic på danska) 
finns nu till ABC 80 från liber. 
• Assembler finns i form av 
plug- in kassett till VIC 20 från 
Grana Software. 018/ 
398077 
• Det finns en användarklubb 
för Genie-datorer. Skriv till Vi
deo Genie User Club. Bengt 
Andersson, Björkvägen 9, 
460 20 Sjuntorp, för mera infor-

/.'il:d,, ' 

ifi, 

mation. 
• På mjukvarusidan anser 
många amerikaner att man ligger 
nära tio år före japanerna. Det är 
kanske inte så allmänt känt att 
Europa hävdar sig väl i samman
hanget. Exempel på det är att 
amerikanska firmor som DEC. 
HP. Prime. Honeywell m fl lå
ter ta fram en hel del av program
varan i Europa. Det var f ö Ho
neywell Bull i Frankrike som fick 
i uppdrag att utveckla ADA för 
det amerikanska försvaret. 
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Att kasta mynt 
ochberäkna 
tillförlitlighet 
* Att använda en 
dator for att simulera 
kast med mynt kan 
tyckas vara kvalifice
rat i överkant. Om 
man emellertid använ
der datorn for att både 
"kasta" och hålla reda 
på resultaten kan man 
snabbt och enkelt si
mulera komplicerade 
skeenden. 
Av LENNART RÅDE 

Sannolikhetsläran är ett fasci
nerande område av den mo
derna matematiken. Den har 
en intressant teori och en 
mångfald viktiga tillämp
ningar. I läroböcker i ämnet 
sysslar man ofta, kanske 
främst av pedagogiska skäl, 
med olika former av hasard
spel som kast av mynt och 
tärningar och dragning av ku
lorur urnor. Resultaten av 
sådana undersökningar av ha
sardspel kan emellertid ha 
oväntade praktiska tillämp
ningar. Vi skall här se ett 
exempel på detta. 

Tillförlit-
lighetsteori 
Tillförlitlighetsteorin är ett 
aktuellt område av den tilläm
pade sannolikhetsläran. Man 
studerar här osäkerheten (eller 
säkerheten) hos komponenter 
och system av komponenter. 
Betrakta t ex systemen A, B 
och C i fig 1. Ett typiskt 
problem inom tillförlitlighets
teorin är att utifrån kunskap 
om det statistiska egenska

hos komponenternas 

livslängder dra slutsatser om 
systemens livlängder. 

Simulering 
och myntkast 
Simulering utgör en viktig me
tod i sannolikhetsläran. Den 
kan användas för a tt ge en 
konkret bild av den slumpmäs
siga variation som kan förvän
tas i en given praktisk situa
tion. Simulering kan också an
vändas då det är svårt att 
tackla ett problem med analy
tiska beräknigar. Grundläg
gande för all simulering i san
nolikhetsläran är bildandet av 
slumptal. 

Fig 2 beskriver två basic
program för detta . I det ena 
programmet används datorns 
egen slumptalsgenerator, som 
anropas med instruktionen 
RND. Det andra programmet 
beskriver en berömd slump
talsgenerator, 147 -generatorn. 
Instruktionen RANDOMIZE 
i det första programmet ger 
slumpgeneratorn en slump
mässig start. 

Slumptal 
och myntkast 
Programmen i fig 3 visar hur 
man kan simulera 100 kast av 
ett mynt. Det första program
met gör 100 kast av ett sym
metriskt mynt (utfallen har 
betecknats med O och l), och 
det andra programmet gör 100 
kast med ett mynt som ger 
utfallet l med sannolikheten p 
och utfallet O med sannolikhe
ten l-p. Vidare litteratur om 
slumptal och simulering finns 
i ref 3 och 4. 

Tillförlitlighetsproblem 
Betrakta till a tt börja med 
följande problem angående 
kast av mynt: Du har N mynt. 

Först kastar du alla mynten. 
De som inte gett klave (utfall 
I) tar du upp och kastar igen. 
Sedan upprepar du samma 
förfarande med de mynt som 
inte heller nu gett klave. Hur 
många kast (av flera mynt 
samtidigt) måste du göra för 
att få klave på samtliga mynt? 

Detta slumpmässiga försök 
kan simuleras med program
met i fig 4. Variabeln B anger 
hur många mynt som ingår i 
de olika kasten , och variabeln 
C räknar antalet kast. 

Betrakta nu ett parallellsy
stern av komponenter, lik
nande det i fig 1, men med 
parallellkopplade komponen
ter. Antag vidare att systemet 
befinner sig i en miljö där det 
träffas av chocker från omgiv
ningen . Låt komponenterna gå 
sönder oberoende av varandra 
vid en sådan chock med sanno
likheten p. Vi är intresserade 
av systemets livslängd räknad 
i antal chocker, så att om t ex 
de sista komponenterna går 
sönder vid chock nr 15 så är 
systemets livslängd lika med 
15. 

Det inses lätt att denna si
tuation är ekvivalent med den 
nyss beskrivna med myntkast. 
Kasten motsvaras av chocker , 
och mynt som ger klave mot
svaras av att komponenter går 
sönder. Det faktum att man 
skall kasta tills alla mynten ger 
klave motsvaras av att syste
met fungerar så länge någon 
komponent fungerar. Livs
längden hos ett sådant system 
kan alltså simuleras med ett 
program enligt fig 4. 

Det är lätt att modifiera 
programmetså att det simule
rar livslängder för t ex 100 
eller I 000 system med givna 
värden på N och P, och beräk-

nar medelvärdet av de observe
rade livslängderna. l fig 5 ges 
exempel på observerade livs
längder för N = 8 och p= 0,2 
och även medelvärdet av livs
längder vid 100 upprepningar. 
Man ser sambanden tydligare 
om man ritar kurvor över ob
serverade livslängder för olika 
värden på N och p. 

Praktiska 
övningar 
I). Låt an vara den väntade 
livslängden hos ett system med 
parallellkopplade komponen
ter, som vid chocker går sön
der med sannolikheten p. Man 
kan visa att följande rekursiva 
formel gäller för an med 
q= l-p: 

Använd formeln tillsammans 
med a I = I l p för att beräkna 
an för olika värden på n och p! 
2). Betrakta i stället för paral
lellsystern systemen B och C i 
fig 1. Antag att dessa system 
träffas av chocker, varvid 
komponenterna går sönder 
oberoende av varandra med 
sannolikheten p. Utforma pro
gram för simulering av livs
längderna hos sådana system! 

Kul 
räknedosa 
Fig 6 visar en unik räknedosa 
som jag köpte i Japan vid ett 
besök nyligen. Dels är det en 
konventionell räknedosa , dels 
en abakus eller sorban, som 
den japanska kulramen kallas . 
Alla besökare i Japan kan 
konstatera att kulramen an
vänds i stor utsträckning i af
färer, hotell osv. l själva verket 



PROGRAMMBRA 

....... ....... ........ 
•••••• 

är den på stark frammarsch, 
då man funnit att folk räknar 
snabbare och med mindre fel 
på kulramen än på elektronisk 
apparat. Märkligt nog an
vänds datorer för att öva folk i 
att använda kulramen! En in
tressant programmeringsupp
gift är det onekligen att ut
forma datorprogram för inlär
ning av räkning med kulram . 

Programmera 
och sänd in 
Som vanligt är du välkommen 
att höra av dig med synpunk
ter, program och resultat. 
Adressen till författaren är 
Matematiska Institutionen, 

A 

c 

Chalmers Tekniska Högskola, 
412 96 Göteborg. 

Litteratur: 
1). J Kinney: Tossing coins until 
all are heads, Mathematics Ma
gazine 5 1: 1, 1978. 
2). L Råde: Stochastics at the 
Schoolievei in the Age of the 
Computer, Proceedings of the 
First International Conference of 
Teaching Sta tis tics, 'Sheffield 
1983. 
3). L Råde: Att chansa med 
Räknedosan, Studentlitteratur, 
Lund, 1977 och 1979. 
4). L Råde: SOS-handboken, 
Sannolikhetslära och statistik 
med dator och programmerbar 
miniräknare, 
Lund 1981 . 

B 

Studen tlittera tur, 

Fig 1. Tre "system" som vi använt vid resonemang om och 
simulering av livslängd. 

X=deci"",lhl 
mell.n o och 1 

Fig 2. Flödesdiagramför två basicprogram som genererar slumptal. 

NEXT N 

FOR 1=1 TO B 

Fig 6. Kultur- och 
teknikkollision: Mo
dern elektronisk räk
nare, sammanbyggd 
med japansk abakus, 
eller kulram. Kulra
men används fortfa
rande i stor utsträck
ning i Japan, och man 
använder t o m dator
program för att öva 
sin färdighet i 
kulramräkning! 

FOR N=1 TO 100 

Fig 3. Två basic
program som si
mulerar utfallet 
av kast med 
mynt. Det 
vänstra pro
grammet simu
lerar ett sym
metriskt mynt, 
som alltså lika 
gärna ger krona 
som klave, och 
det högra ett 
osymmetriskt 
mynt. 

Fig 4. Program 
för simulering 
av livslängd. 

Observerade livslängder, N=8, P=0,2 

18 12 5 
6 15 20 

7 16 10 
9 5 14 

5 
6 

8 30 12 
8 6 13 

Observerade medelvärden av 100 livslängder, 
N=8, P=0,2 

11 ,79 
12,22 

12,70 
12,29 

12,31 
13,81 

12,87 
12,21 

11 ,97 
13,54 

12,46 
12,17 

11 ,62 
11 ,97 

12,89 
12,87 

Fig 5. Observerade livslängder som simulerats med programmet i 
fig 4. Här anges dels enstaka värden, dels medelvärden för 100 
simuleringar. 



* H är visar vi hur 
man kan använda 
ZX81 som terminal 
for ASCII-kod (som 
dataterminal) eller for 
baudot-kod (for rtty
mottagning, dvs fjärr
skrift per radio). 
Författaren ger tips på 
lämplig programvara 
och passande kretsar 
for anpassning till 
datorn. 
* Rtty-mottagningen 
forutsätter även att 
man har en god motta
gare med tillhörande 
demodulator. 

Av Anders Gustavsson 

~ Ända sedan ZX8l introducera
des våren -81 har den mötts med , 
i bästa fall, roat överseende från 
ägare av s k riktiga datorer. Detta 
är faktiskt rätt så beklagligt med 
tanke på dess synnerligen låga 
pris och inneboende höga kapaci
tet. Visst är ZX8l :an liten och 
visst är dess tangentbord säreget, 
om än inte unikt i datorsamman
hang (RCA, Atari m fl). 

Man får absolut inte glömma 
att gränsen för vad en mikrodator 
kan utföra i. sista hand oftare 
bestäms av programmerarens/ 
användarens uppfinningsrikedom 
än av sjä lva hårdvaran men svå
righeter är ju till för att övervin
nas! 

ZX81 som terminal 
Kan då en ZX8l:a användas 

som terminal? - Naturligtvis om 
man beaktar fallgroparna i den 
hårt mjukvarudominerade lilla 
datorns operativsystem. Det enk
laste sättet att ta emot serieinfor
mation är ju som bekant att låta 
själva mikroprocessorn sköta om
vandlingen i en lämplig rutin. 
Med en snabb mikroprocessor kan 
man på så sätt klara även relativt 
höga överföringshastigheter. Me
toden är tyvärr ej genomförbar på 
ZX8l eftersom all programexe
kvering avbryts då en ny bild skall 
genereras, dvs var tjugonde msek. 

Lösningen jag har valt bygger i 

BYGG 

ZX81 som terminal 
för ASCII och rtty 

stället på en USART-krets kom
pletterad aven programrutin , an
tingen helt i maskinkod eller ma
skinkod + Basic (TTY-program). 
På det sättet uppnår man i det 
första fallet en maximal överfö
ringshastighet på l 200 baud vil 
ket räcker mer än väl i de flesta 
applikationer. 

Som USA RT har jag valt den 
inte alldeles billiga Z80 SIO/ 2A 
som dock är mycket sofistikerad 
med en rad goda egenskaper: 
- Den ansluts direkt till Z80 med 
ett minimum av logik. 

- Två oberoende kanaler. 
- Möjlighet till skilda klockor vid 
sändning och mottagning. 
- Handskakning vid sändning 
och mottagning med DCD och 
RTS. 
- Sändning och mottagning av 
1- 8 bitar. 
- 3 teckens mottagnings buffert. 

Detta med mottagningsbuffer
ten är dock det viktigaste då det j u 
ger den hårt belastade Z80:an 
litet andrum vid högre överfö-

ringshastigheter. Då Z80 S IO är 
en mycket komplex krets , går jag 
inte närmare in på den här utan 
den intresserade hänvisas till 
"Z80 SIO Technical manual" och 
"Using the Z80 SIO in asynchro
nus communications" som båda 
kan erhållas från exempelvis ge
neralagenten (Scand ia Metric). 

Hårdvaran 
Om vi studerar serieanpass

ningens kopplingsschema, kan vi 
konstatera att kortet adresseras av 

TABEll 1. 

A 7 låg samt A0 hög. Så är det 
gjort för att A0 låg används då 
bilden byggs upp. A l används av 
bildskärmen i "slow" mod och bör 
all tså även den vara hög. Printern 
slutligen styrs av A2. Därför 
adresseras SIO-kretsen av A3 och 
A4. Således kommer A-sidans da
taport att ligga på adressen 7 och 
kontroll porten på adressen l S (de
cimalt) . Motsvarande för B-kana
len blir då 23 respektive 31. Om 
man bara använder den ena kana
len kan dock ben 34 på SIO-n 

Sinclair ASCII Visas som: 
STOP Escape -- % .. 

t Vertical Tab ( fl <> 
4 @ Invers A - Backspace (-) == 

AND & Invers + 

EDIT "- I nvers I 
GRAPHICS Återgår till BASIC 
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"<.,, ... , '''H Fig 2. ,Terminalkortet. 

Fig l. T.V. Prototypen använd som terminal till en Z8-enkortsdator. 

Fig 3. Närbild på kortet som är byglat så att 555-klockan matar kanal 
B. Kretsen Mc14411 är ännu ej monterad. 

kopplas direkt till jord i stället för 
till busskontakten, Med i schemat 
finns även de vanliga bussigna
lerna för Z80 som 0, IORQ, M I 
osv samt INT som ej är ansluten 
i den här applikationen. 

Med på kortet finns även en 
frisvängande "baud-rate"-oscilla-

tor (555) som duger gott i de 
flesta fall. Den har dock. nackde
len att den kräver tillgång till 
oscilloskop eller frekvensräknare 
vid intrimningen av frekvensen 
som skall vara 16 gånger den 
valda överföringshastigheten. 

Dä ru töver fi n ns det på kortet 
plats för en kristallstyrd "baud
rate"-generator som är stabil och 
inte kräver någon intrimning, 
samt buffertar för RS232-anpass
ning , 

Själva kortet är rätt så glest 
bestyckat och dessutom enkelsi
digt.' Det är därför lätt att till
verka och avsett att fästas mellan 
datorn , ev printer och 16K-minne 
(se bild 3) . 

Mjukvaran 
Terminalprogrammet "TER

MINAL 1,2" är skrivet i maskin
kod med undantag av "Menyn" i 
början då terminalen konfigure
ras för önskad paritet etc. Ma
skinkodrutinen är 557 bytes lång, 
där dock merparten (386 bytes) 
består av förvandlingstabeller 
mellan Sinclairkoder och ASCII. 
Rutinen finns som källkod och 
decimalpump (fig 3). De som inte 
har tillgång till assembler (en 
billig och bra sådan för ZX81 
finns att köpa för ca 4 pund från 
BUG - BYTE 98 - 100 The Al
bany, Old Ha ll Street , Liverpool 
L3 9EP, England) kan ladda ma
skinkoden direkt med en pro
gramsnutt enligt följande: 
I REM (här följer 600 tomrum) 
5 LET S = 0 
10 FOR 1= 16514 TO 17071 
20 PRINT AT 1,1;1 
30 INPUT A 
40 LET S = S+A 

~,mx,m(,]. 

.,- --- »o _ -----
~ ~ :: CI Q N N :la 

Fig 5. Kretskortet visat i skala I: I 

50 LET S = S-256* 
(INT (S/256)) 
60 POKE I, A 
70 NEXT I 
80 PRINT 

"CHECKSUMMA";S 
Därefter spa ras programmet på 

kassett innan man försöker köra 
det! 

Detta förfarande är dock om
ständligt varför anvä ndning av 
assembler rekommenderas. 

Programmet som såda nt är re
lativt enkelt och lättfattligt och 
gör ingalunda anspråk på att vara 
något mästerverk. Det går säkert 
att förbättra på ett flertal punk- ....... 
ter. Då källkoden är relativt väl- ........ 
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• ,m ,h?: ~ ____________ ----=B=...;:rl=-:::G;::..G-=-_____________ _ 

SJÄLv 
dokumenterad tänker jag inte gå 
närmare in på programmets upp
byggnad annat än att nämna att 
översättningen mellan Sinclair 
och ASCII handhas av två tabel
ler som börjar vid adresserna 
16514 resp 16642 på så sätt att 
Sinclairteckenkoderna adderas 
till 16642 vid sä ndning. Man får 
då en pekare som pekar på ASCII
koden för det aktuella tecknet. 
Det kan hämtas med instruktio
nen LD A (HL) . Vid mottagning 
adderas i stä llet ASCII-koden till 
16514 på liknande sätt. Avsök
ning av tangentbordet och bild
alstringen sker slutligen med 
Sinclairs egna ROM-rutiner. 

Systemet att använda tabeller 
för teckenomvandlingen är tyvärr 
ganska utrymmeskrävande, men 
dock enda möjligheten eftersom 
Sinclairs teckenkoder inte är 
samma som ASCII och till råga 
på eländet inte ens ligger i samma 
ordning! Metoden ger dock obe
gränsade möjligheter att definiera 
lediga tangenter till vilka tecken 
som helst med enkla POKE
kommandon. Olika specialtan
genter och motsvarande koder 
finns upptagna i tabell I. Som ett 
litet stöd för minnet kan man 
klistra en liten lapp på datorn , 
som visas i fig 2. I slutet på 
programmet finns även en liten 
subrutin som kan användas om 
ma n vill sända ett block med data 
ur ett Basic-program. Rutinen 
börjar på adress 17059 och kan 
förslagsvis a nvändas på följ a nde 
sätt: 
1010 LET A$="HÄR ÄR JAG" 
1020 FOR I = I TO LEN A$ 
1030 POKE 17071, PEEK 
(CODE (A$( I))+ 16642) 
1040 RAND USR 17059 
1050 NEXT I 
varvid strängen A$ sänds ut 
ASCII-form. 

2 
:3 
4-
5 
6 
7 
8 
9 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
36-
37 
38 
40 

100 
1:H~ 
200 
205 
aloe 
215 
22121 
225 
230 
235 
240 
24-5 
250 
255 
260 
265 
270 
280 
285 
300 
305 
310 
315 
320 
330 
332 
335 
34.0 
345 
350 
352 
353 
355 
356 
357 
356 
360 
365 
366 
367 
3615 
370 
372 
.375 
377 
378 
380 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
450 
460 
470 
472 
473 
4.75 
4.60 
490 
495 
500 
505 
510 
515 
520 
55121 
580 
600 
610 
620 
630 
640 
660 
670 
680 

1000 

R~M 
Re!M 
REM 
REM 
REH 
REH 
REH 
REH 
REN 
REH 
REH 
REH 
REH 
REH 
REM 
REM 
REN 
REN 
REH 
REh 
REM 
REI-1 
REM 
REM 
REM 
REM 
REH 
REt"! 
REa 
REN 
REM 
REM 
REH 
REM 
REM 
REM 
REH 
REH 
REM 
REN 
REM 
REH 
REM 
REM 
REM 
REM 
REH 
REH 
REM 
REM 
REM 
REH 
REN 
REM 
REM 
REM 
REH 
REM 
REM 
RE'., 
REM 
REM 
REI1 
REM 
REH 
REM 
REM 
REM 
Rf:H 
REM 
REH 
REM 
REM 
REM 
REI1 
REM 
REM 
REM 
REH 
REM 
REM 
REM 
REM 
REH 
'REM 
REt; 
REM 
REI1 
REM 
REH 
REM 
REI1 
REM 
REM 
REM 

•••••••••••••••••••••• ~RMINAL ZX81 
VERSH 1.~ AUG.aS.ea 
f C) A.GlISTRFSSON 

SKR'!",,'eH I ZXAS-FORHAT 

.************.****.**-
( 

-..IR 1.2"0 
: L8NL~i~i~.Bl~FER 

~ ti~~~OP :~gf~ER 
1.1> HL. 16 ... 44 • CHECK 
1.1> ~ . { HL) * S-POSN 
CP "3 • AND . 
CALLZ."3.86 if SCROLL 
LD De.Le '* THEN 
C.ALL ~92·~· " ?RUrr 
H ET 
LO ~.~4. *INIT. 
O'-.lT :1S.A ;o. .',.' :15.,2'STOP 
LeE R .. 20 if NO PAR.ITY 
OUT 15,R 'J' 7BIT RX+TX 
LO A.7t5 if OTR ACTI~'E 
OUT :l.5.~ 
LO A.:19 
OLlT :15.A 
LD A.oS 
OUT :l5.A 
LD R,21 
OUT 1S.A 
LO 1'1.:163 
OLlT 15.A 
1.1> BC.e 
LO HL.Le 
LO (1.5.1 .HL 
: L 200NOP 'J'RECEII,.'E 
LO BC.0 *RESET PNTR 
: L2:1IN A.:lS"~TATUS? 
RRA 
~IR NC.L50- if NO CHAR. 
IN A .. ? 
AND:127 ifHASK HSB 
LO HL.:165:14.. ANI> 
AOI> A.L * C>ECOI>E 
LO 1..1'1 
LD A. fHL.I 
CP 68 H'ALIO? 
~IR Z .. L~0 .NO 
CP 70 .eR? 
\",;'R HZ .. 1...SS ~NQ 
CALL 3036 'J'Y'ES 
~IR 1.5121 
:LS5 LO DE. ~L5J ""GET PNT 
LO IDe.I.A if STORE CNAR. 
INC De if IN BUFF. 
LD IL5.1 .[",E 

"" AND INC 
INC BC 

"" PNTR. 
~'R L~:1 
: L50CALL 1.:10121 
LO BC.0 if RES. CNTR 
LC [",e. Le ~AND PNTR 
LO (LSJ .DE 
NOP itKYB[", • 
C~LL 699 ~SCAN 
1.[", A.L 
CP 42'SS . 
.. fR Z.L~SS if NO KEY 
PLISH HL 
POP BC 
CALL :19~:! .a-DECO,t'·E 
L[", A. (HL.I l> KEY 
CP :116 
RET Z 
LC HL.:l.1S-6"'2 itCON~'ERT 
AOD A.L if TO ASCII 
LO 1..1'1 
LO A. fH1..1 
OLlT 7 .. R lOTRANSHIT 
: L60CALL 699"I5 KEY 
LO A.L if STILL OE-
CP 2SS i> PRESSED? 
.. 'R NZ.L60 
: L 255NOP 
~IR 1.200 
NOPi NOP; NOP lOBLOCK 
: L:1:10IN A.:1S 
BIT 2 .. R 
~'R Z.L1:10 
LO A. (1.120.' 
OLtT 7.A 
RET 
:L:l2~N\:\P 

.1 

Det ovan beskrivna terminal
kortet ha r givetvis ett otal anvä nd
ningsområden. Man kunde t ex 
tänka sig omvandling mellan 50 
baud baudot och 110 baud 
ASCII, mer sofistikerade ("intel
ligenta") terminalprogram osv, 
eftersom kortet som såda nt kan 
adapteras för ett otal behov, ba ra 
genom att man ändrar mjukvaran . 
Jag har nu sjä lv använt min Sin
clair, dels som terminal och pro
gramutvecklingsverktyg till en Z8 
enkortsdator, dels för mottagning 
av rtty, under en längre tid och är 
faktiskt rätt så nöjd med dess 
presta nda . Jag är dock tacksam 
för ev "feedback" från läsa re som 
har förslag på förbätt ringar. 
(Adress: Nygatan 8, SF-22100 
Mariehamn, Åland, Finland) • 

Fig 7a. Käl/kod for termina/programmet 
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nRHl~ 1.a 
1681 • ee ee ee .. ee 
teSae e. ee ~19 ee ee aa1 
1eSae ee n ee ee fle e.e 
t6532. «: ee "e ee ee ee 
1683e e. ee ee ee ee 
leg44 ee ee " s 11 1 
16 se 13 134 1 .... 11 115 1? 
:::5556 23 2:1. .6- 2a 2? 24 
1656a ae 29 ·,:te 31 32 33 
lS5ee 3 .. ·,:tS "3e . .);- 1 ... as 
teS74- 19 ~o 1e 1S 1ee 3e 
155e8 39 .... ... 1 ...a "'"3 ...... 
lE'5ee 4.S 4." ... .- 4.eI 4.il 50 
1659a S1 ~ ... 

~& S3 S ... SS SI5 
16598 57 Sel S9 IS-. 1S-1 lS-2 
16604 153 1 152 1 1 1 
16618 1 "3~ 39 .... ... :1 ... 2 
16616 4.3 ...... 4.lS 4.15 ... 7 ...8 
1l!\e22 .... S8 S1 ~ l!'3 1$'" 
16628 e:s !te. ~7 l!'"3 l!I9 ee 
1663 ... e1 tl2 e·.J. ·.J.e 58 153 
16640 ... 0 41 ;Ja '" '" e 
1664.6- '" '" 0 0 0 0 
16652 0 "3'" 0 "36 SS 63 
1665B .... 4.1 62 60 fi:1 ·· ... 3 
le·664. "'5 4.2 ... 7 59 4 ... ... 6 
16670 4-eI 4-9 50 51 ~ .... 

~ .. 53 
16676 S4. SS SIS- 57 fiS fi6 
15652 6'7 6e1 fi9 70- 7:1 72 
16686 73 74- '7S 76 77 7e 
16694- 79 f\0 6:1 ;S~ f'-.J. 64. 
167121121 e-S e-s. fl'7 "-\,!l 39 9121 
16706 e 0 e • e '" 16712 0 e '" 0 e e 
16718 e e e e =:..' 0 
16724. e 0- e \) <:' '" 1.6730 e 0- 0- \.' \) '" 16736 e e 121 e " 121 
1 674.2 " '" 0 e 0 0 
1674.6 '" '" 0 0 '" 0 
16754- 11 e ... s 37 e 92 
15760 :13 '" e e '" 0 
15766 0 '" '" 0 0 '" 16772 0 '" e '" '" '" 15778 '" '" e 0 0 0 
16764- 121 121 121 121 " 121 
16790 121 121 121 121 " '" 16796 0 121 121 " 121 0 
16802 121 121 0 e 0 0 
16806 e " e ., 0 " 1681 ... '" " " e 0 e 
158a0 '" '" 121 '" '" '" 168~e 121 0- e 0- '" 0 
16832 '" " 0- '" 0- la 
16e38 e " 121 0 " " 16e ...... 0 121 • 0 0 0 
16eSI2I 121 121 " 0 " " l6ese e '" 0 121 38 e 
leeea e 121 121 " 21 e 
i68e;! o ~i' " " " " lee74. '" '" 0 0 il il 
le.8e0 il 0 0 0 0 il 
leeee o 0 " " 0 la 
1~6-ai2 Il' Il' 0 '" il Il' 
lee .. 8 ~" ~" ~ ... S9 1 ... OS 
115 .. 04 38 e ee " 33 ei' 
16!iI10 e ... 1~e ~S4 3 ~0"" 14 
le~le 1a 17 e ee liOS 10? 
le~li~ 11 ~1211 e~ ~ ... ~u 115 
le .. i2e eli ~~ 1i11 :1S eli ?iI 
1~"34 Ii 11 il' e~ 1~ ~11 :115 
le~4" ea e15 ~:1.1 :1l!1 eli 1i:1 
1eQ4e ~:1:1 :115 e~ letl lil1 :115 
'L 15 'II 15\2 :I. il 0 ." . .) t! et! 
1e;o15e 34 -a ee 0 1 121 
1e .. e4 ° ~1. il' ;31 ... 15 ;315 
le .. ?O lili' 7 ;i'" o 1~? '33 13. 
16"7e e ... 133 :111 1~" lie ... ee 
Le .. ea 40 ~;,i ~e: ... 70 3li IS le.,;ee IiO., :1 ... 11i Ii ... 1;3 Ii;) 7 
le .... ~ il1 " ee 1e HI li3? 
1700" I!\" il ee ;3 Ii ... li115 
110(\6 litl!' 11 ee :1 o • L""lli ~. e SSI5 ~'~? ~o " \;'0å" " :1~i' Ii 1~15 
170 4 li!l4 li15!1 ... 0 IiS lia" 1"" 
l";:'~~~ ~~tt li!\iI .. 1~e lie ... 1:1e. -:"0;3e Ii"" " ,~ Ii ee: 1;33 111 
l i'C)4:2 ilie lill 7 IiOI5 11S7 Ii 
1~~4e 1 Ii !I ~~ .. IiS!I .~~ Ii"''' iii 
1:'0154 ~ ... le:1 " " " Ii 1" 
1?0elJ 1e ~~il tl7 "'0 ~n ee lo?""" 1?15 ee 1i11 7 .. 
CH!!CK8UH-1?" 

Fig 7b. Maskinkodde/en dumpad i 
deci ma/form for termi na/programmet. 



'<l • 
11 : Z • PZ STRNC 

I !PZL.N '1"'TRN ... • ... ·PEEt\. .,...·:PEEt\. -rY .. p 
; K :Q' (PEEt\. """?PEft, ?'r' +PEEK ±vIiP _e:tt- ~PZ6PPz (:?l-K?(=P NE 
.J NO I7TRND.,...·4If'i'7-rY "'loN PR:IN 
r NOT 5TRND.,...· .... ?7.,...· •• ? LN PR:I ,.. 
r "6 RETURN 'i'C - RETURN "'41 LN . f: 
.... ~ SUS '?I"PH ( GOSUS :rP:r-.1t: N 
"p ... - J. P:I GOsus 7PPl: Lt~.~ RET 
JRN cOP .... c .; FRST AT LN awI.NKE ...... 
?? RETURN COP.,. • SR\.'E "'-;0 P l: (_ 
?RCS_?C l:E U OR PZPEE~~ PTRN 357 
i~35(W1.35(91.357~0~246S01.3560~357 
~t~5~~~å~3.57S9e- }IoHNC·· STRN 

2 REM •••••••••••••••••••••• 
3 REM TERMZNRL ZXS1. 
4 REN \.'ERSN 1.. S SEP. 5 • 62 
5 REM (Cl R.GUSTRFSSON 
g REM ••••••••••••••••••• *.* 

10 SR\.'E uTERMZt~Fe" 
15 PR:INT AT 5 .• 2 .: u •••••••••••• +.' 

••••• +.' ..... .. 
20 PRINT TRS 10.: "TERN:i:t~RL" 

S'.~;I-';~INT ·· .1- ••••• +.'.1- 1; . +.' 1; ••• • 

.. 2 "3 PR::tUT AT 2a- .• 0 .; "P~:ITET? {H l 

30 ZNPUT R$ 
35 ZF R$ ( l· ... J" THEU GOTO 1.00 

~M~~ ~~~~T AT 20 .• 0 ; "UDDR ELL..ER ..J 

45 :INPUT Rfi 
50 :IF Rfi ( ~ " .J" THEN GOTD 'i·e 
60 POKE 1.6931.79 
65 PR:INT AT 1 :. 12.: ".JRMN PRRITET 

718 GOTO 1.00 
90 POKE 1.6'<l31 , 77 
95 PRZNT AT 1. .• 1.2.: "UODR PRRl:T~ 

[~~~ ~~ftrr AT 20 .• e .: " HRNDSKRKN 

1118 :INPUT R$ 
115 PRurr AT :il .• • . : 
1218 XF R, ( > ".Ju THEN GOTO use 
1318 POKE 16'<lS'<l.'<l7 
148 PRXNT TRS 12:"HRNDSKRKNXNG U 

14S GOTO 1&0 . 
t~~~G~RXNT TRe 12.: " XHGEN HRNCSKI'I 

.1ii!~~"rP~3~ AT 2 • • 0 .: " RLL 
aes XNPUT R$ 
2118 XF R'< ~"N " THI!N GOTO seEl 
215 REM OUT lS.R. 
220 POKE 169S1.7E 
=~: ~~~E . 16?S-. :. e.!; 
11418 GOTO 1& 
3ee RRND USR 1692a 
:!I1~ PRXHT Kr ae,e.:" COPV7 0/ 

gå: l~pW. "~!J~ THE~' aTO'" 
33e c O ..... • 
:U .• GOTO S.0 

Fig 7c. S å här ser terminalprogrammet ut 
då maskinkoden har POKA TS eller as
semblerats in i en REM -sats. 

Fig 4. S chema över anpass
ningskortet fo r seriell in i 
utmatning. 

p 

'=IIRI!H 

~ ~~~ 
~ REM 

1 0 REH 
1 2 REH 
14- REM 
1 5 REH 
2 0 REH 
2 5 REH 
'3 0 REH 
3 5 R EM 
4- 0 RE H 
4-5 REH 
S 0 REM 
55 REM 
5 0 REH 
5 5 REM 
7 0 REH 
7 5 REM 
8 0 REH 
'30 REM 

1 00 REH 
102 REM 
10 5 RE M 
1 15 REH 
120 H E M 
125 REM 
130 REM 
~35 riEM 
140 RE H 
14-5 REH 

( 

T ELETY'PE 
~X-Bl 'JERSION 
,_,UNE 14. ,19 8 2 
f C) A GUSTAF S SON 

: L0NOP; : L:1NOP 
: L 2 NCtPjNOP 
LD 1'1.24-
OUT 15 , ~ 
LO t'l. 2 0 
OUT :1 ;:;.1'1 
LO ~ .75 
OUT :1 5.1'1 
LD t'l.19 
OUT 15.1'1 
LO A.:1 
OUT :1 5.1'1 
LD t'l.21 
OUT l S . A 
LO 1'1.136-
OUT lS . A 
OUT 7 . A 
NOP ; NOP; NOP ; NOP 
LD DE. f L0 .' 
IN A.1S 
RRA 
JR C. L:12 
LD 8 .. 2C0 
~IR L :11 
: L12 L D 1'1. 17 
OUT :1 5.1'1 
IN 1'1.:15 

15 0 REH L D C .A 
155 REM IN H . 7 
160 REM AND 3 1 
1 6 1 REH CP 2 7 
1 5 2 REH JR NZ.L20 
163 REM LD DE. 3 2 ; LO A. 2 00 
1 54 REM JR Ll:1; : L20CP 3:1 
155 REM JR NZ.L2~ 
155 REM L O OE.0 ; LO 1'1.200 
1 57 REM J R L:1:1 
1 5 9 REM : L 2 :1LD HL.1 6 5:15 
170 REH t'l DD HL.DE ; t'lDO . A.L 
172 REH L O L .A 
17 5 REH LD A. (HL ) 
1 8 0 REM srr 4-.C 
185 REM ~I R Z .Ll1 
1 9 " REH LD t'l.l 
195 REM : L I ILD C .t'l 
2 00 REM LO t'l.4.8 
2 05 REM OUT 15.1'1 
2 10 REM LO (LOJ .DE 
22 0 REM LD B.0 
30" REM RET 
3 50 REM NOP;NOP ; NOP 
4 5 0 REM PET 
~. 0 0 RE M ) 
_._.( i .;I , _ C .... d; 12 .... _ <-

560 SCROLL 
700 LET B=USR 16617 
710 IF B=200 THEN SOTD 750 
715 PRINT CHR$ B ; 
716 IF PEEK :164.4.2:20 THEN SCRDL 

Fig 7d. Källkodenfor baudot-programmet . 

T~L~P~ o~crHAL OUHP 

leS14 8 67 4~ 68 38 0 
1652e 56 4& S8 e 41 ss 
1652& 47 S1 43 40 48 57 
16532 &3 49 60 45 e2 53 
16538 54 32 ;:\9 44 67 50 
16544 6.1"' 59 67 67 31 68 

t~~~:~; 82 if gg ;5 ~4 
15562 le 33 ~1 :17 318 12 
~ 6~6e 34 2~ 2~ 37 :15 21 
1 5574 67 27 24 20 67 0 
~ 5560 0 0 0 0 52 24 
: 5586 211 15 62 20 211 13 
1 6592 62 76 211 15 62 19 
15598 211 15 &2 1 211 15 
15604 62 21 211 13 &2 13& 
16610 211 15 211 7 0 0 
16&16 0 0 237 91 196 64 
15522 219:15 31 56 4 62 
1662e 200 24 46 62 17 211 
15534 15 219 15 79 219 7 
1 5640 230 31 254 27 32 7 
15646 17 32 0 62 200 24 
~6552 24 254;:\1 ;:\2 7 17 
15558 0 0 62 200 24 13 
16554 33 1;:\1 54 25 1;:\3 111 
16670 126 203 97 40 2 62 
1 5575 1 79 52 46 211 15 
1 6562 237 63 196 54 6 0 
16688 201 0 0 0 20~ 201 
1659 4 0 0 0 0 0 0 
15700 0 0 0 0 0 0 
16706 0 0 0 0 0 0 
15712 0 0 0 0 0 0 
16718 0 0 0 0 0 0 
1 5724 0 0 0 0 0 0 

Fig 7e. Maskinkoddelen dumpad i deci
malform fo r baudot-programmet. 

. . . ~ HJ5lVi" 5 TIL L ILjLiIl 
, • ., E LLE R. 551 

T ... VCA T<I(R.tc& 

J~ J~ 
o .. 

5 REM TELETYPE 
5 REH ZX-Bl VERSION 
7 REM JUNE 14. , 1982 
8 REM f C ) A GUSTAFSSON 

10 RAND USR :16582 
2 0 5CROLL 
3 0 LET B=USR 16617 
35 IF 6=200 THEN GOTO 80 
4-0 IF B {) 58 THEN GOTO 55 
50 5CROLL 
60 GOTO ;:\0 
55 IF PEEK 1544.1=;:\ THEN SCROLL 

7 0 PRINT C.HRS B ; 
80 IF INKEYS: - B - THEN POKE :155 

,~ 0 ) 0 
90 GOTO ;:\0 

2 00 5 A~)E - TELETYP!3-
2 10 5LO~ 
220 PRINT AT 5 , :10 ; " TELET'f'PE " 
2~.0 PRHIT 

)~;~A0~J~IF';: :: - B- " AT ERGt'lR TILL ~ 
25 0 INPUT AS 
2 6~ GOTO l~ 

Fig 7/ En lista över baudot-programmet då 
maski nkoden har POKA TS eller assemble
rats in i en REM -sats . 

Serieinte r fac ~ till l X 81 ·SV 

" rl,. ~ A Gustafsson 1982 
..... --'. 
If jo o -" 
'"00 ~ 

,. 
,100 /[2 --:::L" 

l 60O - S -, '00 . ~ , .. _1. 
~ ISO , 

• lS' ..i. ~um 
~ HO'" ~ :: 3"00 4: 

' j oO ' 

'3".5" "J..::!.. 

\ '" ..!.l. 

'l.Lfl 
'5v Il., 1,2. , \ 

O" 

... I ,"V 
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DinDator 

CI a=-n .... -4 n ~ .... ...... .. • 
el a M '" et N .... CI .. C c: _ 

~-- --

Tab 2, 

'"" '"" .. .. -
D . D --n=-Clo en 

.............. n • 
&.fil &II =- CI CI -----

BYGG 
SJÄLv 

Fig 6. Kompo
nenternas pla
cering på 
kretskortet. 

komponentförteckning C2. 5 . 6 . 8 0 . 1 uF/ 63V ker 
0 .22 uF/ 63V ker 
22nF/ 63V ker 
10 nF/ 63V ker 

IC4.5 74LS14 

R1 100k C3 

R2 . 3 . 4 . 5 1k C3 

R6 1k5 C4 

R7 68k C7 

R8 . 9 . 10. 11 2k2 IC1 

Behövs endast om dessa utgångar IC2 
behöver " hissas " till 12V. IC3 

C1 100uF/ 16V 
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1 uF / 16V tantal 
Z80ASIO/ 2 

IC6 
IC7 
IC8 
Rv1 . 2 . 3 
X1 

MC1488 
MC1489 
555 
20k 10 varv trimpot 
1.00 MHz kristall 

MC 14411 P Samt givetvis socklar. kopplings-
4011 B tråd. 2 x 23 pol busskontakt . m fl 

mekaniska detaljer. 

"KÖRINSTRUK
TIONER": 

Om man ej har assembler 
till datorn går man tillväga 
enl följande: 
1. Bered plats för program
met genom att skriva in en 
REM-sats med så många 
tomrum som programmet 
kräver (200 st för teletype
programmet och 600 st för 
terminal-programmet) . 
2. Skriv in det laddningspro
gram som finns i artikeln och 
mata in data från decimal
dumpen. 
3. Radera laddningspro
grammet förutom REM-sat
sen. 
4 . Skriv in resten ~v pro
grammet, 1 B för teletype och 
2B för terminal. 
5 . Spara programmet på kas
sett . 
6 . Kör programmet. 
7. Har man matat in något fel 
kommer programmet antagli
gen att krascha. I så fall får 
man ladda in allt från kassett 
och sedan leta efter fel. 

Om man i stället har kas
settassembler ZXAS från 
Bug-Byte gör man så här: 
1. Ladda in assemblern i en
lighet med bruksanvisningen 
och gör en REM-sats enl 

ovan. 
2. Skriv in källkoden direkt 
från listning 1 A eller 2A. 
3. Assemblera med start
adressen 16514. Övrigt sker 

som ovan. 
I ett tredje alternativ använ

der man ZX ASZMIC från 
Beckman Innovation: 
1. Skriv in programmet och 
assemblera det i form aven 
band-fil som kan läsas av 
basic. Förfaringssättet finns 
beskrivet i ASZMIC-manualen 
på sid 37 . Vi skall påpeka att 
varken den här eller den förra 
assemblern trivs tillsammans 
med det "dual ROM board" 
som finns som tillbehör till 
ASZMIC. 



Ska Du köpa ny DMM? 
Fluke har största urvalet! 

S tfÖmvdgformer 
För applikationer som vid mätning av 

motorström, eftersträvar man den 
noggrannhet som ell sant 

eJfektivvördesmätande instrument har. 
Se på avläsningarna av de två 

displayerna ovan som visar 29,2% 
skillnad vid mätning av strömmar. 

Fö, mer information om hur Du 
väljer den rätta DMMfor Din 

applikation, skicka efter vår nya 
broschyr -Hur man väljer sant 

ejfekrivvärdes-och medelvärdesmätande 
DMM's". 

Distributörer: Elfa Radio & Television AB, tel" 0817300700 
ITT Multikomponent, tel. 08/8351 50 

Informationstjänst 10 

Eftersom Dina 
applikationer och mätningar 
varierar erbjuder Fluke ett 
stort urval av små DMM's 
som passar alla. För mycket 
noggranna AC-mätningar 
kan Du välja mellan 3 ~ eller 
4~-siffrors sant effektiv
värdesmätande modeller. 

Vår senaste D MM är 
modell 8026B, som är i 
lågprisklass med 3 ~-siffrors 
upplösning och 8-funktioner 
med sant effektivvärdes
mätning upp till 10 kHz. 
J ämfor själv dess 
egenskaper. 

N' ! 

8060A 

8062A 

80268 
80248 

80208 
80218 
80228 

-8 ~ -
.~ :g i & 

~ !: -8 ! ~ .r !J 
tt1~ ~~-§5 8 
i.~ ~ ~ -&:!i i 
:J~,$ ~ ~IP (5 !5 

4 'h • lOOk • • • 0.04% 

4'h • 30k • • 0.05% 

JIt~ • lOk • • • 0.1 % 
3'h • 5k • • • 0.1 % 

3'h • 5k • • • 0.1 % 
3'h • 450 • • 0.25% 
3'h • 450 • 0.25% 

Relative 
(offset) 
dB.Freq.* 
Relative 
(offset) 

Peak hold, 
Temp. 

* Mäter också AC-frekvens upp til200 kHz med 0,05% 
onoggrannhel. 

=IF~L~U=K=E=t 
F ör ytterligare 

information om Fluke 
DMM's, ring eller skriv 

till: 
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. MEDICINSK 
ELEKTRONIK 

Knapptelefonens 
sifferlnÖnster
hur blev det så? * Det nordiska sam
arbetets väg är kantad 
av storstilade projekt 
som havererat av eko
nomiska, politiska och 
emotionella orsaker. 
Att det är nog så be
svärligt att nå enighet 
om också mindre saker 
än försvarspakter, 
handelsblock och för
bindelseleder vittnar 
en sådan detalj som 
knapptelefoner om! * En allmänt accep
terad sifferföljd där 
blev tyvärr inte möjlig 
att uppnå - svenska 
och danska telefoner 
skiljer sig åt. * Här granskas frå
gan i också ett ergono
miskt perspektiv. 
~ Sedan årtionden har vi lärt att 
välja telefonnummer genom att 
snurra på en vr idskiva . Men ty
värr kom olika länder att införa 
varierande sifferföljd, som alla 
har sig bekant numera. Här intog 
Sverige en särställning i det att 
man placerade nollan först och 
nian sist i ordningen. I flertalet 
länder finns ettan först och nollan 
sist. Varför blev det så? 

Också telefonerna har ju fått en 
ibland ganska olikartad utform
ning i de skilda länderna - i USA, 
t ex, dominerar ju knapptelefo
nerna totalt. Just knapptelefo
nerna har man inom det interna
tionella telesamarbetet sedan näs
tan 20 år förberett utformningen 
av, och inte minst har diskussio
nerna gällt hur tastaturet borde 
utformas. är nu knapptelefonen 
introduceras i full skala i flertalet 
länder, så ledes också i de nor
diska, måste vi med beklagande 
konstatera att det inte gick att nå 
fram till någon enhetlighet i så
dana system frågor. Inte ens inom 

de skandinaviska länderna kunde 
man enas om en likformig siffer
ordning. I Sverige har telemyn
digheterna fastnat för den eng
elsk-amerikanska normen, som in
nebär att man uppifrå n börjar 
med siffrorna I, 2 och 3 resp 
längst nere har nollan. Detta sy
stem kallas också ofta l 2 3-syste
met. 

I Danmark har man det andra 
systemet, vilket innebär att man 
längst ned satt nollan och dä refter 
börjar med raden I, 2 och 3, 
vilken avslutas med den översta 
raden och beteckningen 7, 8 och 9. 
Detta system betecknas alltså ofta 
som "78 9-systemet". 

Mekanik kontra 
elektronik 

I efterhand ter det sig ganska 
otroligt att man inte kunnat enas 
om en enhetlig placering av siff
rorna på alla knapptelefoner i hela 
världen, när man nu haft ett par 
årtionden på sig att planera intro
duktionen av knapptelefonen. Or
sakerna är flera. 

En synpunkt är att beakta de 
traditioner som finns från räkne
maskinområdet. ä r räknemaski
nerna utvecklades på rent meka
nisk bas fann man på sin tid att 
det var lämpligt att placera tasta
turet enligt 7 8 9-indelningen. 

är så småningom den mekaniska 
räkneapparaten också började 
uppträda i en elektrifierad version 
fortsatte man så givetvis med 
samma tastatur, eftersom alla var 
vana vid detta. 

Man var helt enkelt tvungen att 
gå vidare med en tradition som 
redan fanns, eftersom olika perso
nalkategorier skulle arbeta jämsi
des med båda varianterna av t ex 
additionsmaski ner, mekaniska/ 
vevdragna och elektriska . 

USA vänder trenden 
Förenta staterna blev första 

landet i vi lket man införde knapp
telefonen. Innan så skedde gjordes 
ett flertal experimentella studier. 
Sådana har också genomförts i 
England och även i Sverige genom 
televerket. 

Innan man ännu hade tillverkat 
några knapptelefoner fick några 
försökspersoner utan erfarenhet 
av siffertangentbord (alltså räk-
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nemaskiner och liknande) i en 
undersökning placera ut siffrorna 
0-9 i tio tomma rutor, ordnade 
3 x 3 + I, som vederbörande vi Ile 
att ett tangentbord eller en knapp
sats borde se ut. En stor majoritet 
föredrog då l 2 3-mönstret. 

Sedan gjorde man praktiska 
övni ngar med olika siffermönster. 
Försökspersonerna fick trycka in 
sex- eller sjusiffriga telefonnum
mer på apparater, varvid feItryck
ningar respektive totala nummer
upptagningstiden registrerades. 
Mätresultat och undersökningar 
visade i stort sett gynnsammaste 
resultat för l 2 3-mönstret. 

Svenska studier 
Redan på 19S0-talet startades i 
ynäshamn (där televerkets till

verkande enhet fanns) fältprov av 
knapptelefoner. 

Docent 
Jörgen 
Gundersen 
informerar 

På en tidig försöksmodell 
denna tid låg knapparna utpl: 
rade i en cirkel av samma sto 
som den konventionella vrid 
vans. Siffrorna 0-7 fanns grul 
rade i en yttre ring medan 8 o( 
hade förlagts till centrum. 
man tänker sig en urskiva I 
över denna variant av telefonfi 
erskiva n fanns O på den plats 
kl 10 återfi nns. 

Inom dåvarande telegrafsty 
sens tekniska byrå studerade n 
så på nytt vid 1960-talets r. 
frågor förknippade med pla 
ringen av siffror vid knapptel! 
ner. 

I samarbete med Psykotekni. 
institutet vid Stockholms unive 
tet genomfördes dels en interv 
undersökning, dels vissa labora 
rieexperiment. 

Fyra skilda mönster för sift 

Sveriges Diavoxtele
fon - en modell på 
stark frammarsch. 
Siffermönster l , 2, 3. 

Danmarks forsta ver
sion till knapptelefon 
med l , 2, 3-mönster. 
Apparaten har in
byggts i den välbe
kanta svenska Dia
Iogtelefonen. 

Danmarks eleganta 
knapptelefon som an
vänds på Själland 
(DA 80). 



ning testades. Resultaten va
'ade lite, beroende på om för
spersonerna var vana vid a tt 
'ända tastatur av olika slag i 

a rbete. Genomgående fa nn 
n dock a tt l 2 3-mönstret var 

mest prefererade medan 
9-ordningen rankades som 

nst populär av sa mtliga. 

mmar k divergerar 
L>ataterminaler ingå r också 
n en del av telefonnätet , som 
<ant, och på detta område har 
eförvaltningarna i orge, Sve
e, Da nma rk och Finland beslu-
att det siffertas ta tur som hör 
dessa terminaler skall vara 

Inat enligt system 789. Alltså 
nma som gäller för rä knema
ner. 
Vidare hävdar man i Danmark 

när beslutet om att införa 
! 3-mönstret fattades i USA på 
50-talet var de dåtida el ek tro
;ka räknemaskinerna oerhört 
rba ra och kostade långt mera 

de då tida mekaniska enhe
:na; så ledes var de sällsynta. 
nder 1960- och l 970-talen där
lot sjönk priserna på de elektro
;ka sifferbea rbetningsa ppara
rna drastiskt och de nådde en 
ligare oanad popula rite t. Av den 
Iledningen anser man i Dan
ark a tt man bör ha ett telefon
statur som är likada nt som det 
I räknemaskinerna för a tt man 
. a ll nå en snabb och felfri funk
)n med såväl slagning av telefon
Immer som inslagning av siffror 
l räk nea ppa raterna. 
Det ha r i Da nm ark visat sig, a tt 

1stälIda inom ban ker och pen
ngi nsti tut varit nöjda med att 
[lgå sam ma siffermönster på 
na räknemaski ner och på telefo
erna. Samtliga danska banker 

har utan a nmaning fra mfört si n 
uppskattni ng till danska telever
kets olika sektioner för att tasta
turet på räkneappa ra tur och tele
foner begrän~ats till samma slag. 

Vet enskap och 
praktik ... 

Trots att grundliga vetenskap
liga undersökningar har gjorts och 
må nga konferenser ar rangerats 
har man tyvärr inte nått enighet 
om detta faktiskt fundamentala. 

I synnehet är det a tt beklaga , 
at t man inte ens inom Norden har 
kunna t bli ense om att införa ett 
enhetligt system. Troligen kom
mer Norge nu a tt acceptera det 
danska systemet. Exemplen är ty
piska för de å terkommande svå
righeterna att samordn a resp lösa 
de praktiska problemen vid poli
tiska beslutsprocesser. Trots att 
det borde vara tämligen enkelt a tt 
fi nna en enhetlig, rationell lösning 
på ett gemensamt problem, håller 
varje land på sitt system . 

Litteratur -
r eferenser 
KJERBYE NIELSEN, A : On push
button telephones. Teleteknik, Eng
lish edition, vol VII, 1963, No 2 . 
Idem: Kalkulator-telefon dilemmaet . 
Teleteknik No l , 120- 122, 1975. 
WIKELL. GÖRA N: Knapptelefoners 
sifferknappmönster. Tele 1, 38 -
47, 1981 . 
(Göran WikelI arbetar med human 
factbr- frågor vid System- och trafik
tekniska sektionen , tekniska avdel
ningen vid televerkets huvudkontor , 
Stockholm. Analysen har 47 littera
turreferenser!) 

Danmarks nyaste telefon som in
troducerades maj - juni 1983. 
Denna modell har snabbkoppling 
av nummer samt ger service som 
t ex telefonsvarare. 

Kirks telefonfabriker på Jylland 
har konstruerat denna telefon. 

KOBTA 
BJlPPOBTBB 

En ny medlem 
i 6500-familjen 

RockweIl Internat iona l har den 
nya kretsen i 6500-familjen 
R650 l Q som ka n a nvändas i två 
brick-system. 

Den innehåller sepa rata adress
och databussar, fyra input / output 
portar med 32 linjer, två räknare, 
en seriell l / O och 192 byte RAM . 
R6501Q är kompatibel med alla 
andra medlemmar i familjen . Den 
påminner om R6511 Q men ha r 

Stoppa driften 
hos op-ampar 

Uppfattningen att extremt låg 
förström ba ra kan uppnås med fet 
bestyckade operationsförstärkare 
kan nu revideras. 

En ny serie precisionsförstär
kare är ett bättre alternativ, me
nar Motorola: 

LM 11 ä r en förstärkare som 
förenar de bästa egenskaperna hos 
bipolä ra operationsförstärkare 
och liknar standardtypen 
LM 108A. Hos LM 11 har dock 
inströmmarna minskats mer än 
tiodubbelt. Offsetspänningen och 
frekvensdriften ha r förbättrats 
över hela a rbetsområdet. 

LM 11 är avsedd för tillämp-

Nya 
oscilloskop 
från Iwatsu 

Modellerna SS-57/0 och SS-
5711 är två portabla oscilloskop 
från Ja pa ns oscilloskoptillverkare 
Iwatsu . 

Prisläget för SS-5710 är , ca 
7 500: - och under 12000:- för 
SS-57 //. 

Ma n ha r utvecklat ett nytt rör 
som ger kraftiga re ljusstyrka, 
bättre upplösning, lägre distorsion 
sa mt förbättrad linjäritet och ga-

Logikprob 
och pulsgivare 

AB Nordqvist & Berg presente
ra r en ny levera ntör av logikprob 
och pulsgiva re . 

Tillverkaren, M u Fung, ha r spe
cialiserat sig på tes tinstrument för 
felsökning av digita la utrust
ningar. 

Logi kproben, M F504, överträf-

Projeld&Produlder 

dessutom en klockoscillator som 
dividerar den inkommande kloc
kan med fyra och tre av I/O 
portarna PA, PB och pe har 
interna pull-up motstånd. Den 
kan användas i applikationer som 
kräver många in- och utgångar 
samt stort adresseringsområde (6 
4K byte) . 

R650lQ levereras i en QUIP
kåpa i plast (64 ben i fyra rader) . 
Den kan fås i 1 MHz- eller 
2MHz-version . 

För ytterligare information 
kontakta Betorna, 08-82 02 80. 

ningar inom medicin, instrumen
tering, elektrometerförstärkare, 
laddningsintegratorer, analoga 
minnen sa mt frekvenskorrektion i 
lå ngsamma å terkopplingsslingor. 
Den kan ersä tta befintliga kretsar 
för att höja prestanda eller elimi
nera trimning. 

LM 11 levereras i fem kapsel ty
per: 8-benskapsel i plast a lt kera
mik, 8-ben kapsel i meta ll, samt 
14-benskapsel i plast a lt metall. 
Temperaturområdena : -55 e till 
+ 125 e resp O e till +70 e. 
Distributörer : 
Gösta Bäckström, Stockholm, 
08-54 10 80. 
Distributören Traco, Farsta, 08-
132/60. 
ITI-M ul tikomponent, Solna , 08-
830020. 

ra nterad tidsskillnad mella n ka
na lerna . Känsligheten är 1 m V per 
ruta och sti gtiden är 3,5 ns resp 
5,8 ns . Ingå ngsimpedansen är 1 
Mohm . A- och B-trigg ä r obe
roende av varandra. AHa kurvfor
mer kan samtidigt presenteras på 
skärmen. Oscilloskopen är specifi
cerade inom a rbetstemperaturom
rådet - 10 e till +50 e. 

Dessa nya oscilloskop kan också 
fås med inbyggd digita l frekvens
räknare och 3 1/2-s iffrors multi 
meter. 
Generalagent: 
Teleinslrurnent, 08-38 03 70 

far a ndra fabrikat på väsentliga 
punkter. M F504 tå l t ex en max 
ingå ngsspä nning av 90 V dc resp 
110 V ac. 

Pulsgiva ren, MF512. ger 3- el
ler 2-pulsa r, enstaka pulsar eller 
pul ståg. 

M F504 och M F512 levereras 
med svensk a nvä nda rbcskri vning i 
en hå rd beredskapsväska. 

Mu Fung marknadsförs av 
Nordqvist & Berg, 08-6904 00. 
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VAlJ RATT RIDAN FRIN BÖRJAN 

B.L.E.S. DIRECT DRIVE ~ Head System DOUBLE ooLBY SYSTEM c:a 10.900:· 

Mitt i den värsta tristessen och likriktningen, finns det 
alltid någon, eller något, som uppkäftigt sticker upp 
och framstår sof"9 unik. Så också i den framvällande 
floden av nästan identiska kassettdäck som över
svämmar marknaden. 
ALPINE, sedan länge välkänt bland ljudproffs världen 
över, har i och med AL-gO revolutionerat kassettin
spelningstekniken. Genom den inbyggda B.L.E.S.
datorn utnyttjas varje bands potential maximalt och 

. 
ger en hittil.ls oanad dimension till dina inspelningar. 
Aldrig tidigare har du kunnat köpa så avancerad elek
tronik och mekanik till ett så, relativt sett, lågt pris. 

B.L.E.S. (Bia s, Level, Equalisation Search), ett helt 
automatiskt system för optimering av Bias, Dolbynivå 
och frekvenskorrektion av alla förekommande band. 

Svaj: 0,022%. Frekvensområde: 20Hz-20KHz ± 1,5dB 
mätt med Normalband, TOK AD). Dynamik: 13dB. 

AL·SS 
För dig som själv vill kontrollera inspelningsresultatet 
och arbeta kreativt med egna inspelningar finns AL-8S. 
Här kan du själv, med hjälp av inbyggd testoscillator 
och medhörning, göra de justeringar som datorn i 
AL-gO sköter automatiskt. 

ca: 8.800:-

Andra starka kort på Alpines program, till lägre priser, men med 
samma suveräna kvalitet och smakfulla design. 

:_ - · ~~~._I 
i - - - -~ 8::B •• i ••••• 

c 

~I. "1 ~:QJPJiil 
i _ . - -=.,.~ .. - o aorona't" il 

AL·80 c:a·3.950:· AL-65 c:a-3.375:- AL-55 c:a·2.500:· AL·35 c:a·1.790:· 

Gör ett besök hos din Hifi-handlare och be om en demonstration , eller rekvirera material direkt från: 
GJR/Thellmod, Sorterargatan 2, 16226 Vällingby. 
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Hitachi oscilloskop finns hos 
TERCO Instrument 

V-152 15 MHz, 2 kanaler 

Hitachi V -152 är den verkliga ekonomimodellen med 
många möjligheter. Hög känslighet 1 mV / skd. Sveptid 
expander x 1 O, X-Y funktion, Z-axelingång. Lämpl igt 
för laboratorieändamål och TV-service. 

PRIS INKL. 2 PROBAR 2995:- exkl. moms , 

V-352 35 MHz, 2 kanaler 

TV-sync-separator . Färgmarkerad front för respektive 
funktion. X-y funktion. Tidbas expander xl0. Trace 
rotation på fronten. Hög känslighet 1 mV / sek. Fyr
kantigt CRT med internationell gradering . Rastret 
ligger i oscilloskopröret vilket innebär en parallaxfri 
avläsning. 

PRIS INKL. 2 PROBAR 4950:- exkl. moms 

spe L " 

V-202 20 MHz, 2 kanaler 

Fyrka ntigt CRT med internationell gradering. Hög 
känslighet 1 mV/sek . TV-sync·separator . X-Y funktion . 
Tidbas expander x 10. Trace rotation på fronten. 
Finjustering med fasta kalibreringslägen. Belyst raster . 
Rastret ligger i osc illoskopröret vilket innebär en 
parallaxfr i avläsning. 

PRIS IN KL. 2 PROBAR 3 780:- exkl. moms 

V-550 50 MHz, 2 kanaler + 1 triggkanal 

Triggpulserna kan visas på skärmen. Dubbla tidbaser. 
X -Y funktion. Signalfördröjning. Svepfördröjning . 
Känslighet 1 mV/ sek . Fördröjt svep steglös kal. 10 v 
potent . Accelerat ionsspänning 10 kV. 

PRIS INKL. 2 PROBAR 8250:- exkl. moms 

TERCO Instrument 
Box 2004, 12702 SKÄRHOLMEN, Tel . 08 · 880200 
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Kommunikation BJlDIO 
TBKNIK & TBJU'IK 

General Dynamics R.al051: 
En exklusiv och högstabil 
60-lalare för militärbruk 
* En exklusivitet som 
är sparsamt förekom
mande på andrahands
marknaden och givet
vis kostar därefter är 
den här USA -skapel
sen från 1960-talet, 
begärlig framför allt 
bland rtty-utövarna. 
~ På den amerikanska su~plus
marknaden finns sedan några år 
en mottagare som genom sin höga 
stabilitet blivit ganska populär hos 
framför allt rtty-Iyssnare. Appa
raten, som har sitt ursprung hos 
General Dynamics i mitten av 
1960-talet, heter med militär no
menkla tur R-1051/URR och 
byggdes i första hand för ameri
kanska nottan. Dock har även 
andra va penslag tilldelats den lik
som Nato-organ av skilda slag. 

Apparaten arbetar som trippel
super med mellanfrekvenserna en
ligt följande: 20 eller 30 M Hz, 
2,85 MHz respektive 500 kHz. 
Den är högsta bi I och ä r garante
rad en stabilitet av I x 10-8 per 
dag eller motsvarande en långtids
stabilitet av I x 10-7. 

Frekvensinställningen sker i de
kader med rattar till I kHz. För 
fininställning inom en kHz finns 
en särskild Vernier-skala, med vil
ken man kan låsa frekvensen inom 
50 Hz. Mottaga ren ä r helt transis
toriserad med undantag av hf-ste
get, som är rör bestyckat. Som 
standard finns isb, d v s indepen
dent side band, i form av separata 
detektorer för varje sid band . Om 
man som dx-are nyttj a r detta 
trafiksätt för a m-lyssning får man 
över stereohörtelefoner en sorts 
rymdeffekt i å tergivningen, vilket 
medför att man kan räkna med ett 
mycket gott QRK-värde på av
lyssnad signal. 

Extrem fininställning 
Första mottaga ren i serien R-

1051 hade ingen bokstavsbeteck
ning efter siffergruppen. Genom 
en mindre modifikation i syntes
delen fick man senare möjlighet 
till att dekadinställa även en tion
dels kHz. Mottaga ren gavs i och 
med detta beteckningen R-
105IB/URR. 

Ytterligare små förändringar 
under tillverkningens gång, änd
rat värde på något motstånd etc, 
annan leverantör o dyl har lett 
fram till den sista modellen , R-

1051 F/ URR. Samtliga modeller 
ä r i dag i drift i stort a nta l inom 
Förenta staternas försvarsmakt 
och, som antytts , inom a to. Ge
neral Dynamics ä r ett omfa ttande 
amerikanskt industri konglomerat 
med inte minst nyg- och rymdtek
nologi som specialitet och bl a 
utvecklare och levera ntör av "å r
hundradets jaktplan", F 16. som 
är under leverans till ett stort 
an tal na tioner. 

Här är huvuddata för R-I 051 / 
U RR : 
Frekvensomfång: 2,0 till 30,0 
MHz 
Operationssätr: Isb, usb, isb, a m, 
cw och fsk 
Känslighet: ssb, bättre än I !-l Y vid 
10 dB s + n/ n. Am: > 4 !-lY . 
Selektivitet: ssb, 3,2 kH z (Collins 
meka niska filter) , am, 7,0 kHz, 
dito 
Antenningång: 50 ohm 
Spegelfrekvensundertryckning: 
Min 80 dB 
Mf-undertryckning: Min 75 dB 
Lf-utgång: Ca O, I W till 600 ohm 
bal a ns, eller obala ns utgång, ca 15 
mW till hörtelefon , 600 ohm 
Distorsion: Lägre ä n 3 % 
Matning: 115 Y växelström, 48-
450 p/s 
Effektförbrukning: 55 W 

STIG ADOLFSSON 
RAPPORTERAR 

Dimensioner: 44, I x 48 ,O x 17,8 ( 
Vikt: 31 ,8 kg 

Mottagaren ä r ännu gans 
sä llsynt på begagnatmarknad 
och det gäller också hemlanc 
USA. Som all tid ä r priset 
funktion av tillgång och efterfl 
gan. Vid ett köp direkt mell 
säljare och spek ulan t får vedert 
rande i det här fallet vara belåt 
om priset stannar vid I 000 doll , 
Som jämförelse kan nämnas ~ 

en större surplusfirma på a rne 
kal)ska västkusten säljer grun 
modellen för 3 500 dollar med, 
den senare R-105IB / URR g 
för hela 5 OOO! 

Specialkonverter finns 
Som tillbehör till mottaga r 

finns en speciell rtty-konvertt 
benäm nd CV-483/URA-1 7. D. 
är heltra nsistoriserad och best 
egentligen av två enheter . U-L 
gången till R-1051 kopplas öv 
Cannon-kontakter till konverter 
varefter signa lbehandling sker. 

För kanalmottagning torde I 
1051 va ra ett intressant a ltern 
tiv . Som dx-mottaga re ä r d, 
kanske mindre lämpad med s 
dekadinställ ning av frekver 
Hand boken till apparaten kosta l 
USA i dag 50 dollar och best. 
ingalunda aven volym uta n av t 
tjocka böcker' Men den operat, 
som söker en högsta bil mottaga 
·har i denn a påkostade specialko. 
struktion ett klart intressant alte 
nativ till mycket a nnat. 

R-I051 / URR sedd från ovansidan med borttaget skyddslock. Alla mottagarens viktiga 
delar kan spåras genom inetsad märkning i respektive paneler eller block och alla steg 
i resp frekvensband går lätt att hitta i montaget tack vare plåtar med anvisningar över 
grupper, trimpunkter etc. 

USA-mottagaren R-I051 /URRfrån General Dyna
mics. Frontpanelen. Nedtill på fotot skymtar "halva ' 
rtty-konvertern ev -483 / URA -17. 
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ÖVerlut
skydd 

12BV .. 
nat
d.) 

2,5 - . 23,5 HU :: 

100 kR:: pu h 500 kB:; 

Kommunikation 

Blockschema över mottagaren 
R-1051 / URR från General 
Dynamics. 

Exter n 
referens 

I 
I 1 kRz 10 kRJ: 100 kRz I 
L ________ ~illr!!.!!l_ ____ ~~!_ _____ 2.p!!.!ru2!_ -_J 

RIIDIO 
PROGNOSBR 

AlIiUSTI 1983 MANAoENS SOlRÄCKSTAL: 67 
I RT 1979, nr 4, visades hur diagrammen ska tolkas . 
Diagrammet över brusfä ltsstyrkan anger den fältstyrkenivå i 
dB över I /-LV / m radiobruset förväntas överstiga högst 10 % 
av tiden . Bandbredden antas vara 3 kHz, men kurvorna kan 
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Televerket, avd RL, Farsta. 
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Dold överföri'ng, talförvrängning blant --NYA RADIOTILLBEHOf1 

Talset för bärbar ra
dio, bestående av mi
krofon, S / M -om
kopplare och hör
snäcka. Denna hör
snäcka kan bytas ut 
mot induktionsspolen 
som placeras på ka
vajslaget eller under 
skjortan runt halsen. 
I nduktionsmottaga
ren placeras i hörsel
gången. 

Miniatyrmikrofon 
för användning till
sammans med en bär
bar radiosändare. 
Mikrofonen är unge
fär tre cm lång. 

Induktionsmottagare för trådlös 
överjlJ,ing av ljudsignalen in i 
hörselgtJngen. Mottagaren döljes 
i örat. Storleken framgår av bat
teriets diameter - 7 mm. 
Till höger om mottagaren ligger 
en liten induktionsspole, som när 
den kopplas till en VHF-motta
gare, ger ett magnetfält som tas 
upp av induktionsmottagaren. 
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* Till vh!/ uhf-kom
radiostationer finns nu 
en rad tillbehör som 
ger helt nya använd
ningsområden, bl a 
automatisk talstyrning 
i äv~n bullriga miljöer, 
talförvrängning, dold 
överföring m m. 

av HANS KARLSSON 
Castle Associates Svenska A B 

~ I begreppet bärbar radio, lig
ger väl i första hand en liten 
lättburen unf-transciever för kort
distanstrafik. Tillbehören till 
dessa har inskränkt sig till en 
skyddsväska samt möjligen en 
yttre mikrofon . Nu börjar det 
emellertid komma ett rätt avance
rat program tillbehör som utökar 
användningsområdena för bärbar 
radio och nedanstående informa
tion tar upp de olika aktuella 
produkterna och dess tillämp
ningar. 

Induktiv överföring 
Principen att överföra en lågfre
kvenssignai på induktiv väg är inte 
ny . Den har tillämpats i många år 
vid t ex hjälp för döva att överföra 
tv-ljud eller annan information via 
hörapparaten . Den nya tilllämp
ningen inom bärbar radio, är att 
man har en induktor kopplad till 
transcieverns högtalarutgång . 
Denna spole kan ha flera utföran
den . Den induktiva signalen kopp
las till en induktionsmottagare 
som antingen är placerad bakom 
örat (som en hörapparat) och med 
dess ljudsignal inmatad in i örat 
över en kort pvc-slang . Det finns 
också nu en så liten mottagare att 
den kan placeras inuti örat. 

Induktorn, som är kopplad till 
mottagarens eller transcieverns 
högtalarutgång, a lstrar alltså ett 
magnetiskt fält. Fältets styrka och 
riktning bestämmes a v spolens 
utförande. En stor spole som man 
lägger runt halsen ger ett fält med 
jämn utbredning. Man kan då 
vr ida huvudet åt olika håll och 
man bibehåller konstant ljudnivå 
i induktionsmottagaren. Man 

måste emellertid ofta klä av si 
del kläder för att placera sp 
t ex under skjortan. De mi l 
spolarna placeras upptill på k 
jens slag straxt under indukti 
mottagaren. Fältet blir dock 
riktat och man får bäst mot 
ning endast i en speciell hu ' 
riktning. Vrider man huvu 
sj unker signa l nivån i mottaga 

Mottagaren består aven I 
plastkåpa, formad för att p 
hörselgången. Inuti kåpan f 
en spole som känner det mal 
tiska fältet. Den svaga växelsl 
ningen som alst ras i spolen m 
till en trestegs-ic, där sign: 
förstärkes och driver en elek! 
kapsel som alstrar den hört 
ljudsignalen. Ljudsignalen in 
örat uppgår till ca 50 dBA -
rätt låg nivå således. Vanlig s. 
talsnivå ligger på 60 ä 65 dBI 
och eftersom passningen i hör 
gången är mycket god, kom 
inget ljud att höras utanför ör 

För att hålla en god hygien 
induktionsspolarna utförda i 
tätvävt nylonmaterial med 
ledningen i mjuk pvc som 
hudfärgad. Spole med ledning 
lätt rengöras med en fuktad la 
Induktionsmottagarna ä r 
sedda med pvc- eller gum 
skydd , som kan tagas av 
tvättas. 

Drivkällan är ett litet kvid 
verbatteri på 1,2 volt och d( 
räcker ca 20 timmar. 

Användningsområdena är l 

skådespela re på scenen eller fn 
för tv-kameran, vaktpersonal 
till vilka man vill kunna överf 
information utan att en ytt re 
traktare märker detta . Sportkc 
mentatorer och reportrar som 
nars har en liten örsnäcka i c 
med tilledning som trasslar 
fastnar i kragen och sträcker 
så att örsnäcka n faller ut ur Öl 

kan ha glädje av ett induk 
system . Ett annat tänkbart 
vändn ingsområde är guidade 
rer där guiden kan få informati 
som inte ska ll höras av besöka r 

Små mikrofoner 
Med samma teknik som tilläm 
i de små indu'ktiva örmottagar 
kan man också tillverka yttt 
små mikrofoner. Elektretka 
larna är mycket små, men ä' 
peizo- och magnetiska kapslar I 
minskat i dimensioner. 

Mikrofonen kan placeras 



aj slaget eller skjortkragen. 
I tar då upp bärarens tal, men 
så omkringljudet. Detta kan 
a till nackdel. Man kan då 
la fast mikrofonen i handen 

föra upp handen till munnen 
man talar. I mikrofonen finns 

tnd en sändnings-mottag
gs-omkopplare som man då 
ltidigt trycker på. 
~nnu smidigare är att använda 
strupmikrofon. Den gamla ti
IS koldosa, som placerades 
mför struphuvudet, finns ej 
gre. I stället har den moderna 
crofontekniken utvecklat el ek
:mikrofoner för applicering 
npå halsen. Frekvensgången i 
crofonen samt iförförstärkaren 
tald så att man får ett mycket 
urligt ljud och ej den tunn
lande effekten som man annars 
Itar sig. 
vIikrofonen placeras på ena si
l om struphuvudet och fasthål
med ett stretchband runt hal
· Alltsammans kan döljas un
skjortkragen. 

\.nslutningen till guidemotta
en eller vhf-transcievern sker 
lom den normala utgången på 
laraten. Med en propp kopplas 
uktionsslingan, s/m-omkopp
!n och mikrofonen till sina 
ångar. Man måste ibland tysta 
l inbyggda högtalaren och den 
yggda mikrofonen. 

list yrd sändare 
\.utomatisk talstyrning av sän
'en - när man börjar tala så 
sändaren i gång och när man 

,hör med talet så kommer mot
aren i gång - har använts 
fer lång tid. Nackdelen med 
. an styrning av sändaren är att 
! bara talet utan också allt 
ler och ovidkommande ljud 
:så sätter i gång sändaren . Man 
· då dragit ned talstyrningens 
lslighet och tvingats skrika in i 
uofonen för att få i gång sän
'en på det egna talet. 
Vfed modern kretslösning kan 
n i dag koppla en talstyrning 
sin sändare som är mycket 

inslig för buller och praktiskt 
,et enbart reagerar på tal. Tal
rningsenheten analyserar ljud
nalen och avgör om den öns
fe signalen- ligger inom områ-

600-800 Hz. Den manliga 
ten har vanligen kraftiga kom
lenter i detta frekvensområde . 
1 det endast finns en signal som 
· frekvensområdet, säg 300-
00 Hz, dvs skrammel , motor
j, skrik, pistolskott etc, så går 
ityrningen ej i gång. Tillsam
ns med en "noise-cancelling" 
llerdämpande) mikrofon blir 
:kten den att bullernivåer upp 
ot 80 ä 90 dBA alldeles utanför 
crofonen ej får i gång sändaren, 
jan däremot en röstsignal i 

mikrofonen - i normal samtals
nivå - startar sändaren. 

En annan viktig egenskap i 
talstyrningsenheten är att om
kopplingen verkligen sker redan 
på den första bokstaven i det 
uttalade ordet, oavsett vilken bok
stav som kommer först. Bokstäver 
som b, d och t har lågt energiin
nehåll och tenderar att fördröja 
uppstartningen av sändaren. Tal
styrningen måste således ta hän
syn till detta och med en mycket 
kort attack-tid koppla om till 
sändning. Även håll-tiden måste 
vara sådan att talaren kan göra 
normala uppehåll i talet mellan 
ord etc, utan att talstyrningen 
kopplar om till mottagning. 

Tillämpningen av talstyrning 
med bullerdämpande egenskaper, 
är t ex provrum med hög buller
nivå, bilkörning, bullrande fa
briksprocesser, arbeten där båda 
händerna är upptagna, t ex rädd
ningsoperationer där en bullrande 
helikopter normalt skulle ha 
omöjliggjort automatisk talom
koppling. 

Datakommunikation 
över radio 
Datateknologin och mikroproces
sorer ger möjligheter att enkelt 
sända data över tråd eller trådlöst 
över radio. Terminalen som inne
håller tangentbord, en alfanume
risk display, s/ m-omkoppling etc 
kopplas helt enkelt in på transcie
verns mikrofoningång/högtalar
utgång. Olika maskinspråk kan 
användas, men ASCII kodad 
AFSK (Audio Frequency Shift 
Keying) tillämpas i SC 620 i 
figuren . 

Hastigheten är 110 Baud och 
eftersom signalen är AFSK-mo
dulerad så ligger den inom trans
cieverns normala lågfrekventa 
passband. 

På displayen kan man läsa sin 
text innan den sändes ut och vid 
mottagning läser man den inkom
mande texten . Minnen för unge
fär l 000 bokstäver finns i termi
nalen och innan man sänder ut sin 
text , utväxlas koder, så att man 
vet att endast rätt mottagare får 
meddelandet. 

Talförvrängning 
Med hjälp av talförvrängningsut
rustning kan man förhindra att 
obehöriga uppfattar - och kanske 
missbrukar - den information 
som man låter gå ut över radio. 

Man brukar försöka bedöma 
hur lång tid som den utsända 
informationen skall vara oåtkom
lig för obehöriga lyssnare. Ett 
exempel är butiksradio, där man 
sänder ut dagens priser på vissa 
matvaror. Där är kanske önskad 
tid endast en eller två timmar. 
Inom den tiden hinner konkurren-

Liten induktions
spole som kan fäs
tas på kavajslaget 
och överföra ljud
signalen till induk
tionsmottagaren. 

Induktionsslinga 
för. överföring av 
mottagarens ljud
signal till en i hör
selgången placerad 
mottagare. 

TaIstyrningsutrust
ning kopplad till 
bärbar radio. Tal
styrningen medger 
"hands-free" an
vändning av radion. 
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ten komma in i "min" butik och 
sj ä lv läsa av varornas priser, och 
därmed är hemligheten ej längre 
hemlig . Ett annat exempel är en 
reportagebil, som får ett uppd rag 
via sin hemmaredaktion. Där är 
tidsspannet ka nske endast 15 mi
nuter, för på den tiden hin ner 
reportagebi len komma fram ti ll 
den aktuella platsen . . 

Den här bedöm ningen ligger t ill 
grund för kompli kationsgraden i 
talförvrängni ngsen heten . Det finns 
relativt enkla system som endast 
fasvänder passbandet. Att 
"knäcka" en sådan kod, är enkelt 
- under förutsättning att den 
obehöriga lyssnaren har all sin 
utrustning uppkopplad till motta
garen, råkar höra kommunikas
tionen i rätt ögonblick, snabbt 
spela in den och sedan i lugn och 
ro analyse ra det hela. Den här 
operationen tar naturligtvis en 
stund, och när han då slutligen 
hör kommunikationen i klarspråk, 
ja , då är hela händelsen förbi. Det 
finns också digita la system med så 
stor komplikationsgrad att endast 
en mycket kraftfull dator kan lösa 
koden. 

Om man lyssnar på en talför
vrängd signal, så låter den ungefär 
som en ssb-signal uta n underbär
våg, dvs ett ouppfattbart krax
ande som man snart tröttnar på . 
De mera kvalificerade ut rustning
arna i digitalteknik, lämnar ett 
brus som låter ungefär som det 
vanliga bakgrundsbruset på 
vhf-bandet. 

Ta lförvrängningsutrustningen 
kopplas vanligen in i någon lågni
våpunkt i radiostationen, t ex vo
Iympotentiometern och mikrofon
potentiometern och dess drivspän
ningar kommer från radiostatio
nen. 

Tillämpningsområdena ä r, för
utom ovanstående exempel , vakt
bolag, transportföretag, id rotts
tränare (!) m fl . Gemensamt ä r att 
de ej vill att obehöriga skall kunna 
förstå deras rrdiokommun ikation . 

Tillbehörr som nämnts i arti
keln tillverkas av Controllonics, 
USA, med unda ntag av d~torter
minalen som kommer från Metro
sonic, USA. Generalagent är 
Castle Associates Svenska AB 
med telefon 08/89 1309. • 

T.v. Handburen terminalenhet 
för anslutning direkt till en bäl 
bar (eller fast) radiostation. Tel 
minalen innehåller modemenhe. 
maskinspråket är ASCII och ut 
gående signal är A FSK. 

Ta lförvräng ningsutrustning an
vänd ombord på fiskefartyg. 

Vissa datorer måste 
radiostörningskontrolleras 

En del små
datorer kan an
vända en vanl ig 
TV-mottagare 
som bildskärm. 
De har då en 
radiofrekvens

utgång avsedd att 
anslutas till TV-mottagarens antenn
ingång. Sådana datorer utgör en 
särskilt stor risk för alstring av radio
störningar och måste därför vara 
radiostörningsgodkända av tele
verket för att få saluföras (t ex 
annonseras) och säljas. 

Kungörelsen Sind-FS 1977:4, 
"åtgärder mot radiostörningar 
från TV-speltillsatser och 
liknande apparater" med de 
tekniska kraven upptagna i SEN 
471010, gäller för detta slags 
datorer. 

Ansvariga för att bestämmel
serna följs är alla importörer och 
svenska tillverkare. 

Provning av apparaterna görs 
av televerket. Beställningsblanket
ter kan beställas på. telefon 
08-713 21 30 eller 713 15 30." 

Televerket A 
Informationst jänst 13 
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DEIIOII BILLIGAST 
BIMD KVALITETSBAIIDEII I 

IEC I 1 2 3 4 5 6 7 Ca-pris 
AMPEX ELN-90 + 0,2 - 4,5 - 15,5 - 1,5 45 45 56 18.95 
AMPEX GM I - 0,4 - 1,2 - 11 ,5 - 2,2 48 43 54 .29 :60 
OENON OX 1 - 0,1 - 2,2 - 12,5 - 2,6 44 45 54 14 :00 
OENON OX 3 +0,3 - 0,3 - 10,0 - 1,8 44 43 55 19:00 
OENON OX 4 + 1,0 + 0,4 - 9,5 - 0,6 44 42,5 54 22 :50 
FUJI ER ±O - 0,8 - 11 ,0 - 1,8 47 45 55 22 :00 

-FUJI FR I + 0,2 + 0,4 - 9,0 - 1,6 47 44 55 27 :00 
-PHILIPS UF I + 1,0 + 1,6 - 8,5 - 0,6 47 43,5 53 23 :00 
-TOK AD - 0,2 + 1,0 - 8,5 - 2,4 46 ,5 42 ,5 56 26 :75 
-TOK AO-X + 0,3 + 2,7 - 6,5 - 1,3 46 43,5 54,5 32 :50 
TOK D ±O - 2,0 - 12,0 - 2,4 45 45,5 54 19 :50 

IEC II 
AMPEX GM II - 0 ,2 - 1,0 - 8,5 - 3,5 46 35,5 54 32:40 
OENON OX 7 + 0,8 + 0,6 - 8,5 - 2,0 48 36,5 53 23 :50 
FUJI FR II + 1,0 - 1,2 - 10,5 - 2,0 47 39 54 29 :00 

-PHILIPS MC II + 2,2 + 2,0 - 7,0 - 1,0 44 33 54 37 :00 
PHILIPS UC II - 0,1 - 1,5 - 10,5 - 2,5 44 40 55 29 :00 
TOK SA + 1,1 ±O - 10,0 - 1,5 48 42,5 54 34 :75 

-TOK SA-X + 2,0 + 2,4 - 6,5 - 1,5 47 35,5 54 38 :50 

IEC IV 
OENON OXM +0,1 - 0,6 - 4,5 -1,0 47 45 53 39 :50 
FUJI FR METAL + 0,4 + 0,4 - 3,0 - 1,0 48 45 53 49 :00 

-PHILIPS METAL + 0,1 + 0,5 - 2,5 - 1,0 47 47 52 62 :00 
TOK MA ±o ±o - 4,0 - 1,5 46 46,5 52 ,5 57,75 

De flesta banden återfinns i IEC grupp l. I denna grupp finns de band som är mest köpta, och vanligast före
kommande och som en kuriositet kan nämnas att de mest prisvärda banden oftast är från grupp l. 
Sammanfattningsvis kan sägas att kvaliteten på de testade banden är mycket ;ämn och att endast ett band 
(Ampex ElN-90) e; är att rekommendera. 

Studera tabellen från Hlfl & MUSIK nr 617 1983. 
Kvaliten är jämn. Men inte priserna. Där tar 
Denon hem spelet som vanligt. Tack vare vår 
form av direktförsäl;ning. Du skickar eher 
varorna från oss eller köper dem från någon av 
våra demobutiker runt om i riket. 
Obs l De här låga styckepriserna förutsätter 
också att du köper minst en 10-

r-------------l 
I JAG SlÅR TILL DIREKT l I 
I ... st Denon DX l C 90, lO-pack å 140:- I 
I ... st Denon DX 3 C 90, lO-pack å 190:- I 
I ... stDenonDX4C90,10-packå225:- I 
I 

... st Denon DX 7 C 90, lO-pack å 235:- I 

... st Denon DX M C 90, lO-pack å 395:-

I I 
I NAMN: I 
I ADRESS: I 
I POSTNRIORTSADRESS: I 
I EVN 8-83 I 
I NAD SVENSKA AS. I 
L .!OX 4046,421 04 VASTRA fRÖLUNDA._ J 

GjUUVARE: Elektronikservice. GöTEBORG: Radiolagret Hifi. LUND: Rehnt L;ud. MALMö: L;udshopen. 
STOCKHOLM: L;udmakarn. SUNDSVALL: Musik & Sånt. UMEÅ: Stensound. ÖSTERSUND: Jämtl;ud. 

Informationstjänst 14 
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"Vilken skillnad!" e 
Raymond Sel/en, 
Bå/sta med 
sonen Rickard 

"Förr åkte vi till korvståndet när vi kom hem efter 
träningen. Vi hade varken ork eller tid att sätta 
igång och laga mat. Nu sätter vi på mikrovågs
ugnen och har maten färdig på ett par minuter. 
Det är skillnad det. 

Jag är säljare och har oregelbundna arbetstider. 
Rickard går i skolan. Vi har haft ugnen i ett halvt 

år. Ännu har vi väl inte lärt oss laga all mat i 
den, men vi märker en stor skillnad mot 

förr. Jag är inte längre rädd att Rickard 
skall glömma att stänga av spisplattan 
eller bränna vid maten. Vi har inte 
längre så många kastruller och kärl 

att diska. Matkontot har börjat 
krympa, eftersom vi sällan behöver 
slänga några rester nu för tiden. 

När vi har tid lagar vi mycket mat 
och fryser in den i lagom stora 
portioner. På så sätt har vi nästan 
alltid någonting att tina och värma 
till middagen': 

PHILIPS MIKROVÅGSUGN 
Svensktillverkad 
kvalitetsugn. Du 
kan få den fri
stående eller 
för inbyggnad. 
Ingen installa
tion behövs, 
bara ett vanligt 
jordat vägguttag. 
Pris från 
ca 2.700:-. 
Skicka in 
kupongen så får 
du vår 24-sidiga 
broschyr. 

Ti~S;e~;ka-ÄB-Phil~;H~;håii;a~del~;:;-g~~:115-84-St;Ckh;i;--l 
Jag vill veta mer om Ph ilips nya mikrovågsugn. I 

EVN 8-83 I 
I 

Namn .... . . . . .. . . . . ...... . ... . .. . . .. . . .. . .. .. . .. . . . .... . . . .. . . . . . I 
I I 

I Adress ............ .. ......... Postadress ....................... I PH I LI PS L _________________ i~J~~~ _________________ J ______________ ~ 
Informationstjänst 15 
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Skoldatorn Compis 
-en papperstiger? 

~ Många skolor med framsynt 
ledning har redan skaffat datorer, 
framför allt av typen Luxor ABC 
80. Andra har ännu inte hunnit 
dit, mest p g a en snäv budget. De 
får sätta sin lit till STU, som är 
anslagsbeviljande myndighet för 
kommuner. Det innebär dock att 
man inte har någon valfrihet utan 
måste välja den av STU rekom
menderade datorn . Den är ett 
resultat av TUDIS. TeknikUpp
handling Dator l Skolan. Hur ser 
då den ut? Här är några nyckel
fakta: 

- Grafik med 1 280 x 800 
punkters upplösning i svart / vitt 
eller med 640 x 400 punkter i färg.· 
Åtta färger eller en gråskala. 

- 16-bitars dator baserad på 
Intel iAPXI86. 

- Comal som programspråk i 
stället för basic. 

- 128 kbyte RAM och 128 
kbyte bildminne. 

- Pris 5 300 i sv/ v eller 6 300 
kr .i. färg (moms tillkommer). 

Aven den med enbart elemen
tära kunskaper om datorer vet att 
en sådan dator inte finns i dag. 
Bara monitordelen kostar normalt 
20000 kr! Hä r krävs det alltså en 
helt annan videobandbredd än vad 
dagens monitorer ger, ett högupp
lösande bildrör och ett högre lin
jetal än i vanlig tv-standard . 

Tänkbara skoldatorer skulle 
kunnat vara ABC 802 och VIC 64 
som båda har färg och grafik och 
till vilka finns en ansenlig mängd 
kurslitteratur. Vinnaren i täv
lingen blev i stället en produkt 
från Olesen & Lindgren Innoya
tions ab, Esselte och MCJ. Den är 
numera riksbekant, kanske mest 
för att den inte fanns då ärendet 
avgjordes. Det var en ren skriv
bordsskapelse, anpassad 100-pro
centigt till kraven i utredningen. 

På dessa grunder motade man 
alltså bort konkurrenterna och 
fick fram (?) en dator med ST U
pengar. Är detta rent spel? Nej, . 
menar förstås konkurenterna, som 
inte kommer att kunna sälja till de 
skolor som är beroende av STU
anslag för sina datorinköp. De 

skolor som skjuter upp sina inköp 
kan komma att bli lurade efter
som skoldatorn kanske aldrig ma
terialiseras. Dessutom är det 
knappast demokratiskt eller ens 
godtagbart, ur någon aspekt, att 
skolorna bara får en dator att 
välja på . (Läs: Acceptera eller 
avstå .) 

Blir det verkligen någon dator 
som uppfyller pris- och prestanda
kraven och kommer den i tid? 
Enligt planerna skall 75 prototy
per vara klarS! om en knapp må
nad, till den 1 september. Då skall 
den finnas ute på femton skolor. 
Finns den inte färdig då bör skolor 
och andra som berörs av datorin
köp ställa sig frågan: Blir det över 
huvud någon dator? Eller är det 
ett helt orealistiskt projekt, som 
kritikerna anser? 

I det senare fallet blir det ju 
faktiskt flera parter som står som 
förlorare: STU, som har satsat 
stora belopp, Teli, som skall sköta 
tillverkningen: Esseite, som åter 
gör ett försök att, komma in på 
skolornas datormarknad, och i öv
rigt hela den svenska skolvärlden. 
En bedömare vi talade med an
tydde att "det här kunde ta 
samma vändning som Växjöol
jan . . . " . 

1:t För att ro iland projektet har 
Esselte tillsammans med Olesen 
& Lindgren och MCI bildat 
Syenska datorer AB. Enligt deras 
samlade specifikationer skall se
dan Teli tillverka datorn. "Det här 
ser vi som mer än ren legotillverk
ning . Vi är mycket engagerade i 
projektet" , säger projektledaren 
Anders Backlund vid Teli till mig, 
och fortsätter: "Vi kommer att 
klara tidplanen om vi bara får 
underlag från Svenska Datorer i 
tid - och det verkar hålla." 

Vi tog i slutet av juni kontakt 
med Lycke Olesen för att studera 
en prototyp. En sådan skulle fin
nas, men den kunde vi inte få se, 
däremot färdiga kretskort. Han 
berättade om det snabba kon
struktionsarbetet, tack vare ett 
mycket gott stöd från Intel i 

kommentarer 
och recensioner 

Redaktör: Ulf B Strange 

Sverige och menade att "tid pi a
nen håller". Den sammanhållande 
projektledaren Bo Janson. vd för 
MCI , framhöll samma sak: "Tidi
gare hade vi en månads eftersläp
ning, men det har gått så bra att vi 
räknar med att nå målet: 75 fär
diga prototyper den 1 september." 
1:t En kufisk egenskap hos skolda
torn är att man lämnat basic till 
förmån för comal. Det är en 
strukturerad version av basic, 
framtagen för de danska skolorna 
(!) . Det kanske har sina poänger, 
men va'rför satsa på ett så udda 
språk? Det existerar ju inte alls 
inom industrin. Detta program
merande på danska är åter en 
markering av hur skolorna tillåts 
leva i sin egen värld! För att 
Sverige skall kunna hävda sig 
internationellt får inte vårt utbild
ningsväsende sätta upp skygglap
par utan i stället lyhört notera 
strömningarna på de arbetsplatser 
där eleverna så småningom väntas 
hamna. Pascal är ett utmärkt 
strukturerat språk, om än lite 
knepigt för en nybörjare. Varför 
inte starta med basic och sedan gå 
över till Pascal? Det vore mera 
verklighetsanpassat, anser 
många . 
1:t Trots flertalets dubier verkar 

Fågellivet är rikt så 
här på sommaren 
och beklagliga 
interferenser kan 
råka uppstå vid 
vissa fältbiologiska 
upptagningar, tror 
Griffer. 

det alltså som om skoldatorn 
Compis från Svenska Datorer 
kommer. Vad man bör vara skep
tisk mot är löftena om prestanda 
vs utlovade priser. Håller de verk
ligen? Ett återkommande gyckel 
under hela vintern och våren har 
ju varit flertalet branschbedöma
res villighet att ögonaböj betala de 
där 7 000 kronorna för en obefint
lig produkt, därför att löftena om 
kapaciteten hos den verkar stå i så 
uppenbart omvänt motsatsförhål
lande till priset. "Säkra pengar", 
har man myst. 

Datorn skall accepteras under 
en provperiod innan STU godkän
ner produkten för en upphandling . 
Helt osannolikt är det väl inte att 
andra konkurrenter anpassar en 
av sina produkter till TUDIS, 
eftersom det rör sig om en ansen
lig order: ca 15000 apparater. 
1:t Det vore välgörande om sko
lorna erbjöds valfrihet. I dag ver
kar det mest realistiskt att låta 
dem välja bland de datorer som 
redan finns. Så där helt säke'rt är 
det ju inte att jättesatsningen 
Compis skall lyckas och "nå ända 
fram", trots alla höga ambitioner. 
Men gör man det har närapå ett 
mirakel skett. 

GL 
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Betal-tv föreslås 
av Sveriges Radio 

S R-koncernens tv-bolag vill ha 
igång försöksverksamhet med be
tal-tv under 1985 som en tredje 
tv-kanal och i första hand vill man 
förlägga försöken till Stockholm 
och Malmö. 

Försöket utsträcks året efter till 
Göteborg, Sundsvall och Älvsbyn . 
Detta har styrelsen för tv-bolaget 
beslutat att begära tillstånd för 
hos regering och riksdag. Inom 
SR-koncernen tar man ställ ning 
t ill förslaget i höst. Styrelsen är 
inte enig i fråga om försöksverk
sam heten. Några reserv~nter vill 
se den fö rlagd till de befintliga två 
kanalerna . 

Det här nu i åratal diskuterade 
projektet, har tv-bolagets chef 
Sam Nilsson som upphovsman. 

Det hänger nära samman med 
hela rundradiostrukturen i Sve
rige i framtiden, då satelliter med 
reklam, videokonkurrens och 
starkt ökade kostnader för S R-be
vakningen inom monopolramen 
avgörande påverkar hela koncer
nens ställn ing som s k public ser
viceföretag. 

En mängd alternativ finns, som 
t ex att slå ihop de två nuvarande 
kanalerna och koncentrera resur
serna, liksom att införa reklam-tv 
i någon av dem eller att låta ett 
h~lt fristående kommersiellt tv-fö
retag inrättas. 

Betal-tv-sändningarna förut-
sätts gå över nuvarande länksy
stern. För att kunna ta emot dem 
krävs en särskild decodertillsats 
som kan hyras eller disponeras för 
"en billig penning" . Själva må
nadsavgiften är tänkt bli 80 kr 
utöver licensavgiften . 

Alla program till betal-tv-kana
len skall köpas in, menar man . Det 
betyder en stor mängd biograffilm 
och sportevenemang liksom un
derhållning. 

Betal-tv kommer att kosta om
kring 140 miljoner kr årligen och 
de pengarna vill tv-bolaget ut
verka som gara ntimedel av staten 
för de två å r man anslår till 
försöksverksamheten. Pengarna 
skall återbetalas efter fyra år, om 
systemet då går med vinst. I 
planerna finns också medverkan 
av satelliten Tele-X, som skall upp 
1986. Den förses med två tv-kana
ler och en reservka nal. Den 
svenska betal-tv-modellen kan ev 
komma att omfatta hela Norden 
med Tele-X hjälp - antennskivor 
om 60-90 cm behövs. 

Att påstå att Sam Nilssons 
ideer mötts med en tusiasm vore 

att ta i. Kulturminister Bengt 
Göransson (s) menar att om iden 
vinner anslutning, kan man lika 
gärna tänka sig att ta ut 960 kr 
per år och inrätta en tredje kanal 
för alla. Han är också något skep
tisk till ekonomi n bakom projek
tet, som nu granskas närmare i 
departementen. Ett är säkert: Li
censmedel får inte vara risk
pengar i det här sammanhanget, 
understryks det. 

Från första juli i å r har avgiften 
för färg-tv stigit till 708 kr per år. 

Att tänka sig höjningar från 
den nivån är knappast realistiskt. 
Flertalet tänker sig säkert noga 
för innan de binder upp ännu 
mera pengar i tv-tittande. 

Behöver vi f ö mera tv i Sve
rige? Är det alldeles givet att hr 
Nilssons fögderi måste tillföras 
ytterligare miljoner? Kan inte pri
vata intressen bemyndigas att 
ordna tv-nät, om den inledande 
frågan får positivt svar? 

Något slags sonderingar bör väl 
ha föregått projektet, men nog 
skulle det förvåna om en s-märkt 
regering i Sverige accepterar be
tal-tv. Det är nämligen en riktigt 
dålig ide, så länge S R tänks ad
ministrera verksamheten. Det är 
inte mera pengar, ytterligare 
makt och ökat utrymme som detta 
företag är i behov av inför den tid 
som ändå kommer att se etermo
nopolet brytas. 

En betal-tv-kanal i S R. :s regi 
bleve en uthärdlig tanke först den 
dag man fick garantier för att en 
rad programtyper och -inslag, 
vilka nu drabbar den stora publi
ken, hänfördes dit och ingen an
nanstans. Främst den aldrig si
nande strömmen av s k angelägna 
och "samhällstillvända" produk
tioner och enkla agitproptablåer, 
vilka baseras på det groteska 
missförståndet att det sk\llle 
handla om "television" när det 
enbart är fråga om andlig, intel
lektuell och teknisk öken. 

-e 

Storfusion aktuell 
i grammofonvärlden 

"G iganterna går ihop", ropar 
fackpressen på förstasidorna inför 
det nu tydligen definitiva oudet 
frå n USA:s media-multis Warner 
Communications med skivkoncer
nen WEA om att ta över Poly
gram. 

Pol ygramgruppen ägs till hälf
ten av Siemens och Philips i Eu
ropa. Under två års tid har livliga 
spekulationer försiggått om Poly
grams öden sedan koncernen haft 
vad fackorganet Billboard kallar 
"tu rbulenta 10 år" på USA
marknaden; svårigheter med att 
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etablera slagkraftigare konkur
rens där och stora förluster för 
ägarna . 

Mitt i sommaren ägde ett topp
möte rum i London , som utmyn
nade i en kommunike om att 
seriösa förhandlingar inletts i 
syfte att WCI förvärvar 80 pro
cent av Polygrams USA-rörelse 
plus 50 procent av all övrig verk
samhet. 

Denna storfusion har lindrigt 
talat skakat den internationella 
grammofonvärlden, men ett frå
getecken återstår då detta skrivs, 
nämligen Siemens villighet att 
överlåta sin aktiepost i Polygram. 
Men Siemens anses vilja dra sig ur 
musikbusiness. Hela affären har 
framkallat starka reaktioner i 
Holland, och talesmän för de Phi
lips-anställda anser sig ställda in
för fait accompli och "något allde
les oväntat" . 

I Hannover, där Polygrams 
stora anläggning ligger, har redan 
person förändringar satt in och 
bl a har ett antal nyckelpersoner 
inom tillverkningen av kompakt
disken försvunnit, dels till ena 
moderbolaget Siemens, dels till 
annan verksamhet. Det anses att 
affären, som ytterst har sin upp
rinnelse i Polygramgruppens stora 
förluster i USA, allvarligt kan 
påverka den planerade satsningen 
på digitaldisken . BI a frågar man 
allmänt sig vilken substans Poly
gram-talesmäns övertygelse om 
att lp-skivan (den analoga) "skall 
vara begravd till 1993" kan till
mätas nu . 

Snuvade kan förmodligen både 
MCA, RCA och Sony känna sig -
alla tre lär ha haft vissa planer på 
att köpa upp/ köpa in sig i Poly
gram för att komma åt CD-pro
duktionen . Men som det nJ.! verkar 
är Warners vinnaren - med de 
följder detta kan få. Ärkekonkur
renten eBS har redan hotat med 
antitrust-åtal om affären blir av . 
eBS hoppas på att Washington 
ingriper och sätter stopp för den . 

Mät- och provrådet 
nyaste myndigheten 

Statens Mät- och provråd skall 
brytas ut ur Statens provningsan
stalt i Borås, beslöt riksdagen i 
början av sommaren. Den nya 
myndigheten inledde si n verksam
het I juli i år. I stort sett blir dess 
uppgifter desamma som provcen
trum och mätcentrum hittills haft 
inom Sp. 

Mät- och prov rådet skall sam
ordna statens obligatoriska prov
ningsverksamhet vid t ex Svensk 
bilprovning, Statens anläggnings
provning och Semko. 

Mätnings- och kalibrerings-

verksamheten som görs av Sven: 
mätplatsorganisation komm 
också att samordnas under M1 
och provrådet. Kalibrering av t 
industrins instrument är nödvä 
dig för en jämn kvalitetsnivå h 
produkterna. 

En av de nya uppgifterna f 
Mät- och provrådet blir att ko 
struera modeller för kostnads- o' 
nyttoanalyser. De kan använd 
av myndigheter och organ fö r a 
avgöra vilken form av provnii 
eller kontroll som ger bästa reSl 
tat till lägsta kostnad. 

Genom utbrytningen separer 
den samordnande och överv 
kande uppgift som Mät- och pro 
rådet har från den tekniska ver 
samheten som Provningsanstalt, 
bedriver inom rådets arbetsor 
råde. 

Den nya myndigheten komm 
att liksom Sp finnas i Bod 
Inalles arbetar 16 personer i de 

Televisionen får 
nyhetshus-komplex 

Efter många års utredande har l 
beslut fattats om att SR får e 
nybygge som ersättning för d 
gamla och svårt slitna området I 
A l, där större delen av tele, 
sionsverksamheten bedrivits aL 
sedan 1955. 

Byggnaderna, som beräkn 
kosta 284 miljoner kr, uppför! 
direkt anslutning till SR:s nuv 
rande hus i kvarteret Förrådsba 
ken. Uppdraget omfattar ett n 
hetshus och tillbyggnad av d 
befintliga tv-huset samt en d 
övriga lokaler. Byggstarten sk 
inom kort. Byggtiden är beräkm 
till drygt fyra år. Infl yttning pI 
neras ske successivt under en tv 
årsperiod med början i nyhetsh 
set hösten 1985. 

Till jultiden 1987 komm 
tv-bolaget troligen att ha konce 
trerat nästan a ll verksamhet t 
dessa byggnader. K var på A I bl 
troligen rekvisitaförråd och vis 
underhållsverkstäder. 

HÄNT 

Lokalradions 
publik minskar 

Att fem procent färre lyssna 
följer lokalradion nu mot tidiga 
( 1978- 1979) anses säkerställt g 
nom en undersökning. Det är SR 
publik- och programforsknir 
som genomfört en (andra) unde 
sökni ng av lokalradion. SamtIi! 
stationer uppvisar ett bortfa 
gentemot förra mätningen. 

Mest har Radio Blekinge tapp: 
lyssnare, åtta proc. Minst Rad 



~teborg, minus en proc. 
De totala publiksiffrorna för 
kalradion är dock ännu höga . 
ldio Kristianstad har ex-vis 53 
oc. Radio Malmöhus får 50 
mnt. 
Man visste tidigare att publiken 
rskilt under morgontimmarna 
Ide minskat. Nu vill undersö
Irna analysera de senaste mätre
lta ten för att söka utröna varför 
ssnandet går ner och varför 
ika landsdelar visar såpass kraf
~a variationer som de gör. 
Gotland är lokalradiotrognast i 
'erige med 58 proc av befolknin
n som någon gång under dagen 
r in lokalradion. Lägsta platsen 
lägger Uppland med 29 proc. 
1 hypotes är att lyssnandet lig
r högst i kulturellt samman
ilIna län som Gotland, Jämtland 
h Skåne. 
Annars är det bekant att lokal
dion vid starten övertog en del 
?-lyssnare och den kanalen hade 
.ga lyssnartal under morgon
ndningarna, varför många "blev 
'ar" i den kanalen då lokalradion 
utade. Redan den tidigare mät
ngen visade dock att morgon
ssnandet till lokalradion gått 
:d . 

,merikanska bil
ögtalare kontrolleras 
Itensivare 

:t betydande antal USA-tillver
Ide högtalare för bilstereo har 
sat sig vara helt otillräckliga 
:kså gentemot blygsamt ställda 
avspecifikationer, erfar Skopet, 
m tagit del aven lika intressant 
m tankeväckande uppgift om 
.d som skakat vissa tillverkare i 
SA under 1981 -1982. 
Då upptäckte en av de stora 
rIdskoncernerna i Detroit att de 
.gtalare man köpte i 10 OOO-tal 
r montage i ett antal bilmodeller 
I stor del absolut inte höll måt
t, elektriskt sett. De närmare 
mtrollerna visade på det uppska
mde faktum att mellan 30 och 
'% av de mottagna leveranserna 
r undermåliga! 
I synnerhet ett fabrikat drabba

:s av kritiken . Därifrån försva
de man sig med att det helt 
ikelt ställer sig ogörligt att t ex 
eptesta varje element som läm
Ir fabrikerna ; inte heller anser 
an sig kunna kontrollrnäta hela 
ontaget vid de fall högtalarna 
tts i bafflar och höljen . Tillverk
ngstakten är så hög att det blir 
nöjligt - ett argument som gi
tvis inte gäller för gängse hi 
tillverkning, där utvalda kon
Jllanter alltid sköter check
ngen mot spec av de individuella 
iheterna sedan de monterats 

ihop och glider iväg längs rullban
den mot emballeringen. 

Den amerikanske biltillverka
ren tog hjälp från danska Briiel & 
Kjaer, som naturligtvis mätmäs
sigt kunde både påpeka bristerna 
och föreslå åtgärder. Men enligt 
vad Skopet inhämtat är det enda 
leverantören kan utlova "en strik
tare sampling", dvs man kommer 
att tätare ta prov på produktio
nen, i praktiken kanske ändå bara 
vart 100:e element. 

Några japanska eller euro
peiska tillverkares produkter har, 
vad vi har oss bekant, icke drab
bats av kritik för fel. Det inträf
fade är pinsamt på flera sätt, 
eftersom man i ansträngningarna 
att komma till rätta med den 
katastrofala slagsidan i USA:s 
handelsbalans gentemot Japan 
hävdat att "vi kan lika bra som 
dom, så köp amerikanskt hellre". 

MÄSSOR 

Datamässa 
i Göteborg 

LKD, Leverantörsföreningen . 
Kontors- och Datautrustning, 
ordnar i höst för första gången en 
stor datamässa i Göteborg. Mäs
san kommer att kallas Datainfo 
och ha temat "datorstyrd kommu
nikation i kontorsarbetet" . Tiden 
är 4-8 oktober 1983, och platsen 
är Svenska Mässan. 

Man räknar med att 140 före
tag kommer att ställa ut sina 
produkter på 7000 m' . Under 
mässtiden kommer också en om
fattande kursverksamhet att er
bjudas besökarna. 12 skilda kur
ser med anknytning till kontor och 
data står på programmet. 

Upplysningar om mässan kan 
man få från Hans Iwan Bratt, 
LKD, tel 08/635280. 

Hemdatormässa 
i Sollentuna 

blir det tiden 30 september - 3 
oktober i år och den står öppen för 
allmänheten . Till den föregående 
mikrodatorexpon på samma plats 
i april 1983 kom 50 000 besökare, 
uppger arrangörerna. 

Under innevarande år beräknar 
bedömare att 50000 hemdatorer 
kommer att säljas till de svenska 
hushållen . Prognosen framåt i ti
den, som tidigare berörts på Sko
pet, räknar med en så hög siffra 
som en halv miljon datorer i de 
svenska hemmen. Till det bestån
det kommer datorerna i skolan 
och ute i företagen, i föreningars 
regi, institutioner etc. 

Höstens mässa i Sollentuna 
kommer att belysa datorns roll för 
både hem och hobby, mikropro
cessorstyrning av bil- och båt
funktioner och navigering, styr
ning, larmgivning, kontroll, över
vakning och kommunikation i all
mänhet, jämte datorer för både 
musik och spelunderhållning samt 
all den programvara, litteratur 
och handledning som växer fram i 
snabb takt. 

Våren 1984 - dagarna 25-28 
april - arrangeras en ny Nordisk 
mikrodatormässa, men den kom
mer i första hand att ta fasta på 
yrkesanvändare inom näringsliv 
och förvaltning. 

Satellit- och kabel-tv 
på internationell expo 

Uppbackad av praktiskt taget 
hela den brittiska industrin i bran
schen äger en internationell kabel
och satellit-tv-mässa rum i Bir
mingham tiden I 1-14 september 
i år. eAST 83 är namnet på 
mässan. 

I stort sammanfaller den här 
mönstringen med den i England 
med spänning motsedda vitboken 
från regeringen om den framtida 
distributionen av tv- och videome
dier. I samband med expon blir 
det också en konferens och platsen 
för både den och mässan är Natio
nal Exhibition Centre i Birming
ham. 

Nu i vår har över 50% av den 
tillgängliga expoytan för utstäl
larna - 6 000 m' - sålts till ca 60 
internationella företag som syss
lar med såväl hårdvara som mjuk
vara . 

Från brittisk sida medverkar 
bl a British Telecom, British Ae
ropace, Racal, Thorn-EMI, Gene
ral Electric, Rediffusion, Marconi 
och Satellite Tv Antenna Systems. 

Expons internationella karak
tär och själva ämnet för den med
för en betydande internationell 
uppmärksamhet, och en kraftig 
kampanj skall drivas med sikte på 
både köpare, systemspecifikatörer 
och beslutsfattare på olika nivåer, 
erfar Skopet. 

Funkausstellung 83 
går 2 - 11 september 
Västberlin-evenemanget Funk
ausstellung formar sig till en 
"världsutställning", enligt arran- I 

görerna och den här vartannatårs- ' 
expon är nu aktuell i höst igen. 
Förra gången kom 425000 beta
lande besökareinki 55000 
branschföreträdare från ca 30 
länder - karaktären av "folkfest" 
är alltså markant. 

I år kommer den Internatio-

nella audio- och videornässan att 
uppta hela mässornrådet, som lig
ger i västra delen av Berlin, och 
totalt disponeras ca 90000 m' 
med 23 hallar och tre paviljonger. 
Utomhus finns vidare 40000 m' 
samt ICC Berlin, kongresscen
trum med 80 konferenssalar. 

Drygt 500 leverantörer från tre 
världsdelar väntas deltaga . 

I år markeras att Berlin-evene
manget skiljer sig från de övriga i 
genren. Det går ut på att även den 
framtida kommunikationStekni
ken skall behandlas och det sker i 
ett särskilt tekniskt-vetenskapligt 
program med deltagande aven 
rad internationella organ, myn
digheter och institutioner, vilka 
bidrar med det praktiska. 

Etermediernas företag ställer 
förstås upp och visar sin radio
och tv-produktion under dagarna 
inför publik. 

Inalles visas drygt 90 produkt
grupper och 100-talet innovatio
ner utlovas, liksom mängder av 
nya detaljer, färdiga att introdu
ceras. 

UTBILDNING 

Avstörning ämne 
för seminarium 

Avstörning blir ett alltmera brän
nande problem, skriver Siemens 
TK-division inför det Avstör
ningsseminarium man arrangerar 
i koncernhuset i Stockholm under 
vecka 32 i år, dvs början av 
augusti. Nåja, om problemet är 
"brännande" eller knastrande el
ler gnistrande kan komma på ett 
ut - helt säkert har TK rätt då 
man skriver att kraven ökar och 
att det blir allt svårare att upp
fylla gränsvärdena.. . och inte 
minst datoriseringen nödvändig
gör utbyggd avstörning, både på 
nätspännings- och signalsidan. 

Siemens har sedan många år ett 
omfattande komponentprogram 
för avstörningsinsatser och ett 
stort kunnande på området. Detta 
tillförs nu nyheten SIFI, som be
tecknar "den nya generationens 
filter". 

Experterna som medverkar 
ko miner vid symposiet att tala 
kring ämnena: Vad är avstörning? 
Vad finns för gränsvärden? Vad 
erbjuder de nya filtren? Hur löser 
man bäst avstörningsproblemen? 
Med mera - helt visst nyttigheter 
i en alltmera störningsutsatt till
varo. 

Rune Granberg, Siemens avd 
TK, 08/16 II 00, kan upplysa om 
filtren och om programmet. 
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KONFBRBNSBR 
Nordisk symposium 
i Iydteknikk nr XI 

betyder att det snart är dags för 
det nionde Nordiska Ijudtek
nik(erj-symposiet i Norge och 
från arrangören Tore See m a/s 
meddelar Finn Tuft att datum blir 
15-18 september i år. 

Platsen blir traditionellt Bolke
sjö, där inkvarteringsresurserna 
utökats under senare år högst 
påtagligt. Traditionellt brukar 
flera hundra deltagare från hela 
Nordens yrkesljudteknikerkår 
samlas till detta symposium, till 
vilket utländska gäster alltid In

bjuds . 
Symposiet omfattar också en 

produktutställning med demon
strationer. 

Detaljer lämnas av Finn Tuft, 
Tore Seem a/s, Postboks 10, 1344 
Hasl um, Norge. 

FIRMANYTT 
Yamaha 'flyttar 
till nybygge, 
tar agenturer 

Yama ha Scandinavia ab som allt
sedan märket startade under eget 
namn i Sverige på I 970-talet (mu
sikinstrument etc hade tidigare 
sålts av andra firmor) har bott vid 
Stig bergs liden inne i Göteborg 
har nu flyttat till ett eget nybygge 
lite längre ut. 

Sedan den 4 juli är adressen 
Fröfästegatan I, 40043 Göte
borg. Postboxnumret är 30053 
och telefon 031-49 60 90. 

Yamaha är inne i en starkt 
aktiv period och har f ö nyligen till 
sina övriga nya elektroniska mu
sikinstrument skaffat ett par 
agenturer: Sålunda övergår vissa 
produkter från USA-bolaget AII
sop Inc till Yamaha - närmast en 
serie stativ för blåsinstrument, 
"Stand In", och så företräder man 
på svensk marknad i fortsätt
ningen också anrika Zildjians 
cymbaler, där man kommer att 
sälja det kompletta programmet. 

MARKNAD 
Sansui-agenturen 
byter innehavare 

Det japanska märket Sansui, som 
i hemlandet dels står för "multi
audio", dels är agent där för 
amerikanska J BL, kommer i fort-

sättningen att för svensk del säljas 
av Rådbergs i Göteborg. Under 
vilka former är dock inte bekant 
då detta skrivs i juli. 

Multi-audio? Ja, Sansui verkar 
omfatta det allra mesta numera, 
från bilstereo (ett exklusivt pro
gram) över mängder av hi fi till 
digitalprocessorer och videoljud
maskineri, mångkanalgrejor etc. 

Här i Sverige låg märket länge 
hos bröderna Angskog (Magneton 
i Stockholm) innan det hamnade 
hos Ala rik och detta bolags efter
följare . Det har fört en tynande 
tillvaro, minst sagt. Nu vill dock 
japanerna gärna söka satsa på en 
comeback på den en gång lön
samma svenska marknaden. 

MaxelI Sverige 
öppnar eget 

MaxelI Ijud- och videoband har 
alltsedan starten för 12 år sedan i 
Sverige framgångsrikt sålts av 
firma Rydin i olika former. Förra 
året ombildades Rydin till JVC 
Svenska AB, och det är nu dags 
också att låta MaxelI Sweden ab 
framträda under eget namn. I 
JVC-bolaget har Rydin kvar stora 
intressen, men till Hitachi-Maxell 
skär man nu av förbindelserna 
helt. 

Det ligger inte någon schism 
eller oenighet bakom bildandet av 
svenska MaxelI, framhåller båda 
parter. Man har bara ansett det 
bäst att separera, bl a därför att 
JVC avser att själv konkurrera på 
bandmarknaden. 

MaxelI behåller samma lokaler 
och telefonnummer som tidigare, 
dvs Archimedesvägen 6, Box 
2094, 161 20 Bromma, tel 08/ 
988650, meddelar försäljnings
och marknadschefen Hans-Åke 
Norstedt. 

LÄST 

Ljudåtergivning 
i lokaler för 
underv isning 

L YDGENGIVELSE I UNDER
VISNINGSLOKALER. Förf O 
Carlsen, J Jakobsen, T Holm Pe
dersen och B Rasmussen, Lydtek
nisk laboratorium for Landscen
tralen for undervisningsrnidler , 
K0benhavn, utg 1982. 82 pp, 
A4-format. Redaktion: Torben 
Holm Pedersen. Distrib: Lands
centralen for undervisningsmidler, 
0rnevej 30, 2400 K0benhavn NY. 
Pris dkr 24:30 exkl moms. 

U ndervisningslokaler och god 
akustik har inte utan orsak kom-
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mit att framstå för många männi
skor som totalt oförenliga be
grepp. Generationer av barn har 
fått tåla hopplösa akustiska mil
jöer med ekande, bullrande, ly
hörda lokaler och uttalade svårig
heter med att försöka uppfatta 
undervisningen. Trötthet, leda 
och diverse besvär har följt i 
spåren av de akustiskt undermå
liga lokalerna. 

Den här danska rapporten bely
ser grundläggande tekniska för 
hållanden som berör ljud i under
visningslokaler av alla slag . 
"Också om de visuella hjälpmed
len ständigt ökar i användning är 
dock den ljudande informationen 
till den enskilde eleven ett bestå
ende och grundläggande element 
i all undervisning" , uttalar avdel
ningschefen S Stevns Hansen i en 
kommentar till rapporten från den 
danska Landscentralen. 

Rapporten har tillkommit i 
syfte att ge folk utanför facktek
nikernas skrå en "handbok" ifråga 
om allmänna akustiska lagar och 
mönster mot bakgrunden att det 
faktiskt många gånger är möj ligt 
att förbättra en dålig akustisk 
miljö. Rapporten vill fungera som 
ett slags referensram ifråga om 
begreppet "Ijudkvalitet i undervis
ningen", heter det. 

Stoffet tar fasta på dels vad som 
kan göras vid planeringen av nya 
lokaler och deras inredning, dels 
på inköpstekniska aspekter ifråga 
om s k auditiv materiel till befint
liga lokaler och slutligen på detta 
med "referensbegreppet". 

Skriften behandlar förtjänst
fullt de flesta grundläggande 
akustikbegrepp - "Ijud som fy
siskt fenomen" - och tar bl a upp 
decibelräkning. Här möter också 
en rad termer och definitioner 
som utreds . 

Kapitlen om förstärkare och 
högtalare är hållna i mycket över
siktliga och "rakt" disponerade 
avsnitt, där omsorg ägnats sådant 
som spridning, utbredningsmöns
ter och ljudtryck. Hur man värde
rar uppmätta frekvenskurvor ges 
också utrymme liksom begreppet 
signal / brusför hållande. 

Efter ett 40-tal sidor är förf:a 
inne på lokaler, rumsliga krav och 
absorptionsarealer och en rad 
byggtekni.ska normkrav för Dan
mark, men vilka i flertalet fall 
troligen utan större hinder kan 
apteras även för svenskt vidkom
mande. Funktionskrav och stör
faktorer, stomljud, störljudsut
bredning och isolationsfaktorer 
behandlas härnäst med goda ill u
strationer i form av teckningar 
och skisser. Sådant som rumsvoly
mer, efterklangstider och trans-

missionspåverkande omstä ndi'g 
heter (ekon, strukturer) utred 
lättfattligt och klarläggande. För 
går också in på en diskussio 
under rubriken "Hur högt skal 
det spelas?" och refererar till nor 
mal klassrum, där man förordar e 
ljudtrycksnivå mitt i klassen or 
80-85 dB/20 /lPa i de kraftigast 
avsnitten. I de speciella musik 
rummen måste dock högre nivåe 
accepteras och är även önskvärd2 
finner de. Där bör man kunn 
röra sig med 100 d B / 20 /lPa 
Nomogram och hjälpmedel fö 
egna beräkningar ingår i textav 
snittet här . 

Placering av högtalare i klass 
rum är ofta ett huvudbry fö 
läraren, som måste avväga en ra, 
önskemål och krav mot varandra 
Rapporten ägnar ett klar läggand 
kapitel åt detta och visar me, 
skisser och exempel på praktik 
fall. 

Ett bra 'register (slagords regis 
ter) avslutar framställningen efte 
en' sammanställning av båd 
danska och internationella norme 
och publikationer, där bl 
svenska akustikers bidrag ingår -
namnen Gabrielsson och Sjögre. 
möter här. 

Jag kan väl inte tänka mig at 
rapporten skall behöva översätta 
till svenska för att vinna del 
publik i Sverige som uppenbar 
skulle ha nytta och glädje av den 
Danskan är enkel och lättfattli: 
och förf:a har undvikit allt inveck 
lat språk och tyngande teori ut 
över det oundgängligaste . Prise 
gör ju också rapporten synnerIi 
gen överkomlig. 

HÖRT 

Skivor dyrt nöje 
"Teknisk" Telare 
ger fin Berlioz 

De där röda, gula, svarta oCI 
gröna kluttarna, vilka åtminston 
i Stockholm är va nl iga i skivbuti 
kerna och varuhusens grammo 
fonavdelningar som informatio: 
om priskategorierna ("fullpris' 
"mellanpris" och "Iågpris"), hål 
ler alltmera på att bli till en he 
palett, det märker man i dess: 
dagar. För bara något tiotal å 
sedan räckte ett par färger; fler: 
pris kategorier fanns inte. Elle 
rättare, branschen var så topp 
styrd att den gamla , rigida struk 
turen, då importörerna mer elle 
mindre enväldigt bestämde utpri 
serna i en kartell, gick igen över 
allt. Sen lättades prisbildninge 
upp, privatimporten inleddes oc: 
prissättningen blev helt fri i all: 



led . 
I dag kan man tvingas ta till 

över halvdussinet färger och nyan
ser i butikerna för att ange pristill
hörigheten hos de motsvarande 
märkta albumen och skivmap
parna. I t ex England har man så 
långt jag kan minnas haft samma 
system men med priskoder ord
nade enligt bokstäver, från A till 
K eller L, och där den verkliga 
lågprisnivån ofta inleds under ett 
pund. (Internt har också den 
svenska grammofonskivsdistribu
tionen ett liknande kodsystem, 
ibland med anvisningar till hand
laren under vilken rubrik skivan i 
fråga skall sorteras in.) 

Det skulle väl inte göra så 
mycket, detta med den förvillande 
mängden olika prissteg, om man 
inte till sin förfäran märkte att det 
gängse "fullpriset" nu för en enda 
lp-platta hamnat på nästan 70 
kronor! Ett i Stockholm vanligt 
pris för en skiva från någon av de 
stora koncernerna är ca 62 kronor, 
kan man finna. Inte var. det alls 
längesedan "fullpris" på allra 
översta nivån innebar lite över 40 
kronor! Det var ändå långt efter 
det att oljekrisen slagit hårt mot 
branschen, vars plastprodukter ju 
är oljebaserade i högsta grad. 
Men en gradvis fördyring till 
snart sagt dubbla nivån - hur 
förklarar man det? 

Jag gissar att det bleve vaga 
hänvisningar till devalvering, 
ökade hyror, distribution, löner 
och allt det vi möter som svar på 
klagan i andra sammanhang. 
Skattesatserna torde dock inte ha 
ökat särskilt mycket, procentuellt 
sett. 

Jag kan tänka mig att det 
myckna gnölandet om kvalitets
musikens kris och den sjunkande 
försäljningen av främst seriös mu
sik på skiva inte så lite är en fråga 
om att branschen helt enkelt hål
ler på att prisa ut sig ur markna
den . Vem har råd att återkom
mande köpa skivor till dessa pri
ser? Vem måste inte inskränka sin 
"konsumtion" av detta slags kul
tur mot den kostnadsbakgrunden? 
Den cyniske säger kanske att det 
går ju bra att banda - Riksradion 
tillhandahåller ett utmärkt urval 
nyheter varje dag. Det är förmod
ligen vad många just gör, men 
vilken reaktion detta har mött 
från skivbranschen vet ju alla och 
envar. Och att tillbringa sina da
gar framför radion i väntan på att 
"rätt" musik skall dyka upp, nån
gång, torde tilltala mycket få ak
tiva människor. 

Nej, allt kulturmissionerande 
och allt statligt utredande om 
"fonogram" till trots måste nog 

bransch, distribution och säljruti
ner hårdhänt granskas ur just 
prisaspekten. Det är något allvar
ligt galet när en beskedlig lp-skiva 
håller på att kuta upp mot 
100-kronorsnivån, där hamnar vi 
snart med den här takten i pris
stegringarna. Små serier, javisst, 
"smal" kultur, jodå - men gör 
man inget för att aktivt Sälja 
också dessa saker lite bredare blir 
ju upplagespiralen, dagspressens 
fruktade nedgångsorsak, dess
värre en realitet också för den här 
informationssektorn. 

Finns ingen alert lågprispirat 
längre i branschen? Är bara pop 
attraktivt att priskriga med? 

Och: Med de antydda "normal
priserna " på storkoncernernas 
inte på något sätt kvalitetslysande 
alster minskar ju efterhand dras
tiskt avståndet till de toppdyra s k 
audiofilskivorna. Där vågar, trots 
rekordnivåer för dollarn som man 
köper in i, importörerna knappast 
höja mera . De nöjer sig med en 
mindre marginal, har jag förstått . 

En visserligen dyr men exklusiv 
och fin sådan audiofilskiva skall 
belysas här: 

BERLlOZ, HECTOR: Symphonie 
fantastique. The Cleveland Or- . 
chestra, dir Lorin Maazel. Telarc 
digital stereo DG-I 0076, prod 
1982. Sv distrib: Thore Wallen
strand, Sthlm. 

Ett allt publikkärare verk i en 
färsk inspelning, där mycket mo
dern teknik använts och skivan 
fått ypperlig presskvalitet, kan det 
vara något i konkurrensen med de 
redan ganska många medtävlarna 
på de kända etiketterna? 

Berlioz målande livsepisoder i 
programsymfonins form, den som 
kallats Den fantastiska och som 
skildrar hur konstnären ansätts av 
helveteskval till följd aven föräls
kelse - allt är dock en dröm, en 
töckenvision i opiumångor - finns 
i åtminstone två versioner. Det 
handlar dels om ursprunget från 
1830, dels om den reviderade edi
tionen från 1855. Den första torde 
vara den gängse. Verket har fram
förts allt oftare under senare år 
och det stod t ex på Radiosymfo
nikernas repertoar till invigningen 
av Berwaldhallen 1979. 

Just den upptagningen - som 
tyvärr inte finns på skiva och där 
Herbert Blomstedt dirigerar in
spirerat - har senare sänts ut i 
P 2. Den som har musiken på tape 
från detta tillfälle kan anställa 
givande jämförelser mellan den 
och t ex den "klassiska" tagning 
som finns på Philips från tidigt 
1970-tal med Londonsymfoni
kerna under Colin Davis samt de 

som kommit senare: DG:s från 
1973 med Boston Symphony Or
chestra under Seiji Ozawa, Dec
cas digitalinspelning från 1980 
med New York Philharmonic och 
Zu bin Metha (i USA utgiven på 
London-etiketten) samt alltså Te
lercs nu föreliggande med Cleve
landsymfonikerna och Lorin 
Maazel. Som alltså även den är 
digitalgjord. 

Personligen sätter jag numera 
Blomstedts inspelning främst före 
Colin Davis. Båda skänker symfo
nin en klangens sensualitet och ett 
perspektiv av gäcksam demoni, ett 
temperaments lättare handlag 
som inte dröjer så bokstavligt vid 
det programmatiska skeendet ge
nom satserna. Inte så torrt som 
hos Ozawa, inte så åskande efter
tryckligt som Metha. Vad står då 
Maazel för? 

När jag först skulle bekanta 
mig med Telarc-plattan avsatte 
den intrycket av ett briljant och 
diskantenergirikt ljud, "ljust" som 
alltid hos Telarc. Uppspelning 
över några slumpvis uppdykande 
högtalare av mellanformat kändes 
otillräckligt. Det blev dels reso
nanser, dels beskurna perspektiv. 
(Är man bekant med märket och 
de estetiska och tekniska ambitio
ner som styr upptagningarna kan 
sådant anas.) 

Resonanser och rassel elimine
rades slutligen helt vid insats av 
ett par elektrostathögtalare med 
mellan kopplad basmodui liksom 
vid uppspelning över ett par myc
ket stora dynamiska system. Nu 
fanns den "fullfrontsverkan" som 
saknats tidigare, utan biljud i 
koner och lådväggar. Klart njut
bart. Skivans ljudrnässiga poten
tial är stor. 

Som prov på Soundstreams di
gitalupptagning är den alltså re
presentativ. Här gäller sålunda 
samlingsfrekvensen 50 kHz, rakt 
av, och "över band" en frekvens
gång upp till 21 kHz, systemets 
3 dB-punkt infaller vid 22 kHz. I 
Soundstreams fall är ett reellt s/n 
om 90 dB lika med det potentiella 
dynamiska omfånget i upptag
ningen. Skivan är givetvis inte 
kapabel till att förmedla något 
sådant, men den är imponerande 
nog med sin spårtystnad 'vid från
varo av modulation och i pau
serna. M usikens stora kontrast
verkan, luftiga struktur och ter
rasserade dynamik och stegringar, 
"lyft", kräver också goda tekniska 
resurser utöver det alltid aktuella 
kravet på ett rum med något så 
när lämpat "svar". Som helhet 
klingar Telarctagningen mjukt 
och övertonsrikt i en klangligt väl 
sammanhållen orkesterbild, också 
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i hårt markerade forten där mas
sivt tjocka blåsarinsatser och väl 
så mättade klanger bär fram det 
dramatiska skeendet. Den preci
sion i ljudet som finns är en annan 
given poäng liksom den akustiskt 
goda överblick av stämgrupperna 
man får vid lämpad återgivning. 
Efterklangen i den här hallen 
verkar dock lite ojämnt. 

En direkt jämförelse mellan 
den äldre versionen på DG liksom 
Philips med Deccas och Telarcs 
nyheter kanske inte är menings
full . Men i alla fall - där Ozawa 
använder en effektiv speltid om 46 
m 07s har både Metha och Maa
zel två minuter längre att göra -
48.11 resp 48.35. Granskar man 
de fem satserna individuellt skiljer 
det bl a rätt mycket i inledningen, 
där Metha profilerar sig långt 
mera än kollegerna . Alla har dock 
i stort samma uppfattning om 
andra satsen, Balen, med den 
svävande, drömlika valsen som 
sedan går ige'nom som ett ledmo
tiv i symfonins alltmer upphettade 
drömbilder. Adagiot i III blir 
framför allt Maazels, tycker jag, 
med en nästan översensibel, lång
spunnen räcka av återhållen in
tensitet. Fyrans Allegretto avver
kar Ozawa snabbast och kanske 
vitalast. Metha, som håller ut sina 
tempi här, blir längst men inte 
mest övertygande för det. Häx
sabbatens (V) Larghetto - Alle
gro - Rondo är mest magnifik 
(med Dies irae-motivet i tjocka 
bastubor och suggestiva blåsartut
tin i övrigt) hos New York-arna 
och i Deccas mikrofoner. Cleve
landensemblen kommer god tvåa, 
fast akustiskt kanske man ändå 
står för den mest homogena, om 
man ser till den samlade verkan i 
högtalarna. Bostons berömdheter 
lämnar mig svalare här, men det 
torde bero på DG:s inte särskilt 
entusiasmerande upptagning och 
givetvis på att den är ålderstigen 
nu mot de andra. (Det hade varit 
givande att få höra Chicago
symfonikerna i samma verk, blå
sarna där har sen rätt länge nu ett 
renomme som USA:s allra för
nämsta, vilket bl a belystes vid 
Riksradions USA-vår i P 2 tidi
gare i år). - Trots en ganska 
energiskt markerad rytm undvi
ker Maazel att finalens helvetes
visioner bokstavligen bankas in i 
lyssnaren, mycket tack vare de 
fina stråkarnas dimlätta verkan 
och luftiga skirhet också mellan 
de starkaste gnistregnen och ut
brotten . 

Alla kapellmästarna betonar 
det dramatiska starkt överlag och 
ibland kan det ske på bekostnad 
av de melodiska linjerna utom hos 
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Blomstedt, som förenar form
känsla med ett uppövat sinne för 
den utvecklande, belysande lilla 
detaljen i helheten. Plus att Ra
diosymfonikerna spelar med en 
svikt och esprit som understryker 
detta alldeles påtagligt. Det är 
trist att formella frågor uppenbart 
hindrat utgivningen på skiva av 
den här SR-inspelningen med dess 
rymd, frihet från yvig övertolk
ning och avvägt fina ljud. Det 
torde vara digital upptaget, f ö. 

Men Soundstream-Telarc-upp
tagningen innebär med rätt stor 
säkerhet en skiva med mycken hi 
fi-glädje för den som har goda 
högtalare, där diskantförmåga 
och jämn, bred ljudspridning pre
mieras. Här är ett intressant in
slag som förhöjer verkan: 

Femte satsens klockringning 
har inspelningsteamet hämtat 
från ett över 25 m högt torn på en 
kyrka i närheten av inspelningslo
kalen Severance Hall i Cleveland. 
Den inspelades i "realtid" genom 
att orkesterns slagverkare poste
rades i tornet och bearbetade 
klockorna med ett klaviatur, som 
kopplats till kläpparna med kab-
lar. Två stora klockor, en om 40 
och en om 30 tums diameter, 
användes. Till podiet och kontroll
rummet hade dragits 500 m kabel 
och varje klocka fick sin egen 
mikrofon, varifrån signalen gick 
ner längs "linjen" till Neotek
mixerbordet i konserthallens kon
troll. "Det befarade åskvädret 
uteblev dessbättre", konstateras i 
kommentaren - det blev en myc
ket god, brus- och bullerfri upp
tagning från det öppna kyrktor
net. POängen är alltså att kloc
korna kunde spelas in samtidigt 
med orkestern och att klangen 
osökt smälter in i helheten. Just 
den där fjärran, inbrytande ver
kan kan man ju tänka på vid 
åhörandet här. (Hur var den de
taljen ordnad i Berwaldhallen -
med bandinspelat klockljud?) 

Speltider: A-sidan 28 m 11 s, 
B-sidan 20 m 24 s - alltså påfal
lande lång speltid på A-sidan för 
att hysa de tre första episoderna, 
men det mera utrymmeskrävande 
och dramatiska händer på B-si
dan. 

Pressningen gjord i Tyskland. 
Avspelning har skett över dels 

ett par Quad ELS-63 elektrostater 
med en Audio Pro B 52-underbas
modul emellan, dels ett par 8 & W 
80 I Monitor. Förstärkeri: Quad 
44/405 MK II och Ph ase Linear 
400 Serie II. Skivspelare 8&0 
8002 med tangentialarm, p u B & 
O MC-I. ' 

vs 

HÖBT & HÄNT l USJI 

''Digitala'' 1940-talsalbwn i USA ... 
AR väcker en klassiker tIlliv •. 
Pcm-processorn en okänd storhet ••• 
.. Förhållandet mellan USA:s 
grammofonindustri och den di
gitala kompaktdisken pendlar 
mellan ytterligheterna: miss
tron, att inte säga illviljan, som 
under 1981 och 1982 mötte CD 
i USA håller nu på att förbytas 
i en närmast hektisk välvilja mot 
det nya mediet. 

RIAA, branschförbundet Re
cording Industry Association of 
America, som företräder alla de 
betydande märkena (och en hel 
del mindre betydande) satte ny
ligen upp en Compact Disc-divi
sion, vilken bland medlemmarna 
räknar tillverkare av spelare li
kaväl som skivproducenter. 
Gruppens första projekt är 
framställning aven heltäckande 
CD-katalog för den köpande 
allmänheten. Katalogens första 
revision inträffar nu i september 
och nästa gång blir under de
cember i år. 

På samma gång har en del 
andra fått väldigt bråttom. Det 
handlar om ett antal både större 
och mindre skivmärken som nu 
måste byta politik, nämligen 
från att ha försökt tiga ihjäl och 
frysa ut CD till att nu skynd
samt söka ta igen förlorad tid . 
Tar vi t ex CBS, som så sent som 
1982 stod där med stora lager
byggnader fyllda med svårsålda 
vanliga skivor, är denna koncern 
nu till freds med att partnern 
Sony pressar kompaktdiskar 
från CBS-beståndet av musik 
och artister. Båda bolagen dri
ver ett samägt bolag i Japan, 
som känt, och det är detta som 
nu får arbeta för fullt. Den 
nästan maximala produktion 
man håller i gång för närva
rande sker inte bara för att 
tillgodose efterfrågan i Japan 
utan också för att man skall 
kunna leverera även till Europa 
och, förstås, Nordamerika. 

Så gott som i sista stund insåg 
man hos CBS att CD-vågen 
kunde sätta både sysselsättning 
och industriavkastning i USA i 
fara, att inte tala om att världs
efterfrågan på CD är långt 
större än den av CBS och Sony 
ägda fabriken i Japan har någon 
chans att leverera. Detta om vi 
bara ser till de båda märkenas 

egna titlar. Så CBS tänkte till 
och sålde sedan koncernens 
mycket lågt belagda presseri i 
Terre Haute, Indiana, till 
CBSjSony-divisionen. I den fa
briken börjar man nu köra fram 
kompaktdiskar mot slutet av 
1984, enligt planerna. 

WEA-gruppen, alltså War
ner-Elektra-Atlantic, anslöt sig 
till CD så sent som under våren 
1983. 

Anslutna i princip kan man 
väl betrakta en rad andra bolag, 
men ännu finns mycket lite av 
handlingsprogram och planer 
meddelade för sådana märken 
som A & M, Arista, Moss Music 
Group, MCA, Motown, Turn
about, Vanguard och Vox. 
.. Europacentrum för CD är ju 
Polygram i Tyskland. Härifrån 
har man i Hannover förberett 
kundpressjobben åt en rad mär
ken på båda sidor om Atlanten 
genom att banka in i klienterna 
betydelsen av att man gör ett så 
noga övervägt val som möjligt 
av de allra första release-tit
larna. Om de inte är digitalt 
inspelade så måste man på dem 
ställa kravet att åtminstone ut
göra prima exempel på dagens 
bästa analoga teknik, har det 
hetat. (Som bekant konverteras 
analoga band till digitala press
förlagor i det som kallas "digital 

mastering" på CD-språk.) Man 
kan sålunda föreställa sig vilken 
fasa Polygramfolket kände 
sprida sig då RCA föreslog att 
ett album till gamle Glenn Mil
lers ära skulle ingå i första 
utsläppet ... den musiken spela
des in för 40 år sedan, givetvis i 
mono dessutom. En företrädare 
för Polygram anförtrodde mig 
att "vi gick ut hårt för att få dem 
att glömma saken. Men de var 
övertygade om att de gamla 
grejorna skulle sälja duktigt, 
och de ville inte gärna vika från 
tanken att Miller-musiken 
borde ingå i premiärbeståndet". 

Min sagesman fortsatte med 
att framhålla att Polygram nog 
får finna sig i att Millerdisken 
kommer liksom en rad andra 
"historiska" utgåvor. "De kom
mer givetvis att låta bättre i 
CD-form än vad de gör nu som 
vinylskivor. Men inte uppstår 
den där dramatiska skillnaden. 
Och det är den vi försöker sälja 
in i dag och från början", klagas 
det. 
.. [hållande och växande klago
mål bland de tidiga och tongi
vande köparna av CD-spelare 
och de första skivorna - sam
lingar omfattande mera än dus
sinet titlar anses ännu vara unikt 
stora häröver - hörs mycket 
riktigt över att Polygram och 

1983 års upplaga aven klassiker inom hi fi: Acoustic Researchs' 
legendariska grammofonverk, som nu debuterar i en varsamt uppfrä
schad version, baserad på 60-talets konstruktion. Inte oförståeligt att 
AR vill blåsa liv i sin så ofta och oblygt kopierade skivspelare mot 
bakgrunden av att tusentals hi fi -besatta köper enkla, remdrivna 
manuella verk och försmår alla moderna finesser. AR-verket kommer 
nog att räknas till de klassiska industriprodukterna en gång. 
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övriga CD-intressenter presen
terar skivor som utgör äldre, 
analoga tagningar och' detta 
utan att särskilt informera all
mänheten om förhållandet . 

"Köparna som ger upp till 20 
dollår stycket för grejorna för
utsätter naturligtvis att de får 
inspelningar vilka är digitala 
från första början", kommente
rar en något skeptisk vd för en 
audiofirma. 

Men faktum är att minst 25 
procent av de nu aktuella dis
karna är gjorda från gamla ana
loga masters och detta hörs all
deles tydligt. 

Skivsamlare och audiofiler 
menar över lag att man nu kan 
höra minskningen av dynamiken 
som blivit nödvändig för att 
hindra bandet från att mättas 
och likaså distorsion av och till , 
och man får definitivt inte den 
goda och rena basen som riktiga 
digitaltagningar ger. Många vill 
att industrin går samman om en 
frivillig konsumentdeklaration, 
där varje disk är märkt tydligt: 
där bör framgå om ursprunget 
är något annat än digitalt från 
början, så att kunden inte behö
ver sväva i tvivel om beskaffen
heten. Det kan f ö nog behöva 
förklaras lite närmare, detta 
man ibland finner som ett slags 
brasklapp, "digitally mastered" , 
till skillnad från "digitally recor
ded" - det förra betyder alltså 
att det handlar om äldre, ana
loga tagningar ,som överförts. 

Så har vi en viss kritik om att 
"CD är för bra" i en del fall. 
Man säger t ex att klarheten i 
Arcbi~s tagning av Vivaldis verk 
De fyra årstiderna är så påfal
lande att man kan höra bruset 
från gatan utanför studion eller 
kyrkan. Liksom att man i fråga 
om Mozarts båda pianokonser
ter nr 23 och 27 i Vladimir 
Ashkenazys inspelning för 
Decca slås av ett återkommande 
distinkt muller i basen . Det, 
säger de invigde, kommer från 
dundret, vållat av London Un
derground. 

(Detta är faktiskt inget man 
behöver ta till CD för. Vi har 
sedan tiotals år mängder av 
tagningar med dylika stör
ningar. Speciellt en brittisk ofta 
använd inspelningslokal, Kings
way Hall i London, har god 
akustik men är så utsatt för 
tunnelbanemuller att man skulle 
kunna rekonstruera tidtabel
lerna med ledning av det man 
hör i vissa inspelningar! - Jfr 
P2-sändningarna från Stock-

Mera från AR: Här är de nya högtalare för bi/stereo som denna 
högtalarfabrik ser som en del i sin nya giv för SO-talet. Ett 
prestigemättat märke att montera in i vagnen! Treorna nedtill är 
avsedda för dörrmontering. 

holms konserthus, där tunnelba
nan alltid är "solist" och får 
formen aven nervpåfrestande 
intermodulation med alla sva
gare orkesterpassager för den 
som har grejor att höra med, 
särskilt över stora högtalare resp 
hörtelefoner, som är långt mera 
analytiska än något annat tack 
vare avskärmningen från rums
störningar vid lyssningen. Mil
jöfaktorerna är sedan många år 
inspelningsteknikens fiende nr 
ett, på sitt sätt. Det hjälper 
heller inte numera att förlägga 
tagningarna till nattetid, som en 
del gör, särskilt vid ergelinspel
ningar i kyrkor. Det dånar näs
tan lika friskt utanför vid mid
natt som mitt på dagen. - Reds 
komrn.) 
~ Vad som kommer att dröja 
ett tag är dubbeldiskalbum och 
set med flera skivor i, en distri
butionsform som t ex större ope
raverk kräver. Skälet till att 
CD-formatet avvaktar här är att 
världsleverantörerna Polygram 
och CBS/Sony beslutat att det 
blir bäst att använda de begrän
sade resurser man trots allt har 
till att få fram flera olika titlar, 
som slår an på skilda typer av 
köpare hellre än att göra fler
diskset som alltid har en begrän
sad publik. Det är givetvis mot 
den bakgrunden man måste se 
förekomsten av så många s k 
highlights i katalogerna just nu 
och under hela initialskedet. 
~ Trots att många butiker en
bart har kommit över en enda 
spelare - först ut blev Pbase 
Linear och Tecbnics av de icke 

CD-koncern bundna märkena -
och inte får sälja den, trots 
nästan dagliga palavrer i affären 
.från köpvilliga, förblir skivorna 
problemet för branschen. Spe
larna har alla tagit order på för 
leverans snarast möjligt. De ski
Vor som funnits har sålts ut 
snabbt och leveranserna i fråga 
om nya går inte så fort. Så 
menar sig många också inte 
hitta "sin" musik utan föredrar 
att vänta och beställer då ingen 
spelare heller. 

En undersökning som Tech
nics lät företa bland handlarna i 
USA pekade också på att om
kring hälften inte tänkt sig att 
lagerföra några kompaktdiskar 
utöver dem som måste till för 
själva demonstrationen av spe
larna. Nästan alla anförde att de 
inte vill ge sig in i grammofon
skivbranschen, att de inte har 
kunskap om att vare sig köpa in 
eller sälja musik liksom att de 
vill inrikta sina mödor och sina 
penga r på att sälja enbart spe
lare och anslutande hårdvara. 

Vissa handlare har emellertid 
tänkt längre och säger sig be
redda att börja samarbeta med 
skivaffärerna i sitt område och 
överlåta på dem att lagerhålla 
diskarna . 

Technics drar slutsatsen att 
man därifrån bör bistå hand
larna i fråga om att leta upp 
specialiserade skivbutiker med 
tillräckliga resurser och sålunda 
arbeta upp ett "flöde" av köpare 
mellan de två detaljisterna, så 
att ingen skall behöva irra om
kring och spilla tid på planlöst 
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sökande efter vare sig spelare 
eller skivor. 
~ General Motors, GM, lycka
des såväl i sitt samarbete med 
Bose Corporation under dettas 
första år att Detroit-jätten nu 
lanserar "superstereosystemet" i 
fråga i Chevrolets nya Corvette
modell för 1984. 

GM hade kalkylerat med att 
kanske tio procent av köparna 
till de fyra modeller vilka hade 
Bose-grejorna som tillval - Ca
dillac El Dorado och Seville, 
Buick Riviera och Oldsmobile 
Toronado, alltså märkenas topp
exklusiviteter - skulle fastna för 
erbjudandet. 

Men i verkligheten kom!TIer 
närmare 25 procent av alla nya 
Seville att rulla ut med Bose
stereon inmonterad och över lag 
har mer än 20 procent av alla 
köpare bestämt sig för att be
ställa sin vagn med utrust
ningen . Den kostar ändå 895 
dollar i tillägg utöver bilens pris, 
sådant det nu blir med alla extra 
detaljer envar prickar för i de 
digra option-listorna då veder
börandes bil "byggs ihop" i vis
ningslokalen, eftersom ytterst få 
nöjer sig med basutförandet, 
särskilt inte vid så lyxiga utfö
randen som de här. Stereoappa
raturen det gäller består av fyra 
förstärkardrivna Bose-högtalare 
och ett am/fm-kassettdäck med 
kontrolldel. Alltsammans är an
passat akustiskt till respektive 
bilars kupeer. 

Marknadens respons har fak
tiskt blivit så god att GM över
väger att utsträcka erbjudandet 
till åtminstone en ytterligare bil
modell under 1983 och troligen 
två till nästa modellår. 
~ FCC, USA:s televerk, lättade 
nyligen på flertalet restriktioner 
ifråga om fm-stationernas an
vändning av sina sidbandför
lagda signaler. 

Senast nu har FCC gjort sam
maledes ifråga om videoinfor
mationen från tv-sändarna. Det 
innebär att alla licensierade sta
tioner generellt har rätt att 
sända. teletext. 

Valet av system och format 
får envar station själv avgöra, 
eftersom den federala myndig
heten inte vill föreskriva detta . 

Det tidigare beslutet angå
ende fm-radiosignalerna har 
öppnat vägen inte bara för ser
vice till de synskadade och dis
tribution av bakgrundsmusik till 
abonnenter etc utan också för 
personsökning, meddelanden 
och andra operationer, som an-
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vänder sidbandsförlagd infor
mation. 

Allt ansluter sig till Reagan
administrationens grundläg
gande övertygelse att statliga 
inblandningar och pålagor 
måste minskas till ett minimum 
till förmån för marknadsekono
min och det egna initiativet där. 
~ Tyska BlallpUllkts (Bosch) 
automatiska radioinformations
system ARI för vägbruk togs 
officiellt i bruk i Förenta sta
terna för en tid sedan då fyra 
fm-stationer i New York inledde 
trafikprotram med lägesrappor
ter och översikter. All teknisk 
materiel härvidlag kom från 
Blaupunkt. 

Det här systemet väntas vara 
i bruk i minst 20 stora stadsre
gioner i USA år 1985, och som 
kanske är bekant fungerar det så 
här: 

Bilisten med en ARI-försedd 
radio ställer in den kanal där 
hans genomfartszon för tillfället 
"svarar" genom att lysa upp en 
diodindikator. Nu är bilisten 
inne i "flödet" och han mottar 

. automatiskt kontinuerliga tra
fikrapporter och med en förin
ställd ljudstyrka i vagnen . Han 
informeras om köer, hinder, ge
nomfarter, omledningar och hur 
trafiken flyter på vitala punkter 
i hans väg. Om föraren lyssnar 
till en egen kassett under kör
ningen, kommer systemet att 
automatiskt bryta in i kassett
driften och släppa igenom radio
apparaten, varefter kassetten 
fortsätter att snurra. 

I det här fallet fanns rapport
centrum hos Shadow Traffic 
Netwerk, ett privatägt service
bolag för enkom trafikinforma
tion och samägt av olika stads
bussnät, taxiföretag och lastbils
åkerier. Dessa har satt in heli
kopterbevakning för att bok
stavligen skaffa abonnenterna 
överblick av läget. Det funge
rade utmärkt till den allmänna 
premiären. 

Blaupunkt vill sälja ARI
försedda bilstereoenheter, ge li
censrätt till andra tillverkare 
och erbjuda en adapter, som 
sägs passa praktiskt taget varje 
befintlig bilradioinstallation. 
Rundradiointressenterna i 
stort sett ett företag för envar av 
jättestadens fyra "kommuner" 
- har inlett samverkan, därför 
att alla tror att ARI kommer att 
öka publikunderlaget för statio
nernas reguljära programverk
samhet. 

I hemlandet Västtyskiand har 

ARI nu varit i bruk nästan sex 
år med goda resultat. Systemet 
har visats upp i en rad länder, 
bl a Sverige. 
~ Nästan all uppmärksamhet 
ifråga om "det digitala" stjäls 
inte oförståeligt av kompaktdis
ken och dess spelare dessa da
gar, men det finns ändå en hel 
familj av digitalgrejor som vän
tar på att få bekanta sig. 

Årets mera betydelsefulla 
men nästan okända komponent 
kan mycket väl visa sig vara den 
digitala audioprocessorn, en 
låda som förvandlar varje hem
videospelare till en pcm-audio
enhet. 

För besökarna vid främst de 
japanska audio- och elektronik
mässorna är processorerna långt 
ifrån okända. Redan för ett par 
år sedan debuterade de första 
marknadsklara, och sedan dess 
har nästan alla tillverkare fått 
fram en eller flera . Firmor som 
Teclmics, Sony, Nakamichi, 
SanslIi, SaRYo, Hitachi, JVC, 
SlIarp och märkenjunderfabri
kat som Optoaica, Otto och allt 
vad de heter har minst en modell 
framme. 

Technics menar t ex att firmans 
SV-J JO kan användas för sex 
timmars VHS-bandning och 
kostnaden per minut digital iri
spelning därför blir lägre än 
minutkostnaden vid analog upp
tagning med ett kvalitetsband 
på en vanlig kassettapparat. 
Jaha, och vad spelar man då in 
om man inte råkar ha en orkes
ter hemma i vardagsrummet? 
Kompaktdiskar, förstås . Maski
nen kan också användas till att 
kopiera andra digitalt inspelade 
band. 

~ Ett av det gyllene 1960-talets 
mest minnesvärda namn inom 
USA-audio var AR, Acoustic 
Research, i Cambridge, Mass. 

Mestadels associerar man AR 
till två saker - högtalare och 
skivspelare. Under de tidiga 
glansdagarna köpte upp till 80 
procent av alla kunder i USA 
ljudgrejor som inkluderade en 
skivväxlare. Av de återstående 
20 procenten höll AR ensamt 
mer än hälften på marknaden, 
och det handlade alltså om hi 
fi-verk som blivit klassiska. 

Det verkar som om den nuva
rande AR-ledningen menat att 
det nu är hög tid att alla som på 
sin tid attraherades av detta 
unika verk, stil- och skolbil
dande som inget annat med f f g 
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iden om s k flytande däck m m. 
nu ges en chans att förnya inves
teringen. Ty, i en lite nostalgisk 
tripp längs Minnenas gränd, har 
AR väckt verket till liv igen. 

I likhet med originalskapelsen 
uppvisar den nya modellen stöt
säker upphängning av tonarmen 
och däcket "flyter" isolerat från 
chassiet. Det handlar om en 
tvåhastighets remdriven (för
stås) grammofon utan automa- : 
tik, där mullerförekomsten sägs 
ligga på -65 dB enl DIN B. En 
24-polig synkronmotoJ driver. I 
motsats till ursprungsverket har 
det nya försetts med valfrihet 
ifråga om tonarmen: Det kom
mer nu med antingen en egen 
tonarm eller utan sådan installa
tion. Priset i förra fallet är 430 
dollar, utan arm men med mon
tage för valfri sådan kostar ver
ket 280 dollar. 

Det är visserligen inte digitalt 
i något avseende, medger AR:s 
brittiskfödde chef Ron Fone. 
men det är heller inte alls så dyrt 
och verket borde kunna borga 
för kvalitetsavspelning under 
det tiotal år som AR tror att den 
analoga grammofonskivan ännu 
kommer att leva som produkt. 

Detta nygamla grammofon
verk innebär första steget i ett 
diversifieringsprogram, som AR 
menar i sinom tid skall omfatta 
ett helt program av audiovaror, 
kassettdäck, förstärkare och tu
ner liksom bil stereo. Av den 
senare kategorin säljer AR re
dan två modeller. 

Dessa bilhögtalare är två
vägssystem och AR 1 CS är 
försedd med 12 dB/oktav filter 
på varje drivenhet. Högtalarna 
är gjorda att passa in i uttagen 
avsedda för 15,2 x 23 cm enheter 
i bilarna och är den dyrare av de 
två till 130 dollar. AR 3 CS är 
en dubbelkonhögtalare av full
områdestyp som klätts in i 
samma högtemperaturresis
tenta hölje som l CS men är 
avsedd för montage i dörrar. 

Men det är inte allt, ännu. 
Fone antydde att AR kan 
komma att köpa upp företag 
som kan medverka till att rörel
sen kan arbeta på bredare bas 
och med ännu större spridning. 
Härvid förebådade han kort en 
infrarödbaserad fjärrkontroll 
som skall fungera ihop med 
nästan alla befintliga stereoap
parater. Den blir av mångfunk
tionstyp och tros kunna säljas 
för 79-150 dollar. Så gamla 
AR är fullt ut aktivt och mera 
lär det bli. 

·1 FÖR 50 ÅR SEDAN 
Vad är det för fel? 
I POPULÄR RADIO (som 
numera alltså heter ELEK
TRONIKV ÄRLDEN) fanns i 
början av 1930-talet en spalt 
med "Radiodoktorns prak
tiska råd" . Ur den spalten i 
augustinumret 1933 hämtar 
vi nedanstående ritning och 
genomcång aven kretsteknik, 
som nlHRera få tekniker be
härskar. 

Ova nstående kopplings-
schema visa r ett högfrekvens
steg med variabelmyrör, följt av 
en gallerlikri ktande detektor. 
Läs nu ej vidare förrän Ni om
sorgsfull t granskat detta schema 
och noterat vilka fe l Ni kan 
upptäcka i detsamma! 

Här fö ljer nu en redogörelse 
för felen i schemat. Om vi börja 
med antennen, är denna anslu
ten (via den reglerbara konden
satorn) ti ll ett uttag på avstäm
ningsspolen, som antages vara 
den för det lägre våglängdsom
rådet. Detta spelar ingen roll , i 
fall de båda avstämningskonde
satorerna äro skilda åt, men är 
det en 2-gangkondensator, går 
det ej på detta sätt. Antennen 
måste då anslutas till den kort
vågiga spolens övre ände, ty 
eljest stämmer ej trimningen av 
stämkretsarna på båda våg
längdsområdena. (Se POPU
LÄR RADIO nr 2, 1933, sid 
41. ) 

Nästa fel är att varken kato
den eller skärmgallret hos varia
belmyröret äro jordade (ur hög
frekvenssynpunkt). Båda dessa 
elektroder måste medelst induk
tionsfria kondensatorer på 
O, l - l mfd förbindas med 
"jord", vanligen representerad 
av mottagarens chassi . Att an
sluta en kondensator på det sätt 
som är gjort i schemat tjänar 
intet till. För övrigt bör ett 
mindre, fast motstånd vara in
kopplat närmast katoden, vilket 
gör att även då volymkontrollen 
står på maximum, har styrgall
ret en negativ spänning av ett 
par volt. Volymkontrollen kan 
dock i stället vara försedd med 
ett stopp nära maximiläget. 



Ställ frågor eller 
tag del i debatten! 

BRBV 

Adressen är Elektronikvärlden. Box 3188, 103 63 Stockholm. 

T est av Grundig 
Satellit 
Är trogen läsare av Elektronik
världen sedan många år (Radio & 
Television) men har ej kunnat 
finna någon provning på Grundig 
Satellit 3400, den största i Grun
digs sortiment. 

1örgell Lindgren, Landskrona 

SVAR: 
Just den modellen har vi ej testat. 
Däremot modellen Grundig 3000 
som i RT 1979 nr 3 jämfördes 
med Sony ICF 5900, SORY ICF 
6800 W, National DR 28 och 
National DR 29. Läs även senare 
tester av hf-mottagare i RT 1981 
nr 2 och RT 1983 nr I. Där finns 
Drake R7, Kenwood R/OOO, JRC 
NRD 515, Yaesu FRG7000 resp 
Yaesu FRG 7700, Icom IC-R70 
och Kenwood R600. 

Oftast har de olika modellerna 
av ett visst märke ganska snarlika 
egenskaper. Ibland är det bara 
finesserna som skiljer och vilka de 
är brukar framgå av fabrikanter
nas broschyrer. De här testerna 
kan med andra ord ge vägledning 
även för andra modeller från ett 
visst fabrikat. 

GL 

Roligt men tråkigt 
Roligt med en tidning i "nya klä
der", men artiklen "Digitalskivan 
premiärprovad" av Bertil Hellsten 
är inte ' vad man förväntar sig. 
Avsnittet "ovan fördelning av di
storsion" är en total missuppfatt
ning av författaren. Det är inte 
antalet bitar i det digitala ordet 
som varieras med nivån. Har man 
16 bitars upplösning så är det 16 
bitars upplösning helt oberoende 
av lyssningsnivån. Det är natur
Hgtvis elen analoga nivån som va
rieras, och detta efter DA
omvandlareR. 

Om jag har fel (osannolikt), så 
rätta mig gärna. 

Med vanlig hälsning 
Lars Tel/ström, Linköpillg 

SVAR: 
Jag har tydligen varit oklar på en 
punkt i provningen. Resone
manget om nivåer och antal steg 
(inte bitar, även om antalet bitar 
hänger intimt samman med antlet 
steg~ gäller inspelningsnivåer. Det 
är alltså inte frågan om vad som 
händer om man spelar av skivan 

med låg volym, utan vad som 
händer om skivan är inspelad med 
låg volym. 

Författaren har inte missför
stått funktionen , utan möjligen 
har läsaren missförstått författa
ren , varför alltså författaren ger 
ovanstående förtydligande. 

BH 

50 digitala dB 
Angående Ert beklagande över att 
begränsa dynamiken till 50 dB i 
CD-skivor, så är det ju så att 
tyvärr inte alla bor så att det går 
att spela högt och ostört. Om 
bakgrundsbullret ligger på minst 
30 dB så blir det faktiskt hög nivå 
redan med dagens skivor. En hel 
del är ganska svårlyssnade i en 
lägenhet på grund av dYRllmiken. 

Det är för övrigt stOt' skillnad 
mellan att lyssna hemlna och i en 
konsertsal, bland annat på grund 
av rummens storlek. När var ni 
förresten på konsert sist? Det 
allra bästa vore om spelarna kunde 
förses med omkopplare för valbar 
dynamik. 

Angående insändaren i EV nr 
1983 nr 4, som klagade på avsak
naden av tias på skivor, så håller 
jag med Er om att sjtuatioAen inte 
alls är så dålig som insändaren vill 
göra gällande. Det gäller ju t ex 
att förstärkare och högtalare pas
sar ihop. Jag har själv drabbats av 
att mJna högtalare inte alls trivts 
ihop med min förstärkare (av er
känt fabrikat). Numera har jag 
bytt, och ljuv musik har uppstått 
mellan högtalare och förstärkare. 

Med vänlig hälsning 
Stig Hansson (?), Mil/mö 

SKOPET 

fl 

~.~ 
lOOA 

[rta,jJ 
I to 

'-----~ -
Negativ ZX81 
Vi skrev för några nummer sedan 
att det var lite omständligt att 
vända "svart till vitt" i signalen ut 
från ZX8 I. Sedan dess har vi fått 
ett stort antal förslag till lösning 

Snabbhetstest 
Jag undrar om ni inte kan ptthli
cera de sju program som anvllllds 
vid snabbhetstestet för VIC 20. 

SVAR: 

Vänliga hlilsnilllar 
Dall 10llanssoll, MallItÖ 

Jo visst kan vi det. De här testpro
grammen har varit publicerade i 
en rad olika tidningar och används 
för att ge mått på datorers snabb
het. Genom att de innehåller ett 
växande antal basic-instruktioner 
kan man se vad som tar tid i olika 
basictolkar . 

Program 1. 
lO FOR K= 1 TO 1000 
20 NEXT K 
30 PRINT "KLAR" 
40 END~ 

Program 2. 
lO K:: 8 
30K=K+l 
90 IF K<lOOO THEN 30 
100 PRINT "KLAR" 
110 END 

Program 3. 
10 K:::: O 
3OK=K+l 
40 A = K/K*K + K - K 
90 IF K< lOOO THEN 30 
100 PRINT "KLAR" 
110 END 

Program 4 
10 K=O 
30K=K+l 
40 A = K/2*3 + 4 - 3 
90 IF K< IOOO THEN 30 
100 PRINT "KLAR" 
110 END 

på problemet. Den enklaste lös
ningen kommer från flera håll och 
är hämtad ur Practical Electro
nies. Man kopplar enligt skissen, 
som här är ritad av Kristofer Liew 
iVrigstad. 

Program 5 
10 K=O 
3OK=K+l 
40 A = K/2*3 + 4 - 3 
30 GOSUB 120 
90 IF K < 1fM)() THEN 30 
108 PRINT "KLAR" 
110 END 
120 RETURN 

Program 6 
lO K=O 
20 DIM M(~) 
3O)(::K+l 
40 A z: K/2*3 + 4 - 3 
50 GOSUB 126 
60 FOR. L = 1 TO 3 
80 NEXT L 
90 IF K < 1008 THEN JO 
100 PRINT "KLAR" 
llO END 
120 RETURN 

Progra", 7 
lO K:::O 
20 DIM M(5) 
30 K=K+ 1 
40 A::z K/2*3 +.c - 3 
30 GOSUa 120 
66 FOR L = 1 TO ~ 
79 M(L) = A 
80 NEXT L 
~ IF K<IOOO THEN ~ 
100 PRINT "KLAR" 
110 END 
120 RETUaN 
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Succlmyheten för mönsterkort på mikrodatormässan: 

På fem minuter blir ABC 80 
komplett CAn-system, för 39. QQO:-! 
För första gången erbjuds nu ett komplett CAD-CAM system för mikrodator, och 
till sensationellt lågpris. 

Systemet som kallas CAD-ABC baseras på en ABC 80. Den förses med 
CAD-ABC tillsats och programvara och blir en komplett utrustning för 

e schemaritning e interface för pennplotter, 
e mönsterkortsunderlag borremsa, digitaliseringsbord 
e symbolbibliotek e teleöverföring till servicebyrå 

Med CAD-ABC arbetar du direkt på bildskärmen, utformar, 
för in ändringar, flyttar om och modifierar. Dokumentations
underlagen blir perfekta, liksom produktionsunderlagen. 

~odern SystemeringAR :;f!~Ii't.'i4TI~Y 
I Kryssa för och posta så kommer information om: 

I D CAD·ABC·systemet D Offert på __ st CAD·ABC·system 
I D Kurser inom CAD·området D Kurser inom ADB D Kurser inom elektronik 

I 
Namn _ ________________________________ __ 

Bakom CAD·ABC står tre svenska företag i samverkan : 
u. 
cc 
cc 

I 
Företag, motsv ~ I Betronex Elektronik, Lidingg, ett innovationsföretag specialiserade inom tillämpad elektronik 

~ och datorgrafik. 

I Adress _____________ ~ J SIFU Elektronik, landets största och mest mångsidiga fortbildare inom elektronik och teknisk datateknik. 
Postadress _________________ Tel Modern SystemennRM, marknadsför och säljer datorer och datasystem Dessutom konsulter 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ inom organisationsutveckling, internutbildning och informationsbehandling. 

Informat ionst jänst 16 

NYA FUNKTIONS-
OCH SIGNALGENERATORERI 
I Libers program av egentillverkade mätinstrument ingår ett antal intressanta funktions

och signalgeneratorer anpassade för användning i service och laboratorier. Utmärkande för 

Generator 

SG2A 

SG3 

SG33 

FG4 

Frekvens 

5-500 k 

10-1 M 

I - lOOk 
, 0,01-100 k 

Frekvenssvep 
1000:1 
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Vågform 

ru ru 
ru ru 
ru ru 
ru /V ru 

I .. c •.• '.c.' .•...••.•. ' .• ; I 
, ! 
'4i 

Pris exkl moms 

2.985:-

1.395:-

1.630:-

1.485:-

dessa är moderna kretslösningar, 
hög kvalitet och pålitlighet. 

SG2A 
En lågfrekvensgenerator som lämnar såväl 
sinusvåg som triangelvåg i frekvensområdet 
5 Hz - 500 kHz med frekvensnoggrannhet 
av ± 2%. Generatorns utgångsförstärkare 
lämnar tillräcklig hög uteffekt, 2 W, för att 
driva t.ex. en högtalare. 

För beställningar, närmare information eller katalog 
kontakta LiberSkolelektro, Hyttvägen 1,73300 Sala. 

Telefon 0224-180 50. 

Liber 
ReRresentant i Norg~ 

UNICOM A/ S, Möllergatan 12, OSLO l , Norge, 
tfn : 02-336811 

Informationstjänst 17 



Colour Genie är en S-märkt hemdator med svenska tecken A,Ä, Ö . 
Riktiga skrivmaskinstangenter - på rätt ställen (SIS-standard) . 
Tangentbordet är ergonomiskt riktigt utformat . Det kommer du att 
uppskatta redan efter några timmars användning . 

Basenheten är komplett! 
Du kommer igång direkt. Inga överraskningar i form av nödvändi
ga kompletteringar . Du kan använda en vanlig kassettbandspelare 
för att ladda och lagra dataprogram . 

Basenheten består av datorn med 
tangentbord och inbyggd nät del. 
Anslutningssladdar till kassettband
spelare och lV. Demonstrationsprogram 
och instruktionsböcker . 

:1950:-
Basenheten inkl. moms 

Colour Genie är genomarbetad! 
Du kan växa med Colour Genie. Den är kraftfull och har hög kapa
citet redan i grundenheten . Det gör att Colour Genie är enkel och 
billig att bygga ut. 

Teknisk information 
I basenheten ingår ett m inne på 16 K RAM . (Utbyggbart till 32 K RAM .) 
16 K ROM Microsoft Basic. Ana färger. (Sexton nyanser .) Video . 1V och 
audioulgång. En parallellport och RS-232C serieport. Utgång för ljus
penna oc h expansionsport. 128 programmerbara plus 128 förprogramme· 
rade tecken . Totalt 256 grafiska tecken . Grafisk bildupplösning 160.96 
punkter. Hcgupplöslig grafik 320. 192 punkter. Displayformat 40. 24 
tecken. 

Colour Genie lör programmering, utbildning, 
administrativa rutiner, teknJska applikationer 
och spel. 

Generalagent i Sverige, Norge, Finland: 

LSI Electronics AB 
Finnbodavägen 2 - 6 

13131 NACKA · T el. 08 -4404 IS 

ARVIDSJAUR HB ÖHMANS RADIO & TV 0960-133 50 BODEN BODENS CYK 
& MEK 092 1-11785 ESKILSTUNA STAR DATA AB 016-11 0630 FAGERSTA 
FAGERSTA ITAB 0223·111 Il GÄVlE OK BILRADIO 026-11 9390 GÖTE
BORG CB RADIO AB 031 -134 121 KEAB 031 -173350 JOSTY KIT AB 
03 1-82 70 50 HEDEMORA IMP & REDOVISN . 0225· 103 89 JÖNKÖPING JÖN
KÖPINGS DATAHUS 036·11 95 55 KARLSTAD ELEKTRONISTEN 0555-132 79 
KLIPPAN LINDENS RÄKNAR E HB 0435-125 25 KUNGSHAMN KUNGS
HAMNS ELEKTRONIK & DA TA 0523·32 1 11 lAHOLM LAHOLMS SPECIAL -
ELEKTRONIK 0430- 191 30 LULEA AB OPTISKA INSTRUMENT 0920-28690 
LUND DATALAND AB 046-14 27 10 MAlMÖ INFORMA & UPPFINN ARMA TE· 
RIAL 040-963 1 25 JOSTY KIT AB 040· 12 6718 NACKA PRIVAT-DATA AB 
08-7162026 NÄSSJÖ EKDAHLS 1V AB 0380-10542 OSKARSHAMN OH 
ELEKTRONIK 049~145 45 SAlA AB AHlINS RADIO & 1V 0224-170 15 
STOCKHOLM FOTOHUSET 08-61 2325 DATABITEN 08-50 42 30.54 19 15 
MICROTRONIC 08·61 2204 TEATERTEKNIK AB 08-40 92 90 OK CENTRUM 
08-7366090-91 SUNDBYBERG ULTRA TV & SERVICE 08-29 1500 SUNDS
VAlL DATABUTIKEN 060-12 06 28 TROLLHÄTTAN LG-TEKNIK 0520-440 44 
VARBERG CE'DERHOLMS HEMEL. 0340-871 05 VISBY AB EDW LÖWGREN 
0498-76080 VÄSTERAs ZIGMA RADIO TV 02 1· 1801 70 ÖlAND GEMO 
0485·20506 ÖREBRO WIJKS DATORER 0 19-13 00 80 ÖRNSKÖLDSVIK NH 
ELEKTRONIK 0660-833 90 FINlAND CWR ELEKTRONICS OY NORGE T& T 
ELEKTRONIC A/ S 
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MOSPOWER 
OBS! 

Svensk 
tillverkning 
MOS 100 

. 2)( 50 WATT 
MOS 160 

2)( 80 WATT l 
MOS 200 

2x1ooWATT 
MINICs ' nya revolutionerande MOS FET effektförstärkare är uppbyggda med moder
naste teknik och med HITACHIs nya spännings- och strömtåliga MOS FET effekttran
sistarer med " rörkaraktäristik". På grund av att övre gränsfrekvensen för MOS FET
trans istorer ligger ca 10 gånger högre ån för vanliga transistorer kan man öka snabb
heten, SLEW RATE, och minimera transientintermodulationsdistorsionen TIM (DIM , 
SID etc). 
Förstärkarstegen är uppbyggda på ett dubbelsidigt kretskort av epoxylaminat och de 
vikt iga drivkretsarna är ingjutna i värmeavledande epoxy för bästa temperaturstabiii · 
tet. Modulerna levereras färdiga med monterad kylare samt intrimmade och körklara. 

MOS 100 och MOS 200 är kompletta MOS FET Stereo-effektförstärkare. De leve
reras i lättbyggd byggsats med trimmade förstärkarmoduler, låda, nätaggregat samt 
byggbeskrivning. Lådan år byggd enl igt 19" rackstandard och är mekaniskt mycket 
stabil. Panelmått : 110 x 482 mm. Djup: 205 mm. 

MPM-100 är en förstärkarmodui med samma uppbyggnad som de som ingår i MOS 
160 och MOS 200. Med ' ± 40 V drivspänning ger denna modul 100 Watt i 4 ohm och 
70 Watt i 8 ohm. Mått : 1Y5 x 100 x 56 mm. 

Gemensamma tekniska data: 
Ingångskänslighet 0,775 V 
Ingångsimpedans 10 kohm 
Högtalarimpedans 4 ohm -
Frekvensomfång -1 dB 3 Hz-350 kHz 
Effektbandbredd -3 dB 5 Hz-150 kHz 
Distorsion THD 20 Hz-20 kHz 0,003 % 
Dämpfaktor 100 
Slew rate 50 V/usek 
Störavstånd 110 dB 

MOS100 2x 50Watt 
MOS160 2x 80Watt 
MOS2oo 2x1ooWatt 

MPM 100 FörstArkarmodul 
Handtag 2st 
TIllAgg för svart panel 

1085:-
1385:-
1885:-

485:-
50:-
50:-

Vi har Aven atörre förstArkare och 
moduler. 

SegAr information. 

Priserna inklusive 23,46% moma. 

Box 12035, 750 12 UPPSALA, 

Butik Prlatg'rdagatan 1. Tel. 018-10 g3 80/34 21 Il , 

Informat ionst jänst 19 

DEN KOMPAKTA 
FÄRGBILDSGENERATORN 
N u Ör den här i PAL MC 11 B. Generotorn i mini format, lämplig signalkälla v id 
kundbesök och i verkstaden . 

o Små dimensioner (131X 81 X 23 mm ) och låg vikt (250 g) -
får nog plo ts i Din serviceväska . 

o Levereras komplett med laddningsbora NiCd-celler och botteriladdare/ nätodopter. 

• Signalmönster. 

I . Färgbolkar. Gråska io i svo rt/ vitt 
2. Rött raster. Grått i sva rt/ vitt 
3. Ru tmönster 
4. Punkter 
5. M ittkors 

Pris 1.825:- exkl. moms. 

6. M ittpunkt 
7. Vitt raster 
8. Vertiko lo l inier v id 2.211 MHz 
Ljudmodulering 650 Hz på mönster 1 ~1 

!!J~METRIC&ill 
BANVAKTSVÄGEN 20, BOX 1307, 171 25 SOLNA, TEL 081820400 

Informationstjänst 20 
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KOMPONENTSPECIAL 
Listan gäller under Aug.-Sept. 83 eller så långt lagret räcker. 

Samtliga komponenter Ir fabriksnya och levereras med 10 dagars returrltt. 

MINNEN 
2102 LFPC 
2114 L 450ns 
2114 L 200ns 
444C-l 1024X4 Cmos ram 300ns 
6116 2kX8 Cmos sram 200ns 
4116 200ns 16k d ram 
4164 200ns 64k d ram 
2708450ns 
2716 450ns +5V 
2732 450ns +5V 
2532 450ns +5V 
2764 250ns +5V 

Z 80A CPU 
Z 80A CTC 
Z 80A DART 
Z 80ADMA 
Z 80A PIO 
Z 80A SIO/O 
Z 80A S10/2 
6800 
6802 
6809 
6810 
6821 
6840 
6845 
6850 
6803 

Blinkande lysdioder 5mm 

ROd 7:80 
GrOn 8:90 
Gul ~90 

BYGGSATS: 

1-4 

6:60 
9:80 

18:00 
29:00 
42:00 
16:00 
52:00 
48:00 
35:00 
42:00 
49:00 
79:00 

41:00 
32:00 
73:00 
92:00 
32:00 
96:00 
98:00 
22:00 
34:00 
86:00 
17:00 
16:00 
35:00 
67:00 
16:00 
88:00 

Priser exklusive moms. 
5-24 

5:40 
9:80 

15:00 
26:00 
40:00 
14:00 
47:00 
47 :00 
30:00 
39:00 
45:00 
76:00 

35:00 
28:00 
62:00 
82:00 
28:00 
87:00 
89:00 
20:00 
28:00 
78:00 
14:00 
14:00 
31 :00 
58:00 
14:00 
79:00 

2S-99 100 

4:30 3:80 
9:80 8:90 

13:00 12:00 
22:00 18:00 
38:00 32:00 
13:00 12:00 
42:00 38:00 
46:00 44:00 
27:00 24:00 
32:00 28:00 
36:00 32:00 
69:00 54:00 

LYSDIODER 

ROd 
ROd 
GrOn 
GrOn 
Gul 
Gul 
Clips 
Clips 

INDUKTIV FLÖDESMATARE: 
FOr bensin, diesel, vatten m.11. vitskor. _~ ... 
FIOde max 200 Vh, min c.a. 1,S Vh. 
Arbetstryck max 1 S Bar 
Temperatur max 120"C 
Givaren ger en sinuslormig kurva på c.a. 8S00 pulser/liter. 
Monteras vertikalt så inga luftblåsor stannar kvar. Skall ej monteras 
mot metall p.g.a. att den Ir induktiv. 
Givare 55L Pria Kr. Be:-

3mm 
5mm 
3mm 
5mm 
3mm 
5mm 
3mm 
5mm 

0:62 
0:62 
0:78 
0:78 
0:84 
0:84 
0:29 
0:29 

OPTISK FLÖDESMAuRE'Ml 
FIOde min O.S Vh 10r Ovrigt 
motsvarande 55L 
Pris Kr. 118:-

TRANSISTORER: 
se 3078 0:32 
se 308A 0:32 
se 309B 0:32 
se 413B 0:32 
se 414B 0:32 
2N 2218 1:75 

KOMPONENTSATS 
Komponenter till ett nypris av 75:
Pris Kr 18:-

Nltlilter F 1762-0317-02. 
0.25 uFX + 2x2S00pF Y + 2xl .5mH 
25OV.l0A 
Pris Kr. 14:80 

FM-TUNERMODUL 
innehåller en dualgate moslet RF -IOrstlrkare, ett avstlmt trestegslilter, en blandare och en 
mellanlrekvens-IOrstlrkare. Med modulen och en 10rstlrkarkrets kan man enkelt bygga en 
FM-tuner. Datablad medlOljer. Pris: FM-tunermodul 8':-

FM-IOrst.CA 3089 14:20 

Funktionsgeneratorbyggsats, med komponenter, kretskort och 
bruksanvisning. NiCa-batteri 12V 0,45Ah bestående av 10 st 1,2V celler. 

Mått 72X97X 15 mm. Pris Kr. 38:80 Sinus, trekant och Iyrkantsvåg.4 st Overlappande Irekvensområden 
1 Hz-l00kHz 
Spinningskilla + 12v eller±6v. 
Pris Kr. 88:-

Skymningsrell 220V 3A ej S-mlrkt. 
Pris Kr. 39:50 

****************************************** 
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HUNG CHANG 
Digital Multi-Meters 
Modell 6Q10 
3 1/2 Siffrors LCD Display: 0,25% Basonoggrann"het. 
I nimpedans 10M ohm. H Og (2,8V) eller Låg (540mV) splnning.IOr resistans 
och diodmltningar. Fullt Overbelastningsskydd, skyddat mot transient
splnningar till 6kV. 
Testsladdar, batteri, bruksanvisning Ingår. 1 års labriksgaranti. 
200 timmars batterilivsllngd. Storlek 170X85X36 mm. 

MItområden 
DCV 
ACV 
DCA 
ACA 
Res. 

O,lmV -l00OV 
O,lmV -75OV 
O,luA -lOA 
O,luA -lOA 
O,lohm - 20Mohm 

Modell 7040 
0,1% Basonoggranrlhet 
2000 timmars batterllivsllngd 
I Ovrigt samma data som modell 6010 

398:-+ moms 

479:-+ moms 

Slnd in Er bestlllning idag eller besOk vår butik i Vlstertorp, Stockholm 
Bjlllervlgen 38. ButiksOppet kl. 10.00 - 11 .30, 12.30 - 18.00 

MIK() 
Box 1004, 12610 Hlgersten, Tel. 08-880880 

Informat ionst jänst 21 
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INGENJöRSFIRMA 

KOMMUNIKATIONSPROBLEM? 
HANDAPPARATER FÖR 160/400MHz 
- Inga k.ri stall e r 

- 2 till 199 kanaler 

- Uteffe kt 1- 5 Wall ( med va lbara batterikasseuer) 

- Komp akt 165mm(H )x65mm( B)x 45mm(D) inklusive baneri IC -C M3 

- Komplett. ICOM levere ras fOr omedelbar användning. som standard medfbljer 
laddningsbart Ni-Cd batteri. gummiantenn. 220V ladda re och bältesfaste 

- Anslutning fö r ytt re anlenn. 

TILLBEHÖR 
IC·CMI 
IC·CMJO 

IC·CM9 
IC·LCS 
IC·CM25E 
IC·DM I 
IC-C M2 
IC·CM 5 
IC·CM4 

cigarrenändarplugg. passar tillle -CM 3 och IC-DMl 
batte ril adda re.laddar !C-CM3 på 15 lim, IC-CM2 oc h IC-CM5 

~~;:a~i~fon. tillåter tal och lyssning samt pn. 
vas ka 
nov laddare fö r IC-CM3 (medfölj er som standard) 
DC-konverter. till åte r direktdrift från 12VDC 
batteripack.. ger ICOM lW uteffekt. snabbladdningsbart. 
batteripack.. ~er ICOM SW uteffekt. snabbladdningsbart 
tom kassett. fö r användn ing av penlightbatterie r 

ICOM leve re ra r äve n annan kommersiell utrustning både fb r HFN HF och UHF. 

SWEDISH RADID SUPPLV AB 
Box 208 - 651 02 Karlstad - tel. 054-1 0 03 40 - telex 66158 SRSSCAN S 

mot kort s lutning, överhettning samt 
överspänning. Monteras direkt på kyl 
profiJ och a nsl uts via kontaktl ist. 

AU DIOKA TALOGEN -82 med komp!. 
datablad + demo-kassett kostar 10 : -. 

LEIF MARENlUS & CO HB 
BOX 5086 42t OS VÄSTRA FROLUNDA POSTGIRO: t 63 77-4 TELEFON: 03 t -479347 

Nordiska 
Hemelektronikmässan 

Hemdatorer för hem ochfritid. Styrning och kontroll. 
Kommunikation. Mjukvara. 

Sollentuna mässhallar 30 sept - 3 okt 1983 

Nordiska 
Mikrodatormässan 

För professioneila användare. 
Sollentuna mässhallar 25-28 april 1984 

För ytterligare information: 
Ingemar Jonsson, Larsbergsv. 42, 18138 Lidingö, tel. 08-7672302 

Informationstjänst 24 

DEN HÄR TIDNINGEN 
ÄR TS-KONTROLLEMD 

Annonsera i 
TS-kontrollerade tidningar så du vet 

vad du får för pengarna. 

Tidningsstatistik AB Tel. 08-820230 

M Hnsterkorl 
Laminat 

PBISUSI 

Positivt beskiktat 

BELZON -PRODUKT 
Gränsholmsbacken 6 
127 42 Skärholmen 
Tel. 08-710 75 11 

YAMAHA ord. pris 
C·70 5800:-
T·70 3000:-
M·70 6800:-
K·500 2200:-
P·500 1600:-

DYNAVECTOR 
50A 995:-
PASETECH 
PC60 1700:-

Pro HiFi 
Tel. 031-22 85 06 
Box 22123 
400 72 Göteborg 

vårt pris 
4995:-
2595:-
5795:-
1895:-
1395:-

895:-

1395:-

JntormationsJ'änst 25 26 

l. MIC~MM 
Meter International Corp. ® 

~
TranSlstor hFE-mätning 0-1000 e 

0,5 % basonoggrannhet DCV e 

tt"'" Diodtester (framspänning) e l' tt 20 M n resistansområde e 

d'" 21 matfunktioner e ~~ 
10 A, DC-område e 

fl Fickstorlek e 

MIC 

Batterieli-
65:-

Väska 75:-

MIC-
3300A 

e Kortslutningssummer, konduktans 30n 
e 0,5 % onoggrannhet DC-omr . 
e Diodtester (framspänning) 
e 20 M n resistansområde 
e 1 O A, AC och DC-områden 
e 27 mätfunktioner 
e Fickstorlek 

PAKETPRISER: 
.. \~a) 3300A + väska + e.lim = 555: 
" z) 6000Z + väska + elim = 685 : 
to.\~ FRAKTFRITT. MOMS och PF-avg 
" är inräknat i priserna!! 
.~ Beställ DATABLAD - jämför pris/ 
l'\\'prestanda. Ring el skriv så postar vi Generalagent __ ..."._-l.:~~":';;':":;;':":;;::":"';":':':":2...:;';"';;";"-=~::"';';:";':'-=-< 

6000Z 595:-

PILE commerce 
Kvadratgränd 45. 5· 572 00 
Oskarshamn. 5WEDEN 
Tel : 0491 ·838 11. Kunder i 
övriga Norden -19% + 20 sek 
per order till PG : 47 18 36 ·7 
eller bankcheck, välkomnai 

- Aterförsäljare välkomna -

Jag beställer ....... 3300A 11465:- .... . paket aj II 555:-

....... 6000Z II 595 : - ...... paket zJ II 685 : -

Jag har 14 dagar full ret urrätt på oskadade varor. 
1 års garanti. Fraktfritt , inga kostnader tillkommer. 

Namn Tel 

Adress 

Postadress 

Informationstjänst 27 

C'l 
cc 
eX, 
Z 
> w 
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Tuffa "Kick-skop" i SOOO-serien från 
japanska KIKUSUI 

.20 MHz till 60 MHz bandbredd . 

• 2 till 3 kanaler. 

• Med eller utan fördröjt svep . 

• 6 tums bildskärm Slå en signal 
• Känslighet 1 mV - 5 V per ruta för närmare information! 

(50 V per ruta med 10 ggr probe som ingår). 

• Variabel holdoff funktion. 

• Mångsidiga triggfunktioner med LEVEL LOCK 
som eliminerar behovet av manuell justering 
av triggnivån. 

• Svephastighet från 5 ns (COS 5060) och 
20 ns (övriga) till 0,5 s per ruta. 

• Hög tillförlitlighet. 

• Energisnål. 

• Hög mekanisk stabilitet. 

ITuffa priser från 3.360:-exkl. moms.1 

Box 125, 16126 Bromma 

electronics ab • 08-802540 
Informat ionst jänst 28 

ER.··· 
iJt#i!! SAVEN 5TIi ~-......... 

~11~ Din liomracIiomätplats 
från RacaJ-Dana 
Signa/generator 9082 
1,5-1040MHz syntesgenerator, AM/FM/fas
modulering, analog frekvensinställning med 
kanalseparationsinställning, inbyggd räknare 
och modulatiolJsmeter. 
Modu/ationsmeter 9008 
Helautomatisk 1,5MHz-2GHz. 8 FM-områden 
1 ,5kHz-100kHz. 6 AM-områden 5-100% . 
Nät- eller batteridrift. 
Frekvensräknare 9917A 
10Hz- 560MHz direkt. Känslighet 10mV. 9 siff
ror. Klarar 25W på 500hmsingången. Möjlighet 
till "burst" -mätningar och faslåst LF-multiplier för 
snabbare LF-mätningar. Nät- eller batteridrift· 
(9916). 
Digita/ mu/timeter 4002 
4 '12 siffra. 10/1-V upplösning. Sant effektivvärdes
mätande, mäter lik- och växelspänning, lik- och 
växelström och resistans. Basnoggrannhet 
0,04% . Nät- eller batteridrift. 

Vi har mer 
nyheter på HF-sidan, bl a Adret signaIgenera
torer, Telewave effektmetrar och Helper sinad-

'" metrar. 

76 e/elctronilcvllrlden - NR 8 - 1983 

HF-mil/ivo/tmeter 9301 A 
1 OkHz- 1,5GHz. Sant effektiv
värdesmätande. 100/1-v-300V. Hög 
noggrannhet, lågt brus. Möjlighet att 
låsa mätvärdet. 

Effektmeter 9102 
1 MHz- 1 GHz. Mätutgång till modu
lationsmeter och räknare. Mät
områden 10 och 30W. Finns även i 3 
och 100W-versioner. 

Jämför pris/prestandalflexibilitet. Ring Gunnar Westling! 

5RVENRB 
Strandgatan 3 . 18500 Waxholm . Telefon 0764-31580 
Saven AlS: 0stensjeveien 62 . Bryn· Oslo 6 . TIf (02) 26 6730 

Informationstjänst 29 



ACOUSTIC 82 
80 liter 120 Watt 

TWZ 
DISKANT 
Eff.tålighet: 120 W 
Känslighet: 
96 dBISPL 
Frekv.omf: 
1.500 - 20.000 Hz 
Impedans: 8 ohm 

Pris 295:-

17 MSP 
MELLAN
REGISTER 
Eff.tålighet: 100 W 
Känslighet : 
93 dBISPL 
Frekv.omf: 
45 - 12.000 Hz 
Impedans : 8 ohm 

Pris 398:-

31 TE 
BAS 
Eff.tålighet: 120 W 
Känslighet : 
96dBISPL 
Frekv.omf.: 
23 - 5.000 Hz 
Impedans : 8 ohm 

Pris 895:-

Välj bland 60 olika kompletta byggsatser för 
Hi-Fi, PA, disco, bil, båt. 
Reservdelar, filter, spolar, skumplastfro 

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·homet 2295 
RENT, RENT, RENT!!! 
RILA 12-hornet återger transienta 
förlOpp med en exakthet och skärpa 
som endast kan jämföras med långt 
större och dyrare horn system. 
Detta är hornet med det stora ljudet 
men lilla formatet. 
För ytterligare info v.g. kontakta oss . 

•• 

BYGG SJALV! 

BILA 
MELLANREGISTERHORN 
MED DRIVER 

Komplett byggsats med 
element från ca 1 800: - /kanal. 

SUPERHORN 

" A 155 
125:-

Förbättra dina 
högtalare med en 
extra diskant! 
Upplev den verk
liga briljansen. 
Plocka fram cym
baler och lägg 
märke till nyan
ser du aldrig tidi
gare hört. 

Frekvensomfång: 300-6.000 Hz 
Effekttålighet i system: 100 W 
Känslighet: 104 dB 
Impedans: 8 ohm 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 

Informationstjänst 30 

A 138 
70:-

A 105 
75:-

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 
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I[ SÄUD )1 
RTIY-program för VIC-64, 
samt QTH-Iokator-program 
för VHF-tester. 
Tel. 0515-612 67 eller 
16530. 

ELEKTRONIK-SURPLUS 
från färg-tv mm. 80:- 5 kg, 
160:- 12 kg inkl. frakt. 
Werner Rudolf, Box 53, 
682 02 Filipstad 

Signalgenerator 10-480 
MHz FM-AM. Utsp. 0.10 V-
200 mV. Pris 3995:- 1,5-
220 MHz FM-AM 2995:
Tel. 042-439 58 

IC-HÅLLARE 
Lågprot. f. lödn. av bästa 
kvalite 8, 14, 16, 18, 28 & 40 
ben. Prissnitt i sats fr. endast 
1 :56/st. Ring Tommy, 
08-7545871 

Eprom-Programmerare till 
ABC 80 Typ: Adea: Driv
program på flexskiva. För 
Eprom: 2716.2732.2764 
mfl. Komponentbock
maskin Cut-Bend-VB. 
Tel. 0155-97134 efter 18.00 

SPECTRUM 16K komplett 
med svensk 
handbok 2050:-
ZX81 som ovan 895:-
16 K minne 395:-
Skrift I. gar. 0321-133 95 

**ATARI PROGRAM** 
Program kassett med väl
gjorda actionspel, disass
embler, matematik, editorm 
mm. 175:- Te1.026-25 91 13 

2 st 240 L Exponentialhorn 
med JBL bas och Isophon 
diskant med lins 2900:- Tel. 
0122-19371 efter 17.00. 

" ALLT MOJLIGT 
Det kostar bara 15 kronor per rad att annonsera under "ALLT MÖJLIGT" 

Elektronikvärldens radannonser. Annonsen skall inte vara längre än la rader . 

Lägsta pris är 45 kronor (3 rader) . 
Har du något att sälja skall du prova "ALLT MÖJLIGT ". 

Använd kupongen. Den finns i tidningen. 

Pressa kostnaden på din 
hobby. Hålplätera el. plätera 
hela kortet Själv. Jag säljer 
färdiga koncentrat för 
kopparplätering från 120:
beroende på dina krav. 
Begär FÖRST utförlig in
struktion som innehåller 
metoder priser etc. Sänd 
10:- t. A. Löfgren 
PG 4382424-2 Skriv " In
struktion" 
Tel. 031-18 02 54 

Bashögtalare 250W 160 
liter med dubbla 15 tummare 
Gamma elem. Pris: 2500:
Bil brusreduceringssystem 
dbx 22 helt ny m tillbehör. 
Pris: 1000:-TeI. 51 01 48 

Games for VIC-20 incl. 
Donkey Kong, Mickey 
Mouse and Speedster at 
only 60 Skr. -Jukka Man
sikka, PL 8, 111 00 
Riihimäki 10, Finland. 

FM-STEREO-GEN ERA TOR 
Omtalt i R&T nr 9 1977, 
Önskes kÖpt. Henv: T. 
Johansen, Boks 15, 
7058 Jakobsii , Norge 

Tascam 8 kanal+DBK . 
20.000:- + moms. Eko: AKG 
BX 1 5 1 2.000:- + moms. 
Tel. 036-924 55 

Studiohögtalare säljes: 
Ca basse Sampan 311 Ny
pris 10.900:- Nu endast 
6000:- par. Kvällar jag har 
även brusredsystem DBX 
original till salu ! 
Tel. 0370-106 70 

Borrmaskin för kretskort 
fabrikat Solectro lite använd, 
säljes billigt. Ring 
0500-356 40. Dagh. 

* Beg Apple II program på 
disk * Visicalc 495:- PFS 
File 350:- Bag of trick 250:
Locksmith 4.1 250:- List
skydd 175:- Man ingår. 
Tel. 302-302 78 

ZX Spectrum 48K ram 
2.350:- . (Nedbantning till 16 
K kan diskuteras för 1900:-) 
Färg. Högupplösning. An
vändargrafik. Snabb kassett
SAVE och LOAD med 
VERIFY och MERGE. Lätt
fattlig engelsk bruksanv. 
Demokassett. 
Tel. 0477-11291 efter 18.00 

*CASturbo .. .för ABC 80* 
300% snabbas dataöver
förningen upp på Dina band. 
Nödvändig vid backupkopia 
skiva-band. Omfattar även 
6 st andra program, Manual. 
Samt sats för modifiering av 
bandspel,aren. Pris: 475:
vid bet. på PG portotr. C60 
kass 100:- 10 st-Flexskivor 
250:- C-system. Box 5528, 
18305 Täby, Tel. 
08-7561829.PG.882527-5 

Ny Walkman pro SONY 
wm-D6, testad i EV 6/83, 
säljes för 2.200:- , NypriS 
2.900:- Tel. 0392-102 67 

Spion sänd. som byggsats 
inkl. condmicr. Får ej an
vändas som sändare i 
Sverige endast till felsökn. 
för radio FM. 1 års gar. 198:
inkl. porto. 
Tel. 040-11 18 80 

Signalgenerator 10- 480 
MHz FM-AM Mod. 0,1 uV-
200mV utsp. HF-säker Pris: 
3995:- 1 ,5-220MHz FM-AM 
Pris: 2995:- FM-AM Mod. 
meter 1995:- inkl. manual. 
Tel. 042-439 58, 433 44 
säkr. kvällen. 

Revox B77 4 spår, endast 
använd för hobbyändamål 
säljes till högstbjudande. 
Tel. 046-11 0093 efter 16.30 

ZX81 inkl. org. 16K ram 
"riktigt" tangentbord & div 
litteratur 1500:-. 
Tel. 0413-138 22 
Arb. 131 10 ank. 118. 

QUAD högtalare 1,5 år 
gamla 4900:- par. 
Tel. 042-22 58 28 

Patentsökt Loudness
kompensator i byggsats 

. 255:- . Färdigbyggd 405:- . I 
priset ingår ej moms och 
frakt. Erik Jansson, Väster
gatan 18,413 13 Göteborg, 
Tel. 031-8231 91 

Flyg-generator, elektronisk 
3 fas 12V DC IN 3 * 400 Hz 
11 5V 70 mA UT. 
Tel. 046-812 08 

Färgbalkgen könig F333 
1800:- Signalgen marconi 
1-220 M Hz 2200:- bildrör
provare 650:- Oscilloskop 
2 KA Phillips 1000:-Nevicon/ 
Vidicon rör 1 stXQ1274, 2 st 
4076, 1 st XQ1 032, 2 st 
XQ1271 , 1 st 1292 1 st, 
XQ1293, 1 st XQ1 063. 
Tel. 0413-18419 

DC-powersupply 13,8V 6A 
495:-/st. DC-powersupply 
12-26VDC 10A 695:- med 
inst. 898:-. 
Te1.042-439 58,43344 

MASTERMASKIN Revox 
A77 med plan metallfront. 
2-track 38 cm/S IEC-korr . 
8000:- Tel. 0612-105 03 
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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 l O rader. 
Lägsta pris 45:- (= 3 
rader) . 

Har du något att sälja 
eller vill du köpa något 
eller kanske byta - då 
skall du prova 

"ALLT MöJLIGT"! 

I 
I 
I 
I 

Kom ihåg att I 
~'-I 
glömmer man 
inte bort om man I 
kommer ihåg att 
PRENUMERERAt I 
Glöm inte bort det! 

Vill du veta 
mer? 

Elektronikvärlden hjälper 
dig gärna med ytterligare 
upplysningar om de pro
dukter som annonseras i 
tidningen. Ringa in num
ren på de annonser som 
du vill veta mer om. Varje 
annons är ju försedd med 
ett nummer. Det är bara 
att fylla i kortet med I 
namn, adress etc och posta 
det till oss. Vi ser till att I 
du snabbt får svar. All 
informationstjänst är kost x

nadsfri! Sänd in kupongen 
inom 6 månader. 

Manus till ALLT MÖJLIGT . . 
elektronikvärldens radannonser 1983 

Utgivningsdagar och l 2 3 4 5 6/7 8 9 10 11 12 
manusdagar1983 _N_um __ m_er ____ ~--_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 

Slcrivdinannonshärl'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 

D E T G Å R I N 34 TECKEN PÅ VARJE R A D 

Namn ... ... .... .. ..... ............. ... ... .... .... .. ...... .... ......... ........ ................. Tel ...... .. .. ........ ...... ....... ............... . 

Adress .. ............. ...... ............... .... .......... .. Postnr ..... .... .. ............. . Postadress .................. .. ......... .. .. . 
OBSl Endast förskottsbetalning med check eller per postgiro till Affårsförlaget A&A AB. 

EVN 8-83 

~P~O~8-2..iM~k ~o~n.!!:e~E~-~a~n!:) 2. C~c~if~s~ X 

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 TEXTATYDLlGTI 392 

Efternamn ..... ... ........ ............................ .. .. .. ... Förnamn .... .......... ... ..... ........ ... .. c/o ......... ................. .. . 

Adress ... ... ... ... ... .. .... ... ... .. .. .... ... .... ..... .. . fustnr ... .... .. .... ... ........ Fbstadress ...... .................... .......... .. .. . 
Gata,postLada, bOJC etc EVN 8 -83 

Land .... ...... . _ .. .... ..... ...... ....... .............. .. Personnummer ...... ... .... .. ...... .......... .... ............ .. .. . 

------------------
•• 

INFORMATIONSTJANST 
Jag vill veta merom härförkryssadeannonser: CD CD CD CD CD CD (}) CD CD ® 
®®@@@@®®®®®®@®®®®®®® 
@@@®®®®®®®®®®@@®®@@@ 
®®®®@®®®@@@@@@@@@@®® 
@@®®®®@@@@®®@®®®®@®® 
®®@®®®®®®@@@@@@@@@@@ 
®®@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@®®@@@@@@@@ 
Bilaga: VIe 64 D 

Företag .. .. ... .. .. .... .......... ..... .. ... ... ..... .. ........... ..... Namn ...... .. .... .... ... .. ....... .... .. .......... ..... . C/o .. ........... ... .. .... . 
f-VN 8 83 

Adress ... .... .. .. .. ..... ..... .... .... ... .... ..... .. ..... .. .. Postnr .... .... ... .. ..... .... ... Postadress .. .... ... ............... ............ .. .... .. ......... . . 
Ga' • . posllad • . bo .. ,c Land . ..... .. ..... ... .... .. .... ... ......... .... . ............ IEVN[ 83 I 8 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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Fra nkeras ej 

1'1'1 •• 
beta la r portot 

Brev
porto 

ANNONSÖRSREGISTER 

ELEKTRONIK V ÄRLDEN 

8/83 

Agfa Gevaert s 83 

Beekman 

Innovation s 26. 27 

Bell & HowelI s 4 

Belzon Produkt s 75 

Elfa Radio s 84 

Ferner Eleetronies s 76 

GJR / Thellmod s 54 

Gylling System-

elektronik s 6. 7 

Handie Eleetronie s 33 

HiFi Kit s 77 

Ing-f:a L Marenius s 75 

JVC 

Liber Utbildning 

LSI Eleetronie 

s 2 

s 72 

s 73 

Miko Komponent s 74 

Minie s 73 

Modern Systemering s 72 

NAD Svenska AB s 61 

Nova Media s 75 

M Persson Creative 

Audio s 17 

Philips s 62 

Pile Commeree 

Pro HiFi 

SABA 

Saven 
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Svenska Mässan 

Swedish Radio 

Supply 

Teleinstrument 

Televerket 

T ereo Instrument 

Yamaha 

s 75 

s 75 

s 24 

s 76 

s 73 

s 25 

s 75 

s 51 

s 60 

s 55 

s 5 



Vi hM- Wort det 1Jner. för dig en hi", ritt produkt odI t jinn 

iiUi:ftJI"NI)~~!' 
Datorer 

ZX81 SPECTRUM VIC 20 
Mest att välja på och billigast! 
Medlemsavgift 60:-/år VIC 64 
Microklubben L YNX 
Sävenäsgatan 3 DRAGON 
12242 Esnkede, info mot porto. 

ARNE BRANOHILO 
Sävenäsgatan 3 
12242 Enskede 
08-91 8614 

SINCLAIR SMADATORER 
Datorer, byggsatser, 16K, prin
ters mm tillbehör. AKTUELLT: 
Actionkasset med 2 välgjorda 
program (2X-81 16K) - PANSAR
DUELL, MINFÄLTSÖVERGÅNG. 
End. 95:- . Postförskott. 

DINo Datorbutik 
Skomakarg.40, 951 36 Luleå 
0920-13008 

ATARI HEMDATORER 
och TV-SPEL 

* * Massor med programvara * * 
Byggsatser-Velleman-Josty kit
Universalinstr.-Ljustidningar
Räknare-USA-Telefoner-Scha
kdatorer-mm Elektronik-

-NHE-Electronics AB 
Kungsgatan 29 
602 20 Norrköping 
Tel. 011·189530 (dygnet runt) 

DU DATORBYGGARE! 
6 st bildskärmschassin för 14". 
Bildrör slumpas för 100:-/st (nya). 
Luxors orginalschassi till ABC 
8158-1808-7126221 

Peter Berglund PETRONIC 
Akvariev. 27, 135 42 Tyresö 

CASturbo .. .för ABC80 
Snabbar upp dataöverföringen 
på Dina kassetter med 300%. 
Idealisk för backupkopiering 
från skiva till band. Paketet om
fattar 7 st olika program för 475:
vid PG bet. 

C-system 
Box 5528, 183 05 Täby 
Tel. 08-75618 29, 
Postgiro 882527-5 

ABC-ADC 

- COLOUR GENIE -
Hemdatorn som lovordas av 
faCkpressen . RIKTIGA TAN
GENTER (ÅÄÖ). 16 siffrig 
beräkningsnoggrann. 16 färger 
på textsidan vilken kan ge upp
lösning på 320 X 192. Lätt
använd grafiksida (160 X 96). Är 
vi billigast? Skriv! Ring! Gratis 
Lågprislista. 

LINDENS RÄKNARE 
Abytorpsv. 4, 26400 Klippan 
Tel. 0435-125 25 

-FICKDATORER-RÄKNARE
TEXAS CC 40 kommer nu fick
datorn med 6·18K ram, Max 128 
KROM, BASIC·ASSEMBLER, 
mm, mm. SHARP PC 1500 
Assembler manual Gymnasie
räknare? För bästa valet, fråga 
oss ca 20 olika. LÅGA PRISER o 
STOR KUNSKAP. 
GRATIS lågprislista. 

LINDENS RÄKNARE 
Abytorpsv. 4, 26400 Klippan 
Tel. 0435-125 25 

Datorer 
ZX hårdvara och program 

Populära, kvalificerade spel: 
Action och Adventure. Seriöst: 
Tool·kit, Assembler, Forth, 
Pascal, Arkiv. Ljuspenna, 
RS232 interface, Talsynth , 
Minnen. Info mot sv. porto. 

CADRE, Box 119 
362 01 Tingsryd 

Sinclair ZX Spectrum 48K 
2.475:-

Printer interface för anslutn. t. 
vanlig printer 495:-. Kommu
nikationsinterface ansl. t. andra 
datorer 495:-. Ljuspenna läser 
TV-skärmen 295:-. Info mot sv. 
porto. 

CADRE, Box 119 
362 01 Tingsryd 

ZX81, SPECTRUM VIC 20 
Vi har många spännande 
program direktimport. Beställ 
vår nya katalog genom att sätta 
in 5:- på vårt postgiro eller sänd 
5:- i frimärken. 

OSBORNE -1 
Vi har mange program for 
Osborne 1 på lager. Eks.: 
Mychess, Invaders, Munchkin, 
Disk utilities, Grafisk editor, 
C-compiler, Adventure, Eliza, 
etc. Be om katalog. 

DATASOFT A/S 
Postboks 2b 
N-3001 Drammen, Norge. 
TIt.(03) 89 01 85 

Elektronik 
KATALOG -83/84 

Amatörradio, Apparatlådor, 
Komponenter, Surplus (över
skott) Pris 10:- (återbet vid köp). 
Postgiro 22 50 27-2 
Bankgiro 122-5069 

SVEBRY ELECTRONICS 
Norregårdsv. 1, Box 120 
541 23 Skövde 
Tel. 0500/800 40, 843 01 

ELEKTRONIKMONTERING 
Vi monterar och löder Era 
mönsterkort. Snabba leverans
tider. Konkurrenskraftiga priser. 

dc elektronik 
Huggargränd 38 
541 62 Skövde 
Tel. 0500-35640 

SÄLJES 
JVC U-matic redigering 37.000:
JVC 3 rörskamera m. studioutr. 
43.000:- . JVC U-matic bärbar 
m. laddare o 3 batterier 18.000:
eller allt för 90.000:- inkl. moms. 

Kontakta Peter Ahlman 
Tel. 046-12 76 06 

NY KATALOG 
Vår nya katalog med fina priser 
fås mot självkostnadspriS som 
täcker post & emb. Stort sorti
ment ac IC, kondensatorer, mot
stånd, mm. Pris 15.00 kr vid för
skottsinbetalning via 
PG 441 01 04-6, BG 203-3728, 
check samt frimärke. Norskt 
PGNR 1 999515. Pris 21.00 kr 
vid postförskott. Gratis till 
institutioner mm. 

Elinge komponent service 
Box 5095, 900 05 Umeå 
Vlnterg. 27, 090-11 73 62 

LARM-SYSTEM 
Båtar, bilar, hem, kontor finns 
med sändare och mottagare. 
Begär prospekt och prislistor. 

RAVEMO HB 
Box 210 37,72021 Västerås 

Övrigt 
PA-UTRUSTNING 

27 band equalizer balanserad 
in ut professionell 3700:- 2 X 10 
band equalizer balanserad in ut 
professionell 2800:- . Diskant
horn 110 db 30w 690:-

Charisma Musik Produktion 
Box 3055, 30003 Halmstad 
Tel. 035-201 05 

Aterförsäljare sökes!!! 
USA·telefoner, tel. svarare, 
klockor, miniräknare, bilstereo, 
freestyle, radio, hifi, mm. 
-Delta i vår annonsdrive!!! Fyra 

. helsidor varje månad i olika tidn. 
Lediga distrikt! 

PRISKROSSARNA 
08-400320 

I ia-niiiiiil:lili,i(jj"Nlii~i 
Elektronikvärldens eftertext· I annonser för småföretagare. 

I Nummer ...... .......... .. ... .......... ............ .. .... .... ................. .... .. ...... ..... ..... .. . 

I Utgivningsdag ........ .. .. ............ .. ..... .. ... ......... .... ....... ... ..... ........ .. ....... .. ... . 

I Manusdag .......... .... .. .. ................. ........ ... .. ... ... .... .. ... ........ .... ................ . . 

Rubrik 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I Text 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I II I I I I ! i I 1 I I 1 1 I I I I 1 I I 1 I I I 
I I I II I I I I 1 1 I I I I I I I I 1 1 I 1 1 1 I I I I I I 1 1 I 
1 111111111111111111111111111111111 
I li 1 I I I I I 1 1 I I I I I I I 1 1 I 1 1 1 I 1 I 1 I I 1 1 I I 

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

Adress .. ...... .. .. ... .... .......... .................... ............ ...... ... .... .. ................ .. 

Postnr ........ .... ....... . Postadress .. ... ........ ............ ... ... ..... ....... ........... ... .... . 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

AD-kort till ABC80 köpes för att 
mäta temp. och spänning. PODO-Products 

I 
I 
I Telefon ... ........... ............ ... ... .. .. ........... ...... . . ... .................... .. I 

Box 5035, 25005 Heisingborg I 
UKEAB Postgiro 4381087-8 Kupongen skicbs till 
Holm 4700, 44033 Harestad I Tel. 0303-212 31 Elektronikvärlden, Annonsavd./Erbjudandet ...... __________________ ..JLBox 3188,10363 Stockholm -----------

I 

_:&J 
VAR VÄNLIG OCH TEXTA EVN 8 ·83 



kommer 1 september 

* Höstsäsong är hi fi-tid vi visar 
ett urval nyheter inom hi fi och audio 

*NYTTI 3D-TESTER AV 
HI Fl-FÖRST ÄRKAREI 
En "heltäckande" analysmetod 
av förstärkarprestanda debuterar 
med grafisk presentation och unik 
överskådlighet missa inte detta! 

* Riksradion rustar för 
ett bättre programljud 

*BYGG SJÄLV 
FÖR DIN BIL 
elektronisk varvräknare som också 
indikerar brytarspetsarnas tillstånd 

EV tör september ... Finns överallt där tidningar säljs 

AUDIO VIDEO DATORTEKNIK KOMMUNIKATION PRAKTISK ELEKTRONIK 

Prenumerationer Adressändringar 
Tillfällig adressändring: 

Förfrågningar: 
Fyll i och posta prenumerations
kupongen - porto är betalt 
eller 
ring prenumerationstjänst 
08/ 340790 

* 
Prenumerationspriser 
Helår 12 nr 162:-
Halvår 6 nr 92 : -
Reservation för eventuella pris
ändringar. 

Sådan adressändring behöver 
inte göras om eftersändning av 
annan post är begärd hos post
verket . Definitiv adressändring 
måste ha kommit PressData till
handa senast 3 veckor innan den 
ska gälla. Adressändringen ska 
göras skriftligt. 

* 

82 elektronikvIrIden - NR 8 - 1983 

I ärenden som gäller prenumera
tioner, beställningar , anmärknin
gar mot fel i leveranserna -
skriv till PressData 
Box 3263 , 10365 Stockholm , 
eller ring 08/ 3407 90 
Postgiro för prenumerationer 
421802-0 

* 

Postadress: Box l188, 
103 63 S tockholm 
Besöksadress: Sveavägen 53, 
Stockholm 
Telefon: vx 7364000 
Telegramadress: Forlaget Sth 
Telex: Bonbiz 174 73 

* 
För insänt, ej bestä llt material 
a nsvaras inte. 

* 
Redaktion: 
Chefredaktör och a nsva ri g utgivare 
Ulf B Strange 
Gunnar Lilliesköld 
Bertil Hellsten 
Grafisk formgivning: 
Britt-Marie Bergman 
Sekretaria t: 
Lena Noree 

* 
Marknadsavdelning 
Ma rknadschef: 
Hans Lindskog 
Annonse r: Mats Folkeson, 
tel: 42 0808, Martin Eden, 
tel : 756 28 06 
Bokninga r: Marie Olausson, 
tel: 736 4238 

* 
Annonsmaterial 
Åh len & Åkerlunds 
Annonskontor 
Rådma nsga tan 49, 2 tr 
105 44 Stockholm 
Tel 08/7364000 

* 
Affärsförlaget AB 
Verkstä ll a nde direktör: 
Thorbjörn <>Stman 
Administra tiv direktör: 
Ingvar Lindkvist 
Ekonomichef: 
Ingegärd Berndtsson 
Ma rknadsdirektör: 
Hardy Lindgren 
Tekni sk chef: Kjell Wågberg 

* 
Åhlen & Åkerlunds Tryckerier 1983 
ISSN 028/- // 89 

OMSLAGET: En lågprisdator 
med respekta bla fä rd igheter och i 
mycket en konkurrent till Sinclairs 
S peetrum ä r Orie. som vi anviin
darprovat till dett a EV-numme r. 
Test sida n 28 . EV-foto: Lennart 
Edling, Ka mera-Bild . 



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 I 
1,1, 

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

För alla system 



NST MED FYSIK 

er själv genom att kontakta vår 
_ .. __ . Elektromekaniska byggsystem. 

hroffs kataloa över apparatlådor. 


